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46. —Σ ημ α σία καταλήψεως των ’Α στυνομικών Τμημάτων ’Αθηνών.
—Δ ιακοπή τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος και των τηλεφώνων.
47. —’Επίθεση εναντίον 20 ’Α στυνομικών Τμημάτων.—'H αγω νία
τών πολιορκημένων.
48. —Π ολιορκία τοϋ ΙΑ' ’Α στυνομικού Τ μήματος Καλλιθέας και
επίθεση κατ’ αυτού· αμυνα κ α ί έξοδος τής δυνάμεως.
*
♦ *

46.
’Ενώ λοιπόν ή γενική πανεργατική άπεργία—ή «παλαϊκή» δπως τήν έχαρακτήριζε τό άνακοινωθέν τών κομμουνιστών—είχε κηρυχθή και αναγγελθή για το
πρωί τής 4 Δεκεμβρίου, οί διευθύνοντες τήν έπανάσταση έσπευσαν μέ τά όργανά
τους να διακόψαυν τήν παροχή τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύματος στην πόλη απο τις πρώτες
εσπερινές ώρες τής Κυριακής 3 Δεκεμβρίου καί τήν ’ίδια στιγμή αλλα όργανα τους,
πού βρίσκονταν μέσα στήν Τηλεφωνική Εταιρεία ή δροϋσαν έξω απ’ αυτή -φρόν
τιζαν να καταστρέψουν δσο μπορούσαν περισσότερες απο τις τηλεφωνικές γραμμές.
Τό σκοτάδι τούς έχρειάζετο άπαραίτατα για τά σχέδια τους, ενώ η Διακοπή τής
τηλεφωνικής επικοινωνίας καθιστούσε σχεδόν άδύνατη την επαφή τών ’Αστυνομι
κών Τμημάτων καί τών Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής με τις προϊστάμενες τους
’Αρχές καί έδυσχέραινε έτσι σημαντικά τήν αποστολή ενισχύσεων η τη διάσωση τών
περικυκλωμένων άστυφυλάκων καί χωροφυλάκων. ’Έ τσ ι απο το βράδυ της ημέρας
εκείνης, έπαψαν νά λειτουργούν τά τέσσερα πέμπτα τών τηλεφωνικών γραμμών της
πρωτεύουσας, διεκόπη κάθε επικοινωνία μέ τά προάστεια, τους συνοικισμούς και
τις μάκρυνες συνοικίες τών ’Αθηνών καί έλειτούργουν μόνον τά τηλέφωνα ελάχι
στων κεντρικών συνοικιών, δηλαδή εκείνα στά οποία ο αριθμός άρχιζε απο 20 και 30.
Ή Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου ήταν ή ήμέρα τής γενικής έξορμήσεως τών κομμουνι
στών γιά τήν κατάληψη τών ’Αθηνών. “Οπως άναφέραμε οι αρχικές επιχειρήσεις
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τους άπέβλεπαν σύμφωνα μέ τά σχέδιά τους στήν κατάληψη και έξουδετέρωση των
’Αστυνομικών Τμημάτων της πόλεως.
Το σχέδιο ήταν λογικό καί άπό στρατιωτικής άπόψεως ορθό. 'Η ύπαρξη 24
περίπου ’Αστυνομικών Τμημάτων, έγκατεστημένων σ’ όλη την πόλη μέ λίγους μέν
άλλα οπωσδήποτε ώπλισμένους άντρες, ικανούς να δημιουργήσουν άλλα τόσα κέν
τρα άντιστάσεως καί έστίες συστηματικής παρενοχλήσεως τών στασιαστικών επι
χειρήσεων, δεν θά έπέτρεπε στους κομμουνιστάς να έγκαθιδρυθοϋν σταθερά σέ κα
νένα μέρος τής πόλεως καί νά τό χρησιμοποιήσουν ώς ορμητήριο γιά τήν κατάληψη
τών άλλων περιοχών της. ’Ενώ άντίθετα ή κατάληψη τών ’Αστυνομικών Τμημάτων,
ή οποία ήταν σχετικά εύκολη, έν συγκρίσει μέ τις άλλες επιχειρήσεις πού θά έπρεπε
νά διεξαγάγουν γιά τήν άντιμετώπιση τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, του Μη
χανοκινήτου Τμήματος, τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής, τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας
κλπ., δχι μόνο θά έξουδετέρωνε τά κέντρα αύτά άντιστάσεως, άλλά θά προσεπόριζε στούς κομμουνιστάς καί νέα άξιόλογα δπλα, τά μικρά μέν άλλά πολύτιμα Σ Τ Ε Ν ,
μέ τά όποια πρόσφατα ειχεν έξοπλισθή ή ’Αστυνομία Πόλεων.
Δέν πρέπει νά λησμονάμε άλλωστε δτι πολλοί άπό τούς ιθύνοντας κομμουνιστάς είχαν προ έτών ειδικά έκπαιδευθή στον έμφύλιο πόλεμο μέσα στις μεγάλες
πόλεις καί στις οδομαχίες. Αύτή δέ τήν έκπαίδευσή τους έθεσαν έντατικά σέ εφαρ
μογή κατά τις έπόμενες ημέρες, μέ τό σαφή αντικειμενικό σκοπό νά πετύχουν τό
ταχύτερο τήν κατάληψη τών ’Αθηνών. Γιατί δπως τούς είχε συστηματικά καί έπίμονα.
τονισθή μόνο ή ταχεία, ή κεραυνοβόλος ένέργεια θά συνέτριβε τις δυνάμεις τής άντιστάσεως, θά αίφνιδίαζε τούς ’Άγγλους καί θά έπέτρεπε τήν κατάληψη τής εξουσίας.
47.
Μόνον όσοι έζησαν τις ήμέρες τής 4 καί 5 Δεκεμβρίου στή Στρατιωτική
Διοίκηση ’Αττικής καί στή Διεύθυνση τής ’Αστυνομίας, μπορούν ν’ άντιληφθοϋν
τις άγωνιώδεις στιγμές άπό τις όποιες πέρασαν οί υπεύθυνοι γιά τή διατήρηση τού
Κράτους τού Νόμου στήν Ελλάδα. Κάθε δύο ή τρία λεπτά έφτανε ένα άπεγνωσμένο
τηλεφώνημα άπό ’Αστυνομικό Τμήμα, τελείως κυκλωμένο, υφιστάμενο άγρια επί
θεση καί πού δέν μπορούσε πιά νά άμυνθή γιατί πλησίαζαν νά έξαντληθούν τά πυρομαχικά του, ή έρχόταν ένας άγγελιοφόρος πού είχε κατορθώσει νά διαφύγη μέ κίν
δυνο τής ζωής του καί ό όποιος έδινε άκόμη περισσότερο παραστατική εικόνα τής
τραγικής καταστάσεως, στήν όποια βρίσκονταν τά άπομονωμένα αύτά Τμήματα.
Καί τήν άγωνία τών υπευθύνων μεγάλωνε άκόμη περισσότερο ή έπίγνωση δτι δέν
μπορούσαν τίποτα ή σχεδόν τίποτα νά κάνουν γιά τήν ένίσχυση, ή άπλώς τή διά
σωση τών άγωνιστών αύτών τής τάξεως, γιατί ούτε δυνάμεις υπήρχαν προς απο
στολή ενισχύσεων, ούτε καί έπρεπε νά έξασθενίσουν οί λίγες δυνάμεις πού υπήρχαν,
οί όποιες μόλις έπαρκοΰσαν γιά τήν έξασφάλιση τού κέντρου τών ’Αθηνών. Οί έλασϊτες είχαν πλέον κατά τή νύχτα τής 3ης προς τήν 4 Δεκεμβρίου κυκλώσει, άφοπλίσει καί αιχμαλωτίσει τις μικρές δυνάμεις τών ’Αστυνομικών Σταθμών στις Τ ζιτζιφιές καί στις Τρεις Γέφυρες. Κατά τή Δευτέρα δέ, 4 Δεκεμβρίου, άπό τό άπόγευμα μέχρι τό πρωί τής έπομένης οί έλασϊτες έπετέθησαν κατά διάφορες ώρες,
οί όποιες δμως δέν άπεϊχαν χρονικά πολύ, κατά τών ’Αστυνομικών Τμημάτων τής
Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας ( Ι Δ ), Τπποκράτους (Ε ), Πλατείας ’Ελευθερίας (Σ Τ ),
Πατησίων (Ζ ), Θησείου (Θ ), Παγκρατίου (I), Φιλοπάππου ( Ι Γ ), Κολωνοΰ (Ι Ε ),
Πατησίων (ΙΣ Τ ) Περστερίου (ΙΖ ), Άχαρνών (Η ), Ταύρου (Σφαγείων (ΙΗ ),
Καισσαριανής (Κ Α ), Νέας Σμύρνης (Κ Β ), Υ μηττού (Κ Γ ), Ζωγράφου (Κ Δ )κα ί
τού ’Αστυνομικού Σταθμού Γκαζοχωρίου.
Τό ένα μετά τό άλλο καί έπειτα άπό άμυνα, ή οποία άλλοΰ μέν ήταν βραχεία,
άλλοΰ δέ διήρκεσε ώρες ολόκληρες καί άπήτησε πολλά θύματα, είκοσι περίπου ’Α
στυνομικά Τμήματα τών ’Αθηνών, πού βρέθηκαν άπομονωμένα άπό τό κέντρο καί
άναγκάστηκαν νά πολεμήσουν μέ πολύ μεγαλύτερες έλασίτικες δυνάμεις καί κα
λύτερα έξωπλισμένες, αφού εξάντλησαν τά πυρομαχικά τους έπεσαν τις δυο πρώ-
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τες ήμερες στά χέρια των κομμουνιστών, για νά έπακολουθήση ή τραγωδία των ’Α
ξιωματικών καί των κατωτέρων άστυνομικών (Άρχιφυλάκών καί άστυφυλάκων)
πού συνελήφθησαν άπο τούς στασιαστάς.
Τήν τραγική περιπέτεια τών ’Αστυνομικών Τμημάτων καί τον άγώνα πού
εκανε καθένα άπο αύτά θά προσπαθήσουμε νά ιστορήσουμε μέ βάση τις επίσημες
έκθέσεις καί τά στοιχεία πού μπορέσαμε νά συγκεντρώσουμε.
48.
Καί αρχίζουμε άπο τό ΙΑ ' ’Αστυνομικό Τμήμα της Καλλιθέας πού πρώτο
δέχτηκε τήν επίθεση τών κομμουνιστών.
Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 1944 ήμέρα πού εΐχεν άπαγορευθή το παράνομο
συλλαλητήριο τών κομμουνιστών στήν ’Αθήνα, το ΙΑ' ’Αστυνομικό Τμήμα είχε
στείλει άπο τό πρωί τή μισή δύναμή του μέ έπί
κεφαλής τον 'Υποδιοικητή τοϋ Τμήματος ’Α 
στυνόμο Β ' Παπαδόπουλο Γεώργιο στήν ’Α
στυνομική Διεύθυνση. ’Έ τσ ι είχαν άπομείνει
στο ΙΑ' ’Αστυνομικό Τμήμα ό Διοικητής του
’Αστυνόμος Β ' Αύγερινός Παναγιώτης μέ τήν
υπόλοιπο δύναμη άπο 25 περίπου άστυνομικούς.
Στις 11 ή ώρα αιφνιδιαστικά, ένοπλη
δύναμη τοϋ ΕΛΑΣ έπολιόρκησε τό ’Αστυνο
μικό Κατάστημα. ’Αμέσως ό Διοικητής διέταξε
τό κλείσιμο τής κεντρικής εισόδου καί τή φρού
ρηση μέ ενόπλους άστυφύλακες. Κατόπιν έξώπλισε άμέσως τούς άστυνομικούς καί τούς έτοποθέτησε σέ επίκαιρα σημεία τοϋ οικήματος,
ώστε νά είναι έτοιμοι γιά άμυνα σέ περίπτωση
ένοπλου έπιθέσεως.
Άφοΰ έτακτοποίησε τή δύναμη βγήκε
έξω καί ήρθε σέ επαφή μέ τούς έπί κεφαλής
τών κομμουνιστών γιά νά πληροφορηθή τό σκο
πό τής πολιορκίας τού Τμήματος.
'
Γ . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΤΛ Ο Σ
U επι κεφαλής των κομμουνιστών, ονο
μαζόμενος Εύθυμιάδης, τοϋ είπε ότι ή πολιορκία έγινε γιά νά| μή] σταλή άπο τό
Τμήμα ένοπλη δύναμη στήν ’Αθήνα καί ένισχύση τή δύναμη τ ή ς ’Αστυνομίας, πού
έπετέθη προ ολίγου καί σκότωσε τά παιδιά τοϋ λαοϋ στο συλλαλητήριο.
’Ενώ διαρκοΰσε ή πολιορκία περί ώραν 14, παρουσιάσθη στο Διοικητή, επι
τροπή κομμουνιστών καί τοϋ έπρότεινε νά παραδώση τά όπλα. Ό Διοικητής τούς
άπήντησε κατά τρόπο έντονο καί κατηγορηματικό, ότι οί άστυνομικοί δέν θά παρα
δώσουν τά όπλα καί είναι διατεθειμένοι νά άμυνθοΰν θυσιάζοντες καί τή ζωή τους.
Κατόπιν αύτοΰ οί κομμουνισταί έφυγαν. Ταΰτα άνεφέρθησαν άμέσως στήν ’Αστυ
νομική Διεύθυνση. ’Επίσης εΐδοποιήθη καί ή δύναμη τοϋ Τμήματος πού εύρίσκετο
στο Β ' ’Αστυνομικό Τμήμα μέ έπί κεφαλής τον Υποδιοικητή Παπαδόπουλο Γεώρ
γιο νά μή γυρίση στή Καλλιθέα, γιατί θά ύφίστατο έπίθεση άπο τούς κομμουνιστάς
πού είχαν πολιορκήσει τό Τμήμα. "Ετσι ή δύναμη αύτή διενυκτέρευσε στο Β ' ’Α
στυνομικό Τμήμα. Στις 16 ή ώρα διεκόπη ή τηλεφωνική έπικοινωνία τοϋ Τμήματος
μέ τήν Άστυν. Διεύθυνσή. Τότε νέα έπιτροπή κομμουνιστών (περί ώραν 17) παρουσιάσθη στο Διοικητή τοϋ Τμήματος καί προσεπάθησε νά τον πείση νά παραδώση τά ό
πλα, καί νά πάη μαζί τους ώς άξιωματικός τοϋ ΕΛΑΣ ή νά κάνουν μιά ψευτομάχη καί
κατόπιν νά παραδώσουν τά όπλα γιά νά είναι έτσι έν τάξει καί μέ τλν 'Υπηρεσία του.
'Ο Αυγερινός μέ θάρρος ήρνήθη νά παραδώση τά όπλα καί τούς υπόδειξε νά
φύγουν καί νά μή ξανάρθουν στο Τμήμα γιατί δέν θά έγίνοντο δεκτοί, δ,τι δέ έχουν
νά κάνουν, ας τό κάνουν.
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'Η θέση τοΰ Τμήματος ήταν έξαιρετικά μειονεκτική γιατί υπήρχαν δύο μόνον
επαναληπτικά όπλα Στέν καί 20 ίταλικα όπλα.
Έ ν ώ όμως οί κομμουνισταί έτοιμάζοντο να επιτεθούν κατέφθασαν στο Τμήμα
δύο αύτοκίνητα άγγλικά τά όποια έγκατέστησαν
στο ’Αστυνομικό Κατάστημα 8 στρατιώτες, τά δέ
αύτοκίνητα περιπολοϋσαν γύρω άπό αυτό. "Ετσι
άναγκάσθηκαν οί έλασΐτες νά λύσουν την πολιορκία
καί νά άπομακρυνθοΰν. Οί ’Άγγλοι παρέμειναν όλη
τη νύχτα μέχρι τις 7 π. μ. τής 4-12-1944, οπότε
καί άπεχώρησαν.
Στο μεταξύ δηλαδή στις 4.30 τό πρωί, δύ
ναμη άπό 70 έλασΐτες πολιόρκησε τον ’Αστυνομικό
Σταθμό Τζιτζιφιών όπου υπήρχε ένας μόνον 'Υπαστυνόμος, τρεις Άρχιφύλακες καί 2 άστυφύλακες
καί ήξίωσε την παράδοση 5 ιταλικών όπλων, τά
όποια υπήρχαν έκεΐ. 'Ο Διοικητής του Σταθμού
αίφνιδιασθείς άπό τήν είσοδο μεγάλης όμάδος έλασιτών δεν μπόρεσε νά προβάλη αντίσταση καί έ
τσι ό Σταθμός κατελήφθη καί άφωπλίσθη.
Στις 8 τό πρωί τής 4-12-1944, ή δύναμη
τοΰ ΙΑ ' Τμήματος πού είχε μείνει στο Β ' ’Αστυ
νομικό Τμήμα μέ έπικεφαλής τον ’Αστυνόμο ΠαΠ . Α Υ Γ Ε Ρ ΙΝ Ο Σ
παδόπουλο Γεώργιο καί τον ’Αστυνόμο Μπέλλη
Γεώργιο τής Ύποδ)νσεως έπέστρεψε στο Τμήμα.
’Επίσης άπό τις 5.30 τό πρωΐ ήρθε στην Σ Τ ' ’Αστυνομική Υποδιεύθυνση
πού βρισκόταν μέσα στο Α' Τμήμα ό ’Αστυνόμος Α' κ. ’Αναστάσιος Τσιρώνης, πού
άναπλήρωνε τον άσθενήσαντα Υποδιευθυντή.
’Επειδή προεβλέπετο νέα έπίθεση τών κομ
μουνιστών, σέ σύσκεψη τών ’Αξιωματικών τοΰ
Τμήματος καί τοΰ Παραρτήματος ’Ασφαλείας άπεφασίσθη ν’ άντιταχθή σθεναρή άντίσταση καί νά
μή παραδοθοΰν τά όπλα, σέ καμμιά περίπτωση άλλά όλοι νά πέσουν μαχόμενοι.
Ή άπόφαση αύτή τών ’Αξιωματικών άνεκοινώθη στούς κατωτέρους άστυνομικούς μέ τη
δήλωση μάλιστα ότι όποιος δεν συμφωνούσε έπρεπε
άμέσως νά φύγη άπό τό ’Αστυνομικό Κατάστημα
γιατί άργότερα δεν θά έπετρέπετο ή έξοδος σέ κα
νένα. "Ολοι ομόφωνα καί πρόθυμα δήλωσαν ότι θά
παραμείνουν καί θά άγωνισθοΰν.
Στις 12.30 τό μεσημέρι, μεγάλη δύναμη έλασιτών άπό 300 περίπου ένοπλους μέ βαρειά πολυ
βόλα, έπαναληπτικά όπλα καί τυφέκια καί μέ επ ί
κεφαλής τό γενειαφόρο
συμμοριτοκομμουνιστή
«Βαγγέλη» έπολιόρκησαν στενά τό Τμήμα καί
κατόπιν πλησίασε ό ί'διος ό άρχισυμμορίτης τούς
Α. Τ Σ ΙΡ Ω Ν Η Σ
άστυφύλακας φρουρούς τής εισόδου καί ζήτησε νά.
έπισκεφθή τό Διοικητή τοΰ Τμήματος.
Ό Αυγερινός γιά νά μή μπή μέσα ό άξιωματικός τοΰ ΕΛΑΣ καί ΐδή τή διά
ταξη τής δυνάμεως τοΰ Τμήματος, κατέβηκε ό ί'διος κάτω καί συναντήθηκε έξω άπό
τήν είσοδο μέ τό Βαγγέλη.
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Εκείνος προσπάθησε νά τον πείση δτι ή πολιορκία έγινε γιά την προφύλαξη
των άστυνομικών άπό έπίθεση δήθεν των Χιτών.
Φυσικά ό ’Αστυνόμος τον ευχαρίστησε γιά τό ένδιαφέρο του, τοϋ δήλωσε δμως
δτι οποιοσδήποτε χτυπήσει τό Τμήμα θά δεχθή άντεπίθεση.
Κατόπιν αύτοϋ έφυγε ο Βαγγέλης καί άρχισε νά τοποθετή τούς έλασϊτες στους
εξώστες, στις ταράτσες καί στά παράθυρα των γύρω σπιτιών καί στις διασταυρώ
σεις των δρόμων.
’Έ τσ ι στις 14.30 ώρα, οί έλασϊτες ήσαν έτοιμοι γιά έπίθεση, άλλά καί οΐ
άστυνομικοί ήταν έτοιμοι γιά τήν άμυνά τους.
’Από τη στιγμή έκείνη άρχίζουν καί τά δραματικά γεγονότα του ’Αστυνο
μικού Τμήματος της Καλλιθέας.
Τά χωνιά των έλασιτών έκάλεσαν τό Λαό της Καλλιθέας νά συγκεντρωθή
υποχρεωτικά έξω άπό τό ’Αστυνομικό Τμήμα γιά νά ζητήση άπό τούς άστυνομικούς τήν παράδοση των δπλων.
’Έ τσ ι, στις 16.30' είχε πιά μαζευτή έξω άπό τό Τμήμα πολύς κόσμος άπό
άντρες, γυναίκες καί παιδιά μέ έπί κεφαλής έπιτροπή άπό τό γραμματέα τής 5ης
κομμουνιστικής άχτίδας καί μέ φωνές ζητούσαν νά βγή στον έξώστη ό Διοικητής
τού Τμήματος. "Οταν βγήκε ό Διοικητής άξιώσανε άπό αύτόν μέ οχλοβοή νά παραδοθούν τά δπλα. Ό Αύγερινός δμως καί ό 'Υποδιοικητής ’Αστυνόμος Γιώργος
Παπαδόπουλος τούς άπάντησαν μέ θάρρος καί άποφασιστικά δτι τά δπλα δέν τά
παραδίδουν οί άστυνομικοί στούς έλασϊτες, συνέστησαν δέ έντονα ν’άπο μακρύνουν
τά γυναικόπαιδα γιατί άλλοιώς θά φέρουν αύτοί τήν εύθύνη γιά δ,τι συμβή σέ περί
πτωση συμπλοκής.
Τότε οί έλασϊτες μέ τά χωνιά διατάξανε τό πλήθος ν’ άπομακρυνθή καί ετοι
μάστηκαν γιά τήν έπίθεση κατά τού Τμήματος.
Πράγματι στις 17 ή ώρα άρχισε μιά βιαιότατη έπίθεση μέ βαρειά πολυβόλα,
μέ οπλοπολυβόλα, μέ αυτόματα, μέ χειροβομβίδες καί μέ ντουφέκια. Οί άστυνομικοί άπάντησαν μέ πυρά εύστοχα καί έντονα έτσι πού άνάγκασαν τούς έλασϊτες
νά μή πλησιάσουν μέχρι τής 19.30 ώρας, όπόταν ή μάχη διεκόπη γιά λίγο έπειδή
έφτασαν στήν περιοχή έκείνη 4 άγγλικά αύτοκίνητα, πού απομακρύνθηκαν δμως
άμέσως, χωρίς νά δώσουν καμμιά βοήθεια στούς πολιορκημένους άστυνομικούς.
Τότε άρχισαν πάλι τά χωνιά τών έλασιτών νά καλούν τούς άστυφύλακες καί
τούς ’Αξιωματικούς νά παραδώσουν τά δπλα μέ τήν ύπόσχεση νά τούς άφήσουν έλεύθερους. Γιά ν’ άσκήσουν δέ έκβιασμό πήραν τό παιδί τού 'Υποδιοικητοΰ, ’Αστυνό
μου Γ . Παπαδοπούλου καί τό άνάγκασαν κλαίγοντας νά παρακαλή μέ σπαρακτικές
κραυγές τον πατέρα του νά παραδώση τά δπλα γιατί άλλοιώς θά τό σκότωναν μπρο
στά του.
’Επίσης ώδήγησαν μπρος στο ’Αστυνομικό Κατάστημα τις άδελφές καί τούς
γονείς τών αστυφυλάκων καί τούς υποχρέωσαν νά καλέσουν τούς δικούς τους 5 άστυ
φύλακες νά παραδοθοΰν. "Ολοι δμως οί ’Αξιωματικοί πού ήσαν στο Τμήμα μέ τούς
’Αστυνόμους Τσιρώνην, Αύγερινόν, Παπαδόπουλον καί Μπέλλην καθώς καί δλοι
οί άστυφύλακες στάθηκαν στο ΰψος τής άποστολής τους καί δέν λύγισαν άλλά θυ
σιάζοντας τά πάντα έμειναν άκλόνητοι στις θέσεις τους.
Οί κομμουνισταί μέ τά χωνιά είχαν τάξει τελεσιγραφική ώρα παραδόσεως
μέχρι τις 20.45 ώρας.
’Αλλά τή στιγμή πού έπρόκειτο ν’ άρχίση έκ νέου ή μάχη έφτασαν στο Τμήμα
δύο μικρά άγγλικά αύτοκίνητα. Τότε βλέποντας οί ’Αξιωματικοί τού Τμήματος
δτι τά πυρομαχικά έξηντλήθησαν σχεδόν καί δτι μοιραίως θά έπεφτε τό Τμήμα στά
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χέρια των κομμουνιστών άποφάσισαν νά κάνουν έξοδο προς τδ Ίωσηφόγλειο ’Ορ
φανοτροφείο της Λεωφόρου Συγγρού όπου στάθμευσε άγγλική μονάδα καί δύναμη
εθνοφυλακής.
’Αμέσως λοιπόν τακτοποίησαν άθόρυβα στα άγγλικά αυτοκίνητα τούς τραυ
ματίες άστυνομικοΰς καί κανόνισαν ώστε τα δύο αυτοκίνητα νά κρατούν μια άπόσταση 50—100 μέτρα, άνάμεσα δέ νά βαδίσουν άκροβολιστά οί άστυνομικοί. Αυτό
έγινε μέ τήν έλπίδα ότι οί έλασΐτες δέν θά χτυ
πούσαν τά άγγλικά αυτοκίνητα καί έάν άκόμη
άντιλαμβάνονταν τήν έξοδο των άστυνομικών.
’Αλλά μόλις ξεκίνησαν τά αυτοκίνητα, οί
έλασΐτες έρριξαν μιά φωτοβολίδα καί είδαν τή
διάταξη των άστυνομικών, άμέσως δέ άρχισαν νά
ρίχνουν χαλάζι άπό σφαίρες καί χειροβομβίδες καί
κατά τών άγγλικών αύτοκινήτων άκόμη. ’Έ τσ ι
τά αυτοκίνητα άναπτύξανε ταχύτητα καί έφυ
γαν μέ τούς τραυματίες.
'Η θέση τών άστυνομικών έγινεν εξαιρετικά
δραματική. Οί έλασΐτες πυροβολούσαν άπό όλα
τά μέρη. Οί άστυνομικοί άντιπυροβολοΰντες κατευθύνοντο προς διάφορες διευθύνσεις. 'Ο Διοι
κητής Αυγερινός μέ έναν άστυφύλακα έφθασε στις
I. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
0 .1 5 ' μετά τά μεσάνυχτα μαχόμενος, στήν κλινική
Λιβανοΰ, όπου συγκεντρώθηκαν καί 15 άκόμη άστυνομικοι. ^ Έ κ ε ΐ ύπήρχαν ’Άγγλοι οί όποιοι μετέφεραν τή δύναμη αυτή τών άστυ
νομικών στη Διεύθυνση. Ή ύπόλοιπη δύναμη πού είχε φτάσει στο Ίωσηφόγλειο
μετεφερθη στη Διεύθυνση τής ’Αστυνομίας στις 6-12-1944.
Κατα τη μάχη τού ΙΑ' ’Αστυνομικού Τμήματος καί τή δραματική έξοδο τής
δυνάμεως του σκοτώθηκαν:
1) Ο Άρχιφύλαξ ΙΑ 6 Άναγνωστάκης ’Ιωάννης, 2 ) ό άστυφύλαξ ΙΑ 69
Τσαυκανας Ήλίας, 3 ) ό άστυφύλαξ ΙΑ 86 Παπαγιώργος ’Ελευθέριος* 4 ) ό άστυφύλαξ Κ Β 15 Παπαίωαννου Αγγελος καί 5 ) ό άστυφύλαξ ΙΒ 74
Νικολάου Βασίλειος.
Έτραυματίσθηκαν οί : 1) ’Αστυνόμος Β '
Γεωργ. · Παπαδόπουλος Υποδιοικητής, μέ τραύμα
διαμπερές στήν κοιλιά, 2 ) άστυφύλαξ Γερασ. Βουτσινάς, 3 ) άστυφύλαξ Κ. Πατρινός καί 4 ) άστυφύλαξ
’Ιωάννης Κατσιφάκης.
Έ τ σ ι οί κομμουνισταί κατώρθωσαν νά καταλά
βουν τό ΙΑ ' ’Αστυνομικό Τμήμα, τό όποιο δέν παρέ
δωσε τά όπλα άλλά μαχόμενο έφτασε στήν έλεύθερη
ζώνη γιά νά χρησιμοποιηθή στις εκκαθαριστικές έπιχειρήσεις πού έπακολούθησαν.
Οί 1 άξιωματικοί, οί άρχιφύλακες καί οί άστυφύλακες πού έλαβαν μέρος στήν άμυνα τού ΙΑ'
Α. Π Α Π Α Τ Ω Α Ν Ν Ο Υ
Τμήματος είναι οί εξής, έκτος άπό τούς φονευθέντας
πού άναφέραμε πιο πάνω.
1) ’Αστυνόμος Α' ’Αναστάσιος Τσιρώνης, άναπληρωτής τού Ύποδιευθυντοΰ
τής Σ Τ ' Ύποδιευθύνσεως 2 ) Διοικητής τού ΙΑ' Τμήματος ’Αστυνόμος Β ' Π. Αύγερινός, 3 ) ’Αστυνόμος Β ' Γεώργ. Παπαδόπουλος, Υποδιοικητής, 4 ) ’Αστυνόμος
Γεώργιος Μπέλλης, ’Αξιωματικός Ύποδιευθύνσεως, 5 ) Ύπαστυνόμοι Α' καί Β '

Ό κόκκινος Δεκέμβρης

2937

Παπασταμόπουλος Γεώργιος, Κων. Τσοϋτσος, Βλάχος Βάϊος, Ψαλλίδας Νικόλαος,
Άνδριόπουλος Δημ., Λιόγκας Γεώργ. και Τζοϋρος ’Αριστείδης, 6 ) Άρχιφύλακες
ΙΑ 3 Μανταφούνης Σπυρίδων, ΙΑ 4 Παπαδημητρίου Ν., ΙΑ 5 Κατσάνης Χρή-

Ε. Π Α Π Α ΓΕΩ ΡΓΟ Σ

Β . Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ

Η . ΤΣΟ ΥΚ Α Ν Α Σ

στος, ΙΑ 8 Τεφικ Ν., ΙΑ 9 Παγιατάκης Χαρ., Κ 81 Γεωργακόπουλος Γεώργιος,
Κ . 88 Παπατριανταφύλλου Στέφανος, Κ. 91 Κοτσιφάκης Ίωάνν., Κ. 112 Καραγιώργης Ά ναστ., Κ. 113 Τρίκας Ταξιάρχης, 7 ) 'Τπαρχιφύλακες ΙΑ 22 Μάγειρος
Άνδρέας, ΙΑ 23 Δούκας Γεώργιος, ΙΑ 28 Τιμοθέου Σίλβεστρος, Κ. 570 Μανιός
Γεώργιος, 8 ) άστυφύλακες ΙΑ 32 Δροσούλης Δημήτρ.', ΙΑ 33 Καλογερόπουλος
Δημήτριος, ΙΑ 35. Ρομπόχος Β ., ΙΑ 36 Κατεβάνης ’Αναστάσιος, ΙΑ 39 Τσιγ
γάνος Διον., ΙΑ 40 Λέλλος Β ., ΙΑ 41 Χαραλάμπους 'Ηρακλής, ΙΑ 42 Λύρης Βασί
λειος, ΙΑ 50 Βογιατζής Παν., ΙΑ 52 Δήμου Γρ ηγ.,ΙΑ 54 Παπαγεωργίου Φώτιος,
ΙΑ 56 Ζερβουλέας ’Ιωάννης, ΙΑ 58 Παπουτσόπουλος Χρ., ΙΑ 65 Λούπης Χαρ.
ΙΑ 66 Μαγκλάρας Κων/νος, ΙΑ 71 Σπανός Χρηστός, ΙΑ 74 Φλέσσας Λυκούργος,
ΙΑ 75 ΚονδύληςΒασίλειος, ΙΑ 77 Σιαδήμας Κων/νος, ΙΑ 78 Καμπούρογλου Έμμαν.
ΙΑ 79 Βουτσινας Γεράσ., ΙΑ 82 Μηχανός Διονύσιος, ΙΑ 84 Πωρότακας Σπυρίδων
ΙΑ 87, Καλπάνης Ά λ έξ., ΙΑ 89 Παττας Νικόλαος, ΙΑ 90 Πατρινός Κων/νος,
ΙΑ 26 Θεοδωρής Γεώργιος, ΙΒ 62 Νικολετάτος Γερασ., ΙΒ 49 Σωλόπουλος Γ ., X .
53 Μπιμπής Δημήτριος καί Κ. 181 'Εξαδύκτυλος Χαράλαμπος.
’Αποτελεί άληθινό τίτλο τιμής για όλους αύτούς τούς άστυνομικούς, καθόσον
παρά τό φριχτό ψυχολογικό εκβιασμό, δεν σκέφθηκαν μήτε για μια στιγμή να πα
ραδώσουν τα όπλα, άλλ’ απεναντίας άντιστάθησαν καί όταν εξάντλησαν τά πυρομαχικά έ'καναν ήρωϊκή έξοδο καί διέσωσαν όχι μόνον τον οπλισμό άλλα προ παντός την
τιμή τους σαν "Ελληνες καί σάν άστυνομικοί.
(Συνεχίζεται)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ
Τ Η Σ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ Ν
ΤΩΝ Δ ΙΚ Α Σ Τ Η Ρ ΙΩ Ν Α Ν Η Λ ΙΚ Ω Ν *
'Υπό κ. I. Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ Άντιπρυτάνεως καθηγητοϋ της Παντείου ’Ανώτατης
Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών τών ’Αθηνών,
ώ ς καί καθηγητοϋ τών Σχολών Ύπαστυνόμων
καί ’Ανθυπομοιράρχων
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Α\ Κορινθ. ιγ : 13
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

I.
II.
III.
IV.

Πρόλογος.
Γενική έπ ισκόπ ησις τοϋ προβλήματος τής νεότητος.
Ή μέριμνα υπέρ τή ς νεότητος εν τ φ κύκλω τοϋ δικαίου, ιδ ία δέ τής ποινικής επ ιστήμης.
Έ μφάνισις τοϋ θεσμού τών δικαστηρίω ν ανηλίκω ν εν τ φ κόσμφ .
*

* *

Αΐδεσιμώτατε,
Έ ξοχώ τα τε Κύριε Δήμαρχε,
Έρίτιμοι Κύριε Πρόεδρε καί Εταίροι τοϋ Διδασκαλικού Συλλόγου,
Κυρίαι καί Κύριοι.
I . Π ρόλογος.
Αισθάνομαι ιδιαιτέραν τιμήν, διότι προσεκλήθην έκ μέρους του έπιλέκτου
«Διδασκαλικού Συλλόγου Άμαλιάδος», ίνα ομιλήσω περί θέματος σχετιζομένου
προς τήν κοινωνικήν πρόνοιαν ύπέρ τής νεότητος.Είμαι δέ εύτυχής καί διότι συνέπεσεν ή σημερινή ομιλία μου προς τό κατ’ αύτάς συγκροτηθέν σεπτόν τοπικόν διδα
σκαλικόν συνέδριον. Είμαι διδάσκαλος καί ό ίδιος, είμαι δέ καί υιός διδασκάλου,
τοϋ άειμνήστου Κωνσταντίνου I. Παπαζαχαρίου, τέως Γενικοΰ Έπιθεωρητοϋ της
’Εμπορικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως τής Ελλάδος. Τιμώ δέ κατ’ έξοχήν τό ιερόν έπάγγελμα τοϋ διδασκάλου, σφυρηλατοΰντος τό πνεΰμα καί τάς ψυχάς τών νέων άνθρώπων. Τολμώ δέ πλήρης εύσεβείας καί ίεροΰ δέους να άναλογισθώ καί νά έρωτήσω: «Μήπως δέν υπήρξε Διδάσκαλος καί ό Θεάνθρωπος, ό Κύριος
ήμών Ίησοϋς Χριστός;»
Τοιουτοτρόπως παρεσχέθη εις έμέ ή εύχάριστος εύκαιρία νά επικοινωνήσω
μετά τοϋ 'Τμετέρου εκλεκτού καί προσφιλεστάτου άκροατηρίου τής διακεκριμένης
καί συνεχούς προοδευούσης πόλεως τής Άμαλιάδος, έκ τής περιφερείας τής οποίας
κατήγετο καί ό πρό τίνος (Κατά τήν 3 ’Απριλίου 1955) τελευτήσας άείμνηστος
ιερός πατήρ μου.
Ά ς θεωρηθή δέ ή σημερινή ομιλία μου ώς πνευματικόν μνημόσυνον τούτου
έν τή ιδιαιτέρα τής οικογένειας μου πατρίδι. 'Τπήρξεν ό μικρός εκείνος επαρχιώ
της, οστις έξεκίνησε μίαν ήμέραν έ'κ τίνος μικροΰ χωρίου τής ’ Ηλείας, (τοϋ χωρίου
Κομποθέκρα τής έπαρχίας Βουπρασίων) εις τάς ’Αθήνας καί τήν Εσπερίαν καί
κατέστη ποικιλοτρόπως επιφανής καί τοϋ οποίου ή ψυχή οραματίζομαι δτι θά περιίπταται κατά τάς στιγμάς ταύτας μεταξύ ήμών.
Καί έρχομαι νΰν εις τό θέμα τής ομιλίας μου :
I I . Γενική έπισκόπησις τοϋ προβλήματος τής νεότητος.
1. Μέχρι τών μέσων άκόμη τοϋ παρελθόντος αΐώνος ή νεότης ώς τοιαύτη δέν
* Διάλεξις γενομένη έν Άμαλιάδι Η λεία ς, έν τώ κύκλω τών ΰπό τοϋ «Διδασκαλικού
Συλλόγου Άμαλιάδος» διοργανουμένων διαλέξεων, κατά τό Σάββατρν, 28 Μαϊου 1955.
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άπετέλει ούτε κοινωνικόν, ούτε ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ν πρόβλημα. Παραστατική ή
άπεικόνισις έκ μέρους του διακεκριμένου καθηγητοϋ τής Παιδαγωγικής έν τω
Πανεπιστήμια) ’Αθηνών καί ’Ακαδημαϊκού Νικολάου I. Έξαρχοπούλου («'Η σω
ματική έξέλιξις τοϋ παιδός» σ. 1) :
«'Ο άνθρώπινος νους έστράφη καί εις τα απώτατα άκρα τοϋ κόσμου, έζήτησε
να εΐσδύση μέχρι των βαθυτάτων τής φύσεως μυστηρίων, ούδέν των οντων καί φαι
νομένων κατέλιπεν άνεξερεύνητον. Καί δμως τό γοητευτικώτατον των βντων, δπερ
συγχρόνως τυγχάνει καί τό έγγύτατον καί προσφιλέστατον τω άνθρώπω, ό Π α ΐ ς ,
επί μακρόν χρόνον διετέλεσεν έκτος τοϋ κύκλου τοϋ ένδιαφέροντός του».
Τή άληθεία ή νεότης ήρξατο προσελκύουσα τήν προσοχήν τής κ ο ι ν ω ν ί α ς
ώς αύτοτελές καί σπουδαΐον «κοινωνικόν» πρόβλημα καί τής έ π ι σ τ ή μ η ς , ώςαύτοτελές καί σπουδαΐον έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ν πρόβλημα, τό πρώτον άπό τής καμπής τοϋ
τελευτήσαντος προς τον τρέχοντα αιώνα. Τοϋθ’ δπερ άποτελεΐ φυσικήν άπόρροιαν
τής μεταβολής τής καταστάσεως τής νεότητος ώς συνόλου έν τή κοινωνία.
Είδικώτερον, μέχρι τών μέσων τοϋ 19ου αίώνος, ή άντίληψις καί ή πρόνοια
υπέρ τής παιδικής καί τής έφηβικής ήλικίας ένηργεΐτο ώς τμήμα τής γενικής άντιλήψεως, ιδίως τής τάξεως τών πενήτων, καί κυρίως έν δψει τής οικονομικής δυσ
πραγίας. 'Η έν τω μεταξύ δμως σημειωθεΐσα μετάβασις τής διεθνούς οικονομίας
άπό τής άγροτικής προς τήν βιομηχανικήν έσχε τον μοιραΐον δυσμενέστατον άντίκτυπόν της καί έπί τήν κατάστασιν τής νεότητος τών διαφόρων χωρών. 'Ο άντίκτυπος ούτος κυρίως έξεδηλώθη διά τής αύξήσεως τοϋ άριθμοϋ τής προς βιοπορι
σμόν έργαζομένης νεότητος, τής έπιτάσεως τής παιδικής νοσηρότητος, τής δημι
ουργίας ρεύματος παιδικής έγκαταλείψεως καί έν τέλει τής έντονου άνόδου τόΰ δεί
κτου τής παιδικής διαφθοράς καί έγκηματικότητος.Τά δέ τοιαΰτα παθολογικά κοι
νωνικά φαινόμενα κατέστησαν κατά τοσοΰτον πλέον άνησυχητικά, καθ’ δσον ή νεοτης ήρξατο φθειρομένη όλονέν καί πρωϊμότερον. Τό θέμα συνδέεται στενώς καί προς
τήν δημιουργίαν ρεύματος άνατροπής καθιερωμένων ύψίστης ήθικής πνοής άξιών,
ώς καί αύτοΰ τοϋ πολυτιμωτάτου θεσμού τής οικογένειας.
'Η έλπιδοφόρος άντίδρασις καί τής κοινωνίας καί τής έπιστήμης έξεδηλώθη
δι’ έμφανίσεως μιας γενικωτέρας κοινωνικής καί έπιστημονικής κινήσεως προς
συστηματικήν παρακολούθησιν, έρευναν καί άντιμετώπισιν τοϋ προβλήματος τής
έν κινδύνω τελούσης νεότητος. Τοΰτο δ’ ού μόνον έπί σκοπώ άναχαιτίσεως τοϋ κιν
δύνου, άλλά καί έπί σκοπώ δημιουργίας μιας καλλιτέρας αυριον.
Καί ή μέν κοινωνική άντίδρασις έπραγματοποιήθη διά τής δημιουργίας ορ
γανισμών προστασίας τής παιδικής καί έφηβικής ήλικίας, δημοσίων καί ιδιωτικών,
ή δέ έπιστημονική άντίδρασις έξεδηλώθη διά τής θεμελιώσεως καθολικού έπιστημονικού κλάδου, έρευνώντος άπαντα, τά εις τήν νεότητα άφορώντα προβλήματα, τοϋ
κλάδου τής έπιστήμης τής Παιδ ολ ογ ία ς.
Κατά ταΰτα λοιπόν εύκόλως έξηγεΐται καί λίαν έπαρκώς δικαιολογείται ό
παραστατικός χαρακτηρισμός τής έποχής ήμών, ώς «αίώνος τοϋ παιδός».
2.
Έπεταχύνθη ή τοιαύτη έξέλιξις καί έκ τών παγκοσμίων πολέμων. Χαρακτηριστικώς λέγει ή μεγάλη φιλάνθρωπος κυρία ’Άννα Παπαδημητρίου (Περιοδ.
«Παιδί» (1930) 1 σ. 5 έν σχέσει προς τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον):
«Παντοΰ καί πάντα σέ όλους τούς καιρούς καί σέ όλους τούς τόπους, βλέπομε
τό παιδί νά πληρώνη γιά τά σφάλματα καί τήν άμάθεια τών μεγάλων. Καί φθάνομε
στή τελευταία φάση τοϋ δράματος, στον χθεσινό πόλεμο. Καί σ’ αύτό τό σημεΐον
ή τραγωδία γίνεται τόσον τρομερή, ώστε αύθόρμητα γεννιέται μιά παγκόσμια άντίδρασις καί κάθε κράτος χωριστά καί όλα μαζύ ένωμένα προσπαθούν νά σώσουν τά
παιδιά. ’Αδελφώνονται οί χθεσινοί έχθροί καί άπό τήν κοινή αυτή ένέργεια ιδρύον
ται διεθνείς οργανισμοί μέ τον ένα καί μόνο σκοπό, τήν σωτηρία τών παιδιών».
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Κατά τήν αίτιολογικήν έκθεσιν έν έτει 1918 του είσέτι τότε έν τώ γίγνεσθαι
ελβετικού ποινικού κωδικός αί σύγχρονοι διατάξεις των διαφόρων δικαίων περί
-προστασίας της παιδικής καί εφηβικής ήλικίας άποτελοΰσιν άπόρροιαν διεθνούς
ανθρωπιστικής κινήσεως «βαθέως έμφορουμένης ύπό τοϋ συναισθήματος τής εύθύνης τής συγχρόνου γενεάς έναντι τής νεότητος».
III. Ή μέριμνα υπέρ τής νεότητος έν τώ κύκλω τοϋ δικαίου, ιδία
δε τής ποινικής έπιστήμης.
1. Πλούσια εις ζήλον υπέρ τής προστασίας τής νεότητος ένεφανίσθη έν τή
νεωτάτη αυτής πορεία καί ή επιστήμη τοϋ Δικαίου έν ποικίλαις αύτής έκδηλώσεσι.
Διαρκούσης δέ ταύτης έσημειώθη σαφής στροφή προς συγκρότησιν ειδικού έπιστημονικοϋ κλάδου «νομικής έπιστήμης άνηλίκων», συγκεντρούσης άπάσας τάς εις τήν
παιδικήν καί έφηβικήν φάσιν τής ήλικίας των άνθρώπων άφορώσας διατάξεις τόσον
τοϋ δημοσίου, όσον καί τοϋ ιδιωτικού δικαίου. ’Εντεύθεν μάλιστα έξεπήδησε καί κίνησις προς δημιουργίαν άντιστοίχου πανεπιστημιακής έδρας παρά ταϊς νομικαΐς
σχολαΐς «Δικαίου ’Ανηλίκων», έπί σκοπώ ύποβοηθήσεως τής θεραπείας τοϋ έν λόγω
νέου κλάδου, έξασφαλίζοντος τήν ευδαιμονίαν τής νέας γενεάς, συνιστώσης τήν κοι
νωνίαν των άνθρώπων τής αυριον. Διότι άληθώς, καθ’ όλου είπεϊν, ό χαρακτήρ καί
ή ποιότης των μελλόντων καί χρόνων καί άνθρώπων ήρτηνται έκ τής ύπό τής κοινω
νίας έκπαιδεύσεως τής νεότητος ή τύχη άγαθή προς αρετήν, ή τουναντίον, τύχη
κακή, προς κακίαν.
2. Πρωτοπόρος έν τή έπιστήμη τοϋ δικαίου ή ποινική έδημιούργησεν ήδη
είδος κλάδου «νομικής ποινικής έπιστήμης καί έγκληματολογίας άνηλίκων».
3. ’Εν τή σημερινή ομιλία ήμών θά περιστραφώμεν είδικώτερον περί τον
βασικόν θεσμόν τοϋ έν λόγω ποινικού δικαίου άνηλίκων, τον θεσμόν των ειδικών
δικαστηρίων άνηλίκων, θεσμόν, δστις συνιστά έργον πίστεως καί άγάπης καί θε
μέλιοί μήνυμα χαράς καί έλπίδος.
Τό έν λόγω θέμα μέ συγκινεΐ, ΐσως, διότι έδωσα εις τον θεσμόν τοΰτον, άποσκοπούντα εις τήν διάσωσιν τής έν ήθικώ κινδύνω τελούσης νεότητος, μέγα μέρος
•από τήν ψυχήν μου.
I V . Έ μ φ ά ν ισ ις τοϋ θεσμοϋ τω ν δικαστηρίων άνηλίκων έν τώ χόσ μ ω .
1. "Ας άνατρέξωμεν νοερώς εις τήν καμπήν τοϋ παρελθόντος προς τον τρέ
χοντα αιώνα, εις τήν Βόρειον ’Αμερικήν, είδικώτερον εις τήν μεγάλην πόλιν τοϋ Σ ι
κάγου. Είναι ή δευτέρα κατά πληθυσμόν πόλις τής Βορείου ’Αμερικής καί ή πέμπτη
τοϋ κόσμου. Είναι κατ’ έξοχήν -κοσμοπολιτική πόλις. Έ ν τή πόλει ταύτη έξέσπασε
κατά τήν διαδρομήν τής τελευταίας δεκαετίας τοϋ τελευτήσαντος αίώνος κΰμα ηθι
κής διαφθοράς τών άνηλίκων, έκπληκτικώς άπειλητικόν. Έξεχείλισεν ή παιδική
άλητεία, ή παιδική έκπόρνευσις, ή παιδική έγκληματικότης (κλοπαί, διαρρήξεις,
ληστεΐαι), αί παιδικαί συμμορίαι, ό παιδικός «γκαγκστερισμός», γενικώς ή παι
δική ήθική παραλυσία.
Διαμαρτυρίαι ήγέρθησαν πανταχόθεν έκ μέρους κύκλων τής έκκλησίας, δια
φόρων έπιστημονικών τάξεων, έπιχειρηματιών ποικίλων κλάδων, τοϋ άνωνύμου
πλήθους. Καί ή άγανάκτησις έξετοξεύθη καί έκ μέρους τοϋ τύπου δι’ άρθρων, άσκούντων δριμυτάτην κριτικήν καί αύστηράς κατηγορίας. Ή όλη έπίθεσις έστρέφετο
ενάντιον τών θεωρηθεισών ώς υπευθύνων κρατικών υπηρεσιών, ώς ιδίως τών δικα
στών, τής άστυνομίας, τών σχολείων καί τών διοικητικών άρχών.
Πάντα ταΰτα έλάμβανον χώραν κατά τό έτος 1899. ’Αλλά κατά τήν στιγμήν
εκείνην τής άπελπισίας καί τής άπογνώσεως μία άπρόοπτος πρότασις υπεβλήθη
εκ μέρους τοϋ τότε έκλεγέντος ώς δικαστοΰ έν Σικάγω άειμνήστου καί άγνώστου
μέχρι τότε εις εύρυτέρους κύκλους Βενιαμίν Λίνδσεϋ.
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«’Αναθέσατε εις έμέ, είπε προς τούς συναδέλφους του δικαστάς, το έργον
της άντιμετωπίσεως της παιδικής διαφθοράς. ’Αφήσατε να άνακρίνω καί δικάζω
•εγώ μόνος πάντα τά παιδικά εγκλήματα, βαρέα ή ελαφρά.
’Αλλά μη μέ δεσμεύετε μέ δικονομικούς τύπους, δεχθήτε δέ να κινούμαι έλευθέρως εις τάς διαφόρους ένεργείας μου ώς δικαστής.
Καί μή μέ ταλαιπωρείτε μέ άλλα δικαστικά καθήκοντα, άλλ’ άφήσατε νά έπιδοθώ άπερίσπαστος εις το έργον τής άντιμετωπίσεως τής παιδικής διαφθοράς».
'Η πρότασις τού Λίνδσεϋ βεβαίως κατέπληξε, άλλ’ έγένετο μετ’ άνακουφίσεως άποδεκτή. Τά συναισθήματα όμως τής δυσπιστίας δέν άπέλειπον.
'Η πρότασις τού Βενιαμίν Λίύδσεϋ ήτο μία έκδήλωσις τής πάλης ένος έλευθέρου πνεύματος, έπιθυμούντος νά διασπάση τον άσφυκτικον κλοιόν των ίσχυόντων
μέχρι τής έποχής έκείνης άκάμπτων ποινικών καί δικονομικών συστημάτων καί νά
ύπηρετήση εις την κλήσιν τής φωνής τής εσωτερικής ήθικής συνειδήσεως, προς σω
τηρίαν των νέων άνθρώπων.
Καί τό θαύμα έπετελέσθη. ’Εντός έλαχίστου χρόνου ή κατάστασις αίσθητώς
■έβελτιώθη καί ολίγον άργότερον τό κύμα τής παιδικής ήθικής παραλυσίας έξ ολο
κλήρου έσαρώθη άπό έν άλλο κύμα, κύμα ώραΐον αυτήν την φοράν, έμπνέον αισιο
δοξίαν. Τό κύμα τής ήθικής άνατάσεως των ιδίων έκείνων παιδιών τού Σικάγου,
τά όποια μόλις προ ολίγου χρόνου είχον περιαγάγει μέ τά έγκλήματά των καί τήν
•ανήθικον συμπεριφοράν των εις άπόγνωσιν τούς πάντας. Καί ουτω ό Βενιαμίν Λίν
δσεϋ κατέστη θρύλος έν τή ύφηλίω.
2. ’Αλλά πώς συνετελέσθη τό θαύμα τούτο;
Α π λώ ς διά'τής χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς ά γάπη ς, τής άπεράντου άδολου άγάπης,
με τήν οποίαν περιέβαλε τούς άνηλίκους έγκληματίας, «τά άγαπητά του παιδιά»,
■ως τά άπεκάλει, ό τεταγμένος ώς δικαστής αύτών Βενιαμίν Λίνδσεϋ. Οδτος δέν
υπήρξε «τίποτε παραπάνω άπό πατέρας των»! Τερεύς τής άπαλότητος, τής άγαθότητος, τής έγκαρτερήσεως, όστις έρραινε τά προσαγόμενα παιδία καί εφήβους
διά τού μύρου τής καλωσύνης. 'Ο δικαστής των οδτος δέν προσεποιήθη φιλίαν, άλλά
συνησθάνθη πραγματικήν άγάπην ύπέρ αύτών. Τήν παιδαγωγικήν του δράσιν ήντλει άπό τήν άγάπην, τήν θωπείαν, τό πατρικόν του ένστικτον. Καί εις τον ψυχρόν
χώρον τού δικαστηρίου έδημιούργησε τήν θερμότητα τής φιλοστόργου οικογενεια
κής άτμοσφαίρας, ήτις διασκορπίζει τά ευεργετικά έλέη τής διασωζούσης θωπείας.
Δέν συμπεριεφέρθη ώς ψυχρός, άπαθής καί άκαμπτος δικαστής, άλλ’ ώς φιλόστορ
γος πατήρ μέ ψυχήν άλγοΰσαν καί άγωνιώσαν διά τον ήθικόν κίνδυνον, εις όν, κακή
τή τύχη, είχον περιαχθή τά προσφιλή τέκνα του.Δέν έτήρησε στάσιν ψυχολογικής
άποστάσεως άπό τών υποδίκων νέων, άλλά μέ όλον τον έαυτόν του τούς έπλησίασε.
Δέν περιεχαρακώθη εις τήν επίσημον έπιβλητικήν δικαστικήν τήβεννόν του, τήν
υψηλήν δικαστικήν έδραν καί τήν αυθεντίαν τού δικαστού, άλλά κατήλθεν ώς άν
θρωπος καί έπλησίασε, ίνα σώση τούς πάσχοντας νεαρούς συνανθρώπους. Δέν ύπεταγη εις τούς δικονομικούς τύπους καί δέν ύπέκυψεν εις τήν στενήν έρμηνείαν τών
νομών, άλλ’ άντιθέτως ήρμήνευσε καί έφήρμοσεν εύρέως τάς διατάξεις των, ίνα δυνηθή νά κινηθή μετ’ άνέσεως καί ελευθερίας, ώστε νά κατορθώση νά διασώση τούς
νέους άνθρώπους έκ τού ήθικοΰ ολέθρου. Δέν έβαλλεν εναντίον τών άνηλίκων, δέν
ήγάπα τάς είρωνίας, δέν έπεζήτει νά επίδειξη πνεύμα εις βάρος των, δέν έζήλωσε
ρολον πτοοΰντος φοβήτρου, δέν ύπήρξεν άνοικτίρμων. Ά λ λ ’ άντιθέτως έδείκνυε
σεβασμόν προς τόν άνθρωπίνην άξιαν τών δικαζομένων νέων, έτίμα αύτούς είλικρινώς, ήτο κριτής φιλόστοργος, έχων άκραν λεπτότητα καί άγνήν εύγένειαν, δικαστής
πλήρης άπό κατανόησιν καί πραγματικήν άνησυχίαν διά τήν τύχην τών νεαρών άν
θρώπων.
Μία ατμόσφαιρα θαλπωρής έξηπλώθη εις τούς άλλοτε παγερούς θαλάμους
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τοϋ δικαστηρίου τοϋ Σικάγου, όπου συνέρρεον τά παιδία τής θυέλλης τής διαφθο
ράς. Δικαστής ιεραπόστολος, δστις περιεκάλυψε τά κινδυνεύοντα ήθικώς τέκνα του
διά νά τά σώση.
3.
Ά λ λ ’ ας μεταφερθώμεν μέ τον νουν ημών εις τδ γραφεϊον τοϋ δικαστο
Βενιαμίν Λίνδσεϋ εις τδ Σικάγον, την μεγάλην αυτήν πόλιν μέ τούς τόσους κινδύ
νους της, διά νά παρακολουθήσωμεν κατά τδ άπομεμακρυσμένον εκείνο έτος 1899
τήν δράσιν του έν τοϊς καθ’ έκαστον.
Ό δικαστής δεν έπερίμενε νά γίνη ή δίκη διά νά γνωρίση τδν προσαγόμενον
παρεκτραπέντα άνήλικον καί νά τδν δικάση. ’Άνευ υπερβολής, εις τήν κυρίαν δίκην,
αύτήν καθ’ έαυτήν, άπέδιδεν έλαχίστην σημασίαν. 'Όλον τδ βάρος τδ έρριπτεν είς
τήν προδικασίαν. Εύθύς ώς ένεφανίζετο οίαδήποτε ύπόθεσις άνηλίκου διά μηνύσεως
ή κατ’ άλλον τινα τρόπον, άμέσως ετίθετο είς κίνησιν ό δικαστής. Μετέβαινε καί
εΰρισκε τδ παιδίον ή ‘τδν έφηβον. Μετέβαινεν ώς πραγματικδς φίλος είς τήν οικίαν
τοϋ νέου, είς τδ σχολεΐον του καί είς τήν έπαγγελματικήν του στέγην. Έγνώριζε
καί συνεδέετο μετά των καλής πίστεως καί άγαθών προθέσεων οικείων ή άλλων
φιλικών προσώπων τοϋ άνηλίκου, μετά τών δικασκάλων καί μετά τών προϊσταμέ
νων έν τή εργασία αύτοΰ. Καί κατά τδ έν τώ μεταξύ διάστημα καί πριν είσέτι γίνη
ή δίκη δ Λίνδσεϋ έμερίμνα δ ιά παν σοβαρδν πρόβλημα, τδ όποιον θά άφεώρα τδν
άμήλικον, ένδεχομένως καί τήν οίκογένειάν του καί τούς φίλους του, πρόβλημα υ
γείας, έπαγγελματικόν, έκπαιδευτικόν, ήθικδν ή άλλο. Καί όλα τά ζητήματα τά
άντιμετώπιζεν δ δικαστής χάρις είς τήν πολύτιμον κατανόησιν καί συνεργασίαν, τήν
οποίαν ήρχισε νά προσφέρη είς αύτόν συγκινηθεϊσα ή κοινωνία τοϋ Σικάγου. Ούτως
έσχηματίσθη ολόκληρον έπιτελεΐον έθελοντών συνεργατών, άνδρών καί γυναικών,
άνθρώπων πάσης τάξεως, άνθρώπων πάσης μορφώσεως, άνθρώπων θαυμαστών
τής ύπερωραίας προσπάθειας τοϋ ιεραποστόλου δικαστοΰ, άνθρώπων οί όποιοι εΐχον
άφθονον πλοΰτον ήθικών συναισθημάτων φιλαλληλίας. Είς τούς κύκλους τών έθε
λοντών έκείνων συναντώμεν κληρικούς, ιατρούς, έκπαιδευτικούς, δημοσίους ή άλ
λους ύπαλλήλους, άστυνομικούς, φοιτητάς, καί έπαγγελματίας ποικίλων ειδικοτή
των καί άλλους πολλούς άλλους. ’Αναφέρω μεταξύ τών κύκλου, τών συνεργατών
τοϋ δικαστηρίου άνηλίκων Σικάγου τδ μέγα όνομα τοϋ διεθνούς φήμης ψυχιάτρου
W illiam Healy καί τδ όνομα τής διασήμου ψυχολόγου Αύγούστου Bronner.
Κατ’ αύτδν τδν τρόπον ό Δικαστής Λίνδσεϋ κατώρθωνε νά έπιτύχη πλήρως
δύο τινά : "Ητοι α) νά διαγνώση κατά βάθος τήν περίπτωσιν τοϋ ήθικοΰ κινδύνου
τοϋ άνηλίκου (έργον ψυχοδιαγνωστικόν) καί β) νά διασώση αύτδν (έργον ψυχο
τεχνικόν).Διότι διά τής άδολου άγάπης ό δικαστής καί έγνώριζε καί έ'σωζε τδ νεα
ρόν άτομον. ’Αληθώς οί νέοι έχουσι μίαν ψυχολογικήν ικανότητα διαισθήσεως. Καί
διαισθάνονται έκείνους, οί όποιοι πραγματικώς ένδιαφέρονται καί τούς άγαποΰν.
Καί οί ύπόδικοι άνήλικοι βλέποντες είς τδ πρόσωπον τοϋ δικαστοΰ των τδν ιερόν
άνθρωπον, ό όποιος τούς περιέβαλε μέ άπέραντον καί ειλικρινή άγάπην καί ό όποιος
έζήτει νά τούς διασώση, ήνοιγον τήν καρδίαν των. Ούτως άπεκάλυπτον άσυνεtδήτως τάς τάσεις των, τάς κλίσεις των, τά ένδιαφέροντά των, τάς συγκρούσεις των,
τάς πτήσεις των, τάς χαράς καί τάς λύπας των, τούς πόθους καί τάς άπεχθείας των,
τάς έλπίδας καί τούς φόβους των, τά προτερήματα καί τά έλαττώματά των, γενι
κώς άφ’ ενός τάς φωτεινάς καί τάς σκιεράς πλευράς τής προσωπικότητάς των καί
άφ’ ετέρου τδν τρόπον τής ζωής των. Άπεκάλυπτον τά ψυχικά των τραύματα, τά
συναισθήματα τής μειονεξίας των, τά ψυχικά συμπλέγματα, τά είς ψυχικά καρκι
νώματα έξελιχθέντα. ’Αλλά ταυτοχρόνως οί άνήλικοι άνταπέδιδον είς τδν δικαστήν
των τήν έμπιστοσύνην, άνταπέδιδον τήν άγάπην, άνταπέδιδον τήν άφοσίωσιν. Καί
οί άλλοτε περιαγαγόντες μέ τήν ήθικήν των παραλυσίαν νεαροί βλαστοί είς άπελπισίαν τήν μεγαλόπολιν τοϋ Σικάγου έλάμβανον πλέον τήν σταθεράν καί ειλικρινή
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I

I. Γενικά.
Τό πρώτον άρθρον τοϋ Ποινικού ημών Κωδικός άναγράφει την περίφημον
άρχήν τοϋ Ποινικού δικαίου «nullum crinem, nulla poena sine lege», ήτις και
απέκτησε κεφαλαιώδη σημασίαν εις τό νεώτερον Ποινικόν Δίκαιον όλων σχεδόν
τών πεπολιτισμένων Κρατών. Διότι, ώς γνωστόν, τό άξίωμα τόϋτο έμφανισθέν τό
πρώτον έν ’Αγγλία, οόχί όμως κατά τρόπον άπολύτως καθωρισμένον, κατά τά είδικώτερον κατωτέρω έκτιθέμεα, κατέκτησε τάς διαφόρους νομοθεσίας κατά τά πρώτα
έτη τοϋ 18ου αίώνος καί δή μετά την κήρυξιν τής Γαλλικής έπαναστάσεως. Είναι
δέ τοΰτο «προϊόν σκληρών άγώνων (ενίοτε μάλιστα αιματηρών) ολοκλήρου τής
άνθρωπότητος καί δή πολλών ’Εθνών επί πολλούς αιώνας» (Γαρδίκας).
'Η άρχή δεν έχει ρωμαϊκήν τήν προέλευσιν, παρά τήν διά λατινικών ορών διατύπωσιν της. Έδόθη εις αύτήν τό έμβλημα τοΰτο, υπό τοϋ περιφήμου Γερμανοϋ
νομοδιδασκάλου Feuerbach ('), τοϋ πατρός τής νεωτέρας Γερμανικής ποινικής
επιστήμης καί σημαντικώτατον διαδραματίσαντος ρόλον, εις τήν διάπλασιν όλων
τών συγχρόνων δικαίων, όστις έπραξε τοΰτο διά νά προσδώση εις αύτήν μεΐζον κύ
ρος καί αυθεντικότητα.
1. Οΰτος εις ήλιλιαν 27 καί μόνον έτων, έγένετο διάσημος διά τών φιλοσοφικών αύτοϋ
συγγραμμάτων και τών ποινικού περιεχομένου έργων του.

άπόφασιν (καί τήν έπραγματοποίουν, συνεχώς βοηθούμενοι ύπό τοϋ δικαστοΰ καί
τής συνεργαζομένης μετ’ αύτοϋ κοινωνίας τής πόλεως), τήν άπόφασιν νά διορθωθώσι, νά μή βλάπτωσι πλέον νά μή παρεκτρέπωνται. Καί πάντα αύτά άρχικώς καί
μονον, ίνα μή προξενήσωσι λύπην, τήν παραμικράν λύπην, εις τον ύπεραγαπητόν
των πατέρα, τον δικαστήν των. Τοϋ έδόθησαν, τον έλάτρευσαν, τον ήσθάνθησαν ίδικον των, έθερμάνθησαν πλησίον του, έδέχθησαν τήν ευεργετικήν του έπίδρασιν, δεν
ήθελον πλέον νά τον άγαπήσουν.
4. ’Εντεύθεν έξεπήδησεν ό ούρανίας πνοής θεσμός τών ειδικών δικαστηρίων
άνηλίκων καί ό θεσμός τής συνεργαζομένης μετ’ αυτών Δικαστηριακής Βοήθειας
τής Κοινωνίας.
5. Βλέπετε λοιπόν δτι ό άείμνηστος εκείνος άνήρ Βενιαμίν Λίνδσεϋ δεν υπήρξε
μόνον καινοτόμος δικαστής, άλλά ταυτοχρόνως καί άνθρωπος πεπροικισμένος διά
ψυχολογικής καί παιδαγωγικής ιδιοφυίας, ουτινος τά διδάγματα θά άσκώσιν άείποτε άνθρωπιστικήν έξυψωτικήν έπίδρασιν.
(Συνεχίζεται)

2944

Δημ. Κ . Ντζιώρα

I I . Αί έπ'ι τοΰ ζητήματος αντιλήψεις κατά τάς διαφόρους επ οχά ς.
Είναι βεβαίως άληθές, ότι δύναται νά ύπαρξη νομοθεσία, παρέχουσα τό δι
καίωμα εις τον δικαστήν, όπως ούτος άποφαίνεται, άν πράξις άποτελεΐ άδίκημα ή
όχι. Πράγματι δέ υπήρξε χρονική περίοδος, κατά τήν οποίαν ό δικαστής είχε την
διακριτικήν ευχέρειαν νά κρίνη αυτός έάν και κατά πόσον, πραξις τις ήτο άξιόποινος, δστις περαιτέρω (έν καταφατικαΐς περιπτώσεσιν) άπεφαίνετο καί περί τής έπιβλητέας ποινής.
'Ό μως, πολύ ένωρίτερον καί δή εις τάς πρωτογόνους κοινωνίας, ούχί τρίτα
πρόσωπα, άμερολήπτως κρίνοντα, άλλ’ αύτά ταΰτα τά καθ’ έκαστον άτομα, άνελάμβανον διά των ιδίων των δυνάμεων τήν προστασίαν των προσβαλλομένων κατά
τήν κρίσιν των δικαιωμάτων αυτών.
Ή τοιαύτη όμως προστασία έφηρμόσθη λίαν ενωρίς καί δή προ τής συγκροτήσεως των μικρών ομάδων ή Κοινωνιών. Μέ τήν συγκρότησιν όμως αύτών, ή άπό
κοινού διαβίωσις κατέστησεν εύθύς έξ αρχής έκδηλον τήν άνάγκην τής άπαγορεύσεως τής αυτοδικίας, ήτις ού μόνον άδικος, άλλά καί άτελής είναι είς πολλάς περι
πτώσεις.
’Εν τούτοις καί μέ τήν σύμπηξιν τών επί μέρους Κοινωνιών, πάλιν μετά με
γάλου δισταγμού χαράσσεται ή οδός τής προόδου, περί ποινής, πεταιτέρω δέ ή κατανίκησιςτών πρωτογόνων, περί ποινής ιδεών (2). Ουτω κατά τό άρχαϊον Γερμανικόν
δίκαιον (Τάκιτος), ή μέν ποινή δέν άποτελεΐ παρά άτομικήν έκδίκησιν, άσκουμένην
ύπό του παθόντος ή καί τών συγγενών του, τό δέ έθιμον, καί μόνον αύτό, άποτελεΐ
τάς πηγάς του δικαίου τής έποχής εκείνης.
Καθ’ όμοιον τρόπον καί κατά τό άρχαϊον Ρωμ. Δίκαιον έξακολουθεΐ ύφισταμένη ή ποινική έξουσία τοΰ άρχηγοϋ τής οικογένειας, όστις καί είχε δικαίωμα έπΐ
πάντων τών ύπ’ αύτών τελούντων τοΰ vitaenequisque. 'Ωσαύτως καί παρ’ Όμήρω
ό φονευθείς δέν έπρεπε νά μείνη άνευ έκδικήσεως διότι έν έναντία περιπτώσει ήτο
ύποχρεωμένη ολόκληρος ή οικογένεια ν’ άντιμετωπίση τήν κοινήν περιφρόνησιν
(αίσχος καί εντροπή περιέβαλλε ταύτην).Ουτω οί συγγενείς ού μόνον καθήκον είχον
νά καταδιώξουν τον φονέα, άλλ’ έδει περαιτέρω, πάση θυσία, νά φονεύσουν αύτόν.
Τέλος καί πάντες, καθ’ ά γνωρίζομεν, οί λοιποί πρωτόγονοι λαοί τάς αύτάς
είχον άντιλήψεις περί δικαίου καί ποινής, πράγμα οπερ, άλλως τε καί σήμερον άκόμη
συμβαίνει μέ τούς πρωτογόνους καί απολίτιστους λαούς τής έποχής (άγριοι Ζουλοϋ, Ζιλγάκοι κλπ .).
Χρόνω σύν τώ χρόνω όμως ή ιδιωτική έκδίκησις παραχωρεί τήν θέσιν της,
εις τήν δημοσίαν ποινήν, ή δέ-λύσις έκάστης διαφοράς (άστικής ή ποινικής φύσεως)
άνετίθετο, κοινή συμφωνία, είς ίδιον δικαστήριον (διαιτητικόν τρόπον τινά) άποτελούμενον άπό τρίτα πρόσωπα, έκτος τών ένδιαφερομένω,ν, κρίνοντα δικαίως καί
άμερολήρτως.
Τά στάδια, άτινα έπί τοΰ προκειμένου διήλθεν ή δικαιοσύνη, διά νά φθάση εις
τό σημεΐον τούτο, ύπήρξαν πολλά, άπετέλεσαν δέ άναμφισβητήτως άπόρροιαν μα
κροχρονίου προσπάθειας.
Πάντως τούτο μόνον πρωτίστως ένδιαφέρει. 'Ό τι ή λύσις έκάστης διαφο
ράς (ιδιωτικής ή μή) άνετίθετο κατόπιν κοινής συμφωνίας τών ένδιαφερομένων είς
τρίτον ιδιώτην, έκτος δέ τού παθόντος καί πάς τις είχε τό δικαίωμα νά έγκαλέση
τον άδικοπραγήσαντα.
Βραδύτερον ή άπονομή τής δικαιοσύνης έθεωρήθη καί κατέστη κοινωνική,
παρεχομένη ύπό Κοινωνικών οργανισμών, ώς τής έκκλησίας ή τών πόλεων, ως
επίσης καί ύπό ιδιωτών περιβεβλημένων δημοσίαν εξουσίαν. Τέλος ή έξουσία αυτή
2. "Ιδε πλείονα είς Γαρδίκα «’Επίτομος ’Εγκληματολογία» σελ. 10 έπ.
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περιήλθε βαθμηδόν εις τό Κράτος, άποτελέσασα κρατικήν λειτουργίαν.'Τπό τό Κρά
τος λοιπόν των σήμερον ΐσχυόντων δικαίων, ή αυτοδικία άπαγορεύεται έκτος σπα
νίων εξαιρέσεων έν αΐς καί συγχωρεΐται αΰτη. Οΰτω καί παρ’ ήμϊν εις τάς του άρ
θρου 331 Π.Κ. καί άρθρων 292 καί 985 Α.Κ. περιπτώσεις.
Έ κ παραλλήλου όμως προς την έμφάνισιν, άνάπτυξιν καί έξέλιξιν τής έν
νοιας του έγκλήματος καί τής ποινής καί ή έπιτευχθεϊσα ήδη πλήρως έξασφαλιστική
τοϋ άτόμου ίκανοποίησις, άπό ένδεχομένης του ποινικού δικαστοΰ αυθαιρεσίας, διά
τής καθιερώσεως τοϋ περιφήμου, ύπό έξέτασιν άξιώματος εις δλα σχεδόν να σύγ
χρονα δίκαια, ών τοΰτο άποτελεΐ τον άκρογωνιαΐον λίθον, διήλθε διάφορα στάδια
καί τελικώς έπεκράτησε κατακτήσαν πλήρως τά δίκαια τοϋ συγχρόνου πολιτισμοϋ.
Δέν ύπεισερχόμεθα εις λεπτομέρειας, διότι μία έκτενής τοιαύτη άνάπτυξις
έκφεύγει των σκοπών τής παρούσης μελέτης. 'Απλώς καί μόνον άναφέρομεν, έπ ΐ
τοϋ προκειμένου τά εξής: Μετά τήν δημιουργίαν, τών συγχρόνων κρατών, καί μετά
τήν, καθ’ ά άνωτέρω, δημιουργίαν τοϋ Ποιν. Δικαίου, ό χαρακτηρισμός τών άδικοπραγιών ώς έγκλημάτων, χρόνω σύν τώ χρόνω διευκρύνεται. 'Η διεύρυνσις δμως
αυτή άπεσκόπει προς τό συμφέρον καί προς έπίρρωσιν τής θέσεως τών έκάστοτε
καί έκασ^αχοϋ κρατουσών κοινωνικών τάξεων. Οΰτω π.χ. κατά τον μέσον αιώνα,
έν ’Αγγλία οί χωροδεσπόται τιμωροΰν διά νόμου τον καταλείποντα τήν γήν αύτοϋ
χωρικόν, έν ώ έν Γαλλία οί βασιλείς ταύτης, προς διασφάλισιν τής πολιτικής αύτών
δυνάμεως, δημιουργούν νέα έγκλήματα καί ποινάς, ώς λ.χ. τήν έπιβολήν τοϋ διά
πυρός θανάτου έν περιπτώσει βλασφημίας, άθείας κ.λ.π. Οΰτω πως λοιπόν, οί τελευ
ταίοι διασφαλίζοντες τήν θρησκευτικήν ένότητα τοϋ βασιλείου, διησφάλιζον έν τ ’ αύτώ
καί τήν πολιτικήν αύτών έξουσίαν. Κατά τον ίδιον τρόπον ηύξήθη ομοίως καί ή δύναμις τοϋ κλήρου ιδία έν τή Δύσει. Έ ν Έλλάδι πολύ ένωρίτερον παρομοίαν δύναμιν
άπέκτησαν οί Βασιλείς αίτινες άπό τής έποχής τοϋ 'Ομήρου καλούνται Διογενεΐς, ώ ς
φυλάσσοντες τάς «θέμιστας» (έθιμα), ας έλαβον παρά τοϋ Διός. 'Ομοίως καί παρά
Ρωμαίοις αύτοί κατά βούλησιν δημιουργούν τούς νόμους, τούς οποίους κατά βούλησιν ώσαύτως έφαρμόζουν, καλούνται δέ Divi.
Ή
αθάνατος δμως Ε λ λ η ν ικ ή διανόησις, ήτις καί έδημιούργησεν
έργα τοιαΰτα, προ τών όποιων ολόκληρος ό πεπολιτισμέος κόσμος ίσταται έκθαμ
βος καί σχεδόν άνίκανος νά δημιουργήση άνώτερα, είναι έκείνη ήτις καί τό πρώτον
διετύπωσε τήν αρχήν ταύτην, άσχέτως ίσως, τοϋ έάν ό τρόπος δέν ύπήρξεν άπόλυτος. ’Επ’ αύτοϋ σχετικώς ομιλούν ού μόνον ό θειος Πλάτων, άλλά καί ό μέγας τών
αιώνων φιλόσοφος ’Αριστοτέλης, ό Δημοσθένης καί άλλοι (3).
I I I . ΑΙ σύγχρονοι άντιλήψ εις και ό νέος κώδιξ.
Εισερχόμενοι ήδη εις τήν ειδικήν άνάπτυξιν τής προκειμένης άρχής παρατηροΰμεν τά έξής :
Αΰτη έπεκράτησεν εις τάς ποινικάς νομοθεσίας κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ
18ου αΐώνος, μετά τήν πραγματοποηθεΐσαν έπί τή βάσει τών αρχών τοϋ διαφωτι
σμού μεταρρύθμισιν. Οΰτω, ύπό τό σύγχρονον Κράτος Δικαίου, τό διεπόμενον ύπό
τό πνεύμα τής κυριαρχίας τών ύπέρ τής έλευθερίας τού άτόμου έγγυήσεων, άναγράφεται ή αρχή «nullum crimen, nulla poena sine lege».Σήμερον λοιπόν, δλα σχε
δόν τά Συντάγματα καί δλοι οί Ποιν. Κώδικες τών πεπολιτισμένων Κρατών προ
τάσσουν τών διατάξεών των, τον κανόνα καθ’ δν «Ποινή δέν έπιβάλλεται, εί μή μό
νον εις τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ’ άς ρητώς προβλέπεται τοΰτο ύπό τού νόμου».
Ή άρχή είναι προϊόν τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, ήτις καί τήν άνέγραψε
■τό πρώτον εις τήν περίφημον διακήρυξιν τών «δικαιωμάτων τού άνθρώπου καί τοϋ
3. Οΰτω ό Πλάτων είς τούς Νόμους αύτοϋ (θ, 875 έ π .) κλπ.
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πολίτου» (L a declaration de droits de Γ homme et d u co to y en ) έν έτει 1789.
Δεν ένεφανίσθη όμως τό πρώτον κατά τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν, άλλα πολύ ένωρίτερον καί δή τό έτος 1215 έν ’Αγγλία, έπ'ι Βασιλέως Ίωάννου τοϋ Άκτήμονος,
όστις διά τής περιφήμου καταστάσης ωσαύτως, Magna Charta, αύτοΰ ώριζεν,
δτι ούδείς έλεύθερος ήδύνατο νά τιμωρηθή.
Είναι βεβαίως άληθές, δτι ό τρόπος καθ’ δν ένεφανίσθη αυτή έκεΐ, δεν ήτο
απολύτως καθωρισμένος. Ούχ’ ήττον δμως ύπό τό νόημα του έξεταζομένου κανόνος μετεφέρθη ύπό των ’Άγγλων μεταναστών εις τήν ’Αμερικήν, ένθα καί καθιερώθη διά τής διακηρύξεως τής Φιλαδέλφειας έν έτει 1774.
Μετά τήν Γαλλικήν έπανάστασιν καί δή κατά τό έτος 1794 διαλαμβάνεται
αυτή εις τό Γαλλικόν Σύνταγμα τοϋ έτους έκείνου, έν ω διατυποϋται, ώς εξής : «Ού
δείς τιμωρείται εί μή δυνάμει Νόμου προ τοϋ έγκλήματος καθιερωθέντος καί δ,τι
δεν άπαγορεύεται ύπό τοϋ Νόμου δεν δύναται νά έμποδισθή». 'Η θεμελιώδης λοι
πόν αυτή άρχή, καθ’ ήν ούτε έγκλημα υπάρχει, ούδέ ποινή έπιβάλλεται άνευ νόμου
όρίζοντος προηγουμένως ταύτην, υίοθετήθη ύφ’ δλων άδιακρίτως σχεδόν τών νομο
θεσιών, έν αίς καί ή ήμετέρα, ήτις καί τήν άναγράφει ού μόνον εις τό πρώτον άρθρον
τοϋ Π.Κ. ήμών, άλλά καί εις τό ίσχϋον Σύνταγμα, καί δή τό άρθρον 7 αύτοΰ έχον
οΰτω:«’Αδίκημα δεν υπάρχει, ούδέ ποινή έπιβάλλεται, άνευ νόμου ίσχύοντος προ τής
τελέσεως τής πράξεως. Βαρύτερα ποινή ούδέποτε έπιβάλλεται μετά τήν τέλεσιν
τής πράξεω ς».Έ ξ άλλου αΰτη ήτο άναγεγραμμένη τόσον εις τά καταργηθέντα Συν
τάγματα ήμών, δσον καί είς τον μόλις πρό τινων καταργηθέντα Ποινικόν μας Νόμον
καί δή είς τό πρώτον άρθρον αύτοΰ, δπερ έχει ώς εξής : «Ποινή δεν καταγιγνώσκεται,
πλήν είς έκείνας μόνον τάς πράξεις καί έλλείψεις, κατά τών οποίων νόμος τις ώρισε
προηγουμένως ποινήν». Περαιτέρω τό άρθρον 1 τοΰ ήδη ίσχύοντος Π.Κ. ήμών έχει
οΰτω :
«Ποινή δεν καταγιγνώσκεται, είμή δι’ έκείνας μόνον τάς πράξεις, δι’ άς αύτη
διά νόμου ρητώς ώρίσθη πρό τής τελέσεως αύτών».
Έ κ τής άντιπαραβολής τών διατάξεων τούτων τών δύο Κωδίκων, διαπιστοΰμεν, ώς άλλως τε τοΰτο τονίζεται καί ύπό τής αιτιολογίας τοΰ Κώδικος, δτι ό νέος
νόμος ήμών άποδέχεται κατά τρόπον άπόλυτον τήν άρχήν, άφοΰ διά τής ώς άνω διατάξεώς του, σαφώς διατυποϋται ό κανών τής μή όπισθενεργείας Ποιν. νόμων, μετά
τήν τέλεσιν τής πράξεως έκδοθέντων. Πράττει δέ τοΰτο, προς άποφυγήν τής άσαφείας τής άναλόγου διατάξεως τοΰ Π.Ν., έν ή δεν ορίζεται είς ποιον χρονικόν σημείον άναφέρεται ή λέξις «προηγουμένως». Μία άλλη έπίσης διαφορά μεταξύ τών
δύο Κωδίκων είναι δτι ό νέος τοιοΰτος δεν χρησιμοποιεί τον δρον «έλλείψεις» ώς ό
παλαιός. ’Αλλά τό τοιοΰτον ούδεμίαν δύναται νά δημιουργήση άμφιβολίαν καθ’ δσον
ούτος είς τό άρθρον 14 αύτοΰ διαλαμβάνει τήν διάταξιν καθ’ ήν «δ δρος πράξις έν
ταΐς διατάξεσι τών ποινικών νόμων περιλαμβάνει καί τάς παραλείψεις» (4).
Παρά ταΰτα δμως ώς καί προηγουμένως έλέχθη ή άρχή «ούδέν άδίκημα άνευ νό
μου» δεν έκυριάρχησεν άπολύτως, είς δλας τάς νομοθεσίας. Μοναδικήν δέ έξαίρεσιν άπετέλεσαν τά έθνη έκείνα, άτινα διέπονται ύπό τήν έπιρροήν πολιτικών ίδεών,
αίτινες κάθε άλλο παρά σύμφωνοι, προς τάς θεμελιώδεις περί άτομικών έλευθεριών
άντιλήψεις είναι. Πρόκειται περί τής κομμουνιστικής Ρωσίας καί τών ύπ’ αύτήν
δορυφόρων Κρατών.
Διότι ύπό τό Κράτος τών δικαίων τούτων ή άρχή ού μόνον περιορίζεται, άλλά
καί ριζικώς άνατρέπεται.

4.
Ή άξιολογική αυτή έννοια τοϋ δρου «πραξις» κατηγορεΐται ύπό τοΰ κ. Καρανίκ
διότι κατ’ αυτόν, ή έν προκειμένω δημιουργία ένός πλασματικού δροο ουδόλως ήτο ένδεδειγ-·
μένη άφοΰ κάλλιστα θά ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή ό καλύπτων άμφοτέρας τάς έννοιας, της
τε πράξεως καί παραλείψεως δηλαδή, δρος «συμπεριφορά».
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Ούτω πως λοιπδν ό Κώδιξ τής Κομμ. Ρωσίας του 1926, καθ’ δν τό Ποιν.
Δίκαιον, δέν είναι παρά δργανον προστασίας τοϋ Κομμουνιστικού συστήματος καί
μόνον, είς μέν τό πρώτον άρθρον αύτοϋ όμιλεΐ «περί προστασίας του σοσιαλιστι
κού Κράτους των εργατών καί άγροτών καί τής ύπ’ αύτοΰ έγκαθιδρυθείσης έννόμου
τάξεως έναντι των κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ς έπι κι νδ ύν ων π ρ ά ξ ε ω ν (έγκλημάτων)» διά δέ
τοϋ έκτου τοιούτου, άνατρέπει έξ ολοκλήρου την άρχήν, άφοϋ δι’ αύτοϋ «πα
ρέχεται τό δικαίωμα είς τον δικαστήν νά τιμωρή τάς πράξεις αίτινες κατευθύνονται κατά τοϋ σοβιετικού καθεστώτος, ή ενέχουν προσβολήν τής έννόμου τά
ξεως, τής έγκαθιδρυθείσης, ύπό τής εξουσίας τών εργατών καί άγροτών». Περί
τοϋ ποΐαι δμως είναι αί πράξεις αυται ουδόλως όμιλεΐ. ’Αλλά τοΰτο, δέν πρέπει
φρονοΰμεν ούδένα νά ξενίση, λαμβανομένου ύπ’ δψιν, δτι είς τά άπολυταρχικά καθε
στώτα, αί υπαγορεύσεις τής τυραννίας κάθε άλλο παρά προσδιορισμόν των έπιτρέπουν.
Περαιτέρω, τό παράδειγμα τής Ρωσίας εύλόγως ήκολούθησαν ήδη καί αί,
Ρουμανία καί Ουγγαρία, αΐτινες συνεπείς καί αύταί προς τάς υπαγορεύσεις τοϋ ιστο
ρικού υλισμού, άντέγραψαν κατά γράμμα τον Ρωσικόν Κώδικα.
Μίαν άλλην έξαίρεσιν έκτος τών άνωτέρω, άπετέλεσε καί ό Γερμανικός Ποιν.
Κώδιξ τοϋ Χίτλερ. Κατ’ αύτόν «ό δικαστής έχει τό δικαίωμα νά τιμωρή τάς πρά
ξεις έκείνας, αΐτινες δέν προβλέπονται μέν ύπό τοϋ νόμου, άντιτίθενται όμως προς
τό ύγιές συναίσθημα τοϋ λαοΰ». Ή διάταξις βεβαίως, ιδία ώς προς τό τελευταΐον
σημεΐον, δέν έχει καί τόσην άξίαν, διά τούς συγχρονισμένους ποινικούς κώδικας, τών
φιλελευθέρων Κρατών. Διά τήν Γερμανίαν δμως τής εποχής εκείνης είχε μεγίστην
σημασίαν.
Τέλος ό Δανικός Κώδιξ τοϋ 1930 δέχεται άνάλογον εφαρμογήν τών Ποινι
κών νόμων, χωρίς καί νά διέπηται κατά τά λοιπά ύπό άντιφιλελευθέρων ιδεών (5)
ού μόνον διά τάς περιπτώσεις τοϋ άποκλεισμοΰ ή μειώσεως τής ποινής άλλά καί διά
τάς τοιαύτας προς θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τοϋ άξιοποίνου.
Είναι άληθές βεβαίως, δτι ή άπόλυτος εφαρμογή τοϋ άξιώματος, άνευ ούδενός περιορισμού, δυνατόν νά όδηγήση ενίοτε είς άδικίας, άφοϋ ώρισμένοι δράσται
άξιοι άποδοκιμασίας καί τιμωρίας δυνατόν ένίοτε νά διαφεύγουν τής ποινής, ενώ
είς άλλας περιπτώσεις νά τιμωρούνται ουτοι λίαν έπιεικώς. ’Επί τή βάσει τών σκέ
ψεων τούτων δέν έλλειψαν παντελώς καί οί πολέμιοι τής άκράτου έφαρμογής τής
άρχής, μέ άποτέλεσμα νά άσχοληθή καί τό τελευταΐον Διεθνές συνέδριον τοϋ Ποιν.
Δικαίου, τό συνελθόν έν Παρισίοις τό έτος 1937, περί τής διατηρήσεως ή ου, άθι
κτου τοϋ έξεταζομένου άξιώματος.Τό έν λόγιο συνέδριον, έν ώ κατ’ άρχήν άπεφάνθη
περί τής διατηρήσεως τούτου προς έξασφάλισιν τής έλευθερίας, περαιτέρω έξέφρασε τήν εύχήν, δπως αί διάφοροι ποινικαί διατάξεις, διατυπώνται μέ έκφράσεις
άρκετά γενικάς, είς τρόπον ώστε νά διευχεραίνηται ή προσαρμογή τής νομολογίας,
προς τάς έκάστοτε κοινωνικάς άνάγκας.
Τήν οδόν ταύτην άκολουθεΐ καί ό Ποιν. Κώδιξ ημών, δστις διά τοϋ εξεταζομένου άρθρου 1 αύτοΰ, ναι μέν διατηρεί άρραγή τήν άρχήν n.c.n.p.S.l. περαιτέρω
δμως χρησιμοποιεί πολλά αξιολογικά στοιχεία έν τή διατυπώσει τών έννοιών τών
εγκλημάτων, άποφεύγει τήν περιπτοσιολογίαν τοϋ άξιοποίνου καί γενικώς παρέ
χει τήν εύχέρειαν είς τον Ποιν. Δικαστήν, δπως ούτος κινούμενος ήδη είς εύρύτερα
πλαίσια, έν τή έπιμετρήσει τής ποινής, άποφαίνεται άναλόγως.
(Συνεχίζεται)
5.
Δίκαιον».
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ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΛΟΠΗΣ ΥΠΟ ΜΕΝΤΙΟΥΜ
‘ Υπό χ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

'Η Εταιρία Ψυχικών Ερευνών έλαβε παρά τοϋ ’Αστυνόμου τής Βασιλικής
Χωροφυλακής Κύμης Εύβοιας τό κάτωθι έγγραφον άφορών, άνακάλυψιν κλοπής
ΰπό Μέντιουμ.
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η 'Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η ΧΩΡΟΦΥΛ Α ΚΗ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩ Ρ/Κ Η Σ ΚΥΜ Η Σ

Έν ΚύΜΊ 10 Αύγουστου 1955

Προς
Την Εταιρίαν Ψυχικών Ερευνών
’Αξιότιμε κ. Τανάγρα,
Διά τής παρούσης σπεύδομεν νά φέρωμεν εις γνώσιν ύμών την καταπληκτι
κήν έπιτυχίαν τοϋ εις τήν Ύμετέραν Εταιρίαν άνήκοντος και κατ’ αύτάς έν Κύμη
παρεπιδημοϋντος μέντιουμ «ΣΟ Φ ΙΑ —ΚΑ ΣΣΑΝ ΔΡΑ» όπερ διά τής πολυτίμου
συμβολής αύτοϋ συνετέλεσεν εις τήν άνακάλυψιν τοϋ δράστου τής έν τώ χωρίω Ό ξύ λιθος τής ήμετέρας περιφερείας όπερ άπέχει τοϋ Άστυνομικοΰ Σταθμοΰ περί τά
15 χιλιόμετρα γενομένης κλοπής, διά τήν εύγενή, αυθόρμητον καί όλως άνιδιοτελή
σύμπραξίν του, μετά τών οργάνων τής Χωροφυλακής διά τήν άνακάλυψιν τοϋ δρά
στου.
Ή ήμετέρα 'Υπηρεσία άκολουθήσασα τά στοιχεία άτινα εδωκεν αύτή τό μέν
τιουμ: 1) Περιγραφήν καί τοποθεσίαν τής οικίας εις ήν Ιλαβε χώραν ή κλοπή, 2 )
τό μέρος εις δ ό δράστης εΐχεν άποκρύψει τά κλοπιμαία (έντός χωραφιού πλησίον
μιας συκαμινέας (μουργιάς) παραπλεύρως ρύακος καί κάτωθι σωροϋ λίθων, 3 ) τ ό
όνομά τοϋ δράστου «ΑΝΤΩΝΙΟΣ» τήν λεπτομέρειαν ότι ούτος συγγενεύει προς τό
θΰμα, πάντα ταΰτα σενετέλεσαν εις τήν έντός έλαχίστων ωρών άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ δράστου ώμολογήσαντος πλήρως τήν ενοχήν του.
'Η καταπληκτική αΰτη έπιτυχία τοϋ Μέντιουμ, ή γενομένη λεπτομερής περι
γραφή τών γεγονότων τής διαπραχθείσης κλοπής γενομένη έν εΐδει άναπαραστάσεως, προ πάντων δέ ή θετική ονομασία τοϋ δράστου «ΑΝΤΩΝΙΟΣ» κατέπληξαν
ήμάς, έλπίζομεν δέ ότι, μία μελλοντική συνεργασία τής 'Υμετέρας Εταιρίας μετά
τών οργάνων ’Ασφαλείας, μεγάλως ήθελε συντελέση εις άγαθά διά τήν Κοινωνίαν
άποτελέσματα.
'
'Ο Διοικητής τοϋ Σταθμοΰ
(Τ . Σ .) Μ. ΓΡ Η ΓΟ Ρ Α Κ Ο Σ
Ή έξήγησις ήδη άνάγεται εις τήν παράληψιν ' τής σκέψεως (Τηλεπάθεια)
τοϋ κλέπτου παρά τής Κασσάνδρας.'Ως γνωστόν, διά νά έπιτευχθή τοΰτο, άπαιτεΐται:
Είδος όμοιότητος όργανισμοΰ, μεταξύ Μέντιουμ καί κλέπτου, είδος ομοιό
τητας μήκους ψυχικού κύματος, όπως τών ’Ερτζιανών κυμάτων, τοϋ Ραδιοφώνου
(Συντονισμού) άνευ τών οποίων δέ είναι δυνατόν νά γίνη μεταβίβασις τής σκέψεως.
Εις τήν περίπτωσιν δέ αύτήν, ή Κασσάνδρα έτυχε νά είναι συντονισμένη μέ τον κλέ
πτην καί παρέλαβε τάς σκέψεις του, ώς ένα άνοικτόν Ραδιόφωνου. Σημειωτέου δέ
ότι : όσον ισχυρότερου είναι τό Μέντιουμ, τόσον εύκολώτερον συντονίζεται καί παραλαμβάνει τάς σκέψεις.
Εις όμοιας περιπτώσεις, όταν δέν ύπήρχεν συντονισμός, μεταξύ τής Πυθίας
καί έρωτώντος δήθεν τον ’Απόλλωνα εις τά άρχαΐα Μαντεία, έπενέβαινον οί Ιε
ρείς καί έδιδον, διφορουμένους χρησμούς ώστε νά μή φανή ψευδόμενος ό Θεός.
('Υπογρ. Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Τ Α Ν Α ΓΡ Α Σ )

ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΥΝΗΣ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Ύπο χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΑ Ύπαστυνόμου Α'
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

—Σκοπός παρούσης πραγματείας.
—Γενικώς περί πολέμου κ α ί πολεμικώ ν μηχανών.
—Αί δυνάμεις τών εμπολέμω ν άλλοτε κ α ί νυν.
—Ή θέσις τών Αμάχων κατά τούς πολέμους τοΰ παρελθόντος.
—Π ροσβολή Αμάχων πληθυσμώ ν καί δικ αιολογητική βάσις τής προσβολής αυτών.
—*Ο λοκληρωτικός πόλεμος.
—"Εκρηξις συγχρόνου πολέμου.
—’Α ποτελέσματα συγχρόνου πολέμου.
—’ Αμυνα καί π ροστασία ένδοχώρας.
—Ή π ολιτική άμυνα καί τό έργον της.

1 . Σκοπός τής παρούσης πραγματείας.
Μετά τήν λήξιν τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, κατά τήν διάρκειαν του
όποιου εκατομμύρια άνθρώπων πάσης ηλικίας, παντός φύλου καί χρώματος εύρον
τον θάνατον, ήλπίζετο δτι μακρά περίοδος ειρήνης καί ησυχίας θά έπεκράτει άνά
τον κόσμον ολόκληρον. Δυστυχώς αί προσδοκίαι τών άνθρώπων φαίνεται δτι διεψεύσθησαν, διότι εκτοτε θρυαλίδες πολέμου άνάπτονται άπό καιρού εις καιρόν εις
διάφορα σημεία τής υδρογείου, αΐτινες προκαλοϋν δέος εις τούς άνθρώπους οί όποιοι
παραμένουν μέ τήν έντύπωσιν δτι καί πάλιν πλανάται ύπέρ τάς κεφαλάς των τό φά
σμα ένός νέου άγώνος σκληρού, πείσμονος καί έξοντωτικού.
Συνεπεία τής τοιαύτης καταστάσεώς άπαντα τά Κράτη εξοπλίζονται συνε
χώς, κατά τρόπον παρέχοντα τήν έντύπωσιν δτι ό πόλεμος επέρχεται καί ή θύελλα
πλησιάζει.
Ή πραγματική αδτη κατάστασις μάς ήγαγεν εις τό νά διαπραγματευθώμεν
τό θέμα «Περί Πολέμου, Άμύνης καί Πολιτικής Άμύνης» διότι άλλως τό δλον θέμα
θά εΐχεν άπλώς θεωρητικήν καί ίσως ιστορικήν σημασίαν.
Βεβαίως διά τής παρούσης διατριβής δεν έπιθυμούμεν νά ύπεισέλθωμεν εις
θέματα άφορώντα τούς κ.κ. συναδέλφους τών ενόπλων δυνάμεων, άλλ’ ούδέ άποβλέπομεν εις τήν τοποθέτησιν καί λειτουργίαν ώροσκοπίου τινός, προς καθορισμόν τοΰ
αν θά έκραγή ή ού πόλεμος, καθ’ δσον τούτο είναι άδύνατον, άλλ’ άντιθέτως έπιθυμοΰμεν νά ύπομνήσωμεν τούς κινδύνους, ούς διατρέχομεν εις περίπτωσιν νέου πολέ
μου ίνα προσανατολισθώμεν μέ τήν πραγματικότητα, έφ’δσον δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν τό πεπρωμένον.
Έλπίζομεν καί εύχόμεθα δι’ δλων τών δυνάμεών μας, δπως ό κόσμος ολό
κληρος διανύση ενα αιώνα ειρήνης, ίνα δυνηθή καί έπουλώση τάς χαινούσας καί πυορροούσας πληγάς, ας τοΰ ήνοιξεν ό δεύτερος μεγάλος πόλεμος, "Αν δμως αί έλπίδες
μας διαψευσθοΰν καί ή λαΐλαψ τοΰ πολέμου έπέλθη, τί θά πράξωμεν;
Τό ερώτημα τούτο καί άλλα παρόμοια, ό ζοφερός όρίζων καί ή φύσις τής υπη
ρεσίας, εις ήν ύπηρετώ, μοί ένέβαλαν τήν σκέψιν νά άσχοληθώ σχετικώς καί διά τών
κατωτέρω κατά τό δυνατόν, πλήν τών άλλων νά καταδείξω καί τήν ύψίστην σπουδαιότητα τής Υπηρεσίας Πολιτικής Άμύνης, ήτις άποτελεϊ τό τέταρτον σκέλος
τής δλης πολεμικής μας όργανώσεως καί σπουδαιότατον παράγοντα επιτυχίας τοΰ
έ'ργου τών ενδόξων ενόπλων δυνάμεων τής άθανάτου Πατρίδος μας.
"Ινα δμως τό δλον θέμα καταστή έναργέστερον, φρονοΰμεν δτι απαραιτήτους
δέον νά λεχθώσιν ολίγα τινά περί πολέμου, καθ’ δσον ουτω, έχοντες προ οφθαλμών:
α) Τί έγένετο κατά τούς πολέμους τών παλαιοτέρων εποχών καί τί γίνεται
σήμερον,
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β) πώς διεξήγοντο οί πόλεμοι άλλοτε καί πώς διεξάγονται σήμερον γενικώς καί
γ ) ποϋ άπέβλεπον οί εμπόλεμοι κατά τό παρελθόν καί ποϋ άποβλέπουσι
σήμερον, θά συναγάγωμεν σπουδαιότατα καί πολύτιμα συμπεράσματα έπί τοϋ θιγομένου θέματος καί άπό τής σκοπιάς άπό τής όποιας έξετάζεται τοϋτο.
2 . Γενικώς περί πολέμου καί πολεμικών μηχανώ ν.
'Ο πόλεμος δέν είναι κάτι τό νέον. Ούτος άποτελεϊ κοινωνικόν φαινόμενον συναντώμενον εις όλους τούς λαούς καί εις δλας τάς έποχάς. "Οσον καί αν άνατρέξωμεν
έΐς τό βάθος τών αιώνων, μίαν καί μόνην διαπίστωσιν θά έπιτύχωμεν, εις ένα καί
μόνον συμπέρασμα θά άχθώμεν, ώς προς τό έξεταζόμενον θέμα: "Οτι άπαντες οί πό
λεμοι άπό τής άρχαιότητος μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων, διεξήχθησαν καί διεξά
γονται τή βοήθεια μηχανών άτελών, τελείων καί ύπερτελείων. Ούτω, άρχόμενοι
έκ τοϋ άκοντίου, τοϋ τόξου, τοϋ καταπέλτου, τοϋ πυρπολικού άρματος κ.τ.λ. φθάνομεν εις τα απλά πυροβόλα δπλα, εις τά ταχυβόλα τοιαϋτα, εις τά άεροπλάνα, εις
τά πάσης φύσεως κατευθυνόμενα βλήματα καί τέλος εις τά πυρηνικά καταστρεπτικά
τοιαϋτα.
Αί κατά τούς πολέμους χρησιμοποιούμενα', πάσης φύσεως μηχαναί, καλούν
ται πολεμικαί τοιαΰται. Αί έν λόγιο μηχαναί ήρχισαν άναπτυσσόμεναι κυρίως άφ’
ής ένεφανίσθη ή πυρΐτις, καί μετά ταϋτα τά πυροβόλα δπλα, άτινα έσημείωσαν την
μεγαλυτέραν έξέλιξίν των άπό τό 1850 έως 1900.
Σήμερον, λόγω τής άφαντάστου έξελίξεως τών πολεμικών μηχανών, 6 στρα
τιώτης χάνει τον χαρακτήρα τοϋ προσωπικού μαχητοΰ καί καθίσταται όλοέν καί
περισσότερον χειριστής μιας πολεμικής μηχανής. Ούτω, εις καί μόνον πιλότος
κατά τούς πολέμους τής σήμερον, δύναται νά έπιφέρη άποτελέσματα άτινα ίσως πολλαί Στρατιωτικαί Δυνάμεις δρώσαι όμοΰ, δέν θά ήδύναντο νά επιτύχουν κατά την
Χθέ?·

3 . Αί δυνάμεις τών εμπολέμων άλλοτε καί ν ϋ ν .
Οί πόλεμοι κατά την άρχαιότητα διεξήγοντο διά μικρών στρατιωτικών δυ
νάμεων π.χ. ό Μ. ’Αλέξανδρος διέθετεν έν συνόλω 150.000 άνδρας, έξ’ ών εις τάς
εκστρατείας του δέν έλάμβανον μέρος περισσότεροι τών 50.000. Ούτω εις την ιστο
ρικήν έν Ίσ σ ώ μάχην, ήγωνίσθησαν 30.000 "Ελληνες. Εις τάς Κάννας 79.000 Ρ ω 
μαίοι ήγωνίσθησαν έναντίον 50.000 Καρχηδονίων, μέ άποτέλεσμα τήν ήτταν τών
πρώτων καί τον θρίαμβον τοϋ ’Αννίβα. Τέλος, εις τήν μεγαλυτέραν μάχην τών Σταυ
ροφοριών, ήτις διεξήχθη εις τό Άσκαλόν τώ 1099, ή στρατιά τοϋ Φρειδερίκου Βαρβαρόσσα, άριθμοΰσα 6—7 χιλιάδας άνδρας, ήγωνίσθη έναντίον τών Σταυροφόρων
ών ή δύναμις άνήρχετο εις 10.200 τοιούτους.
Κατά τούς τελευταίους αιώνας, οί έμπόλεμοι άπέβλεψαν εις τήν συγκέντρωσιν καί διάθεσιν μεγάλων Δυνάμεων, προς έξεύρεσιν τών οποίων ήναγκάσθησαν νά
έφαρμόσουν τήν ύποχρεωτικήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν διά τούς άνδρας. 'Η έν
λόγω ύποχρέωσις τό πρώτον ένεφανίσθη έν Πρωσία.
Συνεπεία τής ώς άνω ύποχρεώσεως, οί εκατέρωθεν στρατοί άριθμοΰσαν
έκατομμύρια ολόκληρα. Ούτω, κατ’ Αύγουστον τοϋ 1914, τό σύνολον τών μαχητι
κών Δυνάμεων τής Γερμανίας άνήρχετο εις 3.900.000 άνδρας.
'Η ώς άνω τάσις τών έμπολέμων, ήτοι τής άριθμητικής ύπεροχής, δέον νά
άποδοθή εις τήν έφαρμογήν τής Στρατηγικής τοϋ Μ. Ναπολέοντος, τοϋ Φόν Μόλτκε,
τοϋ Σλίφφεν καί άλλων μεγάλων Στρατηγών, καθ’ ήν ή άριθμητική υπεροχή καί η
διάθεσις ύπερτέρων δυνάμεων άπό τον άντίπαλον καί δή εις τό σημεΐον τής άποφασιστικής έπιθέσεως, έξησφάλιζεν τήν νίκην.
4 . Ή θέσις τώ ν άμαχων κατά τούς πολέμους τοϋ παρελθόντος.
Κατά τούς πολέμους τοϋ άπωτέρου παρελθόντος, συνεκρούοντο μόνον αί ένο-
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πλοι δυνάμεις των άντιπάλων, ένώ ό άμαχος πληθυσμός ουδόλως συμμετείχε εις
τάς συγκρούσεις άς παρηκολούθει έν εϊδει θεατού.
Ό Κάρολος Φόν Κλαούζεβιτς, εις τό κλασσικόν αύτοϋ έργον «Περί Πολέμου»,
ιδού πώς παρουσιάζει τον πόλεμον τοϋ παρελθόντος: «'Ο πόλεμος τοϋ παρελθόντος
ομοιάζει μέ τήν πολιτικήν του μεσαίωνο.ς, ήτο πόλεμος ήθικοποιημένος. 'Η Τέχνη
του μάχεσθαι, ύπέκειτο εις τάς άρχάς τοϋ δικαίου των άνθρώπων, τόσον ώς προς
τήν διπλωματικήν πλευράν, όσον καί ώς προς τούς κωδικοποιημένους κανόνας τής
στρατηγικής. Ό πόλεμος ούτος τοϋ παρελθόντος, ήτο ένα είδος άριστοτεχνικής ξι
φομαχίας, ήτο πράγματι μία διαδικαστικώς καί συμβολαιογραφικούς καθορισθεΐσα
παρενόχλησις, καθ’ ήν έπαγγελματικοί στρατοί μικράς δυνάμεως έπαιζον είς τό
πεδίον τής μάχης ένα πολεμικό παιχνίδι κωδικοποιημένον καί ώργανωμένον ωσάν
μενουέττο».
Κατά τήν διάρκειαν των πολέμων τοϋ άπωτάτου παρελθόντος, ώς μας πληροφοροΰν οί διάφοροι χρονογράφοι καί συγγραφείς κατεκρίνετο ό στρατός έκεϊνος
δστις δεν περιωρίζετο είς τό νά άγωνισθή έναντίον των ένοπλων δυνάμεων τοϋ άντιπάλου του, άλλά προσέβαλλεν τον άστικόν καί άγροτικόν, ήγουν τον άμαχον πληθυ
σμόν τούτου. Αί έπιθέσεις έναντίον τοϋ άμάχου πληθυσμού, έθεωρήθησαν άνέκαθεν
βάρβαροι καί άπεχθεΐς ού ένεκεν όλοι οί μεγάλοι Στρατηγοί προσεπάθουν νά συγκρατοϋν τάς στρατιάς άς διώκουν άπό τήν κλίσιν προς τήν σκληρότητα είς βάρος των
άμάχων.
Οί άρχαϊοι συγγραφείς καί ιστορικοί άναφέρουν μέ άγανάκτησιν έχθρικάς
ένεργείας στρατευμάτων κατά άμάχων πληθυσμών. Τοιαύτας πράξεις ένήργησαν
π.χ. Οί θύννοι, οί Μαγυάροι, οί Μογγόλοι κ.λ.π. λαοί, δι’ δ καί σήμερον άκόμη οί
άπόγονοι αυτών τυγχάνουν ποιας τίνος περιφρονήσεως λόγω τών πράξεων έκείνων.
5.
Προσβολή άμάχων
προσβολής α ύ τώ ν .

πληθυσμών

και

δικαιολογιτική

βάσις της

Σήμερον ύπό τών Κυβερνήσεων αποδίδεται μεγάλη σημασία είς τήν λαϊκήν
θέλησιν, ήτις έμφανίζεται ύπό μορφήν δημοσίας γνώμης, δι’ δ αδται προπαρασκευά
ζουν ψυχολογικώς τούς λαούς των προς πόλεμον. Διότι ή κρατούσα είς τό έσωτερικόν μιας έμπολέμου χώρας κατάστασις, άσκεΐ άμεσον καί άποτελεσματικήν έπίδρασιν έπί τοϋ ήθικοΰ τών μαχομένων έπί τών πεδίων τών μαχών δυνάμεων, κατά
τρόπον ώστε νά είναι δυνατόν ό στρατός μιας Χώρας νά έπηρεασθή τοσοΰτον, ώστε
νά άναγκασθή νά συνθηκολογήση χωρίς καν νά δώση μάχην καί ήττηθή.
Τούτου τεθέντος καί γνωστού οντος δτι αί πολεμικαί μηχαναί, αί πάσης φύσεως πολεμικαί ούσίαι καί τά παντός είδους έφόδια, κατασκευάζονται ούχί έντός
οχυρωμένων θέσεων άλλ’ έν πολλοϊς είς τά άστικά κέντρα άπό άοπλους έργάτας,
συνάγεται δτι πας τις καί μή ύπηρετών ύπό τά δπλα προσφέρει άξιολόγους υπηρε
σίας καί συμβάλλει είς τήν έκβασιν τοϋ πολέμου’ επομένως δέον νά κτυπηθή.
Συνεπώς κατά τούς συγχρόνους πολέμους, κύριος σκοπός έμπολέμου τίνος
είναι ή ολοσχερής, εί τό δυνατόν, καταστροφή τών έν τή ένδοχώρα ευρισκομένων
στρατιωτικών έγκαταστάσεων καί έργοστασίων, τών πάσης φύσεως βιομηχανιών,
άποθηκών, συγκοινωνιακών κόμβων κ.τ.λ. τοϋ άντιπάλου του, κατά τρόπον, ώστε
νά δημιουργηθή είς τον άμαχον πληθυσμόν τής χώρας ταύτης μία τοιαύτη κατάστασις, ώστε νά έπηρεασθή δυσμενώς τό ήθικόν καί ή έν γένει ψυχολογική κατάστασις
τοϋ λαού, νά καταστή τοιαύτη, ώστε νά έπιδράση δυσμενέστατα είς τήν βούλησιν
τής Κυβερνήσεώς του καί νά εύρεθή προ διλήμματος περί τής συνεχίσεως ή μή τών
έπιχειρήσεων.
Τον έπί τώ άνωτέρω σκοπώ διεξαγόμενον, πόλεμον, καλοΰμεν ολοκληρω
τικόν.
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6 . 'Ολοκληρωτικός π όλεμ ος.
'Ο όρος «ολοκληρωτικός πόλεμος», σημαίνει άπάρνησιν κάθε ιδανικού κατά
την διεξαγωγήν τοϋ πολέμου, έπί τώ τέλει έπιτεύξεως ταχείας νίκης.
Τον ολοκληρωτικόν πόλεμον, είσήγαγε τό πρώτον ή Γαλλική έπανάστασις,
ήτις ούδενός έφείσθη καί μετ’ αυτήν τον έφήρμοσαν οί Γερμανοί κατά τον πόλε
μον τοϋ 1870 καί κατά τούς νεωτέρους τοιούτους. Τοιαύτη ύπήρξεν ή τακτική τοϋ
Γερμανικού Στρατού κατά τον πόλεμον τοϋ 1870, ώστε ήναγκάσθη τό Ίνστιτοϋτον
τοϋ Διεθνοΰς Δικαίου έν έτει 1877 νά επιφόρτιση τον Ελβετόν Στρατηγόν Μπουνσέ
μέ τήν κωδικοποίησιν των πολεμικών νόμων. Πλήν δμως, κατά τών κωδικοποιηθέντων πολεμικών νόμων, άντετάχθη σφόδρα τό Γερμανικόν Έπιτελεΐον διά τών
άρθρων τοϋ ίκανωτάτου άξιωματικοΰ του ’Ιουλίου Φόν Χάρτμαν, άτινα έδημοσιεύθησαν εις τό περιοδικόν «Γερμανική άνασκόπησις».
Εις τά έν λόγω άρθρα, έν συνόψει ό Χάρτμαν ελεγεν: «ό πόλεμος θά άκολουθήση τάς ίδικάς του άρχάς καί θά εχη ένα καί μόνον σκοπόν, μίαν καί μόνην άρχήν,
την νίκην. 'Ο πόνος καί ή έξαθλίωσις είναι δροι άναγκαίοι, άνευ τών οποίων δεν
είναι δυνατόν νά μειωθή καί πολλώ μάλλον νά θραυσθή ή θέλησις τοϋ άντιπάλου.
"Οταν κηρύσσεται πόλεμος, δλοι οί νόμοι τής ειρηνικής περιόδου παύουν νά έχουν
ισχυν καί μόνον αί άπαιτήσεις τών στρατιωτικών άναγκών έχουσι ίσχύν νόμου. Δεν
ημπορεϊ νά ύπάρξη δίκαιον, ούτινος τήν διατήρησιν νά πρέπη νά άνεχθή ή Στρατιω
τική ’Αρχή κατά τούς έθνικούς πολέμους, καθ’ οϋς Κράτος καί πολΐται διέπονται
υπό κοινού αισθήματος καί πόθου. Δέν είναι έπιτρεπτή ή διάκρισις μεταξύ δημο
σίας καί ιδιωτικής περιουσίας, άλλ’ ούτε καί τοιαύτη μεταξύ μαχομένων καί άμάχων». Καί καταλήγων προσθέτει. «'Η τρομοκρατία είναι άναγκαία Στρατιωτική ’Αρχή
έν καιρώ πολέμου».
Τάς ανωτέρω άρχάς άπεδέχθη καί ό Φόν Μόλτκε, δστις τό έτος 1880, γράφων προς τον Νομικόν Μπλούντσλι τοϋ έλεγε μεταξύ τών άλλων «ή αίωνία ειρήνη
είναι άμορφος, χίμαιρρα, ενώ ό πόλεμος είναι μέρος τοϋ συστήματος τοϋ σύμπαντος,
καθιερωθέντος ύπό τοϋ Θ εο ΰ .................................................................................. ...............
Είναι άδύναφος ή κωδικοποίησις τοϋ δικαίου, διότι κάθε νόμος ύπόκειται εις μίαν
ανωτέραν άρχήν, ήτις έπιβλέπει καί εξασφαλίζει τήν τήρησίν του, άλλά μία τοιαύτη
αρχη ελλείπει δταν πρόκειται τις νά σεβασθή διεθνείς (τοϋ σύμπαντος) συνθήκας».
Οί ώς άνω καί άλλοι (Χίτλερ κ .τ .λ .) έπίστευσαν καί έφήρμοσαν τον ολοκλη
ρωτικόν πόλεμον, διότι ένόμισαν ότι οΰτος, παρ’ δ,τι είναι σκληρός, άπάνθρωπος
και άγριος, είναι προτιμώτερος καί έπιβεβλημένος,καθ’δσον έπισπεύδει τον τερμα
τισμόν τοϋ πολέμου καί άπαλλάσσει τούς έμπολέμους ένωρίτερον έκ τών δεινών
αύτοΰ.
7 . Έ κ ρ η ξις συγχρόνου πολέμου.
Έ χοντες ύπ’ όψιν τά τρομερά πολεμικά μέσα τής σήμερον, ώς καί τάς συγχρό
νους μεθόδους πολέμου, δέον νά μή έκπλαγώμεν άν εις μελλοντικός πόλεμος άρχίση δι’
αιφνιδιαστικής καί συγχρόνου έπιθέσεως, διά παντός είδους βομβών καί λοιπών μέ
σων εναντίον τών άστικών κέντρων, συγκοινωνιακών κόμβων κ.λ.π.
Ό ’Αμερικανός Συνταγματάρχης Σέρμαν Μίλλες άπεκάλεσε ένα τοιοΰτον
πόλεμόν «πόλεμον τρίτης διαστάσεως» καί είπεν : δτι σκοπός τούτου θά είναι τό
κτύπημα καί ή κάμψις τών μή μαχομένων.
"Οθεν έκδηλον καθίσταται τό τί θά άναμένη τό έσωτερικόν μιας μαχομένης
χωράς είς περίπτωσιν συγχρόνου πολέμου.
’Ήδη δέον νά έξετάσωμεν έάν τό άναμενόμενον άπροόπτως κακόν, είναι τεχνικώς δυνατόν νά έπιτευχθή. Βεβαίως, τούτο δύναται νά έπιτευχθή λόγω τής τελοιοτητος τών συγχρόνων πολεμικών μηχανών άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου διότι τά έπι-
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τελεία των ενόπλων δυνάμεων των διαφόρων χωρών γνωρίζουν επακριβώς την τοπο
θεσίαν κάθε σπουδαίου εργοστασίου, συγκοινωνιακού κόμβου, άποθηκών κ.λ.π. έν τη άντιπάλω χώρα και έχουν άπό τοϋδε καταρτίσει τα σχέδια τών έναερίων επιθέσεων των
εναντίον τών στόχων αυτών.'Η τοιαύτη προετοιμασία καί ένέργεια, δύναταινά έκτελεσθή εις δεδομένην στιγμήν έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος καί άνευ έπιστρατεύσεως εις μεγάλην κλίμακα καί άνευ διακοπής τών διπλωματικών σχέσεων
Π.χ. θά είναι δυνατόν να ειδοποιηθούν έν πλήρη ειρήνη οί αρμόδιες Στρατιωτικές
’Αρχές μιας Χώρας ότι έντός δύο ώρών δέον να έφαρμόσουν τό ύπ’ άριθμόν (;) σχέδιον όπερ κατέχουν. Μετά τήν πράξιν ταύτην θά έπακολουθήση ένας φρικτός συνα
γωνισμός μεταξύ τών άντιμαχομένων Κρατών καί ουτω, πληθυσμοί, θησαυροί, κλη
ρονομιές πολιτισμού αιώνων κ.τ.λ., θά έκτεθώσιν εις άμεσον καί μέγαν κίνδυνον,
ενώ ταυτοχρόνως εις τά σύνορα (εάν βεβαίως υπάρχουν τοιαϋτα) ό πόλεμος θά πάρη
νέαν μορφήν διάφορον τής παλαιάς, έμφανιζόμενος παρά ταϋτα ώς μία Στρατιω
τική σύγκρουσις παρέχουσα τάς δυνατότητας συνδυασμού σχεδίων καί μέτρων άποτελεσματικών προς ΰπεράσπισιν καί προστασίαν.
8. ’Α ποτελέσματα συγχρόνου πολέμου.
"Ινα έχωμεν έστω καί άμυδράν εικόνα τού άποτελέσματος ένός συγχρόνου
πολέμου καί βομβαρδισμού διά τών τελειοτάτων πλέον πολεμικών μηχανών, παραθέτομεν: 1) άπόσπασμα έκ μιας μελέτης τού Ταγματάρχου Φόν Μπίλωφ υπό τον
τίτλον «Αί επιθέσεις τού βομβαρδιστικού στολίσκου ύπ’ άριθ. 3 έπί τού ’Αγγλικού
εδάφους» καί 2 ) ένα παράδειγμα έκ τού προσφάτου δευτέρου μεγάλου πολέμου,
ίνα διά τούτου είδικώτερον, έκτιμήση πας τις καί τήν άποστολήν καί τό σπουδαιότατον έργον τής καλώς ώργανωμένης 'Υπηρεσίας Πολιτικής Άμύνης.
Αί επιθέσεις, περί ών κάμνει λόγον ό προαναφερθείς Ταγματάρχης, καίτοι
έπραγματοποιήθησαν κατά τον μεγάλον πόλεμον 1914—1918, ότε καί ή άεροπόρία
ήτο άτελής καί αί βόμβαι ούχί τής σημερινής ισχύος, παρέχουν παρά ταΰτα έστω
καί άμυδρώς τήν εικόνα τής καταστάσεως ήτις θά προκύψη μετά ένα σύγχρονον
βομβαρδισμόν καί τά τεράστια προβλήματα, άτινα μετά τούτον χρήζουν σοβαράς
άντιμετωπίσεως.
Κατά τον έν λόγω Άξ/κόν ό ύπ’ άριθ. 3 στολίσκος έξετέλεσεν 22 επιθέσεις
κατά τής ’Αγγλίας. Τριακόσια είκοσι τρία άεροπλάνα κατώρθωσαν νά ρίψουν τάς
βόμβας των εις τό Λονδΐνον. Ταΰτα άπετέλουν 82,34 ο/ο τού συνόλου τών άεροπλάνων τών συμμετασχόντων εις τάς άλλεπαλήλους έπιδρομάς. Αί ύπ’ αυτών ριφθεΐσαι βόμβαι εϊχον συνολικόν βάρος 12.000 κιλών.
Κατά έκθέσεις Γερμανών κατασκόπων ευρισκομένων κατά τήν έποχήν εκεί
νην εις τό Λονδΐνον, αί ώς άνω έπιθέσεις προεκάλεσαν άληθινόν πανικόν. ΕΙς ιατρός
τού Λονδίνου έπιστοποίησεν τότε 28.000 νευρικάς κρίσεις. Έντός μιας ήμέρας έσημειώθησαν 8 αύτοκτονίαι συνεπεία νευρικής έξασθενήσεως. Κατά τον έπελθόντα
πανικόν, πολλές εκατοντάδες προσώπων εύρήκαν τον θάνατον. "Ενα αύτοκίνητον
έμφορτον πολεμοφοδίων βληθέν έξερράγη φονεΰσαν 72 στρατιώτας καί τραυμάτι
σαν 97. Μία βόμβα έπιπεσοΰσα έπί πολεμικού έργοστασίου, έφόνευσε 35 καί έτραυμάτισε 135 άτομα. "Ενα έργοστάσιον πυρίτιδος έξερράγη, φονευθέντων χιλίων έργατών.
Ή Γερμανία, κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, παρά τήν άρίστην διω
κτικήν άεροπορίαν καί τό ισχυρόν άντιαεροπορικόν πΰρ, τό όποιον διέθετεν, ύπέστη
άλλεπαλλήλους καί ισχυρούς βομβαρδισμούς. Έ ν τη χώρα ταύτη, συνεπεία καλώς
ώργανωμένης ύπηρεσίας Πολιτικής Άμύνης, αί άπώλειαι τού πληθυσμού έκ τών
βομβαρδισμών τών συμμάχων ήλαττώθησαν εις μέγαν βαθμόν. 'Η πόλις τού Μονά
χου ύπέστη 68 έναερίους έπιδρομάς. Αί άπώλειαι έν τούτοις τού Πληθυσμού άνήλθον τελικώς εις 16.000 τραυματίας καί 600 νεκρούς. "Οταν εις τήν έν λόγω πόλιν
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έν Ιτει 1946 είσήλθον τά συμμαχικά στρατεύματα εύρον έν λειτουργία δλας τάς εγκα
ταστάσεις κοινής ώφελείας (υδατος, ηλεκτρισμού κ .λ .π .) παρ’ δ,τι ή πόλις είχε καταστραφή ή ΰποστή ζημίας κατά 65 ο/ο καί πάντα ταΰτα, λόγω τής άρίστης όργανώσεως τής υπηρεσίας Π. Άμύνης.
'Η πείρα τοΰ τελευταίου πολέμου, συνεπικουρουμένη καί έκ τοϋ γεγονότος
δτι είς ένα μελλοντικόν πόλεμον ή άεροπορική δυνατότης καί ή άνάπτυξις τοΰ δπλου
τούτου θά είναι μείζων τής προηγουμένης άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου ή πιθανή κατ’
αύτόν χρησιμοποίησις πυρηνικών δπλων, πείθει πάντας περί των κινδύνων καί τής
έπιτακτικής άνάγκης ύπάρξεως άναλόγου υπηρεσίας προς άντιμετώπισιν κατά τό
δυνατόν των προβλημάτων άτινα θά προκύψωσιν είς περίπτωσιν ενός νέου πολέμου.
9 . "Αμυνα καί προστασία ένδοχώ ρας.
Είδομεν δτι άνέκαθεν οί πόλεμοι διεξάγονται τή' βοήθεια των πολεμικών μη
χανών. Οΰτω αύται έχρησιμοποιήθησαν καί χρησιμοποιούνται καί προς έπίθεσιν
καί προς άμυναν. ’Ή δη, έπειδή είς μέτωπον δύναται νά μεταβληθή παν τμήμα τής
ένδοχώρας, τό ζήτημα τής άμύνης καθίσταται πολυπλοκώτερον, καθόσον αί πολεμικαί μηχαναί δεν είναι πλέον ικαναί μόναι των νά προστατεύσουν τον άμαχον πλη
θυσμόν, διότι καί αν άκόμη ύπάρχη άρίστη καί άφθονος διωκτική άεροπορία καί
άναρίθμητες άντιαεροπορικές πυροβολαρχίες, τμήμα τής έχθρικής άεροπορίας θά
έκπληρώση τον σκοπόν τής άποστολής του. Διά τον λόγον τούτον άκριβώς προς
όλοκλήρωσιν τού έργου τών πολεμικών μηχανών, έλήφθησαν έκ παραλλήλου μέτρα
ούτως είπεϊν παθητικά, π.χ. προστασία είς καταφύγια κλπ. καί τό δλον θέμα τής
άμύνης τής ένδοχώρας καί δή τών μεγάλων άστικών κέντρων καί συγκοινωνιακών
κόμβων, έπιλύεται κατά τό δυνατόν διά τής συνυπάρξεως δύο σπουδαίων τομέων
όργανώσεως, ήτοι : 1) τής ένεργοΰ Άεραμύνης, ήτις περιλαμβάνει τάς πάσης φύσεως πολεμικάς μηχανάς π.χ. άντιαεροπορικά πυροβόλα καί πολυβόλα, φωτεινούς
προβολείς, ραντάρ κ.λ.π. καί 2 ) τής Πολιτικής Άμύνης.
10. ‘ Η πολιτική άμυνα καί τό έργου τ η ς .
Είς τούς σημερινούς πολέμους, ό έχθρός, διά τής χρησιμοποιήσεως τών συγ
χρόνων μέσων καί δή δι’ άλλεπαλλήλων βομβαρδισμών τών μετόπισθεν τού άντιπάλου του, άποσκοπεΐ είς τήν παράλυσιν τοΰ ήθικοΰ τού λαού τού ’Έθνους τούτου,
είς τήν πρόκλησιν πανικού, είς τήν έξάρθρωσιν τών βιομηχανικών έγκαταστάσεων,
τών συγκοινωνιακών καί λιμενικών τοιούτων καί γενικώς είς τήν άποσύνθεσιν τής
λειτουργίας τής Κρατικής Μηχανής τού άντιπάλου ’Έθνους. Κατόπιν τούτου καί
τής έξελίξεως τών νεωτέρων δπλων μαζικής καταστροφής καί τών μέσων έξαπολύσεως αύτών, ούδέν Κράτος σήμερον δύναται νά βασίζεται μόνον είς τάς ένοπλους
δυνάμεις του διά τήν έθνικήν αύτοΰ άσφάλειαν. Ή έν τώ συνόλω άσφάλεια Κράτους τί
νος έπιβάλλει τήν ταυτόχρονον ΰπαρξιν δύο ειδών μέτρων: ’Ή τοι τών Στρατιωτικών
καί τών μή Στρατιωτικών. Τά μή Στρατιωτικά μέτρα υπάγονται είς τήν άρμοδιότητα τής υπηρεσίας ήτις παρ’ ήμϊν καλείται 'Υπηρεσία Πολιτικής Άμύνης.
Ή 'Υπηρεσία αΰτη προς έπιτυχίαν τού σκοπού της λαμβάνει διάφορα μέτρα:
1) προς άντιμετώπισιν τών t έκ τού άνθρωπισμοΰ έπιβαλλομένων υποχρεώσεων τού
Κράτους προς τον λαόν του καί 2 ) προς έξασφάλισιν τής ’Εθνικής έπιβιώσεως έπί
τώ τέλει: α) τής διατηρήσεως τής θελήσεως τοΰ "Εθνους προς συνέχισιν τού Πολέ
μου (οσάκις βεβαίως διεξάγεται τοιοΰτος), ήτοι τής διατηρήσεως άπό ήθικής καί
ύλικής πλευράς είς υψηλόν έπίπεδον τής θελήσεως τού ’Έθνους έπί τήν Νίκην, β )
τοΰ περιορισμού είς τό δυνατόν έλάχιστον τών έμψύχων καί άψύχων άπωλειών είς
περίπτωσιν Πολέμου, γ ) τής ήθικής καί φυσικής διαπαιδαγωγήσεως τών πολιτών
και δή τών νέων διά τήν άποτελεσματικωτέραν συμβολήν αύτών είς τήν έθνικήν
άμυναν καί δ) τής έν καιρώ Ειρήνης άντιμετωπίσεως καταστάσεων έκτάκτου
άνάγκης π.χ. Σεισμών, Πλημμυρών κλπ.
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"Οθεν το έργον της'Υπηρεσίας Πολίτικης Άμύνης είναι ύψίστης Εθνικής ση
μασίας, ’Εθνικόν Κοινωφελές καί υψηλόν.
'Η 'Υπηρεσία Π. Άμύνης άνετέθη εις τό 'Υπουργεϊον ’Εσωτερικών διά τοϋ
άπό 13 Φεβρουάριου 1953 Β .Δ . μέ έκτελεστικά όργανα τα τοιαϋτα των Σωμάτων *
’Ασφαλείας καί Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας συνωδά καί προς τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν.
2372/1940 «Περί Παθητικής Άεραμύνης τής Χώρας» Άρθρον 2 παράγρ. 3 έδαφ.
δ' ε, θ, άρθρον 7 παράγρ. 3 καί άρθρον 9.
Προς έκπλήρωσιν τοϋ σκοπού της ή ώς άνω'Υπηρεσία άπότοΰδε ύποχρεοϋται
να λαμβάνη ώρισμένα μέτρα, άτινα έν περιπτώσει Πολέμου θά έπεκταθώσι καί θά
συμπληρωθώσι. Τά λαμβανόμενα καί ληφθησόμενα μέτρα διακρίνονται :
α) Εις μέτρα γενικής ’Ασφαλείας.
β) Εις μέτρα έλαττώσεως τής τρωτότητος των στόχων,
γ ) Εις μέτρα ληφθησόμενα μετά βομβαρδισμόν καί
δ) Εις μέτρα Τακτικής Μονάδων Πολ. Άμύνης.
'Άπαντα τ ’ άνωτέρω μέτρα άτινα άνεφέρθησαν κατά κύρια κεφάλαια, οί δι
δασκόμενοι εις τά Σχολεία Π. Άμύνης τρόποι άτομικής καί οικογενειακής προστα
σίας καί άπαντα τά μέ τήν Π.’Άμυναν σχετικά ζητήματα δέν άποτελοΰν φληναφή
ματα ή απλήν φιλολογίαν, άλλ’ άποτελοΰν τό άπαύγασμα μιας σκληράς πραγμα
τικότητας ήτις άντιμετωπίσθη κατά τό εγγύς παρελθόν έν Αγγλία, ’Ιαπωνία καί
άλλαχοΰ. Δι’ δ δέον νά μή βαυκαλιζώμεθα μετά πάσης φύσεως εύφυολογήματα, άλλ’
άντιθέτως δέον νά έ'χωμεν σοβαρώς ύπ’ οψιν μας τούς κινδύνους ους διατρέχομεν
εις περίπτωσιν ένός νέου Πολέμου καί νά συντρέξωμεν δι’ όλων των δυνάμεων μας
τό εργον τής 'Υπηρεσίας Π. Άμύνης, ινα μή εις δεδομένην στιγμήν τήν άφιξιν
τής οποίας άπευχόμεθα δι’ όλων των δυνάμεών μας κλαύσωμεν πικρώς καί θρηνησωμεν όχι μόνον τήν άπώλειαν προσφιλών προσώπων μας, άλλά καί τήν άπώλειαν
καί τής έλευθερίας μας άκόμη, ήτις δι’ ήμας τούς "Ελληνας είναι κτήμα μακρών
καί σκληρών άγώνων δι’ δ καί δικαίως ό Ποιητής παρουσιάζει ταύτην ώς άναρθρώσκουσαν έκ τών 'Ιερών οστών τών Ελλήνων.
’Ίσ ω ς είπη τις ότι άπαντα τά ύπό τής Πολιτικής Άμύνης λαμβανόμενα μέ
τρα καί υποδεικνυόμενοι τρόποι άτομικής καί οικογενειακής προστασίας κ.λ.π. δέν
έχουν ούδεμίαν πλέον σημασίαν άπαξ καί υπάρχουν τά εξαιρετικής ισχύος πολεμικά
όπλα. Εις πάντα σκεπτόμενον ουτω άπαντώμεν οτι Ναι μέν τά Πυρηνικά όπλα είναι
εξαιρετικής ισχύος καί λίαν καταστρεπτικά, ούχ’ ήττον όμως όταν τις γνωρίζη :
α) Τούς τρόπους έπιθέσεως διά πυρινικών όπλων,
β) Τήν γενικήν περιγραφήν τής έκρήξεως μιας πυρινικής βόμβας,
γ ) Τούς έκ μιας τοιαύτης έκρήξεως προκύπτοντας κινδύνους καί
δ) Τάς μορφάς τών ένεργειών αΐτινες συνακολουθούν τήν εκρηξιν μιας πυρινικής βόμβας καί τάς μεθόδους προστασίας του, τότε εύχερώς θά δυνηθή νά πράξη
πολλά όχι μόνον προς διάσωσίν του, άλλά καί εις τον τομέα τής διαφωτίσεως παντός
άτόμου καί τής παροχής βοήθειας έν ώρα άνάγκης εις πάντα συνάνθρωπόν του.
Τά Σώματα ’Ασφαλείας καί ή Πυροσβεστική 'Υπηρεσία άναλαμβάνοντα τήν
όργάνωσιντής 'Υπηρεσίας Π. Άμύνης έν ταϊς περιοχαΐς τής δικαιοδοσίας των, συμφώνως προς τάς ίσχυούσας καί τάς έκάστοτε έκδιδομένας διαταγάς τό μέν έπωμίζονται βαρυτάτας εύθύνας τό δέ τιμώνται ύπό τοϋ "Εθνους διά μιας έπί πλέον τιμής
ώς όργανα ’Ασφαλείας καί Τάξεως έν Ειρήνη καί Πολέμω.
Διά τούς λόγους άκριβώς τούτους τά όργανα τών ώς άνω Σωμάτων καλούν
ται όπως έργασθώσιν άπό τοϋδε δι’ όλων αυτών τών δυνάμεων, ίνα καταστήσωσι,
τήν Η ρωικήν ήμών Πατρίδα ικανήν νά έκπληρώση τάς υποχρεώσεις της έναντι
τών τέκνων αυτής καί ολοκλήρου τοϋ έλευθέρου καί Δημοκρατικού κόσμου, ώς καί
κατά τό παρελθόν επραξεν ούχί άπαξ, καίτοι ό κόσμος ούτος προσέφερεν πλειστάκις εις τήν άθάνατον Ελλάδα άντί τοϋ Μάνα Χολήν καί "Οξος.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
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6. —Ή σκοπιά.
7. —Σ κοπ ιά πόλεως κ α ι υπαίθρου.
8.
—Τό Τ μήμα τοϋ Β ονλσινγκομ.
9.
—Τό αστυνομικόν περιπολικού αντακίνητον.
10.
-—Ή αίθουσα Διοικήσεως.
11.
—Κ ατεύθυνσις τω ν οχημάτω ν δι’ ασυρμάτου.
12.
—Μέθοδος διώ ξεω ς δι’ αυτοκινήτου.
*

* *

6 . Περί τά τέλη τοϋ 1948, δτε είχε παρατηρηθή σοβαρά έλλειψις αστυνο
μικών υπαλλήλων, ό Διοικητής ’Αστυνομικού Σώματος μίας Κομητείας άπεφάσισε
δι’ οικονομίαν δυνάμεως να καταργήση τον ’Αστυνομικόν Σταθμόν ένός χωρίου τοϋ
οποίου ή δύναμις άπετελεϊτο υπό ένός καί μόνον άστυφύλακος.
Διά νά καλυφθή ή περιοχή αυτή, ό Διοικητής άπεφάσισε νά έπεκτείνη τήν περι
πολίαν άστυνομικοϋ αύτοκινήτου τό όποιον διετάχθη έκτοτε νά περιέρχεται κατά
χρονικά διαστήματα τό χωρίον, κρίνων ότι είναι προτιμώτερον τοΰτο άπό ένα αστυ
φύλακα περιπολοΰντα πεζή. Τό χωρίον τοΰτο έξελέγη δοκιμαστικούς, διότι έπ’
αρκετά έτη δέν παρουσίασε εγκληματικότητα καί φαινομενικούς τουλάχιστον, ήτο
σπατάλη δυνάμεως ή διάθεσις ένός άστυφύλακος έκεϊ.
Κατά τούς έπομένους τρεις μήνας μία πραγματική «επιδημία» άδικημάτων
παρουσιάσθη εις τήν περιοχήν αύτήν καί ή μία παράβασις διεδέχετο τήν άλλην. Αί
κλήσεις δι’ άποστολήν άστυνομικής δυνάμεως ήσαν τόσον πολλαί, ώστε ό Διοικητής
άπεφάσισε τήν έπανασύστασιν τοϋ καταργηθέντος ’Αστυνομικού Σταθμού μέ τήν
αύτήν δύναμιν.
,
Ό άριθμός των άδικημάτων έμειώθη άμέσως καί μετ’ ου πολύ τό χωρίον
άπέκτησε τήν παλαιάν του γαλήνην.
Πολύ ολίγα παραδείγματα δύνανται νά δείξουν σαφέστερον τοϋ άναφερθέντος
τήν σημασίαν τής παρουσίας ένός μόνον άστυφύλακος διά τήν πρόληψιν έγκληματικότητος. Είναι γενικώς παραδεδεγμένον δτι οί κλέπται σπανίους άποφεύγουν νά
κλέψουν έκ τής σκέψεως δτι ενδέχεται νά συλληφθοΰν καί νά καταδικασθοΰν. ’Ενώ
ή θέα τοϋ περιπολοΰντος άστυφύλακος άναγκάζει τον μέν τολμηρότερον έπαγγελματίαν κλέπτην νά γίνη διατακτικός, τον δέ έκ περιστάσεως τοιοΰτον—αυτόν «πού
ψάχνει γιά κάτι εδκολον ν’ άρπάξη»—ν’ άλλάξη κατεύθυνσιν. 'Η πρόληψις τής έγκλ.ηματικότητος έξαρταται, κατά κύριον λόγον έκ τής έμφανοΰς παρουσίας τοϋ έν στολή
άστυφύλακος. Ή άρχή αύτή έχει γίνει άποδεκτή άπ’ δλα τά ’Αστυνομικά Σώματα
τής Χώρας, μέθοδος δέ διά τήν έφαρμογήν τής άρχής, είναι τό σύστημα τής «σκοπιάς».
7. 'Η σκοπιά είναι ή μικροτέρα διαίρεσις τής περιφερείας ένός ’Αστυνομικού
Τμήματος ή οποία περιπολεΐται ή «έκτελεΐται» ύπό ένός άστυφύλακος.
' Η έκτασις έκάστης σκοπιάς έξαρτάται έκ διαφόρων παραγόντων, ώς πυκνότης
πληθυσμού κ.ά. Εις τήν ύπαιθρον Χώραν μιά σκοπιά έκτείνεται εις άριθμόν χωρίων
•ατινα ό σκοπός πρέπει νά έπισκέπτεται μόνον μία φοράν τήν ήμέραν.
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Εις τάς πόλεις μία τοιαύτη περιλαμβάνει αριθμόν οικοδομικών τετραγώνων
■και έκτελεΐται παρά τοΰ σκοπού άστυφύλακος, άπό τοΰ ένός άκρου εις τό άλλο, άνά
-ήμισεί αν ώραν. Κάθε άστυφύλαξ είναι προσωπικώς υπεύθυνος διά την σκοπιάν του,
εις μέν την ύπαιθρον καθ’ δλον τό 24ωρον, εις δέ τάς πόλεις μόνον κατά τό 8ωρον
καθ’ δ είναι έν υπηρεσία. Κατά κανόνα, ό άστυφύλαξ έκτελεϊ τήν σκοπιάν του πεζή
μέ τήν κλασσικήν ταχύτητα των 4 χλμ. τήν ώραν. Είναι ύποχρεωμένος νά παρατηρή
καί νά συγκρατή εις τον νοϋν του κάθε τι κατά τήν διέλευσίν του καί έχει δικαίωμα,
εάν κρίνη τούτο άναγκαΐον, νά έξετάζη καί νά λαμβάνη λεπτομέρειας διά γεγονός
πού ένδεχομένως νά έχη αστυνομικήν σημασίαν. Κατά τήν νύκτα, έλέγχει τά κλείθρα
δλων των οικημάτων πού πρέπει νά είναι άσφαλισμένα καί λαμβάνει κάθε δυνατόν μέτρονδιάνά βεβαιωθή δτι ή περιουσία των πολιτών είναι άπολύτως άσφαλής. «’Ανα
κρίνει» κάθε άτομον τό όποιον θεωρεί ύποπτον ή ένδέχεται νά κατέχη κλοπιμαία
πράγματα ή διαρρηκτικά έργαλεΐα. Κατά χρονικά διαστήματα, έκ τών προτέρων
καθωρισμένα άναφέρει
εις τό Άστυν. Τμήμα
τηλεφωνικώς.
Δεν έπιτρέπεται νά έγκαταλείψη τήν σκοπιάν
του άνευ σοβαρού λό
γου. Έξαίρεσις τούτου
είναι "ή έφαρμοσθεΐσα
τελευταίως ύπό (ορισμέ
νων ’Αστυνομικών Σ ω 
μάτων «άνάπαυσις» ίνα
παρέχεται εις τούς άστυφύλακας σκοπούς ή
ευχέρεια λήψεως άναψυκτικού ή έλαφροΰ γεύ
ματος (σάντουιτς).
Τό νά έκτελή κα
νείς μόνος ’Αστυνομική
σκοπιά, είναι κοπιώδες
καί πολλάκις άνιαρόν,
αλλά τούτο άποτελεΐ τήν
Έ κ τής έγκαιρου εϊδοποιήσεως τοΰ σκοπού άστυφύλακος καβάσιν διά τήν πρόληψιν τέφθασαν
οΐ ειδικοί διά τήν έξερεύνησιν τοΰ τόπου τοΰ εγ
εγκλημάτων κάθε συγ
κλήματος.
χρόνου ’Αστυνομίας.
Ή επιτυχία τού συστήματος έξαρτάται καθ’ ολοκληρίαν έκ τής ίκανότητος'
καί προθυμίας τοΰ σκοπού άστυφύλακος. Ούτος δύναται, άναμφιβόλως, νά αίτήση τηλεφωνικώς έκ τοΰ Τμήματος τήν ένίσχυσιν ή οδηγίας, δταν εύρεθή εις
τήν άνάγκην. ’Αλλά, δπως ό ’Αξιωματικός φυλακής ένός πλοίου, ούτος πρέπει νά
γνωρίζη τό τί θά κάνη εις κάθε περίπτωσιν άνάγκης ή όποια μπορεί νά δημιουργηθή.
Είναι ύποχρεωμένος νά άντιμετωπίζη κάθε συμβάν άστυνομικής σημασίας, άπό τού
τροχαίου δυστυχήματος μέχρι τής ληστείας, αί δέ ένέργειαί του νά μή έξέρχωνται
τών πλαισίων πού ό νόμος καθορίζει. ’Επί πλέον εχει ώς άποστολήν νά είναι πάντοτε
πρόθυμος νά βοηθήση ή νά συμβουλεύση κάθε πολίτην, ό όποιος έ'χει άνάγκην ή
αιτεί συνδρομήν.
8.
Τό είδος τών άντικειμένων μέ τά όποια άσχολεΐται ό σκοπός άστυφύλαξ
ποικίλουν άναλόγως τής σκοπιάς. Ή βασικωτέρα διαφορά είναι μεταξύ σκοπιάς
πόλεως καί ύπαίθρου. Εις τάς πόλεις ύπάρχει ό θόρυβος τής έμπορικής ζωής—πολυ-
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κόσμια, μεγάλη κυκλοφορία, καταστήματα κατάμεστα άπδ κόσμο καί πολυάριθμοι
έγκληματίαι τούς όποιους αί συνθήκαι αύταί ευνοούν. 'Ο σκοπός άστυφύλαξ πόλεως δυνατόν να κληθή νά διαλύση συγκέντρωσιν πλήθους πού άπό ένα έπεισόδιον
προεκλήθη, νά συλλάβη τον κλέπτην πού τρέχοντας άπομακρύνεται άπό τον τόπον
τής επιτυχούς ή άποτυχούσης (άποπείρας) κλοπής, νά τηρήση την τάξιν εις πολυσύχναστον οδόν, ή νάπροσφέρη Πρώτας Βοήθειας εις άτομον άσθενήσαν έν μέση όδώ.
Εις τήν ύπαιθρον ό θόρυβος είναι μικρότερος άλλά ελλείπει ό ειδικός διά νά βοηθήση
μίαν περίπτωσιν άνάγκης καί οΰτω ό άστυφύλαξ είναι επιφορτισμένος μέ πρόσθετα
καθήκοντα έκ των οποίων είναι άπηλλαγμένος ό συνάδελφός του εις τήν πόλιν.
Είναι υποχρεωμένος νά έξιχνιάζη δευτερευούσης σημασίας εγκλήματα, νά έκτελή
διαταγάς τού τοπικού δικαστοΰ (Coroner), νά μέριμνα διά τήν άντιμετώπισιν έπιζωωτιών καί, λόγω τού δτι είναι πλέον εξοικειωμένος μέ τούς πολίτας άπ’ δ,τι ό
άστυφύλαξ τής πόλεως, άσχολεϊται μέ διάφορα ιδιωτικά ζητήματα των πολιτών ή
θέματα τού χωρίου εις
δ ύπηρετεΐ τά όποια εί
ναι έκτος τού κυρίως
σκοπού τής ’Αστυνο
μίας. Κατά την νύκτα
έχει πολύ όλιγώτερα
καταστήματα καί άποθήκας νά φρουρήση άπ’
δ,τι 6 συνάδελφός του
τής πόλεως, άλλ’ έχει ν’
άσχοληθή έπί πλέον μέ
κλέπτας πουλερικών καί
πυρκαϊάς είς ξηρά σπαρ
τά καί άλλα.
9.
Εις τό σχετικόν
μεγάλο χωρίον Βουλσινγκάμ τής κομητείας
Ντήρχαμ, έπί παραδείγματι, ή άστυνομική δύναμις άποτελεΐται έξ ένός Άρχιφύλακος καί έΈκγύμνασι; αστυνομικών ίπ π ω ν.

α ^τ υ ? Ά α κ ο ς .

Η

βανει το χωρίον, μερικά άγροκτήματα πλησίον αύτοΰ, ένα λατομεΐον,μία δεξα
μενή καί ένα μικρόν έργαστήριον είς τήν παρυφήν τού χωρίου. Πλησίον τού
χωρίου ^ είναι μικρά ^φυτεία καί ολίγον μακρύτερον αυτής μία βαλτώδης πεΡ'-οχη. Ο Αρχιφυλας παρακολουθεί και ένα άλλο μικρό χωρίον Τ ω —Λώ, πού
χωρίζεται άπό τό Βούλσινγκάμ δι’ ενός λόφου. Είς τό μικρόν αυτό χωρίον κατοικουν ανθρακωρύχοι καί διαρκούσης άπεργίας τού 1930 μόνον δύο άνθρωποι
εργασθησαν, ό ^ αστυνομικός καί ό ταχυδρομικός διανομεύς. Ό ’Αστυνομικός
Σταθμός^ είναι ένα κομψό λιθόκτιστο οίκημα έπί τής κεντρικής οδού τού χωρίου.
ν.ος αυτού κατοικεί ο Αρχιφυλαξ μετά τής οικογένειας του, πλήν δμως τό έμπρόσ ιον όωματιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως γραφειον του Στάθμου. Ώ ς
έπιπλα έχει ένα γραφειον, μία τράπεζα, δύο καθίσματα, ένα παλαιόν κιβώτιον άσφαλειας καί δύο^ φοριαμούς. ’Έντυπα μυνήσεως καί ή υπηρεσιακή άλληλογραφία φυλασσεται εις έν τών συρταρίων τής τραπέζης καί είς φοριαμόν υπάρχουν ολίγα βιβ ια. Εγχειριδιον Ποινικού Νομού και Δικονομίας—Κανονισμοί ’Αστυνομίας—
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καί ένα μεγάλων διαστάσεων βιβλίον εις τδ όποιον καταχωροϋνται ύπό του καλλι
γράφου Άρχιφύλακος τά άδικήματα καί παράπονα.
Τό βιβλίον άδικημάτων δεν λέγει ολόκληρον τό ιστορικόν των υποθέσεων πού
άπασχολοΰν τον Άρχιφύλακα καί τδν υφιστάμενόν του, άλλα δίδει μερικές ενδείξεις
τοϋ έργου Άστυνομεύσεως μίας άγροτικής περιοχής. Είς χρονικόν διάστημα ολίγων
μηνών—τέλη 1948—’Άνοιξις 1949—έπί παραδείγματι παρουσιάσθησαν: όλίγαι
περιπτώσεις μέθης καί άπωλείας κυνών, μία ή δυο μικροκλοπαί, ώς π.χ. των δύο
νεαρών οί όποιοι έδραπέτευσαν από ένα τοπικόν ’Αναμορφωτικόν "Ιδρυμα καί προεκάλεσαν ζημίας είς τό αυτοκίνητου ένός κτηματίου, οί όποιοι συνελήφθησαν ύπό του
άστυφύλακος είς μικρά άπόστασιν από τοϋ χωρίου. Ώργανώθη όμάς έκ πολιτών
μέ έπί κεφαλής τον ’Αρχιφύλακα διά τήν άνεύρεσιν έξαφανισθέντος άτόμου είς
την βαλτώδη περιοχήν. Συνέβη μία έλαφράς μορφής σύγκρουσις δύο αυτοκινήτων
είς τήν κεντρικήν οδόν. Τό σπουδαιότερου δέ συμβάν τής περιόδου αύτής ήτο ή αυτο
κτονία ένός ήλικιωμένου έργάτου τοϋ λατομείου, τοϋ οποίου το πτώμα εύρέθη πλη
σίον τής κορυφής τοϋ λόφου, κατόπιν διενεργηθεισών ύπό τοϋ Άρχιφύλακος καί τοϋ
ύφισταμένου του εντατικής έρεύνης τής περιοχής, ήτις διήρκησεν έπί ήμίωρον. 'Η
έγκληματικότης τοϋ χωρίου είναι, άναμφιβόλως, μικρά καί πολλοί μήνες δυνατόν νά
παρέλθουν άνευ οίουδήποτε άδικήματος ή άτυχήματος. Παρ’ όλα δμως ταϋτα οί δύο
άστυνομικοί, ύποχρεωμένοι νά περιέρχωνται τά χωρία διά τήν διεκπεραίωσιν δια
φόρων ύποθέσεων τρεχούσης φύσεως, είναι άπασχολημένοι κατά τάς περισσοτέρας
ώρας τής ήμέρας.
10. Τό άστυνομικόν περιπολικού αυτοκίνητου δεν ύποκαθιστα τό σύστημα
τοϋ σκοποΰ άστυφύλακος άλλά, δπως είς πολλά Σώματα έχει καθορισθή, συμπλη
ρώνει τοϋτο. 'Η τακτική χρησιμοποίησις τών άστυνομικών αυτοκινήτων δέν είναι
άκόμα ομοιόμορφος. Είς ώρισμένα Σώματα είναι άνεξάρτητα καί περιπολοΰν έφ’
δλης τής περιοχής αυτών. Είς άλλα, κάθε κίνησις των κατευθύνεται διά τοϋ άσυρμάτου. Είς άλλα σταθμεύουν παρά τώ Άρχηγείω καί διατίθενται είς περίπτωσιν
άνάγκης. Άλλά άπαντα τά Σώματα κατευθύνονται είς τήν άποδοχήν τοϋ συστήματος
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί μερικών άλλων Σωμάτων.
Κατά τό τελευταίου τοϋτο σύστημα, έκαστον αύτοκίνητον έπανδροϋται ύπό
δύο άνδρών, ένός όδηγοϋ καί ένός παρατηρητοϋ, άμφότεροι πλήρως έκπαιδευθέντες,
είς τούς οποίους άνατίθεται μία περιοχή τήν όποιαν περιπολοΰν κατά βούλησιν. Κατά
χρονικά διαστήματα άναφέρουν διά τοϋ Ασυρμάτων είς τήν Αίθουσαν Διοικήσεως
(Inform ation Room —Αίθουσα Πληροφοριών) τήν θέσιν είς ήν εύρίσκονται καί
έρχονται είς έπαφήν μετά τών σκοπών άστυφυλάκων τής περιοχής τήν όποιαν περιπολοΰν, έκ τών οποίων λαμβάνουν πληροφορίας περί διαφόρων συμβάντων ή άδικη
μάτων.
11. 'Η Αίθουσα Διοικήσεως (Inform ation Room) είναι είς τό ’Αρχηγείου
(H edquarters) τοϋ Σώματος καί έντός αύτής έκτελεϊ ύπηρεσίαν καθ’ δλον τό 24ωρον
άριθμόν τηλεφώνων τά όποια συνδέονται μέ τον άριθμόν 999 διά τοϋ οποίου λαμβά
νουν τά άφορώντα τήν ’Αστυνομίαν τηλεφωνήματα τοϋ κοινοΰ.
Είς τό μέσον τής αιθούσης ύπάρχει μία μεγάλη τράπεζα έπί τής οποίας εύρίσκονται λεπτομερείς χάρται (ύπό μικράν κλίμακα) τής περιοχής, έπί τοϋ όποιου
σαφώς παρίστανται αί οδοί καί ή διαδρομή τών περιπολικών άστυνομικών αυτοκι
νήτων. Τά αυτοκίνητα ύποτυποϋνται (άναπαρίστανται) δι’ ώρισμένων ένδεικτικών
ύποτυπώσεως (δακτυλίων, πυραμίδος ή κύβων, διά τών όποιων ένδείκνυται τό είδος
τής ύπηρεσίας ήτις άνετέθη είς έκαστον όχημα). Τά ένδεικτικά ταϋτα κινούνται έπί
τοϋ χάρτου άναλόγως τήςθέσεως (στίγματος τοϋ οχήματος) ήτις άναφέρεται ύπό τοϋ
παρατηρητοϋ έκάστης μηχανοκινήτου περιπολίας. 'Ο χειριστής τοϋ άσυρμάτου, δστις
τηρεί συνεχώς έπαφήν μετά τών οχημάτων, εύρίσκεται είς τοιαύτην θέσιν πού νά δύ-
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ναται εύχερώς νά παρακολουθώ τον χάρτην,· καθ’ ήν στιγμήν λαμβάνει τα τηλεφω
νήματα παρά των τηλεφωνητών. 'Η ολη εργασία εις τήν Αίθουσαν Διοικήσεως έποπτεύεται παρ’ άνωτέρου ’Αξιωματικού τής ’Αστυνομίας.
12.
'Όταν ένα τηλεφώνημα, δι’ ού ζητείται βοήθεια, ληφθή ό τηλεφωνητ
εκφωνεί τδ δνομα τής όδοϋ καί έν συνεχεία λαμβάνει τάς λεπτομέρειας τοϋ έγκλήματος ή τοϋ άτυχήματος ή τοϋ συμβάντος περί τδ τηλεφώνημα. Έ ν τώ μεταξύ ό
χειριστής τοϋ άσυρμάτου ή ό προϊστάμενος τής αιθούσης άποφαίνεται ποιον έκ των
άστυνομικών οχημάτων εύρίσκεται πλησιέστερον τής έκφωνηθείσης όδοϋ καί δίδει
οδηγίας εις αύτδ δπως κατευθυνθή πρδς τα έκεϊ. Ευθύς μετά τήν λήψιν των λεπτο
μερειών τής περί ής ή ένέργεια ύποθέσεως γνωστοποιούνται αυται εις τδν όδηγδν
καί παρατηρητήν τοϋ διαταχθέντος νά κινηθή πρδς τήν θέσιν τοϋ συμβάντος περι
πολικού αύτοκινήτου. Πρωτεύει όμως, καί έπ’ αύτοΰ καταβάλλεται μεγάλη προσ
πάθεια, νά κατευθυνθή τδ όχημα πρδς τήν θέσιν τοΰ^συμβάντος. 300—400 τηλεφω
νήματα λαμβάνονται-καθημερινώς εις τήν Αίθουσαν Διοικήσεως τοϋ Λονδίνου κατά
τάς εργασίμους ήμέρας, ενώ κατά τάς έορτάς ή ήμέρας δημοσίων συγκεντρώσεων
άνέρχονται εις τά 1.000 ήμερησίως, διά τών οποίων ή Σκώτλαντ Γυάρδ καλείται
νά προσφέρη βοήθειαν ή νά παρέμβη. Ό συνήθης άπαιτούμενος χρόνος διά τήν άφιξιν τοϋ οχήματος εις τήν θέσιν τοϋ συμβάντος είναι 4' λεπτά. ’Έχουν παρουσιασθή
περιπτώσεις καθ’ άς τδ όχημα άφίχθη ένωρίτερον τοϋ χρόνου αύτοϋ. Άναφέρεται
περίπτωσις καθ’ ήν έλήφθη άναφορά εις τήν Αίθουσαν Διοικήσεως τής Σκώτλαντ—
Γυάρδ περί δύο διαρρηκτών, οΐτινες προσεπάθουν νά διαρρήξουν μίαν άποθήκην γε
νικού εμπορίου, καθ’ ήν στιγμήν ενα αύτοκίνητον άνέφερε ώς στίγμα αύτοϋ την
πρώτην παράλληλον τής όδοϋ έπί τής οποίας ή άποθήκη. Ή θέσις συμβάντος έδόθη
άμέσως εις τδ όχημα καί οί διαρρήκται συνελήφθησαν πριν δ ιδιώτης τελειώση τδ
τηλεφώνημά του. Ή ύπόθεσις έληξε έντδς δύο λεπτών. Τδ σύστημα τούτο έχει βε
βαίως τδ μειονέκτημα ότι δυνατόν τά οχήματα νά καλούνται ύπδ φαρσέρ, άλλά τούτο
συμβαίνει εις δλας τάς ύπηρεσίας εκτάκτου άνάγκης, δπως ή Πυροσβεστική Υ π η 
ρεσία κ.ά. διότι είναι ευκολον εις οίονδήποτε νά σηκώση τδ άκουστικδν καί νά καλέση τήν ’Αστυνομίαν. Κλήσεις τής ’Αστυνομίας υπέρ φαρσέρ δύνανται ύπδ ωρισμένας προϋποθέσεις νά έξακριβωθοΰν. Μία περίπτωσις άσκοπου δχλήσεως τής
’Αστυνομίας (φάρσα) εις Μπίρμιγκαμ, έξηκριβώθη απλώς διά τής συνεχίσεως τής
ομιλίας. "Ενα άστυνομικδν αύτοκίνητον κατεύθασεν εις τήν οικίαν εις τήν όποιαν
τδ τηλέφωνον διά τοϋ οποίου έγένετο ή ένόχλησις έντδς ένδς λεπτού καί οί φαρσέρ,
4 μαθήτριες, κατελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω. Αύται άργότερον παρεδέχθησαν δτι
ενοχλούσαν τήν ’Αστυνομίαν κατά καιρούς καί έκ διαφόρων σημείων τής πόλεως
καί άκολούθως έκρύπτοντο κάπου πλησίον, διά νά παρακολουθήσουν τήν άφιξιν τού
άστυνομικοΰ αυτοκινήτου πού τούς ήρεσεν. Διά τήν άρτίαν έκπαίδευσιν τών οδη
γών τών ’Αστυνομικών αυτοκινήτων καλούνται καί χρησιμοποιούνται ώς έκπαιδευταί άπδ 25ετίας, οί νικηταί αύτοκινηστικών άγώνων, οίτινες θεωρούνται οί βετε
ράνοι τής όδηγήσεως. Οί άστυνομικοί οδηγοί δέν διδάσκονται τάς «ακροβασίας τοϋ
βολάν» άλλά έπιμελώς καταρτίζονται νά οδηγούν τδ δχημά των εις τδν προορισμόν
του ταχέως άλλ’ άσφαλώς, ύπδ οίασδήποτε όδικάς ή καιρικάς συνθήκας. Διατηρούν
τά οχήματα εις έξαιρετικήν κατάστασιν λόγιο άρίστης συντηρήσεως καί σπανιως
διακόπτουν τήν διαδρομήν των συνεπεία βλάβης αύτών. Είναι τοιαύτη ή έκπαίδευσις
τήν οποίαν λαμβάνουν οί οδηγοί τών άστυνομικών αυτοκινήτων ώστε είναι, κατα
γενικήν γνώμην, κατά πολύ ίκανώτεροι τής πλειονότητος τών έγκληματιών εις τήν
μεγάλην ταχύτητα. Ή μέθοδος τού εξαναγκασμού τών έγκληματιών νά σταματή
σουν τδ όχημα έπί τού οποίου-επιβαίνουν βασίζεται έπί τής ψυχολογικής υπεροχής
τού νομίμου διώκτου έν συγκρίσει πρδς τδν παράνομον διωκόμενον. Δέν έπιδεικνύουν
νευρικότητα καί γνωρίζουν καλώς δτι ή παραμικρά σπασμωδική καί άψυχολόγητος
κίνησις θά έχη καί διά τούς ίδιους ολέθριας συνέπειας.
(Συνεχίζεται)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ό θάνατος τοΰ μπεκρή
Συνεπαρμένον στοΟ κρασιού τή ζάλη
τόν είχαν ζώσει τά σκοτάδια τ ά πυκνά
Kt’ έπεσε. Δ έχτη χτύττημα τ ή ; Μοίρα; στό κεφάλι
μιά νύχτα, ένώ στό σπ ίτι του γυρνοϋσε σιγανά.
—Τόν έφτασε ό Χάρο; όργοτόμο;
άφοΰ άττό μέρε; προχωρούσε σταθερά.
Καί πάλι ύπερίσχυσε τ ή ; Φ ύσεω ; ό Νόμο;
Kt’ αδέκαστο; ό θάνατο; τόν πνίγει φθονερά.
—Στό πένθιμο καί άχαρι μοτίβο
σήμαντρα σήμαναν γιά τό χαμό.,,.άργά,
κι’ άφοΰ πιά δέν τόν έβλεπαν μέσ’ τ ή ; ζω ή ; τόν στίβο
μετ’ άπό την κηδεία του.,.τό ξέχασαν γοργά.
—Πόνου σημάδια ποΰσαντε στό σώμα
βαθειά τά σκέπασε τό χώ μα κι’ ή οργή,
άλήθειε; άντιλάλησαν κι’ άντιλαλοΰν άκόμα,
τό ψέμμα εΰθύ; έσώπασε κι’ άκούστη μιά κραυγή:
«π ώ ; κι’ άν οί άνθρωπ’ άτυχεϊ; γίνονται άπό πόνου;
μέσα στο ύ ; τάφου; σάν νεκροί δέν κλαϊνε. Kt’ άπό φθόνου;
άν λυώνη τό κουφάρι το υ ; στό χώμα τό νωπό
γιά τό φονηά το υ ; έρχεται τό τέλειωμα στο ύ ; χρόνου;
νά π ή κείνο πού ξέχναγε «νεκρέ μου σ ’ άγαπώ» ».
—Ά π ό κρασί ό νοΰ; του ζαλισμένο;
ονειρευόταν κάθε τόσο τά παληά
•κι’ ό π ω ; καί κάποτε νάταν καί τώ ρ ’ εύτυχισμένο;
ποθούσε κι’ έλαχτάριζε....νά γέμιζε φιλιά. .
—Στό ρημαγμένο τώ ν ονείρων σπίτι
πάντα στην ώρα του καί κάθε δειλινό.
Μόνο; του έχτιζε δειλά σάν τό σπουργίτι
άλλο, κρασί σάν έπινε, σπιτάκι ταπεινό.
—Σ’ άνάμνησε; όνείρων μακρυσμένων
πάντα τόν έβλεπε; νά έχη πλανηθή
καί νά ρωτάη πάντα τ ί; μορφέ; τώ ν περασμένων
άν πάλι θά γυρίση ή άγάπη.,.άν θαρθή
—Σάν έπινε κρασί στό κατοστάρι
έννοιωθ’ όλόγυρα ν’ άπλώνετ’ ή χαρά
καί π ώ ; έζοΰσε γιά νά δή ά γ ά π η.,.γιά νά πάρη
στην άγκαλιά του αύτή καί πάλι τώ ρα τρυφερά,
τώ ρα πού γέρασε λίγο νά ζήση (άφοΰ τά νειάτα
άπό τό πόνο, τό κρασί ήσαντε πιά φευγατα)
σέ μιά φωληά γλυκειά, πανώρια, στολισμένη
νά π ή τοΰ Χάρου του πού τώ ρα ρχότανε σταμάτα
νά δή τή τόση του αγάπη άναστημένη.
—Τά χρόνια πού μαζί του έπεράσαν
δέν έγυρίζαν, δέν έρχόσαντε ξανά,
τώ ρα μ’ όργή σάν τά μαλλιά τά χρόνια έσκεπάσαν
τ ά πεθαμένα όνειρα δέν ’ρχόσαν ζωντανά
Ά π ό κρασί καί πόθο είχε μεθύσει
πάλι έκείνη τή βραδυά σάν π ή γε κεΐ
κι’ άφοΰ κάνει; δέν βρέθηκε λίγο νά βοηθήση
τό μεθυσμένο άγγιξε ή ώρα ή κακή.
—Μαράθηκαν, άλήθεια, κάποιοι κρίνοι,
έπεσε....χτύπησε....σκοτώ θηκ’ ό μπεκρή;.
Ά ν είσαι όμω; δίκαιο; ψάξε νά βρή;....έκείνη
καί τό κρασί άν έπινε....μή τό κατηγορή;....
Κ ώ στα; Νιάσκο;, Δόκιμο; Ύ παστυνόμο;

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ
' 0 κ. I. Φραγκιδάκης, τ. Γυμνασιάρχης, την 1-11-55, μάς άπέστειλεν τήν
κατωτέρω επιστολήν :
« ’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Έ ν τώ σημερινώ φύλλω τοΰ ύπό τήν ύμετέραν διακεκριμένην διεύθυνσιν εξαί
ρετου παιδαγωγικού περιοδικού άνέγνωσα τάς επικαίρους παρατηρήσεις καί πολυ
τίμους υποδείξεις, τάς οποίας μέ στοργικόν διαφέρον διά τήν προφύλαξιν της νεολαίας
άπό πάσης έγκληματικής ροπής γράφει ή ’Αξιότιμος Πρόεδρος της «Εταιρείας
Προστασίας’Ανηλίκων» κ. Εύανθία Γκινοπούλου έν τή προς υμάς έπιστολή αυτής.
Προς έπικύρωσιν των γραφομένων έν τή έν λόγω έπιστολή παρακαλώ νά προ
στεθούν αί έπόμεναι προνοητικά! ένέργειαι άρχαίων κορυφαίων νομοθετών καί σχε
τικά! κρίσεις μεγάλων ποιητών καί φιλοσόφων. Οί περίφημοι νομοθέται τών ’Αθηνών,
ό Δράκων καί ό Σόλων δι’ έξαιρέτου νομοθεσίας των έλαβον πρόνοιαν· διά τήν σωφρο
νιστικήν διαπαιδαγώγησιν τής νεολαίας καθ’ όλα τά στάδια αυτής άπό τής παιδικής
ήλικίας, ώς πληροφορεί ό άρχαϊος ρήτωρ τών ’Αθηνών Αισχίνης γράφων:
«....πρόνοιαν περί σωφροσύνης έποιήσατο ό Σόλω ν. ..καί ό Δρά
κ ω ν ...π ρ ώ το ν μέν γάρ ένομοθέτησαν περί της σωφροσύνης τώ ν παίδων
τώ ν ή μ ετέρ ω ν, καί διαρρήδην άπέδειξαν α χρή τον παϊδα.,,.καί ώς δει
αύτόν τραφ ήναι, έπειτα δεύτερον περί τώ ν μειράκιων, τρίτον δ’ εφ ε
ξής περί τώ ν άλλω ν ή λ ικ ιώ ν ...»
'Ωσαύτως διακεκριμένοι αρχαίοι ποιηταί καί φιλόσοφοι συνιστοϋν εις τούς γο
νείς καί παιδαγωγούς όπως έγκαίρως ένσταλάξουν εις τάς ψυχάς τών άνηλίκων τό
συναίσθημα τής αΐδοϋς, διά τής οποίας προλαμβάνονται έγκληματικαί τάσεις διότι
τό συναίσθημα τούτο προβάλλει τον δισταγμόν, τήν έντροπήν καί τόν φόβον διά τήν
διάπραξιν κακού, ώς τονίζει ό μέγιστος τών φιλοσόφων, ό Πλάτων γράφων: «”Ινα
μέν αιδώ ς, ένθα καί δέος»· δηλ. έκεϊ όπου υπάρχει τό συναίσθημα τής αίδοΰς,
έκεϊ υπάρχει καί ό φόβος άποτρέπων τήν διάπραξιν έγκλήματος.
'Ο δέ περίφημος ’Ελεγειακός ποιητής καί παιδαγωγός Θεόγνις ό Μεγαρεύς
απευθυνόμενος προς τόν ύπ’ αύτοΰ παιδαγωγούμενον νέον, τόν Κύρνον, χαρακτηρίζει
τήν αιδώ ώς τόν καλλίτερον θησαυρόν γράφων τά έξής:
«Ούδένα θησαυρόν παισίν καταθήση άμείνω αΐδοϋς, ή τ ’ άγαθοΐς
άνδράσι, Κ ύ ρ νε, έπεται»· δηλ. ούδένα θησαυρόν καλλίτερον τής έντροπής θά καταθέσης είς τούς άνηλίκους παϊδάς σου, τής έντροπής, ή οποία συνοδεύει τούς έναρέτους
άνθρώπους. Άντιστοίχως ό Πλάτων συνιστά τήν προφύλαξιν τών άνηλίκων άπό τήν
άναίδειαν θεωρουμένην ώς κακόν μέγιστον: « ....αναίδειαν...μέγιστον κακόν ιδία
τε καί δημοσία...». ’Εν συνεχεία ό Πλάτων έφιστά τήν προσοχήν γονέων καί
παιδαγωγών είς τάς συνέπειας τής οινοποσίας καί συμβουλεύει όπως οί άνήλικοι
μέχρι τοΰ 18ου έτους τής ήλικίας των μή δοκιμάσωσί ποτέ οίνον:
«Νομοθετήσομεν πρώτον μέν τούς παΐδας μέχρις έτών ιη' τό παράπαν οίνου μή γεύεσ θα ι, διδάσκοντες ώς ού χρή πΰρ επί πϋρ όχετεύ ειν ε ϊ ς τ ε τό σώμα καί τήν ψ υ χήν».
Ό δέ αντάξιος μαθητής τοΰ Πλάτωνος ό μέγας κοινωνιολόγος φιλόσοφος
’Αριστοτέλης γνωματεύει ότι δεν πρέπει οί ανήλικοι νά βλέπωσι θεάματα έπιβλαβή
εις τήν ήλικίαν των ούτε νά άκούωσιν άπρεπεϊς λόγους καί προ πάντων αισχρολο
γίας: «Εύλογον ούν άπελαύνειν άπό τώ ν άκουσμάτων καί τών οραμάτων
άνέλευθερίας. . ."Ολως μέν ούν αισχρολογίαν». Ό δέ ήθικολόγος φιλόσοφος καί
ιστορικός Ξενοφών γράφει τήν έξής άξιοπρέσεκτον σχετικήν πληροφορίαν: ότι έν
Άθήναις ώρισμένη κρατική υπηρεσία δεν έπέτρεπεν είς άνηλίκους νά είσέρχωνται
είς τήν αγοράν, όπου ήτο.ένδεχόμενον νά άκούσουν λόγους άσεβεΐς προς τά ιερά καί
όσια καί αισχρούς άστεϊσμούς, ή νά ΐδουν σχήματα άνήθικα: « ....δ ι ά νεότητα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Βλέπω...
Διαβάζω...
’Ακούω ...
'Ο λόγος καί πάλι για τον γνωστό πιά, όχι μόνον στους άστυνομικούς κύκλους,
άλλα σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, 'Όμιλο Φίλων της ’Αστυνομίας, πού άποτελεΐται
άπό εκλεκτά μέλη της ’Αθηναϊκής Κοινωνίας...
Οί εύγενέστατες καί πλούσιες σέ χριστιανικά αισθήματα έρίτιμες κυρίες τοϋ
'Ομίλου, έχουν στο ενεργητικό τους ένα σωρό πράξεις φιλανθρωπίας καί άλτρουϊσμοΰ...’Έχουν νά έπιδείξουν μιά πολύμορφη, πολύτιμη δράση, μιά υπέροχη καί δίχως
επιδείξεις κοινωνική έργασία, πού σημαντικά συντελεί στήν άνακούφιση των οικο
γενειών των άστυνομικών υπαλλήλων...
’Έ τσ ι χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν τις κερκίδες στο γήπεδο τοϋ Παναθηναϊκού
την Πέμπτη 20 ’Οκτωβρίου έ.έ., γιά νά ένισχύσουν τις εύγενικές προσπάθειες τοϋ
Ο .Φ.Α ., πού έδωσε έκεϊ (στή Λεωφόρο ’Αλεξάνδρας) μέ πρωτοφανή επιτυχία τήν
ετήσια άθλητικοκαλλιτεχνική του γιορτή.
Τήν φετεινή γιορτή τίμησε μέ τήν παρουσία του ό φίλαθλος 'Υφυπουργός των
’Εσωτερικών κ. Ε. Καλαντζής καί πλήθη έπισήμων καί υψηλών προσώπων της
πρωτεύουσας.
'Η έναρξη έγινε πολύ ένωρίς, σχεδόν τό Μεσημέρι, μέσα σέ μιά άνθρωποθάλασσα ενθουσιασμένων θεατών, πού έσπευσαν νά βοηθήσουν τό μεγάλο έργο τοϋ
Ο .Φ.Α ., κάτω άπό ένα καυστικό ήλιο καί μιά τυραννική σχεδόν ζέστη...
(«Τό μικρό καλοκαιράκι» τοϋ 'Αγίου Δημητρίου βλέπετε, φέτος άρχίνησε
πολύ νωρίς μέ άγριες διαθέσεις...).
Τό πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα άρχισε μέ τήν Μπάντα της ’Αστυνομίας
Πόλεων σέ δημοτική μουσική...
Ό .κόσμος καταχειροκρότησε τήν περίφημη Φιλαρμονική της ’Αστυνομίας
Πόλεων, γιά τήν άψογη εμφάνισή της, ή οποία δημιούργησε ένα θαυμαστό καλλιτε
χνικό περιβάλλον, τό όποιον ζωντάνεψε καί άξιοποίησε ή παρουσία τοϋ ευγενικού
οϋπω εις τήν άγοράν είσιόντα___». Καί αν άκόμη ήθελεν ό άνήλικος νά άγοράση τι δέν έπετρέπετο εις αύτόν νά είσέλθη εις τήν άγοράν, ώς τονίζει ό κωμωδός
μέγας ’Αριστοφάνης:
«Ούδ’ αγοράσει γ ’ αγένειος ούδ’ έν τάγορα». ’Αγένειος, ήτοι χωρίς γένεια, έλέγετο ό άνήλικος.
'Ο δέ ’Αθηναίος ρήτωρ Ίσαΐος πληροφορεί ότι οΰτε εις τό δικαστήριον κατά
τήν έκδίκασιν έγκλήματος δέν έπετρέπετο νά είσέλθη άνήλικος, ίνα μή άκούση τον
τρόπον καθ’ δν διεπράχθη τό έγκλημα καί τάς άλλας αύτοΰ λεπτομέρειας: «...σω φ ρόνως έπαιδευόμεθα, ώ σ τ’ ούδ’ άκροασόμενοι ούδέποτε ήλθομεν έπΐ δικασ τή ρ ιο ν ....» ·
Ταΰτα πάντα καί άλλα πολλά περισπούδαστα διδάγματα τών άρχαίων Ε λ λ ή 
νων σοφών επισφραγίζουν μέ άδιάσειστον αύθεντικόν κϋρος τάς παρατηρήσεις καί
υποδείξεις, τάς όποιας γράφει διά τήν προφύλαξιν τών άνηλίκων ή άξιότιμος Πρόε
δρος της «'Εταιρείας Προστασίας’Ανηλίκων» έν τη προς υμάς έπιστολή αυτής, δημοσιευομένη έν τώ σημερινώ φύλλω τοϋ ύπό τήν ύμετέραν διεύθυνσιν πολυτίμου παιδα
γωγικού περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά».
Μετά πάσης τιμής
I. Φραγκιδάκης
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κομφερασιέ, τοΰ Γιώργου Οΐκονομίδη, πού μέ χαριτωμένα άνέκδοτα καί εύθυμες
ίστοριοϋλες σκόρπισε τό κέφι καί τον ενθουσιασμό. Άλλα πραγματικό πανδαιμόνιο
χαράς καί ενθουσιασμού προκάλεσαν καμμιά έκατοστή γλυκείες κι’ ολόδροσες κοπέλλες, πού μέ χωριάτικες, πολύχρωμες ένδυμασίες, χόρεψαν ελληνικούς χορούς,
πιασμένες άπο το χέρι σέ Τρεις μεγάλους κύκλους καί μέ μουσική συνοδεία της
Φιλαρμονικής.
Τά κορίτσια αύτά άποθεώθηκαν κυριολεκτικά άπο τις χιλιάδες των θεατών,
οί όποιοι γοητεύτηκαν, δίχως ύπερβολή, από την σπάνια αυτή χορευτική επίδειξη.
’Αλλά, έκτος άπο τό καλλιτεχνικό μέρος, τό πρόγραμμα περιλάμβανε καί δυο
μεγάλους ποδοσφαιρικούς άγώνες, πού ήλέκτρισαν τούς φιλάθλους καί τούς χάρισαν
ένα θαυμάσιο άγωνιστικό θέαμα.
Ό ένας αγώνας ήταν για τό πρωτάθλημα των ’Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ

Oi δόκιμοι Ύπαστυνόμοι κατά τήυ παρέλασιν τής 28ης ’Οκτωβρίου, εις τήν Λεωφό
ρον Έ λ. Βενιζέλου.

των ομάδων ’Αστυνομίας Πόλεων καί Βασιλικού Ναυτικού. Κ ι’ ό άλλος, πού ήταν
φιλικός, εφερεν αντιμέτωπες τις άναπληρωματικές ομάδες των δημοφιλεστέρων, έλληνικών ποδοσφαιρικών συγκροτημάτων, τοΰ Παναθηναϊκού καί τοΰ ’Ολυμπιακού
; · · ; ................... . · .Χαιρουμαι (ειλικρινά χαίρουμαι πολύ) πού μοΰ δίνεται επί τέλους
η ευκαιρία να μιλήσω για την ομάδα της ’Αστυνομίας Πόλεων, πού έπραγματοποίησε
μιαν επιβλητική αλήθεια εμφάνιση σ’ αυτόν τον δύσκολο άγώνα πού είχε ν’ άντιμετωπιση το δυναμικό Βασιλικό Ναυτιχο, τό όποιον πριν λίγες μέρες έθριάμβευσε
έπί τοΰ Στρατού, γιά τό ’ίδιο πρωτάθλημα!
Η ομας όμως της ’Αστυνομίας Πόλεων, χάρις σ’ ένα τεχνικό, συνδυασμένο

Β λ έπ ω ___Διαβάζω------ ’Α κούω____
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καί άψογο παιχνίδι ένίκησε τήν ομάδα τοϋ Ναυτικού μέ 1—0 καί άπέδειξε δτι άποτελεΐται άπδ ποδοσφαιριστές μέ εκλεκτά καί άναμφισβήτητα προσόντα.
Μ’ έναν θαυμάσιο καί έξυπνο τερματοφύλακα, τον καλό μου φίλο, Τζανιδάκη,
μέ δυο έκπληκτικά μπάκ,τόν Λαμπράκη καί τον Στράτον καί μέ δυο άσυναγώνιστα
χάφ, τον Πολύζο καί τον Βουρλιωτάκη, ή άμυνα της ’Αστυνομίας παρουσιάσθηκεν
άσύγκριτη, συμπαγή, βράχος σωστός, πάνω στον όποιον θραύστηκαν οί κατά καιρούς
έπιθέσεις του Ναυτικού, ένω ή έπίθεση μέ έπί κεφαλής έναν θυελλώδη Ίωσηφίδη
καί έναν άριστα φορμαρισμένο Χοντάση, έφερε πανικό καί έσάρωσε τήν άντίπαλη
άμυνα.
Τό γκολ τής Νίκης έπέτυχεν ό διακριθείς Ίωσηφίδης, στο 21 λεπτό τού πρώτου
ημιχρόνου, μ’ ένα τρομερό καί κεραυνοβόλο σούτ. 'Ο διαιτητής τού άγώνα κ. Γκούφας^καλός............................. οί άναπληρωματικές ομάδες τού Παναθηναϊκού καί τού

Οί δόκιμοι Άρχιφνλακε;, κατά τήν παρέλασιν τή$ 28η ; ’Οκτωβρίου, sis
φόρον Έ λ . Βενιζέλου.

τήν Λεω

’Ολυμπιακού, μέ τον διεθνή διαιτητή ποδοσφαίρου 'ϊπαστυνόμο Α! κ. Ζουμπουλάκη,
παρουσίασαν ένα εξαιρετικού ένδιαφέροντος μάτς μέ συγκλονιστικές φάσεις καί μέ
σκορέρ τούς Καββάν, Τοσονίδην, Δαούτην, Τσιφλίδην καί Ψύχον.
Μετά τή λήξη τού ώραίου άγώνος ό έξοχώτατος Υφυπουργός των ’Εσω τε
ρικών κ. Ε. Καλαντζής, συνεχάρη τούς παίκτες καί των δυο ομάδων καί άπένειμε
στή νικήτρια, βαρύτιμο έπαθλο τού Ο.Φ.Α.
ΤΗταν σκοτάδι πιά όταν έληξε ή ώραία αύτή γιορτή καί οί προβολείς τού
γηπέδου είχαν ανάψει...
Κι’ όταν ό κόσμος ξεχύθηκε στούς δρόμους χαρούμενος γιά τις όμορφες στιγ
μές πού πέρασε, είχε πάρει μαζί του μιάν άλησμόνητη άνάμνηση.
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'Η ’Αστυνομία Πόλεων παρουσιάστηκε εκείνο τό άπόγευμα στην μεγαλύτερή της λαμπρότητα...
Καί ολα αύτά χάρις στις προσπάθειες καί τούς κόπους του Ο .Φ.Α ., πού σύν
δεσε το όνομά του μέ την εύγνωμοσύνη ολοκλήρου τοϋ ’Αστυνομικού Κόσμου...
*
* *
Στην παρέλαση της 28ης ’Οκτωβρίου προκάλεσεν αίσθηση ή εμφάνιση των
’Αστυνομικών Σχολών, πού πήραν μέρος στην γενική παράταξη. Οί δόκιμοι τών
Σχολών 'Τπαστυνόμων, Άρχιφυλάκων καί ’Αστυφυλάκων, μέ τό άνδροπρεπές παρά
στημά τους καί τό άψογο, πολιτισμένο στυλ τους, έδωσαν ένα τόνο ξεχωριστό στην
όλη γιορτή.
Καί δίκαια καταχειροκροτήθηκαν καί άπέσπασαν τον γενικό θαυμασμό. Ή

Οί δόκιμοι Άστυφύλακεζ,

κατά τ ή ν πσρέλασιν της 28η ; ’Οκτωβρίου,
φόρον Έ λ . Βενιζέλου.

είς τήν Λεω

’Αστυνομία Πόλεων, μέσα στήν ήλεκτρισμένη ατμόσφαιρα τών τελευταίων γεγο
νότων, έδωσε ενα περήφανο «παρών», καί ψύχραιμα μά θαρραλέα έδωσε τήν άπάντηση σέ έπικίνδυνους εχθρούς καί άχάριστους φίλους...Μιαν άπάντηση συντριπτική
σε όσους μπόρεσαν να καταλάβουν τό Νόημά της...Σαν τό'Ιστορικό έκεΐνο «Ο Χ Ι»...
Μέ περήφανο άνάστημα καί Πίστη στο Θεό καί στά ’Ιδανικά τής Φυλής μας,
οί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έδωσαν τό μέτρο τής ’Αξίας τους. Κι’ ενώ οί
δόκιμοι τών τριών Σχολών παρήλαυναν συγκινημένοι μπροστά στον Πρωθυπουργό
τής Χώρας μας, ή πλειονότης τών Ελλήνων, κάθε τάξεως καί κάθε ήλικίας, βρήκε
τήν ευκαιρία ν’ άνανεώση τήν πίστη του στήν Ελλάδα καί νά πλημμυρίση περηφάνεια γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεων, πού άντιπροσωπεύει τήν πιό πολιτισμένη άλλά καί
τήν πιό θαρραλέα Πατρίδα τής Γής...
Τήν Πατρίδα τού «Ο Χ Ι»
ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
(Σ. Κ. Π .)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ
Δ ΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ «X»
'Τπό
Στρατηγού D E G U EN T, Διευθυντοϋ της
Σχολής
’Εγκληματολογίας καί ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας Βρυξελλών

Πας τις ένθυμεΐται την σοβαράν ύπόθεσιν των εκρηκτικών φακέλλων ή οποία
έλαβε χώραν προ μηνών τινων, προκαλέσασα πολυαρίθμους συλλήψεις, ούχί μόνον
έν Μεγάλη Βρεττανία άλλά καί έν Γαλλίφ, Βελγίω, ’Ιταλία καί άλλαχοΰ.
Διά χρησιμοποιήσεως τοΰ φορητού μηχανήματος άκτίνων «X» τοϋ 80 KV
m axim um , κατασκευής «M IC RO —SEC U R.IX » τελειοποιηθέντος υπό της «Compahnie de Radiolohie de Paris», τό έργαστήριον τής Σχολής ’Εγκληματολογίας
καί ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας τών Βρυξελλών κατώρθωσε νά προβή εις μίαν ένδιαφέρουσαν ραδιογραφικήν-έξέτασιν ένός έκ τών φακέλλων τούτων. To «Micro—Securix» άπεδείχθη τοσούτω μάλλον πολύτιμον καθόσον έπιτρέπει την τελείαν διείσδυσιν τών άκτίνων καί συνάμα την άνίχνευσιν τής εντός τών φακέλλων τούτων συνηρμολογημένης συσκευής προ παντός χειρισμού καί πάσης άποσυναρμολογήσεως.
Ή παρατιθεμένη φωτογραφία άποκαλύπτει προς τό κάτω μέρος τοΰ φακέλλου
την άκριβή θέσιν τοΰ διακόπτου τοΰ κυκλώματος, τοΰ νευραλγικοΰ τουτέστι σημείου
τής συσκευής.
Πρέπει νά τονισθή δτι εις τό σημεΐον εκείνο δέον νά άποφευχθή έπιμελώς
οίοσδήποτε χειρισμός
(σχίσιμον, κλπ .) δυνάμενος νά προκαλέση τό κλείσιμον τοΰ
κυκλώματος.
Τό ραδιογράφημα
έπιτρέπει περαιτέρω
νά έπισημανθή τό μέ
ρος είς τό όποιον
πρέπει νά γίνη ή
έπέμβασις ίνα τό συναρμολόγημα καταστή άκίνδυνον π.χ.
εις τό μέρος τοΰ
σύρματος τοΰ ευρι
σκομένου μεταξύ τών
ξηρών στοιχείων καί
τών πυροδοτών.
Έκρηκτική συσκευή b> φακέλλιρ, ύπο άκτΐνας «X».
Προς πληρέστερον
κατατοπισμόν τοΰ άναγνώστου επί τής παρατιθεμένης ραδιογραφίας περί τοΰ
τρόπου τής κατασκευής τών εκρηκτικών τούτων φακέλλων, εκτίθεται κατωτέρω
ή περιγραφή ενός τοιούτου φακέλλου κατασχεθέντος εις τά Βελγικά σύνορα καί
ευρισκομένου νΰν εις τό Μουσεΐον τής Σχολής.
Ό εξωτερικός φάκελλος έγκλείει διπλωμένον χαρτόνιον περιβαλλόμενον υπό
πλειστέρων φύλλων χάρτου έπί τώ σκοπώ άποκρύψεως τούτου.
’Επί τοΰ ένός φύλλου τοΰ διπλωμένου χαρτονιού είναι στερεωμένον τό συναρμολόγημα, ώς τό εμφανίζει ή παρατιθεμένη ραδιογραφία. Τοΰτο συνίσταται έκ συ-
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Έ ξέτα σ ις φακέλλων διά άκτίνων «X»

στοιχίας ξηρών στοιχείων «W onder» των 1,5 βολτ έκάστου, συνδεδεμένων έν σειρά.
Αί διαστάσεις έκάστου στοιχείου είναι 3,5 εκατοστά τοϋ μέτρου μήκος καί 9 χιλιο
στά διάμετρος. Τά ένδεικτικά προελεύσεως των στοιχείων τούτων έχουσι φυσικά
άπαλειφθή, άλλά τοιούτου είδους στοιχεία εύρίσκονται άφθόνως εις το έμπόριον
έν Γαλλία.
Τά στοιχεία ταϋτα ένοϋνται μέ δύο πυροδότας συνδεδεμένους έν παραλλήλω,
πράγμα το όποιον παρέχει περισσοτέρας πιθανότητας έκρήξεως.
Εις τό μέρος ένθα έμφαίνεται ή ένδειξις «διακοπή τοϋ κυκλώματος» εύρίσκεται τοποθετημένον μικροσκοπικόν χαλύβδινου σύρμα διαμέτρου 0,5 έως 0,5
χιλιοστών τοϋ μέτρου.
Τό σύρμα τοΰτο τό όποιον είναι συγχρόνως καί έλατήριον, είναι άγκυστρωμένον
έπί τοϋ χάρτου της συσκευασίας κατά τρόπον ώστε ή άποσφράγισις τού φακέλλου
νά προκαλή την έλευθέρωσιν τοϋ έλατηρίου συνεπεία τής όποιας έπέρχεται τό κλείσιμον τοϋ κυκλώματος, έξ ού καί ή έκρηξις.
Τό συναρμολόγημα τοΰτο δεν είναι άλλως τε τό μόνον τό όποιον θά ήδύνατό
τις νά έπινοήση διά νά προκαλέση την έλευθέρωσιν τοϋ χαλύβδινου έλατηρίου κατά
την στιγμήν τοϋ άνοίγματος τοϋ φακέλλου.
'Η έκρηκτική ύλη ή όποια δεν άναφαίνεται έπί τής ραδιογραφίας καί ή όποια
περιβάλλει πανταχόθεν τό συναρμολόγημα τής πυροδοτήσεως άποτελεΐται άπό μίαν
πλαστικήν ούσίαν. 'Η έκρηκτική αύτή ύλη είναι’Αμερικανικής προελεύσεως άποτελεΐται δέ άπό ούσίαν όνομαζομένην C 2. 'Η ούσία αύτη ομοιάζει προς σάκχαριν
σφενδάμνου χρωματισμού βαθέως καστανού, άναδίδει δέ ίσχυράν οσμήν άμυγδάλων.
'Η άποσυναρμολογηθείς φάκελλος περιείχε 100 περίπου γραμμάρια C 2,
τά όποια είναι ποσότης σημαντική δοθείσης τής έξόχως μεγάλης έκρηκτικής δυνάμεως τής ύλης ταύτης.
’Επί τοϋ φακέλλου τοϋ περιέχοντος τό δλον έκρηκτικόν συναρμολόγημα εύρίσκεται ή ένδειξις «προσωπική» ή «αύστηρώς προσωπική», μετά τής διευθύνσεως
τής ’Αρχής προς τήν όποιαν προορίζεται.
Έ ξ έτέρου ό φάκελλος ούτος τοποθετείται έντός κοινοΰ φακέλλου φέροντος
τήν διεύθυνσιν τής ’Αρχής ταύτης.
Συνήθως ή άλληλογραφία άποσφραγίζεται παρά κατωτέρου υπαλλήλου’
τούτου ένεκα χρησιμοποιείται καί ό δεύτερος φάκελλος έπί τώ σκοπώ όπως ή έκρηξις συντελεσθή εις χεΐρας τοϋ προς δν άπευθύνεται ή «προσωπική» έπιστολή.
Αί τυχόν άπειλούμεναι άρχαί (συμπεριλαμβανομένων καί Σωμάτων’Ασφαλείας
καί ’Αστυνομίας) όφείλουσι συνεπώς, νά ύποψιάζωνται κάθε τοιούτου είδους συσκευασίαν.
Στρατηγός Dehuent

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Στο διάβα τής νειότης
Ύπο χ. I. Ρ Α Ί ’ΚΟ Υ, Δοχ. Ύπαστυνόμου
Τό ταξίδι τής ζωής είναι σαν ένας περίπατος μέ τή βάρκα. 'Ο καιρός περνάει,,
ό δρόμος τής νειότης γέρνει στη χαράδρα των γηρατειών καί οί ευτυχισμένες στιγμές
φεύγουν. Καί σύ, λοιπόν νέε μου, θά μπής κάποτε στο θαλασσοδαρμένο κόλπο τής
δυστυχίας πού είναι γεμάτος καταχνιά, κι’ όπου δεν θά βλέπης γύρω σου παρά τό
άγαλμα τής λύπης πού θά τό θυμιατίζη μέ τό λιμάνι τής θλίψεώς σου, τό μοναδικό
κέρδος τής άτακτης νεανικής σου ζωής, γιατί ήδονές στην πραγματικότητα δέν είναι
παρά τραγωδίες.
Γ ι’ αύτό τράβα πάντα εμπρός μέ πεποίθηση στον εαυτό σου. Κράτα γερά τό
τιμόνι. Κυβέρνα άποφασιστικά καί παλληκαρίσια τή βάρκα σου, κυττάζοντας μπρο
στά σου.’Άν άφεθής νά σέ πηγαίνουν οί άλλοι κι’ έχης γυρισμένη τήν πλάτη σου
προς τον κίνδυνο μπορείς νά ναβαγήσης.
Μέ δύο βήματα πλησιάζεις τήν ευτυχία κι’ αυτή είναι νά πάρης τή ζωή σάν
παιχνίδι καί νά σκορπίζης γύρω σου άγάπη. Ό Σάκλετον κάποτε είπε «ή ζωή είναι τό
πιο θαυμάσιο άπ’ όλα τά παιχνίδια- ό μόνος κίνδυνος είναι τό νά τήν πάρης καί νά
τήν θεωρήσης σάν ένα παιχνίδι κατώτερο...Τό σπουδαιότερο είναι νά τό κερδίσης
μέ παίξιμο ωραίο καί τίμιο». ’Έ χ ε σάν γνώμονα καί γιά τις σκέψεις σου καί γιά τις
πράξεις σου μόνον τήν άγάπη. Λέγοντας άγάπη δέν εννοώ τον έρωτα. ’Εννοώ τήν
καλωσύνη πού έχεις μέσα σου καί πού τήν έκδηλώνεις όταν κάνης καλό σ’ άλλους,
όταν είσαι εύγενικός καί συμπαθητικός κι’ όταν δείχνης στούς άλλους ευγνωμοσύνη
γιά τό καλό πού έκαναν σέ νένα.
Πολλοί νομίζουν ότι ή «εύχαρίστηση» είναι τό ίδιο πράγμα μέ τήν ευτυχία.
Αύτό άκριβώς είναι κείνο πού κάνει τούς άνθρώπους νά παίρνουν στραβό δρόμο.
'Η εύχαρίστηση δέν βαστάει παρά μόνο γιά ώρισμένο διάστημα. 'Η ευτυχία μένει
κοντά μας καί μάς γεμίζει τή ζωή. 'Ο "Αρνολτ Μπέννετ δίδει τον ορισμό τής εύτυχίας λέγοντας ότι είναι «ή ικανοποίηση πού αισθάνεται κανείς υστέρα άπό μιά έντιμη
προσπάθεια στήν οποία έβαλε όλη τή δύναμή του».
Τά πράγματα πού άξίζει νά άποκτήση κανείς περισσότερο άπ’ όλα τ ’ άλλα
είναι εκείνα πού δέν άγοράζονται μέ χρήματα.
Μή προχωρής στον κατηφορικό δρόμο τής άμαρτίας, γιατί μοιάζει μέ πάτωμα
παρκέ πού τό ξεγλύστρημα είναι εύκολώτατο καί ή άρχή της δέν χρειάζεται προσ
πάθεια. "Αν δέν καταβάλης προσπάθεια τώρα πού είσαι νέος, θά πίνης καθημερινά
ξέχειλο τό ποτήρι τοϋ πόνου. Κουράσου τώρα, γιατί ό χρόνος περνάει γρήγορα, προσ
θέτοντας στο πρόσωπό σου ρυτίδες. Βάλε άρχές μέ στερεές βάσεις, πάρε ιδανικά
γιά νά στήσης τό άτομικό σου οικοδόμημα πελώριο, θεόρατο, πανέμορφο. Μή άφήνης καί περνάει ό καιρός καί τό καράβι σου νά ξεμακραίνη άπ’ τούς γαλήνιους για
λούς τής νειότης άπροετοίμαστο, γιατί στο άδύνατο κτύπημα έρμαιο θά γίνη κί’ άλλοίμονο άπό σένα.
Ζωή χωρίς ιδανικά είναι ζωή άθλια πού δέν ύπόσχαιται τίποτε παρά τον πόνο
καί τήν λύπη σ’ αυτόν πού τήν ζή. Δέν φθάνει ένα πότισμα γιά νά άνθοπλημμυρίση
ό κήπος. Πρέπει νά καταβληθούν πολλές προσπάθειες, πολλοί κόποι. Χρειάζεται
πίστις,,έλπίς. "Αν θελήσης νά πας σέ γαλήνιο λιμάνι καί νά σέ άκολουθοϋν οί κύκνοι
τής χαράς, μή θελήσης νά παλαίψης μέ τήν σκληρή πραγματικότητα, χωρίς νάσαι
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ώπλισμένος, γιατί θά σε χτυπήσουν τά κοινωνικά κύματα μέ λϋσσα καί θά σε βγά
λουν ναυαγό στη στεριά.
’Εκείνο πού πρώτα άπ’ δλα πρέπει ν’ άποκτήσης είναι ό χαρακτήρας. Τό νάχης χαρακτήρα θά σέ βοηθήση νά διακριθής στον κάθε τομέα τής ζωής. Ά π ο σένα
τον ίδιο έξαρτάται ν’άνεβής ψηλά. Μή κάθεσαι στο βούρκο, έπειδή βρίσκονται κι’
άλλοι έκεΐ. Ψάξε νά βρής πέτρες γιά νά πατήσης καί νά βγής άπ’ τδ βούρκο. Μόλις
πατήσης στην πρώτη, θά σοϋ είναι εύκολο ν’ άνεβής ψηλότερα. Τό σπουδαιότερο
σημείο ένός χαρακτήρος είναι τό νά μπορή κανείς νά έλέγχη τον εαυτό του. 'Ο σε
βασμός προς τον εαυτό σου, γεννά τό σεβασμό προς τούς άλλους κι’ένας άνθρωπος
πού δεν μπορεί νά αΐσθανθή σεβασμό γιά τον εαυτό του (π.χ. ό μέθυσος), δεν μπορεί
νάχη τήν άπαίτηση νά τον σέβωνται οί άλλοι. 'Ο σεβασμός προς τον έαυτό σου κι’
δχι ή μεγάλη ’ιδέα γι’ αύτόν, γεννά τον σεβασμό των άλλων. Ό χαρακτήρας έχει
γιά τή ζωή τήν μεγαλύτερη άξια. Δέν μπορείς ν’ άποκτήσης χαρακτήρα μέ τό νά
κοιμάσαι κι’ ονειρεύεσαι. Πρέπει νά τον σφυρηλατήσης καί νά τον πλάσης μόνος
σου.’Από σένα τον ΐδιο έξαρτάται σάν αυτεξούσιο άτομο, νά συγκράτησης τον έαυτό
σου καί ν’ άκολουθήσης τό σωστό δρόμο. 'Ένας αγνός καί μέ σφυρήλατη μένο χα
ρακτήρα νέος μέσα σ’δλο τό σφρίγος τής υγείας καί τής άλκής του είναι τό ωραιό
τερο πλάσμα πού δημιούργησε ό Θεός.
Μή άφήνης τό μάτι σου νά όδηγή τή φαντασία σου, ούτε ν’ άφήνης τήν φαντα
σία σου νά παρασύρη τή θέλησή του. Τό λογικό ας μπαίνη πάντοτε άνάμεσα στήν
φαντασία καί στο μάτι του.
’Αναλαμβάνοντας όποιοδήποτε δημόσιο άξίωμα πρέπει νά βάλης ώς σκοπό νά
προσφέρης τις υπηρεσίες σου στο σύνολο. 'Η φιλοφροσύνη καί ή ευγένεια δέν άνταμείβονται τόσο μέ τήν εύχαρίστηση πού προσφέρουν σ’ έκεινον πού έπωφελήθηκε
άπ’ αυτές, δσο μέ τήνεύτυχία πού δίνουν σ’ έκεΐον πού τις έδειξε. Καλό είναι νάσαι
καλός, καλλίτερο όμως είναι, τό νά κάνης τό καλό.
Τήν επιτυχία δέν θά τήν βρής τόσο αν άποκτήσης πλούτο ή δύναμη, δσο αν
άποκτήσης τήν εύτυχία. 'Η ευτυχία είναι δική σου, φθάνει νά ξέρης νά κυβερνήσης
τήν βάρκα τής ζωής σου.
'Η νειότη συμβολίζει τό μειδίαμα τού μέλλοντος. Φρόντιζε νά ζήσης ήθικά
στο μεγάλο κοινωνικό σχολείο, σάν θέλης νά τραβάς στο Γολγοθά τής ζωής σου
μέ λίγη δυσκολία, χωρίς ψυχικό πόνο.
Μή προχωρής στή ζωή χωρίς άρετή, γιατί μοιάζεις μέ τον παράφρονα πού
προχωρεί σέ δηλητηριασμένες άτμόσφαιρες, χωρίς μάσκα. Κράτα γερά τό τιμόνι
τής βάρκας σου καί γρήγορα θά βρής τό γαλήνιο λιμάνι γιά ν’ άράξης ύστερα άπ’
τήν άγρια θαλασσοταραχή στον ωκεανό τής ζωής...

ΑΝΤΙΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΠΟΣΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΠΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Συμφώνως προς μίαν πρόσφατον στατιστικήν τής 'Υπηρεσίας Στατιστικής
τοϋ Ο .Η .Ε ., ή Γαλλία έρχεται ώς προς τήν κατανάλωσιν οινοπνευματωδών ποτών
εις τήν πρώτην γραμμήν, μεταξύ τών άλλων χωρών τοϋ κόσμου.
Ή σχετική στατιστική άναφέρεται εις τήν κατανάλωσιν όλων έν γένειτών
οινοπνευματωδών ποτών, έξαιρέσει τοϋ ζύθου, όστις λόγω τής μικρας εις οινόπνευμα
περιεκτικότητός του, χαρακτηρίζεται ώς ποτόν «μή άλκοολικόν». Εις έκαστον Γάλ
λον αναλογούν, σύμφωνα μέ τήν ώς άνω στατιστικήν, 137 λίτραι καθαρού οινοπνεύ
ματος κατ’ έτος. Τήν δευτέραν θέσιν καταλαμβάνει ή ’Ιταλία μέ αναλογίαν καταναλώσεως 84 λιτρών οινοπνεύματος έτησίως καί κατ’ άτομον. ’Ακολουθεί ή Ε λ β ε 
τία μέ 13 λίτρας άλλα καί μέ τήν παρατήρησιν ότι ή μεγαλυτέρα κατανάλωσις οινο
πνευματωδών γίνεται ύπο τών ξένων, τών έπισκεπτομένων τήν χώραν αυτήν. Αί
"Ηνωμέναι Πολιτεΐαι καί ή ’Αγγλία συναγωνίζονται μεταξύ των διά τήν κατάληψιν τής τετάρτης θέσεως, μέ άναλογίαν 9,4 ή πρώτη καί 9,3 λιτρών οινοπνεύματος
κατ’ άτομον ή δευτέρα. Έπονται μέ τάς παραπλεύρως έκάστης σημειουμένας άναλογίας τό Βέλγιον (8 ,8 ), ή Δυτ. Γερμανία (6 ,1 ), ή Σουηδία (5 ,1), ή Νορβηγία
(4 ,8 ) καί ή Δανία (4,0).
Αί κάτω τών 5 λιτρών χώραι χαρακτηρίζονται ώς χώραι «ζυθοποτικαί», δοθέντος ότι υπερτερεί εις αύτάς σημαντικώτατα ή κατανάλωσις τοϋ ζύθου.
’Εξαιρετικού ένδιαφέροντος είναι ό συνοδεύων τήν στατιστικήν αυτήν παραλ
ληλισμός τής άναλογίας καταναλώσεως οινοπνεύματος μέ τάς στατιστικάς μακρο
βιότατος καί έγκληματικότητος. Αί ώς ζυθοποτικαί χαρακτηρισθεΐσαι Σκανδιναυϊκαί Χώραι (Νορβηγία, Δανία καί Σουηδία) παρουσιάζουν τήν μεγαλυτέραν μακροβιότητα καί τήν μικροτέραν εγκληματικότητα. Ά ντιθέτως ή Γαλλία εύρίσκεται
ώς προς τήν μακροζωίαν πολύ κάτω τοϋ διεθνούς μέσου όρου, ώς προς δέ τήν έγκληματικότητα πολύ άνω αύτοϋ. Τήν ιδίαν εικόνα περίπου παρουσιάζουν καί ή ’Ιταλία
καί αί άλλαι χώραι μέ ύψηλον ποσοστον καταναλώσεως οινοπνευματωδών ποτών.
Σχολιάζων τήν άνωτέρω άντιπαραβολήν ό ιατρός κοινωνιολόγος Δρ. ’Άρθουρ
Κλόγουρθ, παρατηρεί ότι αί ύγιώς σκεπτόμεναι κυβερνήσεις οφείλουν νά άκολουθήσουν σταθεράν γραμμήν, άποβλέπουσαι εις το νά πλησιάση, ή άναλογία καταναλώ
σεως οινοπνευματωδών ποτών όσο το δυνατόν περισσότερον προς τήν ώς «δριον
τής ζυθοποσίας» χαρακτηριζομένην άναλογίαν τών πέντε λιτρών οινοπνεύματος
κατά κάτοικον.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΝΤΟΛΜΑΝ
Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Διασκευή κ. Γιώργου Κ Ο Μ Η Ν Ο Υ
άπό τό βιβλίο του E D W IN JA M E S
(Συνέχεια από τό προηγούμενο καί τέλος)

Τοΰ ήταν εύκολο νά σημαδέψη μέ άκρίβεια, γιατί οί σκύλλοι στέκονταν μέ τα
πίσω πόδια καί έπεφταν πάνω στο ντουλάπι μέ τα μπροστινά πόδια. 'Ο ντέτεκτιβ
έπιασε μέ ήσυχία τό περίστροφο καί πυροβόλησε. Μιά έκπυρσοκρότηση άκούστηκε
καί τό πρώτο μπουλντόγκ έπεσε στο πάτωμα μέ τό μάτι τρυπυμένο άπό μιά σφαίρα.
'Ο άστυνομικός πυροβόλησε άκόμη δυο φορές χωρίς ν’ άστοχήση. Κατέβηκε
μέ πραγματική ευχαρίστηση άπό τό ντουλάπι κι’ έπεσε άνάμεσα στά σκοτωμένα
σκυλλιά.
Πριν νά φύγη έψαξε τά έπιπλα πού βρίσκονταν στο δωμάτιο. ΤΗσαν άπλοι
άλλά πολύ γερά καί τοΰ χρειάστηκε άρκετός καιρός γιά νά τ ’ άνοιξη μέ τά άντικλείδια του.
Βρήκε ό,τι περίμενε. Μέσα στο ντουλάπι καί μέσα στο κομμόν βρήκε ρολόγια
χρυσά, κοσμήματα, πορτοφόλια καί άρκετά χρήματα. Θά ήσαν πιθανώς τά άντικείμενα πού έκλεψε άπ’ τά έπτά θύματα. 'Ο ’Άνταμ Πέννυ δέν θέλησε νά πάρη τίποτε.
"Αλλως τε είχε περάσει άρκετή ώρα κι’ έπρεπε νά τρέξη πολύ γρήγορα στήν τριακοστή πέμπτη όδό γιά νά έμποδίση νέο έγκλημα τοΰ κακούργου ζητιάνου. "Εκλεισε
λοιπόν τό ντουλάπι καί τό κομμόν κι’ έρριξε μιά τελευταία ματιά στά πτώματα τών
σκύλλων.
—Είναι άμαρτία, ε ίπ ε ! ΤΗταν τρία θαυμάσια ζώα.
"Υστερα ό "Ανταμ Πέννυ βγήκε γρήγορα άπό τό δωμάτιο, έκλεισε την πόρτα,
μ’ ένα άπό τά άντικλείδια του, κατέβηκε τή σκάλα καί βρέθηκε στον δρόμο. Μπήκε
άμέσως σέ μία άποθήκη πού βρισκόταν έκεΐ κοντά. "Εβγαλε τά κουρέλια χωρίς νά
κάνη καμμιά άλλη μεταμφίεση.
Κάθε μεταμφίεση τοΰ ήταν άνώφελη. Δέν τοΰ έμενε τίποτ’ άλλο παρά νά συλλάβη τον άθλιο πού είχε κάνει τόσα έγκλήματα κι’ έπήγαινε νά κάνη καί άλλο άκόμη.
ΤΗταν βέβαιος τώρα ότι ό Ντόλμαν δέν θά σταματούσε παρά όταν θά μάζευε πολλά
δολλάρια, άρκετά γιά νά ζήση μιά ξέγνοιαστη ζωή καί πολυέξοδη.
'Ο άστυνομικός τέλειωσε γρήγορα μέ τά κουρέλια του. Πήρε τον εναέριο σι
δηρόδρομο καί κατέβηκε στο σταθμό τής τριακοστής τετάρτης όδοΰ. ’Εκεί γύρισε
καί κατευθύνθηκε κοντά στον σύλλογο τής Έ νώ σεω ς, ελπίζοντας νά συνάντηση τον
ζητιάνο.
Δ'
Ή σύλληψ ις
Ό "Ανταμ Πέννυ δέν φοβόταν μήπως ό Ντόλμαν τον άναγνωρίσει καί γι’
αύτό προχωρούσε στή μέση τοΰ δρόμου σάν νά είχε κάτι βιαστικό νά κάνη. Ταυτό
χρονα παρατηρούσε μέ προσοχή γύρω του.
Αυτός ό δρόμος ήταν έρημος. Καί τήν ήμέρα αύτή ή συνοικία, έπειδή έκατοικεΐτο άπό εκατομμυριούχους δέν ήταν πολυσύχναστη, πολύ περισσότερο τή νύχτα.
'Ο άστυνομικός πέρασε μπροστά άπό τό φωταγωγημένο κτίριο πού κατείχε
ό σύλλογος τής Ένώ σεω ς καί σ’ άπόσταση έκατό βημάτων είδε μέ ικανοποίηση τον
ζητιάνο μέ τά κόκκινα μαλλιά. ΤΗταν στριμωγμένος σέ μιά σκοτεινή γωνιά.

Ντόλμαν, ό έγκληματίας άνθρωπος
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'Όταν ό ντέτεκτιβ πέρασε μπροστά του σήκωσε λίγο τδ κεφάλι του. Οί άν
θρωποι που περνούσαν στο άπέναντι πεζοδρόμιο δεν υπήρχαν γι’ αυτόν. ’Έπρεπε τδ
θΰμα του νά περάση πολύ κοντά στδ μέρος πού ήταν κρυμμένος.
Μ’ ένα βλέμμα ό άστυνομικδς κατασκόπευσε δλη την περιοχή. Τοποθετημένος
σε μιά γωνιά τοϋ δρόμου ό Πέννυ ήταν πολύ δύσκολο νά πλησιάση τον ζητιάνο, γιατί
θά τδν έβλεπε.
"Αν στδν κακούργο γεννιόταν καί ή παραμικρή ύποψία θά γκρεμίζονταν τά
σχέδια τοϋ Πέννυ, γιατί στήν άνάγκη ό ζητιάνος θ’ αύτοκτονοϋσε μέ τδ δπλο πού ό
ντέτεκτιβ ήξερε δτι είχε μαζί του. 'Ο Πέννυ λοιπόν, σχεδίαζε νά τδν πιάση ζωντανό.
Παρατήρησε δτι άκριβώς πάνω απ’ τη γωνία δπου δ ζητιάνος ήταν στριμωγμένος,
υπήρχε ενα παράθυρο. ’Αποφάσισε νά έπωφεληθή άπ’ αυτή τή σύμπτωση. Πίσω απ’
αύτδ τδ παράθυρο μπορούσε νά περιμένη την αποφασιστική στιγμή καί νά όρμήση
πάνω στδν Ντόλμαν. Γιά νά τδ πετύχη δμως αύτδ έπρεπε κατ’ αρχή νά μπή μέσα
στδ σπίτι.Ό Πέννυ δεν μπορούσε νά χτυπήση τήν πόρτα καί νά έξηγήση τδ σχέδιό
του στδν νοικοκύρη, γιατί καί δ μικρότερος θόρυβος θά τραβούσε τήν προσοχή τοϋ
εγκληματία. Ευτυχώς ή πόρτα τοϋ σπιτιοϋ βρισκόταν σ’ ένα δρόμο πού ό Ντόλμαν
δεν μποροϋσε νά παρατηρή άπδ τή θέση του. Δεν είδε λοιπόν μιά σκοτεινή σκιά, ή
οποία γλυστροΰσε πρδς τδ σπίτι καί πού χάθηκε στή σκιά πού έκανε ή είσοδος.
Ό ’Άνταμ Πέννυ πήρε τά άντικλείδια του καί χωρίς θόρυβο, άρχισε τδ έργο
του.Άνοιξε τήν πόρτα, τή ξανάκλεισε πίσω του καί ακολούθησε τδ διάδρομο μέχρις
δτου άριστερά, συνάντησε μιά πόρτα. ’ Ηταν άκριβώς έκεΐνο τδ'μέρος πάνω άπ’ τή
γωνία δπου δ ζητιάνος παραφύλαγε. Αύτή ή πόρτα ήταν κλειδωμένη καί ό άστυνομικδς άναγκάστηκε καί πάλι νά χρησιμοποιήση τ ’ άντικλείδια, άλλ’ αύτή τή φορά
δεν μπόρεσε νά μήν κάνη λίγο θόρυβο. ’Αλλά, ώς πού νά μπη στο δωμάτιο είδε ξα
φνικά τδ φώς ένδς ήλεκτροφάναρου καί ακούσε μιά φωνή νά τοϋ λέη:
—Ψηλά τά χέρια, λωποδύτη, ή πυροβολώ.
'Ο άστυνομικδς βρήκε μέσα στδ δωμάτιο έναν ηλικιωμένο άντρα. 'Ο άνθρωπος
αύτδς ήταν δρθιος μέ τις πυτζάμες του στή μέση τής κρεβατοκάμαρας. Κρατούσε στδ
χέρι του ένα ήλεκτρικδ φανάρι καί στδ άλλο ένα ρεβόλβερ, τδ όποιο είχε γυρισμένο
κατ’ έπάνω στδν ντέτεκτιβ.
’Αλλά δ άστυνομικδς άρχισε τά γέλοια.
—Μήπως είσαι τρελλός; φώναξε δ νοικοκύρης.
—“Ας δοΰμε, κ. Β έτ, δέν μέ γνωρίζετε λοιπόν τώρα;
Πρόσεξε δτι δ κύριος αύτδς ήταν μιά παληά του γνωριμία, πού τοϋ είχε προ
σφέρει μιά μεγάλη υπηρεσία προ καιροΰ.
Ό κύριος αύτδς άφησε έκπληκτος, νά πέση τδ δπλο.
—·ΤΑ ! άκούω τή φωνή τοϋ ’Άνταμ Πέννυ.
—Είμαι δ ίδιος, στις διαταγές σας.
—Νά πιστέψω στά μάτια μου; Μήπως δ κ. Πέννυ άφησε τδ έπάγγελμά του,
γιά ν’ άκολουθήση τδ παράδειγμα εκείνων πού μέχρι τώρα κυνηγούσε;
—Καθόλου δέν άλλαξα επάγγελμα, ελπίζω δτι ή φασαρία πού κάνουμε δέν θά
άκούστηκε άπδ τδν πελάτη μου, πού περιμένει άπ’ έξω στή γωνιά τοϋ δρόμου. Είναι
κάποιος άλήτης πού προορίζω γιά τή φυλακή καί υστέρα γιά τήν ήλεκτρική καρέκλα.
Θέλετε νά σβύσετε τδ φακό σας κ. Β έτ;
Ό ήλικιωμένος κύριος υπάκουσε άμέσως.
—'Ύστερα θά σάς δώσω τις άναγκαϊες εξηγήσεις έψιθύρισε δ ντέτεκτιβ. Πρδς
τδ παρόν δέν θά σάς πώ παρά μιά λέξη. ’Ακούσατε νά μιλούν γιά τά έπτά παράξενα
έγκλήματα;
—Βεβαιότατα!
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—Έ λοιπόν, ό δράστης των επτά αύτών έγκλημάτων είναι έξω, κάτω από τά
παράθυρά σας, έτοιμάζοντας ένα όγδοο γι’ αότή τή νύχτα.
Ό κ. Β έτ άφησε να τοϋ ξεφύγη μια κραυγή φρίκης.
—Γιά τ ’ όνομα τοϋ Θεοΰ, κ. Β έτ, μή φωνάζετε. Καί ό παραμικρός θόρυβος
μπορεί να εΐδοποιήση αυτόν τον άχρεΐο.
—Θά τον έμποδίσετε λοιπόν;
—Βέβαια! Γ ι’ αυτόν άκριβώς τό σκοπό μπήκα στο δωμάτιό σας. ’Ήθελα ν’
άποφύγω κάθε θόρυβο πού θά μπορούσε νά εΐδοποιήση τον δολοφόνο. ’Αναγκάστηκα
νά μεταχειρισθώ τρόπο λίγο άνάρμοστο, γιά τον όποιον έλπίζω νά μέ συγχωρήσετε.
—’Αλλά, κ. Πέννυ, πώς θά γίνη ή υπόθεση;
—Η συχία ! Ξαναπλαγιάστε ήσυχα, κ. Β έτ, κι’ ας μήν κάνωμε πιά τον παρα
μικρό θόρυβο. Θ’ άνοίξω τό παράθυρο.
'Ο ντέτεκτιβ άνοιξε τό παράθυρο τόσο προσεκτικά ώστε ήταν αδύνατο νά
άκουστή καί ό ελάχιστος θόρυβος. ’Έσκυψε έξω καί είδε τον δολοφόνο συμμαζεμένο
στήν ίδια πάντα θέση.
^|
"Ενα μακρυνό ρολόι χτύπησε έντεκα. ’Ασφαλώς κάποιο μέλος τοϋ συλλόγου
δεν θ’ άργοΰσε νά φανή.
Ό ’Άνταμ Πέννυ ήταν όρθιος στο παράθυρο, έτοιμος νά πηδήση. Πήρε το·
περίστροφο καί τό γέμισε.
Δέκα λεπτά πέρασαν χωρίς νά συμβή τίποτα.
'Ο Ντόλμαν σήκωσε τό κεφάλι καί κύτταξε στο δρόμο.
'Η άναπνοή του έκανε θόρυβο. Ξαφνικά γέλασε δυνατά.
—Ά , νά ένας. Γρήγορα, έπί τό έργον.
'Ο Πέννυ παρατήρησε τί έκανε ό ζητιάνος άπό κάτω. Τον είδε νά βγάζη άπό
τήν τσέπη του ένα μακρύ άντικείμενο, πού τελείωνε σέ μιά μυτερή άκρη. Τό θανα
τηφόρο αυτό όργανο άστραφτε, παρ’ ολο τό σκοτάδι. Τώρα άκουγε καθαρά βήματα
νά πλησιάζουν. 'Ύστερα ένας άνθρωπος, άρκετά ψηλός, μέ μακρύ παλτό καί ψηλό
καπέλλο, έστριβε στή γωνιά τοϋ δρόμου. Ό ζητιάνος σήκωσε τό χέρι πού κρατούσε
τό αντικείμενο τοϋ θανάτου καί όταν ό άνθρωπος πλησίασε σηκώθηκε γιά νά τον
χτυπήση.■
’Αλλά αυτή τή στιγμή ό ’Άνταμ Πέννυ έπυροβόλησε καί τό χέρι τοϋ κα
κούργου ξανάπεσε, χτυπημένο άπό μιά σφαίρα.
Μιά φωνή πόνου άκούστηκε. Χωρίς νά περιμένη ό Πέννυ, έπήδησε άπό τό
παράθυρο καί μέ μιά γερή γροθιά τον χτύπησε στο κεφάλι. ’Έ χασε τις αισθήσεις του.
'Ο άνθρωπος, πού λίγο έλειψε νά γίνη τό όγδοο θΰμα τοϋ άπαίσιου δολοφόνου, γύρισε
τρομαγμένος.
—Τί, τί; Γιά τήν άγάπη τοϋ Θεοϋ, τί συμβαίνει;
'Ο Πέννυ τον έχαιρέτησε μ’ ευγένεια.
—’Επιτρέψτε μου νά παρουσιαστώ. ’Ονομάζομαι Πέννυ.
—Ά νταμ Πέννυ, ό άστυνομικός;
—Μάλιστα! Ά ν δέν μεσολαβούσα θά είσαστε νεκρός.
—Τ ί; Ακόυσα καλά; Αυτός ό άνθρωπος είναι...;
—Μάλιστα! Είναι ό δολοφόνος τών επτά δυστυχισμένων, άπό τούς οποίους·
ό τελευταίος βρέθηκε σήμερα τό πρωί στήν γέφυρα τοϋ Μπροΰκλιν.
—Θεέ μου! "Ηθελε νά μέ σκοτώση;
—Μάλιστα! μ’ αυτό έδώ τό όπλο. Μιά μικρή πληγή έφτανε γιά νά σάς έρθη
τό δηλητήριο καί νά σάς φέρη τον θάνατο.
'Ο άνθρωπος πού ώς έκ θαύματος σώθηκε καί πού ήταν ό έμπορος Τζών Μπάλτιν έσφιξε τά χέρια τοϋ άστυνομικοΰ. 'Ο "Ανταμ Πέννυ έδεσε γερά τον ζητιάνο, ό
όποιος δέν άργησε νά συνέλθη.

Ντόλμαν, δ εγκληματίας άνθρωπος
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—Ποιος είσαι; ό σατανάς;
—Ό σατανας είσαι σύ, άπάντησε ήσυχα ό άστυνομικός, είμαι ό ’Άνταμ Πέννυ.
Δεν μπορούσες βέβαια νά φανταστής ποτέ δτι ό ζητιάνος τον όποιο συνώδευσες σή
μερα στο σπίτι σου καί που άφησες νά φυλάγουν τα σκυλλιά σου θά γινόταν τόσο
γρήγορα ό άντίπαλός σου καί θά έ'βαζε τέρμα στά έγκλήματά σου;
*0 δολοφόνος ήταν πραγματικά άπολιθωμένος.
—Π ώ ς! Είσαι ό ’Άνταμ Πέννυ;
—Βέβαια!
—Καί οί σκύλλοι;
—Οΐ σκύλλοι; τούς σκότωσα καί τούς τρεις.
Ό ζητιάνος άρχισε νά γρυλλίζη. ’Αλλά ό Πέννυ τον άρπαξε άπό τον γιακά
καί τον άνάγκασε νά περπατάη μπροστά του. Έφώναξε ένα αμάξι καί παρακάλεσε
τον μίστερ Τζών Μπάλτιν νά τον συνοδεύση. "Υστερα άπό λίγο καί οί τρεις έφτασαν
στο κεντρικό γραφείο της ’Αστυνομίας..
Κατά τις έπτά, ό Μάκ Κόννελ είχε τηλεφωνήσει καί ζητούσε τον ντέτεκτιβ
Πέννυ. Στή θέση του τού άπάντησε ό Πώλ Βάμπις.
Ό Πώλ τού είπε ότι ό άρχηγός του δεν ήταν έκεϊ. ’Αλλά δεν θ’ άργοϋσε νάρθη
τό βράδυ μαζί μέ τον δράστη των έπτά φόνων.
Ό Πώλ τό είπε στ’ άστεΐα, άλλά ό Μάκ Κόννελ τό πήρε στά σοβαρά καί περίμενε.
Αύτό εξηγεί τό γιατί βρισκόταν άκόμα εκεί όταν ό Πέννυ ήρθε μαζί μέ τον
αιχμάλωτό του. 'Ο Ντόλμαν άρχισε ν’ άρνήται όλα, άλλ’ αύτό δέν τον ώφέλησε. "Οταν
ό άστυνομικός τού είπε γιά τήν τελευταία άπόπειρα καί τά πολύτιμα πράγματα, πού
άνακάλυψε μέσα στο ντουλάπι ό κακούργος έλιποθύμησε.
"Υστερα άπό αύτά ό Τζών Μπάλτιν έκανε τήν κατάθεσή του μπροστά στον Μάκ
Κόννελ καί πολλούς άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Ό επιθεωρητής πήρε τά χέρια
τού Πέννυ.
—Κύριε Πέννυ, νά ένας νέος θρίαμβος τής δραστηριότητός σας. ’Αλλά,, πώς
καταλάβατε ότι αύτός,.ό ζητιάνος ήταν ό δολοφόνος;
—Είναι άπλούστατο. Κατ’ άρχήν ό ζητιάνος ήταν ό μόνος πού μπορούσε νά
δώση μιά πληροφορία καί δέν θά έκανε αύτή τή δήλωση, παρά γιά ν’ άπομακρύνη
τις ύπόνοες πού θά τον έβάρυναν άν τον είχε δει κανείς. Φυσικά δέν ήμουν άκόμα
σίγουρος γι’ αύτό πού έκανα. Ά λλά είχα σχεδόν τήν βεβαιότητα ότι ήταν ό δολο
φόνος γιαιτί άνακάλυψα τήν πληγή στο πόδι τού Χάρτινκ. Αύτή ή πληγή σ’ αύτό τό
μέρος δέν μπορούσε νά γίνη παρά άπό έναν άνθρωπο πεσμένο κατά γής. ’Ακριβώς
ό άνάπηρος βρισκόταν στή θέσηέκείνη γιάνά ζητιανεύη. "Ολα τά άλλα πρόσωπα στά
όποια θά ερχόταν ή ιδέα νά σκοτώσουν έναν άνθρωπο μέ δηλητηριασμένο άντικείμενο
δέν θά ξαπλώνονταν χάμω.©’ακολουθούσε τό θύμα του καί θά τό χτυπούσε άπό πίσω
ή άπό τά πλάγια, περνώντας κοντά του ή καλλίτερα, θά έκανε οτι άκουμποΰσε τυχαία
επάνω του γιά νά τού καταφέρη τό θανάσιμο χτύπημα.
"Ολοι περικύκλωσαν τον Πέννυ καί τού έσφιξαν τό χέρι.
'Ο Μάκ Ντόλμαν ήταν έκεΐνος πού έκανε τά έπτά εγκλήματα. 'Ομολόγησε μέ
κυνική ειλικρίνεια. Ε ίχε προμηθευθή τό τρομερό δηλητήριο όταν υπηρετούσε στις
’Ινδίες, όπου είχε ταξειδέψη άλλοτε σάν μάγειρας επάνω σ’ ένα άτμόπλοιο.
Καταδικάστηκε σέ θάνατο καί όταν τον κάθισαν στήν ηλεκτρική καρέκλα
άρχισε νά τρέμη καί νά φωνάζη. Ά λλά τό ήλεκτρικό ρεύμα ήρθε νά σταματήση τά
κλάμματά του γιά πάντα.

ΤΕΛΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μ ΕΤΑ ΒΟΛΑΙ

& ΠΛ ΗΡ ΟΦΟΡ Ι Α!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ό ’Αστυνόμος Β ' Οικονόμου I., οί 'Υπαρχιφύλακες, Νικολόπουλος Π. καί Κομνηνός Ά θ . καί οί άσ^υφ/κες: Ρουκανάκης
Έ μ μ ., Μιχαλάτος Γ ., Κανελλόπουλος Κ., Κουρής Εύθ., Κωσταρίδης Δ ., Κυριακίδης Γ ., Μαυραγάνης Α., Κορίκης Π. καί Παπαδόπουλος Ν.
*
Π Ρ Ο Α ΓΩ ΓΑ Ι
Δι’ άποφάσεως τοϋ κ.’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώματος, προήχθη εις τον βαθ
μόν τοϋ Άρχ/κος ό έν Μονίμω Διαθεσιμότητι 'Υπαρχιφύλαξ Γιαννόπουλος Π ., διότι
νεώτερός του 'Υπαρχιφύλαξ προήχθη εις τον βαθμόν τοΰτον.
'Ομοίως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώμματος, προήχθησαν εις τον βαθμόν τοϋ 'Υπαρχιφύλακος, οί άστυφ/κες: 1) Τσούρας Ξεν., διότι οδτος
άποδεδειγμένως εξέθεσε την ζωήν του εις άμεσον καί προφανή κίνδυνον, κατά την
σύλληψιν δράστου σοβαροΰ έγκλήματος καί 2) Δημουλίτσας Εΰάγγ., διότι οδτος
σοβαρώς συνείργησεν εις εξιχνιάσεις καί άνακαλύψεις σοβαρών άδικημάτων.
ΑΜ ΟΙΒΑΙ
Δι’ εγκυκλίου διαταγής τοϋ 'Υπουργείου Έθν. Άμύνης, άπονέμεται τό ’Ανα
μνηστικόν Μετάλλιον ’Εθνικής Άνιστάσεως εις τον ’Αστυνόμον Β ' Μπούραν Ή λ .
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπονέμεται έπαινος εις
τον Ύπαστυνόμον Α' Καρακϊτσον Α ., διότι βάσει παρασχεθείσης αύτώ πληροφο
ρίας έπετεύχθη ή άνακάλυψις καί κατάσχεσις ύπό λαθραίαν φυγάδευσιν συναλλάγ
ματος δύο χιλιάδων δολλαρίων καί εννέα χρυσών λιρών Αγγλίας.
*
Ε Υ Χ Α Ι Ε ΙΣ ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ
Τά «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των έορτής εις τούς διακεκριμένους συνεργάτας των καί καθηγητάς τής
Σχολής ’Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Άνδρέαν Τούσην, άντεισαγγελέα Άρείου Πάγου
καί Σπυρίδωνα Γαλανόν καθηγητήν Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
’Επίσης εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Άνδρέαν Σταυρόπουλον,
Νικόλαον Κόκκινον, Νικόλαον Τσαούσην, Νικόλαον Σπυρόπουλον, Νικόλαον Α ρ 
χιμανδρίτην, Νικόλαον Ταβουλάρην, Σπυρίδωνα Πολιτόπουλον, Σπυρίδωνα Κουτσουρούμπαν, Διονύσιον Κορωνακον, ώς καί εις άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. ’Α ξιω
ματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους.
*

ΡΑΔΙΟ ΦΩΝ ΙΚΑ Ι ΕΚΠΟΜ ΠΑΙ

ΤΗ Σ

*

*

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

—Οί ραδιοφωνικές έκπομπές τής Αστυνομίας συνεχίζονται πάντοτε μέ την

ίδια μεγαλειώδη επιτυχία, μέσα σ’ενα περιβάλλον ένθουσιασμοϋ καί εύμενεστάτων
σχολίων των άκροατών τοΰ ραδιοφωνικού Στάθμου ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.
—Τό πρόγραμμα της 8-11 -5 5 , πήραν μέρος ή έξαιρετική καλλιτέχνις του
έλαφροϋ τραγουδιού Λάουρα, ή άριστη έρμηνεύτρια τοΰ έλληνικοϋ τραγουδιού Μαίρη
Λώ, ό περίφημος Γιώργος Λουκάς, ό θαυμάσιος Σ. Σιδηρόπουλος καί ό Ζάχος στα
δημοτικά τραγούδια. ’Επίσης συμμετεΐχεν ή ορχήστρα Μιχάλη Σουγιούλ.
—Στο πρόγραμμα τής 16-11-55 τ.ήραν μέρος ή μπριόζα Εΰα Στυλ, τό μέλ
λω δικό Τρίο Ροντέο, ή όνομαστή Φραντζέσκα Ίακωβίδου, καί ό άστυφύλαξ Ματ
θαίος Φελώνης, στά δημοτικά τραγούδια.Συμμετεΐχεν έπίσης ή ορχήστρα Σταύρου
Ρουχωτα.
'Ο μοίως μετεδόθη άστυνομικό σκιτσάκι, μέ τίτλο «Άπωπωλός» γραμμένο
άπό τον άστυφύλακα Χαράλαμπο Σταμάτη καί μέ άφηγητή τον καλλιτέχνη τής πρό
ζας Τάσσο Γκούβα.
Τεχνική φροντίδα Γιάννη Πορετσάνου. Κομφερασιέ ό Μίμης Φραγκιουδάκης.
(Κείμενα καί επιμέλεια Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής).
*

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ε ΙΣ ΤΗΝ

*

*

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Κατά τήν έτησίαν έορτήν τής Ο.Φ.Α. ’Αθηνών εις γήπεδον τοΰ Παναθη
ναϊκού Α.Ο. την 2 0 -1 0 -5 5 , ή ’Αστυνομική Ποδοσφαιρική όμάς συνηντήθη εις άγώνα
πρωταθλήματος ’Ενόπλων Δυνάμεων μέ τήν ομάδα τοΰ Β . Ναυτικοϋ.
Νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής ’Αστυνομίας μέ σκορ 1—0 κατακτήσασα τό
κύπελλον τό άθλοθετηθέν παρά τοΰ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών.
—Εις τό Γυμναστήριον τοΰ ’Εθνικού Γ .Σ ., τήν 30-10-55, ό μετασχών άστυ
φύλαξ—άθλητής Παπαγεωργίου Άνδρέας εις τό Πανελλήνιον Πρωτάθλημα Πεν
τάθλου κατετάγη 5ος νικητής εις τήν κατηγορίαν άνδρών σημειώσας τάς έξής έπιδόσεις: 1) μήκος 4.97μ., 2 ) άκόντιον 48.S0 μ., 3 ) δρόμος 200 μ. 2 7 "3 , 4 ) δίσκος
26.53 μ. καί 5) δρόμος 1500 μ. 5.07” , συγκεντρώσας 1600 βαθμούς.
■—Τήν 2-11-55, εις γήπεδον Παναθηναϊκού Α.Ο. ή ’Αστυνομική Ποδοσφαι
ρική όμάς συνεντήθη εις άγώνα πρωταθλήματος Ενόπλων Δυνάμεων μέ τήν ίσχυροτάτην ομάδα τοΰ Στατοΰ. Κατόπιν ένός τεχνικού καί θεαματικού παιγνιδιού αί
ομάδες έξήλθον ισόπαλοι, διά τερμάτων 1—1 (0—0 ).
Πρώτη επέτυχε τέρμα ή ’Αστυνομική όμάς εις τό 60' (Β' ήμίχρονον).
—Εις τό γήπεδον Ήλυσιακοΰ, τήν 9—11—55, ή ’Αστυνομική Ποδοσφαιρική
όμάς ένίκησε εις φιλικόν άγώνα προπονήσεως τήν ομάδα Α .Ε. Δάφνης μέ τέρματα
3 -0 .
—Τήν 11ην Νοεμβρίου ή Ποδοσφαιρική όμάς τής ’Αστυνομίας συνηντήθη
εις άγώνα Πρωταθλήματος ’Ενόπλων Δυνάμεων εις γήπεδον Παπαθηναϊκοΰ Α.Ο.
μέ τήν ομάδα τοΰ Λιμενικού Σώματος. Ή ’Αστυνομική όμάς άγωνισθεΐσα καλλίτερον, άπέσπασε τιμητικήν ισοπαλίαν 0—0.

Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 —
8 μ. μ. ό

Κεντρικός

Σταθμός των

Ραδιοφωνικός

Ενόπλων Δυνάμεων

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγητικήν και μουσικήν εκπομπήν τής
’Αστυνομίας Πόλεων.
Ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό
λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα
σμόν και έπεβλήθη

χάρις είς τό

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και
μορφωτικόν περιεχόμενόν της.
Πρέπει

νά τήν παρακολουθήτε

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας
και ώφελιμότητος αυτής.

