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- Τ Α  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΙΕ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ)-
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120. Θέσις και περιοχή τον ΙΕ' ’Αστυνομικού Τμήματος ( Κο- 
λοκννθοϋς).

121. Διάθεσις τής δυνάμεως τού Τμήματος γ ια  τή ματα ίωση  
τού παράνομου κομμουνιστικού συλλαλητηρίου τής 3ης Δε
κεμβρίου 1944.

122. Π ολιορκία τού ΙΕ' Τμήματος άπό τούς κομμοννιστάς καί 
ενέργειες γ ια  τον άφοπλισμό των αστυνομικών κα ι την 
παράδοση τού Τμήματος.

123. Πολιορκία τού Τμήματος κ α ί παράδοσις τού οπλισμού 
αυτού.

** *
120. Θέσις καί περιοχή τοΰ ΙΕ' ’Αστυνομικού Τμήματος (Κολο- 

κυνθοϋς).
Στο ΙΕ' ’Αστυνομικό Τμήμα υπάγεται ή περιοχή τής συνοικίας «Κολοκυν- 

θοΰς» καί των λόφων Σκούζε καί Κολωνοϋ.
Τό ’Αστυνομικό Κατάστημα ήταν τότε στήν όδό Πέτρας 134, στους πρόποδας 

περίπου του λόφου Κολωνοΰ.
Τό Τμήμα αύτό θεωρείται καί είναι πραγματικά ένα άπό τά ακραία Τμήματα 

των ’Αθηνών, στο όποιο οί κομμουνισταί είχαν άρκετά απλώσει τά δίχτυα τους.
Σύμφωνα δέ μέ τό σχέδιο τής κομμουνιστικής έπαναστάσεως, ολα τά άκραΐα 

’Αστυνομικά Τμήματα έ'πρεπε να καταληφθούν άμέσως, ώστε νά περιορισθοΰν οί 
’Εθνικές Δυνάμεις μέ την Κυβέρνηση στο κέντρο των ’Αθηνών.

Διοικητής τοϋ Τμήματος τούτου ήταν ό ’Αστυνόμος Α' κ. Γεώργιος Κουτάς, 
ή δέ δύναμις άπετελείτο άπό 35 περίπου άστυφύλακες μέ τούς βαθμοφόρους των.

121. Διάθεσις τής δυνάμεως τοΰ Τμήματος γιά  τή ματαίωση τοϋ 
παράνομου κομμουνιστικού συλλαλητηρίου τής 3ης Δεκεμβρίου 1944.

Τήν Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 1944 κατόπιν σχετικής διαταγής τής ’Αστυνομι
κής Δ/νσεως, τό ΙΕ '’Αστυνομικό Τμήμα έστειλε στην Δ' ’Αστυνομική Ύποδ/νση
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(έδρα στο ΣΤ' Τμήμα) τά 2/3 τής δυνάμεως εις βαθμοφόρους καί αστυφύλακες μέ 
επί κεφαλής τον Υποδιοικητή του Τμήματος ’Αστυνόμο Β' κ. Παναγιώτη Άθανα- 
σιάδη.

Στην έδρα του ΙΕ' Τμήματος έμειναν ό Διοικητής ’Αστυνόμος Α' κ. Γεώργιος 
Κουτας μέ δύναμη από 3 βαθμοφόρους καί 12 άστυφύλακες.

Ή  δύναμις πού έστειλε στήν Δ' Υποδιεύθυνση έχρησιμοποιήθη καταλλήλως 
για τή διάλυση ομάδων διαδηλωτών, οί όποιοι έσχηματίζοντο για νά μεταβοΰν στήν 
πλατεία του Συντάγματος, όπου έλαβον χώραν τά γνωστά αιματηρά γεγονότα.

Τις άπογευματινές ώρες, ήτοι τήν 7 μ.μ. ή δύναμις αύτή τοϋ ΙΕ' Τμήματος, 
καθώς καί άνάλογος δύναμις τοϋ ΙΖ' Τμήματος (Περιστεριού) διετάχθησαν νά έπι- 
στρέψουν στο ΙΕ' ’Αστυνομικό Τμήμα καί νά παραμείνουν εκεί έν επιφυλακή.

Είδικώς, έδόθη διαταγή, ή δύναμις τοϋ ΙΖ' Τμήματος νά μή προχωρήση πρός 
τήν έδρα του στο Περιστέρι, γιατί οί κομμουνισταί, είχαν καταλάβει τή Γέφυρα τής 
Κολοκυνθοΰς καί όλα τά επίκαιρα σημεία τοϋ Περιστεριού, όπου μάλιστα είχαν 
στρατοπεδεύσει μεγάλες δυνάμεις έλασιτών, καί έκινδύνευαν έτσι νά πέσουν σέ ένέ- 
δρα καί νά έξοντο^θοΰν.

122. Πολιορκία τοϋ ΙΕ' Τμήματος άπο τούς κομμουνιστάς καί ενέρ
γειες για τον αφοπλισμό τών αστυνομικών καί τήν παράδοση τοϋ Τμή
ματος .

’Από τής 10ης π.μ. ώρας τής 3-12-1944, καθ’ όν χρόνον άκριβώς έγίνετο ή 
σύγκρουσις τής πλατείας Συντάγματος, άνδρες τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. καί τής Ο.Π.Λ.Α. 
άρχισαν νά πολιορκοϋν τό ΙΕ' Τμήμα εγκαθιστάμενοι στις ταράτσες καί σέ έπίκαιρα 
σημεία τών πέριξ παρόδων.

Ό  Διοικητής τοϋ Τμήματος ’Αστυνόμος Α' κ. Γεώργιος Κουτας, πού είχε 
παραμείνει στήν έδρα του έν έπιφυλακή συνεδέθη τηλεφωνικώς μέ τήν ’Αστυνομική 
'Υποδιεύθυνση καί έπεκοινώνησε μέ τον 'Υπασπιστή αύτής ’Αστυνόμο ’Εμμανουήλ 
Άνδρουλιδάκη, τον όποιον παρεκάλεσε ν’ άναφέρη στον κ. Διευθυντήν ότι τό ΙΖ' 
Τμήμα έχει πολιορκηθή στενά άπό μεγάλες δυνάμεις έλασιτών καί ότι άρχισε η 
πολιορκία καί τοϋ ΙΕ' Τμήματος. Ό 'Υπασπιστής κ. Άνδρουλιδάκης, γνωστός για 
τά φιλοεαμικά φρονήματά του άπήντησεν ότι «έχει γνώσιν ή Διεύθυνσις καί να μή 
μας ενοχλείτε».

Στις 15 ή ώρα οί κομμουνισταί έκοψαν τά τηλεφωνικά καλώδια καί έτσι άπε- 
μονώθη τό Τμήμα.

Μέχρι τις έσπερινές ώρες οί κομμουνισταί δεν έξεδήλωσαν έπιθετικές δια
θέσεις κατά τοϋ Τμήματος, τό όποιο όμως κατώπτευαν, καί παρακολουθούσαν όλες 
τις κινήσεις τών άστυνομικών.

’Ήδη στο Τμήμα είχε συγκεντρωθή όλη ή δύναμις του, καθώς καί 21 άνδρες 
τοϋ ΙΖ' ’Αστυνομικού Τμήματος, πού δέν επετράπη νά έπιστρέψουν στο Περιστέρι 
γιά νά μήν πέσουν στά χέρια τών κομμουνιστών πού είχαν τελείως επικρατήσει εκεί 
καί είχαν έγκαταστήσει τήν έδρα τής πολιτοφυλακής (Ο.Π.Λ.Α.).

'Ο Διοικητής τότε τοϋ Τμήματος, επειδή ό χώρος, ήταν περιωρισμένος, επε- 
τρεψε σέ αρκετούς υπαλλήλους νά διανυκτερεύσουν στά σπίτια τους. Τοΰτο ήτο σφάλμα 
γιατί άφ’ ένός μέν ή δύναμις ήτο έν αυστηρά έπιφυλακή, άφ’ έτέρου δέ ήτο φανερό 
ότι άνεμένετο έπίθεσις ή άλλη έκνομος ένέργεια τών κομμουνιστών, ή όποια έπρεπε 
ν’ άντιμετωπισθή μέ σθένος.

Πράγματι στις 22 ή ώρα οί κομμουνισταί μέ τά χωνιά (τηλεβόες) άρχισαν 
νά καλούν τούς άστυφύλακες νά μή έκτελέσουν υπηρεσία καί νά καθορίσουν τή «τάση 
τους.

Τό Τμήμα είχε πλέον περικυκλωθή στενώτερα. Τά χωνιά συνεχώς προσκαλοΰ- 
σαν τούς άστυνομικούς νά μή άντισταθοΰν στο λαό κλπ. Τότε στις 2.30' π.μ. ώρα
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της 3 προς 4-12-1944 ό Διοικητής ’Αστυνόμος κ. Γ. Κουτας θέλοντας νά έξακρι- 
βώση τί έζήτουν οί κομμουνισταί βγήκε έξω καί πήγε στή διασταύρωση των οδών 
Λένορμαν καί Εύκλείδου, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι πολλοί κομμουνισταί. Μέσα 
σ’ αύτούς άνεγνώρισε τό γυιό του τότε ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Κων/νου Τσαπόγα, 
πού ήταν πολιτικός καθοδηγητής τοΰ 4ου Συντάγματος Ε.Λ.Α.Σ. μέ τό ψευδώνυμο 
καπετάν Θάνος. ’Επίσης άνεγνώρισε καί τον ’Άγγελο Άποστολόπουλο υπεύθυνο 
τής Πολιτοφυλακής του Κολωνοΰ. Τούς έρώτησε τί ζητούν μέ τις προσκλήσεις καί 
τις άπειλές πού κάνουν μέ τα χωνιά. ’Εκείνοι άπάντησαν ότι «πρέπει ή ’Αστυνομία 
νά ξεκαθαρίση τή στάση της, δηλαδή άν διαταχθοΰν νά βγοΰν οΐ άστυνομικοί εναν
τίον τους νά μή συμμορφωθούν».

Ό διοικητής άπάντησε πώς «αύτό δέν μπορεί νά γίνη, δεδομένου ότι τό Τμήμα 
» είναι υποχρεωμένο νά ύπακούση στις διαταγές των άνωτέρων του», καί κατόπιν 
άπεχώρησε καί πήγε στο ’Αστυνομικό Κατάστημα.

Στις 4.30' π.μ. τής ιδίας ήμέρας (4-12-1944) οί κομμουνισταί μέ τά χιονιά 
καλοΰσαν τό Διοικητή νά συνεννοηθοΰν έξω άπό τό Τμήμα. Ό κ. Κουτας θέλοντας 
νά κερδίση χρόνο πήγε προς συνάντησή τους. Στή δεύτερη αυτή συνάντηση άπαι- 
τήσανε τήν άμεσο παράδοση των όπλων τού Τμήματος.

Ό κ. Κουτας άπάντησε ότι «αύτό δέν μπορούσε νά γίνη γιατί τά όπλα παρε- 
» δόθησαν στούς άστυνομικούς γιά τήν τήρηση τής άσφαλείας των πολιτών». Κατό
πιν τής άπαντήσεως αυτής τοΰ Διοικητοΰ άπαιτήσανε άπό αύτόν νά συναντηθούν μέ 
επιτροπή άστυφυλάκων. Ό κ. Κουτας τούς έδήλωσε ότι ώς Διοικητής τού Τμήμα
τος άντεπροσώπευε τούς άστυφύλακας καί ότι αύτός είναι καί υπεύθυνος γιά όλες 
«τις διαταγές του». Κατόπιν άπεχώρησε καί έπέστρεψε στο Τμήμα οπού διέταξε 
καί έλήφθησαν μέτρα άσφαλείας τοΰ οικήματος διά τής τοποθετήσεως σέ κατάλλη
λες θέσεις ενόπλων άστυνομικών.

Στις 5.30' μέ τά χωνιά ειδοποιείται καί πάλι ό Διοικητής τοΰ Τμήματος ότι 
πρέπει μέσασέ 15' λεπτά τής ώρας νά πάη προς συνάντησή τους. 'Ο κ. Κουτας έπι- 
ζητώντας πάντοτε νά κερδίζη χρόνο μέχρις ότου ξημερώση, πήγε καί πάλι και 
τούς συνάντησε, βρήκε δέ έκτος άπό τά πρόσωπα πού άναφέραμε πιο πάνω καί το 
γυιό τοΰ στρατηγού τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. Γρηγοριάδη, πού έπέβαινε κούρσας. "Οταν είδε 
τον ’Αστυνόμο κ. Κουτά λέει προς τούς συνοδούς του: «Τί έκανε έτοΰτος εδώ, θά τά 
» παραδώση τά όπλα; "Αν δέν τά παραδίνη τί τον άφήνετε καί δέν τον έκτελεΐτε επι 
τόπου ;»

'Ο κ. Κουτά.ς στο άκουσμα τής διαταγής αύτής άπεχώρησε άμέσως χωρίς 
νά δώση καμμιά άπάντηση καί πήγε στο ’Αστυνομικό Κατάστημα.

123. Πολιορκία τοΰ Τμήματος καί παράδοσις τοΰ δπλισμοΰ αύτοΰ.
Τά ξημερώματα τής Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου 1944 τό ΙΕ' Τμήμα εύρέθη στενά 

πολιορκημένο άπό 180 περίπου κομμουνιστάς πού είχαν τοποθετήσει βαρειά πολυ
βόλα σέ όλες τις παρόδους οί όποιες οδηγούσαν σ’ αύτό καί σ’ όλες τις πέριξ ταράτσες 
τών κτιρίων πού έδέσποζαν τοΰ οικήματος τοΰ Τμήματος. Ταυτοχρόνως μέ τό χωνί 
άνεκοίνο:>σαν ότι άπαγορεύουν τήν έξοδο άστυφυλάκων άπό τό ’Αστυνομικό Κατά
στημα καί τήν κυκλοφορία στήν πολιορκημένη ζώνη οίουδήποτε ιδιώτου.

Κατόπιν αύτών δ Διοικητής τοΰ Τμήματος διέταξε τό κλείσιμο καί τήν αύ- 
στηρή φρούρηση μέ ενόπλους άστυνομικούς τών 3 είσόδιυν τοΰ Τμήματος.

Στις 8 π.μ. ό Διοικητής μέ έμπιστό του πρόσωπο ειδοποίησε τήν Δ' Υπο
διεύθυνση ότι τό Τμήμα έχει πολιορκηθή καί ότι έπίκειται έπίθεση κατ’ αύτοΰ. ’Επί
σης δ κ. Κουτά,ς επιζητώντας νά τύχη ένισχύσεως άπό έξω, έστειλε τή σύζυγό του καί 
ειδοποίησε σχετικώς τήν ’Αγγλική μονάδα πού εύρίσκετο στο Σιδηροδρομικό Σταθμό 
Λαρίσης, άλλά δ επικεφαλής αύτής άρκέστηκε νά τή διευκολύνη νά τηλεφωνήση 
άπό έκεϊ στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση. Ή  κ. Κουτά, συνεδέθη μέ τον Υπασπιστή
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της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως (προφανώς τον κ. Άνδρουλιδάκη) στον όποιο άνέ- 
φερε την κατάσταση του ΙΕ' Τμήματος καί έκεΐνος τής άπάντησε: «Τό ξέρει ή Διεύ- 
»θυνσις καί πές στον άνδρα σου νά κάνη ο,τι καταλάβαίνη».

Ό  κ. Κουτάς μέ την πεποίθηση ότι τόσον ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις, ή Δ' 
Ύποδιεύθυνσις καί ή ’Αγγλική Μονάδα του Σιδηροδρομικού Στάθμου Λαρίσης θά 
τον ένίσχυαν σέ περίπτωση έπιθέσεως εναντίον του των κομμουνιστών, δεν έδινε 
μεγάλη σημασία στις προκλήσεις των έλασιτών πού κάθε 15' λεπτά τής ώρας έτα
ζαν καί νέα προθεσμία παραδόσεως.

Στις 9.45' ή ώρα παρουσιάσθησαν στήν είσοδο του Τμήματος οί καθοδηγη- 
ται τών κομμουνιστών "Αγγελος Άποστολόπουλος καί ’Αθανάσιος Γερανικάκης 
καί έπανέλαβον τήν άξίωση τής παραδόσεως τών όπλων, γιατί όπως είπαν αυτή 
ήταν ή διαταγή του ταξιάρχου των Αΐγινήτη. πού είχε τήν έδρα του στο Λόφο Σκουζέ. 
'Ο κ. Κουτάς θέλοντας καί πάλι νά κερδίση χρόνο τούς έπρότεινε νά πάνε μαζί στον 
ταξίαρχό τους νά συζητήσουν. ’Εκείνοι όμως δεν έδέχθησαν. Τότε τούς είπε νά άνα- 
φέρουν στον ταξίαρχό τους ότι δεν παραδίδει τά όπλα, άλλά ούτε καί θά έπιτεθή 
πρώτος εναντίον τους καί μάλιστα δεν θά έπιτρέψη τήν κυκλοφορία ενόπλων αστυ
φυλάκων έξω άπό το Τμήμα γιά νά άποκλείση έτσι τήν ύπόνοια ότι ήτο δυνατόν νά 
έπιτεθή ή ’Αστυνομία κατ’ αύτών. ’Εκείνοι άπεχώρησαν τότε καί άνέφεραν τήν 
άπάντηση τοϋ Διοικητοϋ στήν ταξιαρχία τους. "Υστερα όμως άπό λίγο ήτοι στις 
10.30' π.μ. έπέστρεψαν καί άνέφεραν στο διοικητή ότι «δεν χωρεΐ συζήτησις καί ότι 
«πρέπει νά παραδώση αύτοστιγμί τά όπλα τοϋ Τμήματος».

'Ο κ. Κουτάς άπήντησε άρνητικώς καί διέταξε άμέσως τούς υπαλλήλους νά 
είναι έτοιμοι νά άντιμετωπίσουν έπίθεση.

Μετά τήν άπάντηση αυτή οί κομμουνισταί στις 10.55' ώρα, έταξαν νέα προ
θεσμία 10' λεπτών γιά τήν παράδοση τών όπλων, άπειλώντας ότι θά έπιτεθοΰν άμέ
σως κατά τοϋ Τμήματος.

Συγχρόνως τοποθέτησαν στον απέναντι τοϋ Τμήματος χώρο συνεργεία τραυ
ματιοφορέων ύπό τον ιατρόν Ζαφείρην άδελφόν άστυφύλακος, ό όποιος υπηρετούσε 
στο Τμήμα αύτό.

Ό κ. Κουτάς γνώριζε προσωπικώς τό γιατρό αύτό καί γιαυτό τον φώναξε 
στο παράθυρο καί τον παρεκάλεσε νά άσκήση τήν έπιρροή του γιά νά ματαιωθή ή 
αιματοχυσία. Ή  άπάντησις αύτοϋ ήταν ότι «δεν μπορεί νά κάνη τίποτε».

Άφοΰ πέρασε καί ή τελευταία αύτή προθεσμία χωρίς νά έμφανισθή ένίσχυσις 
όπως υπολόγιζε ό κ. Κουτάς, κάλεσε κατά πρώτον τούς βαθμοφόρους καί τούς ρώ
τησε άν είναι διατεθημένοι ν’ άντισταθοΰν κατά τής ένοπλου έπιθέσεως τών κομμου
νιστών. ’Εκείνοι άπάντησαν καταφατικώς, έφόσον ύπήρχε έλπίδα νά ένισχυθοϋν 
άπό τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση. Κατόπιν κάλεσε καί τούς άστυφύλακες, οί όποιοι 
άπάντησαν όπως καί οί βαθμοφόροι, έζήτησαν όμως νά τούς δηλώση δ Διοικητής 
κατηγορηματικώς ότι δέν θά έγκατελείποντο άπό τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση άλλά 
ότι θά ένισχύοντο μέ δυνάμεις άπ’ έξω. Στήν άπάντηση τοϋ διοικητοϋ ότι για το 
ζήτημα αύτό δέν ήτο άπολύτως βέβαιος καί ότι έπρεπε νά βασίζωνται στις δυνάμεις 
τους, κατέθεσαν τά όπλα καί είπαν ότι δέν μπορούν νά έμπλακοΰν σέ άνισο άγώνα, 
γιατί έν τώ μεταξύ είχαν συγκεντρωθή γύρω άπό τό Τμήμα κατά τις πληροφορίες 
τους 400 περίπου κομμουνισταί μέ βαρύ οπλισμό πολυβόλων, αύτομάτων. χειρο
βομβίδων κλπ.’Επί πλέον τό οίκημα ήταν παλαιό καί ετοιμόρροπο άπό τις πλημμύρες, 
ώστε θά κατέρρεε μέ τά πρώτα πλήγματα.

Κατόπιν τής καταστάσεως αύτής ό Διοικητής άναγκάστηκε νά ύποκύψη. και 
νά παραδώση τον οπλισμό τοϋ Τμήματος ήτοι 65 τυφέκια, 7 αύτόματα ΣΤΕΝ και 
21 τυφέκια τών υπαλλήλων τοϋ ΙΖ' Τμήματος πού διεν^κτέρευαν έκεί.

Οί κομμουνισταί άφοΰ παρέλαβαν τό όπλα βιαζόμενοι νά έπιτεθοΰν στά κεν-
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τρικά Τμήματα άφησαν ελεύθερους τούς άστυνομικούς νά μείνουν στο Τμήμα καί 
δεν προέβησαν σέ λεηλασία. ’Έτσι οι αστυνομικοί έμειναν έκεΐ μέχρι τής 4-1-1945.

Μετά την άπελευθέρωση άνεσυνεστήθη το Τμήμα καί επανδρώθηκε μέ αστυνο
μικούς οί όποιοι γνωρίζοντες τή δράση των κομμουνιστών προέβησαν στη σύλληψη 
όλων όσοι έγκλημάτισαν καί στην παράδοση τους στη δικαιοσύνη.

(Στο έπόμενο ή δράσις ετέρων 'Υπηρεσιών Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
’Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Εις τό περιοδικόν « ’Αστυνομικά Χρονικά» τεύχος >9 τής 1-9-56 Κεφάλαιον «ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» καί συγκεκριμένως γύρω άπό τάς έκτελέσεις των βαθμοφόρων τού ΙΓ' 
’Αστυνομικού Τμήματος έχω νά σας άναφέρω λεπτομερώς τά κάτωθι, ώς ό μόνος δυνάμενος νά 
γνωρίζη τό ιστορικόν τής έκτελέσεως.

ΙΙερί τήν 20ήν ώραν τής 5-12-56 οί μόνοι κρατούμενοι ύπό τής Ο.Π.Λ.Α. εϊμεθα οί: Ν. Μα
ρίνος 'Υποδιοικητής, X. Μελετιάδης 'Υπαστυνόμος καί ό ύποφαινόμενος. Εύρισκόμεθα εις τήν 
Σχολήν των Άρμενοκαθολικών ότε μάς παρέλαβον διά νά μάς μεταφέρουν δήθεν εις άσφαλέστε- 
ρον σημεΐον. ’Εξήλθομεν καί ύπό βροχήν μέ συνοδείαν τριών 'γνωστών εκτελεστών άπό άλλας προ- 
γενεστέρας εκτελέσεις εις τήν περιοχήν μας ώδηγήθημεν εις τό έκεϊ πλησίον γήπεδον τού «Φοί- 
νικος» όπου μάς κατεβίβάσαν εις ένα όρυγμα καί ήρχισαν πολυβολοϋντες. ’Αφού έληξεν ό πολυβο
λισμός, οντες βέβαιοι ότι ή αποστολή των έληξεν άνεχώρησαν. ’Εγώ ώς έκ θαύματος καί μόνον 
άντελήφθην ότι δεν είχα ούτε τραυματισθή κάν, καθώς έπίσης καί ό άείμνηστος X. Μελετιάδης ό 
όποιος πριν οί έκτελεσταί άπομακρυνθοϋν άρκετά καί στρίψουν μίαν γωνίαν τού δρόμου έσηκώθη 
καί ήρχισεν τρέχων. Τόν άντελήφθησαν καί καταδιώκοντάς τον, τον έφθασαν εις τήν όδόν Ρουμπέση 
όπου τόν έξετέλεσαν εμπρός εις τόν κατ’ εκείνην τήν ώραν διερχόμενον αστυφύλακα X. Βαζαΐον, 
επιστρέφοντα εις τήν οικίαν του άπό τό «παρών» πού είχεν πάει νά δώση εις τήν Ο.Π.Λ.Α. Βέ
βαιος πλέον έγώ ότι εύρίσκονται άρκετά μακρυά, υστέρα άπό τούς πυροβολισμούς τής δευτερας 
έκτελέσεως, έξήλθον τού ορύγματος καί μετά άπό ολόκληρον περιπέτειαν έφθασα εις ’Αστυνομι
κήν Διεύθυνσιν όπου καί παρουσιάσθην.

Μετά τιμής 
Π.Ι. ΣΠΑΘΩΝΗΣ

Βραδυνή προσευχή
Όλόγεμ’ άργυρένιο έχει φανή 
άπ1 τό βουνό απόψε τό φεγγάρι.
Άργοκυλα πάνω άπό κάθ’ άνθό, 
στρέφεται γύρ’ άπ’ τό κλωνάρι, 
ξαπλώνεται στο χώμα τό χλωμό, 
δίνει τό μύνημα. Μέ μια φο̂ νή 
άρχίζουν όλα τους τή βραδυνή 
τη προσευχή. Τό κάθ’ ένα άνυμνεΐ.
"Ολα σιγοψυθιρίζουν. ’Ηχεί 
ή γή, μαζί της καί οί ούρανοί

*

Σιωπηλά στη λίμνη πέφτει ή σκιά άπό τή λεύκα 
καί γλυκά τ ’ άγέρι μεσ’ άπό τά πράσινα τά πεύκα 
συνεπαίρνει τό τραγούδι κι’ ώς τόν "Υψιστ’ άνυψεΐ!

Σ. Χανδρής
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Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
Μ. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Συμβούλου της Επικράτειας, Καθηγη-
_________________ τοϋ τοϋ Διοικητικού Δικαίου εις την Πάν-

τειον Άνωτ. Σχολήν Πολιτ. Επιστημών

Δεν ύπάρχει 
δικαιοσύνη, 

χωρίς άχάπη
Gilbert - Gesbron

'Ο κ. Στασινόπουλος, ό όποιος αποτε
λεί έξέχουσαν νομικήν προσωπιπότητα 
διεθνούς κύρους, διακρίνεται δέ καί γιά 
τις έξαιρετικές ιστορικές, κοινωνικές 
καί ποικίλες λογοτεχνικές έπιδόσεις 
του , πού τον κατατάσσουν στήν πρώτη 
γραμμή τής ’Επιστήμης καί των γραμ
μάτων, τιμά άπό σήμερα μέ τή συν
εργασία του τά « ’Αστυνομικά Χρονι
κά» .‘Η ’Αστυνομία Πόλεων στό πρόσω
πό του βρίσκει ένα νέο συμπαραστάτη 
καί βοηθό στήν κοινωνική άποστολή 
της. Τόν ευχαριστούμε θερμότατα.

** *
Εις το διάστημά των θερινών διακοπών, έτυχε νά διαβάσω ένα λογοτεχνικόν 

βιβλίον, πού έχει κάμει μεγάλην έντύπωσιν δχι μόνον στη Γαλλία, δπου έξεδόθη, 
αλλά καί σ’ όλη την Ευρώπη: Το ψυχολογικό μυθιστόρημα: «Σκυλιά χαμένα, χωρίς 
περιλαίμιο» τοϋ Gilbert. Cesbron, To έργο αύτό είναι άφιερωμένο στη ζωή καί 
στήν ψυχολογία τών άνωμάλων παιδιών καί ή ύπόθεσίς του είναι μία έξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα εΐκών της λειτουργίας τών ειδικών ’Αναμορφωτικών Κέντρων, πού 
λειτουργούν σε κάθε επαρχία στη  Γαλλία, καί δπου έγκλείονται: α)τά ανώμαλα παι
διά, που υπεπεσαν εις αδικήματα καί έδικάσθησαν άπό δικαστήριον άνηλίκων καί 
β) τα άγνωστων γονέων ή ορφανά παιδιά, πού έτοποθετήθησαν άρχικώς σε οικογέ
νειες προς άνατροφήν, άλλά δεν ηύδοκίμησαν εκεί ένεκα δύστροπου καί άνωμάλου 
χαρακτήρος.

Ο συγγραφευς τρέφει άπειρον στοργήν προς τά δυστυχισμένα αυτά πλάσματα 
καί φαίνεται δτι έχει έκ τοϋ σύνεγγυς μελετήσει τά της λειτουργίας τών ’Αναμορ
φωτικών Κέντρο»/ και ότι έχει επί μακρόν χρόνον ένδιατρίψει εις τό περιβάλλον 
αυτών. Αλλως, δεν θα ημποροϋσε νά έξηγηθή ή βαθυτάτη γνώσις τόσων λεπτο
μερειών άπό την ζωήν τών παιδιών αύτών καί ούτε θά άρκοϋσε προς τούτο ή εξαι
ρετική ψυχολογική ίκανότης τού συγγραφέως, 6 όποιος, πραγματικά είναι δεινός 
ψυχολογος, τα δέ έργα του έχουν τύχει γενικής άναγνωρίσεως καί έχουν έπανειλημ- 
μενως βραβευθή με μεγάλης σημασίας βραβεία. Διηγείται αίφνης, δτι εις ένα ’Ανα
μορφωτικόν Κεντρον, όπου έδιδάσκοντο πολλά πρακτικά έπαγγέλματα, εις τρόπον 
ώστε οΐ τρόφιμοι αυτού, νεαροί τέως άδικηματίαι, νά έξέλθουν μετά τινα έτη οχι 
μονον ψυχικώς καί ήθικώς αναμορφωμένοι, άλλά καί μέ εν δπλον βιοπορισμού εις 
τας χεΐράς των, δυο νεαροί είχον έκμάθει τήν τέχνην τού κλειδαρά. Εις τό τέλος 
της φοιτήσεως, έγινε μία τελετή, δπου ό Διευθυντής τού Κέντρου πλαισιούμενος άπό 
το διδακτικόν και το διοικητικόν προσωπικόν, έκαμε μίαν συγκινητικήν προσφώ- 
νησιν και κατόπιν παρεδωκε εις τά χέρια ένός έκάστου τελειόφοιτου τό δίπλωμα 
τής ειδικοτητος, εις την οποίαν ειχεν έκπαιδευθή. Οί δύο νεαροί πού είχαν σπουδά
σει την τέχνην τοϋ κλειδαρά, προσήλθον καί αύτοί καί έπήραν τά διπλώματά των. 
Ποια όμως υπήρξε η κατάπληξις ένός έπιμελητοϋ, πού έστέκετο κάπως παράμερα καί 
δεν ήτο άντιληπτος, όταν ήκουσε τόν ένα άπό αύτούς νά λέγη κρυφά στό αύτί τοϋ άλλου:
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—Τώρα, δεν έχουμε άνάγκη. "Ολα τά χρηματοκιβώτια είναι δικά μας!
Εις τό τραγικόν αύτδ πρόβλημα τής διαπαιδαγωγήσεως καί του μέλλοντος 

των παιδιών πού έγκληματοΰν, ολίγοι άπό τούς ειδικούς έπαγγελματίας έχουν έμβα- 
θύνει τόσον πολύ, όσον ό συγγραφεύς τοϋ βιβλίου: «Σκυλιά χαμένα, χωρίς περιλαί
μιο». Καί έ'χει έμβαθύνει όχι τόσον μέ την σπουδήν, όσον μέ την εξαιρετικήν, την 
μοναδικήν ψυχολογικήν του ικανότητα καί μέ την άπειρον στοργήν του προς τά άτυχή 
αυτά πλάσματα, πού τά ονομάζει, εις τό τέλος τού βιβλίου του, «παιδιά τής καρδιάς 
μου».

Εις ένδειξιν άγάπης καί έκτιμήσεως προς τό έργον καί την αποστολήν, που 
έκπληροϋν τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», έσκέφθην νά σταχυολογήσω μερικά απο
σπάσματα άπό τό έργον αύτό, τό όποιον τόσον σχετίζεται προς τό έργον τής αστυ
νομίας άνηλίκων. Επιφυλάσσομαι, όταν ευ
ρώ ολίγον καιρόν, διά μέσου των υπηρεσια
κών μου άπασχολήσεων, νά μεταφράσω διά 
τούς άναγνώστας των « ’Αστυνομικών Χρο
νικών» μερικάς άπό τάς εξαιρετικά ωραίας 
καί συγκινητικάς σκηνάς άπό την ζωήν τών 
άτυχών αύτών άνηλίκων. Πρός τό παρόν, 
έθεώρησα ενδιαφέρον νά μεταφράσω εν άπό- 
σπασμα άπό μίαν συνομιλίαν διεξαγομένην 
μεταξύ δύο δικαστών άνηλίκων. 'Ο ένας, ονο
μαζόμενος Δουμπλέ, εΐσαγγελεύς του δικα
στηρίου άνηλίκων, είναι ό κλασσικός τύπος 
τοϋ αύστηροΰ δικαστοΰ, πού εννοεί νά έπι- 
βάλη τον νόμον καί νά τιμωρήση τό άδικη μα, 
χωρίς .νά βλέπη πέραν αύτών τών δύο σκο
πών, κανένα άλλον προορισμόν τής δικαιο
σύνης. 'Ο άλλος, ό Λαμύ, πρόεδρος τοϋ δικα
στηρίου άνηλίκων, είναι ό τύπος τοϋ άνθρω- 
πιστοΰ, πού εις τό πρόσωπον τοϋ δικαστοΰ 
άνηλίκων δεν βλέπει παρά ένα πατέρα, ένα 
στοργικόν καί μεγαλόψυχον πατέρα, πού έν- 
διαφέρεται οχι νά τιμωρήση άλλά νά βελ- 
τιώση, όχι νά άπομακρύνη άλλά νά φέρη 
πλησιέστερα πρός τήν κοινωνίαν τά πλάσματα 
αύτά, πού εις τό έγκλημα τά ωθεί, τάς περισσοτέρας φοράς, όχι ή έγκληματική 
φύσις, άλλά ή έλλειψις οικογενειακής θαλπωρής, ή έλλειψις στοργής καί άγάπης. 
Αί ΐδέαι τάς οποίας έκθέτει ό δικαστής Λαμύ, αν καί έχουν κάπου-κάπου κάτι τό 
ύπερβολικόν, συμβολίζουν τήν θερμήν έφεσιν, πού έχει, νά δώση εις τήν έννοιαν τής 
ποινικής επί τών άνηλίκων δικαιοσύνης τό στοιχειών τής επιείκειας και τής αγαπης, 
άνευ τής οποίας ή άποστολή τοϋ δικαστοΰ άνηλίκων δεν δύναται νά έπιτύχη. 'Ο δι
καστής Λαμύ είναι ό τύπος τοϋ δικαστοΰ, τον όποιον σέβονται καί άγαποΰν όλοι οί 
άνήλικοι έγκληματίαι τής περιοχής τών ΓΙαρισίων καί είναι πολύ συγκηνητικαί αί 
περιπτώσεις, κατά τάς όποιας άνήλικοι έγκληματίαι, ύποπίπτοντες έκ νέου εις 
άδικήματα καί καταδιωκόμενοι ύπό τής άστυνομίας άνηλίκων, προσφεύγουν, εις 
τό γραφεΐον τοϋ δικαστοΰ Λαμύ καί κάποτε καί εις τήν κατοικίαν του τήν νύκτα 
διά νά ευρουν άσυλον καί προστασίαν εις τήν τραγικήν άπελπισίαν των.

"Οπως είπα άνωτέρω, έχω τήν πρόθεσιν νά μεταφράσου μερικά άποσπάσματα 
άπό τό έξαίσιον αύτό βιβλίον, χάριν τών « ’Αστυνομικών Χρονικών». Πλήν όμως, 
τό βιβλίον πρέπει νά διαβασθή ολόκληρον. Διά τοΰτο, διατυπώνω τήν εύχήν, όπως 
ένας γαλλομαθής συνεργάτης τών « ’Αστυνομικών Χρονικών», άπό αυτούς πού στο
λίζουν τάς σελίδας τοϋ έξαιρέτου αύτοΰ περιοδικού μέ άξιόλογα λογοτεχνικά δοκί-

0  κ. Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΤΛΟΣ
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μια, έπιχειρήση νά μεταφράση ολόκληρον τό έργον, διά νά δημοσιευθή εις έπιφυλ- 
λίδας εις τό περιοδικόν τοΰτο. Θά είναι ένα άνάγνωσμα εξαιρετικά εύχάριστον καί 
σπανίως διδακτικόν. Θά ήμουν δέ πρόθυμος νά βοηθήσω εις την προσπάθειαν αυτήν.

Μ. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Σύμβουλος της ’Επικράτειας - Κα- 
θηγητής τοΰ Διοικητικού Δικαίου 
εις την Πάντειον Άνωτάτην Σχο

λήν Πολιτικών ’Επιστημών** *

Συνομιλούν δύο δικασται άνηλίκων
Βράδυ ή ώρα επτά. Ο δικαστής Λαμύ σηκώνεται άπό τό γραφεΐον του καί 

άνοίγει τό παράθυρο νά πάρη ολίγον άέρα. Τά περισσότερα παράθυρα τοΰ Δικαστι
κού Μεγάρου είναι σκοτεινά, ολίγα μόνον έχουν φως. Μερικοί συνάδελφοί του έρ- 
γάζονται άκόμη. Είναι κουρασμένος. Νοερώς ξαναβλέπει τά παιδιά πού έδίκασε 
σήμερα τό άπόγευμα. «Μάλιστα, κύριε Λαμύ... Μάλιστα, κύριε Λαμύ», λένε όλα 
την ώρα τής δίκης. 'Υπόσχονται νά σωφρονισθοΰν. «"Αχ», σκέπτεται ό κ. Λαμύ. « Πόσα 
άπ’ αύτά είναι ειλικρινή;». ’Αληθινά, τον τρομάζουν αί πολυάριθμοι περιπτώσεις 
ύποτροπών, σέ παιδιά, πού έπίστευε ότι είχαν όριστικώς διορθωθή...

Κτυποϋν την πόρτα. Είναι ό άντεισαγγελεύς κ. Δουμπλέ.
—’Ώ, ό κ. Δουμπλέ! Κάθε άλλο. Καθήστε.
—Έμελέτησα τούς φακέλλους τής αύριανής δικασίμου. Είναι πολύ βεβα- 

ρυμένοι.
-Τ ό  πιστεύω. Τί μαρτύριο γιά αύτά τά παιδιά νά εμφανίζονται στο δικα

στήριο...
—Λέτε; Καί όμως, διαβάστε πώς καμαρώνουν καθώς έξιστοροΰν τό έγκλημά 

τους, στην άπολογία τους...
—"Λ, ναί, γιά μερικά παιδιά, τό άδίκημά τους είναι ένα κατόρθωμα... Μή ξε

χνάτε ότι μερικά είναι θύματα τοΰ κινηματογράφου ή τοΰ ραδιοφώνου. Γιά τά πιό 
πολλά όμως άπ’ αύτά, τί σκληρό πλήγμα; Τό κρατητήριο, οί άστυφύλακες, αύτό τό 
«έδώλιο τής άτιμίας» (όπως τό άποκαλοΰν οί εφημερίδες), καί έμεΐς οί δικασται, 
επίσημοι καί άγνώριστοι...

—’Αγνώριστοι! Μά, πώς νά γίνη ! Πρέπει νά έχουμε αύστηρό ύφος, γιά νά 
έμπνέουμε κάποιο φόβο...

—Ναί, ξέρω, πιστεύετε στην άξια τοΰ παραδειγματισμοΰ. Κι’ εγώ πιστεύω, 
άλλά μέ άλλο τρόπο. Άκοΰστε με. Στέλνουμε ένα παιδί πού έκλεψε ποδήλατο, στο 
’Αναμορφωτικό Κέντρο. "Ας δεχθοΰμε ότι, όταν πηγαίνη εκεί, ντρέπεται καί μετα
νοεί γιά τήν πράξη του. Λοιπόν, έκεί βρίσκει μιά κοινωνία συνομιλήκων του, πού 
εχει τον Κώδικά της, πού έχει μιά δική της έννοια τής Τιμής, τοΰ φιλότιμου, έχει 
δέ καί τούς ήρωές της ή μικρή αύτή κοινωνία. ’Εκεί ίσως θά τον περιπαίξουν: «Χαρά 
στο κατόρθωμα πού έκαμες, νά κλέψης ένα ποδήλατο ! Έγώ σκαρφάλωσα σέ παρά
θυρο, έσπασα πόρτα, διέρρηξα κλειδαριά, πήδησα άπό τόϊχο τρία μέτρα». Σέ λίγο 
θά αισθάνεται μειωμένος, καί θά πάρη άμέσως τήν άπόφασή του: νά φύγη άπό έκεϊ, 
νά κάμη ένα «κόλπο» πιό δυνατό, καί νά ξαναγυρίση περήφανος, άντάξιος μέ τούς 
καινούργιους συντρόφους του... ’Ιδού ή δύναμις τοΰ παραδείγματος... Στήν ήλικία 
τους, κύριε άντεισαγγελεΰ, είναι έτοιμα τόσο γιά τον ήρωΐσμό, όσο καί γιά τό έγκλημα 
κορώνα ή γράμματα!

—'Ένας λόγος παραπάνω, νά προφυλάξουμε τήν κοινωνία άπό τούς έπικινδύ- 
νους έχθρούς της, όποια ήλικία κι’ άν έχουν...
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—Νά τούς κλείσουμε στο φρούριο; λέγει ό κ. Λαμύ χαμογελώντας. Ναί, άλλά, 
ξέρετε, φίλε μου, κάτι; Οί παλαιοί πυργοδεσπότες πριν υπερασπίσουν τό φρούριό 
τους μέχρι θανάτου, έμπαζαν μέσα όλους τούς υπηκόους των, για νά τούς έξασφα- 
λίσουν. ’Οφείλουμε κι’ εμείς νά τά βάλουμε πρώτα μ έ σ α  στον περίβολο τής Κοι
νωνίας αύτά τά παιδιά, μέ κάθε μέσο !

—Ναί, μά ή Κοινωνία στηρίζεται σέ ώρισμένες αρχές, καί μία άπ’ αύτές είναι 
ή Δικαιοσύνη. Καί ή Δικαιοσύνη στηρίζεται κι’ αύτή σέ ώρισμένες βάσεις, καί μιά 
άπ’ αύτές είναι ή Εύθύνη. Φοβούμαι ότι ή έννοια τής Ευθύνης άγνοεΐται ένίοτε στη 
διαδικασία τού Δικαστηρίου ’Ανηλίκων. ’Επίσης άγνοεΐται ή έννοια τού δεδικα- 
σμένου.

—«Εύθύνη, εύθύνη», λέγει σά νά όνειροπολή ό δικαστής Λαμύ, ’Αλήθεια, τά 
παιδιά αύτά είναι υπεύθυνα τάχα γιά το έγκλημά τους; Τί διακρίνει, κύριε εΐσαγγε- 
λεϋ, ένα παιδί—εγκληματία, άπό ένα παιδί—προεγκληματία; Μιά σύμπτωση τις 
περισσότερες φορές. Καί γιά τή σύμπτωση αύτή είναι υπεύθυνη ή Κοινωνία, έμεΐς 
όλοι.

—"Α, δεν ξέρω. "Ας λάβουν τό λόγο οί ψυχίατροι, νά μου πούν ότι υπάρχει 
ακαταλόγιστου...

—Οί ψυχίατροι. Πολλοί άπ’ αύτούς εξετάζουν τά παιδιά σά νά είναι βότανα, 
καί τά κατατάσσουν σέ κατηγορίες. Μά δέν πρόκειται νά τά κατατάξουμε. Πρό
κειται νά τά θεραπεύσουμε.

—Ναί, άλλά μία δικαστική άπόφασις πρέπει νά έχη ΐσχύν δεδικασμένου. Έδώ 
στο Δικαστήριο ’Ανηλίκων, κάνετε συχνές άναθεωρήσεις, ή έννοια τού δεδικασμέ- 
νου έχει πλέον άτονήσει..

, —’Έτσι πρέπει. 'Η άπόφασις γιά τον άνήλικο εγκληματία πρέπει νά είναι 
ελαστική, νά μπορή νά άναθεωρήται κατά τάς περιστάσεις. Πηγαίνουμε σιγά-σιγά. 
'Όπως ό δάσκαλος όταν τιμωρή τον άτακτο μαθητή.

—Μά, κ. Λαμύ, δέν είμαστε δάσκαλοι, είμαστε δικασταί!
—Δικασταί! Καί ποια είναι τά άληθινά δικαιώματα, μας;
'Ο είσαγγελεύς Δουμπλέ έκύτταξε έκπληκτος τον κ. Λαμύ. Προς Θεού, θά 

αμφισβητούσε λοιπόν τώρα, τά ιερά δικαιώματα τών δικαστών;
—Μιά μέρα, έξηκολούθησε 6 κ. Λαμύ, ένα άπ’ αύτά τά παιδιά, στεκόταν δίπλα 

μου στο διάδρομο. Καθώς είδε νά πέρνα ένας δικαστής μέ τήν τήβενό του, έπίσημος 
και σοβαρός, γύρισε ό μικρός καί μού είπε μέ δέος: «Νά ένας δικαστής—βασιληάς!» 
Καί όμως, κύριε συνάδελφε, δέν φορούμε στέμμα, ούτε εϊμεθα ιεροί. 'Η μόνη δικαιο
λογία τής έξουσίας μας είναι νά προσπαθούμε νά σώσουμε τούς ενόχους’ νά προσ
παθούμε τ α π ε ι ν ά  νά σώσουμε αύτούς πού θεωρούμε ώς ενόχους.

—Καί όμως, κύριε Πρόεδρε, κάποτε ήσαστε καί σεις στή θέση μου. Ώς είσαγ
γελεύς, είχατε ζητήσει κάποτε τήν ποινή τού θανάτου, δέν ειν’ έτσι;

Στά μάτια τού κ. Λαμύ έλαμψε μιά θλίψη.
—Ναί, τοκαμα αύτό μιά φορά. Κι’ ό άνθρωπος εκείνος έξετελέσθη. Τό θυμούμαι 

πάντοτε, δέ θά τό ξεχάσω... Καί κάθε φορά, πού μπορώ καί άθωώνω ένα άπ’ αύτά 
τα ανήλικα, μού φαίνεται πώς ή ζυγαριά τείνει νά ξαναβρή τήν ισορροπία της.

—Οί πρόγονοί μας στο δικαστικό λειτούργημα, δέν είχαν τόσες άμφιβολίες.
—”Α, οί παλαιοί δικασταί, έθεωροΰσαν τον εαυτό τους ιερό καί άπαραβίαστο. 

Κάθονταν στήν έδρα, καί ήταν άπ’ αύτή τή μεριά. "Ολος ό άλλος κόσμος, ήταν άπό 
την άλλη μεριά, ά π ό  τ ή ν  κ α κ ή  μερ ι ά . . .

—Μά πώς άλλοιώς νά γίνη; Πρέπει νά υπάρχουν δικασταί. "Οσοι δικάζονται 
από αύτούς, βεβαίως άνήκουν σέ άλλον κόσμο.

—Γιατί νά άνήκουν σέ άλλο κόσμο.; Γιατί οί δικασταί νά μήν είναι πατρικοί 
και ταπεινοί, νά μήν είναι συγχρόνως καί οί προστάται τών δικαζομένων; ’Έχω κάμει
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άλλοτε μιά πρόταση: Τό Δικαστήριον ’Ανηλίκων νά μή στεγάζεται στο Δικαστικό 
Μέγαρο. Τά παιδιά νά μή περνούν από τό σκληρό γιά την ψυχολογία τους μηχανι
σμό, πού έπικρατεΐ εδώ. 'Ωστόσο δέν πειράζει. "Ας μείνουμε έδώ. Μέσα στο έργα- 
στήριο τής Δικαιοσύνης, εμείς οί δικασταί άνηλίκων, θ’ άποτελέσουμε ένα πυρήνα 
μιας νέας δικαιοσύνης, περισσότερο άνθρώπινης.

—’Ίσως ένα άγκάθι στο σώμα τής Δικαιοσύνης!
Ό  κ. Λαμύ σηκώθηκε, σοβαρός καί λυπημένος.
—Φίλε μου, είπατε κάτι πού μέ οδηγεί μακρυά. Είπατε άγκάθι, καί σκέ

πτομαι τώρα τό Στέφανο έξ Άκανθών του Κυρίου. ’Ιδού ένα μεγάλο παράδειγμα, 
γιά τό δεδικασμένον, πού ζητάτε: 'Ο Στέφανος τού Κυρίου, πού παρίσταται στις 
αίθουσες τών δικαστηρίων, αόρατος καί πανταχοϋ παρών, είναι σά μιά καρδιά πού 
πάλλει σ’ ένα σώμα άποκοιμησμένο. Είναι σάν όμηρος: βρίσκεται έδώ μέσα γιά να 
μαρτυρή γιά νά διαλαλή άδιάκοπα μιά μεγάλη άλήθεια : ότι δέν υπάρχει δικαιο
σύνη, χωρίς ’Αγάπη...

(Μεταφρ. Μ.Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ)

Πήραμε τό Γράμμο
Πάνω στοϋ Γράμμου τις πανύψηλες κορφές 
έγράφηκε μιά νέα έποποιΐα, 
σελίδες άφθαστες, άθάνατες, λαμπρές, 
πού θά στολίζουν τής Φυλής την 'Ιστορία.

♦
’Εκεί, πού. μόνον άετοί ζοΰσαν άπό αιώνες 
γράφηκαν νέες Πλαταιές καί νέοι Μαραθώνες, 
καί θάναι δόξα άσβυστη στο ’Έθνος μας γιά πάντα 
όπως κι’ ή παλαιότερη ή δόξα του Σαράντα.

*
Μαζί μέ την Ύπέρμαχο τή Στρατηγό βοήθεια,
καί μέ την πίστη την τρανή πού είχανε στά στήθεια,
είπανε οί στρατιώτες μας τό: «όχι» σάν έτότες,
στούς άγριους κι’ άντίθρησκους του ’Έθνους καταδότες.

★
Κι’ άκούστηκε, σάν άλλοτε, τ’ άθάνατο, « ’Αέρα», 
στις άγριες άητοκορφές τοϋ Γράμμου πέρα ώς πέρα, 
κι’ άντιλαλήσαν οί κορφές καί τά φαράγγια όλα, 
λουφάξαν οί όλμοι τοϋ έχθροϋ, πάψαν τά πολυβόλα.

*
Στήσαν τήν Γαλανόλευκη, πουν’ όλων μας καμάρι, 
στήν υψηλότερη κορφή οί ήρωες φαντάροι, 
καί διώξανε τήν προδοσία, άπό τό άγιο χώμα, 
χτυπώντάς την μ’ άλυπησιά σέ μάχες σώμα-σώμα.

*
Κρατήσαν τοϋ πολιτισμού έτσ’ άσβυστη τήν δάδα, 
πού αιώνιο προνόμιο τήν έχει ή Ελλάδα, 
καί στέλνει φώς πολιτισμού σ’ όλη τήν οικουμένη 
μαζί μέ τήν βεβαίωση: «ποτέ πώς δέν πεθαίνει».

Σπόρος Ά^τύπας 
άστυφύλαξ ·
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ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ'11
'Ύπό Κ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΑ, τακτικού Κα- 
θηγητοΰ έν τώ Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών—Δι- 
ευθυντοΰ των ’Εγκληματολογικών Υπηρεσιών

1 . 'Ο περί ύπάρξεως αγών των ανθρώπων κατέστη σήμερον οικονομι
κός. Ό άνθρωπος, ώς καί παν άλλο είδος έκ τοϋ ζωικού βασιλείου, είναι περιπε
πλεγμένος εις τον περί ύπάρξεως άγώνα. Ά λλ’ 6 άγων ουτος τοϋ ά.νθρώπου κατέ
στη ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ς ,  ΐ ν «  π ρ ο σ π ο ρ ι σ θ ή π λ ε ί ο ν α ς α ν έ σ ε ι ς  τ ο ΰ 
β ί ο υ  έκ του συνόλου τής παραγωγής, τοϋ βασιζομένου εις τον καταμερισμόν τής 
εργασίας καί τό σύστημα τής συναλλαγής (Parmelee). Ό οικονομικός ούτος περί 
ύπάρξεως άγων άσκεΐ έπίδρασιν καί επί τά τελούμενα εγκλήματα, ών τά πλεΐστα 
οφείλονται ά μ έ σ ω ς ή ε μ μ έ σ ω ς , π λ ε ι ό τ ε ρ ο ν ή  ό λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν εις 
την οικονομικήν ταύτην δια πάλην, τούς οικονομικούς όρους καί τό οικονομικόν σύ
στημα τοϋ κοινωνικού καί ατομικού βίου. (2)

Έκ των έγκληματολόγων οί μέν φρονοϋσιν ότι οί οικονομικοί όροι άσκοΰσιν 
έπίδρασιν έπί την αΰξησιν οίουδήποτε είδους έγκλήματος (8), οί δέ μόνον έπί τά

(1) Β ι β λ. P a r m e l e e ,  σ. 67 έ. Τ a f t, σ. 119 έ. Β a r n e s—T e e l c r s ,  σ. 203,
155, 985. ν. H e n t i g, Crime, Causes and Conditions, New York 1947, σ. 209 έ. E l l i o t t
and M e r r i l l ,  Social Disorganization, γ' έκδ. New York 1950 σ. 200 έ. 596 έ. E l l i o t t ,  
Crime in Modern Sociely, New York, 1952, σ. 373 έ.

C y r i l  B u r t ,  The Young Delinquent, 4η έκδ. London 1945 σ. 66-93. V a n  Ka h n ,  
Les causes economiques de la criminalite, Paris 1903. Β o n g e r, Criminalite et conditions 
economiques, Amsterdam 1905. P a r m e l e e ,  Poverty and social Progress, New York 
Macmillan, 1916. Fornasari di Ve r c . e ,  La criminalita e le vicende economiche d’ Italia
dal 1873 al 1890, Torino 1894. D o r o t h y  S w a i n e T h o m a s ,  Social Aspects of the
Business Cycles, New York, Knopf 1927 (άρίστη ερευνά περί τής έπιδράσεως τών οικονομικών 
ορών καί κυμάνσεων έπί τήν εγκληματικότητα τής ’Αγγλίας κατά τό χρονικόν διάστημα τών έτών 
1857—1913). R o z e n g a r t ,  Le crime comme produit social et economique, Paris, Jouve 
1929. R o e s n e r, Der Einfluss non VVirtschaftslage, Alkohol und Jahreszeit auf die Kri
minalitat (Berieht der Zent.ralstelle fiir das Gefangenenfursorgewesen der Pr.ovinz Bran
denburg, 1930. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ έ ν  HandW Kr. II 1079 έ. It e n g e r, Kriminalitat, Preis und 
Lolm, Exner Abh. XIX Leipzig 1933. Ν o e t z e 1, Erwerbslosigkeit έν Handw. Kr. I 331 έ. 
F δ 1 d e s, Einige Ergebnisse der neueren Kriminalstatistik έν Zgst W τ. 11, 1891 σ. 515 έ. 
W o y t i n s k y ,  Kriminalitat und Lebensmittelpreise, αυτόθι τ. 49, 1929, σ. 647 έ. Β e Γ
η a r d—G a r r a u d ,  Des attentats a la pudeur et des viols sur les enfants, Arch, anthr. 
crim. I. B e r n a r d ,  Des viols et attentats a la pudeur sur adultes, αυτόθι τ. 2. Η ό ρ 1 e r, 
Wirtschaftslage—Bildung—Kriminalitat έν Arch. Ivriiu. τ. 76, 1924 σ. 81 έ. Τ ο ϋ  α ύ τ ο ΰ  
Wirlschaftskrisen uncl Kriminalitat αύτόθι τ. 87, 1930, σ. 15 έ. 129 έ., 193 έ. II e r z, Die 
Verbrechensbewegung in Oesterreich in den letzten 30 Jahren in ihrem Zusammenhang 
mit Wirtschaftlichen Verhaltnissen έν MonSchr Krim. Psych, τ. 2 σ. 292. L e h m a n n ,  
Arbeitslosigkeit, Wolinungsnot und L!nzucht, αύτόθι τ. 23, 1932 σ. 109 έ. W i r s c h u- 
b s k i, Polnische Kriminalstatistik in den Jahren 1923—1931, αύτόθι 25, 1934, σ. 37 έ. Η ο fo
bs, Relationship between criminality and economic conditions έν J. amer. Inst. Cr. Law 
Criminology τ. 34, 1943 σ. 5 έ. W a-g n e r, Crime and economic change, αύτόθι 
τ. 27, 1936 σ. 483 έ. Μ c k e o w  η, Poverty, Race and Crime, αύτόθι τ. 39, 1948 σ. 480 έ. 
M o n a c h e s i ,  Personality and socio-economic Status of Delinquents, αύτόθι τ. 40, 1950 
σ. 570 έ. B l o c h ,  Economic Depression as a factor in rural crime, αύτόθι τ. 40, 1949 σ. 458 έ. 
B u r g e s s ,  The economic factor in Juvenile Delinquency, αύτόθι τ. 43,1952, σ. 29. L a n e, 
Why Business Men violate the Law, αύτόθι τ. 44, 1953 σ. 151. Y e n  C h i n  g—Y u e h, 
Crime and economic considerations in China, The Howard Journal, 3. 1930 σ. 28 έ. «La 
delinquance e juvenile envisagee comme probleme du travail»,‘Υπόμνημα τοϋ’Οργανισμού 
’Εργασίας προς τό Α' συνέδριου Ο.Η.Ε. πρός πρόληψιν τής εγκληματικότητας καί μεταχείρισιν 
τώνέγκληματιών, Γενεύη 1955 (βλ. Revue Internationale de politique criminellc Ίαν. 1956 
no 9 .

1

(2) Κατά τόν Όράτιον «magnum pauperies opprobrium jubet/quidviselfacereetpati, 
/virtutisque viam deseris arduae (Carmin. Ill, XXIV, 42-44).

(3) E x n e r ,  Kriminalbiologie 1939 σ. 88. M e z g e r, Kriminologie 1951 σ. 211.
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εγκλήματα κατά τής περιουσίας,ούχί δέ και έπ'ι τά λοιπά είδη των εγκλημάτων (*). 
’Άλλοι μέν, μάλιστα δέ οί θιασώται του Καρόλου Marx, ώς ό Bonger, ό Bebel (Die 
Frau und der Sozialismus, 1897), νομίζουσιν ότι ή έπίδρασις αδτη είναι μεγίστη, 
διό καί παρορώσι την μεγάλην έπίδρασιν των μειονεξιών καί ανωμαλιών τής προσωπι- 
κότητος- άλλοι πάλιν, κυρίως οΐ τής θετικής σχολής τώ ν ’Ιταλών (2), έντελώς άντι- 
θέτως διδάσκουσιν ότι οί οικονομικοί όροι έλαχίστην ή ούδεμίαν έπίδρασιν άσκοΰ- 
σιν επί την τέλεσιν τών εγκλημάτων. Κατά τον Kurella (! ) ώς διά τής άλλαγής 
τών όρων τής διαβιώσεως άδυνατοΰμεν νά μεταβάλωμεν άμέσως χιμπαντζήν εις 
γορίλλαν, ούτως άδυνατοΰμεν νά μεταβάλωμεν καί άνθρωπον κανονικόν εις έγκλη- 
ματικόν.

Το θέμα είναι δυσχερές διά τους εξής λόγους: α) Πολλάκις συμβάλλουσιν εις 
τό έγκλημα έν συνδυασμώ οικονομικοί τε καί βιολογικοί παράγοντες ώστε δυσχε- 
ρώς δύναται νά διευκρινηθή τίνες τούτων συνέβαλον πλειότερον.

Ή  οικονομική άνάγκη, ή ένδεια, δυνατόν νά είναι άμεσος γενεσιουργός αιτία 
εγκλήματος (κλοπής,προαγωγείας,έπαιτείας) κατατείνοντος εις πορισμόν οικονομικού 
ωφελήματος, άλλ’ έν συνδυασμώ προς ψυχικώς άνώμαλον χαρακτήρα, μάλιστα δέ τον 
ά β ο υ λ ο ν (*) οιος κατά κανόνα ό τών καθ’ έξιν κλεπτών, αλητών, έπαιτών, πορ
νών, έγκληματιών τινων κατά τών ήθών, η τ ο ν  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ώ ς  ψ υ- 
χ ρ ό ν  (J) οιος ό τών αισχροκερδών έμπορων ειδών πρώτης άνάγκης εις περιόδους 
λιμοΰ, λ.χ. κατά την γερμανικήν κατοχήν έν Έλλάδι (1942—1944). ’Επί παραδείγ
ματος περιπλοκωτέρου- έχομεν εγκλήματα λ η σ τ ε ί α ς  μ ε τ ά  φ ό ν ο υ ή δ ι α ρ -  
ρ ή ξ ε ω ς  π ε ρ ι π τ έ ρ ο υ  μ ε τ ά  β α ρ ε ί α ς  σ ω μ α τ ι κ ή ς  β λ ά β η ς  
τελεσθέντα ύπό τήν έπίδρασιν αστυνομικών κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν  τ α  ι- 
ν ι ώ ν ύπό έφήβων κατά τήν άνο^μαλίαν τής έ ν η β ή σ ε ω ς, έχόντων ικανήν ό ξ υ- 
ν ο ι α ν, αλλά σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ώ ς  ψ υ χ ρ ώ ν ,  άνέτως μέν παρά τή οικο
γένεια. διαβιούντων, άλλ’ έφιεμένων άμέσου καί άκόπου προσκτήσεως πολλοΰ χρή
ματος (λ.χ. προς άγοράν αυτοκινήτου καί περιηγήσεις).

Ή  διερεύνησις τής έπιδράσεως τών οικονομικών όρων έπί τό είδος καί τον 
αριθμόν τών έγκλημάτων είναι δυσχερής: β) Διότι τά οικονομικά φαινόμενα είναι 
λίαν περίπλοκα κοινωνικά τοιαΰτα- ταΰτα συνυφαίνονται καί έξαρτώνται έκ πλεί- 
στων άλλων ποικιλωτάτων ορών, άκόμη έκ τής πολιτικής καταστάσεως, πολέμων, 
μετεωρολογικών όρων, ώς καί έκ τής έπενεργείας άσταθμήτων ψυχολογικών παραγόν
των, ώστε είναι άνέφικτος ό ακριβής καθορισμός τής συμβολής τών οικονομικών παρα- 
γόντούν εις τά έν ώρισμένη κοινωνία καί εποχή τελούμενα έγκλήματα. Ούδαμώς 
είναι ευχερές, άν μή ύπάρχωσιν ειδήμονες στατιστικαί μετρήσεις καί παρατηρήσεις, 
νά καθορίσωμεν άσφαλώς κατά πόσον έν ώρισμένη έποχή ή οικονομική κατάστασις 
κοινωνίας τίνοςέβελτιώθη ήέπεδεινώθηήήέγκληματικότης αύτήςηύξήθηή έμειώθη-(5)

(1) Κατά S a u e r, Kriminologie 1950 σ. 198 ή κρατούσα γνώμη.
(2) Ό  L o  m b r o s o  ιδία έν τω έργω αύτοϋ Ό  εγκληματίας άνθρωπος, αλλά καί έν τω 

έργω Le crime, causes et, remedes, Paris 1899 σ. 98.
(3) K u r e l l a ,  Naturgeschichte des Yerbrechers, Stuttgart, 1893, σ. 179.
(4) Βλ. Γ α ρ δ ί κ α, ’Εγκληματολογίαν Β1 1947 σ. 196, 211, 220.
(5) ΙΙερΙ της δυσχερείας τής διακριβώσεως τών οικονομικών μεταβοί,ών διά της στατι

στικής βλ. ν . Μ a y r, Statistik und Gesellschaftslehre τ. III. Moralstatistik 1917 σ. 944 έ. 
Σήμερον μάλιστα δυσχερώς διακριβοϋται ό βαθμός τής πράγματι έπελθούσης έν τινι χώρα βελτιώ- 
σεως ή έπιδεινώσεως τής οικονομικής καταστάσεως καί ό άντίκτυπος δν ήσκησεν εις τά καθ’ έκα
στον άτομα. Διότι αί μέν στατιστικαί τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος (λ.χ. παρ’ ήμΐν Ύ π ο υ ρ γ ε ΐ ο ν  
Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ ,  ’Εθνικοί λογαριασμοί 1946—1954, Αύγουστος 1955) είναι άναλόγως έκά- 
στης χώρας πλειότερον ή όλιγώτερον άτελεϊς, ή δέ στατιστική παρακρλούθησις τής κατανομής 
τού έθνικοϋ εισοδήματος, καί ιδίως τών συνεχών μεταβολών αυτής, λίαν δυσχερής καί λίαν ανε
παρκής. Τούτων ένεκα άσφαλής διερεύνησις τής συμβολής τοϋ οικονομικού παράγοντος εις τά 
τελούμενα έκάστοτε έγκλήματα δέν είναι δυνατή.



Αί δέ οικονομικά', κρίσεις, αίτινες κατά τά διάφορα έτη έπήλθον, ούτε έκ των αύτών 
αιτίων προεκλήθησαν οϋτε παρόμοιαι ήσαν διδ καί ήσκησεν έκαστη διάφορον έπί- 
δρασιν επί τά εγκλήματα ('). Αί κρίσεις ανεργίας κατά τά τέλη του παρελθόντος 
αΐώνος έπήρχοντο βραδέως, ήσαν τοπικαί, άβληχραί καί παρήρχοντο ταχέως, κατό
πιν όμως (ώς ή έν ’Αμερική τω 1929-1932) εΐσβάλλουσιν άπροόπτως καί ραγδαίως, 
έχουσι μεγίστην την έ'ντασιν, τήν διάρκειαν καί την κατά τόπον έκτασιν, καί είναι 
διεθνείς (3). Αί άνεργίαι δμως είναι μάστιγες τής συγχρόνου κοινωνίας τόσω δει- 
ναί, ώστε εκατομμύρια οικογενειών άνέργων ήσθάνθησαν τον β' παγκόσμιον πόλεμον 
ώς ευτυχή λύτρωσιν αύτών έκ τής παρατεταμένης άνεργίας. Τέλος έν τή διερευνή- 
σει τής έπιδράσεως τής άνεργίας έπί τά έγκλήματα προσκόπτομεν εις άνυπερβλή- 
τους δυσχερείας· διότι οί ποικίλοι παράγοντες οί καθιστώντες την κατάστασιν του 
άνέργου άφόρητον ή άνεκτήν (ήλικία, φΰλον, υγεία, οικογενειακή κατάστασις, χαρα- 
κτήρ του άνέργου καί τών μελών τής οικογένειας αύτοΰ, ιδία ή σο^φροσύνη καί οικο
κυροσύνη τής συζύγου) δεν δύνανται νά διακριβωθώσι διά τής στατιστικής. (8)

Ή  έν τή δυτική Ευρώπη κατά τον ιθ' αιώνα μετάστασις άπό τής άγροτικής 
εις τήν βιομηχανικήν οικονομίαν, δημιουργήσασα έν συνδυασμώ προς τάς μεγίστας 
προόδους τής τέχνης τήν κεφαλαιοκρατίαν καί τό προλεταριάτον ού μόνον διετάραξε 
τούς οικονομικούς ορούς τής κοινωνίας·, άλλά μετέβαλεν άρδην τον καθ’ ήμέραν βίον 
τών άνθρώπων καί τήν υφήν τής οικογένειας. ’Ενώ πρότερον ή γυνή, ώς σύζυγος 
καί μήτηρ, είργάζετο έντός τοϋ οίκου καί κατεσκεύαζε προϊόντα καταναλισκομενα 
ύπό τής οικογένειας, σήμερον έογάζεται έν τοΐς βιομηχανικοΐς έργοστασίοις, ό άνήρ 
έργάζεται μακράν αύτής, ή δέ θέσις αύτών είναι έπισφαλής ένεκα τοϋ συνεχούς κιν
δύνου τής άνεργίας. Ή  μικρά πόλις ήτο άλλοτε οίκονομικώς αύτάρκης καί άνεξάρ- 
τητος άπό τών μεγάλων πόλεων, ένώ σήμερον ή άνάπτυξις τών συγκοινωνιών καί 
μεταφορών κατέστησε καί τον χωρικόν άστόν, τον δέ κάτοικον μικράς πολεως πολί
την μεγάλης ('“). ’Επειδή δέ ή οικονομική κατάστασις άσκεΐ έπίδρασιν έπί τον άριθ- 
μόν καί τό είδος τών έγκλημάτων, ή έγκληματικότης είναι διάφορος κατ’ άμφότερα 
(κλοπάς, άπάτας, άναιρέσεις, τραύματα κ .λ .) εις τάς διαφόρους τοπικάς περιφέ
ρειας τής χώρας καί δή καί κατά λόγον τοϋ έπικρατοΰντος οικονομικού κλάδου εν 
έκάστη, δηλαδή τής γεωργίας, βιομηχανίας, έμπορίου. (δ)

Τέλος ή διερεύνησις περί τής έπιδράσεως τών οικονομικών ορών έπί τά έγκλη- 
ματα είναι δυσχερής: γ) Διότι ή έγκληματολογική στατιστική τής Ελλάδος, ώς και 
ή τών άλλων χωρών πλήν τής Ουγγαρίας, Φιλλανδίας, Τσεχοσλοβακίας, δυστυχώς

(1) Βλ. λ.χ. αντιπαραβολήν τής έν Γερμανία οικονομικής κρίσεως τών ετών 1922—23 πρός 
τήν τών έτών 1929—32 ύπό S a u e r  έ.ά. σ. 452.

(2) Ή  έκτασις καί ή διάρκεια τών κρίσεων άνεργίας έχει μειωθή, έν συγκρίσει προς τήν 
μετά τον α' παγκόσμιον πόλεμον περίοδον (παγκόσμιος οίκον, ΰφεσις 1929—32), διά τών γενο- 
μένων προόδων οικονομικής διαγνώσεως καί προγνώσεως καί τής έφαρμοζομένης κρατικής π ο λ ι 
τ ι κ ή ς  π λ ή ρ ο υ ς  ά π α σ χ ο λ ή σ ε ω ς  (έκτέλεσις κρατικών έπενδύσεων, μειοόσεις φόρων, 
έπιδοτήσεις κλπ.). Παρά ταϋτα αί κρίσεις τής άνεργίας δέν έξέλιπον παντελώς' διότι τά μέσα 
διαγνώσεως τής οικονομικής καταστάσεως, άναλύσεως τών οικονομικών φαινομένων καί προγνώ
σεως τής οικονομικής έξελίξεως, άτινα διαθέτομεν, δέν έβελτιώθησαν όσον είναι άναγκαΐον προς 
άποσόβησιν τής άνεργίας. ’Άλλως τε πλήν τής ομαδικής άνεργίας, τής όφειλομένης εις «κυκλικήν 
κατάπτωσιν» τής οικονομίας χώρας τινός, έχομεν καί τήν έ π ο χ ι κ ή ν άνεργίαν, ήτις είναι βρα
χυχρόνιος, άλλ’ αναπόφευκτος, τήν όφειλομένην εις ο ί κ ο ν ο μ ι κ ά ς τ ρ ι β ά ς ,  μάλιστα δε 
τήν δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ή ν  μ ο ν ί μ ο υ  χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς  ά ν ε ρ γ ί α ν ,  τήν όφειλομένην εις 
τήν κατωτέραν οικονομικήν άνάπτυξιν χώρας τινός (ώς είναι ή έν Έλλάδι ύφισταμένη μόνιμος 
άνεργία)' ή τοιαύτι) άνεργία δέν δύναται νά όβελισθή διά κρατικών μέτρων, άλλ’ έκλείπει βαθμιαίως 
καί αύτομάτως κατά τό μέτρον τής βαθμιαίας οικονομικής άναπτύξεως έκάστςς χώρας.

(3) ν. Η e n t i g, Crime, Causes and conditions, New York—London 1947 σ. 215.
(4) E 11 i o 11—M e r r i 11, Social Disorganization, New. York 1950 σ. 345 έ. 504.
(5) Βλ. Έγκληματ. κεφ. ς ' § 2, κεφ. ζ' § 3 IV, κεφ. Θ' § 3, 4, 5, κεφ. ι' § 1, 7, 8. 

Ώς προς τήν Γερμανίαν νϋν βλ. S a u e r  έ.ά. σ. 492, 533.
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δεν παρέσχεν ειδήσεις περί τής οικονομικής καταστάσεως των καταδικαζόμενων. ’Άν
η
περί
δικαζόμενου έν συνδυασμώ προς τάς οίκογε 
νά καθορίσωμεν βαθύτερον καί άσφαλέστερον την έπίδρασιν των οικονομικών όρων 
έπί την έγκληματικότητα. ( ')

2. Τεκμήριον περί τής έπιδράσεως των οικονομικών ορών επί 
τήν έγκληματικότητα ή έντονος διακύμανσις τώ ν κλοπών κατά τά
ε . J . . . . /ΛΛ<ν/* <γ λ Γ» i /- r / n if ln n r  -τ ̂  λ  \ j ν γ ϊ 'τ '1 τ ε λ ο υ -

:ην
ΐκανοποίησιν πάσης επιθυμίας, τα άτομα δεν κλεπτουσιν' αλλ εις τον πειρασμόν 
αύτόν ύπόκεινται όσοι ύφίστανται στερήσεις, όπερ ιδία συμβαίνει εν εποχαϊς οικο-

εριουσιας
(κλοπής, κλεπταποδοχής, άπατης, ύπεξαιρέσεως, βλ. Ινγκλημ. κεφ. ε § 8) δια- 
πιστουμένη έν ταΐε έγκλημ. στατιστικαΐς τής Γαλλίας (1827—1870), Γερμανίας 
(1883—1892), Ρωσίας (1892—1898), Κάτω Χωρών (1901—1903), ’Αγγλίας 
(1905—1909), Λεττονίας (1926—1929) (8), οφείλεται εις τήν μεγαλυτέραν^οικο
νομικήν πίεσιν προς δαπάνας, ήν ύφίστανται τα ατομα' διότι κατα τον χειμώνα η 
ζήτησις τής εργασίας είναι όλιγωτέρα καί αί βιοτικαί άνάγκαι του ανθρώπου αυςα- 
νονται αίσθητώς' διό τά διάφορα ε’ίδη τών εγκλημάτων κατα τής περιουσίας υφι- 
στανται βαθμιαίαν σημαντικήν αυξησιν άπό τής θερμοτάτης μέχρι τής ψυχρότατης 
εποχής τού έτους καί κατ’ άναλογιαν ποικιλλουσαν απο 25 50 °/0 ή και 77 /„
(ώς έν Γερμανία ως προς τήν κλεπταποδοχήν). (*)

3. Ή διακύμανσις τών τιμώ ν τού σίτου καί ή τώ ν μισθών βαίνει 
παραλλήλως προς τήν τών έγκλημάτων κατά τής περιουσίας. Στα- 
τιστικαί συνέκριναν τήν τιμήν τού σίτου προς τον αριθμόν τών τελούμενων 
κλοπών, έπειδή ή τιμή τού σίτου έθεωρηθη ότι ήτο και γνωμων τής καθολου

~ ’ ~ πληθυσμού είναιοικονομικής καταστάσεως. Ή  χρήσις τού άρτου υπό τού εργατικού πληθυσμι 
λίαν μεγάλη,ώστε ή αύξησις τής τιμής τού σίτου επιδρά ουσιωδώς υπο οικο- 
έπούιν εις τήν κατωτέραν καί πολυπληθεστέραν τάξιν τού λαού. Ο ν. May.

ικονομικήν
έποψιν είς την κατωτέραν και πολυπληθεστέραν τάξιν τού λαού. Ο ν. Mayr συνη- 
γαγε τό συμπέρασμα ότι έν Βαυαρία κατά τό χρονικόν διάστημά 1835 1861 πάσα
αυξησις τής τιμής τού σίτου προεκάλει άνάλογον αυξησιν τών κλοπών και πάσα

(1) Βλ. Γ α"ρ"δ ί κ α, ’Εγκληματολογίαν τ. Α' 1948 σ. 131. R o e s n e r i v  Handw. Kr·
II σ. 48, 1084.

τιστικής ού μόνον καθίσταται δυσχερής, άλλ’ άγει εύχερώς καί είς πλάνας' διό ενίοτε είναι αδ  ̂
νατον νά χρησιμοποιηθώσι τά στατιστικά στοιχεία (βλ. ’Εγκληματολογίαν τ. Β1 κεφ. κβ §

(3) ”Βλ. ταύτας έν R o e s n e r ,  HandW Kr. I 698 έ.
(4) Είδικώτερον βλ. L a c a s s a g n e ,  Marche de la crimmalite en France de 18_o 

a 1880 έν Revue scientifique, Μάϊος 1881 σ. 674 έ.
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ύποτίμησις τής αξίας του σίτου έπέφερεν άνάλογον μείωσιν αύτών (βλ. ν. Mayr 
έ.ά. III σ. 950). ’Άμεσος σχέσις τής τιμής των σιτηρών ή των τροφίμων ή των βιο- 
μηχανικών υλών προς τά εγκλήματα κατά της περιουσίας καταφαίνεται έν ’Αγγλία
καί'Ούαλία (1813-1913 (*), Γαλλία (1825-1913), Ρωσία (1874—1894) (3)', 
Βελγίω (1840-1890), 'Ολλανδία (1860-1891) (·), Γερμανία (1882-1913 ιδία 
Woytinsky ZgstW τ. 49 σ. 665). (*)

Έν Γ ε ρ μ α ν ί α ή ά π λ ή κ α ι  β α ρ ε ί α  κ λ ο π ή ,  κ λ ε π τ α π ο- 
δ ο χ ή, λ η σ τ ε ί α  καί λ η σ τ ρ ι κ δς ε κ β ι α σ μ ό ς ,  ά μ β λ ω σ ι ς, π ρ ο 
ά γ ω  γ ε ί α καί σ ω μ α τ ε μ π ο ρ ί α  αύξάνονται κατά τάς περιόδους τής οικο
νομικής κακουχίας καί έλαττοϋνται κατά τάς περιόδους τής οικονομικής ευεξίας 
(βλ. Roesner έ.ά. II 44, 1093. ’Εναργή στατιστικόν πίνακα έν Exner, Kriminal- 
biologie 1939 σ. 106 έ .). Έ ν Γ ε ρ μ α ν ί α  αί ύψηλαί τιμαί του σίτου ηυξανον 
τά έγκλήματα μόνον αν μή έπήρχετο αντίρροπος αϋξησις τών μισθών καί ήμερο- 
μισθίων (Sauer ε.ά. σ. 197). 'Η μεγίστη αυξησις τής τιμής του σίτου έν Γερμανία 
τώ 1891 έπήνεγκε μεγάλην αυξησιν τών κλοπών κατά τό έπόμενον έτος, όπερ οφεί
λεται εις τό ότι αί τιμαί λειανικής πωλήσεως άκολουθοΰσιν εις τάς τιμάς τής χονδρι
κής μετά παρέλευσιν χρονικού τίνος διαστήματος (ν. Mayr). Καί έν Γ α λ λ ί α τό 
κατά τό έτος 1879, άλλ’ ιδία τώ 1890 παρατηρηθέν ύψηλότατον όριον τών τιμών τών 
βιομηχανικών υλών σημειοϋται καί εις τάς τιμάς του σίτου τώ 1891 καί επιφέρει 
άνώτατον άριθμόν κλοπών κατά τό 1892, ώς έν τε τή Γερμανία καί τή ’Αγγλία κατά 
τό αύτό έτος.’Εν Β ε λ γ ί ω  ή έπίδρασις τής τιμής τών σιτηρών καί τών γεωμήλων 
επί τά έγκλήματα κατά την πεντηκονταετίαν 1840—1890 κατεδείχθη ύπό τοϋ Denis 
(βλ. La criminalite et la crise economique, Actes III Congres anthr. crim. έν 
Βρυξέλλαις τώ 1892. Τ ο ϋ  α ύ τ ο ΰ, Le socialisme et les causes economiques 
et sociales du crime, V Congres intern, anthr. crim. Amsterdam 1901, Compte— 
rendu σ. 256—69). Έν Βελγίω κατά τά έτη 1846—47 ή οικονομική κρίσις προε- 
κάλεσε μεγίστην αυξησιν τής έγκληματικότητος (τώ 1847 έπί 10.000 κατ. 65 κατα
δικαζόμενοι, ένώ τώ 1852: 19). 'Η καλή οικονομική κατάστασις διατηρεί άρκούν- 
τως σταθερόν τον άριθμόν τών εγκλημάτων κατά τά έτη 1853—1873. Τώ 1873 
έκσ'πα δεινή οικονομική κρίσις ής ένεκα ή έγκληματικότης μέχρι τοϋ 1889 άνερχο- 
μένη διπλασιάζεται.

(1) Ή  Dorothy Swaine Thomas, Social Aspects of the Business Cycle, New York, Knopf 
1927 σ. 135 έ. καταδεικνύει ότι έν Ά  γ γ λ ί α κατά τάς περιόδους οικονομικής εύημερίας τοϋ χρο
νικού διαστήματος 1857—1913 μειοϋνται τά έγκλήματα,κατά δέτάς περιόδους οικονομικής δυσπρα
γίας τής κοινωνίας αίσθητώς αύξάνονται, μάλιστα δέ αί διαρρήξεις καί αί ληστεϊαι (σ. 139). Τήν 
έν ’Αγγλία καί Ουαλία έπίδρασιν τής άνεργίας (1857—1913) έπί -τήν έπαιτείαν καί άλητείαν, έτι 
δέ τήν σχέσιν τής κυμάνσεως τών τιμών τών τροφίμων προς τάς καταδίκας έπί πορνεία βλ. έν 
R o e s n e r ,  Handw. kr. II 1097 έ. Έπί πλέον βλ. W ο y t  i n s k y, ZgstW τ. 49 a. 668 έ. 
ΙΊαλαιότερον περί ’Αγγλίας di V e r c e έ.ά. σ. 202 έ. Κατά τόν T h o r s  t e n  S e 1 1 i n (Re
search Memorandum on Crime in the Depression, Social Science Research Council, Bull 27, 
New York 1937), εΐ καί ή διατύπωσις πορίσματος είναι δυσχερής, διότι έκάστοτε έχρησιμοποιή- 
θησαν ποικίλοι γνώμονες, είναι άναντίλεκτον δτι ώρισμένα έγκλήματα κατά τής περιουσίας, μάλι
στα δέ τά μετά βίας τελούμενα, ηύξάνοντο κατά τάς περιόδους οικονομικών κρίσεων έ ν τ ε τ ή 
’Α γ γ λ ί α  κ α ί  τ α ϊ ς  Η.Π. Β ο ρ. ’Α μ ε ρ ι κ ή ς  (σ. 60). Καταλληλότερου γνώμονα τής 
οικονομικής καταστάσεως θεωρεί τό ε ΐ σ ό δ η μ α τ ή ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  τ ο ϋ  ε ρ γ ά τ ο υ ,  
όστις όμως σπανίως έχρησιμ οποιήθη (σ. 64).

(2) O T a r n o w s k y  La delinquenza e la vita sociale in Russia έν Rivista italiana 
di sociologia 1898 (βλ. έν Β o n g e r σ. 117 έ., 623 έ.) κατέδειξε τήν έπίδρασιν τής τιμής τοϋ 
σίτου ού μόνον έπί τά έγκλήματα κατά τής περιουσίας, άλλά καί έπί τήν καθόλου έγκληματικό- 
τητα.

(3) Βλ. Β ο n g e r σ. 606, 623.
(4) Πλουσιωτάτη βιβλιογραφία παρά B o n g e r  σ. 727 έ. καί R o e s n e r  έν Handw. 

Kr. II 1112 έ. Ό R o e s n e r  συνεκέντρωσε τά υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία περί τε τής Γερ
μανίας (αύτόθι II 1088 έ.) καί τών άλλων χωρών (σ. 1095 έ.).
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Έ ξ άλλο ν̂ πάλιν στατιστικών, π.χ. περί ’Ιταλίας ώς προς τα έτη 1875—1885, 
περί Γερμανίας 1880—1888 (Kurella) άποδεικνύεται δτι, καθ’ ας έποχάς οΐ μ ι 
σ θ ο ί  κ α ί  τ ά ή μ ε ρ ο μ ί σ θ ι α (“) έν συνδυασμώ προς τάς τιμάς του σίτου 
αυξάνονται, τά έγκλήματα κατά τής περιουσίας τείνουσι νά μειωθώσιν, άλλα μόλις 
οί μισθοί καί τά ημερομίσθια υποβιβάζονται, τά έγκλήματα ταΰτα τείνουσι ν’ αύ- 
ξηθώσι.

'Ο Ewald Renger έρευνήσας (1933) περί τής έγκληματικότητος έν Σαξο
νία κατά τά έτη 1882—1929, έδειξεν δτι ή διακύμανσις τής έγκληματικότητος έξαρ- 
τάται έκ τής δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ω ς τ ω ν  τ ι μ ώ ν  κ α ί  τ ώ ν η μ ε ρ ο μ ι 
σ θ ί ω ν .  'Η σχέσις αυτή είναι ήττον έμφανής, δταν τις θεωρή τό σύνολον τών εγ
κλημάτων, ών τά έλατήρια είναι ποικίλα. Τά έγκλήματα, άτινα δεν στρέφονται κατα 
τής περιουσίας, είναι ανεξάρτητα άπό τών ημερομισθίων. Άντιθέτως δμως ε ί ν α ι  
ά ν α ν τ ί λ ε κ τ ο ς  ή έ ξ ά ρ τ η σ ι ς  τ ώ ν  έ γ  κ λ η μ ά τ ω ν  κ α τ ά  τ ή ς  
π ε ρ ι ο υ σ ί α ς  έ κ  τ ώ ν  ή μ ε ρ ο μ ι σ θ ί ω ν  κ α τ ά  τ η ν  π ε ρ ί ο δ ο ν  
τ ο υ  κ α ν ο ν ι κ ο ύ  β ί ο υ  τ ή ς  Γ ε ρ μ α ν ί α ς ,  ή τ ο ι  τ ά  π ρ ο π ο λ ε 
μ ι κ ά  έ τ η  1882—1914. 'Η έπί την εγκληματικότητα έπίδρασις τών ήμερομι- 
σθίων είναι άμεσος, μή έκδηλουμένη, ώς ή έκ τής αύξήσεως τής τιμής του σίτου 
μετά έν έτος.

'Η άμοιβαία σχέσις ήμερομισθίων καί κλοπών δεν παρατηρεΐται τοσον συ- 
χνώς, ώς ή τής ύπερτιμήσεως τών τροφίμων καί τής αύξήσεως τών κλοπών, έπειδή 
οΐ μισθοί καί τά ήμερομίσθια δντα όλιγώτερον εύαίσθητα αύξομοιοϋνται άραιοτερον 
τών τιμών τών τροφίμων.

4. ‘Η τιμή τοΰ σίτου καί τά ήμερομίσθια δεν είναι ασφαλής 
γνώμων τής περιπλόκου οικονομικής καταστάσεως τής σήμερον. Εις
τον πολυπλοκώτατον οικονομικόν βίον τής σήμερον δέν άρκεΐ νά συγκρινω- 
μεν μεμονωμένον τι στοιχεΐον τοΰ οικονομικού βίου, ώς είναι ή τιμή τοΰ σίτου 
ή τά ήμερομίσθια, προς τούς άριθμούς τών τελουμένων εγκλημάτων, ίνα ίδωμεν 
την έξάρτησιν τής κινήσεως τής έγκληματικότητος έκ τής οικονομικής καταστα- 
σεως" διότι έν τή οικονομία ύπάρχουσι πολυσχιδείς παράγοντες, πολυδαιδάλως περι
πλεκόμενοι, ών τις δυνατόν νά έπιδράση έπί τον άριθμόν τών τελουμένων εγκλημάτων.

Κατά τήν νεωτέραν έποχήν τής ακμής τής βιομηχανίας οί όροι τοΰ βίου καί 
ή έγκληματικότης δέν έξαρτώνται μόνον ή κυρίως έκ τής αύξήσεως ή μειώσεως τής 
τιμής τοΰ σίτου έν συγκρίσει προς τήν έξέλιξιν τών μισθών, άλλ’ έκ τών τιμών και 
άλλων προϊόντων άγροτικών καί βιομηχανικών. ’Άλλως τε ή χαμηλη τιμή τοΰ σί
του έπιδρα μέν εύνοϊκώς έπί τήν οικονομικήν κατάστασιν τών βιομηχανικών εργα
τών καί γενικώτερον τοΰ πληθυσμοΰ τών άστικών κέντρων, έχει δμως δυσμενή επί- 
δρασιν έπί τήν οικονομίαν τών άγροτών.

’Ανεξαρτήτως δμως τούτου τό υψηλόν έπίπεδον τών μισθών δέν σημαίνει 
άναγκαίως καί καλήν οικονομικήν κατάστασιν τών έργατών. Διότι σπουδαιοτητα 
έχει ούχί τό ύψος τών έκάστοτε ήμερομισθίων, άλλά τό π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ 
με  ν ο ν ύ π ’ α ύ τ ώ ν  ε ι σ ό δ η μ α  έντός ώρισμένης χρονικής περιόδου π.χ. 
καθ’ έβδομάδα ή κατά μήνα. ’Εάν ένεκεν ανεργίας ή απεργίας τό εισόδημα τοΰ ερ
γάτου είναι χαμηλόν, ή οικονομική αύτοΰ κατάστασις είναι κακή καί κατ’ άκολου- 
θίαν δύναται νά άποτελέση αυτή αίτιον έγκληματικότητος, ακόμη καί άν τό ύψος 
τοΰ καταβαλλομένου ήμερομισθίου είναι έν συγκρίσει προς τον τιμάριθμον ικανο
ποιητικόν. Ούτως έν Σαξονία κατά τά έτη 1901—1903 παρά τήν αυξησιν 
τών μισθών ηύξήθησαν καί τά κατά τής περιουσίας έγκλήματα. διότι ανεργία

(1) Περί ’Ιταλίας ό d i V e r c e έ.ά. σ. 87 έξ. ύπελόγισε πόσα', ώραι έργασίας άπαιτοϋν- 
ται προς άγοράν 100 κιλών σίτου καθ’ έκαστον τών έτών 1875—1885, ϊνα προσδιορίστ; τό ΰψος 
τοΰ ήμερομισθίου κατά μέσον ορον έκάστου έτους.
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καί καθόλου αστάθεια έπεκράτει έν τώ οικονομικού βίω τής χώρας. (') 
Καθόλου είπεΐν ή άνεργία, ένεκα τής σπουδαιότατος, ήν έχει ώς παράγων 

προσδιοριστικός του εισοδήματος καί τής οικονομικής καταστάσεως των ατομο ν̂, 
αυξάνει πολύ τά_έγκλήματα- λ.χ. έκ των εΐσαχθέντων εις τό σωφρονιστήριον τής πο
λιτείας Illinois καταδίκων (1926—1931) οί 37—48 °/0 ήσαν άνεργοι κατά τον 
χρόνον τής τελέσεως τού εγκλήματος (-). Έν Γερμανία άπό του 1928 μέχρι τοΰ 
1932 ό αριθμός των άνέργων ηύξήθη τεραστίως (άπό 1 */a εις 5 1 /, έκατομμύρια)- 
καί ηύξήθη μέν έκ παραλλήλου ό αριθμός των καταδικαζομένων έπί κλοπή και κλε- 
πταποδοχή, άλλ’ ή αΰξησις είναι σμικρά έν συγκρίσει προς την τεραστίαν αΰξησιν 
τής άνεργίας (όρθώς Sauer σ. 197, 469)’ τούτο δέ διότι ή ένδεια έπεκουφίσθη, αν 
μή έξουδετερώθη, διά παροχής βοηθημάτων εις τούς άνεργους. Άντιθέτως ηύξήθη 
κατά πολύ (109 °/0) ή ληστεία ιδία των έφήβων μή συνεχομένων ύπό βοηθημάτων 
άνεργίας άπό τής ροπής πρός έπαύξησιν των προσόδων αυτών δι έγκλήματος, ίνα 
πορισθώσι τά μέσα πρός άπολαύσεις.

Έν Έλλάδι ό έκ πολλών στοιχείων συναγόμενος δείκτης τής οικονομικής 
δραστηριότητος τού τόπου (3) άρχεται κατερχόμενος άπό τού 1930 κατ’ αρχας μέν 
έλαφρότερον, εϊτα δέ .ισχυρότερου τώ 1931 καί ιδία τώ 1932, οτε διαπιστούται η 
όξυτέρα φάσις τής οικονομικής κρίσεως έν Έλλάδι. Ή  μεγαλυτέρα έντασις άνερ
γίας παρετηρήθη τώ 1932 καθ’ δ ό άριθμός των άνέργων είναι σχεδόν τριπλάσιος 
τών τοΰ έτους 1928 (4)- άπό δέ των άρχών τοΰ 1933 σημειοΰται σχετική βελτίωσις 
τών οικονομικών δρων. Ό  άριθμός τών έπί κλοπή καταδικαζομένων τώ 1928 άνέρ- 
χεται εις 7832 άτομα, αύξάνων δέ σταθερώς κατ’ έτος έξικνεΐται τώ 1932 εις τό 
κατακόρυφον (14.063), έκεϊθεν δέ μειοΰται ώστε τώ 1935 καταδικάζονται επί κλοπή
11.810 άτομα ήτοι 16 °/0 όλιγώτερα. Ό άριθμός τών έπί κλοπή καταδικαζομένων 
τω 1932 είναι κατά 80 °/0 μείζων τοΰ έτους 1928, ό δέ άριθμός τών έπί υπεξαιρέ
σει κατά 128 ° /„ (5). 'Ο άριθμός τών έπί άπάτη (6) καταδικαζομένων άνέρχεται 
τώ 1928 εις 364 άτομα, τώ δέ 1932 εις 1032 ήτοι αύξάνεται κατά 183 °/0.

5. Ή εύρυτέρα έννοια τής οικονομικής ανάγκης, ήτις είναι αιτία τών 
εγκλημάτων. Έλλειψις χρημάτων πρός ίκανοποίησιν στοιχειωδών άναγκών τοΰ βίου 
καί .συντήρησιν τοΰ άτόμου έν τή ζωή ήτοι τό φάσμα τοΰ θανάτου έκ τής πείνης και 
τοΰ ρίγους καταθραύει καί ίσχυροτάτην βούλησιν.’Ήδη έν τωκανονικώ δικαίω δέν είναι 
άξιόποινος ή κλοπή τροφίμων έν καταστάσει άνάγκης (necessitas non habet legem- 
G ratian i Dec-return, pars 3, dist. 5, Cap 26. 'Ομοίως καί έν τή CCC άρθρ. 166). 
'Ο έπί μακρόν χρόνον παραμείνας άνεργος τίμιος έργάτης πρός ιδίαν συντήρησιν καί 
τών μελών τής οικογένειας αύτοΰ υποκύπτει εις τον πειρασμόν τής τελεσεοος κλοπής, 
κλεπταποδοχής, λαθρεμπορίας, προαγωγείας, έπαιτείας κ.ά. Όλίγιστοι τών άνθρώπων

(1) R e n g e r σ. 38 έ. 59. 'Ομοίως κατά τά έτη 1928—30 έν Γερμανία παρατηρεΐται αΰ- 
ξησις τών ημερομισθίων, αλλά καί τών κλοπών, έπειδή κατά, τό χρονικόν τοϋτο διάστημα έπήλθε 
καί μεγίστη αΰξησις τής άνεργίας (βλ. Ε x n e r έ.ά. σ. 102).

(2) S i m p s o n ,  The Employment. Index κλ. J. amer. Inst. Crim. Law Crimino
logy τ. 24, 1934 σ. 914, 921.

(3) Βλ. Ά ν ω τ ά τ ο υ  Οί κ ο ν ο μ ,  ι κ ο ϋ  σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ,  Οί δεΐκται τής οικονο
μικής δραστηριότητος τής 'Ελλάδος κατά τά έτη 1928—1934, ΆΟήναι, ’Εθνικόν Τυπογρ. 1935 σ. 6.

(4) Βλ. I. Π ί ν τ ο υ, Τά αίτια καί αί διακυμάνσεις τής άνεργίας έν 'Ελλάδι, Άθήναι 1934, 
σ. 58 έ.

(5) Τω 1928 καταδικάζονται έπί υπεξαιρέσει 1241 άτομα, τω 1932 καταδικάζονται 2836 
(βλ. άνωτέρω σ. 4 σημ. 2).

(6) Ή  έλλην. έγκληματολογική στατιστική έντή  κ α τ η γ ο ρ ί α  τ ώ ν  ά π α τ ω ν  δεν 
περιέχει μόνον τάς κυρίως είπεϊν άπάτας άλλα καί ποικίλα άλλα είδικώτερα έγκλήματα, άτινα 
διαρκώς μεταβάλλουσα κατά τά διάφορα έτη (1930, 1932, 1933, 1934) καθίσταται λίαν δυσχεί- 
ριστος ή επισφαλής- άλλοτε λ.χ. συνυπολογίζει εις τούς καταδικαζομένους έπί άπάτη και  ̂τούς 
έπί δολία χρεωκοπία ή παραβάσει τοΰ ν. 2184/1920 άρθρ. 12 περί γεωργικών ένεχυρογραφων, 
άλλοτε δέ δέν συναριθμ.εΐ τοιαύτας καταδ ίκας.
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λιμοκτονοΰσιν έαυτούς, άλλ’ ουδέποτε θυσιάζουσι τήν αρετήν καί τιμιότητα αυτών. 
"Ενδεια δμως καί οικονομική πίεσις υπάρχει καί δταν το άτομον έχη ή δημιουργή 
άνάγκας μείζονας των οικονομικών αΰτοΰ πόρων. "Οσω δέ ή βούλησις είναι άσθενε- 
στέρα ή ένεκεν άλλων εΐδικωτέρων λόγων ή προσωπικότης είναι άνίσχυρος οίον 
ψυχικών άνωμαλιών, ψυχικής άνισορροπίας (‘ ), ύπολελειμμένου νοητικοϋ (έλλειψις 
περινοίας, προβλέψεως καί κρίσεως, έπιπολαιότης, άφροσύνη) ή καί άπαιδευσίας, 
κακής αγωγής, κακών παραδειγμάτων, κακών έξεων τοϋ βίου (διασκεδάσεων κ .λ .) 
τόσω καί έλαφρότερον ερέθισμα ήτοι οικονομική πίεσις έλαφροτάτη, ούχί μόνον η 
άμεσος, άλλά καί ή έμμεσος δύναται νά άγάγη τό άτομον εις τά έγκλήματα· οΰτω 
φέρονται εις ταϋτα ού μόνον οί άνήλικοι καί αί γυναίκες, άλλά καί ένήλικες άνδρες. 
Επειδή δέ ή συμβολή τής προσωπικότητος είναι τόσον ισχυρά, ή έγκληματικότης 
τών καθ’ έξιν έγκληματιών (κλεπτών, διαρρηκτών, λο^ποδυτών κ .λ .) αύξάνεται 
καί κατά τάς χρονικάς περιόδους οικονομικής ευημερίας τής κοινωνίας (Exner σ. 
105), διότι οφείλεται εις ρ ο π ή ν  προς τό έγκλημα, εις τήν ιδιοσυστασίαν αυτών. 
Τά κατά τής περιουσίας έγκλήματα τών καθ’ έξιν έγκληματιών δεν ύφίστανται αισ
θητήν τήν έπίδρασιν τών οικονομικών κυμάνσεων. Ή  ένδεια, ήν τοιοΰτος καθ’ έξιν 
έγκληματίας έπικαλεΐται έν περιόδοις οικονομικής δυσπραγίας τής κοινωνίας, δεν 
είναι τό κύριον αίτιον τών έγκλημάτων αύτοΰ" ώς όρθώς παρετηρήθη, ένεκα του είδους 
τής προσωπικότητος αύτοΰ ούτε σοβαρώς άναζητεΐ έργασίαν, ούτε έμμένει εις βιο
ποριστικήν θέσιν άνευρισκομένην αύτώ.

"Ενεκα τής μεγάλης συμβολής τής προσωπικότητος παρατηρεΐται τέλεσις 
πολλών καί βαρυτέρων έγκλημάτων είς περιόδους κακής λειτουργίας τής κρατικής 
μηχανής, ώς κατά τήν μετά τον β' παγκόσμιον πόλεμον περίοδον, ότε ένεκα τής 
έλλείψεως έπαρκοϋς έλέγχου καί ταπεινώσεως του ήθικοϋ συναισθήματος τελούνται 
πολλαί καταχρήσεις ύπό υπαλλήλων, οίτινες πρότερον έζων έντίμως.

'Η έλλειψις άγρύπνου έλέγχου επί τέΰν διαχειριστών τοΰ ξένου χρήματος, 
δημοσίου ή ιδιωτικού, άγει εις « π λ ο ύ τ ο ν  ά π ό  τ ώ ν  κ ο ι ν ώ ν »  ή 
« π λ ο ύ τ ο ν  έ κ  τ ώ ν  ά λ λ ο τ ρ ί ω ν » .  'Ο άγρυπνος έλεγχος καταργεί 
τον πειρασμόν καί συνέχει άπό τών έγκλημάτων (2) . ’Ιδιαιτέρους ελκυστι- 
καί εΰκαιρίαι πλουτισμού καί μάλιστα αίφνιδίως(3) έμφανιζόμεναι φέρουσι 
καί τίμιους ούχί δ’ ένδεεΐς άνθρώπους είς τό ταχέως πλουτήσαι, οιον οι 
άνευρίσκοντες πράγμα άπολωλός πολύτιμον καί παρασιωπώντες τήν ευρεσιν 
αύτοΰ (Π.Κ. 376) ή ό λαβών παρά τοΰ ταμείου πλειότερα τών δσων δικαιούται 
καί ιδιοποιούμενος ταΰτα (ύπεξαίρεσις 375 Π.Κ.), ή άνώτεροι ταχυδρομικοί 
ύπάλληλοι κλέπτοντες τάς ταχυδρομικάς έπιταγάς, υπάλληλοι επισιτισμού έκδι- 
δοντες ψευδή δελτία τροφίμων καί διενεργούντες λαθρεμπόριον. ’Ακριβώς δια τον 
αύτόν λόγον, ήτοι έπειδή ή πλειονότης τών άτόμων δέν έχει ίσχυράν τήν βούλησιν 
καί έμπέδους τάς ήθικάς άρχάς, φέρονται είς έγκλήματα κατατείνοντα είς τον πο- 
ρισμόν οικονομικού ώφελήματος πρόσωπα πολλά, άτινα πρότερον έζων και συνε- 
τηροΰντο τιμίως, δταν έπέλθη οικονομική κρίσις, απότομος αΰξησις τής τιμής τών 
τροφίμων, μείωσις τών ήμερομισθίων, άνεργία, κακός άμητός, έπιζωοτία. Διό ή "ηθι
κή καί ή έγκληματικότης χώρας τίνος έξαρτάται πολλώ μάλλον έκ τών άποτομων 
οικονομικών μεταβολών καί κρίσεων ή τής έν αυτή κακής οικονομικής καταστασεως. 
"Οσω άπροόπτως καί αίφνιδίως έπέλθωσι τοιαΰται κρίσεις, δσω ίσχυρότεραι εις 
έ'ντασιν καί μακρότεραι είς διάρκειαν άποβώισιν, δσω είς εύρυτέραν έκτασιν απλοΰν- 
ται, οπότε νεκροΰσι τήν οικονομίαν πλειόνων επαρχιών ή ολοκλήρου τής χωράς ή 
πολλών χωρών όμοϋ καί άποβαίνουσι διεθνείς (οΐονή τοΰ 1929/32), τόσω πλειμχεροι

(1) Βλ. ’Εγκληματολογίαν τ. Β1 κεφ. κ ΐ '  § 4, κζ' § 3, κη' § 2, 6, 10, 13.
(2) S e e 1 i g, Lehrbuch der Kriminologie, 1951, σ. 78 έ. 321.
(3) S e e 1 i g έ.ά. σ. 81.
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περιπίπτουσιν εις το έγκλημα, ακόμη καί οΐ ΐσχυροτέρας βουλήσεως και ουχι ανέν
τιμοι πρότερον οντες, ώς εις τάς μεγάλας επιδημίας των νόσων τοΰ σωματικού οργα
νισμού έθνησκον δεκάδες χιλιάδων καί ά.σθενέστεροι, άλλά και ισχυροί σωματικώς 
οργανισμοί.

Καθόλου είπεΐν ή αυξησις των κλοπών καί άλλων έγκλημάτων κατά της περι
ουσίας, ήν παρατηροΰμεν κατά τάς οΐκονομικάς κρίσεις, πολλάκις δεν είναι επακο
λούθημα της άμέσου βιοτικής άνάγκης, τής πείνης καί τοΰ ψύχους, άλλά τής επιθυ
μίας προς κτήσιν ή δαπάνην πλειόνων ( ‘) · άλλως εΐπεΐν είναι έπακολούθημα τής ανι- 
κανότητος των ανθρώπων, ί'να Ικανοποιήσωσιν άνάγκας δημιουργηθείσας έν εποχαΐς 
οικονομικής άνέσεως. Καί κατ’ αυτόν τον Bonger (σ. 625 έπ .), άκλονήτως πιστεύ- 
οντα εις την θεωρίαν τοΰ Καρόλου Marx (σ. 307), πολλά των έγκλημάτων κατα τής 
περιουσίας τελούνται έκ τής επιθυμίας προς πολυτελείς καί ούχί άπολύτους άνάγκας. 
Είναι άποδεδειγμένον ότι έκ των κλεπτών, κλεπταποδόχων ( 2), άπατεωνων ( 8), κατα
χραστών παντός είδους, αισχροκερδών έμπορων, τών άσυνειδήτων ιατρών και μαιών, 
οί'τινες διενεργοΰντες άμβλώσεις κερδαίνουσι μεγάλα χρηματικά ποσά, όλίγιστοι 
είναι άνθρωποι άληθώς τής άνάγκης. Ά λλ’ όταν ύποτιμηθώσι τά ημερομίσθια ή 
άνατιμηθώσι τά μέσα τοΰ βίου, τό άτομον δεν δύναται άποτόμως νά διακόψη τάς φι
λίας καί τάς διασκεδάσεις, τον πότον, καπνόν, κινηματογράφους καί θέατρα, αυτο- 
κινητοδρομίας, κυβείαν, πολυτελείς καί έπιδεικτικάς άμφιέσεις καί δαπανηράς θυσίας 
εις την Άφροδίτην, ίνα περιορίση τάς δαπάνας αύτοΰ. 'Η π ρ ο σ ω π ι κ ο τ η ς  
« ρ α κ α ί  ή δ ύ ν α μ ι ς  τ ώ ν  έ μ φ υ τ ε υ θ ε ι σ ώ ν  ή θ ι κ ώ ν  α ρ χ ώ ν  
ά ν τ ι δ ρ α έ π α ρ κ ώ ς κ α ί  κ α τ ά  τ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  π ι ε σ ε ω ς 
κ α ί  ε ί ν α ι  ό κ ύ ρ ι ο ς  π α ρ ά γ ω ν ,  ό σ τ ι ς ά π ο φ α σ ί ζ ε ι ,  αν  το  ά
τ ο μ ο ν  θά π ε ρ ι π έ σ η  ε ι ς  τό έ γ κ λ η μ α  (4). Διό όσω μάλλον άωρος 
είναι ή προσωπικοτης ή άνίσχυρος, άνισόρροπος ενεκεν άνωμαλίας, τόσω μείζων εί
ναι ό έκ τής οικονομικής πιέσεως καί άνάγκης κίνδυνος τοΰ άτόμου νά περιπεση εις 
τό έγκλημα. Επομένως καλή οικονομική κατάστασις δεν σημαίνει πάντοτε και 
ευμενή έπίδρασιν επί τήν έγκληματικότητα.

Έν Γερμανία κατά τήν περίοδον τοΰ α' παγκοσμίου πολέμου 1914—18 προς 
άνάπΐυξιν τής βιομηχανίας τών πολεμεφοδίων οί νεαροί άστράτευτοι εργαται ημει- 
βοντο δι’ υπέρογκων ημερομισθίων, όπερ όμως έγένετο άφορμή ήθικής αύτών κατα- 
πτοόσεως καί αύξήσεως τής έγκληματικότητος (βλ. Έγκλημ. κεφ. ιθ' § 2 πρβλ. 
κεφ. ι' §9 ). Έν Γερμανία κατά τά έ'τη 1882-1913 ή αυξησις τών τιμών επα- 
γεται πολύ ένωρίτερον αυξησιν τών κλοπών, αίτινες τελούνται ύπό ανήλικων ατό
μων, ή τών κλοπών τών τελουμένων ύπό ενηλίκων, κατά δέ τούς χρονους τής αναρ- 
ρώσεως έκ τής οικονομικής κρίσεως αί κλοπαί αί τελούμεναι ύπό άνηλίκων μειοΰνται 
πολύ βραδύτερον τών ύπό τών ένηλίκων αί οΐκονομικαί άνάγκαι τών άνηλίκων είναι

(1) «Si ad naturam vives, nunquam eris pauper;/si ad desiderium. nunquam dives. 
( S e n e c a ,  Epist. XVI).

(2) Πολλαί τών κλεπταποδόχων τελούνται ύπό κλεπταποδόχων κατ’ επάγγελμα, οί'τινες 
είναι έκμεταλλευταί, ώστε ή ένδεια δέν είναι προϋπόθεσις τών έγκλημάτων αύτών (βλ. S a u e r ,  
έ.ά. σ. 201. F r δ 1 e k e, Hehlerei 1939).

(3) Κατά την αύστριακήν στατιστικήν (1899) έκ τών επί απάτη καταδικαζόμενων 24 % 
εΐχον μικράν περιουσίαν καί 1,6 % ήσαν εύποροι ( B o n g e r  σ. 493).

(4) A s c h a f f e n b u r g a .  125 έ. Η δ ρ ρ 1 e r, Arch. Krim. τ. 76 σ. 81 έ. τ. 87 σ. 
15 έ. Ώς ό Η ρ ό δ ο τ ο ς  (VII, 102) «τ ή Έ  λ λ ά δ ι π ε ν ί η  αίεί σύντροφός έστι... άρετή 
διαχρεομενη τήν πενίην άπαμύνεται». Κατά τον Π λ ά τ ω ν α ,  Νόμ. Θ' 870 Α « τ ό  μ ε ν  δή 
μ έ γ  ι σ τ ό ν  ε π ι θ υ μ ί α  κ ρ α τ ο ύ σ α  ψ υ χ ή ς  έ ξ η γ ρ ι ω μ έ ν η ς  ύ π ό  π ό θ ω ν '  
τ ο ύ τ ο  δ ’ έ σ τ ί  μ ά λ ι σ τ α  ε ν τ α ύ θ α ,  οό π λ ε ϊ σ τ ό ς  τ ε  κ α ί  ι σ χ υ ρ ό τ α τ ο ς  
ί μ ε ρ ο ς  ών  τ υ γ χ ά ν ε ι  τ ο ϊ ς  π ο λ λ ο ί  ς, ή τ ώ ν  χ ρ η μ ά τ ω ν  τ ή ς  ά π λ η σ τ ο υ  
κ α ί  ά π ε ι ρ ο υ  κ τ ή σ ε ω ς  έ ρ ω τ α ς  μ υ ρ ί ο υ ς  έ ν τ ί κ τ ο υ σ α  δ ύ ν α μ ι ς  δ ι α  
φ ύ σ ι ν  τ ε  κ α ί  ά π α ι δ ε υ σ ί α ν  τ ή ν  κ α κ ή ν '  τ ή ς  δέ ά π α ι δ ε υ σ ί α ς  η τ ο ύ  
κ α κ ώ ς  έ π α ι ν ε ΐ σ θ α ι  π λ ο ύ τ ο ν  α ι τ ί α  φ ή μ η  π ρ ο ς  τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  τ ε  
κ α ί  β α ρ β ά ρ ω  ν».
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πολύ όλιγώτεραι ή αί των πρεσβυτέρο,ιν άτόμο^ν, των οικογενειαρχών άλλ’ οί ανή
λικοι δεν έχουσιν έτι διαπλάσει ισχυρούς χαρακτήρας καί κατά τούς χρόνους τής δυσ
πραγίας δυσχερέστερον έγκαταλείπουσι τάς άπολαύσεις (Aschaffenburg σ. 127). 
’Άλλως τε αί έγκληματολογικαί στατιστικαί δεικνύουσιν δτι ή οικονομική εύπορια 
τής κοινωνίας αυξάνει τά έγκλήματα τής βίας (σωματικάς βλά.βας, έξυβρίσεις, άντι- 
στασιν κατά τής άρχής), έγκλήματά τινα των ήθών (προσβολάς τής αίδοϋς, προα- 
γωγείαν, σωματεμπορίαν, έταιρισμόν), ετι δέ τάς εκτρώσεις, τάς μοιχείας, την απά
την καί τά τυχηρά παίγνια, ήτοι έγκλήματα άπαιτοϋντα δύναμιν, δραστηριότητα, 
έφεσιν προς άπόλαυσιν του δρά-στου ή τού θύματος τοϋ έγκλήματος, δπερ διερεθίζει 
αυτόν (Sauer, ένθ’ άνωτ. σ. 195).

Τά πλεΐστα των κατά τής περιουσίας εγκλημάτων τελούνται, ώς έρρήθη, ουχι 
προς άποτροπήν τής λιμοκτονίας ή θανάτου έκ τού ψύχους, αλλά εκ ρ ο π ή ς  
π ρ ο ς  ά π ό λ α υ σ ι ν  ή έ π ί δ ε ι ξ ι ν ,  π λ ε ο ν ε ξ ί α ς ,  μ α τ α ι ο δ ο ξ ί  α_ς, 
ή του φ θ ό ν ο υ  π ρ ο ς  τ ο ύ ς  έ χ ο ν τ α ς  π λ ε ί ο ν α .  Το μεγαλυτερον μέ
ρος των νεαρών άνδρών, οίτινες κλέπτουσι, καί τών νεαρών γυναικών, αίτινες 
έταιρίζονται, κατολισθαίνουσιν εις την κλοπήν καί τον εταιρισμόν (δρα Έγκλημ. 
κεφ. ιγ' § 7 έν τελεί), ούχί διότι δεν έχουσιν ένδυμα, άλλά διότι έπιθυμοϋσιν ώραι- 
ότερον ένδυμα. Χαρακτηριστικαί είναι : α) Αί ενίοτε υπό γυναικών πολλάκις ευ
πορούν τελούμεναι κλοπαί έμπορευμάτων (συνήθως εύτελεστάτων στολιδίων ή αθυρ
μάτων ) έ κ τ ώ ν  ε κ τ ε θ ε ι μ έ ν ω ν  π ρ ο ς  έ π ί δ ε ι ξ ι ν  έ ν τ ο ς κ α τ α 
σ τ η μ ά τ ω ν  ( 1). β ) Αί γενόμεναι έν Έλλάδι ληστεΐαι κατά τον παρελθόντα αιώνα 
ύπό κατ’ έπάγγελμα ληστών, κτησαμένων πλούτον έκ τών έγκλημάτων, άξιούντων 
έκάστοτε ώς λύτρα δεκάδας χιλιάδων χρυσών λιρών (ληστεία Δήλεσι 1870), ακρι
βώς ώς οί νύν έν Η. Π. βορ. ’Αμερικής μεγάλης δράσεως κατ’ έπάγγελμα έγκλη- 
ματίαι ( 2) . γ ) Έγκλήματα εύπορων τελούμενα προς κτήσιν πλούτου, οίτινες «σπευ- 
δουσι πλουτεΐν μάλλον ή χρηστοί δοκεΐν είναι» (Ίσοκ. 3, 50), οΐον έμπρησμοί ίδιου 
κτήματος προς είσπραξιν μεγάλης άποζημιώσεως έκ τής άσφαλιστικής εταιρείας, 
πλαστογραφίαι διαθηκών, ή φόνος προσώπου προς κληρονόμησιν τής περιουσίας αυ
τού (Seelig έ.ά. σ. 82, 115). Τέλος τό οτι εις τά έγκλήματα κατά τής περιουσίας 
συμβάλλει πολλω μάλλον ή π λ ε ο ν ε ξ ί α  ή ή απόλυτος βιοτική άνάγκη δείκνυ- 
ται έναργώς έκ τού δτι έν έποχαΐς οικονομικής κρίσεως αύξάνονται πολύ πλειοτε- 
ρον τά έκ φιλοκερδίας καί έκμεταλλεύσεως τελούμενα έγκλήματα. Επί παραδείγ
ματος έν Γερμανία κατά τήν μεγίστην οικονομικήν κρίσιν τω 1923 ή μέν κλοπή 
έ τ ρ ι π λ α σ ι ά σ θ η ,  ή δέ κλεπταποδοχή έ ξ α π λ α σ ι ά σ θ η  έν συγκρίσει 
προς τά κατά τό έτος 1912 τελούμενα έγκλήματα (Roesner έ. ά. II 45). 
"Ενεκα τής μεγάλης ζητήσεως τών άναγκαίων εις τήν ζοαήν πραγμάτων 
ή κλεπταποδοχή κατέστη λίαν προσοδοφόρος. Οί κλεπταποδόχοι άποκτώσιν εκ τών 
κλεπτών δι’ υψηλών τιμών προς μεταπώλησιν, έπειδή έχουσιν υψηλά κέρδη’ διο 
δι’ έπανειλημμένων μεταπωλήσεων τών κλοπιμαίων αύξάνουσι κατά τροπον κατα
πληκτικόν πολύ πλειότερον ή οί κλέπται κατά τάς έποχάς τής λαϊκής δυστυχίας.

’Επειδή ή μέση τάξις τής κοινωνίας έχει μάλλον έμπέδους τάς ήθικάς άρχας 
διατηρεί τήν ήθικήν αυτής άσφαλέστερον καί ευχερέστερου, διό και ρεπει ολιγωτερον 
εις τό έγκλημα καί τον έταιρισμόν. Κατά τήν μετά τον α' παγκόσμιον πόλεμόν περί
οδον τών έτών 1918—1923 έν τε τή Γερμανία καί ταίς άλλαις χώραις ή μέση τάςις 
τής κοινωνίας έδοκιμάσθη οίκονομικώς πολύ πλειότερον ή ή κατωτέρα η εργατική' 
διότι έν συγκρίσει προς τήν έργατικήν ειχεν οίκονομικάς προσόδους πολύ ολιγωτερας 

'καί άνάγκας πλειοτέρας· έδωκεν δμως πολύ μικρότερου άριθμόν άντιπροσωπων εκ

(1) Βλ. Έγκλημ. κεφ. κγ' § 3δ. Κ r u g, 50 Jahre Frauenkriminalilal 1882—1932. (Beit- 
rage z. Statistik Bayerns, H. 124) σ. 107.

(2) M a b e l  E l l i o t t ,  Crime in Modern Society. New York 1952 σ. 374.
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των άρρένων εις έγκλημάτίας, έκ των θηλέων εις πόρνας, ή οσον έδωκεν ή κατωτέρα 
κοινωνική τάξις.

Άλλ’ εί καί ή προσωπικότης καί ή δύναμις των έμφυτευθεισών ήθικών άρχών 
κατά κανόνα άντίδρώσιν άρκούντως κατά τής οικονομικής πιέσεως, άλλως εΐπεΐν, 
εΐ καί ή πενία δ ε ν  ε ξ α ν α γ κ ά ζ ε ι  τ ό ά τ ο μ ο ν, ί ν α τ ε λ ε σ η έ γ κ λ η 
μα,  ό μ ω ς  κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί  τ ο ύ ς  ο ρ ο ύ ς  τ ο ύ ς τ ε κ ο ι νω ν ι κ  ο ύ ς κ α ί 
τ ή ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς ,  ο ί τ ι ν ε ς δ ι ε υ χ ε ρ α ί ν ο υ σ ι  τ η ν  τ έ λ ε -  
σ ι ν α ύ τ ο ύ. Ή  π ε ν ί α  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  έ δ α φ ο ς  έ φ’ ο ΰ β λ α σ τ ά ν ε ι  
κ α ί  θ ά λ λ ε ι  τ ό  έ γ κ λ η μ α .  Πολλά πρόσωπα στερούμενα έπαρκών πόρων 
προς έπιθυμητάς άπολαύσεις κλέπτουσιν. (*)

Τήν μεγάλην έπίδοασιν, ήν άμέσως ή εμμέσως ασκεί ή πενία έπί τά εγκλήματα 
δεικνύουσιν ειδήμονες, έπιμελεΐς καί πολυετείς έρευναι του Sheldon καί τής Έλεα- 
νώρας G 1 u e c k περί τής συμπεριφοράς καί του βίου των άπολυθέντων έκ των σωφρο
νιστικών καταστημάτων πρός διακρίβωσιν πόσοι τούτων έξηκολούθησαν τον διε- 
φθαρμένον καί εγκληματικόν βίον (after conduct studies). Οί Glueck συνήγαγον 
ότι ή υποτροπή των άπολυθέντων π ο λ ύ  ο λ ί γ ο ν  έ ί ς α ρ τ ά τ α ι  ε κ  τ ο υ  
σ ω φ ρ ο ν ι σ μ ο ύ ,  ε ι ς  ό ν ο ί κ ο λ α ζ ό μ ε ν ο ι ύ π ε β λ ή θ η σ α ν  εν  τ ώ 
σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ή ρ ι ο ) ,  διότι ό τρόπος του σωφρονισμού έλαχίστην έπίδρασιν 
άσκεΐ έπί τήν βελτίωσιν τής οικονομικής καταστάσεως αυτών. Πολλώ μά,λλον η 
υποτροπή τών άπολυθέντων έκ τού σωφρονιστηρίου έξηρτατο εκ τής οικονομικής 
καταστάσεως τού άτόμου, τής προ τής εισόδου εις τό σωφρονιστήριον και τής κατα 
τήν άπόλυσιν, δηλαδή τών κατά τήν άπόλυσιν έκ τού σωφρονιστηρίου αντιμετωπι- 
ζομένων οικονομικών όρων καί βαρών. ( - )

Τέλος παρατηρήσεις δεικνύουσιν ότι δυσμενείς οικονομικοί όροι προκαλούσι 
μείωσιν τού άριθμοΰ τών γάμων, αΰξησιν τών νόθων γεννήσεων καί τού χωρισμού 
τών συζύγων ή τών διαζυγίων. (3)

6. Είδικώτερον περί τοϋ εγκλήματος τής άπατης. Αί έπί άπάτη
καταδίκαι έν ταΐς στατιστικαίς χωρών τινων άνέρχονται κατά τον χειμώνα και μει- 
ούνται κατά τό θέρος, οπερ δεικνύει ότι ή οικονομική ανάγκη αυξάνει καί τό έγκλημα 
τούτο.. Τούτο άλλως τε δείκνυται έκ τού ότι κατά τάς περιόδους οικονομικής κρίσεως 
αυξάνονται είδη τινά άπατών, ώς τών τελουμένων ύπό άτόμων άσκούντων αύτοτελώς 
τό εμπορικόν έπάγγελμα, πρεσβυτέρας δ’ ηλικίας, διότι ένεκα τής κρίσεο^ς φθίνουσιν 
οίκονομικώς (4)· Τό έγκλημα τού ε μ π ρ η σ μ ο ύ  τ ή ς  σ υ γ κ ο μ ι δ ή ς ,  τελούμε
νου πρός έξαπάτησιν τής άσφαλιστικής εταιρείας, μειοΰται κατά τάς περιόδους τής 
αύξήσεως τών τιμών, αύξάνεται δέ κατά τήν πτώσιν τών τιμοίν (5), δηλονότι ύφί- 
σταται τήν έπίδρασιν τών οικονομικών παραγόντων. ’Αλλ’ αί ά π ά τ α ι, μάλι
στα δ’ αί τών μεγάλων άπατεώνων, αί κατά τάς άντιπροσωπείας, τάς μεσιτείας, 
τά δάνεια, ιδία δ’ αί τελούμεναι ύπό νεαρωτέρων άτόμων αυξάνονται κατά τάς 
περιόδους τής οικονομικής ευημερίας.

'Ομοίως αυξάνονται έκ τών άλλων έγκλημάτων κατά τής περιουσίας ή 
π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ,  έν μικροτέρα δέ μοίρα καί ή ύ π ε ξ α ί ρ ε σ ι ς (β) . Τούτο

(1) Τοιοϋτος παράγων έγκλημάτων φαίνεται ούσα πλειότερον ή σχετική ή ή μεγάλη πενία 
ώς συνήγαγεν έκ της έρεύνης αύτοΰ ό C y r i l  B u r t  (The Young Delinquent, London, 4 
έκδ. 1945 σ. 66 έ., 69.)

(2) Βλ. G l u e c k  έν B r a - n h a  m—Κ u t a s  h, Encyclopedia of Criminology, New 
York 1949, σ. 169.

(3) J u d s o n  L a n d i s ,  American Sociological Review XI, 1946 σ. 666. E l l i o t t -  
M e r r i l l ,  Social Disorganization, New York 1950, σ. 346.

(4) Exne - r ,  Kriminalbiologie, 1939 σ. 106..
(5) Βλ. στατιστικήν Ιίρωσσίας 1881—1912 έν R ο e s n e r, Handw Kr. II 1091.
(6) Βλ. S a u e r  έ.ά. σ. 200. D i e t e l ,  U r k u n  d e n i a l s  c h u n g ,  1937. L e s s  

Unterschlagung, 1936, S t r u c k ,  Unterschlagung, 1937 (έναίσ. διατρ. MS n s t e r).
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δέ, διότι έν τη περιπλόκω εμπορική κινήσει ύπάρχουσιν εύχέρεια'ι, ίνα τελεσθή ή 
απάτη καί διαλάθη ή άνακάλυψις αυτής. ’Έ ν θ α  λ ο ι π ό ν  θ ά λ λ ε ι  τ ό έ μ π ό
ρ ι ο  ν κ α ί  ή β ι ο μ η χ α ν ί α ,  υ π ά ρ χ ε ι  κ α ί  σ υ χ ν ό τ ε ρ α  ή ε υ 
κ α ι ρ ί α  ή δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ α  τ ο ν  α π α τ ε ώ ν α  κ α ί  ε ύ ν ο ο ΰ σ α  
τ ή ν  έ ρ γ α σ ί α ν  α ύ τ ο ΰ, καί αν έτι ή αιτία αυτής δηλ. ή οικονομική ανάγκη, 
έκλίπη ( D o r o t h y  S w a i n  e T h o m a s  έ. ά. σ. 140).

'Ομοίως έν Έλλάδι ή α π ά τ η  αυξάνεται κατά τε τήν οικονομικήν κρίσιν τω 
1932 καί τα μετέπειτα έτη οικονομικής άναρρώσεως. 'Ο άριθμός των καταδικαζο- 
μένων επί άπάτη τω 1928 άνέρχεται εις 364, τω δέ 1932 εις 1032 (183 °/0). Έκεΐ- 
θεν δέ πάλιν κατά τό έτος 1935, ότε μειοΰνται αί κλοπαί, αί άπάται άνέρχονται εις 
1100 δηλαδή πάλιν αύξάνονται κατά 6 °/0. 'Ομοίως αί υ π ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς :  τω 
1928 ό άριθμός των επί υπεξαιρέσει καταδικαζομένων άνέρχεται εις 1241, τω 1932 
εις 2836 (αυξησις κατά 128 % ), τώ δέ 1935 εις 3179 (αύξάνεται έκ νέου κατά 
12 °/ο)· t

'Ως ή ά π ά τ η ,  ή ύ π ε ξ α ί ρ ε σ ι ς ,  ή π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α  ούτω  καί ή 
π ρ ο α γ ω γ ε ί α  καί ή σ ω μ α τ ε μ π ο ρ ί α  αύξάνονται κατά τε τάς περιόδους 
τής οικονομικής ένδειας (ζήτησις έκ των έταιριζομένων) καί τής οικονομικής άκμής 
τής κοινωνίας (ζήτησις έκ του κοινού) ώς δείκνυται έν Γερμανία περί ής ύπάρχουσι 
κατάλληλοι στατιστικά^1). Τέλος καί τά τ υ χ η ρ ά  π α ί γ ν ι α  επίσης αύξάνον- 
ται κατά τε τάς περιόδους οικονομικής εύημερίας καί τής οικονομικής δυσπραγίας 
τής κ ο ιν ων ί ας' κατά μέν τήν οικονομικήν δυσπραγίαν έπιδίδονται εις ταΰτα ά ν ε ρ- 
γ ο ι π έ ν η τ ε ς, εχοντες διαθέσιμον χρόνον καί έπιζητοϋντες νά κερδάνωσι άκό- 
πως χρήμα, κατά δέ τήν οικονομικήν ευημερίαν τής κοινωνίας ίδιοι οί τ α χ έ ω ς  
κ α ί  ά κ ό π ω ς  π λ ο υ τ ή σ α ν τ ε ς  διά κερδοσκοπικών έπιχειρήσεων εύχερώς 
άποτολμώσιν τήν διά τού παιγνίου άπώλειαν, μή έκτιμώντες όρθώς τήν άξίαν τού 
χρήματος. (2)

7. Είδικώτερον περί τω ν εγκλημάτων τής βιαιότητος. Τά εγκλήματα 
τής βιαιότητος κατά προσώπων οίον αί σωματικαί βλάβαι, έλαφραί τε καί βαρεία! 
αυξάνονται έν έποχαϊς οικονομικής εύτυχίας, διότι τότε δαπανώνται πλειότερα εις 
διασκεδάσεις, καθ’ άς γίνεται άφειδής χρήσις οινοπνεύματος· κτηθεισα όμως ή έξις 
τού πότου κατά τάς περιόδους τής οικονομικής άκμής δέν άποβάλλεται κατά τούς 
χρόνους τής οικονομικής άνάγκης· διό κατ’ αύτούς δέν παρατηρεΐται συνήθως 
μείωσις άξιόλογος των τοιούτων έγκλημάτων.

Τούτο κατεδείχθη παλαιότερον ήδη υπό τού L a f a r g u e  έξετάσαντος 
στατιστικάς των έτών 1840—1886, καί τού E n r i c o  F e r r i μελετήσαντος τάς 
περί Γ α λ λ ί α ς παλαιοτέρας στατιστικάς.'Ομοίως καταφαίνεται έν ταΐς στατιστι- 
καΐς τής Γ έ ρ μ α  ν ι α ς  των προ τού πολέμου τού 1914 έτών καί τών μετ’ αύτόν 
1923-30(3) ώς καί έν Ά  γ γ λ ί α(4).’Εν ’Αγγλία κατά τάς προτού 1914 δεκαετηρίδας 
τής βιομηχανικής εύημερίας καί άκμής, καί τών παχυλών μισθών μέγιστος ήτο ό 
άριθμός τών έπί μέθη καταδικών, έπεσκίαζε δέ τήν μείωσιν τών κλοπών καί τής άλη- 
τείας, ήτις έπήλθεν έκ τής οικονομικής εύημερίας. Κατά τά έτη τού πολέμου (1914— 
18) ή ζήτησις έργατικών χειρών έμείωσε τήν άλητείαν θεσπισθέντων δέ μέτρων 
περιορισμού τού οινοπνεύματος εύθύς ώς ήρξατο ό πόλεμος καί ή όλη έγκληματικό- 
της καί τά έγκλήματα βίας έμειώθησαν. ( 5)

(Συνεχίζεται)
(1) R o e s n e r  έ.ά. II, 1093. H a g e m a n n  αυτόθι II σ. 94.
(2) M u l l e r ,  Gluckspiel 1938 σ. 11, 26. S a u e r  έ.ά. 201.
(3) R o e s n e r  έ.ά. II 44, 1108. ν. II e n t i g ,  Crime, Causes and Conditions, 1947 

σ. 221. S a u e r σ. 4611 έτη πενίας έν Γερμανία 1891, 1900, 1907, 1913.
(4) Βλ. D o r o t h y  T h o m a s  έ.ά. 139, 142.
(5) R u g g 1 e s—B r i s e, The english Prison System, 1921, σ. 160, 226, 230.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. —‘Ορισμός και ιστορική άνασκόπησις τοϋ εταιρισμού άπό των αρχαιότατων χρόνων

μέχρι σήμερον.
2. —Δ ιακανονιστικόν σύστημα συγκεντρώσεων των έταιριζομένων γυναικών δια τόν α

στυνομικόν και υγειονομικόν έλεγχον αυτών.
*Jjt

1 . 'Ορισμός καί ιστορική άνοσκόπησις τοϋ εταιρισμού άπό των 
αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον.

'Ο εταιρισμός, ό κατ’ έπάγγελμα άσκούμενος ύπό διαφόρους μορφάς, ύπήρ- 
ξεν ανεκτός ύπό των Κρατών, ύπέβαλον όμως τούτον ύπό άστυνομικόν καί ύγειο- 
νομικον έλεγχον, προς καταπολέμησιν των αφροδισίων νόσων και προς περιφρούρη- 
σιν, ώς έπιστεύετο, τής ήθικής τής κοινωνίας. 'Ο νομικός ορισμός τοϋ ύπό τήν έν
νοιαν ταύτην εταιρισμού διετυπώθη ύπό τοϋ Καθηγητοΰ Γαρδίκα ώς ή ε ί ς π λ ε ι- 
ο ν α ς  ά ν ε π ι λ έ κ τ ω ς  γ ι ν ο μ έ ν η  π α ρ ά δ ο σ ι ς  τ ο ϋ  σ ώ μ α τ ο ς  
π ρ ος ά σ έ λ γ ε ι α ν  lucri facienti, κ α τ ’ έ π ά γ γ ε λ μ α  κ ύ ρ ι ο ν  ή έ π ι -  
κ ο υ ρ ι κ ό ν  (2). Ό εταιρισμός απαντάται εις πάντας τούς λαούς καί είκοσι του
λάχιστον αίώνος π.Χ. Οΐ τρόποι τής έκδηλώσεως παραλλάσσονται κατά λαούς καί 
χώρας. Εις τήν άρχαίαν Ελλάδα, τήν Αίγυπτον, τάς ’Ινδίας, τήν άρχαίαν Βαβυλώνα, 
τήν Φοινίκην, έξέχων χαρακτήρ τής πορνείας ήτο ό θρησκευτικός, συνδυαζόμενος 
μετά τοϋ μυστηρίου τής αναπαραγωγής καί τής γονιμότητας. 'Η πορνεία έλάμβανε 
χώραν κυρίως εις Ναούς άφιερωμένους εις τήν Άφροδίτην, ού ένεκεν καί ή ονομα
σία τών εταιρών ώς ίεροδούλων, ονομασία ήτις καί μέχρι σήμερον διετηρήθη. Ίερο- 
τελεστίαι συνετήρουν τόν ιερόν χαρακτήρα τής πορνείας. 'Ο 'Ηρόδοτος (βιβλίον 
Α' Κεφ. 109) ιστορεί ότι έν τή αρχαία Βαβυλώνι ή άσκησις τοϋ έταιρισμοΰ συνε- 
δέετο προς τήν λατρείαν τής Μυλίτσης, καθήκον δέ υποχρεωτικόν πάσης γυναικός 
ήτο όπως άπαξ ςίς τόν βίον της ποοσφέρη τό έαυτής σώμα έπ’ άνταλλάγματι, μεθ’ 
δ εΐσήρχετο εις τήν αγνότητα. Ό  Στράβων (Βιβλίον 17) άναφέρει ότι αί προσφερό-

(1) Άνεκοινώθη εις τήν σειράν ομιλιών καί ’Ανακοινώσεων τής Ελληνικής Εταιρείας 
Ποινικού Δικαίου τήν 11 ’Απριλίου 1956 έν τή αιθούση τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών.

(2) Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α .  Κ. Γαρδίκας, ’Εγκληματολογία τόμοι Α' καί Γ'. Ν. Δρακουλί- 
δης, Ιστορική καί Κοινωνική έπισκόπησις τού έταιρισμοΰ (Μελέτες 11-12). Σ. Καλιάφας, Χαρα
κτήρες ή ψυχολογικοί τύποι. Δ. Καρανίκας Σωφρονιστική έγκληματοπροληπτικόν δίκαιον. Β. 
Μαρσέλος, 'Ιστορία τού έταιρισμ,οϋ. Γ. Μωραΐτης, Ή  Πρακτική τής άτομικής ψυχολογίας. Γ. 
Σακελλαρίου, Ή  Διάγνωσις τής προσωπικότςτος, Π. Σταματιάδης, Ό 'Εταιρισμός. Π. Φωτεινός, 
Δύο Διεθνή Συνέδρια. Ε. Φωτάκης, Ή  ’Εγκληματούσα γυναίκα. Η. Ellis, La position. C. Lom- 
broso, 'Ο εγκληματίας άνθρωπος (έλληνική μετάψρασις) . Ε. Ferri, Κοινωνιολογία τοϋ εγκλή
ματος (ελληνική μετάψρασις. A. Flexner, La prostitution en Europe. H. De varbes traite 
de droit criminel p. Politz Έγκληματολογική ψυχολογία (έλληνική μετάψρασις). Kate friedein 
rer la delin quange juvenille. II. D. Vabres N. Angel, Le prombleme dc Γ enfenee delinquante 
C. Heuver J. pinatel. L’ examen medico psychologique et, social des delinquantes. T.E. J a 
mes, London university prostitution and the law. Dr. Edward Glover Psychothology of 
prostitution. Bronncr, La lutte contre le prostitution, S. Neville rolf biological aspects of 
prostitution. 4
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μένα', εις την πορνείαν παρθένοι έν τη άρχαία Αίγύπτω καί έν ταΐς Ίνδίαις, έξελέ- 
γοντο μεταξύ των εύγενεστέρων οικογενειών. Οΐ Χαλδαΐοι τάς εαυτών γυναίκας καί 
θυγατέρας προσέφερον ώς συνεύνους εις τούς φιλοξενουμένους των. Α'ι εις την Συ
ρίαν έορταί προς τιμήν τής θεάς Άστάρτης, τής Έλληνΐδος ’Αφροδίτης, έλάμβανον 
χαρακτήρα πανδήμου ήδονισμοΰ καί θρησκευτικής λατρείας.

'Η δευτέρα περίοδος του εταιρισμού, ή άποκληθεΐσα ωφελιμιστική, άρ- 
χεται ώς ή έπικοινωνία τών λαών έπυκνώθη καί τά ταξίδια κατέστησαν ευχερή. 
Ή  άρχαία Κόρινθος διά τών ίερειών τού Ναού της, διήνοιξε την οδόν τής «άγοράς». 
Οΐ πλούσιοι ναυτικοί καί οι πολυτάλαντοι ταξιδιώται έκόμιζον δώρα εις αύτάς καί
οσον πλειότερα καί γεναιόδωρα ήσαν τά δώρα επί τοσούτον καί ή προσφορά τών 
ώραιοτέρων ίερειών. Εις τάς αρχαίας ’Αθήνας εΐσάγεται ή λατρεία τής πανδήμου 
’Αφροδίτης, ιερόν τής οποίας ώκοδομήθη έκ τών έσόδων τού πρώτου οΐκου ανοχής, 
6ν ίδρυσεν ό Σόλων. 'Ο Σόλων ήχθη εις την ίδρυσιν τούτου, κληθέντος «δείκτήριον», 
άντιμετωπίζων τήν ώς ήμέραι προϊούσαν έκκλυσιν τών ήθών, άτινα δεν ήδυνήθη 
νά■ συγκράτηση ή αυστηρά νομοθεσία τού Δράκοντας, καί τον ώς έκ τούτου κίνδυνον 
τής οικογένειας, νομ,οθετήσας συγχρόνως περί τής πατρότητος καί τού ποινικού κο
λασμού τής μοιχείας, ώς καί τής προαγωγείας. Διέκρινε τρεις τάξεις έκ τών γυναι
κών τούτων, τάς χαμαιτύπας, τάς αύλητρίδας καί τάς έταίρας καί συνεκρότησεν 
ίδιον σώμα άστυνομίας, τούς γ υ ν α ι κ ο ν ό μ ο υ ς ,  διά την έπίβλεψιν τών γυναι
κών τούτων καί τήν εύκοσμίαν τών συναθροίσεων εις άς έκαλοΰντο αύλητρίδες. Καί 
εις τάς λοιπάς πόλεις τής άρχαίας Ελλάδος, πλήν τής Σπάρτης, ίδρύθησαν οίκοι 
άνοχής, υποκείμενοι εις φορολογίαν, ής τά έσοδα έκάλυπτον σημαντικόν μέρος τών 
έσόδων τού προϋπολογισμού τών πόλεων. Ά λλ ’ εις τήν άρχαίαν Ελλάδα, μάλιστα 
δέ εις τάς ’Αθήνας, ένθα κατ’ έξοχήν διεμορφώθη το ιδανικόν τής ώραιότητος καί 
έλατρεύθη τό κάλλος ώς θειον δώρημα, ταχέως ή πρώτη τάξις έκ τών γυναικών τού
των, αί έταΐραι, συνδυάζουσαι εύρεΐαν μόοφωσιν καί έκπαγλον κάλλος, έν άντιθέ- 
σει προς τήν κατωτέραν τάξιν τών χαμαιτυπών, αίτινες προήρχοντο κυρίως έκ δού
λων καί ξένων, άνεδείχθησαν εις προσωπικότητας καί κατέστησαν το έπάγγελμα 
τής έταίρας περικλεές. Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ότι αί έταΐραι έπηρρέαζον τόν τε 
δημόσιον καί ιδιωτικόν βίον τών άρχαίων ’Αθηναίων, συντελοϋντος δέ καί τού άνω- 
τέρου πνευματικού έπιπέδου τής έποχής έκείνης κατέλαβον θέσιν πεοίοπτον έν τή 
άρχαία κοινωνία. 'Ο Δημοσθένης εις τόν κατά Νεαίρας λόγον του λέγει « τ ά ς  μ έ ν 
» έ τ α ί ρ α ς  η δ ο ν ή ς  έ ν ε κ ε ν  έ χ ο μ ε ν  τ ά ς  δέ  π α λ λ α κ ά .  ς τ ή ς  
» κ α θ’ ή μ έ ρ α ν θ ε ρ α π ε ί α ς  τ ο ύ  σ ώ μ α τ ο ς ,  τ ά ς  δ έ γ υ ν α ί κ α ς  
» τ ο ΰ π α ι δ ο π ο ι ε ΐ  σ θ α ι  γ ν η σ ί ω ς κ α ί  τ ώ ν  έ ν δ ο ν  φ ύ λ α κ α  
« π ι σ τ ή ν  έ χ ε ι  ν». ’Αλλά καί ή άρχαία Κόρινθος δέν ύπελείφθη τών ’Αθηνών. 
Κατέστη περιφημοτέρα καί αύτών τών ’Αθηνών έξ άφορμής τού πολυαρίθμου τών 
έταιρών καί τής πολυτελούς διαβιώσεώς των, έξ ού καί τό κοινώς γνωστόν «ο ύ 
π α ν τ ό ς  ά ν δ ρ ό ς  έ ς  Κ ό ρ ι ν θ ο ν  έ σ θ ’ ό π λ ο υ ς » .  Ή  φήμη τών έται
ρών τών ’Αθηνών καί τής Κορίνθου, ώς τής ’Ασπασίας, τής Γλυκέρας, τής Λαίδος, 
τής Σινώπης, τής Μνησικράτης, τής άποκληθείσης Φρύνης, ήχθη καί πέραν τού εδα
φικού χώρου τής άρχαίας Ελλάδος.

Εις τήν άρχαίαν Ρώμην μετά τήν θρησκευτικήν μορφήν του, ό έταιρισμός 
διεμορφώθη άπό του έτους 160 περίπου άπό κτήσεως Ρώμης, εις έπάγγελμα έλεγ- 
χόμενον ύπό τού Κράτους, τών έταιρών ύποχρεουμένων νά έγγραφώσιν προηγουμέ
νως εις τάς δέλτους τών άγορανόμων, έξ ών κατηρτίσθη τό μητρώον τών πορνών 
καί έπί τή βάσει τού οποίου έπεβάλλετο καί είσεπράττετο το πορνικόν τέλος, Τό 
έπάγγελμα τής έταίρας εις τήν Ρώμην ύπεστηρίχθη καί ύπό διανοουμένων άνδρών, 
ώς τού Κάτωνος καί τού Κικέρωνος, έκκινούντων έκ τής άντιλήψεως ότι οΰτω προ- 
στατεύουσι τήν οικογενειακήν έστίαν. Γνωστόν είναι τό ιστορικόν άνέκδοτον καθ’ ό
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Κάτων ίδών νέον έξερχόμενον έκ του πορνείου, ηύχαριστήθη, διότι, εΐπεν, ότι άλλως 
ό νέος ούτος θά έκοιματο μετά της συζύγου τοα γείτονός του. Άλλ’ ή έκτασις της 
πορνείας εις την άρχαίαν Ρώμην ύπήρξε μεγίστη, συνδυαζομένη ποός τον έκκλυτον 
και οργιώδη βίον των πλουσίων Ρωμαίων, των αύτοκρατόρων, της φαυλοτητος του 
λαού, τής ώργανωμένης εις εύρεΐαν έκτασιν σωματεμπορίας καί των πολυαρίθμων 
οίκων άνοχής. Ούτοι είναι γνωστοί ύπό το όνομα «Lupinaria» φωτιζόμενοι δέ δι’ 
ερυθρού φωτός μετά παραστάσεως τού φαλλού, συνέπηξαν ολοκλήρους συνοικίας, 
κατακλυζομένας έκ γυναικών έξ όλων των χωρών τού κόσμου. Καί είδικάς άγορας 
έν Ρώμη διά τό έμπόριον τών εταιρών καθίδρυσαν καί είδικάς παραστάσεις διά τήν 
διαφήμησιν αυτών καί τής τιμής των. Ά λλ’ ό τύπος τής Άθηναΐδος εταίρας δεν 
ένεφανίσθη εις τήν Ρώμην. Πλούσιαι μέν έταΐραι έξ εκείνων αίτινες άπετέλουν τήν 
τάξιν τών «bone milieros» υπήρξαν, ως ή Φλώρα, ήτις έδώρησεν όλην τήν περιου
σίαν της ες τό Κράτος ύπό τον όρον τά τελώνται εκάστην άνοιξιν άγώνες μεταξύ 
γυμνών εφήβων καί γυμνών νεανίδων, άλλ’ έταΐραι τής προσωπικότητος τών ’Αθη
ναίων δεν ύπήρξαν. Διότι' κυρίως.αύται προήρχοντο από δούλας άπελευθερωθείσας, 
από ξένας καί αιχμαλώτους τών πειρατών, πάσαι δέ ήσαν κατωτάτου πνευματικού 
επιπέδου. ’Αλλά συνέβαινε τούτο τό άντίνομον. ’Ενώ ή Ρώμη ήτο ή πόλις τής ώρ
γανωμένης πορνείας, καί οί Βασιλείς, ώς ό αύτοκράτωο Σιγισμόΰνδος, μετέβαινον 
έν πομπή καί έν πανηγυρική φωταψία τής πόλεως εις τούς οίκους άνοχής, οί δέ υπάλ
ληλοι τού Κράτους ταξιδεύοντες δι’ υπηρεσιακούς λόγους έδικαιολόγουν εις τά οδοι
πορικά των δαπάνας δι’ έξοδα πορνείου, έξ άντιθέτου, αί πλέον αύστηραί διώξεις 
καί οί πλέον βαρύτατοι έξευτελισμοί έπεβάλλοντο κατά τών εταιρών, ύποχρεωμένων 
νά ένδύωνται ίδιοτύπως όύστε οπωσδήποτε νά διακρίνωνται τών ά.λλων γυναικών, 
έκηούσσοντο δέ ύπό τής νομοθεσίας έκτος τιμής καί έστεροΰντο κληρονομικού δι
καιώματος.

Ό επαγγελματικός εταιρισμός καί έν Αίγύπτω άνεγνωρίζετο καί ήλέγχετο 
ύπό τού Κράτους.

Έκ τώ άρχαίωνλαών πρώτοι οί’Εβραίοι καί οί’Άραβες έστιγμάτισαν τον έται- 
ρισμόν καί άνεγνώρισαν έκπαλαι τήν παρθενίαν ώς απαραίτητον προϋπόθεσιν διά τον 
γάμον.

Έτέρα έκδήλωσις έκτροπής τού έταιρισμοΰ άπό τού θρησκευτικού χαρακτή- 
ρος προς ωφελιμιστικήν ΐδίότυπον κατεύθυνσιν, ύπήρξεν ή τό πρώτον έν Ίνδίαις 
έμφανισθεΐσα, τουτέστιν ή πορνεία προς άπόκτησιν προικός, διαδοθεΐσα έκεΐθεν εις 
τήν ’Ιαπωνίαν, τήν ’Αβησσυνίαν καί άλλαχοΰ. Εις τήν αότοκρατορικήν Ρωσίαν 
καί τήν ’Ιταλίαν ή μορφή αυτή τού εταιρισμού, ή πλέον ίσως έπαίσχυντος, ύπήρξε 
καί μέχρι τών αρχών τού ένεστώτος αΐώνος.

Αλλά τό έκλεπτυσμένον Ελληνικόν πνεύμα δεν ήνέχθη τήν άργυρούνυτον ηδο
νήν καί οί "Ελληνες φιλόσοφοι κατεΐδον ότι ό πολιτισμός δεν προάγεται ά.νευ χαλι- 
ναγωγήσεως τού γενετησίου ένστικτου. Τά έργα τής τέχνης άτινα διεσώθησαν καί 
θαυμάζονται καί σήμερον άποδεικνύουν ότι τό σώμα άπεικονίσθη ώς έκφρασις τής 
τελειότητος, μή κατέχοντος ούδενός ηδονιστικού οργασμού. Ό ’Αριστοτέλης εις 
τά «Πολιτικά» καί ό Πλάτων εις τούς «Νόμους», τονίζουν τήν άνάγκην τής αύστη- 
ράς ουθμίσεως τών αφροδισίων καί τών έρωτικών.

'Η εις τήν τρίτην φάσιν τού εταιρισμού είσοδος προκαλεΐται διά τής εμφανι- 
σεως τής χριστιανικής θρησκείας, ήτις έπέφερε τήν ήθικήν καταδίκην τής πορνείας, 
έθεμελίωσε τήν μονογαμικήν μορφήν τής οικογένειας καί έξύψωσε τήν θέσιν τής 
γυναικός. Ουτω άπό τών χρόνων τών Βυζαντινών Χριστιανών αύτοκρατόρων ήρξατο 
ή συστηματική δίωξις τού ομαδικού έταιρισμοΰ. Διά διατάξεως τών Βασιλικών «ο ύ 
« μ ό ν ο ν  ή π ο ι ο ύ σ α  κ α ί  ή π ο ι η σ α μ έ ν η π ό ρ ο ν  έ κ τ ο ύ  ο ι- 
» κ ε ί ο υ σ ώ μ α τ ο ς ,  κ α ν  έ π α ύ σ α τ ο ά τ ο μ α τ α ι  ο ύ γ α ρ α π α-
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α λ ε ί φ ε τ α ι  ή α ί σ χ ρ ό τ η ς  κ α ί  ου  σ υ γ γ ι γ ν ώ σ κ ε τ α ι  ή δ Γ 
» α π ο ρ ί α ν  α ί σ χ ρ ώ ς ζήσασα ,  λ έ γ ο υ σ α  ό τ ι  δ ι ’ ά π ο ρ ί α ν έ π ό ρ -  
)> ν s υ ο ν». Έ ξ άλλου διά της νεαράς 91 του Λέοντος κατηργήθη ή έν τώ Ρωμαϊκώ 
Δικαίω άναγνωριζομένη παλλακεία. Έπιπροσθέτως αύστηρά μέτρα λαμβάνονται 
κατά τής σωματεμπορίας, τής π ο ρ ν ο β ο σ κ ή ς ώς εκαλείτο, προς προάσπισιν 
δέ τής οικογένειας, τά έκ πόρνης προερχόμενα τέκνα, νομοθετικώς, έστεροΰντο καί 
αύτοΰ του δικαιώματος τής διατροφής, δεν ήδύναντο να νομιμοποιηθώσιν, οΰδ’ άνε- 
γνωρίζετο αύτοΐς ή έξ αίματος συγγένεια. 'Ο στιγματισμός όμως τής πορνείας δεν 
ήρκεσεν εις τήν έξάλειψιν αυτής καί άν εις τάς μικράς πόλεις έξέλ.ιπεν, εις τάς με- 
γάλας πόλεις ώς τήν Κων/πολιν, τήν Θεσ/νίκην, τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν Βυρηττόν, 
έξηκολούθει ν’ άνθη καί νά είναι ανεκτός ΰπό του Κρά,τους καί να φορολογήται ύπ’ 
αύτοΰ βαρύτατα υπέρ των Μονών. 'Ηγεμόνες τινές, ώς ό Θεοδόσιος ό Β', ό Ιου
στινιανός. ό Καρλομάγνος, ό Βαρβαρόσσας, έκηρύχθησαν άμείλικτοι πολέμιοι τής 
πορνείας. ’Αλλά τά μέτρα ταΰτα εις ούδέν ά.λλο συνετέλεσαν εί μή εις τήν έξαχρείω- 
σιν των ήθών. Έν Γαλλία ότέ μέν διωκομένη αγρίως, ότέ δέ άφιεμένη έλευθέρα, 
άνεγνωρίσθη τελικώς. Ό  Flexner υποστηρίζει ότι έξωμοιώθη ώς προς τήν μετα- 
χείρισίν της προς τάς λοιπάς σωματειακάς ένώσεις.

Ά λλ ’ ή εισβολή εις τήν Εύρώπην άπό τοΰ τέλους τοϋ 15ου αίώνος τής συφι- 
λίδος μετέβαλε τήν κατά των ήθών έπικινδυνότητα τής πορνείας εις καθολικόν κίν
δυνον κατά τής σωματικής καί πνευματικής ύγείας. Ό  κίνδυνος ούτος έπετάθη δλί- 
γας δεκατετηρίδας βραδύτερον διά τής έμφανίσεως τής γονορροίας. Ή  σύφιλις πρου- 
κάλεσεν εις τήν Εύρώπην καταστροφάς μή δυναμένας νά συγκριθώσι μέ ούδεμίαν 
άλλην επιδημικήν νόσον, ούδέ μέ αύτήν τήν πανώλην, ήτις τον 14ον αιώνα εΐχεν 25. 
000.000 θύματα. ’Επί πέντε αιώνας ή σύφιλις έγέννα μανιακούς, σχιζοφρενικούς, 
κωφούς, τυφλούς, παραλυτικούς, παραμορφωμένους. Θΰμα αυτής υπήρξε καί ό 
μελωδικότερος ποιητής τοΰ περασμένου αίώνος ό ’Ερρίκος Χά.ΐνε. Ή  χρησιμοποί- 
ησις άπό τών αρχών τοΰ 20οΰ αίώνος τοΰ άρσενικοϋ διά τήν θεραπείαν τής συφίλι- 
δος άπέφερε τήν άνάσχαισιν τοΰ κακοΰ. Ή  πρώτη έμφάνισις θύματος συφίλιδος 
έν Έλλάδι σημειοΰται έν ετει 1496.

Διαρκούσης τής πενταιώνου ακμής τής συφίλιδος έν Εύρώπη τά κατά τών 
έπαγγελματιών πορνών μέτρα υπήρξαν πλέον ή βάρβαρα. Ό  πυρακτωμένος σίδη
ρος, ό ρινοκοπισμός, ό ώτοκοπισμός, ό πνιγμός καί τά παρόμοια έφηομόζοντο άνοι- 
κτιρμόνως καί όμαδικώς, έπί δέ Μαρίας—-Θηρεσίας τής Αύστριακής διά διαταγής 
της πυρπολήθησαν όλοι οί οίκοι άνοχής.

2 . Διακανονιστικόν σύστημα συγκεντρώσεως τών έταιριζομένων γυ
ναικών διά τον αστυνομικόν και υγειονομικόν έλεγχον α ύτώ ν.

Άοχομένου τοΰ 19ου αίώνος ύπό τήν έπίδρασιν τών άντιλήψεων τοΰ Mante- 
ν i 11, έμελετήθη ή εφαρμογή ένός συστήματος όπεο θά έπέτρεπε τό μέν τήν συγκέν- 
τρωσιν τών έταιριζομένων γυναικών ώστε νά είναι εύχερής ό αστυνομικός καί ό 
υγειονομικός έλεγχος έπ’ αύτών, τό δέ θά διησφάλιζε τήν κοινωνικήν υγείαν καί ήθι- 
κήν. Τό σύστημα τοΰτο όπερ έμελετήθη εις τά Διεθνή Συνέδρια τών Γίαρισίων 1867 
καί τής Φλωρεντίας 1869 έφηρμόσθη τό πρώτον έν Γαλλία έπί Μ. Ναπολέοντος 
καί είναι τό λεγόμενον διακανονιστικόν (raglamantation) όπερ ίσ-χυε εις -την Εύ
ρώπην καί παρ’ ήμΐν μέχρι τέλους τοΰ παρελθόντος έτους. Κατά τό σύστημα τοΰτο 
τό έπάγγελμα τής πόρνης είναι ύπό τοΰ Κράτους άνεκτόν, ύποχρεουμένης ταύτης 
νά καταγραφή εις δελτίον αστυνομικόν. Επιτρέπει ομαδικήν έκμετάλλευσιν _έντός 
οίκων δι’ ούς χορηγεί άδειας συστάσεως ή άνακαλεΐ ταύτας, υποβάλλει κατά τακτάς 
ημέρας εις ιατρικήν έξέτασιν τάς άσκούσας τό έπάγγελμα καί εις άναγκαστήν θε
ραπείαν έν νοσοκομείοις τάς νοσούσας έξ άφροδισίων.
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Έν τη Χώρα ημών το πρώτον νομοθετικόν μέτρον έλήφθη διά τοϋ Β. Δια
τάγματος τής 31ης Δεκεμβρίου 1836 «περί εμποδισμού τής μεταδόσεως κωλυτι- 
κών άρρωστειών». Το Διάταγμα τοΰτο άνεφέρετο καί εις άλλας νόσους επιδημικας, 
άλλα προέβλεπε καί περί των αφροδισιακών. Τό ζήτημα τοϋ επαγγελματικού εταιρι
σμού καί τα συναφή έρυθμίζοντο δι’ άστυνομικών διατάξεων τών κατά τόπους ’Αστυ
νομικών ’Αρχών, αίτινες έξεδίδοντο κατ’ έξουσιοδότησιν τοϋ άρθρου 50 τοϋ άπό 13- 
12-1836 Β. Διατάγματος «περί δημοτικής αστυνομίας)). Διά τών διατάξεων τού
των άπηγορεύετο νά περιφέρωνται εις τάς οδούς αί κοιναί γυναίκες, επετασσετο 
δέ ή άστυνομία νά ανέχεται ταύτας καί τά χαμαιτυπεία μόνον εφ’ όσον τηροΰνται 
αί ύπ’ αύτής έκδιδόμεναι διατάξεις. 'Η άστυνομία είχε τό δικαίωμα γυναίκας ας 
έθεώρει υπόπτους νά ύποβάλη εις υγειονομικήν έξέτασιν καί νά χαρακτηρίζη ταυ- 
τας ώς κοινάς. 'Όπου δεν υπήρχε διοικητική άστυνομία προκειμένου περί χαρακτη
ρισμού τίνος ώς κοινής, έδει προηγουμένως νά βυνείνη έγγράφως προς τοΰτο και ο 
οικείος Δήμαρχος. Σχετική είναι καί ή άπό 30 Ιουνίου 1836 όμοια «περί οικων 
άσωτείας». Έν συνεχεία έξεδόθη ή άπό 11 ’Απριλίου 1894 διάταξις τής Υγειο
νομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί Πειραιώς «περί κοινών γυναικών καί οικων άνο- 
χής». ’Αλλά διά τών μέτρων τούτων τό μέν ύπεθάλποντο αύθαιρεσίαι καί εκβια
σμοί κατά τίμιων γυναικών, τό δέ άφίετο ελεύθερον τό πεδίον προς δρασιν τών σω
ματέμπορο)'). Έκ τής καταστάσεως ταύτης διηγέρθη ή κοινή γνώμη καί τό Ίπουρ- 
γεΐον ’Εσωτερικών ύπεχρεώθη νά έκδώση τήν ύπ’ άριθ. 9443 άπό 31 Μαρτίου 1911 
εγκύκλιόν του «περί τρόπου χαρακτηρισμού τών κοινών γυναικών», διά τής οποίας 
έτέθησαν περιορισμοί εις τό άκώλυτον μέχρι τοΰδε δικαίωμα τών ’Αστυνομικών ’Αρ
χών περί χαρακτηρισμού γυναικών ώς κοινών όπερ εις τό έφεξής άνατίθετο εις επι
τροπήν προεδρευομένην ύπό τού Νομάρχου. ’Αλλά καί διά τών μέτρων τούτων το 
θέμα δεν εΐσήρχετο εις μίαν συστηματικήν ρύθμισιν καί τό 1 πουργεΐον Έσωτερι- 
κώί έν έ'τει 1914 συνεκρότησεν ’Επιτροπήν προς μελέτην τοϋ όλου ζητήματος, ής 
όμο)ς τά πορίσματα δεν άνεφάνησαν δημοσίως. Νέα ’Επιτροπή συνεστήθη εν ετει 
1920 ύπό τήν προεδρίαν τού τότε 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών, άειμνήστου Ρακτι- 
βάν, ήτις καί κατέληξεν εις ώρισμένα συμπεράσματα, έπί τή βάσει τών οποίων εξε- 
δόθ.η έν έτει 1920 ή ύπ’ άριθ. 21967 εγκύκλιος. Ά λλ’ αί διατάξεις τής έγκυκλίου 
εκείνης ένωρίτατα ήτόνισαν, καί ή έπακολουθήσασα αυξησις τού πληθυσμού ιδία 
έκ τής εισροής τών προσφύγων έκ Μ. ’Ασίας καί ή έκ τούτου προκληθεΐσα γενικω- 
τέρα κοινωνική διαταραχή έδημιούργησαν έν προκειμένω μίαν οίκτράν καί θλιβε
ρών κατάστασιν ήτις καί άντικείμενον συζητήσεως ύπό τού ειδικού τμήματος τής 
Κοινωνίας τών ’Εθνών έγένετο. Ένεφανίζετο οΰτω έπιτακτική ή άνάγκη τής διά 
νομοθετικού μέτρου άντιμετωπίσεως τού ζητήματος καί όπερ έν τέλει είσήχθη εις 
τήν τρίτην ’Εθνικήν συνέλευσιν καί έψηφίσθη ώς νόμος τοϋ Κράτους, ύπ’ άριθ. 3022 
τής 12/25-8-1922 «περ ί  μ έ τ ρ ω ν  προς κ α τ α π ο λ έ μ η σ ι ν  τ ώ ν  άφροδι -  
σ ί ω ν ν ο σ η μ ά τ ω ν ώ ς κα ί  π ερ ί  ά σ έ μ ν ω ν  γ υ ν α ι κ ώ  ν».’Εν συνεχεία 
έξεδόθη τό άπό 19-4-23 έκτελεστικόν τού νόμου Διάταγμα. Ό προρρηθείς νόμος ί- 
σχυσε κατ’ άρχήν εις τάς κυριωτέρας πόλεις τής Χώρας, άπό δέ τού 1929 έτέθη εν 
ΐσχύί καθ’ άπαν τό Κράτος. Διά τού νομοθετήματος τούτου είσήγετο καί παρ’ ήμΐν 
τό διακανονιστικόν σύστημα, αί δέ διατάξεις του έρείδοντο έπί τής παραδεδεγμένης 
νομικής έννοιας τού έταιοισμοΰ, ήν έν άρχή διετύπωσα καί τήν όποιαν έχουσιν 
υιοθετήσει οί συγγραφείς, "Ελληνες καί ξένοι ώς Dufour, Achaffebourg καί άλλοι. 
Τριμελής έπιτροπή προβλέπεται δι’ έκαστον νομόν, αρμόδια έπί παντός ζητήματος 
άναφερομένου εις τήν καταπολέμησιν τών άφροδισίων νόσων καί έν γένει ρύθμισιν 
τού εταιρισμού, έν δέ τή πρωτευούση προβλέπεται πενταμελής Κεντρική ’Επιτροπή 
με αύτάς καί τινας έπί πλέον αρμοδιότητας. Αί έπιτροπαί χαρακτηρίζουσι τάς κατ’ 
έπάγγελμα έκδιδομένας γυναίκας ώς άσέμνους καί κατατάσσουν αύτάς εις δύο κα-
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τηγοριας, κοινας καί έλευθερίας δύνανται δέ καί νά αΐρωσι τον χαρακτηρισμόν αύτών 
υπό ώρισμένας προϋποθέσεις καί νά παρέχουσιν άδειας προς σύστασιν οΐκων ανοχής 
καί άποφαίνονται περί καταργήσεων αύτών. Έ κ των άσέμνων γυναικών αί μέν κοι- 
ναί ενδιαιτώνται έν οΐκοις άνοχής καί άσκούσι την πορνείαν έντός αύτώιν ώς κύριον 
καί άποκλειστικόν επάγγελμα, αί δέ έλευθέριαι δεν ενδιαιτώνται ύποχρεωτικώς έν 
οΐκοις ανοχής άλλ’ έκδίδονται κατ’ επάγγελμα επικουρικόν εϊτ ’ έν ιδία εΐτ’ άλλο- 
τρία κατοικία ή καί έν οΐκω άνοχής. "Απασαι, καταγράφονται εις ειδικά βιβλία τής 
άστυνομίας, υποβάλλονται εις τακτικήν υγειονομικήν έξέτασιν, αί δέ έξ αύτών πά- 
σχουσαι έξ άφροδισίας νόσου μετ’ έκδηλώσεως, υποβάλλονται εις άναγκαστήν θε
ραπείαν. Αί αύταί έπιτροπαί επιφορτίζονται νά μεριμνώσι διά τήν έπαναφοράν εις 
τήν εύθεΐαν οδόν γυναικών ευρισκομένων έν ήθικώ κινδύνω, παραπέμπουσαι αύτάς, 
δαπάναις του Κράτους, εις τούς γονείς ή έπιτρόπους αύτών ή εις τούς Δήμους ή Κοι
νότητας καταγωγής ή τελευταίας διαμονής, αΐτινες ύποχρεοϋνται όπως έξεύρωσιν 
εις αυτας εργασίαν ή άλλον πόρον ζωής. Είσηγουνται, προς τούτοις, προς τά οικεία 
'Ίπουργεΐα καί τάς κατά νόμον αρμόδιας άρχάς, έπί παντός μέτρου δυναμένου νά 
συντέλεση εις τήν καταπολέμησιν τής σωματεμπορίας, του κρυφίου εταιρισμού καί 
την καταπολέμησιν των άφροδισίων νόσων. Πάσαι αί άσεμνοι γυναίκες, κοιναί 
και ελευθέριαι, έφοδιάζονται δι’ άδειας άσκήσεως τού έπαγγέλματος καί βιβλιαρίου 
υγείας. 'Ο ύπό τής ’Επιτροπής χαρακτηρισμός γυναικός ώς άσέμνου ένεργεΐται ή 
κατόπιν αίτήσεως ταύτης τής γυναικός ή ύποχρεωτικώς όταν ή άστυνομία προσα- 
Υάγη εις τήν έπιτροπήν στοιχεία, πείθοντα οτι ή γυνή έκδίδεται κατ’ έπάγγελμα εις 
πλείονας άνδρας. 'Η χαρακτηρισθεΐσα ώς άσεμνος έχει τό δικαίιυμα νά προσβάλη 
τήν τοιαύτην άπόφασιν τής έπιτροπής διά προσφυγής ενώπιον τού ΓΙλημ/κείου τής 
έδρας τής Έπιτροπής, αί δ’ έν τή περιφερεία τού Νομού ’Αττικής καί Βοιωτίας 
ενώπιον τού Έφετείου ’Αθηνών δικάζοντος άνεκκλήτως. Διά των υπολοίπων δια
τάξεων τού νομοθετήματος καθορίζονται αί διατυπώσεις τής υγειονομικής έτιιθεω- 
ρησεως τής θεραπείας τών προσβληθεισών έξ άφροδισίου νοσήματος καί αί ποινι- 
και κυρώσεις αί άπειλούμεναι κατά τών διευθυντρίων οΐκων άνοχής, τών άσέμνων 
γυναικών καί τών συνεργών αύτών διά παραβάσεις τών διατάξεων τού Νόμου, τού 
οποίου εισηγητής ύπήρξεν 6 άείμνηστος Κλ. Γεωογιάδης Διευθυντής τής 'Υπη
ρεσίας Άστυνομίας παρά τώ 'Υπουργείου Εσωτερικών καί προφανώς άπετέλεσε 
μίαν πρόοδον διά τήν έποχήν εκείνην. ’Ιδιαιτέρας σημασίας είναι τό γεγονός ότι 
ό Νόμος άφήρεσεν άπό τά άστυνομικά όργανα τό δικαίωμα τού χαρακτηρισμού γυ- 
ναικός ώς άσέμνου, δικαίωμα όπερ ώδήγησε κατά τό παρελθόν εις αύθαιρεσίας καί 
εκβιασμούς καί άνέθεσε τούτο εις διοικητικήν έπιτροπήν ποός παροχήν μειζόνων 
εγγυήσεων κατ’ άδικων καί άδικαιολογήτων χαρακτηρισμών, (*)
______________ (Συνεχίζεται)

(I ) Κατά τό έτος 1935 είχον χαρακτηρισθή έν Έλλάδι 550 άσεμνοι γυναίκες. Τήν 30-12-50 
ελειτούργουν καθ’ ολην τήν χώραν 117 οίκοι άνοχής, έξ ών 12 εις ’Αθήνας καί 6 εις τόν Πειραιά. 
Κατά τήν έποχήν αύτήν αί άσεμνοι γυναίκες άνήρχοντο εις 762, ένω τήν 31ην Δεκεμβρίου 1955 
ελειτούργουν 50 οίκοι άνοχής, έξ ών έννέα εις ’Αθήνας καί τρεις εις τόν Πειραιά, κατά τήν αυτήν 
δέ ήμερομηνίαν ό άριθμός των άσέμνων χαρακτηρισθεισών γυναικών ήτο 552. Έν τούτοις κατά 
τα υποστηριζόμενα έν τή εισηγητική εκθέσει τοϋ νέου Νομοθετήματος ό άριθμός τών άσέμνων γυ
ναικών κατά τό τέλος τοΰ λήξαντος έτους άνήρχετο εις 1.300. Κατά τήν τετραετίαν τής έαμικής 
κατοχής, εκτός τών κατά τάς διατάξεις τοϋ προαναφερθέντος νόμου χαρακτηρισθεισών ώς άσέμνων 
γυναικών ένεκεν τής οικονομικής άθλιότητος καί τής γενικής δυστυχίας,· καί άλλαι γυναίκες έξεδί- 
δοντο εις πλείονας άνδρας. 'Η άστυνομία τάς συλλαμβανομένας κατ’ έπανάληψιν άπέφευγε νά όδηγή 
εις τήν έπιτροπήν προς χαρακτηρισμόν, όρθώς ποιούσα, άλλ’ ΰπεχρέωνεν εις έβδομαδιαίαν ιατρι
κήν έξέτασιν. έφωδίαζε δέ ταύτας διά βιβλιαρίου μέλανος. Εις τάς ’Αθήνας έχορηγήθησαν 2-000 
μελανα βιβλιάρια. Μετά τήν άπελευθέρωσιν καί τήν άποκατάστασιν άνεόιτών οικονομικών ορών 
πάντα τά μέλανα βιβλιάρια έξέλιπον.
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------------------------------  και Διδάκτορος τοϋ Δικαίου -------------------------------
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
III. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ’Ή ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΟΥ

7. Ένεργητικότης.
Δεν άρχει νά λαμβάνης άποφάσεις. Πρέπει καί νά μετουσιώνωνται αύται εις 

πράξεις. 'Η ένεργητικότης είναι το γνώρισμα του άρχηγοϋ, όχι όμως ;ή άλόγι- 
στος, άλλα ή λελογισμένη. Προ της έκτελέσεως τής άποφάσεως 0ά προηγηθή βα- 
θεΐα, άμερόληπτος καί μεθοδική άνάλυσις. ’Ασφαλώς 0ά ύπάρξουν δυσχέρειαι καί 
εμπόδια κατά την έκτέλεσιν. Τοΰτο όμως δεν πρέπει νά πρόκαλή την έκπληξιν, 
ούτε καί την ματαίωσιν τής δράσεως. Τά εμπόδια είναι πολλαπλά. Δυνατόν νά 
προέλθουν άπό τον ίδιον τον άρχηγόν, δηλαδή άπό τήν ιδιοσυγκρασίαν του καί 
τον χαρακτήρα, του, (πάθη, σφοδραί έπιθυμίαι, έλλειψις αυτοκυριαρχίας, κλπ. ) άπό 
τούς συνεργάτας καί τούς ύφισταμένους του, άπό τάς περιστάσεις, άκόμη δέ καί 
άπό αυτήν τήν φύσιν των πραγμάτων.

'Η επιτυχία έξαρταται περισσότερον άπό τήν επιμονήν καί τήν άκαμπτον θέ- 
λησιν, παρά άπό τήν ικανότητα τής συλλήψεως μιας ιδέας ή τής λήψεως μιας με
λετημένης άποφάσεως.

Χωρίς κίνδυνον δεν υπάρχει έπιτυχία. ’Εκείνος πού δεν διακινδυνεύει τίποτε, 
ούτε καί έπιτυγχάνει τίποτε. 'Ο άξιος άρχηγός θά ύπολογίση τον κίνδυνον, άλλά θά 
προσπαθήση νά τον μετριάση, νά τον έξουδετερώση.

Καί τό παραμικρότερον άποτέλεσμα προϋποθέτει ενέργειαν θελήσεως, μεγά- 
λην ή μικράν προσπάθειαν καί άκαμπτον επιμονήν. ’Εκείνος πού επιδιώκει ν’ άπο- 
φύγη τήν προσπάθειαν, άσφαλώς δέν πρόκειται νά έπιτύχη τίποτε τό άξιόλογον.

'Υπάρχουν άπομιμήσεις τής ένεργητικότητος. Μία έκ τούτων είναι καί ό 
«βερμπαλισμός». Μερικοί άρκοΰνται εις αυτόν. "Οταν άποτύχουν, φωνάζουν, θορυ
βούν, διαμαρτύρονται, επικαλούνται τό Σύμπαν ούς μάρτυρα τής άτυχίας των καί 
κατόπιν όλων τούτων έφησυχάζουν καί παραμ,ένουν άδρανεΐς.

"Αλλοι πάλιν περιορίζονται εις τό νά λαμβάνουν συνταρακτικάς άποφάσεις 
καί νά διακηρύττουν ότι θά κάμουν αύτό ή εκείνο τό κατόρθωμα, παρ’ όλην όμως 
τήν πομπώδη διαφήμισίν των τελικώς άναβάλλουν τήν έκτέλεσιν των άποφάσεών 
των δι’ εύθετωτέρον χρόνον...

Οί τρόποι όμως ούτοι τής άρνητικής ένεργητικότητος οδηγούν εις τήν άσφαλή 
άποτυχίαν καί τήν γελοιοποίησιν. Ή  έπιτυχία προϋποθέτει μεθοδικήν όργάνωσιν, 
άποφασιστικότητα, τόλμην, ένεργητικότητα, επιμονήν. 'Η δέ ένεργητικότης δέν 
είναι άλλο τι εΐμή συνεχής καί άδιάκοπος προσπάθεια προσαρμογής τού έγώ καί 
τής ζωής προς ένα προδιαγεγραμμένου σκοπόν.

8. Προβλεπτικότης.
Τό διοικεΐν ΐσοδυναμεΐ μέ τό προβλέπειν, λέγει εν παλαιόν καί πάντοτε έπί- 

καιρον άξίωμα. ’Εκείνο πού συνήθους φαίνεται ώς «τυχαίον», άποτελεΐ ώς έπί τό 
πλεΐστον τον καρπόν μακράς προπαρασκευής καί λεπτολόγου προβλεπτικότητας.

'Ο Ναπολέων έσυνείθιζε νά λέγη ότι ήτο πάντοτε έτοιμος νά άντψ,ετωπίση 
τα γεγονότα, έπειδή πριν έπιχειρήση κάτι τό έσκέπτετο έπί μακράν, τό έζοΰσεν
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έκ των προτέρων καί εΐχε προβλέψει κάθε τι πού έπρόκειτο νά συμβή.. 'Η ιδιώτης 
της προβλεπτικότητας, του νά βλέπη τις δηλαδή διά μέσου των γεγονότων τής σή
μερον τά μελλοντικά των άποτελέσματα, άποτελεϊ μεγάλην άρετήν του άρχηγοϋ. 
"Οσον άκριβεστέρα είναι ή είκών πού θά σχηματίσης διά τό μέλλον, τόσον καί 
περισσοτέρας έλπίδας έχεις νά πραγματοποιήσης τον σκοπόν πού έπιδηύκεις ν’ άντι- 
μετωπίσης άποτελεσματικώτερον τά ενδεχόμενα.

"Οταν έχη προηγηθή έμπεριστατο^μένη σκέψις καί έρευνα, είναι δυνατόν ν’ 
άντιμετωπίσης κάθε απρόοπτον. Τουναντίον δέ αν διστάζης νά λάβης άποφάσεις 
κι’ έπαφίεσαι εις τάς εμπνεύσεις τής στιγμής, διατρέχεις τότε άμεσον κίνδυνον απο
τυχίας.

9. Σεβασμός τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Δεν πρέπει ποτέ νά λησμονή ό άρχηγός ότι οί υφιστάμενοί του είναι άνθρώπινα 

οντα, μέ πνεύμα, σώμα καί ψυχήν, καί ότι παραλλήλως προς τά υπηρεσιακά των κα
θήκοντα έχουν καί έκεΐνοι τά αΐσθήματά των, τάς άνάγκας των, τάς φροντίδας των, 
τά συμφέροντά των.

’Επιβάλλεται λοιπόν όπως,ό άρχηγός λαμβάνη ύπ’ όψει του τήν αξίαν καί τάς 
άνάγκας τής άνθρωπίνης προσωπικότητος, ύλικάς καί ψυχικάς καί νά συμπεριφέ- 
ρηται προς τούς υφισταμένους του ως πρός όντα λογικά καί έλευθέρας υπάρξεις, καί 
όχι ώς πρός αυτόματα ή άνδράποδα.

Άναμφισβητήτως διά νά λειτουργήση καλώς μία οίαδήποτε υπηρεσία καί νά 
διοικηθή καλώς μία οίαδήποτε όμάς προσώπων συνεργαζομένων πρός ένα κοινόν 
σκοπόν, επιβάλλεται νά ύπάρχη πειθαρχία καί τάξις. Ά λλ’ ή πειθαρχία είναι απλώς 
τό μέσον καί όχι ό σκοπός. ' Η πειθαρχία δεν πρέπει νά καταλήγη εις τήν έκμηδέ- 
νισιν τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας καί εις τήν κατάργησιν τής προσωπικότητος. 
Εις τί θά ώφελοΰσεν ή καταβολή οίασδήποτε προσπάθειας καί ή έκτέλεσις οίου- 
δήποτε έργου, έστω γενικωτέρας σημασίας έάν έκεΐνοι οί όποιοι συμβάλλουν διά 
τήν πραγματοποίησίν του καταλήγουν νά χάσουν τήν προσωπικότητά των καί νά 
μεταβληθοΰν εις αυτόματα ή άνδράποδα;

'Ο Θεάνθρωπος έδίδαξε τον σεβασμόν τής άνθρωπίνης προσωπικότητος μέ 
τήν διακήρυξίν του ότι ό άνθρωπος έχει ψυχήν άθάνατον καί ότι όλοι οί άνθρωποι 
είναι τέκνα τού αυτού Ουρανίου Πατρός καί επομένως άδελφοί μεταξύ των.

’Ασχέτως μέ τήν θέσιν πού έχει έκαστος άνθρωπος εις τήν ίεραρχικήν κλί
μακα καί τό έργον πού έκτελεϊ, ό σεβασμός πρός τήν προσωπικότητά του άποτελεϊ 
θείαν επιταγήν.

"Οσον δέ άνώτερον άξίωμα κατέχει ό προϊστάμενος, τόσον καί περισσότερον 
προσεκτικός οφείλει νά είναι εις τήν συμπεριφοράν του καί τάς έκφράσεις του πρός 
τούς υφισταμένους του. Μία άστοχος λέξις, μία φράσις σκληρά ή προσβλητική είναι 
δυνατόν νά πληγώση βαθύτατα καί νά προκαλέση μίσος καί έκδίκησιν.

’Εκφράσεις ύβριστικάς δέν έχουν καμμίαν θέσιν εις τό στόμα οίουδήποτε, πολύ 
δέ περισσότερον εκείνου πού διοικεί άνθρώπους. Δύναται νά είναι αύστηρός, ποτέ 
όμως ύβριστής.

Μόνον ό σεβασμός τής άνθρωπίνης προσωπικότητος δύναται νά δημιουργήση 
τήν άτμόσφαιραν τής άμοιβαίας έκτιμήσεως καί τής ειλικρινούς καί άποδοτικής συ
νεργασίας.

10. Κ αλωσύνη.
'Ο Montaigne λέγει : «Κάθε άλλη επιστήμη είναι επιβλαβής εις έκεΐνον πού 

δέν γνωρίζει τήν επιστήμην τής καλωσύνης. ’Ακόμη καί όταν θά ήμποροΰσα^νά 
κάμω νά μέ φοβούνται, πάλιν θά έπροτιμοΰσα νά μέ άγαποΰν».

'Η καλωσύνη δημιουργεί γύρω της μίαν άτμόσφαιραν φωτεινήν έντός τής 
όποιας αί ψυχαί λούονται μέ τήν αύτήν ουσίαν, όπως καί έκείνη.
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Ό Lacordaire λέγει, δτι «δέν ήμπορεΐς νά κυβερνάς τούς ανθρώπους, εΐμή 
δταν βασιλεύης στάς καρδίας των». Μόνον μέ την άγάπην καί τήν καλωσύνην δύ- 
νασαι νά έλκύης τάς ψυχάς των άλλων καί νά τάς κατακτήσης. Έάν θελήσης νά επι- 
βάλης τήν θέλησίν σου μέ μόνην τήν δύναμιν τής επιβολής καί τής έξουσίας, θά 
ήμπορέσης άναμφιβόλως νά έπιτύχης προς στιγμήν τήν πραγματοποίησιν μιας «ορι
σμένης πράξεως, άλλα δέν θά έπιτύχης τήν ολοκληρωτικήν εκείνην συγκατάθεσιν 
τής θελήσεως του πνεύματος καί τής καρδίας, ή όποια είναι άπολύτως άναγκαία εις 
τον αρχηγόν διά νά πραγματοποιήση τήν ά.ποστολήν του. Αύτήν τήν συγκατάθεσιν 
θά τήν έπιτύχη μόνον έκεΐνος του όποιου οί υφιστάμενοι έχουν πείραν τής άγαπης 
του καί τού ειλικρινούς ένδιαφέροντος δι’ αύτούς. Τότε δύναται νά τούς ζητήση κάθε 
θυσίαν πού είναι απαραίτητος διά τήν πραγματοποίησιν τού άναληφθέντος έργου και 
ασφαλώς θά τού τήν παράσχουν μέ δλην των τήν καρδίαν.

Τό μεγαλύτερον μυστικόν των πραγματικών άρχηγών είναι νά διοικούν μέ την 
καλωσύνην καί οχι μέ τήν σκληρότητα.

«"Οσον περισσότερον ανέρχεται τις εις τήν ιεραρχίαν τόσον περισσοτέραν κα
λωσύνην πρέπει νά έπιδέικνύη», λέγει ό Στρατάρχης Foch.

Τό άληθινόν μεγαλεΐον τού αρχηγού έγκειται εις το νά είναι πράος, μεγάθυ
μος, προσηνής, δίκαιος.

Όμιλών διά κάποιον άξιωματοϋχον ό Στρατάρχης Lyautey, έλεγεν: «είναι 
πολύ έξυπνος, άλλα ποτέ δέν θά κάμη τίποτε τό άξιόλογον, διότι τού λείπει ή καλω- 
σύνη καί ή άγάπη, χωρίς τάς όποιας τίποτε τό μεγάλο δέν ήμπορεΐ νά γίνη».

’Ίσως νά νομισθή δτι ό άρχηγός διά ν’ άποκτήση καλήν φήμην θά είναι δυ
νατόν νά προσποιήται τον καλόν καί άξιαγάπητον ώστε νά δημιουργήση άγαθήν 
έντύπωσιν εις τούς υφισταμένους του. Άλλα τοιαύτη σκέψις είναι τελείους εσφαλμένη 
καί άγει είς έντελώς άντίθετα άποτελέσματα.

Οί υφιστάμενοι γνωρίζουν κάλλιστα νά διακρίνουν ποιος τούς άγαπα πραγ
ματικούς καί ποιος προσποιείται. Πιθανόν δι’ ολίγον χρόνον νά είναι δυνατόν νά τούς 
δημιουργηθή ή αύταπάτη αύτή, άλλά μόλις άποκαλυφθή ή άλήθεια—καί είναι αδύ
νατον τελικώς νά μήν άποκαλυφθή—θά προκαλέση τότε τοιαύτην εξοργιστικήν έξε- 
γερσιν έκ μέρους των ώστε νά διακινδυνεύη καί αύτό άκόμη τό κύρος τού άρχηγοΰ.

11. 'Υπομονητικότης.
Δέν είναι από τάς μικροτέρας σημασίας άρετάς ή υπομονητικότης. Τουναντίον 

δύναται νά θεωρηθή ώς μία άπό τάς κυριουτέρας ιδιότητας ενός καλού προϊσταμένου.
'Ο Andre Maurois εις τό βιβλίον του «ή τέχνη τού ζήν» γράφει δτι ή ήλι- 

θιότης είναι ένας σπουδαίος παράγων εις τάς άνθρο^πίνους υποθέσεις.
Ό καλός προϊστάμενος οφείλει νά περιμένη πάντοτε νά συναντήση εις τον 

δρόμον του τήν αβελτηρίαν καί τήν άνοησίαν ύπό τάς διαφόρους μορφάς της καί νά 
είναι έτοιμος νά τάς ύποφέρη μέ ύπομονήν καί άνεκτικότητα. ’Οφείλει νά γνωρίζη 
δτι αί διαταγαί του πιθανόν νά παραμορφωθούν, αί όδηγίαι του νά παρερμηνευθοΰν, 
δτι τά σχέδιά του θά έκτελεσθοΰν κακούς, δτι θά γίνουν μικρά ή καί σοβαρά λάθη, 
εΐτε άπό αβελτηρίαν, εΐτε καί έσκεμμένως. Θά πρέπει λοιπόν νά λαμβάνη ύπ’ δψει 
του δλας αύτάς τάς δυσμενείς προϋποθέσεις καί αντί νά ζητή συνεργάτας χωρίς 
κανένα έλάττωμα, πού δέν υπάρχουν, οφείλει μέ συγκατάβασιν καί ύπομονήν νά 
προσπαθή νά έπιτύχη τό καλλίτερον μέ τό ύπάρχον υλικόν. Θά πρέπει δμως νά 
φροντίζη διαρκώς νά καταρτίζη καί νά διαμορφώνη τό έπιτελεΐό του καί τους συ
νεργάτας του, ώστε τά λάθη νά είναι κατά τό δυνατόν όλιγώτερα..

(Συνεχίζεται)
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ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΑΣΕΩΣ
'Ο βράχος πού συμβολίζει επικειμενην .. .  ασθένειαν .-'Ο μελλοθά
νατος πού μαλλώνει μέ τον νεκροθάπτην το υ . Πώς διά τής διορά- 
σεως άνακαλύπτεται άρχαΐος τάφος. Ή κυρία Φιλαδελφέως προ

λαμβάνει διά τής διοράσεως...  ήλεκτροπληξίαν.
"Υπό κ . ΑΓΓ.ΤΑΝΑΓΡΑ

-----------------------------------------Προέδρου της Ε λληνικής------------------------------------ — 
‘Εταιρίας Ψυχικών Ερευνών

Τά φαινόμενα των ζωντανών άκτίνων Ραϊντγκεν, ήτοι τής Διοράσεως, είναι 
πολύ σπανιώτερα τής Τηλεπάθειας. Έν τούτοις ή «Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών» 
έξακρίβωσε μερικά περιεργότατα, τά όποια διασαφηνίζουν πολλά φαινομενικούς μυ
στηριώδη γεγονότα.

Ό  γνωστός καφέμπορος Καίρου Κ. Θεώνης πάντοτε 24 ώρας πριν άσθενήση, 
βλέπει κάθε φοράν τό ’ίδιον δνειρον, δηλαδή έναν άμορφον βράχον πού μεγαλώνει καί 
μικραίνει. Ταυτοχρόνως αισθάνεται καί βάρος εις τό στήθος του.

Τό έπεισόδιον αύτό είναι έκ τών άποδεικτικωτέρων. Ό Κ. Θεώνης, όπως καί 
έξ άλλων φαινομένων άποδεικνύεται, είναι μέντιουμ καί κάθε φοράν πού πρόκειται 
νά άσθενήση ή έντύπωσις αύτή μεταβάλλεται άπό την φαντασίαν εις εικόνα βράχου, 
πού μεγαλούνει ή μικραίνει άναλόγως τής έντάσεως του νοσήματος, βλέπει δηλαδή ένα 
βράχον, πού μεγαλώνει ή μικραίνει άναλόγως τής έντάσεως του νοσήματος, συγχρόνως 
δέ αισθάνεται καί βάρος εις τό στήθος

"Οπούς εϊπομεν εις τά προηγούμενα φύλλα τών « ’Αστυνομικών Χρονικών», 
υπάρχουν καί μέντιουμ τά οποία άντιλαμβάνονται διά Δ ι ο ρ ά σ ε ω ς  τά νοσήματα 
άλλων άνθρώπων. ’Έγιναν πράγματι πολλάκις διαγνώσεις καταπληκτικαι, αί όποια», 
άποδίδονται άπό τούς άγνοοΰντας τήν επιστημονικήν έξήγησίν των εις πνεύματα, 
δηλαδή εις επικοινωνίαν μέ νεκρούς.

'Ο διευθυντής καί ιδιοκτήτης τής εφημερίδας «Κήρυξ» τού Βόλου Δημοσθένης 
Κούρτοβικ, κατοίκων εις ’Αθήνας, ήτο κλινήρης άπό μηνών. ’Αλλά μολονότι ύφίστατο 
έπανειλημμένας κρίσεις, διέφευγε πάντοτε τον θάνατον.

Τήν 4ην ’Απριλίου 1930 καί περί τήν 6-6.30' ώραν μετά μεσημβρίαν, ή σύζυγός 
του, ή όποια είχε άποσυρθή προς στιγμήν άπό τον κοιτώνα του όταν τον άφησε έν 
ήμιεγρηγόρσει, όταν έπανήλθε τον εύρε νά κάθεται έπί τής κλήνης καί έτοιμον νά 
έγκαταλείψη αύτήν. Ταυτοχρόνως τον ήκουσε νά τής λέγη έπιτακτικώς :

— Φέρε μου γρήγορα τά ρούχα μου νά ντυθώ...Θά βγώ έξω...Έπέρασε ο 
Γιάννης ό Τσαγκάρης καί μού είπε ότι μέ περιμένει έπειγόντως εις τό γραφεϊον του. 
Είπε νά μήν άργήσω !

— Μά νομίζω, άπήντησε ή σύζυγός του, ότι μέ τον Σπΰρο τον Τσαγκάρη έχεις 
σχέσεις καί όχι μέ τον Γιάννη.

—-Ναί !...μά ό Γιάννης έπέρασε αύτή τή στιγμή καί μού είπε ότι μέ περιμενει...
Ή  σύζυγός του τον καθησύχασε καί τον έξήπλωσε πάλιν έπί τής κλίνης του. 

Τήν πρωίαν όμως τής έπομένης έμεινε κατάπληκτος όταν έπληροφορήθη, πριν ακόμη 
άναγνώση έφημερίδα, ότι καθ’ ήν topav διημείβετο μεταξύ αυτής καί τού συζύγου της 
ό άνωτέρω διάλογος, ό ’Ιωάννης Τσαγκάρης έδολοφονεΐτο έν Θεσσαλονίκη.

Μετά τέσσαρας ήμέρας καί άκοιβώς τήν 8ην προς τήν 9ην ’Απριλίου, ό Δημο
σθένης Κούρτοβικ άπέθνησκεν ήσυχα, χωρίς νά προηγηθή καμμια κρισις απο τας 
συνήθεις κατά τήν διάρκειαν τής νοσηλείας του.

Ταύτα μας άφηγήθη ή σύζυγος τού άποθανόντος Πηνελόπη Δ. Κούρτοβικ.
Ή  αύτή έπίσης κατά πάντας άξιόπιστος κυρία μού άφηγήθη, ότι ήμέρας πολλας 

προ τού θανάτου τού συζύγου της, ένώ εύρίσκετο παραπλεύρως τού κοιτώνος του, 
τον ήκουσε νά διαπληκτίζεται προς κάποιον κραυγάζων :
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— Φύγε άπ’ έδώ ! Δεν είναι καιρός άκόμη ! Φύγε.
Εΐσελθοΰσα εις τον κοιτώνά του, δέν εύρε κανένα. "Οταν δέ τον ήρώτησε, μέ 

ποιον έμάλωνε έλαβε τήν άπάντησιν :
— Μέ τό νεκροθάφτη...Τοϋ είπα ότι δέν είναι καιρός καί τον έδιωξα...
Εις τάς ανωτέρω περιπτώσεις έχομεν τρία φαινόμενα. Πρώτον : Τ η λ ε π ά

π ά θ ε ι α ν μεταξύ τοϋ θνήσκοντος καί των γνωριζόντων τήν δολοφονίαν του Τσα
γκάρη. Δεύτερον : ’Έ ν τ ο ν ο ν  α ύ θ υ π ο β ο λ ή ν  τοϋ ίδιου, ή οποία έπέφερε 
τον θάνατον, πιθανώτατα διά παραλύσεως της καρδίας. Τρίτον, τέλος : Δ ι ό ρ α σ ι ν, 
ή όποια τον έκαμε να συναισθανθή τήν άπελπιστικήν κατάστασίν του.

Παραθέτομεν άκόμη μερικάς περιπτώσεις :
«Ό  παππούς τοϋ Γ. Πιτυκάκη κατήγετο έκ Θραψανοϋ—'Ηρακλείου καί είχε 

μεταβή εις ’Αποκόρωνα, όπου κατεσκεύαζε πίθους, διότι αύτό ήτο τό έπάγγελμά του.
Τό χώμα διά τήν κατασκευήν πίθων έξάγεται άπό υπογείους στοάς, τάς όποιας 

κατασκευάζουν καί αί όποΐαι πολλάκις φθάνουν εις βάθος 15 καί 20 μέτρων. Κάποιο 
λοιπόν καλοκαιρινό μεσημέρι έκοιμάτο εις τό βάθος μιας υπογείου τοιαύτης στοάς, 
λόγω της δροσιάς πού ύπήρχεν έκεΐ. Εις κάποιαν στιγμήν καί ένώ πάντοτε έκοιμά,το, 
άκούει τήν φωνήν της μητέρας του νά τοϋ φωνάζη έπιτακτικά :

— Γιάννη ! (τό μικρό όνομα τοϋ παπποΰ του) μπρέ σύ Γιάννη σήκω άπ’ αύτοΰ 
κι’ έβγα έξω.

Σημειωτέου δέ ότι ή μητέρα του εϊχεν άποθάνει προ πολλών έτών.
’Εκείνος ξύπνησε, άλλά νομίσας ότι ήτο συνηθισμένου ονείρου έγύρισε άπό τό 

άλλο πλευρό νά ξανακοιμηθή. ’Αλλά, προτού τον πάρη άκόμα ό ύπνος καί ένώ 
εύρίσκετο εις μίαν κατάστασίν μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως άκούει καί πάλιν τήν 
φωνήν της μητέρας του νά τοϋ φωνάζη πιο έντονα τώρα.

— Δέν σοΰ είπα, Γιάννη, νά σηκωθής άπ’ αύτοΰ καί νά βγής έξω ;...Σήκω, μα 
γρήγορα καί νά βγής έξω...

Τότε πλέον φοβηθείς έσηκώθη κάνοντας τό σταυρό του καί κατατρομαγμένος 
έβγήκεν έξω. Δέν είχε όμως άπομακρυνθή άπό τήν έξοδον ούτε 20 βήματα, οποτε 
άκούει οπισθέν του ένα φοβερόν γδούπον. Έγύρισε καί βλέπει ότι είχε πέσει ένας 
τεράστιος όγκος χώματος καί είχε γεμίσει τήν στοάν. "Αν εύρίσκετο μέσα, βεβαιότατα 
θά'έφονεύετο. Σημειωτέου άκόμη ότι ό παππούς του, παρά τό έπάγγελμά του ώς πι- 
θοποιός, ήτο άρκετά μορφωμένος καί μέ μυαλό θετικό, χωρίς προλήψεις καί φαντα
σίας, ώστε νά προσδώση εις τήν άφήγησίν του τήν έλαχίστην ύπερβολήν.

Καί εις τήν περίπτωσιν αυτήν τό υποσυνείδητον τοϋ σκάπτοντος διησθάνθη τό 
ρήγμα πού θά προξενούσε τήν κατακρήμνισιν καί ή φαντασία του έσυμβόλισε τήν εντυ- 
πωσιν μέ τήν φωνήν, τής άποθανούσης μητρός.

Περαίυοντες μέ τό φαινόμενου αύτό τό κεφάλαιον τής Δ ι ο ρ ά σ ε ω ς, έχομεν 
ώς συμπέρασμα μετά τήν Τηλεπάθειαν άλλην μιάν υπεράνθρωπου ιδιότητα τοϋ ζωϊκοΰ 
ψυχοδυναμισμού (ψυχής).

Τό συμπέρασμα όμως αύτό έχει καί άλλην άκόμη μεγαλειτέραν σημασίαν. 
Διότι άποδεικνύει ότι ή ψυχική έκπομπή πού διατρυπά, τήν ύλην, ενεργεί σάν νά ήτο 
χωριστή ύπόστασις λογική καί ένσυνείδητος.

Πράγματι μιά τυφλή άκτινική έκπομπή, όπως έξαφνα αί άκτΐνες Ραίντγκεν, 
περιορίζεται άπλώς νά διατρυπήση τήν ύλην καί άφήνει εις τήν δρασίν μας νά ΐδή 
τήν σχηματιζομένην εικόνα. Ά λλ’ εις τήν Διόρασιν δέν άντιλαμβάνεται τά φαινόμενα 
καμμιά έκ τών γνωστίον αισθήσεων.

'Η ψυχική έκπομπή επιστρέφει κατ’ εύθεϊαν εις τον εγκέφαλον, εις τό μυστηριώ
δες άδυτον όπου έδρεύει ή άντίληψις γιά νά τήν πληροφορήση περί όσων είδε, σάν να 
ήτο όπως είπομεν ένας λογικός υπηρέτης έπιστρέφων νά εΐδοποιήση τον κύριόν του.

Καί αύτό είναι έν άπό τά σπουδαιότερα τεκμήρια τής ψυχικής έρεύνης διά την 
τήν άπόδειξιν ύπάρξεως ψυχής. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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Η ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ 
Η ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ύπό 'Τπαστυνόμου Α' 
κ. Γ . A . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. Ή  έμμεσος ή παραμένονσα ραδιενέργεια εκ μιας ατομικής ή πυρηνικής έκρήξεως 

εις τον άέρα.
2. Ή  επιβραδυνόμενη ή παραμένονσα ραδιενέργεια εξ όμοιας έκρήξεως έπ'ι τοϋ εδάφους.
■3. Καθορισμός τής έκτάσεως ή όποια προσεβλήθη από ραδιενέργειαν.

** *
1 . 'Η εμμεσος ή παραμένουσα ραδιενέργεια έκ μιας ατομικής ή 

πυρηνικής έκρήξεως είς τον άέρα.
Εναέριον έκρηξιν, μιας άτομικής ή ύδρογονικής βόμβας έχομεν όταν ή κατά 

την έκρηξιν σχηματιζομένη πύρινη σφαίρα δέν εφάπτεται τής επιφάνειας τοϋ εδά
φους.

Εις τήν περίπτωσιν ταύτην, ή παραμένουσα ραδιενέργεια θά προέρχεται άπό 
τά εξαρτήματα τής βόμβας, τό περίβλημα αύτής καί τό μή σχασθέν υλικόν, τά όποια 
καθιστάμενα ραδιενεργά, πίπτουν έπί τοϋ έδάφους καί έκπέμπουν έπικίνδυνον ρα
διενέργειαν.

'Η κατά-τήν έκρηξιν τής βόμβας έκλυομένη ραδιενέργεια θά προσβάλη έπί- 
σης καί τά είς τον άέρα αίωρούμενα πολύ μικρά μόρια κόνεως ή θ’ άναμιχθή μετά 
των άτμών τούς οποίους θά προκαλέση ή βόμβα, σχηματιζομένων οΰτω σωματιδίων 
έλαχίστου όγκου.

Τά σωματίδια αύτά, πίπτουν, μέ μικράν ταχύτητα, έπί τής έπιφανείας τοϋ έδά
φους καί είς αρκετά μεγάλην έκτασιν. Κατ’ αύτόν τον τρόπον ή άμμεσος ή παραμέ
νουσα ραδιενέργεια μεταφέρεται είς σχετικώς μεγάλην άπόστασιν άπό τοϋ σημείου 
τής έκρήξεως τής πυρηνικής βόμβας. Εύτυχώς ότι τά ραδιενεργά αύτά σωματίδια 
χάνουν τό μέγιστον μέρος τής ραδιενέργειας των μέχρις ότου φθάσουν έπί τής έπι
φανείας τοϋ έδάφους καί συνεπώς ό έκ τούτων κίνδυνος μετριάζεται.

2. Ή επιβραδυνόμενη ή παραμένουσα ραδιενέργεια εξ όμοιας έκ
ρήξεως έπί τοΰ έδάφους.

Μία έκρηξις άτομικής ή ύδρογονικής βόμβας λέγεται χαμηλή, έν άντιθέσει 
προς τήν προηγουμένων περίπτωσιν, όπου έχομεν υψηλήν έκρηξιν, όταν αυτή έκραγή 
έπί τοΰ έδάφους ή πλησίον αύτοΰ, ούτως ώστε ή πυρίνη σφαίρα νά έγγίζη τήν έπι- 
φάνειαν τοΰ έδάφους. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν θ’ άπορροφηθοΰν μεγάλαι ποσό
τητες κόνεως καί παντοειδών ύλικών, έκ τοΰ έδάφους, τά όποια θ’ άναμιχθοΰν μέ 
τό ραδιενεργόν νέφος, καθιστάμενα ουτω ραδιενεργά. Μετ’ ολίγον, τά έκ τούτων 
βαρύτερα σωματίδια θ’ άρχίσουν νά καταπίπτουν έπί τοΰ έδάφους καί θά έκπέμπουν 
μεγάλην ποσότητα έπικινδύνου ραδιενέργειας, μέ συνέπειαν τήν μόλυνσιν μιας έκτε- 
ταμένης περιοχής.

'Η έκ τής έκρήξεως μιας άτομικής ή ύδρογονικής βόμβας μολυνθησομένη 
έκτασις, έκ τής πτώσεως ραδιενεργών σωματιδίων, θά είναι κατά πολύ μεγαλύτερα 
άπό έκείνην ή όποια θά ύποστή ζημίας έκ τής δράσεως τοΰ θερμικοΰ καί ώστικοΰ 
κύματος.

Τό έκ μιας θερμοπυρηνικής έκρήξεως σχηματιζόμενον ραδιενεργόν νέφος, 
άνέρχεται μέ μεγάλην ταχύτητα είς τά άνώτερα στρώματα,τής άτμοσφαίραΓς καί 
καταλαμβάνει έκτασιν πολλών τατραγωνικών μιλίων, κατά τάς πρώτας μετά τήν 
έκρηξιν ώρας.
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3. Καθορισμός τής έκτάσεως ή οποία προσεβλήθη άπό ραδιενέρ
γειαν .

• 'Η ζώνη ή οποία θά ύποστή ραδιενεργόν μόλυνσιν, έκ των τοιούτων σωματι
δίων, θά έξαρτηθή έκ του μεγέθους των ραδιενεργών σωματιδίων, τής φοράς των 
άνέμων καί τής κατευθύνσεως τούτων, καθώς καί έκ τής φύσεως του εδάφους εις 
τό όποιον θά γίνη ή έκρηξις τής βόμβας.

Κα τά συνέπειαν τούτων, είναι άδύνατον νά καθορισθή, έκ των προτέρων, ή 
περιοχή ή οποία θά προσβληθή έκ τής πτώσεως ραδιενεργών σωματιδίων.

Πάντως κατά προσέγγισιν, έκ τών παρατηρήσεων αί όποΐαι έγένοντο εις τήν 
νήσον Μπικίνι, ή περιοχή ή οποία θά ύποστή τάς συνέπειας τής έπιβραδυνομένης 
ραδιενέργειας, έκ μιας θερμοπυρηνικής έκρήξεως, έχει έπιμήκη μορφήν, σχήματος 
πούρου, προς τήν κατεύθυνσιν 
του άνέμου. Τό μήκος τούτου 
είναι 220 μίλια περίπου καί 
τό πλάτος του περί τά 40.μί
λια. Θά μολυνθή επίσης έκτα- 
σις 20 μιλίων προς τήν άντί- 
θετον έκ τής φοράς του άνέ
μου κατεύθυνσιν. 'Ο καθορι
σμός τοϋ σχήματος τής έπι- 
φανείας, έπί τής όποιας θά 
καταπέσουν ραδιενεργά σωμα
τίδια, βασίζεται έν μέρει μό
νον έπί τών στοιχείων τά ό
ποια έχουν συγκεντρωθή βά
σει πραγματικών καταμετρή
σεων. Τά λοιπά στοιχεία έ
χουν συναχθή διά μαθηματι
κής παρεμβολής γνωστών δε
δομένων, τά όποια άπεκτήθη- 
σαν κατά τάς προηγηθείσας 
δοκιμάς μικροτέρων άτομικών 
βομβών.

Τά μέχρι σήμερον συγ- 
κεντρωθέντα στοιχεία, μάς έπιτρέπουν νά ύπολογίσωμεν τον αριθμόν τών θυμά
των μιας κατωκημένης περιοχής ή όποια θά ύποστή ραδιενέργειαν. 'Ο ύπολογι- 
σμός αύτός έγινε βάσει τών κάτωθι ύποθέσεων:

1. "Οτι ό πληθυσμός τής περιοχής άγνοεΐ καί τά πλέον στοιχειώδη μέτρα 
προφυλάξεως.

2. "Οτι ό πληθυσμός δεν θά κλεισθή εις καταφύγια, άλλά θά παραμείνη εις τό 
ύπαιθρον, τελείως εκτεθειμένος, έπί διάστημα 36 ωρών.

3. "Οτι ό πληθυσμός θά εύρεθή έκτεθειμένος έπί μεγαλείτερον ίσο ς̂ δυνατόν 
διάστημα καί ύπό τούς πλέον δυσμενείς όρους.

Έπί τα βάσει τών στοιχείων τά όποια -έχουν συλλέξει μέχρι τώρα οί ειδικοί 
καί τών έν λόγω προϋποθέσεων, ύπελογίσθη ότι ή θερμοπυρηνική έκρηξις τής 1ης 
Μαρτίου 1954, έξέπεμψε ραδιενέργειαν έπικίνδυνον, διά τήν ζωήν όλων σχεδόν τών 
άτόμων, τά όποια θά εύρίσκοντο έντός ζώνης 140 μιλίων μήκους, προς τήν κατεύ- 
θυνσιν τοϋ άνέμου καί διαφόρου πλάτους μέχρις 20 μιλίων καί δεν θά είχον λάβει 
τά κατάλληλα μέτρα προφυλάξεως.

Εις τήν λιμνοθάλασσαν τοϋ Μπικίνι καί εις σημεΐον εύρισκόμενον 10 μίλια

Ό Πρόεδρο; Άϊζενχάουερ υποδέχεται εΐ; τόν Λευκόν 
Οίκον, επιστήμονα; άπό διαφόρου; χώρα;, οί όποιοι πα- 
ρηκολούθησαν μαθήματα ατομική; ένερχεία; εϊ; τό ’Ατο
μικόν Έργαστήριον τή ; Άργκόν. Πλησίον τοϋ Προέ
δρου διακρίνεται ό Πρόεδρο; τή ; ’Αμερικανική; ’Επιτρο

π ή ; ’Ατομική; Ένεργεία; Ναύαρχο; Στράου;.
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άπδ του πεδίου δοκιμών τής έκρήξεως, ύπελογίσθη οτι τδ ποσοστδν ραδιενέργειας 
άνήρχετο εις 5000 μονάδας Ραΐντγκεν περίπου, κατά τδ πρόϋτον 36ωρον, μετά 
την κατάπτωσιν των ραδιενεργών σωματιδίων.

'Ο μεγαλύτερος βαθμδς ραδιενέργειας, έκτδς τής περιοχής τής λιμνοθαλάσ- 
σης τοϋ Μπικίνι, έσημειώθη εις τδ βορειοδυτικόν τμήμα τής λιμνοθαλάσσης τοϋ Ρό- 
γκελαπ, εις σημεΐον άπέχον 100 μίλια περίπου άπδ τού σημείου τής έκρήξεως. Εις 
το σημεΐον τούτο, αί σχετικαί καταμετρήσεις άπέδειξαν τήν ΰπαρξιν ραδιενέργειας 
2300 μονάδων Ραΐντγκεν, κατά τδ πρώτον 36ωρον. Κατά τδ αύτδ χρονικόν διάστημα 
έσημειώθησαν 2000 μονάδες Ραΐντγκεν εις άπόστασιν 110 μιλίων και 100 μονάδουν 
εις άπόστασιν 125 μιλίων.

'Υπελογίσθη έπίσης δτι, πλησίον τής έξωτερικής περιμέτρου, τής έχούσης 
σχήμα πούρου περιοχής, καί εις άπόστασιν 190 περίπου μιλίων, άπδ τοϋ σημείου 
τής έκρήξεως πρδς τήν κατεύθυνσιν τού άνέμου, τδ ποσοστδν ραδιενέργειας, θά είναι 
300 περίπου μονάδες Ραΐντγκεν, κατά τδ πρώτον 36ωρον. Τδ ποσοστδν αύτδ είναι 
άρκετδν ώστε ν’ άπειλήση τήν ζωήν τών 5—10 °/0 τού πληθυσμού, ό όποιος ήθελεν 
εύρεθή έκτεθειμένος, κατά τδ χρονικόν τούτο διάστημα.

Οί ύπολογισμοίτούς οποίους άνεφέραμεν δεν είναι οί αυτοί δι’ δλην τήν εκ- 
τασιν, ή οποία θά πληγή ύπδ τής ραδιενέργειας.

Ή  έκτασις τής ραδιενέργειας, καί κατά συνέπειαν τδ ποσοστδν άπωλειών 
μεταξύ τού πληθυσμού, ποικίλλει άπδ τού ένδς σημείου εις τδ άλλον, λόγου πολλών 
καί διαφόρων άτμοσφαιρικών συνθηκών, οιον ρευμάτων άέρος, βροχής, χιόνων κλπ. 
καί τής διαμορφώσεως τού έδάφους.

’Εκτδς τούτων, σπουδαΐον έπίσης ρόλον θά παίξουν, εις δ,τι άφορα τδν άριθ- 
μδν τών νεκρών, καί τά ληφθησόμενα κατάλληλα μέσα προφυλάξεως έφ’ δσον τδ 
κοινόν ήθελεν είδοποιηθή έγκαίρως.

'Η άραίωσις τοϋ πληθυσμού καί ή προστασία τούτου εις καταφύγια, θά συν
τέλεση εις τήν σοβαράν μείωσιν τού ποσοστού άπωλειών, τδ όποιον έξάγεται έκ 
τών προαναφερθέντων υπερβολικών υπολογισμών.

Εις τδ προσεχές : Πώς θά προστατευθώμεν εις περίπτωσιν άτομικής έπιθέ-
σεως.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΟΞΑ

Στής Κύπρου τών ήρώων δήτε 
τδ μνήμα ή νιότη δπου κεΐται, 
κορούλα μιά στέκει καί γράφει 

—μιλούν λες μαζί της κι’ οί τάφοι— 
σκυφτή καθώς κάθεται κεΐ 
καί στήν 'Ιστορία χρυσώνει 
τή δύναμι μά καί τήν ορμή, 
π’ ή ’Ελευθερία φουντώνει.

Σ. Χανδρής
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** *
6. 'Η ιπτάμενη 'Ομάς.
Λίγο μετά από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διά νά άντιμετωπισθοΰν περι

πτώσεις συνεχώς μετακινουμένων κακοποιών, άπεφασίσθη ή συγκρότησις τής γνω
στής 'Ιπταμένης Όμάδος «(Feving Squad). Σήμερα ή 'Ομάδα αυτή, πού είναι 
μιά 'Υπηρεσία χωρίς καθωρισμένη περιοχή, έχει δύναμιν ογδόντα ντέτεκτιβ, οί 
όποιοι αποτελούν ένα είδος «ελευθέρων σκοπευτών» εις ολόκληρον την περιοχήν 
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί, υπό ώρισμένας συνθήκας, εις ολόκληρον την 
Χώραν. Οί άνδρες αυτοί εκλέγονται μέ μεγάλη προσοχή καί θεωρούνται ή «άφρό- 
κρεμμα» τών ντέτεκτιβ. ’Από καιρού εις καιρόν άποστέλλονται εις τάς περιφερειακας 
'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας (Παραρτήματα), διάνα υπηρετήσουν ένα χρονικό διάστημα 
έκεϊ (ένα χρόνο) καί νά μεταβιβάσουν έτσι τάς γνώσεις των εις τούς υπολοίπους συ
ναδέλφους των, ώς καί, τό σπουδαιότερον, διά ν’ άποκτήσουν πείραν καί αύτοπεποι- 
θησιν περί τής ίκανότητος επιβολής των, πού θά τούς χρειασθή όταν μετέπειτα εις 
την σταδιοδρομίαν των προαχθοΰν.

Εις τούς περισσοτέρους άπ’ αύτούς παραχωρεΐται αυτοκίνητο, μέ δικαίωμα νά 
τό χρησιμοποιούν διά την υπηρεσίαν των «κατά βούλησιν». Τά όργανα τής 'Ομάδος 
αυτής δροΰν κυρίως μεμονωμένως καί όχι ώς ομάδα. Οί ντέτεκτιβ αυτοί άποτελοΰν 
ίσως τό πιο «κινητό» (Mobile—Σ. Μ. : έχων ευχέρεια μετακινήσεως έν άντιθέσει 
προς τό στατικό, τό συνδεδεμένο δηλαδή μέ «ορισμένη περιοχή) καί τό πιο έμπειρο 
σοίμα αστυνομικών άσφαλείας τού κόσμου.

Τά μέλη τής 'Ιπταμένης Όμάδος κατατάσσονται.εις δύο γενικάς κατηγορίας: 
τούς ικανούς νά συλλαμβάνουν κακοποιούς καί τούς «μαέστρους» εις τή συλλογή 
πληροφοριών. Είναι σπάνιο νά εύρεθή ένας πού νά κάνη καί διά τάς δύο έργασίας 
τής Όμάδος. Πρέπει εδώ νά τονισθή ότι τό μεγαλύτερο μέρος τής επιτυχίας τής Π
εταμένης Όμάδος οφείλεται εις τήν τακτική πού ακολουθούν τά όργανά της νά κρα- 
τοϋρ μυστική τήν ταυτότητά των, πράγμα πού θά ήτο άδύνατο νά έπιτευχθή άν 
ήσαν υποχρεωμένοι νά διενεργούν καί συλλήψεις. 'Υπάρχουν όμως καί περιπτώσεις, 
κατά τάς οποίας ό ντέτεκτιβ πού παίρνει τή πληροφορία νά πρέπει νά προβή και εις 
τήν σύλληψιν, πλήν όμιος τούτο αποφεύγεται άν είναι δυνατόν.

7. Τό law ing.
'Η μυστικότης, όμως, πού περιβάλλει τά όργανα αύτά τής 'Ιπταμένης Όμά

δος, έχει καί μερικά μειονεκτήματα. Σ’ αύτή βασίζεται ή «μοντέρνα» άπάτη, ή 
οποία «άνεκαλύφθη» τυχαίως καί ήτο διαδεδομένη κατά τά τελευταία χρόνια. Εις

•1
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την «άργκώ» του υποκόσμου είναι γνωστή μέ τ’ όνομα ψευτοντέτεκτιβ (λόουϊν— 
Laλving. Σ. Μ. : Law, είναι, ούσιαστικόν καί σημαίνει νόμος, τό δέ Lawing, ώς 
μετοχή ένεστώτος άνυπάρκτου ρήματος καί θά μπορούσε ελευθέριος ν’ άποδοθή διά 
τήν ονομασίαν τοϋ εϊδους αύτοϋ της άπάτης «μέθοδος του ψευτοαστυνομικοϋ»). 
Δυο λιποτάκται ένώ έβάδιζαν κάποια μέρα σ’ ένα δρόμο εις τήν συνοικία τοϋ Τότεν- 
χαμ (Tottenham Court Road), είδαν ένα φορτηγό αυτοκίνητο γεμάτο τσιγάρα, 
χωρίς οδηγό καί μέ τή μηχανή «άναμμένη». 'Η ευκαιρία πούς τούς παρουσιάσθη ήτο 
μοναδική. ’Έτσι μπήκαν μέσα καί άμέσως ξεκίνησαν διά ν’ άπομακρυνθοϋν άπό 
έκεΐ, όσο μπορούσαν πιο γρήγορα.

'Όταν εύρέθησαν μακρυά καί νόμισαν ότι ήσαν άσφαλεΐς, άρχισαν νά σκέ- 
πτωνται πώς θά πωλήσουν τό «πράγμα», άφοϋ δέν έγνώριζαν κανένα κλεπτα
ποδόχο τοϋ είδους αύτοϋ. Δέν εύρηκαν άλλη λύσι καί έτσι σταμάτησαν σ’ ένα μικρό 
καπνοπωλείο εις τό Κάμπεν Τάουν (Camben Town). Είπαν εις-τον καπνοπώλην 
ότι τά τσιγάρα ήσαν κλεμμένα καί ότι τοϋ τ ’ άφηναν εις τό ένα τρίτο τής κανονι
κής των τιμής. Ό καπνοπώλης μετά άπό μερικούς δισταγμούς, πού έξουδετερώ- 
θησαν άπό τό μεγάλο πειρασμό, έδέχθη. Μετά απ’ αύτό, οί δύο κακοποιοί τον έβοή- 
θησαν νά τά τακτοποιήση εις τό εσωτερικόν τοϋ καταστήματος, πήραν τά χρήματα 
καί έξηφανίσθησαν μέ τ’ αύτοκίνητο. ’Αλλά εις τό δρόμο τούς κατέβηκε μιά ιδέα. 
Έσκεφθησαν ότι είχαν τον καπνοπώλη «στο χέρι» καί ότι αύτό μπορούσαν νά τό 
έκμεταλλευθοΰν. ’Έτσι κατέστρωσαν τό σχέδιό των. Έκάλεσαν δυο φίλους, τούς 
είπαν μέ λεπτομέρειες τό συμβάν καί τούς άνέλυσαν τό σχέδιο. Τό ΐδιο άπόγευμα 
οί δυο φίλοι των πήγαν εις τό μικρό καπνοπωλείο καί μέ «ΰφος σκληροτράχηλου 
ντέτεκτιβ» μπήκαν μέσα, έτσι πού ό ένοχος καπνοπώλης τ’ άχασε. Έγβαλαν άμέσως, 
απο τη τσέπη των δυο λευκά έπισκεπτήρια, τά «κόλλησαν» στο πρόσωπο τοϋ τρο
μοκρατημένου καταστηματάρχου καί τοϋ έδήλωσαν ότι είναι άστυνομικοί. «Ξέ
ρεις ότι εδώ έχει κάτι κλεμμένα τσιγάρα», τοϋ είπεν ό ένας. Ό  καπνοπώλης τρέ- 
μοντας ήρνήθη τό γεγονός.

«Θά σέ πείραζε νά ρίξουμε μιά ματιά»;
Ό  καπνοπώλης έκανε νόημα μέ τό κεφάλι ότι δέν εΐχεν άντίρρησι.
Γνωρίζοντας άπό πριν τό μέρος πού ήσαν τά κλεμμένα τσιγάρα οί δυο άπα- 

τεώνες, τά «άνεκάλυψαν» σχεδόν άμέσως, τά πήραν άπ’ έκεΐ καί τό έτοποθέτ/^σαν εις 
τό «μπάγκο» τοϋ καπνοπωλείου. 'Η ώρα ήτο τέτοια πού κανείς δέν τούς ένώχλησε.

«Τρία χρονάκια φυλακή μπορεί νά φας άπ’ αύτό», είπε ό δεύτερος εις τον 
καπνοπώλη. «'Ένα τσέκ τών 200 λιρών (Σ. Μ. 16.000 δραχ.) σέ άπαλλάσσει άπ’ 
όλους τούς μπελλάδες».

Ό  καπνοπώλης σκέφθηκε γιά μιά στιγμή. Δέν τολμούσε νά τηλεφωνήση εις 
τό ’Αστυνομικό Τμήμα τής περιοχής του διά νά βεβαιωθή άν αύτοί ήσαν πραγμα
τικοί άστυνομικοί—καί άν άκόμα τοϋ περνούσε άπό τό μυαλό του τέτοια ιδέα—διότι 
αύτός ήτο κλεπταποδόχος κλεμμένων πραγμάτων. Συμπλήρωσε ένα τσέκ, τό υπέ
γραψε χωρίς διαμαρτυρία καί τό έδωσε εις τούς ψευτοντέτεκτιβ, οί όποιοι άφοϋ πήραν 
μαζί των καί τά τσιγάρα έξηφανίσθησαν. Τό ίδιο βράδυ καί οί τέσσαρες έώρταζαν τήν 
έπιτυχία τοϋ σχεδίου των. Έπανέλαβαν τό «κόλπο» κατά καιρούς καί μέ επιτυχία 
κατά τούς έπομένους μήνας, οχι όμως μέ τσιγάρα, άλλά μέ κουπόνια ιματισμού πού 
δέν είχαν τή φασαρία μεταφοράς καί μέ τά όποια ενοχοποιούσαν σοβαρώτερον τά 
θύματά των.

Σέ λίγο καιρό δυο άκόμα συμμορίαι άνεκάλυψαν τό «κόλπο» καί διά κοινής 
συμφωνίας τό Λονδΐνον έχωρίσθη εις «τρεις ζώνας επιχειρήσεων».

Ψίθυροι άρχισαν νά φθάνουν εις τ ’ αύτιά τών άνωτέρων ’Αξιωματικών τής 
Ιπταμένης Όμάδος, ότι τά όργανά των έδωροδοκοΰντο. ΤΗτο, βεβαίως, δύσκολον νά 

πιστεψη κανείς κάτι τέτοιο, διότι οί άνδρες τής Όμάδος ήσαν προσεκτικά διαλεγμέ
νοι, άλλ’ οί άστυνομικοί αύτοί είχαν περισσοτέρας εύκαιρίας άπό κάθε άλλον νά
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χρηματισθοΰν, λόγω της ελευθερίας πού έχουν. Μια ή δυο άπόπειραι παγιδεύσεως 
μερικών απ’ αυτούς άπέτυχαν. ’Έτσι οί προϊστάμενοί των έπείσθησαν ότι οί ψίθυροι 
ήσαν άβάσιμοι, άλλά έβλεπαν ότι κάτι το ασυνήθιστο σονέβαινε. Έδόθησαν όδηγίαι 
εις όλους τούς ντέτεκτιβ της 'Ομάδος νά έχουν τά μάτια καί τ ’ αύτιά των «τέσσερα» 
μήπως μάθουν τίποτε. Μετά άπο μια εβδομάδα περίπου το μυστήριο έλύθη, άλλά 
τότε άρχισαν αΐ πραγματικαι δυσκολίαι. Κανένα άπο τά θύματα τής άπάτης δεν ήτο 
πρόθυμον νά δώση κατάθεσιν, έπειδή ύπήρχε καί δική του ένοχή καί έφοβεΐτο την 
εκδίκηση των συμμοριών. Ευτυχώς συνέβη ένα επεισόδιο όταν ένα μέλος τής μιας 
συμμορίας έμπήκε «για δουλειά» εις την περιοχή τής άλλης. Αύτή ήτο ή άφορμή 
ν’ άρχίση ένα άπόγευμα μιά άγρια συμπλοκή μεταξύ των, πού έδωσε νομική βάσι εις 
τήν ’Αστυνομία νά τούς συλλάβη «επί διαταράξει τής τάξεως» καί μέ τήν κατη
γορίαν αύτήν έστάλησαν εις τάς φυλακάς. Κατά τήν διάρκειαν, όμως, τής φυλα- 
κίσεως, οί άστυνομικοί έπεισαν μερικά θύματα καί κατέθεσαν διά τήν άπάτην εις 
βάρος των.

Μέ τά νέα αύτά στοιχεία συνέλαβαν καί πολλούς άπο τούς μή συλληφθέντας 
καί έστήριξαν κατηγορίαν επί λόουϊν (Lawing). εις βάρος των, διά τήν οποίαν κατε- 
δικάσθησαν εις πολυετή φυλάκισιν. Αύτό ήτο τό άδοξο τέλος τών κακοποιούν μέ τή 
νέα έφεύρεσι. 'Ο ’Αρχηγός τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, μετά άπ’ αύτό, άνε- 
κοίνωσε εις τούς Λονδρέζους τάς λεπτομέρειας τοϋ εγκλήματος αύτοΰ μέ τήν έτη- 
σίαν έκθεσιν τού 1948, ώστε είναι άδύνατο πλέον νά έπαναληφθή τό «κόλπο».

8. Ή  ’Αστυνομία καί τό κοινόν.
Οί περισσότεροι άπο τούς κατοίκους τού Λονδίνου πολύ λίγα γνωρίζουν άπ’ 

ό,τι συμβαίνει εις τήν πόλι των. "Εχουν τήν άξίωσι, πού τή βασίζουν εις άποκτημένα 
δικαιούματα, νά είναι πολύ πιο άσφαλεΐς εις τούς δρόμους τού Λονδίνου τή νύκτα 
άπ’ ό,τι θά ήσαν εις οίανδήποτε άλλη πόλι του κόσμου. ’Ελάχιστοι σκέπτονται καί 
αναγνωρίζουν τήν ευσυνείδητο καί συνεχή προσπάθεια πού τούς δίνει τό δικαίωμα νά 
ύπερηφανεύωνται διά τήν άσφάλειά τους αύτή. Διά νά έπιτευχθή ή έξασφάλισι τοϋ 
αισθήματος αύτοΰ τής άσφαλείας καί διά νά καταστή τό Λονδίνο όπως είναι σήμερα, 
ήσυχο καί έλεύθερο άπο κάθε κακό δαίμονα πού τό μάστιζε, έχρειάσθη τό μεγαλύ
τερο μέρος τής εκατονταετίας πού πέρασε, παρ’ όλας τάς δυσχερείας, τά εμπόδια 
καί' τάς ποικιλόμορφους άντιξόους προϋποθέσεις πού ό κοινός πολίτης άγνοεΐ ή δέν 
ένδιαφέρεται νά μάθη

Ή  άστυνόμευσις τοϋ Λονδίνου άνέκαθεν ήτο έργον δύσκολον. Εις τά μετα
πολεμικά χρόνια έχει γίνει άκόμα πιο δυσκολώτερο άπο τήν άριθμητική άνεπάρκεια 
τής ’Αστυνομικής δυνάμεως. Ή  Μητροπολιτική ’Αστυνομία, όταν έγράφη τό πα
ρόν (1950), εΐχε έλλειμμα δυνάμεως 4.000 άστυνομικούς, άπο τήν προβλεπομένη. 
Καί αύτό σημαίνει ότι κάθε άστυνομικός πρέπει νά έργασθή πιο πολλάς ώρας καί 
ύπό δύσκολους συνθήκας. Αί άδειαι είναι βραχεΐαι καί τό φορτίον εις τούς ώμους 
τών άξιωματικών έξαιρετικώς βαρύ. ’Επί πλέον ή εισροή μεγάλου άριθμοΰ μετανα
στών, άπο τούς οποίους οί περισσότεροι δέν είναι φύλακες άγγελοι άλλά εχθροί τής 
κοινωνίας τής Χώρας, πού άφησαν ή κατάγονται, δημιουργεί σοβαρώτατα άστυνομικά 
προβλήματα καί τοΰτο διότι αύτοί, ενώ προσαρμόζωνται εις τον ’Αγγλικόν τρόπον 
ζωής, εμμένουν εις τό νά μή βοηθούν τήν άστυνομίαν εις τήν άστυνόμευσιν τών συνοι
κιών των, (Σ. Μ. παρόμοια προβλήματα, παρατηρούνται καί εις ώρισμένους συνοι
κισμούς τών ’Αθηνών). ’Επί πλέον, ή συμπεριφορά τών λίγων αύτών άνθρώπων 
έχει άρχίσει νά άσκή κακή καί επικίνδυνη έπίδραση καί είς τούς γείτονάς τους. Πο- 
λυάνθρινποι συμπλοκαί μεταξύ διαφόρων πολιτικών ομάδων είς’τάς συνοικίας αύτάς 
είναι συχνά μπελάδες διά τήν ’Αστυνομία, τής οποίας ή παρέμβασις, έστω καί αν 
άκόμα άποβλέπη άπλώις είς τήν άποκατάστασιν τής τάξεως, είναι άν μή άντιπαθής 
όχι εύπρόσδεκτος πάντως. Κακόβουλοι καί δυσφημηστικαί ίστορίαι καί, οχι σπά
νιους, υβριστικά! έκφράσεις διαδίδονται καί γίνονται πιστευτά! άπο (ορισμένους δη-
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μοσιογράφους καί πολιτικούς, πού δεν σκοτίζονται να εξετάσουν καί να διαπιστώ
σουν τα γεγονότα.

9. Ή δημιουργία και 6 σεβασμός τής παραδόσεως.
’Από την άλλη όμως 0ψι τοΰ νομίσματος υπάρχουν πάμπολλαι ίστορίαι άγά- 

πης καί έγκαρδιότητος πού υπάρχει μεταξύ τοΰ Λονδρέζου άστυφύλακος καί των 
πολιτών πού υπηρετεί. 'Η χαρακτηριστική εύκολία καί το κέφι, μέ τά όποια κατευ
θύνει καί καθοδηγεί τό κοινόν, τό ζηλεύουν καί τό θαυμάζουν οί ξένοι πού έπισκέ- 
πτονται την πόλιν αύτήν. 'Η άστήρευτος πηγή εύγενείας καί άνθρωπισμοϋ πού συ
ναντά κανείς στο Λονδρέζο Μπόμπυ (Σ. Μ. Χαϊδευτικό καί όχι ύβριστικό όνομα διά 
τούς αστυφύλακας) έχει γίνει παροιμιώδης. Μια άπό τή σωρεία των ιστοριών πού 
κυκλοφορούν είναι άδύνατον να παραλειφθή. Συνέβη πριν άπό λίγα χρόνια, άλλά π ι
στεύεται, εις τό κύριά της σημεία τουλάχιστον, ότι είναι άληθινή.

Δυο κακοποιοί έκαναν μια ληστεία μια «μέρα—μεσημέρι» εις ένα άπό τά πιο 
πολυσύχναστα μέρη του Λονδίνου. ’Έσπασαν τή βιτρίνα ένός κοσμηματοπωλείου 
καί άρπαξαν ένα δίσκο μέ δακτυλίδια. 'Η ’Αστυνομία κατώρθωσε νά προσδιορίση 
τον ένα κακοποιό, άπό πληροφορίας πού έδωσαν οί υπάλληλοι καί ύπελόγιζε ότι ήτο 
ένας γνωστός είς αύτήν μέ μιά καταδίκη έπί μικροκλοπή. ’Αλλά τό μόνο πού κα
τώρθωσε νά μάθη διά τον άλλον ήτο ότι ήτο ψηλός, άδύνατος καί «κοκκινομάλης». 
'Ο ντέτεκτιβ, εις τον όποιον άνετέθη ή ύπόθεσις, έμαθε άπό τούς άνθρώπους του τή 
διεύθυνσι τής κατοικίας τοΰ πρώτου, χωρίς νά μπορή νά μάθη τό παραμικρό διά τον 
άλλον. ’Έτσι, άπεφάσισε νά περιμένη καί νά μή προβή είς σύλληψιν τοΰ γνωστοΰ, 
μέχρις ότου αύτός τον όδηγήση είς τον δεύτερον.

Μιά έβδομάδα άργότερα, ό άστυνομικός έπληροφορήθη ότι ό γνωστός άπό τούς 
δύο «άνθρώπους του» έπρόκειτο νά κάνη τούς γάμους του σέ μιά εκκλησία της συ
νοικίας του καί κατέληξε είς τό συμπέρασμα, ότι καί ό «κοκκινομάλης» έπρεπε νά 
παραστή έκεΐ. «Τράβηξε» λοιπόν, προς τά έκεΐ καί έφθασε λίγο πριν άρχίση.τό μυ
στήριο τοΰ γάμου. ~Ητο βέβαιος ότι ό άλλος θά ήτο οπωσδήποτε ό «κουμπάρος)). 
Πράγματι όταν μπήκε είς τό ναό, είδε καί τούς δύο ((άνθρώπους του» ντυμένους έπί- 
σημα, όπως ή στιγμή άπαιτοΰσε, άνάμεσα είς τούς προσκεκλημένους. Τούς έκάλεσε 
παράμερα, έδήλωσε τήν ιδιότητά του καί τούς άνεκοίνωσε ότι τούς συνελάμβανε 
«έπί κλοπή». Τον ήρώτησε όμως άν ήθελαν νά συλληφθοΰν προ τοΰ μυστηρίου ή 
μετά άπ’ αύτό, διά νά μή τούς περιμένη ή νύφη μέχρις ότου έξέλθουν άπό τή φυλακή. 
Έπηκολούθησε μιά μικρή «σύσκεψις» ένός-δύο λεπτών μεταξύ γαμπρού καί νύφης. 
Μετά άπ’ αύτήν ή τελευταία έδήλωσε ότι «έπήγε έκεΐ νά παντρευτή καί ότι δέν ένδια- 
φέρει τί έχει κάνει ό μνηστήρας της».

Ό  ντέτεκτιβ περίμενε μέχρις ότου ή σύντομη γαμήλιος τελετή έτελείωσε καί 
τότε, άφοΰ συνεχάρη τούς νεονύμφους έκάλεσε αύτούς, τον κουμπάρο καί τούς προ
σκεκλημένους είς τό Τμήμα. "Οταν έφθασαν έκεΐ ένας φίλος τους έπήγε καί έφερε 
άρκετή σαμπάνια, άπαραίτητη «γιά τό γοΰρι» είς τάς περιπτώσεις αύτάς καί ή γαμή
λιο ς δεξίωσις έγινε είς τό Τμήμα, χωρίς νά ύστερήση τό παραμικρό άπ’ ό,τι άν έγί- 
νετο άλλου. Μέ τή διαφορά ότι τό επόμενο πρωί ό γαμπρός έστάλη είς τό δικαστή
ριο, τό όποιον άνεγνώρισε ώρισμένα έλαφρυντικά καί τούς έπέβαλε έλαφρά ποινή.

Λέγεται, καί πολύ σωστά, ότι κάθε λαός διοικεΐται άπό τήν Κυβέρνησι πού 
τοΰ άξίζει. Είναι έξ ίσου άλήθεια ότι καί κάθε πόλι έχει τήν ’Αστυνομία πού τής 
άξίζει. Τό Λονδίνο έχει μιά άπό τάς καλυτέρας άν όχι τήν καλύτερη ’Αστυνομία 
πού υπάρχει. Καί τοΰτο διότι ούδέποτε έπιτρέπει τό τσαλάκωμα» τής ωραίας πα
ραδόσεως πού έχει δημιουργήσει καί πού άποτελεΐ τήν κυριωτέρα της βάσι. Τό τί 
κινδύνους περικλείει ή άπομάκρυνσι άπό τάς άρχάς καί ή παραγνώριση τής παρα
δόσεως, καταδεικνύεται άπό τήν «κατάντια» τής ’Αστυνομίας ώρισμένων άλλων 
χωρών.

(Συνεχίζεται)
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Ύπο κ. ΑΛΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ , ’Αστυνόμου Β'

Αυτή τή φορά στάθηκα τυχερός. Βρήκα τό Συνεργάτη μας ’Αστυνόμο «X» 
στις καλές του. Μόλις μέ είδε άνοιξε ή... καρδιά του ! Μου πρόσεφερε καφέ, άρωμα- 
τικά τσιγάρα καί...πολυθρόνα !

«Κάθησε» μου είπε, «ήρθες πάνω στήν ώρα, έχω μια ενδιαφέρουσα ύπόθεσι 
για τά « ’Αστυνομικά Χρονικά». ’Επί πλέον θά ΐδής καί μιά καινούργια μέθοδο 
έξιχνιάσεως άδικημάτων τήν οποίαν άρχίζω νά έφαρμόζω». Κάθησα. Παράγγειλε 
τούς καφέδες, κάθησε καί αυτός άπέναντι καί συνέχισε: «Ξέρεις;» μου λέει «Υπάρ
χουν αστυνομικοί πού έξιχνιάζουν ακόμη καί τις πλέον σοβαρές υποθέσεις χωρίς 
νά τό κουνήσουν ρούπι άπό τό γραφείο τους, χωρίς νά έλθουν σ’ έπαφή με τους πα- 
θόντες τούς μάρτυρες, ή τούς ύποπτους καί χωρίς νά ενεργήσουν αυτοψία. Αύτοί 
καλούνται «Θρονιασμένοι» αστυνομικοί. Βέβαια, τέτοιες περιπτώσεις τις συναντά 
κανείς μόνον στά ’Αστυνομικά Μυθιστορήματα, γιατί στήν πραξι είναι κάπως δύ
σκολο. Πάντως έγώ έφαρμόζω πού καί πού αύτή τή μέθοδο. Σήμερα π.χ. έχω μια 
ύπόθεσι κλοπής τήν οποίαν θά προσπαθήσω νά «βγάλω» μ’ αύτό τον τρόπο χωρίς ν 
άφήσω τήν καρέκλα τού γραφείου μου καί χουρίς νά ίδώ κανέναν άπό τούς «ενδιαφε
ρομένους» έκτος άπό τις καταθέσεις των.

Κείνη τήν ώρα ήρθαν οί καφέδες, ανάψαμε καί δύο τσιγάρα καί εξακολούθησε :
« ’Αρχίζω όπως στά Μυθιστορήματα :
ΤΗταν μιά κρύα βροχερή νύκτα τού Μαρτίου. Τό άδίκημα έλαβε χώραν χθες 

άργά τό άπόγευμα. ’Αλλά νομίζω θά ήταν προτιμότερο ν’ άκούσωμε τις καταθέσεις, 
όπως τις πήρε ό έπιληφθείς τής ύποθέσεως ’Αξιωματικός».

Κτύπησε τό κουδούνι καί σέ λίγο ήλθε ό Ύπαστυνόμος μέ τό φάκελλο τής 
κλοπής ό όποιος κάθησε κι’ άρχισε νά διαβάζη μιά-μιά τις καταθέσεις, κάνοντας αρχή 
άπό τήν άναφορά τού άστυφύλακος :

« Έκτελών ύπηρεσίαν 2ας σκοπιάς, κατά τό τετράωρον 18-22 τής ... καί 
» διερχόμενος τήν οδόν Σωκράτους, μέ συνήντησε, περί ώραν 20.50' ό Παυλόπουλος 
» Γ. τού... έτών 60 κάτοικος ... Δ/ν-τής Εταιρείας ’Εξωτερικού ’Εμπορίου «ΛΟΊει», 
)) ό όποιος μοΰ άνέφερεν ότι, ώς τον έπληροφόρησεν προ ολίγης ώρας ό συνοδεύων 
» αυτόν νεαρός ύπάλληλός του, κάτι σοβαρόν συνέβη έντός των γραφείων τής Έται- 
» ρείας, τά όποια εύρίσκονται επί τής ιδίας όδοϋ άριθ. 215, πλησίον τού μέρους ένθα 
» έλαβε χώραν ή συνάντησις, καί μέ παρεκάλεσε νά τον συνοδεύσω μέχρις εκεί’. 
» Μετέβημεν καί οί τρεις στά γραφεία. Ό  διάδρομος ήτο σκοτεινός καί άπόλυτος 
» ησυχία έπεκράτει.

« Ό Παυλόπουλος άνοιξε τήν πόρτα ενός γραφείου καί άναψε τό φως. Ί οτε 
» είδαμε μιά ηλικιωμένη γυναίκα σκυμένη πάνω στο γραφείο της.

« Κυρία Σοφία, τι σας συμβαίνει ;» φώναξε ό Παυλόπουλος, πλήν ή γυναίκα 
» ήτο άναίσθητος. Στο πάτωμα, πλησίον τού δεξιού της χεριού πού έκρέματο, ευρι- 
» σκέτο ένα μικρό μπουάλι. Τό έπιασα προσεκτικά μέ τό μαντήλι μου διά νά μή κατα-
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» στραφούν τυχόν άποτυπώματα, τό ξεβούλωσα καί είδα δτι μύριζε αιθέρα καθώς καί 
» όλο τό δωμάτιο. Ξαπλώσαμε τή γυναίκα στο ντιβάνι, άνοιξα τό παράθυρο καί προσ- 
» παθούσαμε νά την κάμωμε νά συνέλθη 'Ο Παυλόπουλος μου είπε οτι ή κυρία ήτο 
» τής άπολύτου εμπιστοσύνης της Εταιρείας. ’Ακολούθως παρετήρησα ότι ή πόρτα 
» ενός μικρού χρηματοκιβωτίου πού εύρίσκετο στον τοίχο ήτο άνοικτή. Μετά πάρο- 
)) δον ολίγης ώρας άρχισε νά συνέρχεται ή γυναίκα ή οποία, όταν άνοιξε τά μάτια

Μ Πόσα ακριβώς δεν μπορούσε νά καθορίση κι’ άρχισε νά κλαίη.»
Αύτά άνέφερε ό άστυφύλαξ Δ'. 180. ’Ακολούθησε ή κατάθεσις τού Παυλοπούλου:
«’Άφησα τό γραφείο μου στάς 20.10'. Αυτό τό θυμάμαι καλά γιατί έβαλα τό 

» ρολοΐ μου μέ τό ρολόϊ τής γωνίας τού δρόμου. Πριν άναχωρήσω ήμουν στο γραφείο 
» τής Κας Σοφίας, ή οποία μοΰ είπε ότι θά παρέμενεν άκόμη λίγο νά έργαστή. Βγαί- 
» νοντας είδα ότι στο παραπλεύρως γραφείο είργάζετο άκόμη ό υπάλληλος Α. πράγμ,α 
w όχι ασύνηθες. Τό σπίτι μου βρίσκεται εις άπόστασι 20' λεπτών από τά γραφεία. 
» ' Οταν έφτασα έκεΐ χτύπησε τό τηλέφωνο. ΤΗταν ό ανωτέρω υπάλληλος ό όποιος 
» μοΰ είπε νά πάω άμέσως στο γραφείο γιατί κάτι σοβαρό συνέβη στην Κα Σοφία. 
» ’Έφυγα άμέσως. Ό υπάλληλος μέ περίμενε έ'ξω άπό τά γραφεία. Νόμισα οτι θά 
» επρεπε νά πάρω μαζί μου έναν άστυφύλακα ».

Καί τώρα ή κατάθεσις τού υπαλλήλου :
«Βρισκόμουν μόνος μετά τής Κας Σοφίας στά γραφεία τής Εταιρείας, την 

» οποίαν άκουγα νά βηματίζη πάνω-κάτω εντός τού γραφείου της. Ή  πόρτα ήταν 
» κλειστή. "Ενα περίπου τέταρτο μετά την άναχώρησι τού κ. Παυλοπούλου, τέ- 
» λειωσα την εργασία μου καί φεύγοντας πέρασα άπό τό γραφείο τής Κας Σοφίας 
» στο οποίο επικρατούσε άπόλυτος ησυχία. Φοβούμενος μή την τρομάξω μ,ισάνοιξα 
» αθόρυβα την πόρτα οπότε τήν είδα νά κάθεται μπρος στο γραφείο της, μ’ ένα 
» μπουκάλι στο χέρι καί σιγά-σιγά νά «σοδιάζεται» πάνω στο γραφείο. Τό μπου- 
» καλι έπεσε άπό τό χέρι της στο πάτωμα. Πλησίασα καί είδα ότι άνέπνεε μέ 
«δυσκολία. ’Έκλεισα τήν πόρτα καί τηλ/σα άμέσως στον κ. Παυλόπουλο. Είχα 
» τόση άνυπομονησία πού βγήκα νά τον περιμένω έξω στο πεζοδρόμιο».

’Ιδού καί ή κατάθεσις τής Κας Σοφίας :
«Καθόμουνα στο γραφείο μου καί έκανα διαφόρους λογαριασμούς, οπότε ξα- 

» φνικα ένοιωσα ένα πανί χονδρό, νά μοΰ πιέζη τό πρόσωπον σάν φίμωτρο, καί μιά 
» μυρωδιά τοσο βαρειά πού σχεδόν μ’ έπνιξε κι’ άμέσως έχασα τις αισθήσεις μου. 
» Οταν συνήλθα είδα τον άστυφύλακα καί τον κ. Παυλόπουλο δίπλα μου».

Καί τέλος ή έκθεσις τής Σημάνσεως :
«Εις τό μπουκάλι εύρέθησαν άποτυπώματα άντίχειρος, δείκτου καί μεσαίου 

» δακτύλου δεξιάς χειρός, τά όποια παραβληθέντα εύρέθησαν ότι άνήκουν εις τήν
» Καν Σοφιαν».

θέλω ν’ 
σύλληψι;».

«Λαμπρά» φώναξε ό Συνεργάτης μας ’Αστυνόμος «X» «καί τώρα θέ 
» ακούσω τις ένέργειές σας σ’ αύτή τήν ύπόθεσι. Προέβητε σέ καμμιά σύλλη

«Μά... κύριε Διοικητά πώς νά ενεργήσω σύλληψιν; μέ τί στοιχεία; δεν έχουμε 
» αποδείξεις» άπάντησε ό Ύπαστυνόμος.

«' Ωστε δεν βλέπετε τίποτα μέσα σ’ όλα αύτά πού διαβάσατε, πού νά άποδει- 
» κνυη την ένοχή τού δράστου; ’Εγώ βλέπω, οχ', ένα άλλά δύο, τέτοια «σημεία»,
» και απευθυνόμενος σέ μένα : «εσείς τί λέτε;»......  Προτίμησα νά σωπάσω! Τί
» νάλεγα άφοΰ δέν έβλεπα τίποτε ; » ( 1) —

1. Η λυσις θα 8οθή στο έπόμενον. Έν τω μεταξύ ή μπορούν οί άναγνώσται μας άστυ- 
νομικοι να αποστειλουν μέχρι τής 6ης Οκτωβρίου έ. ε., τάς απαντήσεις των καί θά δημο- 
σιευθή ή ορθή πού θά λύση τό πρόβλημα.



Ραδιοφωνικές

έκπομπές

’Αστυνομίας Πόλεων
'Υπό κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Άρχιφύλακος

Σεπτέμβριος 1956 w , ,
—Φαίνεται δτι τό προηγούμενο^σημείωμά μας, σχετικά μέ την ραδιοφωνική 

εκπομπή τής ’Αστυνομίας, συζητήθηκε και σχολιάστηκε αρκετα, αναμεσα στους 
φίλους άναγνώστες τού .περιοδικού μας.

Αυτό τό καταλαβαίνω άπό τις ερωτήσεις πού έκαναν καί τις άπορίες πού διε- 
τύπωσαν.

Δεν μπορείτε λοιπόν νά φανταστήτε ποσο μάς ενθουσίασε ετούτη η περιερ- 
γειά τους...

Πάντα άρέσκεται κανείς, όταν πιστεύη στις προσπάθειές του, νά κουβεντιάζη 
τις ιδέες του, νά έλέγχεται, καί νά δίνη έξηγήσεις πάνω στα κείμενά του καί τις 
ένέργειές του.

Γι’ αύτό, πριν συνεχίσουμε τό ρεπορτάζ, γύρω απο την πνευματική και καλλι
τεχνική κίνηση τής Σχολής, ανοίγουμε άπόψε μιά μικρουτσικη παρένθεση, για χάρη 
των αναγνωστών μας αύτών...

.’Απ’ δ,τι καταλάβαμε οί περισσότεροι δεν έχουν νοιώσει καλά πόσο δύσκολο, 
κοπιαστικό καί πολύμορφο είναι τό έργο τής υπηρεσίας των εκπομπών τής 
’Αστυνομίας, καί μέσα σέ ποιές συνθήκες γίνεται... ’Όχι γιατί τάχα υποτιμούν την 
αξία τής υπηρεσίας αύτής, αλλά γιατί δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες...

’Έτσι, κάποιος ζήτησε νά μάθη σέ ποιο πολυόροφο οίκημα στεγάζεται η υπη
ρεσία αύτή μέ την οργάνωση πού άναφέραμε... 'Ένας άλλος έκανε αριθμητικές πρά
ξεις γιά νά ύπολογίση τον άστρονομικό άριθμό τών υπαλληλο^ν της... κι’ ένας τρίτος 
άγωνίσθηκε έπί πολλές ώρες γιά ν’ άνακαλύψη τον τρόπο τής δουλειά.ς της...

Σ’ αυτές τις τρεις κατηγορίες αναγνωστών μας απαντούμε στη συνεχεία...
** *

'Η 'Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών τής ’Αστυνομίας, δεν έχει δικό της 
ο’ίκημα, ούτε καν γραφείο... Στεγάζεται στο μικρό γραφειάκι τού Τμήματος Πνευ
ματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής Σχολής, χωρίς'νά διαθέτη άπολύτως κανένα 
άλλο χώρο... Μονάχα ένα ’Αρχείο έχει, τοποθετημένο μέσα σ’ ένα ντουλάπι, χωρι
σμένο σέ ράφια καί θυρίδες...

Οί υπάλληλοί της δέ είναι μόνον δύο, ένας άρχιφύλακας και ένας αστυφύλακας...
Πρέπει νά σημειωθή δμως, καί νά ύπογραμμισθή μαλιστα, ότι οι δυο αυτοί 

υπάλληλοι τών ραδιοφωνικών εκπομπών τής ’Αστυνομίας, δέν απασχολούνται ειδικά 
■καί μόνον σ’ αύτήν τήν υπηρεσία.

’Ανήκουν καί εργάζονται καί στήν Υπηρεσία Πνευματικής ’Αγωγής τής Σχο
λής, δηλαδή στο περιοδικό, καί είναι γραφείς τής Σχολής. "Αν άνοίξετε τό βιβλίο 
Κινήσεως τής Σχολής θά διαβάσετε, δίπλα στά όνόματά τους: 7—14 και 17—21.30'. 
Αυτές είναι οί ώρες πού εργάζονται στή Σχολή. Καί τις ά.λλες, τις ελεύθερες, τις 
διαθέτουν γιά τό ραδιόφωνο.

Δέν ξέρουμε βέβαια αν ύπάρχη άλλη όμοια υπηρεσία πού να διεξάγηται υπο αυ-
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τους τούς ορούς, ξέρουμε δμως ότι μια τέτοια υπηρεσία άπαιτεΐ πολλά πρόσωπα καί 
άφθονα μέσα...

*
* *

Παρά ταϋτα όμως τό έργο της έκπομπής της ’Αστυνομίας είναι ίσως κατα
πληκτικό...

'Η άστυνομική εκπομπή είναι ό διαφημιστής τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος... 
Κάνει τον κόσμο νά γνωρίζη καί νά θαυμάζη τή ζωή καί τή δράση των Ελλήνων 
αστυνομικών, καί τούς ανεβάζει στη συνείδηση των άκροατών της σέ ήθικά όψη. 
που τίποτε άλλο δεν μπορούσε νά τούς άνεβάση... Κάθε μέρα αυξάνει τούς φίλους τής 
’Αστυνομίας, ελαττώνει τούς εχθρούς της, ξερριζώνει προκαταλήψεις καί πάθη 
και ενώνει τον Ελληνικό λαό γύρω άπό τό ’Αστυνομικό Σώμα...

Ταυτόχρονα καθοδηγεί τό κοινό... άναπτύσσει αστυνομικά θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος... υποδεικνύει τούς κοινωνικούς κινδύνους πού άπειλοΰν τον κάθε πο
λίτη... καί φτειάχνει συνεργάτες καί βοηθούς τών αστυνομικών έπιδιώξεων καί κα
θηκόντων. ..

’Αλλά δεν διδάσκει, καί δεν προπαγανδίζει μόνον... Ψυχαγωγεί μαζί... Καί 
διασκεδάζει... Καί φέρνει τό κέφι... καί καλλιεργεί την ψυχή...

Πάνε πολλοί μήνες τώρα πού ή εκπομπή τής Αστυνομίας πήρε θέση οδηγού, 
μέσα στά ραδιοφωνικά προγράμματα τού τόπου μας...

Γιατί έχει ένα δικό της άπαλό καί ζωντανό παλμό... έχει χρώμα γαλάζιο... 
εχει βελούδινη υπόσταση... Κι’ ό ενθουσιασμός πού την περιβάλλει μοιάζει μέ φα
νατισμένη πίστη οπαδών μιας θρησκείας...

** *-
'Ίπάρχει όμως καί κάτι άλλο, πιο σοβαρό, πού κυρίως μάς ένδιαφέρει σέ 

τούτο τό ρεπορτάζ πού κάνουμε.
Είναι τά καθαρώς καλλιτεχνικά επιτεύγματα τής άστυνομικής έκπομπής...
Η εκπομπή τής ’Αστυνομίας δεν συνεργάζεται μέ κανέναν στο γράψιμο, 

στην επιμελεια καί στήν παρουσίαση τών προγραμμάτων της.
ΚΓ είναι ή μόνη εκπομπή πού δεν έχει άπολύτως καμμιά δέσμευση...
Αύτό ξέρετε τί σημαίνει;
Αύτό σημαίνει ότι τά αστυνομικά προγράμματα είναι καθαρώις καί έξ ολο

κλήρου αστυνομικά. Δηλαδή άπό αστυνομικούς γράφονται, άπό άστυνομικούε επι
μελούνται καί άπό άστυνομικούς παρουσιάζονται.

Με άλλα λόγια δηλαδή, ή ’Αστυνομία έχει νά παρουσιάση, ανάμεσα στούς έπαγ- 
γελματιες καλλιτέχνες, καί άστυνομικούς συγγραφείς, καί άστυνομικούς μηχανικούς, 
και άστυνομικούς ραδιοσκηνοθέτας, καί άστυνομικούς κομφερασιέ. ’Έτσι τό Σώμα 
τής Αστυνομίας κατέχει μιά ζηλευτή καλλιτεχνική θέση μέσα στο ραδιόφωνο, γιατί 
αντιπροσωπεύεται άπό δικούς της άστυνομικούς πού είναι καί έξαίρετοι καλλιτέχνες.

Είναι ή πρώτη φορά αύτή (μέσα-στά 30 χρόνια τής ζωής της) πού ή ’Αστυ
νομία έχει νά παρουσιάση τέτοιο πλούσιο καλλιτεχνικό υλικό...

"Ας αντιπαρελθουμε τις λεπτομέρειες (οί όποιες θά μάς απασχολήσουν σέ 
προσεχή μας σημειώματα) καί ας άναφέρουμε μιά μονάχα περίπτωση, πού άποδει- 
κνύει ότι οχι μονάχα έχει καλλιτέχνες ή ’Αστυνομία, άλλά ότι αύτοί, καίτοι έρασι- 
τεχνες, ςεπέρασαν τούς επαγγελματίες καί άνοιξαν καινούργιους καλλιτεχνικούς 
ορίζοντες.

Θα σάς πούμε δυο λόγια γιά τήν ραδιοσκηνοθεσία...
** *

Ραδιοσκηνοθετες ή Ελλάδα έχει ελάχιστους...Καί αύτοί άνήκουν σέ δυο κατη
γορίες...
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Σέ κείνους πού άκολουθοΰν τήν παληά, την κλασσική μέθοδο ραδιοσκηνοθε
σίας, πού είναι συνηθέστερη καί επικρατέστερη, καί σ’ εκείνους πού δημιουργούν 
μια καινούργια ραδιοσκηνοθεσία, έπαναστατική καί μοντέρνα, πού είναι σπάνια καί 
έχει έλάχιστα βήματα σημειώσει...

'Η κλασσική ραδιοσκηνοθεσία είναι εκείνη πού τείνει νά συστηματοποιήση 
καί νά άποσπάση ώρισμένο είδος μουσικής, κατάλληλο μόνο για τά κείμενα... Χρη
σιμοποιεί για μουσική ύπόκρουση ώρισμένο είδος μουσικής... ένώ ή άλλη, η 
μοντέρνα, δεν άρνιέται καμμιά μουσική καί μεταχειρίζεται όποιοδήποτε ρυθμό γιά. 
τήν υπόκρουσή της...

Δίνετε δηλαδή σέ δυο ραδίοσκηνοθέτες το κείμενό σας... 'Ο πρώτος βγάζει το 
μολύβι καί σημειώνει επάνω δίσκους, πού καί άλλοτε χρησιμοποίησε στο παρελθόν 
γιά παρόμοια κείμενα... Ό άλλος όμως δεν άκολουθεΐ ετούτη τήν «πεπατημένη»... 
Διαβάζει καί ξαναδιαβάζει τό κείμενο, το εντυπώνεται, μπαίνει στο νόημά του, κι’ 
υστέρα, δοκιμάζει άλληλοδιαδόχως πολλούς δίσκους, χωρίς νά έχη προκατάληψη 
απέναντι κανενός...

Νά! όπως το Φιλμ «Στέλλα»... 'Ολόκληρη ή έπιτυχία του στο έξωτερικό ήταν, 
νομίζω, ή μουσική ύπόκρουση των λαϊκών οργάνων, πού έφερε επανάσταση στήν 
κινηματογραφική σκηνοθεσία.

Στον τομέα λοιπόν αύτόν, ή Υπηρεσία Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών τής ’Αστυ
νομίας, έπέτυχε μιά καλλιτεχνική ολοκλήρωση, σημειώνοντας ένα βήμα στήν εξέ
λιξη τής Ελληνικής ραδιοσκηνοθεσίας...

Έγκαταλείποντας τήν κλασσική, έθεσε στήν υπηρεσία της τήν μοντέρνα, 
όχι όμως όπως ήταν άσχημάτιστη καί δίχως παλμό... Πρώτα τήν έτελειοποίησε...

Κι’ έκανε πολλούς ραδιοφωνικούς κύκλους νά άπορήσουν. Πάρτε γιά παρά
δειγμα τό γνωστό σκέτς, τοϋ Διευθυντού κ. ’Αρχιμανδρίτη, πού σημείωσε τεραστία 
έπιτυχία, «Τήν περιγραφή τής έκδρομής τής Ρόδου».

Έκεΐ λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν οί πιο άνόμοιοι ρυθμοί... Κι’ όμως, άπετε- 
λεσαν μιά θαυμαστή άρμονία... Χρησιμοποιήθηκαν δίσκοι κλασσικής μουσικής, 
όπως τό « ’Αλληλούια» καί τό «Ναμποϋκο», δίσκοι γρήγοροι οπο:>ς ή «Σάμπα τού 
γάμου», καί άπαλοί όπως ή «Κουμπαρσίτα», καί κανσονέττες όπως τό «Χλωμό 
Φεγγάρι» μέ τον Λουτσιάνο Ταγιόλη, καί Ελληνικοί ρυθμοί, όπως τό « ’Άστα τά μαλ- 
λάκια σου», καί χορευτικοί άκόμα σκοποί...

'Τπήρξαν πολλοί τότε πού αμφέβαλαν γιά τήν έπιτυχία έκείνης τής εκπομπής, 
από ραδιοσκηνοθετικής πλευράς. Κι’ όμως ή έπιτυχία της ήταν μοναδική... καί έθεω- 
ρήθηκε σαν ή καλύτερη έκπομπή τής ’Αστυνομίας

Έ ! Λοιπόν ! Αύτή ή Ραδιοσκηνοθεσία ήταν αποκλειστικά έργο τής 'Υπη
ρεσίας τών ’Εκπομπών τής ’Αστυνομίας... Καί άπέδειξε ποιά ραδιοφο»ηκή πείρα 
διακρίνει τήν υπηρεσία αύτή...

Τά έπιτεύγματά της στά ραδιοφωνικά πλαίσια υπήρξαν αληθινά καταπλη
κτικά...

❖Η« *
Τώρα θά θέλατε νά σά.ς περιγράφουμε πώς γίνεται μιά έκπομπή, άπό την 

ώρα πού συλλαμβάνεται ώς ιδέα, μέχρι τήν ημέρα πού μεταδίδεται...
Δυστυχώς όμιος έξαντλήσαμε τό χώρο...
Γι’ αύτό θά ικανοποιήσουμε τήν έπιθυμία σας στο άλλο μ.ας σημείωμα...
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’Από τις ώρες τής μελέτης
Δέκα εςη τραπέζια άγκομαχοΰν κάτω άπό ασήκωτο βάρος... Αύτοί ποδναι 

σκυμενοι πάνω τους, στίβονται σταθερά. Στίβονται δίχως έλεος, χωρίς παράλειψη.
ν (1όΡωτας, ίδρωτας, ιδρώτας. Μέσα κι’ έξω απ ’ την τάξη. Λαύρα. Σιγοψήσιμο 

στα καρρουνα του ’Ιουλίου. Ανελέητο.
ν __Τστερα από δέκα πέντε μέρες. "Υστερα άπδ δέκα πέντε μέρες, δ άέρας καί 

τα ρούχα μας θα κουβαλάνε έκατδ κιλά ζωή !...
Μοιάζει ψέμμα, μά δέν είναι. Εκατό κιλά ολάκερη ζωή... Κι’ αύτό θά περάση. 

ο^καλοκαιρι^άς γυρίζη ανέμελα τή φοβερή του σούβλα. ’Έτσι πού νά βλέπης κρύες 
βρυσεςστον ύπνο σου καί στο ξύπνιο, έτσι πού νά θυμάσαι την αύρα πού θρασσομα- 
νουσε αναμεσα στά έλατα, νά σέ πιάνη ή άκατάλυτη διάθεση τής φυγής. ’Αλλά νά, 
ο ήλιος καθεται μεγαλόπρεπα στο θρόνο του. Πέρασε ακόμα μιά μέρα. ’Ακόμα ένας 
κρίκος στην αλυσσίδα^τής αιωνιότητας. Οί τελευταίες ήλιακτΐδες μάς κρυφοκυττοϋν 
?π τα π“ΡαθυΡα κι’ είναι τόσο ενοχλητικό τό κύτταγμά τους ! Τόσο πού φεύγοντας, 
η παρουσία τους μένει άνάμεσά μας. Πιεστική, ανυπόφορη... Είναι νά γελάς ! Λέω γιά 
τις βεντάλιες μας ! Σέ κάθε τραπέζι έξη χέρια κινούνται ρυθμικά, κωμικά ! Κι’ ή ώοα 
καρφώνεται στο δίσκο τού ρολογιού, οσο γιά τά καθίσματα είναι σίγουρο πώς μου
σκεύουν ! Ετσι πού νά σουρχωνται στόνοΰ λογιών-λογιών παροιμίες γιά τό διάβα
σμα και τα λοιπά περί προόδου !.. Τούτη τή φορά πάνε στ’ άλήθεια άδοξα! 
λ —βεβα^ωσις^υγειονομικών παραβάσεων—«Αί παραβάσεις των υγειονομικών 
οιαταξεων...» Εκείνα τά θεόρατα πλατάνια στο χωριό πανάθεμα ποιος τά χαίρεται;

ΡΡ,υσ'ό με το παγωμένο της νερό εκεί στο έμπα τού χωριού... Τούτη την ώρα, 
Ν̂Γ ώρα 71 Ρ·ας σκοΡπ ζ̂ει γύρω της τού κόσμου τις χαρές, τις ομορφιές.

« εραιδες μαρμαρόστηθες καί μαρμαροτραχήλες...» πίνουν τό δροσερό νερό της. 
Λερια κουρασμένα άπ’ τό θέρισμα καί τ ’ αλώνια άκουμπάνε στο «γουρνί» της καί 
πρόσωπα μαυριδερά κι’ άξύριστα πίνουν δροσιά, ζωή...

ν «-ΒεβαιοΒνται υπο τού επιθεωρήσαντος τό κατάστημα...» Θάναι καλά νά πάη 
κάνεις για. λίγες μερες στο χωρίο ! « ’Έχουμε ένα σωρό φρούτα—γράφει ό πατέρας— 
και ροσιες, ά̂μα θελης ελα!» Αν θέλω λέει;... « ’Αστυϊάτρου δι’ έκθέσεώς του,...» 
i α παρη η οργή σήμερα είναι μοναχα Δεύτερα, ώς τό Σάββατο πού θά πάυιε στή 
θαλασσα πεντε μερες. Ή  θάλασσα! ’Ά ! Ή  θάλασσα. Είναι μιά άλλη ιστορία τούτη. 
«,α ° ,α„ Κι°, ό Θαλασσα αγκαλιάζει εκατόν Τρίτωνες(!) μεθυσμένους άπ’ τον
ήλιο, μ ενα συριγμα! Συμμαχία Θά πής, ναι δέ λέω μά, καλή συμμαχία. Κι’ ένα 
περιπολικό! '
„ —Κόκκινη κλωστή δεμένη στήν άνέμη τυλιγμένη!... Μιά φορά κι’ ένα καιρό 
ένας συνάδελφος σας πνίγηκε έκεΐ πού ό ψαράς μας ταΐζει τά ψάρια κάθε Σάββατο
μ? ν  1?L "λ"·' < λετε·" Να'1 τ° πεΡιπ°λικό... Καί γύρω... ά, γύρω. Καλλίτερα νά μή
τα λεω. Αύριο ο μήνας έχει 24. Δέν έχουμε ούτε ένα θερμόμετρο νά συμβουλευτούμε ! 
, ^ρμοκρασια ας είναι όσο θελει υπο σκιάν... «άνευ συμπράξεως γραμματέως ή 
αστυνομικού οργάνου»

Μάνδαλος ’Ιωάννης _ 
Δοκ. άστυφύλαξ
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, οί : Ύπαρχιφύλαξ Στάμος 

Παναγ. καί άστ/κες Κουτσογιαννόπουλος Άντών., Κονδύλης Χρ., Κοκτιάδης Κιμ., 
Διδασκάλου Θεοφ. καί Άθανασούλης ’Ιωάν.

—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί άστ/κες : Κουρακος ’ Ηλιας, 
ώς καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ηλικίας, καί Νασιόπουλος Νικόλ., δια λογους πειθαρ
χίας.

** *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Προήχθησαν, εις τον βαθμόν τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Α' τάξεως, οί κάτωθι Άστυν. 
Δ/νταί Β' Τάξεως :

α) Κατ’ εκλογήν : κ.κ. Κορωνάκος Διονύσιος, Κουτσουρούμπας Σπυρίδων 
καί Συνοδινός Παναγιώτης.

β) Κατ’ αρχαιότητα : κ. Άντωνιάδης Σωτήριος.
—Εις τον βαθμόν τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Β' τάξεως, οί κάτωθι ’Αστυνόμοι Α' 

τάξεως :
α) Κατ’ εκλογήν : κ.κ. Αυγερινός Παναγιώτης, Παπακιυνσταντίνου Διονύ

σιος, Γρηγορέας Γεώργιος καί Καραμπούλης Παναγιώτης.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Μάργαρης Δημήτριος, Δραγουμάνος Παναγιώ

της καί Άσωνίτης Θεόφιλος.
—Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, οί κάτωθι ’Αστυνόμοι Β' τάξεως: 
α) Κατ’ εκλογήν : κ.κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος, Τσαλτάκης Νικόλαος, Σα- 

κελλαρίου Βασίλειος, Γαλανόπουλος Θεράπων καί Βαλσαμίδης Βασίλειος.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Βλαχάκης ’Αθανάσιος καί Μπερδούσης Σπυρίδων. 
—Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, οί κάτωθι Ύπαστυνόμοι Α' 

τάζεως :
α) Κατ’ εκλογήν : κ.κ. Άθανασόπουλος Νικόλαος, Λιάσκος Χριστόφορος, 

Τέλης Παντελής καί Καραχάλιος Βασίλειος.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Άναστασιάδης ’Ιωάννης καί Κιούσης Γεώργιος. 
—Ό Άστυφύλαξ Μαρτάκος ’Ιωάν., εις τον βαθμόν τοϋ βοηθοΰ Ύγειον. Άξ/ 

κοϋ—Ύπαστυνόμου Α' τάξεως, ώς κεκτημένος τά νόμιμα προσόντα.
—Εις τον βαθμόν τοϋ Ύπαρχ/κος οί άστυφ/κες: Μπαλωμένος Σωτ. καί Κα- 

ροΰσος Μιχ.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—'Υπό τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθησαν αί άκόλουθοι άμοι- 

βαί εις τούς κατωτέρω άστυνομικούς υπαλλήλους :
α) ' Υ λ ι κ ή  ά μ ο ι β ή καί έ π α ι ν ο ς εις τούς : 1) 'Υπαστυν. Α' κ. Πυρ- 

γάκην Παν., 2) άρχ/κα Κάσσην Ήλ. καί 3) άστυφ. Μΐχον Άλέξ., διότι, ό πρώτος, 
ώς προϊστάμενος τοϋ ΙΓ'. Παρ/τος ’Ασφαλείας, κατευθύνας έπιδεξίως τούς ύπ’ 
αύτόν υπαλλήλους, οί δέ λοιποί έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί άφοσιώ- 
σεως προς τό καθήκον, έπέτυχον την σύλληψιν σεσημασμένου κακοποιού καί έν
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συνεχεία, την έξάκρίβωσιν πλείστων διαπραχθεισών κλοπών, 4) άστ/κα Πίσκοπον 
Διον. καί 5) αστυφύλακα. Σαμαράκον Θωμ., διότι, χάρις εις τήν εξαιρετικήν παρατη
ρητικότητα τοΰ πρώτου καί τήν άφοσίωσίν του προς τό καθήκον, έπετεύχθη, ύπό του 
δευτέρου, ή σύλληψις σεσημασμένου καί επικινδύνου κακοποιού, 6) Άρχ/κα Μπούτον 
Σωτ. καί 7) Άστ/κας : Άνδριτσόπουλον Γεώργ., Παυλόπουλον Παν., Άγγελό- 
πουλον Βασ., Καραγεωργόπουλον Γ. καί Δήμου ’Ιωάν., διότι ούτοι, έργασθέντες μετ’ 
εξαιρετικού ζήλου, πολύ πέραν των κεκανονισμένων ώρών, μετά πολύμηνον καί κο
πιώδη παρακολούθησιν, έπέτυχον, κατόπιν περιπετειώδους καταδιώξεως, τήν σύλ- 
ληψιν επικινδύνου κομμουνιστοΰ καί 8) εις τον Άστ/κα Λιόκαρην Σταμ., διότι 
παρέσχεν σημαντικάς υπηρεσίας διά τήν σύλληψιν επικινδύνου κομμουνιστοΰ.

β) Έ  π α ι ν ο ς εις τούς: ’Αστυνόμον Β' κ. Άθανασόπουλον Νικ., διότι ούτος, 
έργασθείς έπί τρίμ,ηνον, καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ούρων εργασίας, συνε- 
τέλεσε τά μέγιστα εις τήν επιτυχίαν τής ύπό τοΰ 'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας Πει
ραιώς, διενεργηθείσης λαχειοφόρου αγοράς, 2) Άστυν. Δ/ντήν Β'. κ. Κορωνάκον 
Διονύσιον, Δ/ντήν τής Ύποδ/νσεως ’Ασφαλείας Πειραιώς, Άστυν. Δ/ντήν Β' 
κ. Ταβουλάρην Νικ., Αστυνόμον Α' κ. Παρίσην γ\.εων., Άστυν. Β' κ. Παπανα
στασίου Νικ. καί 'Υπαστυν. Α' κ. Μπαρδόπουλον Δημ., διότι ούτοι, ύπό τήν δεξιάν 
καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, έργασθέντες μετά ζήλου, δραστηριότητας καί επιμονής 
συνετέλεσαν εις τήν σύλληψιν επικινδύνου κομμουνιστοΰ, 3) Άνθ/μον κ. Βουγιου- 
κλάκην ’Ιωάν., Άρχ/κα Τσάκον Ά γγ . καί Αστυφύλακας Κανιμανάκην’Ιωάν., καί 
ΙΙολυμενάκον Λάζ., διότι ούτοι, έργασθέντες μετά ζήλου καί προθυμίας κατά διε- 
νεργηθείσας έρεύνας καί άναζητήσεις, διά τήν άνεύρεσιν κλοπιμαίων σοβαράς κλοπής, 
συνετέλεσαν εις τήν έπιτυχή διεκπεραίωσιν τής προανακρίσεως καί 4) Αστυνόμον Β' 
κ. Γιαννακόπουλον Έλευθ., 'Υπαστυν.. Α' κ. Καβαλάρην Σπυρ., Ύπαστυν. Α' κ. 
Δημακόπουλον Χρ., Άνθ/μον κ. Παπουτσήν Δημ., Άρχ/κα Γιατράκον Γεώργ., 
Άρχ/κα Άνδρικόπουλον Βασ. καί Άστυφ/κας: Καλκανδήν Κων., Εύριπίδην Έμ., 
Σαβίδην Θωμ., Ταπεινόν Ή λ., Μανουσάκον Γεώργ., Σταμουλάραν Ίωάν., Ζωγο- 
γιάννην Γεώργ., Καψάλην Εύάγ., Καστανάκην Εύστ., Καραγιάννην Γεώργ., Τζού- 
μαν Νικ., Γεωργαντάν Ίωάν. καί Παναγιωτόπουλον Δημ., διότι ούτοι συνετέλεσαν 
σπουδαίους εις τήν σύλληψιν έπικινδύνου σεσημασμένου κακοποιού.

*jJj
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

—Ή  έκπομπή τής Αστυνομίας Πόλεων, άφοϋ καθιέρωσε πια στο ραδιόφω
νο, ένα ιδιαίτερο στύλ, ασύγκριτης ομορφιάς, έχει πάρει μια ζηλευτή θέση άνάμεσα 
στούς καλλιτεχνικούς κύκλους τής Ελλάδος, καί προχωρεί πάντα προς τήν ολοκλή
ρωση τής έπιτυχίας της, μέ ολοένα καινούργιες δυνάμεις. Γι’ αύτό, μέ γοργό ρυθμό, 
οί φίλοι της αυξάνονται καθημερινώς.

Στο δεκαπενθήμερο πού πέρασε ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας πρόσθεσε και
νούργιες έπιτυχίες της, γιά τις όποιες τά σχόλια των άκροατών της ύπήρξαν ένθου- 
σιώδη.

—Τό πρόγραμμα τής 29-8-56, πλούσιο, κεφάτο, διδακτικό, άφησε έκλεκτές 
έντυπώσεις μέ τά θαυμάσια τραγούδια του, παληά καί μοντέρνα, τήν άμεμπτη μου
σική του ύπόκρουση καί τις πολλές διδακτικές ύποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ 
άστυνομικά καί κοινωνικά θέματα, γενικωτέρου ένδιαφέροντος.

Μέρος τοΰ προγράμματος ήταν άφιερωμένο στον Πειραιά, μέ όμορφα Πειραιώ
τικα τραγούδια καί περίπατους στούς δρόμους του. Στο πρόγραμμα αύτό (πού άνοιξε 
καί έκλεισε μέ άργεντίνικα ταγκώ) μετεδόθη έπίσης καί διδακτικό άπόσπασμα άπό 
τό ημερολόγιο τής Αστυνομίας, μέ τον τίτλο «Ό  Σ τ α χ τ ο π ο ύ τ η ς» μέ κινη
ματογραφική, μουσική ύπόκρουση.



—To πρόγραμμα τής 5-9-56, ήταν αφιερωμένο στήν μοντέρνα ’Αθήνα, μέ 
νέα τραγούδια καί μουσική κάθε ρυθμού. Σ’ αύτό μετεδόθηκαν μικρά, χαριτωμένα 
σκιτσάκια απ’ την ’Αθηναϊκή ζωή, καί χρήσιμες υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ 
αστυνομικά ζητήματα. ’Επίσης περίπατοι στους δρόμους της, μέ ανάλογα τραγού
δια της πρωτευούσης. Τέλος μετεδόθη καί μικρό αστυνομικό σκιτσάκι, εις μνήμην 
τοϋ φονευθέντος άστυφύλακος Νίκου Κούτρα, μέ τίτλο «σαν μνημόσυνο», μέ υπό
κρουση κλασσικής μουσικής.

*
—Τό πρόγραμμα τής 12-9-56, ήταν άφιερωμένο ολόκληρο στήν αθάνατη 

Ελληνική οπερέττα, μέ τραγούδια τοϋ Σακελλαρίδη, τοϋ Λάσκαρη,τοϋ Χατζηαπο- 
στολου, τοϋ Πόγγη καί τοϋ Δοαγάτση. Σ’ αύτό τό πρόγραμμα (στο όποιο τραγού
δησαν ή "Ελσα Λάμπο καί ό Σπΰρος Κορώνης, μέ τήν ορχήστρα Ζάκ Ίακωβίδη, 
μετεδόθηκαν εικόνες άπό τήν φθινοπωρινή ζωή καί τή φύση, σκίτσα άπό τήν παληά 
’Αθήνα, λογοτεχνικές υποδείξεις προς τό κοινόν, καί ένα χαρακτηριστικό άπόσπασμα 
άπό τό ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας, μέ επιτυχημένη κινηματογραφική μουσική 
υπόκρουση.

(Κείμενα, επιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, τεχνική έπίβλεψις : 'Υπηρεσίας Ρα
διοφωνικών Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής—Τεχνική φροντίδα Γιάννη Γίορε- 
τσάνου—Συμμετέχει πάντα ό Γιώργος Ντούμας. Τά προγράμματα παρουσιάζει c 
Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).

*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

’Α σ τ υ φ ύ λ α κ α  Σ π ό ρ ο ν  Ά ν τ ύ π α ν .  Τό ποίημά σας: «Πήραμε 
τό Γράμμο» δημοσιεύεται. Τό: «Σάν μνημ,όσυνο», ελλείψει χώρου, δεν θά μπορέσουμε 
νά τό δημοσιεύσουμε. Σάς συγχαίρουμε γιά τή συνεργασία σας. Τά τεύχη 66 καί 73 
σά.ς έστάλησαν.

’Α σ τ υ φ ύ λ α κ α  X α ρ α λ. Τ ζ ι ο ύ κ ρ α ν. Τό άρθρο σας: « ’Επαναπα
τρισμός τών 217» είναι καλό. Γιά τό θέμα όμως αύτό ό τύπος άσχολήθηκε έκτενέ- 
στατα, κι’ έτσι ή άναδημοσίευσις στά « ’Αστυνομικά Χρονικά» δεν έχει νά προσθέση 
τίποτε. Πάντως ευχαριστούμε γιά τή συνεργασία σας.

Δ ό κ ι μ ο ν  α σ τ υ φ ύ λ α κ α  Μ ιχ . Γ ε ω ρ γ ι ά κ ο ν. Τό δοκίμιό σας: 
«Σημειώσεις ένός δοκίμου άστυφύλακος» άρκετά καλό.Δέν έχει όμως ακόμη τήν ωρι
μότητα μελέτης ώστε νά μπορή νά δημοσιευθή. Μελετάτε συνεχώς καί θά έπιτύ- 
χετε άσφαλώς.

Δ ό κ ι μ ο ν  ά σ τ υ φ ύ λ α κ α Ά  θ α ν. Ό ρ φ α ν ί δ η ν. Τό : «Συμ
βουλή γιά όλους» είναι πολύ καλό, ώς ιδέα. Καί ή διατύποοσις άρκετά καλή. Χρειά
ζεται όμως ακόμη λογοτεχνική καλλιέργεια, ώστε νά θεωρηθή άρτιο γιά δημοσίευσι 
στά «Αστυνομικά Χρονικά».

Δ ό κ ι μ ο ν  ά σ τ υ φ ύ λ α κ α Ε. Γ ε ω ρ γ ί ο υ. 'Η έκθεσί σας: «Οί πρώ
τες ήμέρες στή Σχολή» άρκετά καλή. Χρειάζεται όμως άκόμη πολύ μελέτη, άπό 
μέρους σας, λογοτεχνική έπεξεργασία, άλλα καί συντομία έκφράσεως εννοιών καί 
αισθημάτων, γιά νά μπορέσουμε νά δημοσιεύσουμε τίς έκθέσεις σας.

Δ ό κ ι μ ο ν  ά σ τ υ φ ύ λ α κ α Κ. Σ μ α ΐ λ η ν. Τό διήγημά σας: «Τά τέλη 
μιας πλούσιας κόρης» έχει καλή κεντρική ιδέα. Χρειάζεται όμως πολύ άσκησις γιά 
νά μπορεσετε νά φτάσετε στο σημείο νά γράψετε λογοτέχνημα πού θά κριθή άρτιο 
καί νά δημοσιευθή στο περιοδικό μας.

Δ ό κ ι μ ο ν  ά σ τ υ φ ύ λ α κ α Γ ε ώ ρ γ. Π α π α κ α ν έ λ λ η ν .  Τό 
άστυνομικό σας πρόβλημα: «Αύτοκτονία ή έγκλημα» καλό. Θά γίνη σχετική έπεξ
εργασία καί θά δημοσιευθή προσεχώς.



Κάδε Τετάρτη καί ώραν 7,30—  

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ένοπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καδοδηγη

τικήν καί μουσικήν εκπομπήν τής
i

Αστυνομίας Πόλεων.

Ή έκπομπή τής 'Αστυνομίας Πό-
t

λέων άπέσπασε τον γενικόν θαυ

μασμόν καί έπεβλήδη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν 

καί μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε 

όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αυτής.


