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Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», έπί τη έπετείω τής 
ονομαστικής εορτής τής Α.Β.  Υ.  του διαδόχου ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υποβάλλουν εύλαβώς τάς θερμοτέρας 
εύχάς των διά τήν υγείαν, εύτυχίαν και ένδυνάμω- 
σίν Του καί παρακαλοΰν τον παντοδύναμον Θεόν, 
δπως τηρή ύπό τήν σκεπήν των πτερύγων Του καί 
φωτίζη έν παντί και πάντοτε τόν δρόμον Αύτοΰ.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (19 2 1-19 5 7 )

Ύπό χ.Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α' 
(Συνέχεια από τό  προηγούμενο)

ΙΕ’. Ο Κ Ο Κ ΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
V. Η ΕΠΙΘΕΣ1Σ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

-  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΙΝ ΤΗΣ -

ΠΕΡΙΛΗ ΨΕΙΣ :

153. —Ή  αξία  των ’Αρχείων τής Δ ιενθύνσεως Έ γκληματολογι- 
κών Υ πηρεσ ιώ ν  (Σημάνσεω ς) γ ια  την ασφάλεια τής χώ
ρας κα ι τό ενδιαφέρον των κομμουνιστών προς κατα
στροφήν των.

154. —Θέαις τον οικήματος τής Δ ιενθύνσεως ’ Ε γκληματολογι- 
κών ’ Υπηρεσιών κα ί κίνδυνος κατά την έκρηξιν τής κομ 
μουνιστ ικής στάσεως. ’Ανεπάρκεια τής αστυνομικής φρου
ράς κα ί ένίσχυσις αυτής μέ 'Α γγλική μονάδα.

155. —Δράσις των αστυνομικών τής Δ ιενθύνσεως ’Ε γκληματο
λ ο γ ιώ ν  'Υπηρεσιών.

153. Ή  άξια τω ν ’Αρχείων τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 
'Υπηρεσιών (Σημάνσεως) για  την ασφάλεια  τής χώρας καί τό ενδιαφέ
ρον τώ ν κομμουνιστών προς καταστροφήν τω ν.

"Οπως είναι γνωστό στή Διεύθυνση Έγκληματολογικών Υπηρεσιών συγκεν
τρώνονται τα στοιχεία σημάνσεως όλων τών έγκληματιών, δηλαδή τα δακτυλικά 
των αποτυπώματα, οί φωτογραφίες των καί τα δελτία πού περιέχουν περιγραφή 
τών εγκλημάτων αύτών καθώς καί λεπτομέρειες για τήν ταυτότητά τους. Γι’ αύτό 
ακριβώς τά ’Αρχεία της Υπηρεσίας αύτης έχουν άνυπολόγιστη άξια γιά τήν άσφά- 
λεια της χώρας καί άπό τήν πλευρά του κοινού εγκλήματος καί άπό τήν πλευρά του 
κοινωνικού έγκλήματος κατά του καθεστώτος της Χώρας.

Οί κομμουνισταί έγνώριζαν πολύ καλά, δτι, άν κατώρθωναν νά καταστρέψουν 
τά ’Αρχεία της Σημάνσεως καί νά κάψουν τούς φακέλλους, θά πετύχαιναν νά φέρουν 
μεγάλες δυσκολίες στους άστυνομικούς, γιά τήν άνακάλυψή των καί τήν απόδειξη 
της ένοχης των σέ πλεΐστα εγκλήματα πού διέπραξαν κατά τήν κατοχή καί μετά 
τήν απελευθέρωση άκόμη.

Μέσα λοιπόν στά τόσα άνατρεπτικά της καταστάσεως συνθήματα, άκουγόταν
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συχνά άπό τά περίφημα χωνιά των κομμουνιστών, ότι θά κάψουν τά ’Αρχεία καί 
τούς φακέλλους της Γενικής ’Ασφαλείας καί της Σημάνσεως.

Δυστυχώς δμως γ ι’ αυτούς καί εύτυχώς γιά το Ελληνικό Κράτος, δεν κα- 
τώρθωσαν νά καταστρέψουν μήτε τούς φακέλλους της Γενικής ’Ασφαλείας, μήτε 
τούς φακέλλους τής Σημάνσεως.

154. Θέσις τοΰ οικήματος τής Διευθύνσεως Έ γκληματολογικών 
‘Υπηρεσιών καί κίνδυνος κατά τήν έκρηξιν τής κομμουνιστικής στάσεως . 
’Ανεπάρκεια τής ’Α στυν . φρουράς καί ένίσχυσις αυτής μέ ’Αγγλική μονάδα.

Ή  Διεύθυνσις Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, κατά το Δεκέμβρη του 1944, 
έστεγάζετο στούς δύο άνω ορόφους του μεγάρου τής Πλατείας Μητροπόλεως τής 
εταιρείας Λιπασμάτων, άπέναντι άκριβώς άπό το ναό τής Μητροπόλεως.

Στο ισόγειο υπήρχαν διάφορα εμπορικά καταστήματα.
Άπο άπόψεως λοιπόν θέσεως, τό οίκημα αυτό δέν παρείχε άρκετή άσφάλεια, 

άπό τη στιγμή μάλιστα πού κατελήφθη τό Β' ’Αστυνομικό Τμήμα καί οί κομμου- 
νισταί έγιναν κύριοι τής συνοικίας Πλάκας.

Οί άστυνομικοί, πού υπηρετούσαν τότε στή Διεύθυνση Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών, ήσαν 55 περίπου. Άπό αύτούς όμως οί 15 ήσαν άπεσπασμένοι στο 
Κέντρο ’Αλλοδαπών καί σέ άλλες 'Υπηρεσίες. ’Απέμεναν λοιπόν στο οίκημα περί 
τούς 40 άστυνομικοί.

Διευθυντής τής Σημάνσεως ήτο τότε ό Άστυν. Διευθυντής Α' κ. Βασίλειος 
Πετρουλάκης, όστις όμως άσθενήσας άπό τής 4-12-1944 ένοσηλεύετο οίκοι. Τούτον 
άνεπλήρωσε στή θέση του ό ’Αστυνόμος Α' κ. Γεώργιος Ίγγλεζάκης.

Κατά τήν Κυριακή τής 3-12-1944, οπότε συνεκροτήθη τό παράνομο ένοπλο 
συλλαλητήριο τών κομμουνιστών, έμεινε στο οίκημα γιά τή φρούρησή του μικρός 
άριθμός αστυνομικών καί οί άνδρες τής Χωροφυλακής, οί όποιοι υπηρετούσαν στή 
Σήμανση, ύπό τούς Μοιράρχους τότε κ.κ. Γαλανόπουλον καί Παντελήν. 'Η ύπό- 
λοιπος δύναμις διετέθη, κατόπιν διαταγής τοΰ ’Αρχηγείου Αστυνομίας, γιά τή λήψι 
μέτρων προς άποτροπήν συγκροτήσεως τοΰ κομμουνιστικού συλλαλητηρίου, ώς 
έξής : 1) ό Αστυνόμος Β' κ. Καρανάσος Δημήτριος, επί κεφαλής όμάδος άπαρτιζομέ- 
νης άπό τούς Ύπαστυνόμους Β' κ.κ. Άγγελόπουλον Γεώργιον καί Παπαλεξόπουλον 
Γεώργιον καί 40 μαθητάς άρχιφύλακας, είχεν άναλάβει τήν εκκαθάριση τής πλα
τείας Συντάγματος άπό διαδηλωτάς-κομμουνιστάς, πού είχαν εισχωρήσει καί προς 
τούτο άπέκλεισε τά στόμια τών δρόμων αύτής, 2) ό Αστυνόμος Α' κ. Ίγγλεζάκης 
Γεώργιος μέ άλλη δύναμη διαφόρων 'Υπηρεσιών καί υπαλλήλων τής Δ.Ε.Υ. είχεν 
άναλάβει τήν άπαγόρευση άνόδου διαδηλωτών, άπό τήν όδό Σταδίου—Βουκουρε- 
στίου καί 3) ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Σαρρής ’Ιωάννης μέ ανάλογο δύναμη άστυνομι- 
κών είχε διατεθή πλησίον τής πλατείας Συντάγματος, μέ σκοπό νά άποκλείση τό 
στόμιο άνόδου τής οδού Μητροπόλεως.

Οί κομμουνισταί—διαδηλωταί έπεχείρησαν μέ πείσμα ν’ άνέβουν άπό τάς 
οδούς Καραγιώργη Σερβίας καί Έρμοΰ, άλλά άπωθήθησαν άπό τούς άστυνομικούς 
καί άρχισαν ν’ άποχωροΰν, έγκαταλείψαντες τό αρχικό τους σχέδιο. Οί ίδιοι έν 
συνεχεία άπεπειράθησαν έκ νέου νά φθάσουν στήν πλατεία Συντάγματος, άπό τά 
στόμια Μητροπόλεως καί Σταδίου, πράγμα πού έπέτυχαν, αφού διέσπασαν τήν 
άστυνομική ζώνη.

"Οταν οί κομμουνισταί μπήκαν στήν πλατεία Συντάγματος καί άρχισαν οί 
πυροβολισμοί αύτών κατά τοΰ Μεγάρου τού ξενοδοχείου τής «Μεγάλης Βρεττανίας», 
όπου ήταν τό Συμμαχικό Στρατηγείο, παρέστη άνάγκη νά γίνη έπέμβασις ’Αγγλι
κών αρμάτων μάχης καί έτσι ή πλατεία έξεκαθαρίσθη καί κατελήφθησαν τά έπί τής 
οδού ’Όθωνος γραφεία τοΰ Κ.Κ.Ε. καί τοΰ «Ριζοσπάστη».

Τήν επόμενη ήμέρα, Δευτέρα 4-12-1944, οί κομμουνισταί κατέλαβον αίφνι-
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διάστιχά τά άκραΐα ’Αστυνομικά Τμήματα καί προχωρούσαν προς τό κέντρο της 
πόλεως, γιατί ή κομμουνιστική έπανάστασι είχε πάρει πλέον οριστική μορφή.

Οί άστυνομικοί της Διευθύνσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών είχαν έν- 
ταχθή σέ διάφορες μάχιμες μονάδες τής ’Αστυνομίας καί έ'τσι ή δύναμις πού έ'μεινε 
γιά τη φρούρηση τοϋ οικήματος καί των ’Αρχείων ήταν τελείως άνεπαρκής.

Στο μεταξύ, ομάδα ένοπλων κομμουνιστών άρχιζε νά εγκαθίσταται γύρω άπό 
το οίκημα τής Σημάνσεως, μέ προφανή σκοπό την έπίθεση εναντίον του. Τότε ό 
’Αστυνόμος Β 'κ . Δ. Καρανάσος (νυν Άστυν. Δ/ντής Β ') έσπευσε στο ’Αρχηγείο καί 
άνέφερε σχετικώς εις τον άρχηγεύοντα κ. Ν. Κίνναν, τονίσας τον κίνδυνον καταλή- 
ψεως τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών καί καταστροφής τών ’Αρ
χείων αύτής. 'Ο κ. Κίννας έπεκοινώνησεν άμέσως μετά τοϋ Συμμαχικού Στρατη
γείου καί έτσι έστάλησαν γρήγορα δύο τεθωρακισμένα αύτοκίνητα, μέ δύναμη 30 
"Αγγλων, τά όποια έπενέβησαν καί άπεμάκρυναν τούς κομμουνιστάς, οί όποιοι είχαν 
έν τώ μεταξύ άρχίσει τήν έπίθεση κατά τών άστυνομικών. 'Η δύναμις αύτή τών "Αγ
γλων παρέμεινε στο οίκημα τής Σημάνσεως μέχρις δτου οί κομμουνισταί έξεδιώ- 
χθησαν τών ’Αθηνών. Μετά τη συνθήκη τής Βάρκιζας, ή Διεύθυνσις ’Εγκληματολο
γ ιώ ν  'Υπηρεσιών μετεφέρθη στο οίκημα τής όδοϋ Όθωνος, επί τής πλατείας Συν
τάγματος, όπου έγκατεστάθη καί το Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

'Η διάσωσις τών ’Αρχείων τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, 
συνετέλεσεν ώστε μετά τήν καταστολή τοϋ κινήματος νά κατορθωθή ή διευκόλυνσις 
τών άστυνομικών ολοκλήρου τής Χώρας στήν άναζήτηση καί άνεύρεση τών διαφό
ρων κομμουνιστών, πού έδρασαν έγκληματικώς όργιάσαντες κυριολεκτικώς κατά τών 
έθνικοφρόνων πολιτών.

155. Δράσις τώ ν άστυνομικών τής Διευθύνσεως Έ γκληματολογι
κών 'Υπηρεσιών.

Πρέπει εδώ νά μνημονεύσωμε, ότι έκτος άπό ολίγους αστυνομικούς τής Διευ- 
θύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, οί όποιοι διέκειντο συμπαθώς προς τούς 
κομμουνιστάς καί τούς έβοήθησαν εμμέσως, οί υπόλοιποι έλαβαν ένεργόν μέρος καί 
έπολέμησαν σ’ όλη τήν διάρκεια τών έπιχειρήσεων, γιατί είχαν ένταχθή σέ μάχιμες 
μονάδες τής ’Αστυνομίας καί τοϋ ’Αγγλικού Στρατού.

Τούς αστυνομικούς αύτούς οφείλουμε νά τούς μνημονεύσωμε. "Ετσι : 'Ο 
’Αστυνόμος Β' κ. Μπέλης Γ., μέ τούς Ύπαστυνόμους Β' κ.κ. Γαβριήλ Γ., ’Ακριβόν 
Ά π . καί Κοντόν Κ., ύπήχθησαν στον πρώτο ’Αγγλικό λόχο τοϋ Β' Τάγματος καί 
έλαβαν μέρος σέ πλείστες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.

’Επίσης οί Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Μπίτης Γ., Παναγιωτόπουλος Γ. καί Λύτρας 
Άρ. μέ δύναμη 40 δοκίμων 'Υπαστυνόμων, ύπό τον ’Αστυνόμον Β' κ. Μαριόλην Π. 
διετέθησαν γιά τήν άνακατάληψη τοϋ Β' Άστυν. Τμήματος, τό όποιο καί άνακατέ- 
λαβαν, παραμείναντες εκεί επί δύο ήμέρας. Ή  έπιχείρησις αύτή εΐχεν εύνοϊκά άπο- 
τελέσματα γιά τήν άμυνα τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, γιατί 
έξησφάλιζε τά νώτα τών μαχομένων.

"Οταν έγινε ή έπιχείρησις τής άνακαταλήψεως τοϋ Β' Τμήματος, μία δύναμις 
άστυνομικών ύπό τον ·Άνθυπαστυνόμον κ. Μπίτην Γ. είχε καταλάβει θέση έπί τής 
όδοϋ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, πλησίον τών στυλών τοϋ ’Ολυμπίου Διός. ’Εναντίον 
τής δυνάμεως αύτής έπετέθησαν 500 καί πλέον κομμουνισταί, άλλά ό Μπίτης άντε- 
στάθη ήρωϊκώτατα. Κατά τήν συμπλοκή αύτή έτραυματίσθη σοβαρώς ό δόκιμος 
Ύπαστυνόμος κ. Πανουσάκης Βασίλειος.

Ό  'Υπαστυνόμος Α' κ. Σαρρής Ί . καί οί Άνθυπ/μοι κ. κ. Μπεσιέρης Α. καί 
Σωτηρόπουλος Κ. ύπήχθησαν ύπό τάς διαταγάς τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ κ. Γιαννούτσου 
Ί ., διοικητοΰ τοϋ Α' Τάγματος Άστυν. Πόλεων καί έλαβαν μέρος στις έρευνες τών 
υπονόμων, προς πρόληψιν τοποθετήσεως έκρηκτικών υλών άπό τούς κομμουνιστάς.
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'Ο Ύπαστυνόμος Α' κ. Παπαλεξόπουλος Γεώργιος ένετάχθη στο Α' Τάγμα 
’Αστυνομίας Πόλεων καί έξετέλεσε υπηρεσίαν στην πεντηκοστή τετάρτη ’Αγγλική 
μονάδα. ’Έλαβε μέρος ώς διμοιρίτης άστυνομικών υπαλλήλων μέ "Αγγλους στρατιώ
τες στην κατάληψη του κτιρίου της Τηλεφωνικής Εταιρείας επί της όδοϋ Κωλέττη, 
έπιδείξας ήρωϊσμό καί αυτοθυσία. Ό  'Υπαστυνόμος Α' κ. Άγγελόπουλος Γεώργιος 
ένετάχθη στο πρώτο Τάγμα Άστυν. Πόλεων καί έ'λαβε μέρος ώς διμοιρίτης στις 
έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις του τομέως Έξαρχείων καί συγκεκριμένως παρά τήν 
οδό Κωλέττη, όπου τό Κέντρον της Τηλεφωνικής Εταιρείας. Ούτος κατά τις μάχες 
στήν περιοχή αυτή διεκρίθη διά τήν αύταπάρνηση του, τήν αυτοθυσία του καί τον 
ήρωϊσμό του, δεχθείς δέ ριπήν πολυβόλου έτραυματίσθη έπικινδύνως άπό τρεις 
σφαίρες. Μετά τον τραυματισμό του διεκομίσθη έν άφασία στό νοσοκομείο τής 
’Ορεινής Ταξιαρχίας Ρίμινι, όπου ένοσηλεύθη.

Πρέπει επίσης νά μνημονεύσωμε, ότι οί κ.κ. ’Αστυνόμος Β' Φαλίδας Άνδρέας, 
'Τπαστ. Α' Βλαχάκης ’Αθανάσιος καί Ύπαστυν. Β' Παλούκης Δημήτριος, παρ’ 
δλον ότι είχαν άποσπασθή στό Κέντρον ’Αλλοδαπών, έσπευσαν καί παρουσιάσθησαν 
στή Διεύθυνση Έγκληματολογικών Υπηρεσιών καί έξετέλεσαν υπηρεσία μέ ’Αγγλι
κές μονάδες.

’Από τή δύναμη τής Σημάνσεως παρέμειναν στό οίκημα μόνον 11 άστυνομικοί, 
άπαραίτητοι γιά τή δακτυλοσκόπηση καί φωτογράφηση τών πτωμάτων.

Γενικώς οί ’Αξιωματικοί καί οί κατώτεροι άστυνομικοί τής Διευθύνσεως 
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, κατά τή διάρκεια του κομμουνιστικού κινήματος 
τού 1944, έπέδειξαν άρίστην διαγωγήν.

(Είς τό επόμενον ή δράσις ετέρων 'Υπηρεσιών Ά στυν. Δ/νσεως Αθηνών )

8

Τά «Αστυνομικά Χρο- | 
νικά» υποβάλλουν είς τον * 
έξοχώτατον Πρόεδρον τής | 
Κυβερνήσεως κ . ΚΩΝ- * 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝ- J 
ΛΗΝ τάς θερμοτέρας τών | 
εύχών έπί τή έπετείω τής « 
ονομαστικής του έορτής, | 
προς μακροημέρευσιν καί * 
εύτυχίαν αύτοΰ επ’ άγα- ί 
θώ τής φ ιλτάτης ήμών * 

Πατρίδος. !



ΑΚΡΟΑΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΚΗ
’Από τό βιβλίο « Ή  χώ ρα μέ τ ίς  γαλανές λ ί 
μνες» τοΰ Λογοτέχνου, Πρυτάνεως της Παν- 
τείου Σχολής καί Συμβούλου τής Επικράτειας 
κ. Μ Ι Χ Α Η Λ  ΣΤ ΑΣ IΝ Ο Π Ο Υ Λ  Ο Υ

'Ο Ρουσσώ γράφει, δτι στις φυλακές τής Ελβετίας υπάρχει πάνω στην πόρτα 
ή επιγραφή « ’Ελευθερία». Γιατί έλευθερία θά πει άκριβώς, να μή βλάπτουμε τούς 
άλλους καί να τιμωρούνται έκεΐνοι πού κάνουν τό κακό.

Αυτήν τήν επιγραφή δεν μου έτυχε διόλου νά τήν ίδώ. 'Όμως πλησίασα ένα 
άπό τά «παλάτια της Δικαιοσύνης», τό Δικαστικό Μέγαρο της Αωζάννης. Σοβαρό 
κ ι’ έπιβλητικό, οχι όμως βαρύ, βλέπει σ’ ένα δροσερό καί χαρούμενο κήπο. Στή 
μετώπη του χαραγμένες τρεις λέξεις : Lex, Justitia , Pax. Νόμος, Δικαιοσύνη, 
Ειρήνη. Πρώτη έκπληξη : μέρα μεσημέρι, ή μεγάλη πόρτα τής εισόδου είναι μισό- 
κλειστή. Τή σπρώχνεις, μπαίνεις μέσα. ’Ερημιά, ήσυχία, καθαριότητα. Θέλεις δέ 
θέλεις, θυμάσαι τό μαύρο μελίσσι των άνθρώπων τοΰ νόμου, πού βουίζει υπόκωφα 
στο  Palais de Justice στο Παρίσι, καί πού κελαιδεΐ άδιάκοπα στο Pallazzo τής 
Ρώμης, μέ τά μαρμάρινα σκαλιά τά καταφαγωμένα άπό τή χρήση.

’Εδώ θαρρείς οτι οί τοίχοι σοΰ κάνου νόημα νά περπατήσεις στά νύχια. ’Εδώ 
θυμάσαι τίς πατριαρχικές έκεΐνες φυλές, πού ή δίκη κι’ ή παράβαση είναι μιά σπάνια 
έξαίνεση, πού σημαδεύεται σάν έξαιρετικό γεγονός στήν κανονική πορεία τής κοινω
νικής ζωής. Έδώ θυμάσαι άκόμα τό θρύλο, πώς οί ελβετικές φυλακές υψώνουν συχνά 
λευκή σημαία, όταν τυχαίνει νά μήν έχουν κανένα φυλακισμένο νά στεγάσουν. Τέλος 
έδώ, όπου είναι πραγματικά ναός τής Θέμιδος, αισθάνεσαι καί εξηγείς τό γενικό 
φαινόμενο τών άφύλαχτων πραγμάτων στά δημόσια μέρη, τά άπειρα άφύλαχτα 
ποδήλατα, πού περιμένουν άπείραχτα όλη μέρα τον κάτοχό τους σέ μιάν άκρη τού 
δρόμου, τό άδέσποτο κουτί μέ τίς εφημερίδες, πού είναι κρεμασμένο σ’ έναν τοίχο 
καί σέ καλεΐ νά πάρεις τήν έφημερίδα σου καί ν’ άφίσεις τό κέρμα σου μέσα, μαζί μέ 
τά κέρματα πού έχουν άφίσει, άφύλαχτα πάντα, οί άλλοι περαστικοί άγοραστές πριν 
άπό σένα. Τό άδίκημα, τό έγκλημα, φαίνεται πώς δέ ζή εύκολα σ’ αύτόν τον άγέρα.

'Οπωσδήποτε προχωρείς καί ζητείς τήν αίθουσα τών συνεδριάσεων. Κατά τύχη, 
συνεδριάζει στρατοδικείο κι’ ό κλητήρας μου δείχνει τήν πόρτα.

"Οταν μπήκα στήν άπλή αίθουσα κι’ άρχισα νά παρακολουθώ τήν δίκη, πού 
άρχιζαν νά δικάζουν έκείνη τήν ώρα οί πολιτισμένοι αυτοί άξιωματικοί μέ τά μώβ 
διάσημα στις έπωμίδες, έθαύμασα άμέσως τής τύχης τίς ιδιοτροπίες. Μιά φορά 
στή ζωή μου έτυχε νά παρευρεθώ σέ συνεδρίαση έλβετικοΰ δικαστηρίου, κι’ ή τύχη 
τάφερε νάναι άκριβώς αύτή τή μοναδική φορά, μιά άπό τίς πιο πρωτότυπες δίκες, 
πού σπάνια παρουσιάζονται στά δικαστήρια, κι’ οχι μόνο αυτό, άλλά καί μιά άπό 
τίς δίκες εκείνες, πού προ πάντων στήν Ελβετία, κι’ ίσως μόνο σ’ αύτή, μπορούσε 
νά πάρει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, πού είχε.

Στο έδώλιο τοΰ κατηγορουμένου καθόταν ένας στρατιώτης, πού έκανε τή θη
τεία του κι’ ήταν καί τελειόφοιτος τής νομικής σχολής τού Πανεπιστημίου τής 
Αωζάννης. Είχε μιά πολιτισμένη καί λεπτή έκφραση, αν καί κάπως άφηρημένη, καί 
καθόταν άνετα καί θαρρετά, χωρίς νά δείχνει κανένα φόβο ή άνησυχία.

'Ο πρόεδρος διάβασε τό κατηγορητήριο. 'Η κατηγορία ήταν «άρνησις υπηρε
σίας)), πού ό Στρατιωτικός Ποινικός Νόμος τήν τιμωρεί σ’ έμάς αυστηρά, μέ φυλά
κιση δύο ετών σέ ομαλές περιστάσεις, καί μέ θάνατο σέ εποχή πολέμου ή στρατιωτι-
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κοΰ νόμου. 'Ο κατηγορούμενος είχε διαταχθεΐ άπό τον άρχηγό του νά λάβει μέρος 
σέ μιά πορεία γιά γυμνάσια κι’ είχε άρνηθεΐ νά υπακούσει. Ό  πρόεδρος διάβασε τά 
χαρτιά της δικογραφίας, διάβασε τό φύλλο μητρώου τοϋ κατηγορουμένου.

—Κατηγορούμενε, είπε, έδώ βλέπω σημειώσεις πολύ καλές στο μητρώο σου. 
Ποινή καμμιά. Μπορείς νά μάς πεις, γιά ποιο λόγο άρνήθηκες νά εκτελέσεις την 
υπηρεσία σου ;

'Ο στρατιώτης άπάντησε άμέσως.
—Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι τώρα ένας άνθρωπος άρτιος. Δέν μπορώ νά 

έννοήσω, πώς είναι δυνατόν νά υποχρεωθεί ένας έλεύθερος άνθρωπος νά έκτελέσει 
πράξεις, στις όποιες δέν πιστεύει.

—Δέν πιστεύει. . . Δηλαδή δέν πιστεύεις στις στρατιωτικές σου υποχρεώσεις ;
—Δέν πιστεύω σ’ αύτές τις καταναγκαστικές πράξεις, πού επιβάλλονται άκου- 

σίως σ’ έλεύθερους άνθρώπους...
Έδώ οί δικασται κοιτάχτηκαν. 'Ο εΐσαγγελεύς, ένας ζωηρός άξιωματικός, 

πήρε το λόγο καί μίλησε σέ τόνο αυστηρότερο άπό τον πρόεδρο.
—Ζητώ νά δηλώσεις, είπε, εάν εξακολουθείς καί τώρα νά επιμένεις στήν άρ

νηση τής υπηρεσίας ή σκέφθηκες έν τώ μεταξύ ώριμώτερα.
Ό  στρατιώτης σκέφθηκε λίγο κι’ υστέρα άπάντησε λακωνικά.
—’Επιμένω.
Ό  εΐσαγγελεύς άρχισε νά θυμώνει.
—’Έχεις μορφωθεί, είπε. ’Έχεις μελετήσει ιστορία, φιλοσοφία, νομικά. Δέν 

έχεις άντιληφθεί, σέ ποιά βάση στηρίζεται ή υποχρέωση τοϋ πολίτη, νά υπηρετεί 
τήν πατρίδα του ; Σέ τί σοΰ χρησιμέυσαν τότε οί σπουδές σου κ ι’ οί μελέτες σου ;

—Στο νά συγκροτήσω τή προσωπική μου φιλοσοφία ! άπάντησε ό στρατιώτης.
Τώρα πήρε το λόγο πάλι ό πρόεδρος.
—Καλά, είπε. Θά μπορούσες νά μάς εκθέσεις αυτή τήν προσωπική σου φιλο

σοφία, πού σ’ έμποδίζει νά εκπληρώσεις το στρατιωτικό σου χρέος ;
'Ο στρατιώτης, μέ το ξιππασμένο νεανικό μυαλό, άπάντησε άπροσδόκητα :
—Γιά νά εκθέσω στο δικαστήριο τή φιλοσοφία μου, θά μοΰ χρειαζόταν μιά 

μικρή προθεσμία, γιά νά προετοιμασθώ...
Έδώ οί δικαστές έγκατέλειψαν τήν προσπάθεια. ’Ακολούθησε έκείνη ή κλασ

σική εικόνα τής σιωπηλής «διασκέψεως επί τών εδρών» κι’ ό πρόεδρος άπάγγειλε 
ήρεμα τήν έτυμηγορία του :

—Τό δικαστήριο άναβάλλει τήν οριστική άπόφασή του. Στο μεταξύ, δια- 
τάσσει νά παραπεμφθεί ό κατηγορούμενος σέ μιά φρενολογική εξέταση.

’Ήρεμα, μέ άξιοπρέπεια, ό κατηγορούμενος χαιρέτησε σέ στάση προσοχής 
καί βγήκε άπό τό άκροατήριο, ένώ οί δικαστές άρχισαν καινούργια δίκη, μιά άπό τις 
άναρίθμητες καί κοινότατες καθημερινές δίκες.

Έβγήκα άμέσως έξω, γιατί είχα άνάγκη νά σκεφθώ. Τί ήταν εκείνο πού μοΰ 
είχε κάμει τόση εντύπωση ; Ή  άπόφαση ήταν σωστή. Δέν έφανέρωνε οΰτε ύπερβολικά 
φιλελεύθερο πνεύμα, οΰτε καί ιδιαίτερη αυστηρότητα.. 'Ένας στρατιώτης άρνεΐται 
τό καθήκον του, ό δικαστής σκέπτεται μήπως δέν είναι στά καλά του, δέν τον κατα
δικάζει άκόμη, πριν βεβαιωθεί, μήπως είναι άνισόρροπος. "Ομως καί αύτή άκόμη 
ή ύποψία μήπως είναι άνισόρροπος, φανερώνει τήν ορθή, τήν κλασσική αύστηρότητα, 
πού έφώλιαζε μέσα στο πνεύμα τών δικαστών αύτών, πνεύμα δικαστών τής ήπειρω- 
τικής Ευρώπης. "Οταν ένας νέος άρνεΐται τό χρέος του, πρώτη σκέψη πού έρχεται 
στο νοΰ τών δικαστών αύτών είναι οτι θά πρέπει νάναι ό νέος αύτός άκαταλόγιστος. 
Αύτή ή σκέψη μαρτυρεί τήν παράδοση καί τήν πίστη. Στ’ Άγγλοαμερικανικά δμως 
δικαστήρια, ή συζήτηση θάπερνε ίσως άλλο δρόμο : Μήπως ή έλευθερία επιβάλλει 
νά σεβασθοΰμε τή φιλοσοφία τοϋ νέου αύτοϋ καί νά τον άπαλλάξουμε άπό υποχρεώ
σεις, στις όποιες δέν πιστεύει ;



ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

Η ΑΥΘΥΠΟΒΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΝ!
Ή περίπτωσις τοϋ πλοιάρχου Δ. Μπερότη πού πέθανε κατόπιν 
ίσχυράς υποβολής. ’Ά λλα ι καταπληκτικά! περιπτώσεις. Μικρο- 
δυστυχήματα συνεπεία υποβολής. 'Ο κίνδυνος τώ ν προρρήσεων.

Ύπδ τοϋ Προέδρου της 'Ελληνι-
---------------------------------- κής Εταιρείας Ψυχικών Ε ρευνών-----------------------------------

κ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

Τά φαινόμενα της υποβολής, τά όποια άποδεικνύουν ότι μπορούν να έχουν 
τέτοιαν τρομεράν έπίδρασιν εις υγιείς, φαντάζεται κάνεις ποιαν σημασίαν έ'χουν δι’ 
άρρωστους έτοιμοθανάτους ή άπλώς έξηντλημένους οργανισμούς.

Δι’ αυτό όταν πρόκειται περί όμοιων άτόμων επιδεκτικών υποβολής, μία τυ
χαία ιδέα, εΐτε κατόπιν ονείρου, εϊτε ένεκα ψευδαισθήσεως έξ ύπνωτιστικών πεποι
θήσεων, εϊτε άπλώς έξ όμοιων παραδειγμάτων μπορεί νά έπιφέρη θανάσιμα άπο- 
τελέσματα.

Πολλάκις ετοιμοθάνατοι άπέθαναν άκριβώς την ώραν πού έφαντάσθησαν, συ
νεπεία υποβολής, ή όποια τούς έπροκάλεσε παράλυσιν τής καρδιάς.

Άναφέρομεν μερικά σχετικά παραδείγματα :
Ό  μακαρίτης πλοίαρχος του Βασ. Ναυτικού Δημ. Μπεράτης, τήν ημέραν 

τού θανάτου του ήρώτησε τό πρωί τον υιόν του έάν ήτο ή ώρα δώδεκα.
Εκείνος τού άπήντησε ότι ήτο μόλις έπτάμιση. Μετ’ ολίγον άπηύθυνε και 

έλαβε πάλιν τήν άπάντησιν ότι ή ώρα ήτο οκτώ. Έξηκολούθησε όμως μέχρι τής 
δωδεκάτης π.μ., ότε διετήρει άκόμη τάς αισθήσεις του, νά άπευθύνη εις διαφόρους 
παρισταμένους, μεταξύ τών όποιων καί τον ’Αντώνιον Βλασσόπουλον, τήν ιδίαν 
έρώτησιν. ’Ακριβώς δέ εις τάς 12 έτελείωσε.

Ό  έτοιμοθάνατος έπί τού προκειμένου εΐχεν ύποστή ίσχυράν αυθυποβολήν 
ότι τήν ώραν αύτήν θ’ άπέθνησκε, καί αύτό έπέφερε τό τέλος διά συγκοπής, ή άπο- 
πληξίας, έφ’ όσον μάλιστα προ τετραμήνου είχε πάθει ό ίδιος ήμιπληγίαν.

*
"Ομοιον περιστατικόν είναι καί τοϋ πρώην άρχιεργάτου τής «Εστίας» Κωνστ. 

Σιφναίου, συμβάν κατά Νοέμβριον τού 1924. Ούτος ένώ διετέλει κλινήρης άπό 1 1/2 
μηνός, ήρχισε έ'ξαφνα νά έρωτα πότε ήτο ή έορτή τών Ταξιαρχών. Τού άπήντησαν 
ότι είχε περάσει- εκείνος όμως έπέμενε.

Ή  άπόφαση λοιπόν ήταν συντηρητική καί σωστή. Κι’ όμως ή εντύπωση πού 
άφινε αύτή ή δίκη, ή άθόρυβη καί άπόμερη, ήταν καταπληκτική. Γιατί ήταν ή άτμό- 
σφαιρα πολιτισμένη κι’ ελεύθερη, γιατί ό κατηγορούμενος είχε τό θάρρος καί τήν 
ξενιασιά τού άνθρώπου, πού έρχεται άπό σειρά γενεών, πού δεν έγνώρισαν τον πόλεμο, 
τή βία, τό φόβο, τήν άπειλή. "Ολα ήταν θαρρετά κι’ άβίαστα κ ι’ οί δικαστές είχαν 
τήν πραγματική γαλήνη τών έλεύθερων κι’ ειρηνικών άνθρώπων, πού έχουν βαθειά 
συνείδηση τής δικαιοσύνης, καί γνωρίζουν νά είναι αύστηροί, χωρίς νά είναι σκληροί, 
καί νά είναι φιλελεύθεροι, χωρίς νά θυσιάζουν τή δικαιοσύνη.

"Οταν διηγήθηκα αύτή τή δίκη σ’ έναν έξαίρετον Ελβετό καθηγητή, φάνηκε 
άν καί ή είδικότης του ήταν οικονομολογική, νά εννοεί βαθύτατα τό πνεύμα αύτής 
τής δικαιοσύνης.

—Ή  ελευθερία, μοΰ είπε, πρέπει νά έναρμονίζεται μέ τή δικαιοσύνη. Αύτή τή 
δίκη, νά τή θεωρήτε σά μιά «τυπική έλβετική περίπτωση».

Καί τή θεωρώ. Μ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΤΛΟΣ
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—Δέν μέ καταλαβαίνετε!... είπε καί μετ’ ολίγον έπανέλαβε τήν ιδίαν έρώτη- 
σιν προσθέτων, ότι έννοεΐ πότε είναι, κατά τό Παλαιόν ήμερολόγιον.

Τήν ήμέραν των Ταξιαρχών ήρχισε νά έρωτα άπό τής 3ης μεταμεσονυκτίου 
αν ή ώρα ήτο οκτώ, έξηκολούθησε δέ νά άπευθύνη τήν Ιδίαν έρώτησιν.

"Οταν εις τάς 7 1/2 έκτύπησε τό ώρολόγιον, έγύρισε καί τό έφασκέλωσε καί 
εις τάς 8 άκριβώς έπήλθεν τό τέλος του.

’Επίσης ό ιατρός Δημ. Δέτσικας μάς άνέφερε τό έξης περιστατικού :
'Η κόρη τοϋ 'Ιπποκράτους Παπαγεωργίου "Ελλη, ετών 17, ήτο κατά τον 

Σεπτέμβριον τοΰ 1927 βαρέως ασθενής έκ τυφοειδούς πυρετοΰ. Διηγείτο δέ εις τήν 
μητρυιάν της, δτι εΐχεν ΐδή εις δνειρον τήν μητέρα της, ή οποία της είπε δτι θά ήρχετο 
νά τήν πάρη δταν θά έγίνετο 17 έτών. ’Εκ τούτου λοιπόν έσυμπέοανε δτι θ’ άπέθνη- 
σκε τώρα άφοΰ έγινε 17 έτών.

Πράγματι μετ’ όλίγας ήμέρας, σφοδρά έντερική αιμορραγία έπέφερε τον θά
νατον της άσθενοϋς.

Πιθανώτατα καί εις τήν περίπτωσιν αύτήν ή ζωηρά αυθυποβολή νά έπέφερε 
τον θάνατον.

*
’Επίσης ό ιατρός Διονύσιος Κατσικόπουλος κατέθεσε τό κάτωθι :
Ό  άδελφός τής συζύγου του Άνδρέας ’Αγαπητός, πάσχων έκ σκληρύνσεως 

τοϋ παγκρέατος, έθεραπεύετο ύπ’ αύτοϋ.
Πέντε ήμέρας προ τοΰ θανάτου του, ένα Σάββατον πού ή κατάστασίς του ήτο 

σοβαρά, είπε :
—Μή φοβάστε, δέν θά πεθάνω σήμερα, άλλά τήν Πέμπτη...
Τήν ήμέραν έκείνην, αν καί ή κατάστασίς του δέν έδειχνε σημεία έπικειμένου 

κινδύνου, ό Κατσικόπουλος ούτως ή άλλως τοΰ έκαμνε ένέσεις καμφοράς καί όροΰ, 
πρός τόνωσιν. Είς μάτην δμως, διότι τήν 6 μ.μ. έκλεισε τά μάτια καί άπέθανε.

*
’Επίσης ό έν Φλωρίνη ιατρός Ν. Φίστας κατέθεσε τό κάτωθι :
"Ενας θείος του, όγδοκοντούτης πλέον, ήτο έτοιμοθάνατος άπό χρονιάν καρ

διακήν πάθησιν, ή δέ κόρη του έξεδήλωνε τήν στενοχώριαν της, δτι δέν θά παρίστατο 
είς τούς γάμους της, οί όποιοι θά έτελοΰντο έντός ολίγου. "Εξαφνα ό έτοιμοθάνα- 
τος ήνοιξε τά μάτια του καί είπε :

—Κόρη μου μή στενοχωρεΐσαι!... Θά πεθάνω μιά βδομάδα ΰστερ’ άπ’ τό γάμο
σου...

Πράγματι, μετά τρεις βδομάδας έγινε ή στέψις, τήν όγδοη δέ ήμέραν μετ’ 
αύτήν ό γέρων άπέθανε.

Φυσικά δλα αύτά τά έπεισόδια δέν μπορεί νά έξηγηθοΰν μέ τό πεπρωμένον, 
άλλ’ απλώς μέ έντονον αύθυποβολήν καί έπί οργανισμών έξηντλημένων.
- Άφοΰ λοιπόν ή αυθυποβολή μπορεί νά έχη καί θανάσιμα άποτελέσματα, δύ- 
ναται πολύ εύκολώτερα νά προκαλέση άλλα μικροδυστυχήματα, τά όποια προκα- 
λοΰν έκ πρώτης 6ψεως έντύπωσιν πεπρωμένου.

*
'Ο ορθοπεδικός ιατρός Μιχ. Χρυσάφης κατέθεσε τό έξής περιστατικόν :
Ένοσήλευα άσθενή πάσχουσαν έξ άγκυλώσεως τοΰ δεξιοΰ γόνατος, συνέπεια 

παλαιοΰ λευκοΰ δγκου, διά τον οποίον είχε μπή σέ γύψινο έπίδεσμο άπό τον ιατρόν 
Σερδάρην είς τήν κλινικήν Γερουλάνου.

Μιά μέρα, ή άρρωστη μοΰ διηγήθη, δτι είδε είς τό δνειρον δτι ήτο πάλιν είς 
τήν ίδιαν κλινικήν καί ό Σερδάρης τής έβαζε νέον γύψινον έπίδεσμον.

Λοιπόν 10 ήμέρας άργότερα, ένώ έβγαινε άπό ένα κινηματογράφον, έπεσε
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και έθραυσε τό μηριαιον όστοΰν του πάσχοντος ποδός. Μετεφέρθη εις τήν κλινικήν 
Γερουλάνου και μετά δυο ήμέρας τής έτέθη γύψινος επίδεσμος υπό τοϋ διευθυντοΰ 
της Σερδάρη.

Εις τήν περίπτωσιν αύτήν δεν άποκλείεται ή αυθυποβολή νά έπέφερε τό 
παραπάτημα καί τήν πτώσιν.

"Ομοιον περιστατικόν έξηκρίβωσε καί ό ιατρός II. Παναγιώτου, κατά τό 
όποιον ή αυθυποβολή έπέφερε κατακρήμνισιν άπό στέγην, είτε λόγω παραπατή
ματος είτε κατόπιν ζάλης

*
Μία νοσοκόμος της Πολυκλινικής ’Αθηνών (Άλεβιζάτου) είχε προείπει εις 

τον ύπολοχαγόν Δημ. Καρέλαν, ότι κατά τό 1927 θά έπροβιβάζετο, άλλά ότι ολίγον 
κατόπιν θ’ άπέθνησκε. 'Ο ύπολοχαγός δεν έδωσε πίστιν εις τήν πρόρρησιν, διότι δεν 
είχεν σειράν προβιβασμού. Ά λλ’ όντως έπήλθαν τοιαϋται μεταβολαί εις τήν ’Επε
τηρίδα ώστε ό ’Αξιωματικός προήχθη 6λως άπροόπτως καί έτοποθετήθη εις τήν Λά
ρισαν. ’Έκτοτε όμως έπαθε ΐσχυράν αυθυποβολήν φοβούμενος μήπως μετά τήν έκ- 
πλήρωσιν τής πρώτης προφητείας έπαληθεύση καί ή δευτέρα.

Κατά τον ίδιον μήνα, Δεκέμβριον, λοιπόν, κυνηγώντας ένα τρυγόνι, τό είδε 
νά πίπτη εις τήν στέγην τοϋ άεροδρομίου καί άνέβη νά το πιάση. ’Εκεί όμως τό πόδι 
του έγλύστρησε, έπεσε κάτω καί έμεινε νεκρός.

Τό έπεισόδιον αύτό άποδεικνύει πόσον όλεθρίαν έπίδρασιν μπορούν νά έχουν 
γενικώς όμοιαι προρρήσεις, όταν έχουν κάποιαν βάσιν άληθοφανείας.

Εις τήν περίπτωσιν αύτήν ή νοσοκόμος φαίνεται ότι είχε διαισθητικάς ιδιό
τητας καί άντελήφθη τηλεπαθικώς, παρ’ άτόμων άπό τό 'Υπουργεΐον τών Στρατιω
τικών, πού έγνώριζαν τάς έπικειμένας μεταβολάς τής Έπετηρίδος καί τήν προαγω
γήν τού Καρέλα. 'Η φαντασία της όμως έπλεξε τυχαίως ή κατόπιν ζωηρας έντυπώ- 
σεως όμοιων διηγήσεων καί πρόρρησιν θανάτου.

'Η πραγματοποίησις τής προαγωγής έπροξένησε εις τον Καρέλαν ΐσχυράν 
αύθυποβολήν, άποτέλεσμα τής όποιας ύπήρξεν τό παραπάτημα ή ή ζάλη, μόλις 
εύρέθη εις έπικίνδυνον άνάγκην (άνάβασις εις τήν στέγην). Δι’ αύτό έπανειλημμένως 
έτονίσαμεν ότι είναι έξαιρετικώς έπικίνδυνον νά έπιζητή κανείς προρρήσεις, έκτος 
άν μπορούν συστηματικούς τά διαισθητικά άτομα νά «καλομελετούν».

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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Είναι πολύ συχνά τά δυστυχήματα πού γίνονται άπο αντικανονικό προσπέ
ρασμα των αύτοκινήτων. Καί συνήθως, τά άντικανονικά προσπεράσματα, τά κάμουν 
οί βιαστικοί σωφέρ.

Καί δμως, είναι τόσο άπλοι, εύκολοι καί λογικοί οί κανονισμοί, πού ρυθμίζουν 
το ζήτημα αύτό, ώστε θά έπρεπε νά μή παρουσιάζεται ποτέ περίπτωσις δυστυχή
ματος, έξ αιτίας άντικανονικοϋ προσπεράσματος.

Οί σωφέρ γνωρίζουν άσφαλώς, δτι διά νά προσπεράσουμε ένα όχημα (κάρρο, 
καρροτσάκι, αυτοκίνητα κλπ .) πού σταθμεύει ή βραδυπορεΐ, πρέπει νά περάσουμε 
άπο τ’ άριστερά του. ’Αλλά, πριν περάσουμε, οφείλουμε νά ειδοποιήσουμε τον οδηγό 
του προπορευομένου οχήματος. Ή  είδοποίησις αύτή γίνεται μέ την κόρνα την ημέρα 
καί μέ τά φώτα, πού τά άναβοσβύνουμε, κατά τή νύχτα. Το μπροστινό όχημα, πρέ
πει άμέσως μόλις άντιληφθή τό σήμα αύτό, νά κάμη δσο μπορεί δεξιώτερα, ώστε 
ν’ άφήση άρκετό έλεύθερο χώρο, γιά νά περάση τό επόμενο. ’Εάν δμως τύχη καί 
υπάρχει κανένα έμπόδιο μπροστά, (λάκκος, χώματα κλπ .), πού δέν επιτρέπει στο 
μπροστινό όχημα νά κάμη δεξιώτερα καί νά δώση τόπο, τότε πρέπει άμέσως ό οδη
γός του νά κάμη σήμα μέ τό χέρι του ή μέ τό φωτεινό δείκτη, στο αυτοκίνητο πού
έρχεται πίσω του, δτι δέν μπορεί νά περάση.

Θά έχουμε επίσης πάντοτε ύπ’ δψι μας, δτι τό προσπέρασμα έχει καί τούς 
κινδύνους του καί είναι άνάγκη νά γίνεται μέ μεγάλη προσοχή. "Οταν μάλιστα προσ
περνάμε άλλο σταματημένο αύτοκίνητο, πού μάς εμποδίζει νά βλέπουμε προς τά 
δεξιά μας, οφείλουμε νά έλαττώνουμε τελείως τήν ταχύτητα, ώστε νά σταματάμε 
άμέσως αν χρειασθή.

Στούς δρόμους τών ’Αθηνών, πού έγιναν προ ΙΟΟετίας, είναι έξαιρετικά επι
κίνδυνο, λόγω τής στενότητάς των, νά κυκλοφορούν μεγάλα αύτοκίνητα (φορτηγά 
ή λεωφορεία) σέ παράλληλες σειρές, πολύ δέ περισσότερο νά προσπερνά τό ένα τ’ 
άλλο, γιατί άρκεΐ μιά μικρή άνωμαλία τού έδάφους, ένα ντελαπάρισμα ή μία άλλη 
μικροβλάβη νά προκαλέση συγκρούσεις μέ τρομερά άποτελέσματα. Τέτοιες συγκρού
σεις γίνονται συχνότατα, πολλές μάλιστα φορές έχουν ώς άποτέλεσμα μόνον τό σπά
σιμο τών τζαμιών καί τό χάλασμα τών φτερών.

Σχετικός μέ τό ζήτημα αύτό είναι καί ό κανονισμός, κατά τον όποιον δταν 
τά αύτοκίνητα, πού προχωρούν μπροστά άπο τό δικό μας, σταματούν ή έλαττώνουν 
τήν ταχύτητά τους, πρέπει νά κάμουμε καί μεϊς τό ίδιο. Γιατί, άν θελήσουμε νά τά 
προσπεράσουμε, θά βρεθούμε άπότομα στήν άριστερή πλευρά τού δρόμου καί, ή 
θά προκαλέσουμε δυστύχημα μέ τά αύτοκίνητα πού έρχονται άν.ώέτως ή τ ’ όλι- 
γώτερο νά έμποδίσουμε τήν κυκλοφορία.

Δέν επιτρέπεται νά προσπερνάμε άλλο αύτοκίνητο κοντά σέ διασταύρωση, 
στις διαβάσεις τών πεζών καί δταν φθάνουμε στο υψηλότερο σημείο ένός άνηφορι- 
κοϋ δρόμου.
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Στις περιπτώσεις αυτές, λόγοι φυσικοί μας εμποδίζουν τη θέα. 'Όταν λοιπόν 
θελήσουμε να προσπεράσουμε τό αυτοκίνητο πού προπορεύεται, χωρίς νά βλέπουμε 
τί ακριβώς γίνεται μπροστά μας, άποτελοϋμε άληθινό κίνδυνο για την τροχαία κί- 
νηση' "Ενα άλλο έλάττωμα πολλών οδηγών, οί όποιοι κυκλοφορούν στήν ’Αθήνα, 
είναι νά προσπαθούν νά μπαίνουν μέ άκροβατικούς ελιγμούς άνάμεσα σέ άλλα αυτο
κίνητα, πού σταματούν στις διασταυρώσεις κατόπιν σήματος τού ρυθμιστοΰ άστυ- 
φύλακος ή τού φανού της τροχαίας, καί τούτο γιά νά εξασφαλίσουν τήν προτεραιό
τητα κατά την έκκίνηση. Αυτό τό έλάττωμα έκτος τού ότι μαρτυρεί έλλειψη στοι
χειώδους εύγενείας, προκαλεί πολύ συχνά καί δυστυχήματα μέ ύλικές κυρίως ζημίες 
τών αυτοκινήτων.

Ά λλ’ ας δούμε τώρα πώς πρέπει νά προσπερνάμε ένα τράμ.
Τά τροχιοδρομικά οχήματα συνήθως κυκλοφορούν στή μέση τού δρόμου καί

’Απαγορεύεται τό προσπέρασμα άλλου αυτοκινήτου κοντά σέ διασταυ
ρώσει; καί διαβάσεις πεζών.

έτσι αφήνουν αριστερά καί δεξιά άρκετό χώρο, ώστε νά κινούνται κανονικά καί τά 
άλλα οχήματα. Γιαυτό, όταν ό σωφέρ θέλη νά προσπεράση ένα τράμ πού κινείται 
δέν θά τό προσπέραση άπό τ ’ αριστερά του, άλλα δεξιά. Θά προχωρήση δηλαδή 
στο δρόμο του σάν νά μή ύπήρχε τράμ. Καί αν τυχόν τό τράμ σταματήση γιά νά άπο- 
βιβάση ή νά πάρη έπιβάτες, τό αυτοκίνητο δέν πρέπει νά περάση άριστερά του, άλλά 
νά περιμένη ώς ότου ξεκινήση τό τράμ, γιά νά συνέχιση τήν πορεία του κανονικά 
στο δεξιό τού δρόμου. Τό λόγο, πού γίνεται αύτό, νομίζω είναι πολύ εύκολο νά τον 
καταλάβη κανείς. Γιατί, αφού τά τροχιοδρομικά οχήματα κινούνται στή μέση τού 
δρόμου, θά ήτο πολύ έπικίνδυνο νά θέλη νά προσπεράση τό αυτοκίνητο άπό τ ’ άρι
στερά του, βρισκόμενο έτσι στήν άλλη πλευρά τού δρόμου, πού άνήκει εις τό άντί- 
θετο ρεύμα κινήσεως. Οί κίνδυνοι της συγκρούσεως στήν περίπτωση αύτή είναι άμεσοι.

'Υπάρχει όμως καί μία έξαίρεσις. 'Υπάρχουν δηλαδή ώρισμένες τροχιοδρο- 
μικές γραμμές, όπως είναι τού τράμ 'Ιπποκράτους, της Κολοκυνθοΰς, Πετραλώ- 
νων καί τής Κυψέλης, πού βρίσκονται πολύ πλησίον προς τό πεζοδρόμιο καί έτσι 
δέν άφήνουν προς τά δεξιά των αρκετή απόσταση ώστε νά μπορή νά κυκλοφορή αυτο
κίνητο, όταν κινήται ή στέκεται τό τροχιοδρομικό όχημα.

Στήν περίπτωση αύτή μπορεί τό όχημα πού έρχεται πίσω άπό τό τράμ, νά
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τό προσπεράση προς τ ’ άριστερά του, άλλα μέ μεγάλη προσοχή, καί τότε μόνον δταν 
βεβαιωθή ότι ό δρόμος είναι τελείως έλεύθερος καί ότι άπό τό άντίθετο ρεύμα κινή- 
σεως δεν υπάρχει έμπόδιο καί δεν έρχεται γιά μια άρκετή άπόσταση άλλο όχημα, πού 
μπορεί νά συγκρουσθή μέ τό δικό μας.

Προτιμότερο όμως είναι, καί τό συνιστοϋμε καί μεΐς, στούς δρόμους αύτούς ό 
οδηγός νά βαδίζη σιγά καί πίσω άπό τό τράμ, γιά νά είναι σίγουρος καί άσφαλής.

Σέ ώρισμένους, έπίσης, μεγάλους δρόμους έχουν κατασκευασθή καταφύγια 
γιά τούς πεζούς. Οΐ οδηγοί πρέπει νά προσέχουν πολύ τά καταφύγια αυτά καί νά 
περνούν πάντοτε δεξιά των, μέ πολύ μικρά ταχύτητα, όταν μάλιστα κοντά στο κατα
φύγιο υπάρχει καί διάβασι των πεζών. Καμμιά όμως φορά, δημιουργεΐται έμπόδιο

Κανονικό προσπέρασμα αυτοκινήτου πρό τροχιοδρομικοΰ οχήματος.

στο δρόμο, κοντά στο καταφύγιο, άπό κάποιο αύτοκίνητο πού χάλασε κλπ., έτσι πού 
άποκλείεται τό πέρασμα στά κινούμενα οχήματα. Τότε, βέβαια, επιτρέπεται νά περά
σουμε άπό τήν άριστερά πλευρά τού καταφυγίου, άλλά μέ έξαιρετική προσοχή καί 
μέ πολύ μικρή ταχύτητα.

Αύτές είναι οι κυριώτερες περιπτώσεις γιά τό προσπέρασμα των αύτοκινήτων.
Γενικά θά έχουμε ύπ’ δψι μας ότι ό σωφέρ πού θέλει νά κάμη προσπέρασμα 

πρέπει νά είναι πολύ καλός, γιατί άν λαθέψη στούς υπολογισμούς του, είτε κατά τό 
προσπέρασμα, είτε καί όταν προσπεράση τό μπροστινό αμάξι, χωρίς νά πάρη τήν 
κανονική άπόσταση γιά νά έπανέλθη στήν κανονική του τροχιά, ήμπορεΐ νά προκα- 
λέση δυστύχημα, καί νά πλήρωσή τά σπασμένα της άδεξιότητός του καί της μή τηρή- 
σεως των κανόνων πορείας αύτοκινήτων.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Διάλεξις δοθεΐσα τήν 13 Μαρτίου 1957

----------------------------  έν τη Αιθούση της Νομικής Σχολής -----------------------------
υπό τής κ. Μ ■ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

'Η έγκληματικότης των άνηλίκων καί τά αίτια τά προκαλοΰντα ταύτην, 
άποτελοϋν σήμερον άντικείμενον εύρείας έρεύνης καί μελέτης έκ μέρους των ειδικών 
επιστημόνων, των άμεσον προς τό πρόβλημα τοϋτο έχόντων σχέσιν, λόγω του 
διαρκώς όγκουμένου προς αυτό διεθνούς ενδιαφέροντος. ’Ακόμη όμως πολύς θόρυβος 
προκαλεΐται καί έκ μέρους μη ειδικών, οί όποιοι ΰπερμέτρως κοινών ιολογοΰντες 
εμφανίζουν τό πρόβλημα ως έντονον συνέπειαν τών σημερινών εξελίξεων καί προτεί
νουν διάφορα καί ποικίλα μέτρα, έπιστημονικώς καί πρακτικώς πρόσφορα ή μή. 
Έν τούτοις ή έγκληματικότης τών άνηλίκων δεν είναι έν σύγχρονον μόνον κοινωνικόν 
καί νομικόν πρόβλημα. Είναι πρόβλημα παλαιόν καί δεν είναι άκριβές δτι ύπήρξεν 
μόνον άποτέλεσμα τών κοινωνικών έξελίξεων καί επιστημονικών έπιτεύξεων τοΰ 
19ου αΐώνος. ’Από της έποχής άκόμη της Δωδεκαδέλτου (449 π .Χ .) ό έγκληματών 
άνηβος άντιμετωπίζετο κατά διάφορον τών λοιπών εγκληματιών τρόπον, λόγω της 
άνωρίμου καί ΐδιαζούσης προσωπικότητάς του καί της άτελοΰς φυσικής του άνα- 
πτύξεως. Σχετικαί διατάξεις άνευρίσκονται καί μετέπειτα εις τούς πρώτους χριστια
νικούς χρόνους, τον μεσαίωνα ως καί βραδύτερον καί μέχρι τών ήμερών μας, οπότε 
εις τό πρόβλημα έδόθη βεβαίως μεγαλυτέρα έμφασις, διότι παρουσιάζεται ήδη πλέον 
έντονον, ώς άποτέλεσμα ιδία τών δύο παγκοσμίων πολέμων καί της συνεχούς έκ- 
βιομηχανοποιήσεως της συγχρόνου κοινωνίας. ’Ακόμη δμως, ή κατά τον παρελθόντα 
αιώνα άνάπτυξις τών παιδαγωγικών καί ψυχολογικών επιστημών έδωσαν μεγαλυτέ- 
ραν ώθησιν εις τήν βαθυτέραν έρευναν τού προβλήματος τούτου καί τών παραγόντων 
οίτινες προκαλοΰν τήν γένεσιν καί τήν έξάπλωσίν του. 'Η έρευνα αυτή έχει φέρει 
εις φώς πλείστας φάσεις καί πλευράς τού προβλήματος, τών οποίων ή μελέτη οδηγεί 
εις τήν έξεύρεσιν τών ένδεδειγμένων μέσων άντιμετωπίσεως.

'Η προτεραιότης τοΰ θέματος τούτου μεταξύ τών άλλων κοινωνικών προβλη
μάτων, έχει σήμερον διεθνώς άναγνωρισθή καί ή άνάγκη τής αμέσου καί άποτελεσμα- 
τικής δράσεως κρίνεται άπανταχοΰ έπιβεβλημένη, τοποθετηθέντος τοΰ προβλήματος 
τούτου είς τό πρώτον έπίπεδον διεθνοΰς έπιστημονικοΰ ένδιαφέροντος.

Οί επιστήμονες καί δή οί κοινωνιολόγοι, ύποστηρίζουν δτι ό έγκληματών άνή- 
λικος θά ήτο κατά γενικόν κανόνα κοινωνικώς ομαλός, έάν δέν ύφίστατο τήν έπίδρασιν 
διαφόρων δυσμενών παραγόντων προερχομένων έκ τοΰ άμέσου οικογενειακού ή 
κοινωνικού του περιβάλλοντος, ώς καί ώρισμένων κληρονομικών επιβαρύνσεων. Ώ ς 
δέχεται καί ό ήμέτερος Καθηγητής Χωραφάς, τό έγκλημα τοΰ άνηλίκου συνήθως 
οφείλεται είς κοινοτικούς συντελεστάς, (κακήν ανατροφήν, φθοροποιόν οικογενειακόν 
περιβάλλον) ή παθολογικούς τοιούτους. 'Η έγκληματικότης δθεν τών άνηλίκων άπο- 
τελεϊ τήν προβολήν τών άντιθέσεων καί πιέσεων, άς τό άτομον ύφίσταται έντός τοΰ 
οικογενειακού καί κοινωνικού αύτοΰ περιβάλλοντος.

«Τό παιδί», εΐπεν ό Adler, «είναι ό πατήρ τοΰ άνθρώπου». Διά τών σοφών 
τούτων λέξεων τονίζεται ακριβώς ή έπίδρασις ήν έχει ή παιδική ήλικία έπί τής 
διαμορφώσεως τής προσωπικότητος τοΰ άτόμου. Διά τούς λόγους τούτους, ή Κοινωνία 
καί ή Πολιτεία οφείλουν νά έξασφαλίσουν εις τήν νεότητα τήν πληρεστέραν καί πλέον 
άποτελεσματικήν προστασίαν. 'Η Πολιτεία διά τής κοινωνικής της πολιτικής καί 
διά τής άστικής καί ποινικής της νομοθεσίας καί ή κοινωνία διά τής προσφοράς τής
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ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θά παράσχουν εις την νεότητα την πρέπουσαν προστασίαν 
ή οποία θά καταστήση τούς σημερινούς άνηλίκους ικανούς νά άναλάβουν αΰριον 
εποικοδομητικός τά ηνία τής κοινωνίας καί των εθνών.

'Ο άποτελεσματικώτερος όθεν τρόπος προς πρόληψιν τής έγκληματικότητος 
είναι ή έξασφάλισις είς την νεότητα άσφαλείας καί ευτυχίας. ’Ανήλικοι υγιείς, 
ασφαλείς φυσικώς καί ηθικώς, άνήλικοι οί όποιοι αισθάνονται ευτυχείς μέ τούς 
γονείς των, τούς φίλους των καί τά άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντος των, σπανίως 
καταλήγουν είς τήν εγκληματικότητα, λέγουν οί κοινωνιολόγοι. Είναι δέ ορθή ή 
άποψις αΰτη καί έκ τών πραγμάτων άποδεδειγμένη.

'Η τοιαύτη προληπτική τού εγκλήματος προσπάθεια είναι όθεν πολύπλοκος, 
τείνει δέ κυρίως, άφ’ ενός μέν είς τήν δημιουργίαν καί έξασφάλισιν τών προϋποθέ
σεων ομαλής ήθικής άναπτύξεως τής νεότητος καί άφ’ έτέρου είς τήν έξάλειψιν τών 
γενεσιουργών του έγκλήματος παραγόντων. Διά τοϋ όρου έξάλειψιν τών γενεσιουργών 
του έγκλήματος παραγόντων, νοοϋμεν τήν παρεμπόδισιν πάσης ένεργείας, παραλεί- 
ψεως ή καταστάσεως δυναμένης νά θέση είς κίνδυνον τήν σωματικήν υγείαν, τήν ζωήν 
ή τήν ήθικήν ύπόστασιν παντός άνηλίκου, καί νά παρακωλύση οΰτω τήν έξέλιξίν του 
ώς ομαλού κοινωνικού άτόμου. Ή  προσωπικότης τού άνηλίκου είναι εΰπλαστος καί 
ως έκ τούτου, ευαίσθητος είς ΐάς ψυχικάς καί σωματικάς κακώσεις, έ'χει δέ κατά 
συνέπειαν άνάγκην ειδικής φροντίδος διά νά καταστή καί διατηρηθή ύγιής. Ώ ς άνα- 
φέρει ό Καθηγητής Γαρδίκας είς τήν ’Εγκληματολογίαν του «Παν έγκλημα είναι 
)) προϊόν τής προσωπικότητος τού τελέσαντος τούτο- δύναται μέν νά προκληθή έξ 
» έξωτερικών αίτιων, άλλά ταΰτα κινοΰσι τήν προσωπικότητα, ήτις διά τούτο είναι 
» ό κύριος παράγων τής έγκληματικότητος». Τήν προσωπικότητα όθεν τού άνηλίκου 
όφείλομεν νά διαμορφώσωμεν καί προστατεύσωμεν άπό παντός έξωτερικοΰ αιτίου 
διά νά προλάβωμεν τήν μέλλουσαν έγκληματικότητα. "Ας μοί έπιτραπή ακόμη ν’ 
άναφέρω ένταΰθα τά ύπό τού άειμνήστου διδασκάλου μου Ελβετού Παιδοψυχιάτρου 
Lucien Bovet λεχθέντα : «Πάντες οί άνθρωποι έχομεν ένστικτώδεις άντικοινωνικάς 
» τάσεις. Έπιτυγχάνομεν όμως διά τής καταλλήλου καλλιέργειας τού ΥΠΕΡΕΓΩ 
» μας νά άνυψώσωμεν πέριξ ήμών ήθικά τείχη άρκούντως ύψηλά, ΐνα έμποδίσωμεν 
» τάς τάσεις ταύτας νά έξωτερικευθοΰν τούλάχιστον ύπό τήν πρωτόγονον αυτών 
» μορφήν. 'Υπάρχουν όμως παράγοντες οί όποιοι στιγμιαίως ή διαρκώς δύνανται νά 
» προκαλέσουν έλάττωσιν τού όψους ή τής άντιστάσεως τών τειχών αύτών προσκαί- 
» ρως ή μονίμως, οπότε τό άτομον καθίσταται έγκληματικόν έκ περιστάσεως ή καθ’ 
» έξιν. Είς τήν παιδικήν όμως καί έφηβικήν ήλικίαν, έλεγεν ό Bovet, τά ήθικά ταΰτα 
» προστατευτικά τείχη είναι φυσιολογικός χαμηλά καί έπομένως τόσον αί έσωθεν 
» ένστικτώδεις τάσεις έκδηλοΰνται εΰχερέστερον κατά τήν πρωτόγονον αύτών 
» μορφήν, όσον καί οί έξωθεν κίνδυνοι καθίστανται άμεσοι καί απαιτούν τήν δραστι- 
» κήν προστατευτικήν ήμών έπέμβασιν ΐνα άποτραποΰν».

’Εκ νής στατιστικής έρεύνης έξ άλλου έχει προκόψει, ότι οί πλεΐστοι τών έπι- 
κινδύνων έγκληματιών διήλθον δυστυχή καί βασανισμένην τήν παιδικήν καί νεανικήν 
των ήλικίαν.

’Επί τοιούτων διαπιστώσεων βασισθεΐσαι αί ποινικαί νομοθεσίαι τών διαφό
ρων χωρών, παριέλαβον είδικάς διατάξεις άποσκοπούσας είς τήν προφύλαξιν τών 
άνηλίκων άπό παντός κινδύνου, στρεφομένου κατά τής σωματικής καί ήθικής αύτών 
άκεραιότητος καί δυναμένων είτε νά προσβάλλουν τό εύαίσθητον σώμα αύτών, είτε 
νά διαστρέψουν τήν εΰπλαστον προσωπικότητά των.

'Ο νέος ήμών Ποινικός Κώδιξ, όστις έκτος τών έν τή παλαια ήμών ποινική 
νομοθεσία σχετικών διατάξεων, περιέλαβε καί νέας πλέον προοδευτικάς τοιαύτας, 
δύναται νά θεωρηθή, παρά τήν υπαρξιν ώρισμένων άτελειών, ότι τοποθετείται 
θεωρητικός μεταξύ τών προοδευτικών είς τό ύπό έξέτασιν θέμα νομοθεσιών.

Ή  κοινή γνώμη κατά τό πρόσφατον παρελθόν συνεκινήθη βαθύτατα έκ τής
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τύχης πολλών άνηλίκων, οί όποιοι υπήρξαν θύματα σκληράς μεταχειρίσεως έκ μέρους 
ενηλίκων. Ποιος έξ ήμών δέν ενθυμείται την τραγικήν περιπέτειαν της μικρας άνη- 
λίκου Ράπτη, της οποίας τό δράμα συνεκλόνισε τό Πανελλήνιον καί διέβη καί αύτά 
ταΰτα τά σύνορα τής Πατρίδος μας ; Περιπτώσεις ως τής άνηλίκου ταύτης παρετη- 
ρήθησαν καί παρατηρούνται καί άλλαι πολλαί, ί'σως καί τραγικώτεραι, όταν άναλογισθή 
τις ότι εις τινας έξ αύτών δρασται υπήρξαν αύτοί ούτοι οί γονείς. Παρομοία περί- 
πτωσις εις την Γαλλίαν τού μικρού Gregoire, ό όποιος άπέθανεν εις Νοσοκομεΐον 
έκ των βασάνων των γονέων του, συνεκλόνισε τήν γαλλικήν κοινήν γνώμην τού 
παρελθόντος αΐώνος καί ύπήρξεν άφορμή τής λήψεως των πρώτων νομοθετικών μέ
τρων τον ’Απρίλιον τού 1898, διά τήν προστασίαν τών άνηλίκων άπό τούς λεγομένους 
«ΔΗΜΙΟΥΣ» των... Τοιαΰται περιπτώσεις παρ’ ήμΐν συνεκίνησαν, ώς ήτο φυσικόν, 
τήν κοινήν γνώμην, ή δέ Δικαιοσύνη έ'πραξε τό καθήκον της κινηθεΐσα έντός τών 
υπαρχόντων νομοθετικών πλαισίων έναντίον τών δραστών, έπί τών όποιων επέβαλε 
τάς έπιτρεπομένας κυρώσεις.

Έν τούτοις υπάρχουν πλεϊστα όσα περιστατικά τά όποια ενέχουν εγκληματι
κήν, σκληράν καί επικίνδυνον μεταχείρισιν άνηλίκων, μέ δράστας γονείς ή ετερα πρό
σωπα, διά τών πράξεων ή παραλείψεων τών οποίων τίθεται εις κίνδυνον ή ζωή, ή 
υγεία καί ή ήθική ύπόστασις τών ύπ’ αύτούς άνηλίκων καί προετοιμάζονται ενσυνει
δήτους ή μή, οί άνάπηροι καί έγκληματίαι τής αυριον. Τά περιστατικά ταΰτα είναι 
περισσότερα τών όσων φανταζόμεθα, συμβαίνουν καθημερινώς πέριξ ήμών καί όμως 
παρέρχονται άπαρατήρητα, λόγω τής άγνοιας, άσυνειδησίας, έγωϊσμοΰ ή καί πωρώ- 
σεως τών ιδίων τών υπαιτίων, άλλά καί τής άδιαφορίας, άγνοιας καί άνοχής πάντων 
ήμών.

Αί διαπιστώσεις αυται μάς ώδήγησαν εις τήν σκέψιν νά έρευνήσωμεν πλέον 
έπισταμένως τήν ίσχύουσαν παρ’ ήμΐν καί έν τή ξένη νομοθεσίαν καί πρακτικήν καί 
νά έκλέξωμεν τό θέμα τής σημερινής μας ομιλίας.

Αί εις βάρος τών άνηλίκων πράξεις καί παραλείψεις, αί συνιστώσαι άδικον 
πράξιν κολάσιμον, δύνανται νά προσβάλλουν εΐτε αύτήν ταύτην τήν ΰπαρξιν καί τήν 
ζωήν ή τήν υγείαν τού άνηλίκου, εΐτε τήν ήθικήν τούτου ύπόστασιν, εΐτε καί τήν οικο
νομικήν αύτοΰ κατάστασιν.

Εις τήν πρώτην κατηγορίαν άνήκουν τά άδικήματα τά όποια τελούνται εΐτε 
προ τής γεννήσεως τού βρέφους, εΐτε κατά τον τοκετόν ή καί μετέπειτα, προσβάλλουν 
δέ τήν ζωήν, τήν υγείαν ή τήν σωματικήν άκεραιότητά του. Έ κ τών τοιούτων άδι- 
κημάτων, πρώτην άναφέρομεν τήν άμβλωσιν. Κατά τήν Ελληνικήν ποινικήν νομο
θεσίαν, ή μήτηρ ή όποια ενεργεί ή ιδία ή συναινεΐ εις τήν έπ’ αύτής ένέργειαν έπεμ- 
βάσεως προς τον σκοπόν τής θανατώσεως τού εμβρύου, τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρι 3 έτών. ’Εκείνος δέ ό όποιος ένεργών έπέμβασιν έπί τής μητρός, έπιφέρει τον 
θάνατον τού έμβρύου ή προμηθεύει εις τήν μητέρα τά προς τούτο μέσα, τιμωρείται 
αύστηρότερον καί δή έάν μέν ένήργησε συναινέσει τής κυοφορούσης, διά φυλακίσεως 
τουλάχιστον 6 μηνών μέχρι 5 έτών, έάν όμως ένήργησε παρά τήν θέλησιν ή έν άγνοια 
ταύτης, τιμωρείται διά πρόσκαιρου καθείρξεως. Ό  σκοπός τού χαρακτηρισμού τής 
άμβλώσεως ώς άδικου πράξεως είναι πολύπλοκος, άποβλέπει δέ πρώτον μέν εις τήν 
προστασίαν τού έμβρύου, κατόπιν εις τήν προφύλαξιν τής υγείας τής μητρός καί τέλος 
εις τήν προστασίαν τών γεννήσεων. Διά τούς αύτούς σκοπούς τιμωρείται καί ή διαφή- 
μισις τών μέσων τής άμβλώσεως, ώς δυναμένων νά παρασύρουν τά άτομα εις τήν τέ- 
λεσιν τοιούτων πράξεων. Έν τούτοις εις δύο περιπτώσεις ή πράξις μένει, καί δι
καίως, άτιμώρητος, άποκλειομένου τού άδικου χαρακτήρος αύτής, ήτοι πρώτον έάν 
ή άμβλωσις έγένετο παρ’ ιατρού προς άποτροπήν κινδύνου τής ζωής τής μητρός, 
ή σπουδαίας καί διαρκούς βλάβης τής ύγείας της, άλλως άναποτρέπτων καί δεύτερον 
διά λόγους κοινωνικής σκοπιμότητος. Ή  τελευταία αΰτη περίπτωσις άναφέρεται
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εις τήν άμβλωσιν, ήτις επιβάλλεται διά την ήθικήν άποκατάστασιν της κυοφορούσης, 
ήτοι οσάκις ή σύλληψις έλαβε χώραν κατόπιν βιασμού, καταχρήσεως άνικάνου προς 
άντίστασιν,άποπλανήσεως κόρης ηλικίας κατωτέρας των 16 έτών ή εις περίπτωσιν 
αιμομιξίας. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ό νομοθέτης θέτει ύπεράνω τής σκοπιμό- 
τητος του κολασμού τής άδικου πράξεως τής θανατώσεως τοϋ εμβρύου, τήν υγείαν 
τής μητρός καί τήν ήθικήν ταύτης ύπόστασιν. Κατά τον Γαλλικόν Ποινικόν Κώδικα 
ή περίπτωσις τής άμβλώσεως άντιμετωπίζεται καθ’ ομοιον σχεδόν τρόπον. Έ πί 
πλέον όμως έάν ό ένεργών τήν αμβλωσιν είναι ιατρός, μαία ή φαρμακοποιός, τό Δικα- 
στήριον δύναται νά έπιβάλη ώς παρεπομένην ποινήν τήν άφαίρεσιν τής άδειας έξα- 
σκήσεως έπαγγέλματος. Εις τήν αύστηράν εφαρμογήν των διατάξεων τούτων ο φ ε ί 
λ ε τ α ι ,  λ έ γ ε τ α ι  καί ή έμφανιζομένη έν Γαλλία μείωσις των τοιούτων άδικημά- 
των, καί δή κατά τά στατιστικά δεδομένα τό έτος 1947 κατεδικάσθησαν έν Γαλλία 
έπί άμβλώσει 4.602 άτομα, ενώ τό έτος 1951 ό άριθμός περιωρίσθη εις 2.603. Έν 
τούτοις, παρ’ δλον δτι ή άμβλωσις άποτελεϊ, ώς έδει βεβαίως, άδικον πράξιν, δεν 
δυνάμεθα νά άγνοήσωμεν δτι έν πολλοις άποτελεϊ καί κοινωνικήν άνάγκην, βασιζο- 
μένην έπί οικονομικών καί κοινωνικών λόγων, άκόμη δέ καί έπί τής άνάγκης ίσως 
προλήψεως μελλοντικών βαρυτέρων άδικημάτων, ώς τής παιδοκτονίας καί έκθέσεως. 
Εις ένδεχομένην τροποποίησιν τών σχετικών διατάξεων, φρονοϋμεν δτι τοιοΰτοι 
λόγοι δέον νά ληφθοϋν ύπ’ δψιν.

Τό άδίκημα τής έγκαταλείψεως έγκυμονούσης, κατά τήν Ελληνικήν Νομο
θεσίαν, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους, έφ’ δσον ή έγκαταλειφθεΐσα 
δεν δύναται λόγω τής έγκυμοσύνης ή τοϋ τοκετού νά μεριμνήση περί αυτής καί έπο- 
μένως καί περί τοϋ τέκνου της. Κατά τήν Γαλλικήν νομοθεσίαν, ό άδικος χαρακ'τήρ 
τής πράξεως έξαρτάται έκ τής ύπάρξεως νομίμου γάμου, ή προβλεπομένη δέ τότε 
ποινή είναι τής φυλακίσεως 3 μηνών μέχρις ένός έτους καί χρηματική ποινή.

"Εν σοβαρόν άδίκημα εις βάρος τής ζωής τοϋ γεννηθέντος πλέον βρέφους είναι 
ή παιδοκτονία. Παρ’ ήμΐν ή παιδοκτονία, ήτοι ό φόνος βρέφους έκ μέρους τής μητρός 
του αμέσως μετά τον τοκετόν, τιμωρείται διά καθείρξεως μέχρι 10 έτών. 'Η μειω
μένη αυτή ποινή, έν σχέσει προς τήν προβλεπομένην διά τήν κοινήν άνθρωποκτονίαν, 
οφείλεται εις τήν ΐδιάζουσαν ψυχοφυσικήν κατάστασιν, εις ήν θεωρείται δτι εύρίσκεται 
ή μήτηρ κατά τον τοκετόν ή άμέσως μετ’ αύτόν, έφ’ δσον έξακολουθεϊ ή έκ τούτου 
διατάραξις τοϋ οργανισμού. Φρονοϋμεν δτι τό μητρικόν φίλτρον τό όποιον άναπτύσ- 
σεται, αν μή ένωρίτερον, τούλάχιστον άφ’ ής ή κυοφορούσα άρχίζει νά αισθάνεται 
έν αύτή τήν υπαρξιν ένός ζώντος οργανισμού, άξίζει περισσοτέρου σεβασμού. Δέν 
είναι ορθόν νά θεωρώμεν δτι δύναται νά έπηρεάζηται έκ τής «έκ τού τοκετού προ- 
κληθείσης διαταράξεως τού οργανισμού τής μητρός». 'Η στιγμή τού τοκετού είναι 
ίσως δι’ αυτήν οδυνηρά, άλλ’ είναι συγχρόνως καί ή ώραιοτέρα στιγμή τής ζωής της, 
είναι ή στιγμή καθ’ ήν, συνεπής προς τήν άποστολήν της, φέρει εις τον κόσμον ένα 
Νέον άνθρωπον καί δέν πρέπει νά κηλιδώνεται. 'Η στιγμή έξ άλλου αδτη είναι έκείνη 
ή οποία συναισθηματικώς τήν συνδέει ίσως περισσότερον παντός άλλου μέ τό τέκνον 
της. Ό  Ναπολεόντειος Κώδιξ έθεώρει τήν παιδοκτονίαν βαρεΐαν άνθρωποκτονίαν 
καί προέβλεπε δι’ αυτήν τήν ποινήν τού θανάτου. Μεταγενέστεροι Γαλλικοί Νόμοι 
εύρον έλαφρυντικά τινα, μέχρι τού σημείου ώστε ό Νόμος τής 2ας Σεπτεμβρίου 1941 
νά δώση εις τό άδίκημα τον χαρακτηρισμόν τού πλημμελήματος καί νά άπειλή τούτο 
διά φυλακίσεως 3 έως 10 έτών. Έν τούτοις ό νομοθέτης τού 1954 έθεώρησεν άνα- 
γκαίαν τήν επάνοδον εις τό αύστηρότερον καθεστώς καί έπανέφερε τό άδίκημα εις 
τήν κατηγορίαν τών κακουργημάτων. Ούτω διά τού νόμου τής 13 ’Απριλίου 1954, 
ή μήτηρ ένοχος παιδοκτονίας, τιμωρείται διά καταναγκαστικών έργων. 'Η τροποποί- 
ησις αΰτη ύπήρξεν όρθωτάτη, διότι ούδεμία δικαιολογία δύναται νά ύπάρξη διά τήν 
μητέρα, ή οποία διαπράττει πράξιν τοποθετούσαν ταύτην εις θέσιν κατωτέραν καί



Τά κατά των ανηλίκων τελούμενα αδικήματα 4711

αυτών των ζώων, εις τά όποια ένώ τό πατρικόν φίλτρον είναι σχεδόν γενικώς άνύπαρ- 
κτον, τό μητρικόν είναι συγκινητικώς άνεπτυγμένον καί ισχυρόν. Εναντίον της 
τοιαύτης άσυνειδήτου μητρός ούδέν καθ’ ή μας έλαφρυντικόν δικαιολογείται, βαρυτάτη 
δέ ποινή κατ’ αυτής δέον νά άπειλήται, ώστε να έπιτευχθή διά της άπειλής ό περιο
ρισμός αν μή ή έξάλειψις τοϋ όσημέραι όγκουμένου στυγερού τούτου έγκλήματος. 
’Ιδιαιτέρα β ε β α ί ω ς  μεταχείρισις θά ήδύνατο νά νοηθή μ ό ν ο ν  διά τήν ά ν ή -  
λ ι κ ο ν μητέρα, τής όποιας ή ανώριμος καί έν τώ γίγνεσθαι προσωπικότης δικαιο
λογεί, παρά τό ειδεχθές τοϋ έγκλήματος, τήν προς τήν ήλικίαν ταύτης προσιδιάζουσαν 
μεταχείρισιν. Έ ξ άλλου, σήμερον, οπότε ή κοινωνική πολιτική τής Πολιτείας καί 
τής Κοινωνίας προσφέρει μεγαλυτέρας δυνατότητας βρεφικής προστασίας, αί άνάξιαι 
αυται μητέρες στερούνται καί τής ελάχιστης δικαιολογίας βασιζομένης εις κοινωνι
κούς ή οικονομικούς λόγους. Διότι, έκτος τών άλλων συναφών ύπηρεσιών, τό λαμπρόν 
"Ιδρυμα «ή Μητέρα», τό όποιον οφείλεται εις τήν πρωτοβουλίαν τής Α.Μ. τής Βα
σιλίσης καί τό όποιον αποτελεί κόσμημα διά τήν χώραν μας, δέχεται ώς πραγμα
τική στοργική Μητέρα τά δυστυχή ταΰτα ανεπιθύμητα βρέφη, μέ τήν έπιβαλλομέ- 
νην λεπτότητα καί έχεμύθειαν, χωρίς οΰτε ή φυσική τούτων μητέρα νά ταλαιπωρήται 
ή έκτίθεται, άλλ’ οΰτε καί ταΰτα νά ύπόκεινται εις κινδύνους.

Τό άδίκημα τής έκθέσεως, ήτοι τής έγκαταλείψεως προσώπου τελοΰντος ύπό 
τήν προστασίαν τοϋ δράστου, επομένως καί άνηλίκου, ώστε νά περιέλθη τοϋτο εις 
θέσιν άβοήθητον, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών. ’Εάν προήλθε 
βαρεία βλάβη τής υγείας τοϋ παθόντος, έπιβάλλεται κάθειρξις μέχρι 10 έτών, έάν δέ 
έπήλθεν ό θάνατος, κάθειρξις 6—20' έτών. Κατά τον Γαλλικόν Κώδικα, ή πράξις 
τής έκθέσεως τιμωρείται διά φυλακίσεως 1—3 έτών καί διά χρηματικής ποινής. 
’Εάν όμως δράσται ήσαν άνιόντες ή πρόσωπα έχοντα άναλάβει τήν περίθαλψιν τοϋ 
άνηλίκου, ή προβλεπομένη ποινή είναι φυλάκισις 2—5 έτών. Κατά τον Βελγικόν 
Νόμον περί προστασίας τών ανηλίκων τής 15ης Μαΐου 1912, ή προβλεπομένη ποινή 
διά τούς γονείς ένοχους έκθέσεως είναι ή τής φυλακίσεως 3 μηνών έ'ως 2 έτών καί 
χρηματική ποινή, ένώ διά πάντα τρίτον ή τής φυλακίσεως 1 μηνός—1 έ'τους καί χρη
ματική ποινή. Έάν δέ ή έκθεσις έγένετο εις έρημικόν μέρος, οί μέν γονείς τιμωρούν
ται μέ φυλάκισιν 1—5 έτών καί χρηματικήν ποινήν, οί δέ τρίτοι μέ φυλάκισιν 6 
μηνών έ'ως 3 έτών καί χρηματικήν ποινήν. Εις άμφοτέρας τάς νομοθεσίας ταύτας 
παρατηρεΐται, όρθώτατα, ή άπειλή βαρυτέρας ποινής εις τούς γονείς τοϋ θύματος. 
Είναι φανερόν ότι τά πρόσωπα ταΰτα, ώς έχοντα ηύξημένην ήθικήν καί νομικήν 
εύθύνην έναντι τοϋ άνηλίκου, δέον νά ύφίστανται καί τάς αύστηροτέρας ποινάς, όταν 
γίνωνται έπιλήσμονες τής ύποχρεώσεώς των ταύτης. Έν τούτοις παρ’ ήμΐν ούδεμία 
διάκρισις ύπάρχει έν τώ σχετικώ άρθρω τοϋ Ποινικού Κώδικος.

'Έν άδίκημα τό όποιον, ώς έλέχθη, ιδιαιτέρως συνεκίνησε τήν κοινήν γνώμην, 
είναι τό ύπαγόμενον εις τήν κατηγορίαν τών σωματικών βλαβών. Είς τό Κεφάλαιον 
τοϋτο, ό Ποινικός ήμών Κώδιξ περιέχει ειδικόν άρθρον, τό όποιον τιμωρεί διά φυ
λακίσεως τούλάχιστον 3 μηνών καί μέχρι 5 έτών, αν δέν συντρέχη περίπτωσις βα
ρυτέρας άξιοποίνου πράξεως, τον διά συνεχούς σκληράς μεταχειρίσεως ή διά κακο- 
βούλου παραμελήσεως τών ύποχρεώσεών του έπιφέροντα σωματικήν κάκωσιν ή 
βλάβην τής ύγείας είς πρόσωπον μή συμπληρώσαν τό 17ον έτος τής ήλικίας του. 
Ό  νόμος άπαιτεΐ έν συγκεκριμένον άποτέλεσμα, ήτοι τήν ΰπαρξιν σωματικής κακώ- 
σεως ή βλάβης τής ύγείας τοϋ άνηλίκου. Έάν όμως έχωμεν σκληράν μεταχείρισιν 
ή κακόβουλον παραμέλησιν τών ύποχρεώσεών, χωρίς νά έπέλθη κάκωσις ή βλάβη 
τής ύγείας ή πράξις δέν συνιστα άδίκημα. "Ομως, καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην 
δέν είναι άρκούντως σοβαρά ή διαρκής φυσική καί ψυχική ταλαιπωρία τοϋ βα- 
σανιζομένου άνηλίκου: Είναι άνάγκη νά έπέλθη συγκεκριμένον άποτέλεσμα; Αύτή 
καθ’ έαυτήν όμως ή έκδήλωσις τής έγκληματικής βουλήσεως, διά τής δι-
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ενεργείας πράξεως ή της έκδηλώσεως παραλείψεως, ανεξαρτήτως τοϋ αποτελέ
σματος, κατ’ έλάχιστον μόνον διαφέρει εκείνης ήτις έπέφερε κάκωσιν ή βλάβην. 
Τό κυρίως άποτέλεσμα εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις συνίσταται εις τήν δημιουρ
γίαν εις τον άνήλικον αισθήματος άνασφαλείας καί άγχους, τό όποιον προκαλεΐ τήν 
άνάπτυξιν νοσηράς προσωπικότητος πλήρους μίσους, διαστροφής, σκληρότητος καί 
διαθέσεως προς έκδίκησιν. Κατά πρόσφατον Γαλλικόν Νόμον, ένοχοι τραυμάτων, στε
ρήσεων τροφής ή φροντίδων, ένεκα των οποίων τ ί θ ε τ α ι  ε ι ς  κ ί ν δ υ ν ο ν  ή υγεία 
άνηλίκου μη ύπερβαίνοντος τό 16ον έτος τής ήλικίας, τιμωρείται διά φυλακίσεως 
1 έως 5 έτών καί χρηματικής ποινής. ’Εάν υπαίτιοι είναι γονείς, κηδεμόνες ή έτερα 
πρόσωπα έχοντα τήν εύθύνην τής έπιμελείας τοϋ άνηλίκου, τιμωρούνται διά φυλα
κίσεως 3 έως 10 έτών καί χρηματικής ποινής, προβλέπονται δέ καί τινες περαιτέρω 
έπιβαρυντικαί περιπτώσεις. Παρόμοιας διατάξεις έχει καί ό Βελγικός Νόμος ώς 
καί σχετικοί νόμοι άλλων κρατών. Εις τάς ξένας πάντως νομοθεσίας τιμωρείται 
πάσα εγκληματική έκδήλωσις, δ υ ν α μ έ ν η  νά θέση εις κίνδυνον τήν υγείαν τοϋ άνη
λίκου, άνεξαρτήτως έάν έσχε τοιοΰτον άποτέλεσμα. Διά τούς αυτούς έξ άλλου λό
γους, οΰς προηγουμένως άναφέραμεν, ή ευθύνη τών γονέων καί κηδεμόνων είναι ηύ- 
ξημένη καί έπομένως καί αί έκ τής παραμελήσεως ταύτης συνέπειαι έντονώτεραι. 
Ή  άπειλή όθεν αύστηροτέρων ποινών προλαμβάνει τοιαϋτα άδικήματα, τών οποίων 
αί συνέπειαι έπί τής προσωπικότητος καί τής ψυχικής ισορροπίας τών άνηλίκων 
είναι σοβαρώτεραι καί μονιμώτεραι έκείνων αί όποϊαι θά έπέλθουν έπί τοϋ τρυφεροϋ 
σώματος τών άθώων τούτων θυμάτων. Τά τραύματα καί αί ούλαί έπί τοϋ σώματος 
τοϋ άνηλίκου έκ τής σκληράς μεταχειρίσεως δεν θά είναι τόσον βαθεΐαι καί σύν τώ 
χρόνω θά έξαφανισθοΰν, ένώ έκεϊναι αί όποϊαι θά προκληθοΰν εις τήν ψυχήν καί τον 
χαρακτήρα του, θά μείνουν άνεξίτηλοι καί πολλάκις θά προσδιορίσουν τήν μελλον
τικήν θέσιν του ώς άτόμου έν τή κοινωνία. Τό ύποστηριζόμεον καί έφαρμοζόμενον 
ύπό γονέων, άστυνομικών οργάνων, έργοδοτών, ή ετέρων προσώπων, σύστημα τοϋ 
βασανισμοΰ τών άνηλίκων ώς μέσου σωφρονισμού, είναι σήμερον άπαράδεκτον καί 
καταδικάζεται έπιστημονικώς. «Τό ξύλο... δέν βγήκε άπό τον Παράδεισο». Ούδα- 
μόθεν προκύπτει ότι εις τον Παράδεισον έφαρμόζεται ή μέθοδος τοϋ «ξυλοδαρμού». 
Άντιθέτως μάλιστα. Τοΰτο μόνον ώς έπιχείρημα χρησιμοποιείται, διά νά δικαιο- 
λογήση τήν σκληράν συμπεριφοράν προς άνηλίκους. Δέν είναι έν τούτοις άναγκαία 
ή σκληρά μεταχείρισις διά νά σωφρονισθή ό άνήλικος. ’Απαιτείται άγάπη, κατανόη- 
σις καί ισορροπημένη άγωγή. Ό  Βούδας προ 2.500 έτών έλεγε : «τήν βίαν μόνον 
μέ τήν άγάπην δυνάμεθα νά άντιμετωπίσωμεν καί τό ψεύδος μέ τήν άλήθειαν». 'Η 
σκληρά μεταχείρισις είναι συνήθως έ κ ρ η ξ ι ς έκνευρισμοΰ καί πείσματος, έκδη- 
λουμένη εις βάρος τών άνηλίκων έκ μέρους ένηλίκων, οί όποιοι έχουν άνάγκην νά 
δώσουν μίαν διέξοδον εις τά ίδικά των προβλήματα καί εις τάς ιδίας αύτών νευρο- 
ψυχικάς καί συναισθηματικάς διαταραχάς. "Οταν όμως γνωρίζουν ότι αί έκ τού νό
μου συνέπειαι δύνανται νά είναι μάλλον όδυνηραί εις αύτούς τούς ίδιους, θά περιο
ρίσουν τάς τοιαύτας έκρήξεις, τάς οποίας θά διοχετεύσουν προς άλλας διεξόδους.

’Αδικήματα στρεφόμενα κατά τής προσωπικής έλευθερίας τών άνηλίκων είναι 
ή αρπαγή τούτων άπό τών γονέων, έπιτρόπων, ή παντός έτέρου υπευθύνου, ώς καί 
ή έκουσία άπαγωγή θήλεος έπί σκοπώ γάμου ή άκολασίας, άνευ συγκαταθέσεως 
τών υπευθύνων διά τήν έπιμέλειαν τής άνηλίκου. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν άπει- 
λεΐται ποινή φυλακίσεως μέχρι 3 έτών, έπιτεινομένη εις κάθειρξιν μέχρι 10 έτών, 
έάν ή ·πράξις έγένετο χάριν κερδοσκοπίας ή δι’ άνηθίκους σκοπούς. Εις τήν δευτέ- 
ραν περίπτωσιν άπειλεΐται ποινή φυλακίσεως έπίσης μέχρι 3 έτών, έάν ή άπαγωγή 
έγένετο έπί σκοπώ γάμου καί μέχρι 5 έτών έάν έπί σκοπώ άκολασίας. Ή  αρπαγή 
άνηλίκου δι’ άπάτης ή βίας, κατά τήν Γαλλικήν ποινικήν νομοθεσίαν, τιμωρείται μέ 
κάθειρξιν έπιτεινομένην εις ισόβια καταναγκαστικά έ'ργα, έάν ή άνήλικος είναι κάτω
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των 15 ετών. Έάν ή άρπαγή έγένετο άνευ βίας ή άπάτης, ή προβλεπομένη ποινή 
είναι 2 έως 5 ετών καί χρηματική ποινή.

Πλεΐστα νομοθετικά μέτρα λαμβάνονται διεθνώς διά τήν προστασίαν τής ηθι
κής ύποστάσεως τών άνηλίκων. Έάν ή σκληρά μεταχείρισις καί ή Ιλλειψις στορ
γής δημιουργούν έκτος τών άμέσων κινδύνων κατά τής ζωής καί τής σωματικής 
άκεραιότητος του άνηλίκου καί εμμέσους κατά τής ομαλής άναπτύξεως τής προ
σωπικότητάς του, τά αδικήματα κατά τής ήθικής ύποστάσεως του άνηλίκου απο
τελούν άμεσον καί συγκεκριμένην προσβολήν κατά τού ψυχικού καί ήθικοΰ του κό
σμου. Τοιαΰται άδικοι πράξεις δύνανται νά στρέφωνται είτε καθ’ ένός συγκεκρι
μένου άνηλίκου, είτε νά έχουν γενικώτερον άντίκτυπον επί τής παιδικής καί νεανι
κής ήλικίας έν τώ συνόλω της.

Είς τήν πρώτην ομάδα άνήκουν τά άδικήματα κατά τών ήθών, ή παραμέλη- 
σις έποπτείας άνηλίκου καί ή παρεμπόδισις τούτου άπό τού νά έπιδίδηται εις τήν 
άλητείαν καί έπαιτείαν. Εις τήν δευτέραν ομάδα άνήκουν at πράξεις αί στρεφόμεναι 
γενικώς κατά τής νεότητος, ώς καί διάφοροι εκδόσεις άσέμνων δημοσιευμάτων, 
τά άκατάλληλα θεάματα, τά τυχηρά παίγνια, ό άλκοολισμός καί τά ναρκωτικά.

Κατά τον Ελληνικόν Ποινικόν Κώδικα, τό πρώτον άναφερόμενον άδίκημα 
κατά τών ήθών είναι ό βιασμός, δι’ δν άπειλεΐται ποινή καθείρξεως, άνεξαρτήτως έάν 
τό θύμα είναι ή μή άνήλικον. Ό  Γαλλικός Ποινικός Κώδιξ έν τούτοις, τιμωρών τήν 
πραξιν τού βιασμού διά πρόσκαιρων καταναγκαστικών έργων, άπειλεΐ τό άνώτα-
τον οριον τής ποινής ταύτης, έάν τό θύμα ύπήρξεν άνήλικος ήλικίας κάτω τών 15 
έτών. ’Ακόμη δέ, έφ’ δσον ό δράστης εύρίσκεται είς άμεσον συγγενικήν ή πνευμα
τικήν σχέσιν μετά τής άνηλίκου, ή άπειλουμένη ποινή είναι ισόβια δεσμά. 'Ο Βελγι
κός Νόμος τού 1912 περί προστασίας τής παιδικής ήλικίας, έμφανίζει κλιμάκωσιν 
είς τήν ευθύνην τών υπαιτίων βιασμού είς βάρος άνηλίκου. Ουτω έπί άνηλίκων θυ
μάτων άνω τών 16 έτών κατά τον χρόνον τής πράξεως, ή άπειλουμένη κατά τού 
δράστου ποινή είναι ή τών καταναγκαστικών έργων 10 έως 15 έτών. Έάν τό θύμα 
είναι ήλικίας 14—16 έτών, ή άπειλουμένη ποινή είναι καταναγκαστικά έργα 10 έως 
20 έτών, έάν δέ ήλικίας 10 έως 14 έτών, ή αυτή ποινή άπειλεΐται καί έάν άκόμη ή 
πραξις τού βιασμού δεν συνετελέσθη. Έάν τέλος ή ήλικία τού θύματος είναι κατω- 
τέρα τών 10 έτών ή άπειλουμένη ποινή είναι ισόβια καταναγκαστικά έργα. Περαι
τέρω προβλέπεται δτι έάν πραξις άσελγείας ή βιασμού λάβη χώραν ένώπιον άνη
λίκου κάτω τών 16 έτών, έπιβάλλεται κατά τού δράστου ποινή φυλακίσεως 1 μηνός 
έως 3 έτών καί χρηματική ποινή. Παρ’ ήμΐν, ώς έλέχθη, ή ποινή παραμένει είς τήν 
κάθειρξιν, άνευ διακρίσεως μεταξύ ήλικίας τού θύματος ή ίδιότητος τού δράστου. 
Βεβαίως, ό Δικαστής, έκτιμών τάς περιστάσεις καί τήν ιδιότητα τού δράστου ή 
τήν ήλικίαν τού θύματος θά δώση έν τή έπιμετρήσει τής ποινής τήν δέουσαν λύσιν. 
Πάντως ή άπειλή βαρείας ποινής έπί θυμάτων άνηλίκων έξυπηρετεΐ τό κοινόν αί
σθημα καί τήν ιδέαν τής ειδικής καί γενικής προλήψεως. Είναι γνωστόν δτι πρόσωπα 
τοιαύτης ήθικής ύποστάθμης δεν παρακολουθούν τήν νομολογίαν τών δικαστηρίων, 
διά νά γνωρίζουν τάς συνέπειας άς εΐχεν είς άλλους όμοια πραξις. Έν πάση δέ περι- 
πτώσει έχουν τήν πεποίθησιν δτι ό ίδικός των συνήγορος θά χειρισθή τήν ύπόθεσιν 
καλύτερον καί θά έπιτύχη τήν έπιβολήν είς αύτόν τού κατωτάτου ορίου τής ποινής, 
ένώ ή έν τώ νόμω άπειλή βαρείας ποινής, άποστερεΐ τούτους τών άνωτέρω αισιό
δοξων προσδοκιών καί παρεμποδίζει αύτούς άπό τής τελέσεως τής πράξεως.

(Συνεχίζεται)



Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

Στή  μ άν ν α

Μάννα μου άσε με καί μέ για σένανε να ψάλλω, 
μάννα μου σύ μέ γέννησες καί μέσα σου στα στήθεια 
μέ θήλαζες καί μ’ έ'τρεφες μέ γάλα τήν άλήθεια- 
καί τώρα νέος βροντερός, μέσα στή νιότη θάλλω!

*

Ξενύχταγες στο πλάϊ μου πολλές φορές τα βράδυα, 
όταν άρρώστεια χτύπαγε στής πείνας τά σημάδια. 
Έκλαιες σάν ό πυρετός μέ είχε όλοφλογίσει 
καί ζήταγες άπ’ τον Χριστό ύγειά να μου χαρίση.

*

Κι’ δταν εγώ μεγάλωσα εϊχα τήν συμβουλή σου 
πού μου’ δίνες κάθε πρωί μαζί μέ τήν ευχή σου :
«Τράβα στο δρόμο τής τιμής, τής άρετής παιδί μου».
Μοΰ χάριζες κι’ ένα φιλί μαννούλα μου χρυσή μου.

*

Κάποτε δμως σ’ έκοψε τό μαϋρο τό δρεπάνι, 
μά ό Χριστός σοϋ χάρισε τής άρετής στεφάνι !
Καί τώρα κλαίω σιωπηλά στον τύμβο σου έπάνω- 
πήρα κιθάρα ν’ άνεβώ στον ουρανό· δέν φθάνω.

*

Μάννα μου δέν έχω φωνή, μια ψεύτικη έχω λύρα 
καί μέσ’ τής μούσας τήν στροφή λίγα σκορπίζω μύρα, 
άπ’ τής ψυχής μου τον άνθό ποδχει λαχτάρα τόση 
νάρθη ψηλά στον ουρανό καί κεΐ νά σ’ άνταμώση.

Σ. Χανδρης



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α Ι  Α Π Β Ρ Γ Ι Α Ι
--------------------------  Ύπο χ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Σ ■ X ■ Θ Ε Ο Δ Ο Τ Ο Υ --------------------------

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)
Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ
9.—Ή  άπεργία ε ίνα ι παράβασις.

10. —Καταχρήσεις των απεργών.
11. —Σ ύστημα τοϋ Taylor.
12. —Μέτρα βελτιώσεως τής θέσεως τοϋ εργάτου.
13. —Κ ρατικά όργανα κα ι άπεργία.
14. —Λόγοι άπαγορενοντες τάς απεργίας κρατικών όργάνων.

** *
9. 'Η άπεργία είναι παράβασις.
Ό  έργάτης συνάπτουν συμβόλαιον μετά τοϋ έργοδότου, προς παροχήν εις αύτόν 

ύπο ώρισμένους ορούς των υπηρεσιών του, είναι άπολύτως υποχρεωμένος νά έλθη 
εις συνεννόησιν μετ’ αύτοΰ πριν ή προβή είς διάρρηξιν των συμφωνιών του. Κατά 
την στενήν άντίληψιν τοϋ κοινού δικαίου, το δικαίωμα τό όποιον έχει ό έργάτης 
νά κηρύξη άπεργίαν, αν καί είναι άναμφισβήτητον, αποτελεί παράβασιν. Δέν στηρί
ζεται είς τό αύστηρώς έννοούμενον δίκαιον ή δικαιολογία δτι διά τής άπεργίας δέν 
διαλύεται ή συναφθεΐσα συμφωνία μεταξύ τοϋ έργάτου καί τοϋ έργοδότου, άλλά δια
κόπτεται προσωρινώς μόνον προς διακανονισμόν τών διαφωνιών άί όποΐαι προέκυψαν.

10. Καταχρήσεις τών απεργών.
Είναι πασίγνωστον δτι οί έργάται διά νά έπιτύχουν τον έπιδιωκόμενον σκο

πόν προβαίνουν είς παντοειδείς καταχρήσεις. Παν μέσον χρησιμοποιούμενον προς 
έπιβολήν τής θελήσεως τών άπεργών, όσον καί αν είναι άποτέλεσμα βίας, θεωρεί
ται ύπ’ αυτών ώς θεμιτόν. 'Η ’Αστυνομία ανέχεται τά πάντα. Καί μόνη ή παρουσία 
άστυνομικών διά νά προλάβουν τυχόν έκτροπα έκ μέρους θερμόαιμων άπεργών, 
θεωρείται ύπ’ αυτών ώς πρόκλησις καί ώς μεροληψία ύπέρ τοϋ έργοδότου.'Η ’Αστυ
νομία καθίσταται άνίσχυρος καί κατά τών κακοποιούντων τούς θέλοντας νά έργα- 
σθοΰν. 'Η άνικανότης τής καταστολής τοϋ κακοΰ, συνεπάγεται άναγνώρισιν τούτου 
ώς έπιτρεπομένου, έπίσης δέ καί έγκατάλειψιν τοϋ άδικουμένου είς τήν τύχην του. 
'Η έπέμβασις τής ’Αστυνομίας περιορίζεται είς τήν πρόληψιν έξευτελισμοΰ τοϋ όφει- 
λομένου σεβασμού προς τήν έννοιαν τοϋ δικαίου. Καί ή δικαιοσύνη άκόμη, όταν 
προσάγωνται ένώπιόν της οί τυχόν παρεκτραπέντες άπεργοί, έξαντλεΐ όλην τήν 
έπιείκειάν της ύπέρ αύτών.

Παρ’ όλην τήν ύπέρβασιν τών δικαιωμάτων τής άπεργίας, οί άπεργοί δέν 
άρκοΰνται μόνον είς τήν ύπέρβασιν, άλλά λαμβάνουν καί άποφάσεις δλως παράφρονας. 
Καταστρέφουν τά μηχανήματα, τά έργαλεΐα, τάς έγκαταστάσεις, τάς πρώτας όλας, 
μόνον καί μόνον διά νά ζημιώσουν τον έργοδότην, χωρίς καμμίαν άπολύτως παρού
σαν ή μελλοντικήν, φανεράν ή άφανή, άμεσον ή έμμεσον έξυπηρέτησιν τής έργατικής 
ιδέας. Τήν καταστροφήν ταύτην, τό sabotage, ύπαγορεύει μόνον πνεύμα μίσους καί 
άνοήτου καί άκαταλογίστου έκδικήσεως. ’Εκτός αύτής τής θετικής ζημίας, τήν 
όποιαν προκαλοΰν οί έργάται είς βάρος τού έργοδότου, έφαρμόζουν καί άλλο μέσον 
ήπιώτερον, άλλ’ έπίσης σατανικόν, τήν άρνητικήν πλέον ζημίαν, παραλύοντες τήν 
έργασίαν, ώστε νά μή είναι πλέον αΰτη παραγωγική. Είς τάς παρεκτροπάς αύτάς, 
οί έργάται ώς έπί τό πλεΐστον, ούδέποτε άγονται μόνοι των. Κατά κανόνα ύποκι- 
νοΰνται ύπό ύστεροβούλων άτόμων, παρουσιαζομένων δήθεν ώς προστατών τών έρ- 
γατικών συμφερόντων, άλλά μέ πραγματικόν σκοπόν τήν έκμετάλλευσιν τής έργα
τικής μάζης προς έπιτυχίαν άπωτέρων βλέψεών των.

11 . Σύστημα τοϋ T aylo r.
Κατά τήν διάρκειαν τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου (1914—1918), ό έρ-
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γάτης παρέσχε τάς υπηρεσίας του παραιτηθείς δικαιωμάτων του θεωρουμένων ώς 
σεβαστών. Προ τοϋ κινδύνου τής χώρας του 6 εργάτης έλησμόνησε τά δικαιώματά 
του. ’Εάν ό Ρώσσος έργάτης έκαμε τό άντίθετον, τοϋτο οφείλεται εις τδ δτι έθεώ- 
ρησε τον εσωτερικόν έχθρδν ώς φοβερώτερον τοϋ εξωτερικού.

'Ο πόλεμος συνετέλεσεν είς την ένίσχυσιν των άρχών τοϋ άμερικανοϋ μηχανι
κού Φρειδερίκου Ταίϋλορ, άξιοϋντος τό άνώτατον δριον τοϋ ωφελίμου άποτελέσματος 
διά τοϋ κατωτάτου ορίου τής προσπάθειας.

'Ο Ταίϋλορ κατέληξεν είς τήν αρχήν ταύτην κατόπιν των παρατηρήσεών του 
δτι είς τά εργοστάσια ώς έκ τής άτελοϋς όργανώσεως, ή εργασία έγίνετο ελαττω
ματική καί διά μεγάλων προσπαθειών καί άπωλείας πολυτίμου χρόνου. 'Ο Τ. 
έ'φθασε βαθμηδόν είς τήν τελικήν διατύπωσιν τοϋ συστήματος του, άποβλέποντος 
είς τό νά έξασφαλίση είς τον εργοδότην καί τον εργάτην, έχοντας κοινά συμφέροντα 
είς τήν παραγωγήν, τον άνώτερον βαθμόν εύζωΐας. Διά νά έπιτευχθή τοϋτο πρέπει 
νά καταπολεμηθή πάσα άπώλεια ένεργείας καί χρόνου είς τό έργοστάσιον. Κατά τον 
Ταίϋλορ, δεν αρκεί τό νά κατανοήση ό έργάτης δτι διά τής μεγαλυτέρας άποδόσεως 
δεν βλάπτονται τά συμφέροντά του, άλλά τουναντίον ωφελείται, διότι μειοΰται καί 
ό τιμάριθμος τής ζωής, άλλά πρέπει καί νά άναλύεται τεχνικώς τό εργον του, νά 
διαρρυθμίζωνται συστηματικώς αί ύπηρεσίαι του, νά τελειοποιοϋνται αΐ μηχαναί 
καί τά εργαλεία, νά συντονίζωνται αί κινήσεις ώστε νά άποκλείεται πάσα άπώλεια 
χρόνου καί ένεργείας. Ή  άνάλυσις τών κινήσεων τοϋ έργάτου πρέπει νά άνατίθεται 
είς ειδήμονα μηχανικόν, δστις παρακολουθών τοΰτον έν ένεργεία, μελετών καί άνα- 
λύων τήν εργασίαν καί τάς κινήσεις τοϋ έργάτου, διαγράφει τάς περιττάς καί ορίζει 
χρονομετρικώς τάς αναγκαίας. Ό  έργάτης άφ’ ετέρου χρησιμοποιείται δ’ έπιλογής 
είς έργασίας τής ειδικότητάς του, έν τέλει δέ ολόκληρος αδτη ή μεθοδική τελειοποίη- 
σις έλέγχεται καί παρακολουθεϊται έν τή έφαρμογή της. ’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης 
όργανώσεως τής έργασίας είναι ή έλάττωσις τής τιμής τών προϊόντων καί ή αΰξησις 
άντιστοίχως τής καταναλώσεως, άρα καί τής ζητήσεως, έξ ού προέρχεται μεγαλύ
τερος βαθμός εύζωΐας διά τε τούς έργάτας καί τον έργοδότην. Τό μόνον τρωτόν είς 
τό σύστημα τοϋ Ταίϋλορ είναι δτι διά τον έργάτην υποτιμά τόν ψυχολογικόν παρά
γοντα. Τελειοποίησις τοϋ συστήματος τοϋ Ταίϋλορ όδηγοΰσα είς τήν τελείαν δργά- 
νωσιν τής παραγωγής, έγκειται κυρίως είς τό δτι πρέπει νά προηγήται ή μελέτη τής 
ψυχολογίας καί τής φυσιολογίας τοϋ. έργάτου καί προς αυτήν νά στρέφεται καί νά 
προσαρμόζηται ή όργάνωσις τής παραγωγής.

12. Μέτρα βελτιώσεως τής θέσεως τοϋ έργάτου.
Διά τήν βελτίωσιν έν γένει τής θέσεως τοϋ έργάτου έλήφθησαν καί ετερα μέτρα 

διά τής συνθήκης τών Βερσαλλιών. Τό άρθρον 23 τής Συνθήκης ταύτης ορίζει, δτι τά 
μέλη τής Κοινωνίας οφείλουν νά καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν προς έπιτυχίαν 
δρων έν πνεύματι ίσότητος καί άνθρωπίσμοΰ, διά πάντα έργάτην άνεξαρτήτως φύλου. 
Προς τοϋτο έκρίθη άπαραίτητος ή ίδρυσις διεθνών οργανισμών. Ή  Συνθήκη τής 
Ούασιγκτώνος καθιέρωσε τό όκτάωρον, τό όποιον έγινε δεκτόν υπό τών άντιπρο- 
σώπων δλων τών ευρωπαϊκών κρατών, ένώ ύπό τών άντιτιθεμένων είς τό δριον 
τοϋ όκταώρου παρατάσσονται πλεϊστα δσα έλαττώματα. Τό μέτρον τοϋ όκταώρου 
έλήφθη καί διά τούς έργάτας τής θαλάσσης, πράγμα τό όποιον ήμπορεΐ νά προκαλέ- 
ση πολλά δυσάρεστα. Τήν έργασίαν έν πλώ καί μάλιστα έν καιρώ θυέλλης, δεν 
κανονίζει ή θέλησις τοϋ άνθρώπου. Ποια κατάχρησις τοϋ μέτρου τοϋ όκταώρου δύ- 
ναται νά γίνη κατόπιν άρνήσεως τοϋ έργάτου θαλάσσης νά έξακολουθήση τήν έργα
σίαν του είς έκτάκτους περιστάσεις μετά τήν παρέλευσιν τοϋ όκταώρου, δεν είναι 
είς θέσιν νά κρίνη ό κοινωνιολόγος ό συμμετέ/ων είς συμβούλια.

Τό ύπό τής Κοινωνίας τών ’Εθνών ίδρυθέν Διεθνές Γραφεϊον ’Εργασίας δεν 
εξησφάλισε τήν κοινωνικήν γαλήνην. ’Εξ αιτίας τοϋ μέτρου τοϋ όκταώρου ήπειλή- 
θησαν καί συνέβησαν πολλαί άπεργίαι.
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13 . Κρατικά όργανα καί άπεργία.
Κατά πόσον τά κρατικά όργανα έχουν τό δικαίωμα νά κατέρχωνται εις άπερ- 

γίας ή όχι, υποστηρίζονται διάφοροι γνώμαι.
Πλεΐστοι περιορίζουν τό δικαίωμα τής άπεργίας έκ των κρατικών οργάνων 

μόνον εις τούς έκτελοΰντας υπηρεσίαν μέ έργοδότην τό Κράτος, άκριβώς ύπό τον 
τύπον τοϋ έπιχειρηματίου, ώς λ.χ. ή έκμετάλλευσις των Κρατικών Σιδηροδρόμων 
καί άλλαι παρόμοιας φύσεως ύπηρεσίαι. 'Υποτίθεται όμως ότι εάν άπηγορεύετο εις 
τούς υπαλλήλους τών σιδηροδρόμων έν γένει τό δικαίωμα της άπεργίας, οί υπάλλη
λοι τών Σ.Ε.Κ. θά ήσαν εις μειονεκτικήν θέσιν, συγκρινόμενοι προς τούς ύπαλλήλους 
ιδιωτικών εταιριών σιδηροδρόμων, ώς λ.χ. τοϋ σιδηροδρόμου Βόλου—Μηλεών.

’Άλλοι πάλιν ύποστηρίζουν ότι παν κρατικόν οργανον έχει τό δικαίωμα νά 
κατέρχεται εις άπεργίας.

14. Λόγοι άπαγορεύοντες τάς άπεργίας τώ ν κρατικών όργάνων.
'Υπάρχουν πλεϊστα όσα σοβαρά έπιχειρήματα ώστε νά θεωρήται άπηγορευ- 

μένον τό δικαίωμα της άπεργίας εις τά κρατικά όργανα.
Σκοπός της άπεργίας είναι ή άμυνα τοϋ άνισχύρου έργαζομένου κατά τοϋ ίσχυ- 

ροΰ ιδιώτου έργοδότου. "Οταν όμως έργοδότης άντί ένός ιδιώτου είναι αύτό τοΰτο τό 
Κράτος, τότε παν όπλον άμύνης είναι μάταιον, διότι τό Κράτος ώς πανίσχυρον έξου- 
δετερώνει τό οπλον τής άπεργίας τών όργάνων του, είτε διά τής έπιστρατεύσεως τών 
απεργών, οπότε οδτοι υπάγονται ύπό τήν στρατιωτικήν δικαιοσύνην καί πειθαρχίαν 
καί έν περιπτώσει άρνήσεως ύπηρεσίας διατρέχουν τον κίνδυνον νά άχθοΰν προ τοϋ 
εκτελεστικού άποσπάσματος, είτε άναθέτουν τά καθήκοντα τών άπεργών είς έτερα 
όργανά του έκτελοΰντα στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ώστε νά φέρη αντιπερισπασμόν 
καί νά παραλύση τήν άπεργίαν. Επίσης παν όπλον άμύνης είναι καί άδικαιολόγητον, 
διότι όταν τό Κράτος έπιβάλλη βάρη είς τήν μεγάλην κατηγορίαν τών μή όντων όρ
γάνων του πολιτών, οί όποιοι μάλιστα στερούνται παντός όπλου άμύνης, ακόμη καί 
τοϋ δικαιώματος τής άρνήσεως, διατί δεν δικαιολογείται καί άνεπαρκής άκόμη άμοιβή 
μίας κατηγορίας τών όργάνων του ;■ ’Εάν λ.χ. έπιτρέπεται είς τούς έργάτας τών 
Τ.Τ.Τ. όπλον άμύνης, διατί νά μή χορηγηθή όμοιον όπλον είς τήν μεγίστην τάξιν 
τών πολιτών τών έπιβαρυνομένων ύπό τοϋ Κράτους κατά τρόπον όλως άδικον καί 
άνισον ;

Έ φ ’ όσον δεχόμεθα τήν έννοιαν τοϋ Κράτους, πρέπει νά δεχώμεθα καί τούτο 
ικανόν νά μή άδική μίαν τάξιν πολιτών καί δή τήν πλειονοψηφίαν, είς όφελος τής προ
νομιούχου τάξεως τών όργάνων του. Προς άπόδειξιν τής γενομένης άδικίας εις τινας 
τάξεις ύπάρχουν μέσα άμύνης καί συγκεκριμένως τό Κοινοβούλιον, ή άναφορά, ο 
τύπος. ’Εάν τά μέσα ταΰτα είναι άνεπαρκή θά είναι άνεπαρκής καί ή άπεργία προκει- 
μένου περί Κράτους άναισθήτου.

' Η παροχή ώρισμένων ύπηρεσιών είναι ζήτημα κοινωνικής τάξεως καί άσφα- 
λείας. Ό  στρατός καί τό ναυτικόν δεν δικαιούνται νά άρνηθοϋν υπηρεσίαν, άκόμη και 
όταν κινδυνεύει ή ζωή των. Διατί τότε πρέπει νά έχουν τό δικαίωμα άρνήσεως ύπη
ρεσίας οί χορηγοΰντες είς τήν κοινωνίαν φωτισμόν, κινητήριον δύναμιν καί έτέρας 
ύπηρεσίας σχετικάς μέ τον κανονικόν ρυθμόν τής ζωής μιας ολοκλήρου κοινωνίας, 
όταν αύτάς τάς ύπηρεσίας τό Κράτος τάς έχει μονοπωλήσει καί δεν τάς άφήκεν εις 
τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, ένώ άντιστοίχως δεν έ'χουν τό δικαίωμα τούτο υπηρε
σία.'. επιφορτισμένα1, μέ τήν ζωήν καί τήν άσφάλειαν τής κοινωνίας ;

’Εάν τό κεφάλαιον τό άνήκον είς ολίγα πρόσωπα πιέζη τον έργαζόμενον, ούτος 
δικαιούται νά μεταχειρισθή όπλα άμύνης. Τό Κράτος όμως δέν είναι κεφάλαιον άνήκον 
είς ολίγα πρόσωπα, άλλ’ είναι ολόκληρος ή κοινωνία, ή οποία υπηρετεί αύτή έαυτήν. 
Κατά τοϋ τυραννοϋντος Κράτους δέν έχει καμμίαν ίσχύν ή άπεργία, χωρεΐ όμως ή 
έπανάστασις.

Τό δικαίωμα τής άπεργίας άποκλείεται είς τούς Κρατικούς ύπαλλήλους καί
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δι’ άλλους λόγους πλήν των προηγουμένως άναφερθέντων. Είναι πασίγνωστου ότι ή 
είσοδος εις την Κρατικήν υπηρεσίαν επιτυγχάνεται συχνά καί διά πλαγίων μέσων 
όσον καί άν γίνωνται διαγωνισμοί, προ τής διενεργείας των οποίων εχει συνήθως κα- 
ταρτισθή ό πίναξ των έπιτυχόντων. 'Η είσοδος εις την κρατικήν υπηρεσίαν θεωρείται 
επιτυχία άσφαλίζουσα μέλλον όχι βέβαια ονειρώδες, αλλά πάντως σταθερόν, άνευ 
πολλοϋ κόπου, ζωήν μάλλον άνετον, διάκρισιν άπό τούς λοιπούς πολίτας καί έπί πλέον, 
δπερ καί τό κυριώτερον, σύνταξιν κατά τό γήρας.

'Η δημοσία υπαλληλία μετά τοϋ Κοινοβουλίου καί τής Κυβερνήσεως άποτελοϋν 
το Κράτος. 'Η δημοσία ύπαλληλία έχει καί το πλεονέκτημα ότι άν καί το Κοινοβού- 
λιον ώς καί ή Κυβέρνησις μεταβάλλονται, αΰτη είναι σταθερά καί διαρκής, όταν 
λοιπόν ή δημοσία ύπαλληλία στρέφεται κατά τοϋ Κράτους, είναι ώς νά στρέφεται 
κατά τοϋ έαυτοΰ της. Ναι μέν τό Κράτος δεν άμείβει όπως πρέπει τινάς των ύπαλ- 
λήλων του, άλλά καί τά βάρη τής ύπαλληλίας διά τό Κράτος δεν είναι έλαφρά. Έν 
γένει δεν άδικεΐται ολόκληρος ή δημοσία ύπαλληλία, άλλά μόνον ώρισμένα άτομα 
προς όφελος άλλων. ’Εάν τυχόν έκραγή άπεργία, θά τήν διευθύνουν οι έπιτήδιοι καί 
θά καταλήξη εις όφελος των ολίγων καί εις βάρος των πολλών. Γενικώς άπεργεΐ ό 
ασθενέστερος κατά τοϋ ίσχυροτέρου έκμεταλλευτοϋ του. Μεταξύ όμως Κράτους 
καί ύπαλλήλων του, ΐσχυροτέρα είναι ή ύπαλληλία. Τέλος διά νά έπιτύχη μία άπεργία 
πρέπει νά έχη τήν συμπάθειαν ολοκλήρου τής κοινωνίας. 'Η κοινωνία διακειμένη 
εύμενώς προς τούς τυραννουμένους έργάτας, δεν συμπαθεί πάντοτε τούς δημοσίους 
υπαλλήλους, τούς οποίους θεωρεί έν γένει ώς ζώντας εις βάρος τών πολιτών, καί 
διότι ώς γνωστόν, οΐ δημόσιοι ύπάλληλοι γενικώς δεν διακρίνονται πολλάκις διά τήν 
ευγένειαν τών τρόπων των προς τούς πολίτας καί τήν διάθεσιν τής έξυπηρετήσεώς 
των, σύμφωνα μέ τό πνεύμα τοϋ προηγμένου πολιτεύματος, ότι ό υπάλληλος τοϋ 
Κράτους είναι υπηρέτης τοϋ πολίτου, ώς εντεταλμένος ύπ’ αύτοϋ διά τήν προστασίαν 
τών συμφερόντων του καί διότι ό πολίτης βαρύνεται μέ πλείστους όσους φόρους 
διατιθεμένους, ώς έπί τό πολύ, διά τήν αμοιβήν τών δημοσίων ύπαλλήλων.

'Ο έργοδότης μιας ιδιωτικής έπιχειρήσεως ήμπορεΐ, όταν ζημιώνη, νά άπολύση 
έργάτας ή νά μειώση τό ήμερομίσθιόν των. Τοΰτο όμως δέν συμβαίνει καί μέ τό 
Κράτος. Οί μισθοί, οί προβιβασμοί, αί άπολύσεις, αί συντάξεις τών δημοσίων ύπαλ
λήλων, κανονίζονται ύπό τής Βουλής καί όχι ύπό τοϋ νόμου προσφοράς καί ζητήσεως.

Τό δικαίωμα τών δημοσίων ύπαλλήλων υποστηρίζει ό Βουλευτής, αμέσως 
ένδιαφερόμενος πάντοτε διά τινας διορισθέντας ύπ’ αύτοϋ εις δημοσίαν θέσιν, καί 
ό όποιος είναι πολύ ισχυρότερος οίουδήποτε έργατικοΰ σωματείου, τό όποιον ύποστη- 
ρίζει τά συμφέροντα τών έργατικών του μελών. 'Υπάρχει έπιπροσθέτως καί έτέρα 
αίτια, ένεκα τής όποιας απαγορεύεται ή άπεργία τών κρατικών οργάνων. Οί έργάται 
δέν προξενούν πάντοτε ζημίαν εις τήν κοινωνίαν μέ τάς άπεργίας των. Τουναντίον 
μία άπεργία κρατικών οργάνων έπιφέρει μεγίστην ζημίαν εις τήν κοινωνίαν καί τήν 
δημοσίαν άσφάλειαν. ’Απεργία τοϋ προσωπικού τών Τ.Τ.Τ. ήμπορεΐ νά άπειλήση 
τήν ασφάλειαν τής κοινωνίας, ώς καί τον κανονικόν ρυθμόν τής ζωής της. 'Ομοίως 
μία άπεργία τ ή ς ’Αστυνομίας ή τής Χωροφυλακής έγκαταλείπει ολόκληρον τήν κοι
νωνίαν άνυπεράσπιστον είς τήν διάθεσιν τών κακοποιών στοιχείων.

’Απεργία ιδιωτικών έργατών, όσον καί άν είναι έκτεταμένη, δέν ζημιώνει 
ολόκληρον τήν κοινωνίαν. ’Εάν ύπάρχη κίνδυνος νά γίνουν έκτροπα, τότε έπεμβαίνει 
τό Κράτος προς πρόληψίν των. ’Εάν όμως συμβή νά άπεργήσουν τά κρατικά όργανα, 
πώς θά άποσοβηθοΰν οί κίνδυνοι οί όποιοι έπαπειλοΰν έν τοιαύτη περιπτώσει τήν 
κοινωνίαν, όταν μάλιστα μία τοιαύτη άπεργία είναι γενική ;

'Όπως οί έργάται έχουν τά έργατικά σωματεία, οί ύπάλληλοι τοϋ Κράτους 
έχουν τάς οργανώσεις των, ή ΰπαρξις τών όποιων σκοπεί τήν ένάσκησιν τών καθη
κόντων τών κρατικών ύπαλλήλων κατά τον τελειότερον δυνατόν τρόπον, ώς καί τήν 
πρόληψίν δυσαρέστων εις βάρος τοϋ συνόλου μιας ύπηρεσίας. ’Εάν συμβήΐή όργά-
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’Αρκετά γράμματα έχω λάβει, μέχρι, σήμερα άπό διαφόρους άναγνώστας, οι 
όποιοι άσχολοΰνται μέ τή λύσι των ’Αστυνομικών Προβλημάτων, ένα όμως πού 
έλαβα προ ήμερων άπό κάποιο μαθητή, μέ δυσανάγνωστη, όπως πάντα, υπογραφή, 
ξεχωρίζει κάπως άπό τα άλλα.

«Μέ μεγάλη άνυπομονησία», γράφει, «περιμένω κάθε φορά τ ’ ’Αστυνομικά 
Χρονικά, γιά νά... τροχίσω τό μυαλό μου στο θαυμάσιο άκόνι του προβλήματος, 
άλλά γιατί, σάς παρακαλώ, δέν γράφετε κι’ ένα μέ θέμα τό φόνο;»

'Ομολογώ, ότι αύτό δέν τό είχα προσέξει. ’Αλλά γιατί αύτή ή προτίμησις 
στους φόνους; Ό  φόνος, όπως κι’ αν τον πάρης, είναι πάντοτε ένα ειδεχθές θέμα. 
Λέγεται, ότι άκόμη καί οί πλέον έμπειροι έγκληματολόγοι, δέν μπορούν ποτέ νά 
συνηθίσουν στο βλέμμα ενός... φονιά! "Οπως όμως κι’ άν έχη τό πράγμα, δέν μπορώ 
νά μην ικανοποιήσω την επιθυμία ενός τόσο «φανατικού» άναγνώστου μου.

Καί ιδού :
"Ητανε άνοιξις, όπως τώρα. Λίγους μήνες μετά, τον πόλεμο, ένα νεαρό ζευγάρι 

εΐχεν έρθει έδώ άπό τήν Κωνσταντινούπολι νά περάση τις έορτές τού Πάσχα. Μέ
νανε σ’ ένα τρίτης τάξεως ξενοδοχείο στην Πλατεία Βάθης. 'Η σύζυγος, μολονότι 
μικροκαμωμένη κ ι’ άρκετά έλκυστική, φαινόταν πολύ όπισθοδρομική σ’ ολα, άκόμη 
καί στο ντύσιμο, τελείως άπονήρευτη καί ντροπαλή. Τό τελείως άντίθετο ήταν ό 
σύζυγος : 'Ένας παμπόνηρος Κωνσταντινουπολίτης, έμπορομεσίτης τό επάγγελμα,

νωσις αΰτη νά στραφή κατά τού Κράτους καί έπομένως κατ’ αύτής ταύτης τής κοι
νωνίας, τότε ή υπαρξίς της είναι δημόσιος κίνδυνος καί όχι αγαθόν.

Εις περίπτωσιν κοινωνικής ζημίας έξ ύπαιτιότητος ένός κλάδου, ή Πολιτεία 
στρέφεται διά τούς προαναφερθέντας λόγους κατά τών κορυφαίων τού κλάδου τούτου, 
αδυνατούσα νά λάβη μέτρα εναντίον όλων. Δέν είναι δέ καί άπίθανον νά ληφθοΰν μέ
τρα κατά τινων έκ τών οργάνων τού Κράτους, άνάλογα προς τά υπαγορευόμενα ύπό 
τής στρατιωτικής πειθαρχίας.

Κατά τών καταχρήσεων μιάς εργατικής απεργίας υπάρχει ή άσφάλεια τών 
κρατικών οργάνων. Κατά τών καταχρήσεων όμως τών κρατικών οργάνων εις μίαν 
γενικήν άπεργίαν τούτων, δέν είναι εΰκολον νά είπη τις ποια προληπτικά μάτρα είναι 
δυνατόν νά ύπάρξουν.

’Εάν έπιτραπή νά άπεργοΰν τά κρατικά όργανα, τίποτε τό παράδοξον νά άπερ- 
γήση κάποτε κα ίό ’Άρειος Πάγος, ή καί αυτά ταύτα τά μέλη τού'Υπουργικού Συμ
βουλίου.’Απεργία τών κρατικών οργάνων ομοιάζει μέ τήν άπεργίαν τών μελών τού 
σώματος κατά τού στομάχου, ώς έξυπηρετουμένου ύπ’ αυτών, οπότε κατά τον μύθον, 
μη εργαζομένου τού στομάχου ώς μη εύρίσκοντος πλέον τροφήν, έξησθένησαν τά 
μέλη τού άνθρωπίνου σώματος.

Τ Ε Λ Ο Σ
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πολύ δραστήριος, άρκετά εύκατάστατος, πλήν άφωσιωμένος «ψυχή τε και σώματι» 
στο χρήμα. 'Η τσιγκουνιά του δεν είχεν όρια καί γ ι’ αύτο άποροΰσε κανείς πώς ξόδευε 
λεφτά για ταξίδια άναψυχής! 'Ένα μεσημέρι ήρθε στο Τμήμα καταϊδρωμένος κι’ 
αναστατωμένος, γιά να μας άναγγείλη κάτι τρομερό πού του συνέβη. 'Η γυναίκα 
του μέ τήν οποία είχε πάει στο Δαφνί γιά νά ίδοϋν την ’Αρχαία ’Εκκλησία, γλύ- 
στρησε άπό ένα βράχο, στον όποιον είχαν άνέβει, κ ι’ έπεσε μπρος στά μάτια του 
μέσα σέ μιά χαράδρα...

Χρειάστηκαν ώρες καί μεγάλοι κόποι γιά νά βγή άπό κεΐ μέσα. Βρέθηκε άναί- 
σθητος, άλλ’ άκόμη ζοΰσε καί μετεφέρθη άμέσως στο Νοσοκομείο.

Μετά άπό λίγη ώρα. μοϋ τηλεφώνησε ό γιατρός του Νοσοκομείου, τον όποιον 
έγνώριζα, νά πάω άμέσως εκεί. Μέ πήρε στο δωμάτιο τής νοσηλευομένης, σταθή
καμε δίπλα στο κρεβάτι της. 'Η γυναίκα παραμιλούσε. Ξαναζούσε, όπως έφαίνετο, 
άκόμη μιά φορά, τις τρομερές στιγμές τού... γκρεμίσματος της. Χωρίς νά προφέ
ρουμε λέξι, κυττάζοντας ό ένας τον άλλον, παρακολουθήσαμε τά τρομερά λόγια πού 
έ'βγαιναν άπό κείνα τά λεπτά κι’ άθώα χείλη. «Σέ φοβάμαι... κράτησέ με σφιχτά... 
σέ ικετεύω... μη τό κάνης αύτό. ’Όχι, όχι... γιά τό... Θεό...)).

Ό  σύζυγος, έν τώ μεταξύ είχε συλληφθή ως ύποπτος. Άρνήθηκε, όπως ήταν 
φυσικό, τά πάντα. Παρεδέχθη όμως ότι ή σύζυγός του ήταν άσφαλισμένη γιά ένα 
χρόνο καί μέ ένα άρκετά σημαντικό ποσό, πλήν θά ήταν παραφροσύνη, όπως έλεγε, 
νά πιστέψη κανείς, οτι αυτός ήτανε σέ θέσι νά διαπράξη. ένα τέτοιο τρομερό έγκλημα. 
’Ίσως νά είχε καί δίκαιο... αυτές αί «συμπτώσεις», πού συχνά παρουσιάζονται σέ 
κάτι τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις, μάς φέρνουν πολλές φορές σέ αδιέξοδο.

Ό λα έστρέφοντο εναντίον του, χωρίς όμως άποδείξεις. Ό  μοναδικός μάρτυς, 
ή σύζυγος, ειχεν έξουδετερωθή. Οί γιατροί έλεγαν οτι, άκόμη κι’ αν τη γλυτώσουμε, 
πράγμα δύσκολο, υπήρχε πιθανότης νά τά ξεχάση όλα. Τό τραύμα στο κεφάλι ήταν 
σοβαρό.Ό σύζυγος, παρ’ όλες μας τις προσπάθειες νά τον κάνουμε νά όμολογήση, 
έξακολουθοΰσε ν’ άρνήται καί νά κλαίη γιά τό χαμό τής γυναίκας του.

'Όταν γύρισα στο Τμήμα έξήτασα τ ’ άτομικά είδη τού κρατουμένου, τά όποια 
βρέθηκαν επάνω του καί κείνα πού βρέθηκαν στις άποσκευές του, κατά τήν ένεργη- 
θεϊσαν έρευναν. Ξεφύλισα τό σημειωματάριό του. ’Έγραφε καί τήν τελευταία πεν
τάρα πού ξόδευε, όπως όλοι οί τσιγκούνηδες : Δύο εισιτήρια Κωνσταντινουπόλεως— 
Πειραιώς δρχ. 1.428.—Μεταφορά αποσκευών 10 — 'Οδηγός ’Αθηνών/Πειραιώς 5— 
Τοάμ 4 —’Εφημερίδα 1,50 — Γεύμα 40 — Φάκελλοι, Γραμματόσημα 5—Καφέδες. 
Κουλούρια 5 — Δύο εισιτήρια Δαφνί 5 — Τσιρώτα 7.

’Άφησα τό σημειωματάριο πάνω στο τραπέζι, όπου εύρίσκοντο καί τ ’ άλλα 
πράγματα, ήταν : Μία δέσμη κλειδιών, ένα πορτοφόλι μέ 50 δρχ., ένας σουγιάς, 
τρία εισιτήρια λεωφορείου Δαφνιού, ένας χαρτοφύλακας πού περιείχε : 5 χιλιάδες 
δραχμές σέ διάφορα χαρτονομίσματα, δύο διαβατήρια, είσιτήριον άπό Κωνσταντι
νούπολή—Πειραιά μετ’ επιστροφής, 918 δραχμές, ένα πακέττο τσιρώτα, μερικούς 
φακέλλους καί γραμματόσημα, ένα ήμερολόγιο τσέπης μέ υπογραμμισμένη τήν 
ήμέρα άναχωρήσεως. Έκάλεσα τό σύζυγο, τού έδειξα όλα αυτά τά πράγματα καί 
τον ρώτησα, αν ήσαν δικά του.

«Μάλιστα, όλα δικά μου είναι» άπάντησε. «Μήπως λείπει τίποτε;»
« ’Όχι, είναι εν τάξει όλα» τού έδειξα κατόπιν τό σημειωματάριο, γέλασε «είναι 

τά πρόχειρα έξοδα», είπε, «συνηθίζω νά τά γράφω πάντοτε».
Τότε έσκυψε ό Ύπαστυνόμος, ό όποιος ήτανε καί λίγο θρήσκος καί μοϋ είπε:
«Τί έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων;» «Τώρα βέβαια...» Τού άπήντησα. Γιατί; (*)

1. Ή  λύσις θά δοθή στο έπόμενον. Έν τω μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώσται μας άστυ- 
νομικοί νά άποστείλουν (στη Διεύθυνσι : ’Αστυνομικήν Σχολήν—Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής— 
'Οδός Νεϊγύ 17, Άθήναι) μέχρι τής 8ης ’Ιουνίου έ. έ. τάς άπαντήσεις των καί θά δημοσι- 
ευθή ή όρθή πού θά λύση τό πρόβλημα.
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ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΛΥΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ

’Από τό περιοδικόν Selection,
----------------------------- κατά μετάφρασιν ’Αστυνόμου Α ' -------------------------------

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

Στις 4 ’Ιουλίου 1956 άπηχθη άπό τό κήπο της οικίας τοΰ ζεύγους Βαίν- 
μπερζερ στη πόλι Λόγκ ’Άϊλαντ, της Πολιτείας Νέας Ύόρκης, τό βρέφος τέκνον 
των, ηλικίας ένός μηνός. Τά ζητηθέντα λύτρα 5000 δολλάρια δεν κατέστη εφι
κτόν νά καταβληθώσι, γιατί δλες ή προσπάθειες πού έγιναν άπό τούς-γονείς, όπως 
έλθωσι σ’ έπαφή μέ τόν άπαγωγέα, άπέβησαν μάταιες. "Οταν ό άπαγωγεύς συνε- 
λήφθη στις 23 Αύγούστου 1956, άπεκαλύφθη δτι δεν έτόλμησε νά ξαναφέρη τό 
άπαχθέν μωρό στούς γονείς του, άπό τό φόβο των δημοσιογράφων καί των άστυ- 
νομικών πού είχαν κατακλύσει τό σπίτι των Βαίνμπερζερ καί τά πέριξ, ευθύς 
άπό την επομένη της άπαγωγής. Στις 24 Αύγούστου ή ’Αστυνομία ώδηγήθη άπό 
τόν κρατούμενο καί άνεκάλυψε τό πτώμα τοΰ μωροϋ παιδιού, μέσα σέ μιά συστάδα 
άπό θάμνους, δχι πολύ μακράν τοΰ τόπου τής άπαγωγής, δπου ό κακούργος εγκλη
ματίας τρομοκρατημένος τό έγκατέλειψε.

Αύτή ή ύπόθεσις έφερε καί πάλιν σέ ήμερησίαν διάταξιν, μιά παληά άν- 
τίθεσι άπόψεων, ώς προς τό ζήτημα των λύτρων έξαγορας. Έάν ό Νόμος άπη- 
γόρευε τήν καταβολήν λύτρων θ’ άπεφεύγετο πράγματι ή διάπραξις άπαγωγών ;

Οΐ θιασώτες αύτής τής θεωρίας καί οί άντίθετα φρονοϋντες έκθέτουν εν
ταύθα τις 'γνώμες των, έπί τής χρησιμότητος ένός νομοθετήματος πού 1 ) θ’ άπη- 
γόρευε τήν καταβολήν λύτρων έξαγορας στούς άπαγωγεϊς παιδιών, 2 ) θ’ ύπε- 
χρέωνε τις οικογένειες τών θυμάτων νά καταγγείλουν πάραυτα τήν άπαγωγήν, 
καί 3) θά υπέβαλε αυτές σέ μιά άγρυπνο καί αύστηράν παρακολούθησι παρά τής 
’Αστυνομίας.

Οί ύποστηρίζοντες τήν άπαγόρευσιν καταβολής λύτρων παρατάσσουν τά 
κατωτέρω επιχειρήματα.

Προ 25ετίας ένας διάσημος έγκληματολόγος έλεγε :
Τήν ημέρα πού θά παύση νά καταβάλλωνται λύτρα στούς άπαγωγεϊς, θά παύση 

νά ύφίσταται αύτο το άπεχθές έγκλημα.
Κάποιος ήρώτησε ένα κατάδικο, πού είχε καταδικασθή γιά άπαγωγή καί θά 

μπορούσε συνεπώς νά δώση μιά θετική γνώμη έπί τοΰ θέματος, ποιο θά ήτο το μέσον 
νά προληφθή αύτο το βδελυρον έγκλημα.

«Ποτέ μή καταβάλλετε ώς λύτρα ούτε μιά πεντάρα», άπήντησε.
Πολυάριθμοι άναγνωρίζουν αύτή τή συνετή συμβουλή, καί έν τούτοις δεν 

έχουσι ληφθή άκόμη τ ’ άναγκαϊα νομοθετικά μέτρα προς τήν κατεύθυνσι αύτή. 'Η 
ύπόθεσις ΒΑ’ΤΝΜ Π ΕΡΖΕΡ έπέσυρε πάντως μιά τροποποίησι τού ’Αμερικανικού 
Νόμου: Στο έξης ή ’Αστυνομία θά μπορή νά έπεμβαίνη σέ μιά ΰπόθεσι άπαγωγής, 24 
ώρες μετά τή διάπραξι τού εγκλήματος, έκεΐ πού μέχρι σήμερα έπρεπε νά περιμένη 
νά περάση μιά ολόκληρη έβδομάδα, γιά νά έπέμβη. Οί δράσται μιας άπαγωγής, καί 
μέ τήν τροποποίησι αύτή τοΰ Νόμου, εξακολουθούν νά ελπίζουν ότι μπορούν ν’ άπο- 
σπάσουν χρήματα άπό τούς γονείς τού θύματος.

’Άρα αύτο το άπεχθές καί βδελυρον έγκλημα δέν θά παύση παντελώς νά δια- 
πράττεται, παρά, μόνο τήν ημέρα πού ό έγκληματίας θ’ άπελπισθή καί θά πεισθή 
ότι δέν έχει άπολύτως τίποτε νά έλπίζη άπο μιά άπαγωγή, όσο επιδέξια καί σατανικά, 
καί έάν χειρισθή τήν ΰπόθεσι καί όποιαδήποτε καί άν είναι ή άπελπισία τής οικο
γένειας τοΰ θύματος.

Είναι λοιπόν άνάγκη επείγουσα νά θεσπισθούν δρακόντιοι Νόμοι άπαγορεύ- 
οντες τήν καταβολή λύτρων.

'Όπως έχουν σήμερα τά πράγματα, οί γονείς τού θύματος μεταβάλλονται σέ 
συνενόχους τοΰ έγκληματίου. Σέ περιπτώσεις άπειλής. πυρκαϊάς, κλοπής ή φόνου 
πάντες τρέχουν στήν ’Αστυνομία. ’Αλλά άν ή ζωή τού παιδιού των φαίνεται νά. έξαρ-
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τάται άπο την καταβολή χρημάτων ώς λύτρων, οί γονείς μέ δάκρυα στα μάτια δεν 
τολμούν να καταφύγουν στήν ’Αστυνομία, άπο φόβο έκδικήσεως. Τό παν ό εγκλημα
τίας άπαγωγεύς, βασίζει επάνω σ’ αυτή τή βεβαιότητα, δτι δηλ. δέν θά τολμήσουν 
να καταφύγουν στήν ’Αστυνομία.

Τίποτε βέβαια δέν είναι περισσότερον συγχωρητέον, άπ’ αύτή τή στάσι των 
γονέων καί συγγενών, άλλα αύτό άποτελεϊ ταύτοχρόνως ένα λόγο επί πλέον για τήν 
μή θέσπισι απαγορευτικού νόμου, πού θά έμπόδιζε κάθε επαφή αύτών μετά τοϋ άθλιου 
κακούργου καί θ’ άφώπλιζε τον τελευταίο άπο κάθε έλπίδα επιτυχίας τοϋ σατανικού 
σχεδίου του.

’Απο έλλειψι Νομικών κυρώσεων οί Πολιτικές αρχές καί τά θύματα εξακο
λουθούν νά πνίγωνται μέσα σέ μιά τραγική σύγχισι, καί νά παίζουν μέ τά λόγια.

Οί δημοσιογράφοι άναγγέλλουν μέ κτυπητούς τίτλους δτι τά λύτρα εύρίσκον- 
ται στή διάθεσι τού άπαγωγέως καί έν τώ μεταξύ ή ’Αστυνομία παραμένει άδρα- 
νοΰσα. Κάθε φορά πού λαμβάνει χώραν ενα παρόμοιον έγκλημα, μιά καινούργια 
ένθάρρυνσις παρέχεται γιά τήν διάπραξιν άπαγωγών.

Τελικά καταλήγουν, ίσχυριζόμενοι, δτι τά λύτρα πρέπει νά καταβάλλωνται 
πάση θυσία, διότι έτσι δύναται νά σωθή το θύμα. Αύτό μάς πείθουν τά πρόσφατα 
παραδείγματα, λέγουν...

Συμβαίνει πολλάκις ώστε το θύμα νά έχη φονευθή πριν άκόμη ό άπαγωγεύς 
διατυπώσει τις άξιώσεις του. Είναι γνωστές πολυάριθμες παρόμοιες θλιβερές περι
πτώσεις. Πράγματι εύθύς ώς ό εγκληματίας κρίνη δτι ή άσφάλειά του διατρέχει 
τον έλάχιστον κίνδυνο, σκοτώνει χωρίς νά διστάση.

Τό νά πληρωθούν τά λύτρα, δέν είναι μόνο μάταιον κατά κανόνα, άλλ’ απο
τελεί καί συνενοχή στο έγκλημα.

Έπιτρέποντες τά άτομα νά υποκύπτουν στις άξιώσεις τών έκβιαστών καί τών 
συμμοριτών, είναι σάν νά έπιτρέπωμε νά προστατεύσουν τούς άπαισίους κακούργους, 
εις βάρος της δημοσίας άσφαλείας.

Δέν δυνάμεθα νά ζητήσομε άπο τις οικογένειες τών θυμάτων, πού βρίσκονται 
σέ άπελπιστική κατάστασι άπ’ τον πόνο καί τήν θλίψι των, νά συγκατατεθοΰν στά 
συμπεράσματα αυτά. Α λλά  ή Κοινωνία, αύτή δέν έχει τό δικαίωμα νά παραμελήση 
κάτι πού θά ήτο εις βάρος της άσφαλείας δλων τών παιδιών.

"Ενας δικαστής, θιασώτης τής θεωρίας περί αύστηράς άπαγορεύσεως κατα
βολής λύτρων, δικαιολογεί ώς έξής τήν άποψίν του :

Μέ ήρώτησαν αν θά μοΰ άρεσε, σέ περίπτωσι πού ένα άπο τά παιδιά μου θά 
είχε άπαχθή, νά έπέμβη τό Κράτος κατ’ αύτόν τον σκληρόν τρόπον. Σ’ αύτό άπαντώ 
δτι, αν οί κακοποιοί άπαγωγεΐς έγνώριζαν, δτι θά εύρισκόμουν σέ άπόλυτο άδυνα- 
μία νά καταβάλω λύτρα, γιατί τό Κράτος δέν θά μοΰ άφηνε μιά τέτοια δυνατότητα, 
κανένα άπο τά παιδιά μου καί τούς δικούς μου δέν θά διέτρεχε τον κίνδυνο ν’ άπαχθή. 
Ώρισμένοι ισχυρίζονται δτι ένας παρόμοιος νόμος θ’ άπόκλειε άκόμη περισσότερο 
τήν δυνατότητα συνεργασίας τών οικογενειών τών θυμάτων καί ’Αστυνομίας. Τό 
επιχείρημα τούτο δέν εύσταθεΐ, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών δρων τής σημερινής 
διαβιώσεως, πού κανένας δέν ζή άπομονωμένος καί προ παντός μέσα στις τάξεις 
εύκαταστάτων οικογενειών, τις οποίες κατά κανόνα προσβάλλουν οί έγκληματίαι 
άπαγωγεΐς. Είναι πρακτικώς άδύνατο νά τηρηθή μυστική μιά άπαγωγή. Πράγματι, 
οί ύπηρέτες καί οί γείτονες είναι άπο τούς πρώτους πού λαμβάνουν γνώσιν τών ένερ- 
γουμένων άναζητήσεων γιά τήν άνεύρεσι τού παιδιού, άκόμη μάλιστα πριν οί συγ
γενείς ύποπτευθώσι δτι πρόκειται περί άπαγωγής, καθώς καί τήν αιτία αύτής. Άλλο 
επιχείρημα : Ή  δημοσία γνώμη, ποτέ δέν θ’ άποδεχθή νά δεσμευθοΰν οί προσπά
θειες τών γονέων γιά τήν εξαγορά τού τέκνου των. Τό επιχείρημα τούτο δέν φαί
νεται ν’ άνταποκρίνεται προς τήν άλήθειαν. Ή  πείρα μάς λέγει, δτι εύθύς μετά τήν 
διάπραξιν τέτοιων έγκλημάτων, ένα ξέσπασμα άγανακτήσεως καί οργής τοϋ κοινού
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παρετηρήθη, πράγμα δπερ μαρτυρεί ότι, τδ μεγαλύτερον μέρος της κοινής γνώμης 
φέρεται νά εύνοή τήν άπαγόρευσιν καταβολής λύτρων.

Δέν πρόκειται για ένα άγώνα πού θά διεξήγαγον προσωπικά τά άτομα, πού θά 
ευρίσκοντο στη δύσκολη και δεινή θέσι, ύποχρεωμένα νά παίξουν διπλό παιγνίδι, 
συνεργαζόμενα πότε μέ τήν ’Αστυνομία καί πότε μέ τον έγκληματία, προς διάσωσιν 
τής ζωής του παιδιού πού διατρέχει τον πιο φοβερό κίνδυνο.

'Η ορθή ένέργεια άπαιτεΐ όπως ευθύς ώς λάβη χώραν τό δράμα, τεθή ή ύπό- 
θεσις ύπό τήν πραγματικήν της πλευράν, στά χέρια των δημοσίων Άοχών.

«Τό 335 άρθρον του Γαλλικού Ποινικού Κώδικος προβλέπει καταναγκαστικά 
»  έργα διά τήν απαγωγήν ανηλίκων κάτω των 15 έτών, δι’ άπάτης ή βίας.

« “Αν έκ τής απαγωγής έπηκολούθησε ό θάνατος, προβλέπεται ή ποινή τού θα- 
» νάτου.

» ’Ά ν ή απαγωγή διεπράχθη άνευ βίας ή άπάτης, προβλέπεται φυλάκισις άπό 
» 2 μέχρι 5 έτη καί χρηματική ποινή άπό 10.000—100.000 Γαλλικά φράγκα.

» Σέ περίπτωσι άπαγωγής καί βιασμού άνηλίκων κάτω των 15 έτών, τό άνώ- 
» τατον τής προβλεπομένης ποινής είναι 25 χρόνια καταναγκαστικά έργα.

«Τολμούμε νά είπωμε, γράφει ό Denise Dubois Ja lla is , στο περιοδικό ELLE 
» ότι, άκόμη καί αυτοί οί Νόμοι, δέν είναι πολύ αυστηροί. Πράγματι οί άνωτέρω 
» ποινές είναι ελαφρές διά νά πληρωθή ή άγωνία καί ό θάνατος. Διά νά άπαλειφθώσι 
» ριζικά παρόμοιες άπειλές, χρειάζεται σύνεσις, κατανόησις καί λογική έκ μέρους 
» των γονέων καί άκρα αύστηρότης έκ μέρους τής Δικαιοσύνης».

Οί ύποστηρίζοντες τήν μή άπαγόρευσι καταβολής λύτρων παραθέτουν τά 
κάτωθι :

Φαντασθήτε γιά μιά στιγμή, ότι αύριο το πρωί ή γυναίκα σας βρίσκει άδειο 
τό καροτσάκι τού μικρού παιδιού σας... Τό μόνο ίχνος είναι ένα συνηθισμένο κομ
μάτι χαρτί, στο όποιο φαίνονται τά. ζητούμενα λύτρα.

'Η τρομερή αύτή κατάστασις γιά σάς, θά ήτο άκόμη πιο φοβερή, αν ό νόμος 
σάς απαγόρευε τήν καταβολή λύτρων, καί σάς άφαιροΰσε τή μοναδική ελπίδα νά 
ξαναβρήτε τό παιδί σας.

Δέν διαπράξατε βέβαια κανένα έγκλημα. Άντιθέτως είσθε τό θύμα τού πιο 
άπαισίου έγκλήματος. Έν τούτοις ό νόμος σάς μεταχειρίζεται σάν ύποπτο καί θεω
ρεί ώς ένοχο τό απόλυτα δίκαιο καί νόμιμο ένστικτο, πού σάς ωθεί νά πολεμήσετε 
γιά τήν άνεύρεσι τού τέκνου σας. Τό νά καλεΐσθε νά δικαιολογήσετε τήν καταβολή 
λύτρων, σέ μιά παρόμοια οδυνηρή κατάστασι, είναι πολύ βαρύ καθήκον καί μιά με
γάλη ούτοπία. ’Ακόμη δέ περισσότερο, γιατί μερικές φορές μέ τή καταβολή λύτρων, 
έπεστράφησαν τ ’ άπαχθέντα παιδιά σώα καί άβλαβή. Ή  Πολιτεία δέν μπορεί νά 
σάς στερήση αυτού τού μέσου, γιά νά ξαναβρήτε τό άπαχθέν τέκνον σας.

Λέγουν ότι, «ή καταβολή λύτρων έξαγοράς αποτελεί συνεργασίαν μέ τον 
έγκληματίαν». Αύτό είναι ούτοπία. Ά ν  δώσετε τό πορτοφόλι σας σ’ ένα συμμορίτη 
πού σάς έχει κολλήσει τό περίστροφό του στά νώτα σας, ούδαμώς μπορείτε νά θεω- 
ρηθήτε συνένοχος.

'Η ’Αστυνομία συμβουλεύει πάντοτε τά θύματα μιάς ληστείας, νά συμμορφοΰν- 
ται προς τις οδηγίες τού γκάγκστερ, χωρίς νά επιχειρήσουν νά καλέσουν βοήθεια 
πριν ούτος έξαφανισθή. Γιατί νά ένεργήσετε διαφορετικά όταν ή άπειλή δέν στρέ
φεται κατά τού πορτοφολιού σας, αλλά κατά τού παιδιού σας;

Καί μέ πιο δικαίωμα ή Κοινωνία θά θυσιάζη τό θύμα μιάς άπαγωγής, μέ τήν 
ελπίδα ν’ άποδείξη τούς εγκληματίες οτι τίποτε δέν έχουν νά κερδίσουν; Ά ν  μαθή
ματα αύτοΰ τού είδους είχαν κάποια ελπίδα, νά φέρουν τό προσδοκούμενο άποτέ- 
λεσμα, οί πολυάριθμες διηγήσεις συλλήψεων, λίαν χαρακτηριστικές, θά είχαν ήδη 
θέσει τέρμα στις άπαγωγές.

Τό γεγονός είναι ότι, αύτές οί άπαγωγές, θά ήσαν πολύ σπάνιες, άν οί ’Αρχές
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οί έπιφορτισμένες μέ τήν εφαρμογή του Νόμου, δεν άφηναν ελευθέρους, άπό μια 
σκανδαλώδη αμέλεια καί άδιαφορία, πολλούς καθ’ έξιν άπαγωγεΐς παιδιών. Κάθε 
κίνησις για θέσπισι νόμων προς άπαγόρευσιν καταβολής λύτρων, άποτελεΐ ομολο
γίαν άσυγγνώστου άμελείας, άδιαφορίας καί άνικανότητος των ’Αρχών. Οΐ περισσότε
ροι τών κακοποιών άπαγωγέων, είναι καθ’ έξιν έγκληματίαι ή άνώμαλοι διανοητικώς 
τύποι, πολύ συχνά δέ καί τά δύο μαζί. Κάθε καινούργιο έκκλημα έκτελούμενο άπό 
αύτούς τούς επικινδύνους κακοποιούς, προδίδει κάποια άνεπάρκεια στο σύστημα 
άστυνομεύσεως καί στην δλη Όργάνωσι της ’Αστυνομίας. Δεν είναι ή δημοσίευσις 
ενός νέου Νόμου πού θά θεραπεύση το κακό.

Το παράδειγμα του San Francisco είναι λίαν άποστομωτικόν καί διδακτικόν. 
Μέσα σ’ αύτό τ ’ άπέραντο λιμάνι, πού μιλούν όλες τις γλώσσες τού κόσμου, κατοι
κούν απειράριθμες εύκατάστατες οικογένειες, λεία εύκολη διά τούς εγκληματίες 
άπαγωγεΐς. Σέ διάστημα 50 έτών δεν έσημειώθη ούτε ένα παρόμοιο έγκλημα.

Νά είναι εύτυχής σύμπτωσις; ’Ασφαλώς όχι. Ό  ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας 
πού οφείλει νά γνωρίζη πού τούτο οφείλεται, θεωρεί αύτό ώς άποτέλεσμα μιας συ
νεχούς καί άγρύπνου παρακολουθήσεως τών πράξεων καί κινήσεων τών γνωστών 
έγκληματιών καί μιας άπηνοΰς καί άμειλίκτου καταδιώξεως τών άνεπιθυμήτων.

Είναι γεγονός άναμφισβήτητον, δτι οί άπαγωγεΐς είναι πάντοτε έτοιμοι νά 
φονεύσουν τό θύμα των, δταν ή άσφάλειά των, φαίνεται ν’ άπαιτή τούτο. ’Αλλά αύτό 
είναι επιχείρημα πολύ πενιχρό. 'Υποθέσατε δτι, ένας νόμος άπαγορευτικός κατα
βολής λύτρων τίθεται έν ισχύει. "Ενας τύπος άνώμαλος διανοητικώς καί ούχί καλώς 
ισορροπημένος, πού νά μπορή νά άναχαιτισθή εις τά σχέδιά του άπό ένα κείμενο 
νόμου, έκτελεΐ τό έγκλημα άδιαφορών γιά τό Νόμο. ’Ακολούθως οδτος εμποδίζε
ται άπό κλοιό άστυνομικών νά ελθη σ’ έπαφή μ’ αύτούς άπό τούς οποίους άναμένει 
τά λύτρα. Θά σκοτώση τότε άσφαλώς τό θύμα γιά έκδίκησι, κατά τό ήμισυ, καί άπό 
τον φόβο καί τον πανικό πού τον ωθεί νά έξαφανίση τό σώμα τού εγκλήματος, κατά 
τό έτερον ήμισυ. Μετά άπό δύο παρόμοιες υποθέσεις, άσφαλώς οί οικογένειες τών 
θυμάτων, κατ’ ούδένα λόγον θά μπορούσαν νά παραμείνουν στη νομιμότητα (συμμορ- 
φούμενοι μέ τον άπαγορευτικό νόμο καταβολής λύτρων). Ή  μοναδική καί τελευ
ταία των έλπίς, θά ήτο νά τηρήσουν άπόλυτο σιγήν περί τής άπαγωγής καί νά κατα
βάλλουν τά ζητηθέντα λύτρα.

Τό νά τιμωρηθή σκληρά ό ένοχος τού άπαγορευτικοΰ αύτοΰ Νόμου γιά παρα
δειγματισμόν μπορεί νά γίνη, άλλά αύτό δεν άρκεΐ. Πρέπει έπίσης νά προληφθοΰν 
παρόμοια έγκλήματα. "Ολοι οί άστυνομικοί θά ώφειλον νά τό γνωρίζουν. Αύτό 
τό διπλό παιγνίδι τών γονέων καί συγγενών, θά ήτο πολύ πιο έξυπνο καί άποτελε- 
σματικό άπό δλα τά μέτρα, πού σέ παρόμοιες σκληρές περιπτώσεις θά ήνάγκαζαν 
αύτούς νά θεωρούν τον άστυνομικό ώς εχθρό καί νά σύρωνται κατηγορούμενοι ώς 
συνένοχοι τού έγκληματίου, άν έπεχείρουν νά έπανακτήσουν τό τέκνο των κατα- 
βάλλοντες λύτρα.



(Συνέχεια τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ
1. —'Ομοιόμορφος έκπαίδευσις.
2. —Σνγχώνενσις των μικρών ’Α στυνομ ικών Σωμάτων.
3. —Ά ποδοχαι—Συνθήκαι εργασίας.
4. —’Αναλλοίωτοι άρχαί—Σννέπειαι αυτών.

** *
1 .  ’Ομοιόμορφος έκπαίδευσις.
Πολλαί είναι αΐ άλλαγαί που σήμερα συμβαίνουν καί αί όποΐαι διαμορφώνουν 

νέας καταστάσεις καί μορφάς. Μόνον κατά την διάρκειαν της τελευταίας πενταετίας 
(Σ. Μ. 1945—1950) έχουν προκληθή σοβαραί μεταβολαί εις την κοινωνικήν ζωήν 
καί κάθε προσπάθεια έπαναφοράς της προτέρας καταστάσεως θά ήτο ματαιοπονία. 
Καί ή δύναμις πού τάς προκαλεΐ δέν έχει άκόμα «ξεθυμάνει». Δρα καί άπο τή δράσι 
της αυτή θά επακολουθήσουν καί άλλαι διαφοροποιήσεις, μέχρις ότου ή κοινωνία 
λάβη τήν νέα της μορφή. Καλλίτερα ή χειρότερα «οί παληοί καιροί» μέ τήν παληά 
τους ζωή άποτελοϋν παρελθόν.

Το είδος τής ’Αστυνομίας πού ή νέα κοινωνία θά έχη, έχει μεγίστην σημασίαν. 
Διά τον λόγον αύτον δέν πρέπει νά γίνουν μεταρρυθμίσεις εις τήν ’Αστυνομίαν ύπό 
τό κράτος των κοινωνικών άλλαγών, χωρίς περίσκεψιν καί ύπολογισμον των έπιδρά- 
σεών των. Είναι άκρως έπικίνδυνον, εΐδικώτερον διά τήν ’Αστυνομίαν, νά μεταπίπτη 
άπό τή μιά «γραμμή» εις τήν άλλη, χωρίς νά έχη άπο πριν μελετήσει τήν έφαρμο- 
στέα πολιτικήν ή νά θυσιάζη τάς βασικάς άρχάς χάριν τής σκοπιμότητος. 'Όλα 
αυτά άκριβώς διότι ή ’Αστυνομία είναι μεταξύ των δύο ή τριών βασικών θεσμών, οί 
όποιοι δημιουργούν ή καταστρέφουν τήν εύτυχίαν τής Κοινότητος πού ύπηρετοϋν.

ΓΙοιά έπίδρασι θά έχουν επί τής άστυνομικής ύπηρεσίας αί μεταπολεμικαί 
άστυνομικαί μεταρρυθμίσεις; Πώς θά προσαρμοσθή ή ’Αστυνομία τής χώρας αύτής 
εις τήν νέα κοινωνία πού θά διαμορφωθή; Θά άνταποκριθή ή οχι εις τάς άπαιτήσεις 
της; ’Απαιτούνται γενικώτεραι μεταρρυθμίσεις ή όχι; Καί μέ λίγα λόγια ποία είναι 
ή μελλοντική προοπτική τής ’Αστυνομίας; Μιά γενική μόνον άπάντησις εις τά ερω
τήματα αύτά δύναται νά δοθή εδώ. Αί μεταρρυθμίσεις πού έγιναν είναι άκόμα πολύ 
πρόσφατοι καί δέν μπορούμε νά κρίνωμε έπαρκώς τά άποτελέσματά των. ’Επί 
πλέον πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν ή δυσκολία πού παρουσιάζεται πάντοτε εις τήν προ
βολήν τών μεταρρυθμιστικών τάσεων τού παρόντος προς τό μέλλον. Μερικά έμπόδια 
δύνανται νά προβλεφθοΰν καί νά ύπερπηδηθούν. "Αλλα παραμένουν κρυμμένα μέχρις 
ότου τά συναντήσουμε στο δρόμο μας ξαφνικά. Τότε, τό μόνο πού μπορούμε νά κά
νουμε, είναι νά τ ’ άντιμετωπίσωμε μέ όργάνωσιν έπαρκώς προσαρμόσιμον σ’ οίαν- 
δήποτε περίστασιν. Σέ περιστάσεις έξαιρετικής έντάσεως τά πρώτα πού καταρρέουν 
είναι οί αυστηροί θεσμοί καί τά άλύγιστα συστήματα.

Ή  πλέον σημαντική μεταπολεμική μεταρρύθμισις είναι ή άναγωγή τής άστυ-
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νομικής έκπαιδεύσεως εις ’Εθνικόν επίπεδον, άπδ τό τοπικόν όπου αυτή πριν εύρί- 
σκετο. (Σ. Μ. Μετετοπίσθη δηλ. άπό τάς άρχάς Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί τά 
’Αστυνομικά Σώματα εις επίπεδον Κεντρικής Κυβερνήσεως). Άποφασισθεϊσα άρχι- 
κώς διά τήν άντιμετώπισιν τοϋ μεγάλου άριθμοϋ των καταταγέντων κατά τά πρώτα 
μεταπολεμικά χρόνια, καθιερώθη πλέον ώς μόνιμον σύστημα έκπαιδεύσεως εις τήν 
’Αστυνομίαν. 'Η μεταρρύθμισις αύτή εξασφαλίζει ομοιομορφίαν άστυνομικής έκπαι- 
δεύσεως εις ολόκληρον τήν χώραν, δίδει είς τούς άστυνομικούς των μικρών Σωμά
των τάς ίδιας βάσεις πού δίδει καί είς αυτούς τών μεγάλων καί διευκολύνει τήν εύ- 
ρεΐαν διάδοσιν τών νέων ίδεών. ’Αλλά τό πλέον εύεργετικόν—τουλάχιστον δπως φαί
νεται—χαρακτηριστικόν τοϋ νέου συστήματος έκπαιδεύσεως είναι ότι, διά πρώτην 
φοράν είς τήν ιστορίαν τής ’Αστυνομίας, έδημιουργήθησαν μικραί ομάδες πεπειρα
μένων άστυνομικών έκπαιδευτών, τούς οποίους αποσπούν γιά δυο χρόνια άπό τήν 
πραγματικήν άστυνομικήν υπηρεσίαν είς τήν Σχολήν, δπου έχουν δλον τον άπαι- 
τούμενο χρόνο νά μελετήσουν τάς λεπτομέρειας τής άστυνομικής θεωρίας καί πρα
κτικής καί νά άξιοποιήσουν τά πορίσματα τής πείρας καί τής μελέτης των διά τό 
καλόν καί τήν πρόοδον τής ’Αστυνομίας.

’Αποτέλεσμα, λοιπόν, τοϋ νέου έκπαιδευτικοΰ συστήματος θά πρέπει νά είναι 
ή αδξησις τής έπαρκείας τών ’Αστυνομικών Σωμάτων τής χώρας. ’Έτσι ή ’Αστυνο
μία θά καταστή πιο ζωντανή, πιο πνευματώδης καί δσο πρέπει προσαρμόσιμος (fle
xible). Τά γεγονότα μέχρι σήμερα δείχνουν αύτή τήν πρόβλεψιν διά τό αποτέλεσμα. 
’Έχει παρουσιασθή μιά άξιοσημείωτος έκδήλωσις νέων ίδεών είς τήν ’Αστυνομίαν, 
μιά έντονος έπιθυμία διά τήν άνάληψιν τής πρωτοβουλίας, πού θά έπιβάλη νέας από
ψεις καί πού θά βοηθήση ν’ άναλυθή βαθύτερα τό άστυνομικόν έργον. Σήμερα, οί νέοι 
άστυνομικοί έμφοροΰνται καί άπό μιά έντονον δόσιν ένθουσιασμοΰ, ό όποιος δίδει 
είς τον «έκ τών έξω» παρατηρητήν τήν έντύπωσιν τής αύτοπεποιθήσεως, τοϋ δη
μιουργικού ύπηρεσιακοΰ έγωϊσμοΰ, τοϋ «κεφιού» καί τής «ζωντάνιας», πού τούς 
διακρίνει, πού πριν ήσαν αποκλειστικά προνόμια τοϋ Βασιλικού Ναυτικοΰ. Έξέλιξις 
ευεργετική καί άπό πάσης άπόψεως δημιουργική, πού τοποθετεί τήν ’Αστυνομίαν 
είς τό άρμα τών Πολιτικών ’Οργανώσεων (Civil Organizations Σ. Μ. δηλ. τών μή 
στρατιωτικών).

2. Συγχώνευση; τώ ν μικρών ’Αστυνομικών Σωμάτων.
Μιά άλλη σημαντική μεταρρύθμισις είς τήν ’Αστυνομίαν είναι ή συγχώνευσις 

ώρισμένων μικρών ’Αστυνομικών Σωμάτων πού έγινε μέ τον ’Αστυνομικό Νόμο τοϋ 
1946. Καί έπί τοϋ θέματος αύτοϋ πολλά πρέπει νά λεχθούν. Δι’ αύτής έξέλιπον άρ- 
κεταί άνωμαλίαι καί, δπως διά τοϋ γενικού έκπαιδευτικοΰ συστήματος, έξησφαλίσθη 
ομοιομορφία άστυνομικών μέτρων καθ’ δλην τήν χώραν. «Μικροσκοπικά» ’Αστυνο
μικά Σώματα μέ όλιγωτέρους άπό πενήντα άνδρας δεν μπορούν νά διαθέτουν τά ίδια 
μέσα πού διαθέτουν μεγαλύτερα. ’Έτσι διά τής συγχωνεύσεώς έξέλιπον αί δυσκολίαι 
καί αί δαπάναι τών μικρών Σωμάτων πού ήσαν πριν αύτόνομοι καί συχνά άντιμαχό- 
μενοι οργανισμοί. 'Ο κίνδυνος πού ή μεταβολή αύτή έγκλείει, νά δημιουργηθοΰν δηλ. 
ολίγα μόνον Σώματα κατά Γενικήν Διοίκησιν, (Σ. Μ. ένταΰθα έννοεΐται τό «Region» 
τής πολύπλοκου Βρεττανικής Διοικητικής Διαιρέσεως. 'Η ’Αγγλία καί Ούαλλία 
έχουν διαιρεθή είς ένδεκα Γενικάς ή Άνωτέρας Διοικήσεις, δπως θά μπορούσαμε νά 
άποδώσωμεν τον δρον «Region» είς τήν Ελληνικήν) ή ένα καί μόνον δι’ δλην τήν 
χώραν, άντιμετωπίζεται μέ είδικάς διατάξεις είς τον προαναφερθέντα νόμον. Δι’ 
αύτου τίθενται δρια είς τήν δύναμιν τών συγχωνευομένων Σωμάτων καί έπιβάλλεται 
δικαστική γνωμοδότησις έπί τών λόγων πού έπιβάλλουν τοιαύτην συγχώνευσιν.

Ό  ’Αστυνομικός Νόμος τού ί946 προβλέπει τήν πλήρη μελέτην δλων τών 
υπαρχόντων στοιχείων καί τών διατυπουμένων έπιχειρημάτων, ώστε ό κίνδυνος 
τών γραφειοκρατικών μεταβολών μάλλον άποκλείεται.
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3. Άποδοχαί—Συνθήκαι εργασίας.
Ή  τρίτη σειρά των σοβαρών μεταρρυθμίσεων άφοροΰν τάς άποδοχάς καί τάς 

συνθήκας εργασίας των άστυνομικών. Αί περισσότεραι έξ αύτών είναι άποτελέσματα 
των συστάσεων της επιτροπής του ’Όκσεΰ (Oaksey Committee). Κύριον αποτέ
λεσμά των ή το ή μείωσις τής διαφοράς μεταξύ τής πλειοψηφίας των άστυνομικών 
καί τών συμπολιτών των. 'Η βελτίωσις τών άποδοχών, ή ελαφρά αύξησις τών πιθα
νοτήτων προαγωγής καί ή καταβληθεϊσα προσοχή διά τήν ίκανοποίησιν τής άνάγκης 
διά καλλιτέραν στέγασιν καί μέριμναν, δλα αύτά συνέβαλον εις τήν άνύψωσιν τοϋ 
βιοτικού έπιπέδου τών άστυνομικών. Σήμερα ή ’Αστυνομία δύναται νά προσφέρη 
τόσον ύλικάς άπολαυάς δσον καί ένδιαφέρουσαν σταδιοδρομίαν εις αυτούς πού εισέρ
χονται είς τάς τάξεις της. Παρ’ δτι αί βελτιώσεις αύταί δεν δύνανται νά θεωρηθούν 
ώς μέσον προσελκύσεως μεγάλου αριθμού νέων, ειχον δμως ως άποτέλεσμα τήν στα- 
θεροποίησιν τού άριθμοΰ τών έπιθυμούντων νά καταταγοΰν εις τά ’Αστυνομικά Σώ
ματα, καθώς έπίσης καί μείωσιν τού άριθμοΰ τών παραιτουμένων νέων (Σ. Μ. μα- 
θητευομένων) άστυφυλάκων. Αί μεταρρυθμίσεις αύταί δεν είναι έπιφανειακαί ή 
πρόχειροι, άλλά είναι ούσιαστικαί καί άποτέλεσμα έπισταμένων μελετών χάρις είς 
τάς οποίας ή ’Αστυνομία εξελίσσεται είς μίαν άπό τάς πλέον σημαντικάς, άπό άπό- 
ψεως περιεχομένου, 'Υπηρεσίας.

Τέλος πρέπει ν’ άναφερθή ή βελτίωσις είς τον ρόλον καί τάς συνθήκας γυναι
κών—άστυνομικών. Δέν υπάρχουν πλέον περιορισμοί είς τάς καθήκοντα πού δύνανται 
ν’ άνατεθοΰν είς τάς γυναίκας—άστυνομικούς. 'Ο γάμος δέν άποτελεΐ πλέον έμπό- 
διον δπως άλλοτε. 'Η διαπίστωσις καί ή άποδοχή τής άρχής κατά τήν οποίαν ή ’Α
στυνομία, ή οποία έχει «νά κάνη» μέ άνδρας καί γυναίκας πρέπει, ipso facto, (Σ. Μ. 
έξ αυτού τούτου τού γεγονότος) ν’ άποτελήται άπο άνδρας καί γυναίκας, καταδει
κνύει τήν μεταρρύθμισιν αυτήν ώς έ'χουσα τήν πλέον μεγαλυτέραν μελλοντικήν προο
πτικήν. Μέ βάσιν τήν δική μου αυτοπρόσωπου διαπίστωσιν είς τά Σώματα πού έπε- 
σκέφθην καί τάς άπόψεις τών ’Αρχηγών τών Σωμάτων αύτών, δύναμαι νά τονίσω 
ενταύθα δτι είναι σημαντική ή συμβολή τών γυναικών—άστυνομικών είς τήν άνά- 
πτυξιν καί διατήρησιν τής «έπαρκείας» αυτών, καθώς έπίσης καί είς τήν βελτίωσιν 
τών σχέσεων ’Αστυνομίας καί κοινού. Κατά συνέπειαν, το προφανές άποτέλεσμα της 
αύξήσεως τού άριθμοΰ τών γυναικών—άστυνομικών καί τής χρησιμοποιήσεως αύτών 
χωρίς περιορισμούς είς δλους τούς τομείς τού άστυνομικοΰ έργου, θά είναι ή διεύρυνσις 
τών σκοπών τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας καί ή σαφής διευκρίνισις προς το κοινόν 
δτι οί άστυνομικοί είναι, τόσον θεωρητικώς δσον καί είς τήν πράξιν, συμπολϊται των 
καί δέν άποτελοΰν όργάνωσιν ξένην ή παραστρατιωτικήν, πού ύπηρετεΐ άφηρημένας 
έννοιας.

4. ’Αναλλοίωτοι άρχαί—Συνέπειαι αύτώ ν.
Αί τεχνικαί πρόοδοι είς τήν ’Αστυνομίαν κατά τά πέντε (Σ. Μ. 1945—1950) 

τελευταία χρόνια δέν είναι τίποτε άλλο παρά συνέχεια έπιστημονικών έξελίξεων πού 
άρχισαν περί τά τέλη τού προηγουμένου αίώνος καί βελτιοΰνται σταθερώς άπό τότε. 
Αί άξιοσημείωτοι τελευταΐαι έξελίξεις είναι αί ραδιοεπικοινωνίαι (Σ. Μ. άσύρματοι 
διαβιβάσεις), ή χρήσις τών άστυνομικών αυτοκινήτων καί ή βελτίωσις τών έπιστη
μονικών βοηθημάτων διά τούς άστυνομικούς τής ’Ασφαλείας (ντέτεκτιβς), έξελίξεις 
πού βοηθούν είς τό νά καταστη τό άστυνομικόν έργον πίό εύκολο. ’Αλλά κανένα άπό 
τά σύγχρονα μέσα δέν έχει μεταβάλλει τήν άρχικήν ιδέαν περί τού ρόλου τής ’Αστυ
νομίας είς τήν κοινωνίαν. Οί ένδοιασμοί γιά μιά ’Αστυνομία πού έλέγχει καί παρα
κολουθεί τά πάντα, πού διαθέτει είδικάς συσκευάς τηλεοράσεως σέ κάθε σπίτι, πού 
γνωρίζει μέ ειδικά μέσα τάς σκέψεις τών πολιτών καί τά λοιπά φανταστικά άστυνο- 
μικά μέτρα, πού περιγράφονται είς τό βιβλίον τού Γεωργίου Όργουέλ μέ τίτλο 
«1984» «(George Orwell’s 1984) είναι άδικαιολόγητοι, έφ’ δσον ό νόμος παρα
μένει δπως είναι σήμερα καί ό φιλελευθερισμός, μέ μικρό «φ» (Σ. Μ. ώς ιδέα κατ’
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αντιδιαστολήν προς τδ όνομα τοϋ ομωνύμου Βρεττανικοΰ κόμματος) θά συνέχιση 
ν’ άνθη.

Είναι δύσκολον να δοθή μια γενική εικόνα τής πραγματικής έννοιας των μετα
πολεμικών μεταρρυθμίσεων. 'Ο χαρακτήρ τής Αστυνομίας έξελίχθη, δεν μετε- 
βλήθη. Αί λανθάνουσαι «δυνατότητες» εις τό Βρεττανικόν άστυνομικό σύστημα άπε- 
καλύφθησαν. Τό παλαιόν δέρμα άπέπεσε καί έκεϊνο πού φαίνεται τώρα είναι τό και
νούργιο δέρμα καί μόνον, καί όχι καινούργιος οργανισμός. Ό  Σέρ Ρίτσαρντ Μέϊν 
(Sir Richard Maine) ένας άπό τούς δυο πρώτους άρχηγούς (Commissioners) 
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, περί τό 1830 διεκήρυξεν ότι :

Κάθε μέλος τής ’Αστυνομίας πρέπει πάντοτε νά θυμάται, ότι ή άποστολή του 
συνίσταται τόσον είς τό νά προστατεύη καί νά βοηθή τό κοινόν, όσον καί είς τό νά 
συλλαμβάνη τούς παρανομοϋντας. Κατά συνέπειαν, ένω θά πρέπει άνά πάσαν στιγμήν 
νά είναι έτοιμος νά προλάβη τό έγκλημα καί νά συλλάβη τον έγκληματίαν, έχει ύπο- 
χρέωσιν νά θεωρή τόν εαυτόν του ώς υπηρέτην καί φύλακα του κοινού καί νά έπιδει- 
κνύη πρός όλους τούς νομοταγείς πολίτας, άνεξαρτήτως κοινωνικής θέσεως, άνεξάν- 
τλητον υπομονήν καί εύγένειαν.

Αΐ βασικαί αύταί άρχαί ούδέποτε πρόκειται νά μεταβληθοΰν. Αί τελευταΐαι 
μεταρρυθμίσεις, δηλ. ή έξύψωσις τού έπιπέδου τής άστυνομικής έκπαιδεύσεως, ή 
βελτίωσις τής έπαρκείας τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας, ή έντονος έμφασις πού 
έδόθη είς τήν άνάγκην των καλών σχέσεων ’Αστυνομίας καί κοινού, δεν άποβλέπουν 
σέ κανένα άλλο σκοπό καί δέν έχουν κανένα άλλο νόημα, παρά τήν έφαρμογήν τών άρ- 
χών αυτών. 'Η ’Αστυνομία έχει έπιτελέσει προόδους καί σήμερα είναι περισσότερο 
ικανή παρά ποτέ. ’Αλλά οί θεμελειώδεις κανόνες πού καθορίζουν τήν έξουσία της, 
τήν όργάνωσίν της καί τάς μεθόδους πού χρησιμοποιεί, είναι άκριβώς αί ϊδιαι. Καί 
θά παραμείνουν άναλλοίωτοι οίαδήποτε κοινωνική μορφή καί αν διαμορφωθή ώς άπο- 
τέλεσμα τών «άναβρασμών» τής τελευταίας τριακονταετίας. 'Ο ρόλος τής ’Αστυνο
μίας είς τήν κοινωνική μέριμνα είναι ό αυτός, άνεξαρτήτως Κυβερνητικών Κομμάτων. 
Δύναται άκόμα νά λέχθή ότι ή άκομμάτιστος ένάσκησις τής έξουσίας διά τήν έφαρμο
γήν τών νόμων, πρός κάθε κατεύθυνσι, άποτελεΐ έγγύησιν έναντίον οίασδήποτε ύπερ- 
βάσεως τής Κυβερνητικής ’Εξουσίας. (Σ. Μ. ήτις θεωρείται είς τήν χώραν αυτήν 
κατά τά άναπτυχθέντα άλλαχοΰ διάφορος τής ’Αστυνομίας). 'Η ’Αστυνομία δέν 
μπορεί νά έμποδίση τήν Βουλή άπό τού νά ψηφίση έναν όποιοδήποτε νόμο θέλει, 
πλήν όμως μπορεί νά έμποδίση τά Κυβερνητικά όργανα άπό τού νά καταχρασθοΰν 
τήν έξουσίαν των ούτως, ώστε νά προλαμβάνεται έτσι ή «υπηρεσιακή τυραννία» 
πού άποτελεΐ διά τόν πολίτην τόν κυριώτερον κίνδυνον διά τήν μείωσι τής όφειλο- 
μένης είς αύτόν κρατικής μερίμνης.

Παρ’ ότι τούτο άποτελεΐ μιά όχι ορθόδοξον καί ένδεχομένως έπικίνδυνον άντί- 
ληψιν τής νέας άποστολής τής ’Αστυνομίας, εύρίσκεται είς άπόλυτον συμφωνίαν μέ 
τήν έξέλιξιν πού καθιστά τήν ’Αστυνομίαν φίλον, φρουρόν καί υπηρέτην τού νομο
ταγούς πολίτου καί όχι τύραννον αυτού. Ούτε κατά διάνοιαν διενοήθην νά προτείνω 
ότι ή ’Αστυνομία πρέπει νά καταστή ό διαιτητής μεταξύ Κράτους καί πολίτου, άλλά 
μάλλον ότι αύτή θά πρέπει νά έξασφαλίζη τήν αύστηράν έφαρμογήν τών νόμων πού 
καθορίζουν τά δικαιώματα καί τά προνόμια τών πολιτών. Οί ίδιοι οί άστυνομικοί 
έχουν έργασθή περισσότερον άπό ένα αιώνα ύπό τό κράτος νομικών περιορισμών. 
Καί παρ’ όλα τά σοβαρά έμπόδια πού οί ίδιοι οί νόμοι έπιβάλλουν είς τήν έργασίαν 
των’ άπέδειξαν ότι γνωρίζουν καί κατανοούν τό πνεύμα των καλλίτερα άπό οίονδή- 
ποτε άλλον. "Ας τούς άφήσωμεν, λοιπόν, νά χρησιμοποιήσουν τήν πείρα των αύτή 
διά τό καλόν καί τήν ευημερίαν τών συμπολιτών των.

Τ Ε Λ Ο Σ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ

'Υπό κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

...Μένω σε μιά φτωχογειτονιά τής ’Αθήνας... Κι’ άγαπώ μ’ δλη μου τήν 
καρδιά τα άπλά καί φτωχικά πράγματα πού τήν αποτελούν... τά μικρά, χαμηλοτά
βανα σπιτάκια... τούς άσχημάτιστους καί σκονισμένους δρόμους... τις πολυθόρυ
βες αύλές, πού κάθε πρωϊνύ γεμίζουν άπό γυναίκες καί παιδιά... τά μικρούτσικα, 
γραφικά μαγαζάκια, μέσα στά όποια μπαινοβγαίνουν γυναικούλες μέ τευτέρια λογα- 
γιασμών... τή γραφική έκκλησούλα, έκεΐ στήν άκρη τής γειτονιάς...

Ναί! ’Αγαπάω αύτή τή γειτονιά... Καί πιο πολύ κάθε δειλινό, δταν οί ύστε
ρες ηλιαχτίδες άνηφοριάζουν στο άντικρυνό βουνό, φιλώντας τά χαλίκια καί τ ’ άγριο- 
λούλουδα...

Τότες ή συνοικία μου παίρνει ένα ταπεινό γαλάζιο χρώμα... Λογιών-λογιών 
μυρουδιές ξεχύνονται άπ’ τούς γειτονικούς κήπους... Γεμίζουν οί δρόμοι, οί αύλές 
καί τά χαγιάτια της μ’ ένα σωρό κόσμο, πού τον ενώνουν κοινές άνησυχίες καί κοινά 
παράπονα... κοινές ελπίδες καί κοινά μεράκια...

** *
Χιλιάδες ιστορίες γράφονται κάθε μέρα σ’ αυτήν τήν άπόμερη γωνιά τής 

’Αθήνας... 'Ιστορίες πόνου καί χαράς...
Άρραβωνιάσματα ή φτώχεια... γλέντια ή άρρώστιες... Γάμοι ή θάνατοι... 

"Ολα μαζί, αυτά τά συνηθισμένα πράγματα, περνούν μέ βραδύ ρυθμό μέσα άπό κάθε 
σπίτι καί φτειάχνουν τήν μεγάλη ιστορία τής ζωής... μιά ιστορία μόχθου καί άγώ- 
νος, πού κρύβει δμως μέσα της τήν εύτυχία τής άδιάκοπης άλλαγής... "Υστερα άπό 
τήν κούραση, είναι πιο γλυκό τό ψωμί πού τρώει ό εργάτης..."Υστερα άπό τό μόχθο, 
ή άνάπαυση φαίνεται χίλιες φορές πιο άγαπημένο δώρο τού Θεού... Μετά τήν τρι
κυμία, ή γαλήνη είναι πάντα μιά άνέκφρατη ικανοποίηση...

Αυτό είναι τό βαθύτερο δίδαγμα τής βιοπάλης... Γιά δποιον έμαθε νά φιλο- 
σοφή καί ν’ άγωνίζεται... ,

Μέσα δμως στις τρικυμίες τής ζωής, δπου δλα φαίνονται τριγύρω κατάμαυρα 
καί τυραννικά, κινδυνεύει πολλές φορές ή Πίστη σου... Κλονίζεσαι καί πας νά πέσης... 
Τότες άναδεικνύεται ό καλός κατεπάνιος...

Είναι βλέπετε καί οί πειρασμοί τής ζωής... 'Ο διάβολος ολοζώντανος μέ τή 
μορφή ενός φίλου ή κάποιου γνωστού...

Μιά θεωρία... Μιά ψεύτικη καί μοχθηρή θεωρία... 'Η θεωρία τού μίσους...
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Πείνας; Είσαι δυστυχισμένος; Είσαι άνεργος; 'Υποφέρεις; Παίρνεις μικρό μεροκάμ- 
ματο; Σφίξε τή γροθιά σου, μίσησε, γίνε εχθρός της Κοινωνίας, κ ι’ δλα τά ζητή- 
ματά σου θά βρουν τή λύση τους...

Είναι τά μικρόβια πού γεννιώνται καί ζοϋν μέσα στους βούρκους... Είναι τά 
κοράκια πού θέλουν σώνει καί χαλά  νά σέ πείσουν δτι πέθανες καί πρέπει νά τούς 
παραδώσης το πτώμα σου νά το κατασπαράξουν...

Έρχονται παντού καί πάντα νά σου δηλητηριάσουν τήν ευτυχία σου... Νά ή 
έργατική πρωτομαγιά... Μιά ολόχρυση έπέτειος μέσα στην ιστορία των εργατικών 
κινημάτων...

Μέσα στην άνοιξιάτικη γαλήνη, άνάμεσα στά λούλουδα καί τά πουλιά, προ- 
βέλνει κάθε χρόνο, σάν ένα εύλαβικο προσκύνημα στον άνθρώπινο μόχθο...

Ξεχύνονται οί εργάτες ολου τού κόσμου στούς δρόμους, ντυμένοι τά γιορτινά 
τους, πανηγυρίζουν καί χαίρονται...

Τότες, άπο τά σκοτάδια τής ζωής, άνώνυμος καί μασκοφορεμένος, ξεπετά- 
γεται ό πληρωμένος ινστρούχτορας... Σοϋ άπαγορεύει νά χάρης τήν παγκόσμια αυτή 
έργατική νίκη...Σοϋ έπιβάλλει νά μισήσης...Σοΰ κλέβει τή χαρά...Γκρεμίζει τύ ει
κονοστάσι τής ψυχής σου κι’ άπλώνει έρείπια μέσα σου...

Σου μίλα γιά τή φτώχεια, καί συγκινεΐσαι...Προσποιείται δτι ζητά ψωμί, 
λευτεριά, δικαιοσύνη... Κι’ εσύ πού τον άκοϋς συλλογίζεσαι... «Σάν καλά νά τά 
λέη»... Γυρνάς στο σπίτι σου άγριεμμένος... Τά βάζεις μέ τή γυναίκα σου, μέ τά 
παιδιά σου..."Ολα σοϋ φταίνε... Βρίζεις τον έργοδότη σου, τον βλέπεις σάν έκμε 
ταλλευτή τού ιδρώτα σου, θέλεις νά έκδικηθής...

Κι’ όμως...πάνω στο φτωχικό εικονοστάσι τού σπιτιού σου ή μορφή μιας 
Παναγίας, γεμάτη καλωσύνη σέ κυττάζει μέ στοργή...Σάν νά σοΰ λέη : « ’Όχι παιδί 
μου...Είμαι ή μάννα σου...Γιά σένα έστειλα το παιδί μου νά σταυρωθή σάν ληστής... 
Μή... ή ευτυχία δέν βρίσκεται στο αίμα καί τήν καταστροφή... ’Αγάπα...'Η ζωή 
είναι πάντα όμορφη, δταν ξέρεις νά άγαπάς, νά συγχωρής καί νά έλπίζης...»

Ό  κομμουνισμός ! ! ! . . .
Μέσα στήν ιστορία τού Κόσμου, δέν βρέθηκε άλλη πιο σατανική επινόηση κατα

στροφής άπο δαύτην...Πληρώσαμε τίς ιδιοτροπίες του μέ χιλιάδες θύματα...Σάν 
κατάρα, σάν.φοβερή κατάρα ενός άπαίσιου Βελζεβούλ, ήρθε κοντά μας, ζητώντας 
ολοένα κι’ άλλο αίμα...

Τον έμαθε πιά καλά ό κόσμος...Τον γνώρισε...Καί, πιο πολύ άπ’ όλους, εμείς... 
εμείς οί φτωχοί κι’ ονειροπαρμένοι ρωμηοί, πού τον είδαμε κατάπληκτοι εκείνο 
τον φοβερό Δεκέμβρη τού 44, νά μπαίνη μέσα στά σπίτια μας, ξυπόλητος, συχαμερός, 
άνανδρος, μέ άναρθρα ούρλιάσματα άνθρωποφάγου...νά καίη, νά πυρπολή, νά σου- 
βλίζη φτωχικούς άνθρώπους, καί έν όνόματι τής Λαοκρατίας του καί τής Παγκόσμιας 
Δικαιοσύνης του, νά άσχημονή κατά τον πιο χυδαίο τρόπο...

Κανονικά λοιπόν θάπρεπε δταν τον άκοΰμε νά σταυροκοπιώμαστε, μέ σηκωμέ
νες τίς τρίχες τής κεφαλής μας, σάν νά βλέπαμε το φάντασμα τού Σατανά...

Μά οί δυσκολίες τής ζωής καί ή άφέλεια μερικών άνθρώπων τον τροφοδοτεί 
καμμιά φορά μέ καινούργια άτυχα θύματα...

** *
"Ετσι, τον γνώρισε καί ή γειτονιά μου τον καταραμένο Κομμουνισμό... Κι’ 

απόκτησε καλύτερα μιά πείρα τής καταστροφικής μανίας του../Ηταν νομίζω καλο
καίρι τού 1946...ένα δμορφο καλοκαίρι, δπως δλα τής ’Αθήνας.

Κάθε βραδάκι στις 8, θυμάμαι, άντάμωνα τήν παρέα μου σ’ ένα άπόμερο ζαχα
ροπλαστείο, άντικρυ άπ’ τή λευκή έκκλησούλα...εκεί στήν άκρη τής συνοικίας μου...

5-6 πρόσωπα ήταν οί φίλοι μου.,.δλοι τίμιοι εργατικοί καί προκομένοι φαμε- 
λιάρηδες.,.Καλή τους ώρα, δπου είναι...

'Ο Γιώργος ό ταβερνιάρης άπο τή Λάρισσα... ό Βαγγέλης ό δάσκαλος άπο τή
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Μύκονο...ό Μήτσος ό συνταξιούχος, άνάπηρος άπό τον ’Αλβανικό πόλεμο...ό κυρ— 
’Απόστολος ό γιατρός...κι’ ό Κώστας ό «πολύτεκνος»—δπως τον λέγανε, γιατί είχε 
μεγάλη φαμελιά...

Καθόμασταν λοιπόν τό σούρουπο στις ψάθινες καρεκλίτσες του ζαχαροπλα
στείου, τριγύρω στο μαρμαρένιο, στρογγυλό τραπεζάκι, πού ήταν γεμάτο καφέδες 
καί κρύα νερά καί ξεχνιώμαστε ώρες πολλές, σέ μια ζεστή κουβέντα, γύρω άπό ένα 
σωρό θέματα...ενώ ολόγυρά μας πηγαινοέρχονταν καί μάς καλησπέριζαν λογιών— 
λογιών πρόσωπα...’Άλλοι φορτωμένοι ψώνια...άλλοι πιασμένοι άγγαζέ μέ τις γυ
ναίκες τους... Άλλοι σέρνοντας άπ’ τό χέρι τά παιδιά τους... Ά λλοι μέ τά ρούχα 
της δουλειάς...κι’ άλλοι (οί λιμοκοντόροι της γειτονιάς) φρεσκοξυρισμένοι καί όμορ- 
φοντυμένοι, μέ τά κορίτσα τους...

’Εκείνο τον καιρό ό Κώστας ό «πολύτεκνος» τάφερνε πολύ δύσκολα...Τό έργο- 
στάσιο πού δούλευε έκλεισε...κι’ άπόμεινε άνεργος...Μά, τίμιος καί δουλευτής δπως 
ήταν, δέν τδβαλε κάτω...’Έκανε θελήματα κι’ οικονομούσε τό ψωμάκι τών παιδιών 
του...’Από τά χαράματα ξεπετάγονταν άπό τό κρεβάτι κι’έτρεχε στήν άγορά γιά  νά 
βρή δουλειά...Κι’ δταν τό βράδυ γυρνοΰσε κουρασμένος στο σπιτάκι του, ήταν πάντα 
φορτωμένος μ’ ένα δέμα...πότε λίγο κρεατάκι, πότε κάνα ψάρι, πότε τίποτε ζαρζα
βατικά, πότε μερικά φρούτα... Μά καί στήν τσέπη του είχε πάντα λίγα λεπτά... 
Λίγα βέβαια, μά αρκετά γιά τό αύριανό ψωμάκι τών παιδιών του...Τον άγαποΰσε 
ή γειτονιά τον Κώστα...τον έφερνε γιά παράδειγμα...πρόφερνε μέ σεβασμό τ ’ δνομά 
του...Κι’ δταν ό σκοπός—αστυφύλακας περνούσε έ'ξω άπό τό σπιτάκι του τόν χαι
ρετούσε πάντα μέ χαρά, καί τοΰκανε καί τό σχήμα...

'Ο Κώστας είχε γίνει τό σύμβολο της δουλειάς της τιμιότητος καί της προ
κοπής...

’Έτσι είχαν τά πράγματα δταν ήρθε στη γειτονιά ένας ύποπτος τύπος...Πάντα 
καλοντυμένος καί ροδοκόκκινος, έπιανε μιά καρέκλα άπό τό πρωΐ ίσαμε τό βράδυ στά 
καφενεία καί τις ταβέρνες, κερνούσε κ ι’ άποκτούσε φίλους... Μιλούσε δμορφα... 
ιδίως γιά τά εργατικά ζητήματα, γιά τά όποια είχε νά πή πολλά... «Έ  κ μ ε τ αλ- 
λ ε υ τ ά δ ε ς  τ ο ύ  λ α ο  ΰ», έλεγε τούς πλουσίους... « θ ύ μ α τ α τ ή ς  Κ ο ι ν ω ν ί α ς »  
έλεγε τούς φτωχούς...'Ο ίδιος δμως ποτέςτου δέν είχε δουλέψει...καί κανείς ποτέ δέν 
είχε σκεφθή νά τόνε ρωτήσει πώς τά κατάφερνε νά ζή τόσο πλούσια, χωρίς νά δουλεύη 
καθόλου...

Αύτός λοιπόν ό έπιδέξιος ινστρούχτορας, διπλάρωσε κάποτε αθόρυβα καί τόν 
Κώστα...Κι’ άρχισε νά τού πιπιλίζη τό μυαλό μέ τις θεωρίες του...Στήν άρχή ό Κώ
στας εξαγριώθηκε...Τόν έδιωξε κακήν—κακώς άπό κοντά του, μά, κάποτε, ύπέκυψε 
στον πειρασμό κ ι’ άσπάσθηκε τις ιδέες του...

Άρχισε νά βαρυέται τη δουλειά του... νά συχαίνεται τό μεροκάματο πού 
έπαιρνε...

Άρχισε ν’ άραιώνη άπ’ τήν άγορά...’Έπαψε νά δουλεύη, κι’ άρχισε νά κουβεν- 
τιάζη, νά παραπονιέται, νά βρίζη, νά ορκίζεται δτι θά έκδικηθή τήν Κοινωνία...

' Η γυναίκα του κόντεψε νά τρελλαθή άπ’ αύτήν τήν άλλαγή του. « ’Έ λ α  σ τ ά  
λ ο γ ι κ ά  σ ο υ , Κ ώ σ τ α  μ ο υ »  τόν παρακαλούσε « λ υ π ή σ ο υ ,  τ ά δ υ σ τ υ 
χ ι σ μ έ ν α  π α ι δ ά κ ι α  μας .  Ε ί μ α σ τ ε  φ τ ω χ ο ί ,  ά λ λ ά  δ έ ν  ε ί 
μ α σ τ ε  φ ο ν η ά δ ε ς κ α ί  ά τ ι μ ο ι .  Τ ί  γ υ ρ ε ύ ε ι ς  ε σ ύ  μέ  δ α ύ -  
τ ο υ ς ;  Δ έ ν  β λ έ π ε ι ς  τ ο ύ ς  ά σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς  π ο ύ  σ ο ΰ  κ ά ν ο υ ν  
τ ό  σ χ ή μ α  δ π ο υ  σ έ  σ υ ν α ν τ ο ύ ν ;  Δ έ ν  β λ έ π ε ι ς  τ ο ύ ς  γ ε  ι- 
τ ό ν ο  υ ς  μέ  π ό σ η  κ α λ ω σ ύ ν η  τ ρ έ χ ο υ ν  ν ά  μ ά ς  β ο η θ ή σ ο υ ν  
δ τ α ν  μ ά ς  σ υ μ β α ί ν ε ι  τ ί π ο τ ι ς  κ α κ ό ; Δ έ ν έ χ ο υ μ ε  λ ε φ τ ά  
π ο λ λ ά ,  ά λ λ ά  έ χ ε ι  ό Θ ε ό ς .  ’Έ χ ο υ μ ε  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο  έ ν α  ό ν ο 
μ α  μ έ σ α  σ τ ή ν  κ ο ι ν ω ν ί α .  Μ ή ν  τ ό  χ ά σ ο υ μ ε  κ ι ’ α υ τ ό ,  γ ι α τ ί
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τ ό τ ε ς  ά λ λ ο ί μ ο ν ό  μ α ς .  Θά  σ κ ο τ ώ σ ο υ μ ε  τ ά  π α ι δ ά κ ι α  
μ α ς . . .  Κ ώ σ τ α ,  λ υ π ή σ ο υ  τ ό  σ π ι τ ι κ ό  σο υ... Σ ε β ά σ ο υ  τ ο ύ ς  
σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς  σ ο υ  π ο ύ  σ ’ ε κ τ ι μ ά ν ε  τ ό σ ο  π ο λ  ύ».

Θύμωνε τότες ό Κώστας και ξυλοκοποΰσε άγρίως την άτυχη γυναίκα του... 
’Έτρεχε υστέρα στον καφενέ νά άνταμώση τον «ινστρούχτορα». Κι’ εκεί έλάφρωνε 
τη συνείδησή του μ’ ένα καραφάκι ούζο, πού τον κερνούσε 6 έξυπνος, καινούργιος 
φίλος του...

Τά μάθαμε αύτά καί καλέσαμε τον Κώστα στην συντροφιά μας νά τόνε συμβου
λέψουμε...τού μιλήσαμε γιά την δυστυχία πού μαστίζει τούς λαούς, πού έχουν μολυν- 
θή μέ το κομμουνιστικό μικρόβιο...Τού θυμίσαμε ότι κατά τον πρόσφατο «κ ό κ κ ι- 
νο  Δ ε κ έ μ β ρ  η», τά αξιοθρήνητα συντρόφια, δεν έσφαξαν ούτε ένα πλούσιο, μά 
όλο κάτι φουκαράδες έργάτες καί υπαλλήλους σάν κ ι’ εμάς... Προσπαθήσαμε νά τού 
ξυπνήσουμε τη φωνή τής συνειδήσεώς του.,.μά τού κάκου../O Κώστας είχε παρα
φρονήσει...Καί λίγους μήνες άργότερα τόσκασεν από τό σπίτι του, κι’ άκολούθησε 
τον « ψ ω ρ ι α σ μ έ ν ο . κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό  σ τ ρ α τ ό »  στά βουνά τής Ελλάδος, 
όπου ένοπλα πήρε μέρος στον προδοτικό άγώνα τής κόκκινης συμμορίας...Γιατί ; 
Μά, άπλούστατα, γιά την αύτονόμηση τής Μακεδονίας μας, καί την ύποταγή μας 
στούς ερυθρούς άφέντες τού Κρεμλίνου...

"Εφυγε, ό άμυαλος Κώστας, άφήνοντας έρημα καί έγκαταλελειμμένα τά 
πέντε παιδάκια του, γυμνά καί νηστικά.

'Η δυστυχία, στην πιο άπαίσια μορφή της, άπλωσε τις φτεροΰγες της μέσα στο 
σπιτικό του.

"Ομως τό «μοναρχοφασιστικό Κράτος τής Ελλάδος» έδωσε πρόθυμα ένα 
συγκινητικό «παρόν»... Μάζεψε τά παιδιά τού άντάρτη καί τάστειλε σέ πλούσιες 
οικογένειες, αύτές πού λέμε ότι εκμεταλλεύονται τον φτωχό, γιά νάβρουν την θαλ
πωρή, τό ζεστό φαγάκι τους, τά ρούχα καί τά παιχνίδια τους...

«Τό μοναρχοφασιστικό Κράτος...» Καί πόσα δεν τού καταμαρτύρησαν !! Κι’ 
όμως θέλω νά ρωτήσω τούς πληρωμένους τεμπέληδες των καφενείων κάτι τι άπλό : 
’Εδώ στην Ελλάδα, τή Χώρα τού φασισμού, νύχτα καί μέρα οί εφημερίδες τής άντι- 
πολιτεύσεως βρίζουν άδιάκοπα τήν Κυβέρνηση...Καί μάλιστα υπάρχουν καί άριστερές 
έφημερίδες πού ψάλλουν τον άναβαλλόμενο στούς πλουσίους, στούς άρχοντες, στούς 
Νόμους, στην όλη οργάνωση τού Κράτους μας..Μπορούν νά μοΰ ποΰν άράγε αν ξέρουν, 
ή άν έμαθαν ποτέ, νά βγαίνουν τέτοιες έφημερίδες στις χώρες τής Κομμουνιστικής 
Δημοκρατίας ; Δέν υπάρχουν λοιπόν εκεί άντιφρονοΰντες ;

Κι’ όταν γίνονται εκλογές έδώ, στην «μοναρχοφασιστική Ελλάδα», χίλια δυο 
κόμματα κατεβαίνουν στις πλατείες καί στις γειτονιές, ζητώντας τήν ψήφο τού λαού μ’ 
ένα σωρό πολιτικά προγράμματα...Στις χώρες όμως τού Σιδηρού Παραπετάσματος 
πού πάνε οί άντιπολιτευόμενοι ;... Μήπως έκλέγονται βουλευτές τής Σιβηρίας ;...

Τί έχουμε νά ζηλέψουμε έμεΐς άπ’ αύτούς ; Τό Κράτος τού τρόμου καί τού 
μίσους ;...Τήν πρόθυμη βοήθεια πουστειλαν στον άγωνιζόμενο Ούγγρικό λαό, ποΰ- 
πνιξαν τή φωνή του μέσα σέ μιά νύχτα μέ τάνκς καί πολυβόλα ; ή τήν προδοτική 
άνταρσία τους τού Δεκέμβρη, μέ τήν οποίαν ρήμαξαν τόσα καί τόσα σπιτικά ;

Κι’ ό Κώστας άκολουθώντας τήν παράξενη μοίρα του, βρέθηκεν επάνω στις 
βουνοκορφοΰλες μας, έκεΐ πού έμεγαλούργησαν οί ήρωες τού 21...

' Βρέθηκεν άνάμεσα σέ ξυπόλητους καί βρωμερούς στρατιώτες ενός άξιοθρήνητου 
στρατού, πού τον άποτελοΰσαν παληοί τρόφιμοι τών φυλακών,κι’ όσοι είχαν μουτζου- 
ρωμένο παρελθόν, καί δέν τούς άρεσε ή τάξις καί ό Νόμος..

Βρέθηκεν άνάμεσα σέ στυγνούς δολοφόνους πού, έν όνόματι τού «αγνού δημο
κρατισμού τους», άρπαζαν άπ’ τις άγκαλιές τών μαννάδων τά βρέφη, σάν τούς άλη- 
σμόνητους Γεννίτσαρους, καί τάστελναν στις αιματοβαμμένες στέππες τής φρίκης



Εργατική Πρωτομαγιά 4733

καί των κατέργων.,.έκεί οπού ή άνθρώπινη ζωή είναι ένα άσήμαντο πιόνι στα χέρια 
φοβερών άφεντάδων...

Γράμμος...Βίτσι...Φιλιάτες...Μουργκάνα...Πολέμησεν ό Κώστας για τήν 
Λευτεριά ( ; ; ;)  τής πατρίδος του.,.Μά, παράξενο, μέσα στήν καρδιά του έσβησεν ό 
πρώτος ένθουσιασμός γιά τούς άνθρώπους αυτούς,πάνω στους οποίους είχε ποντάρει 
το σπιτικό καί τα παιδιά του...Είδε κλοπές, είδε δολοφονίες, είδε βιασμούς άθώων 
κοριτσιών, είδε άπάτες, είδε ιεροσυλίες εκκλησιών, είδε χάρτες μέ τήν Μακεδονία 
ν’ άποτελή έδαφος γειτονικών λαών...Είδε, ακούσε...Καί διερωτήθηκε αν δλα αύτά 
είναι ίσότης,λευτεριά, δημοκρατία...Είδε κι’ ακούσε. Συχάθηκε, άηδίασε...Καί θέλησε 
νά φύγη.,.Μά ήταν πια άργά,.,Μέσα στή σιωπή τής νύχτας, πάνω κεί στις Πίνδου 
μας τις κορφές, πόσες καί πόσες φορές δεν νοστάλγησε το σπιτάκι του !.. πόσες καί 
πόσες φορές δέν έκλαψε σαν παιδί γιά το κακό πού είχε κάνει στά παιδιά του... 
Προσπαθούσε νά μαντέψη τότες αν ζοΰσαν, αν ήτανε καλά, αν τον καταριόντουσταν 
άκόμα../H μορφή τής γλυκείας γυναίκας του έρχότανε τότε κοντά του γεμάτη παρά
πονα... «Κώστα, γιατί θέλησες νά μάς δολοφονήσης ; Τί σου φταίξαμε ;... Έλα, επί 
τέλους πίσω...Παραδόσου... ’Έλα νά ξαναφτειάξουμε τή ζωή μας μέ ιδρώτα, άλλά 
χωρίς ανθρώπινο αίμα...»

"Ενα δειλινό, πολεμώντας στήν Μουργκάνα ό Κώστας μέ τούς συντρόφους του, 
λαβώθηκε σοβαρά στο πόδι...’Έβαλε τις φωνές, μά κανείς δέν τον πρόσεξε... «Σύντρο
φε» είπε στον Καπετάνιο ικετευτικά, ((λαβώθηκα... Πάρε με μαζί σου. Μήν μ’ άφήσης 
έδώ.,.Θά μέ σκοτώσουν οί μοναρχοφασίστες...τράβηξέ με τουλάχιστον σέ μιά σπηλιά». 
Μά ό λεβέντης, καπετάνιος τού Ε.Λ. Α.Σ., πού ήθελε νά μάς λευτερώση άπό τον μοναρ- 
χοφασιστικό ζυγό τών ’Αρχών καί τού Νόμου, άντί γιά άπάντηση, σήκωσε τήν βρωμερή 
άρβύλα του καί τήν κατάφερε άπάνθρωπα στο πρόσωπο τού πληγωμένου. "Υστερα 
χαχανίζοντας άπαίσια σάν βρυκόλακας, τράβηξε τό οπλοπολυβόλο του καί σημαδεύ
οντας τον σύντροφό του άρχισε νά τον πυροβολή...Μά δέν πρόφτασε νά τον άποτελειώ-
ση, γιατί οί φαντάροι μας, πού είχαν έν τώ μεταξύ πλησιάσει, τόν σταμάτησαν...

‘ *
*  *

«Κύριε λοχαγέ, ένας πληγωμένος» άνέφερεν ό λοχίας στον λοχαγό του.,.’Έτρεξε 
τότε ό λοχαγός καί έσκυψε μπροστά στον πληγωμένο... Γιατρός ήταν καί τού πρόσ- 
φερε τις πρώτες βοήθειες..."Υστερα τόν έστειλε σέ κάποιο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 
άφοΰ πρώτα κατάγραψε καί φύλαξε τά πράγματα πού βρήκεν έπάνω του...

Πού τά έμαθα εγώ αύτά ; Μά άπλούστατα εκείνος ό Άνθυπολοχαγός τού Λόχου 
’Ορεινών Καταδρομών, πού έκτελοΰσε χρέη λοχαγού, έτυχε νάναι ό μεγάλος μου 
άδελφός.,.Αύτός μοΰγραψε τότες τήν περίπτωση, καί μέ παρακάλεσε νά τρέξω νά 
βρώ τή γυναίκα τού άντάρτη, καί νά τής πώ δτι ό άντρας της βρισκόταν σ’ εκείνο τό 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο...Είχα έγώ έν τώ μεταξύ καταταγή στήν ’Αστυνομία, καί 
έσπευσα κοντά στήν γυναίκα τού άντάρτη, άφοΰ πρώτα άνέφερα τά διατρέξαντα στον 
Διοικητή μου.,.τή βρήκα νά ξενοπλένη. ’Ήταν μιά φριχτή στιγμή...

Δέν θά τήν έπαναλάβω, γιατί δέν έχω τήν δύναμη νά τήν θυμηθώ...Φεύγοντας 
πάντως άπό κοντά της, θυμάμαι δτι τής παρέδωσα λίγα λεφτά, άπό ένα πρόχειρο 
έρανο πού είχαμε κάνει μεταξύ μας στο Τμήμα...

Ό  Κώστας ξαναγύρισε κάποτε στή φτωχική γειτονιά μου, άνάμεσα στούς
απλοϊκούς γειτόνους του...

’Αμίλητος καί πονεμένος μάζεψε τή γυναίκα του καί τά παιδιά του, καί δοκί
μασε νά ξαναφτειάξη τή ζωή του...

Τό «μοναρχοφασιστικό Κράτος» δέν τού άρνήθηκε αύτό τό δικαίωμα... "Ολοι 
τόν βοήθησαν, φτωχοί καί πλούσιοι...

Κι’ ή ζωή ξαναπήρε τό γνώριμο ρυθμό της στήν συνοικία μου.. Μονάχα ό πλη
ρωμένος ινστρούχτορας λείπει...
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Αύτός, σέ κάποια εξορία, βρίζει τό «μοναρχοφασιστικό κράτος» πού δεν τον 
άφησε να συνέχιση το «δημοκρατικό έργο του»...το εργον της καταστροφής καί του 
μίσους...

** *
Πρωτομαγιά στή γειτονιά μου...
Πρόσχαρα πρόσωπα... λουλούδια... πουλιά... παιδιά πού παίζουν...
Οί εργάτες όλης της Γης πανηγυρίζουν...Αύτοί, οί πανέμορφοι καί ήρωϊκοί 

άγωνιστές της βιοπάλης, έχουν κάθε δικαίωμα νάναι περήφανοι, γιατί μέ τά ροζιασμέ
να χέρια τους καί τά στιβαρά μπράτσα τους, οικοδομούν έναν καινούργιο κόσμο...

Κι’ ό Κώστας, ό παραπλανημένος φαμελιάρης τού συμμοριτοπολέμου, μετα- 
νοιωμένος πικρά γιά το κακό πούχε κάνει στά παιδιά του, αγωνίζεται νύχτα καί μέρα 
νά ξανακερδίση τήν εμπιστοσύνη των συνανθρώπων του...

Καί τήν ξανακέρδισε...την ξανακέρδισε δίχως μίσος καί σφυροδρέπανα, άλλά 
μέ τήν δουλειά καί τήν τιμιότητά του...Καί πάλι ή γειτονιά τον φέρνει γιά παράδειγμα, 
καί προφέρνει μέ σεβασμό το όνομά του...Καί πάλι ό σκοπός—αστυφύλακας, σάν πέρνα 
έξω άπό τό σπίτι του, τον χαιρέτα μέ χαρά, καί τού κάνει τό σχήμα...

'Η εφιαλτική σελίδα τόσων καί τόσων φριχτών άναμνήσεων έσβησε πιά...
Μονάχα σάν άκούη κανέναν «ινστρούχτορα» νά μίλα γιά τον κομμουνιστικό 

Παράδεισο, ό Κώστας, άγριεύει κ ι’ αν δέν βρεθή κανείς νά τόν συγκρατήση, τον ξυλο- 
κοπεΐ άγρίως...

Καλά λένε ότι ό παθών εϊναι γιατρός!...
Πρωτομαγιά!..
’Εργατική Πρωτομαγιά!...
Τό εργατικό θούριο άντιλαλεί όλόγλυκο στούς πέντε αιθέρες...

'Υγεία, νειάτα καί ορμή 
καί έθνική περηφάνεια.
Ά π ’ τή δουλειά βγαίν’ ή τιμή 
κι’ υψώνει στά ουράνια...

*

Τά χέρια ρόζους κάνουνε 
τά μπράτσα δυναμώνουν.
Ψυχές μεγάλες φτειάχνουνε 
καί τις συναδελφώνουν..

*
’Εμπρός όλοι μέ μιά καρδιά, 
στά στήθη τήν ’Ελπίδα.
Γιατί ό άγώνας κι’ ή δουλειά 
δοξάζουν τήν Πατρίδα...
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Οί μεγάλες επιτυχίες

’Αστυνομικής εκπομπής 

συνεχίζονται...
Ύπο χ ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Άρχιφύλαχος

'Η έκπομπή της ’Αστυνομίας Πόλεων, πού μεταδίδεται κάθε Τετάρτη άπό- 
γευμα άπό τον Κεντρικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Ένοπλων Δυμάμεων Ελλάδος, και 
κάθε Πέμπτη μεσημέρι άπό τό Σταθμό των Πατρών, έχει έξασφαλίσει στις χιλιά
δες των φίλων της, κοντά στά πλούσια μουσικά, διδακτικά καί ψυχαγωγικά προγράμ
ματα, μιά πλήρη καλλιτεχνική ένημερότητα, πάνω σέ όποιοδήποτε καλλιτεχνικό 
γεγονός γενικωτέρου ενδιαφέροντος.

’Έτσι βρέθηκε πάντα πρώτη σέ κάθε φεστιβάλ, έλληνικό ή ξένο τοϋ τραγου
διού, τού θεάτρου, τοϋ κινηματογράφου ή τής κλασσικής μουσικής, προσθέτοντας 
ολοένα καινούργιες καλλιτεχνικές έπιτυχίες, μέ διεθνή σημασία πολλές φορές.

Συνεντεύξεις σάν αυτές τοϋ Γκάρρυ Κοΰπερ ή των ΐταλίδων στάρ, κατ’ αποκλει
στικότητα μάλιστα προς την εκπομπή τής ’Αστυνομίας, ή ολόκληρα καλλιτεχνικά 
προγράμματα μέ την Κάμμερορκέστρ, τον Άντρέ ΓΙερρέ ή τον Ζώρζ Γκετταρύ, 
άφησαν έποχή μέσα στο ραδιόφωνο, κι’ άνέβασαν την καλλιτεχνική στάθμη τής 
αστυνομικής εκπομπής σέ ζηλευτά ΰψη.

"Οπου κάποια καλλιτεχνική κίνηση παρουσίασε σοβαρό ένδιαφέρον, ή εκπομπή 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων έδωσε αμέσως τό «παρόν», δημιουργώντας έτσι μιά γαλά
ζια παράδοση μέσα στην σύντομη ιστορία της.

*
Τον τελευταίο καιρό έφτασαν στην 'Υπηρεσία μας άρκετά γράμματα ακροα

τών, πού ζητούσαν δίσκους ένός διεθνούς πιά φήμης έλληνος τραγουδιστού, πού θριαμ
βεύει κυριολεκτικά στην Κεντρική Εύρώπη καί πού, τον τελευταίο ιδίως καιρό, 
ξεσήκωσε ένα ολόκληρο κόσμο φανατισμένων θαυμαστών τριγύρω του.

Πρόκειται γιά τον γνωστό σ’ δλους εκλεκτό καλλιτέχνη : Τζίμμυ Μακούλη, 
μόνιμο πιά κάτοικο τής Αύστριακής πρωτευούσης.

"Υστερα άπ’ αυτά τά γράμματα, άλλά καί τό θόρυβο πού γίνηκε γύρω άπ’ 
αυτόν καί τή φωνή του,.ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων έστρεψε τήν προσοχή 
προς αυτόν, μέ τήν μοναδική επιθυμία νά προσφέρη στούς άκροατάς της, οχι άπλώς 
δίσκους του, άλλά κάτι πάρα πάνω, τον ίδιο στις τελευταίες διεθνείς έπιτυχίες του.

'Ο Τζίμμης Μακούλης δέν είναι μόνον ένας έκλεκτός καλλιτέχνης, είναι μαζί 
κι’ ένα ομορφο, καλόκαρδο παλληκάρι, πού δέν ξέχασε ποτέ τήν Ελλάδα καί τούς 
φίλους του, καί δέν θαμπώθηκε άπό τήν έκτυφλωτική λάμψη τής καινούργιας ζωής 
του...

Ποιος δέν θυμάται τον νεαρό καί γεροδεμένο νέο, πού ξετρέλλαινε κάποτε 
τήν ’Αθήνα, μέ τή . ζεστή καί γλυκειά φωνή του ! ! !

Τό : «ένας φίλος ήρθε άπόψε άπ’ τά παληά» ή τό : «Σεσιμπώ», θά μείνουν

της
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γιά πάντα οί γοητευτικές έπιτυχίες του Μακούλη, πού κανείς καλλιτέχνης δεν θά 
μπορέση νά τις έρμηνεύση τόσο ζωντανά, τόσο πειστικά, μέ τόση χάρη...

"Υστερα, άπ’ το πατρικό του σπίτι της οδού ’Ισιδώρου 13, ό Τζίμμης, μέ τις 
ευχές όλων μας, ξεκίνησε για νά άντιπροσωπεύση την φτωχή πατρίδα μας, στη μα
κρινή μά φίλη Γερμανία.

’Εκεί, μέσα στήν πολυθόρυβη καρδιά της Ευρώπης, γνώρισε κ ι’ άντάμωσε σε 
έλάχιστο χρόνο, τύν θρίαμβο...

Οί Βαυαροί, πού ξέρουν νά ξεχωρίζουν τις άξιες καί νά τις τοποθετούν στή
θέση πού τούς ταιριάζει,* άποθέω- 
σαν κυριολεκτικά το παλληκάρι της 
Ελλάδος, το άγκάλιασαν μέ στορ
γή, τοΰδειξαν τό δρόμο προς τον 
θρίαμβο.

Σήμερα, ό Μακούλης θεωρείται 
ώς ό ύπ’ άριθμον 1 τραγουδιστής τής 
Αύστρίας καί Γερμανίας, καί ένας 
άπ’ τούς πιο καλούς τού κόσμου, 
στο είδος του. ’Έχει δύο δικά του 
αύτοκίνητα, φήμη, δόξα καί το θαυ
μασμό άπειρων ανθρώπων σέ όλη 
τή γη.

'Η επιτυχία του υπήρξε κατα
πληκτική, καί δίκαια συγχρόνους.

Οί μεγαλύτεροι μουσικοί οίκοι 
σπεύδουν νά κλείσουν συμβόλαιο μα
ζί του, γιά νά προσφέρουν στο κοινό 
τήν άληθινή αύτή αποκάλυψη τού 
τραγουδιού, πού ξέρει άπλα - απλά 
νά γοητεύη καί νά πλημμυρίζη ευ
γενικά όνειρα εκείνους πού έχουν, 
τήν τύχη νά τον άκοΰν.

'Ο Τζίμμης γύρισε στήν Γερμα
νία μιά κινηματογραφική ταινία, μέ 
τον τίτλο : «Φιλώ τό χέρι σας», μα
ζί μέ τήν διάσημη Γερμανίδα τρα
γουδίστρια Κατερίνα Βαλλέντε, καί 
οί δίσκοι του έχουν τεραστία διε
θνώς ζήτηση.

Μερικά, μάλιστα, άπ’ τά σουξέ 
του, πού λανσάρει στο Βερολίνο, 

είναι έλλήνων συνθετών, μεταξύ τών όποιων μελωδίες τού Μουζάκη, μέ γερμα
νικούς στίχους, μέ τήν όνομαστή ορχήστρα έλαφράς μουσικής τού Χάϊντς Γέγκερ.

*
"Υστερα άπ’ αύτά καταλαβαίνετε καλά όλοι σας ποιά διεθνή θέση έχει πάρει 

ό Μακούλης μέσα στον καλλιτεχνικό κόσμο τής Γής.
Γι’ •αύτό καί τά τραγούδια του είναι άκριβοπληρωμένα όσο κανενός άλλους. 
Στον Μακούλη λοιπόν άπευθύνθηκε ή εκπομπή μας, ζητώντας οχι δίσκους, 

αλλά ένα ήχογραφημένο καλλιτεχνικό του πρόγραμμα.
Καί επέτυχε κάτι τό άληθινά ύπέροχο.
'Ο Μακούλης’ είχε τήν”καλωσύνη νά μάς στείλη, πριν ένα μήνα, άπ’ τήν Γερ-

Η1
Ό  εκλεκτός 'Έλληυ τραγουδιστής Τζίμμης Μα
κούλης, πού γνωρίζει θριαμβευτική επιτυχία στήν 
Κεντρική Ευρώπη, μέ ιδιόχειρη άφιέρωσή του 

πρός τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
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μανία τέσσερα τραγούδια του, μέσα σέ μιαν ταινία μαγνητοφώνου, καί τρία μοντέρνα 
κομμάτια μέ την πραγματικά καταπληκτική Γερμανική ’Ορχήστρα του Max Greger.

'Ολόκληρο αύτό τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα τοΰ Τζίμμυ Μακούλη καί του 
Μάξ Γκρέκερ, μετεδόθη σέ μια απ’ τις τελευταίες έκπομπές μας, καί προκάλεσε 
κατάπληξη στους άκροατάς μας...Κατάπληξη γιατί πρώτη φορά ό Τζίμμης παρου
σιαζότανε μέ τήν όνομαστή αύτή Γερμανική ορχήστρα άπό Ελληνικό Σταθμό.

Γιά νά καταλάβετε καλά τήν σημασία αύτής της άστυνομικής επιτυχίας, σας 
άναφέρω ότι τήν ταινία έτούτη μέ τά τραγούδια του Μακούλη, μάς τά έζήτησαν δυο 
ραδιοφωνικοί σταθμοί, τρεις διαφημιστικές εταιρείες, καί 5 παραγωγοί μουσικών 
έκπομπών.

Γιατί στήν ταινία αύτή, μέ κομφερασιέ ένα γερμανό τής ορχήστρας, καί μέ 
άναγγελία του κάθε τραγουδιού γερμανικά, άπ’ τον ΐδιο τον Μακούλη, παρουσιάζεται 
ολόκληρο πρόγραμμα πού τ’ άνοίγει καί τό κλείνει, άλλά καί τό πλαισιώνει ένδιαμέ- 
σως, ή φημισμένη γερμανική ορχήστρα τοΰ Max Greger.

Τά τραγούδια πού μάς έστειλε ό Μακούλης, δηλαδή τά : « ’Αγαπημένη μου 
Μαρία», «Στήν Κούβα τά Κορίτσα είναι καφετιά», «Σίντυ» καί «Τσίκα—Τσίκα 
Μπουμ» είναι σέ γερμανική γλώσσα, έκτος άπό τό τελευταίο πού τό μισό τό τραγου
δά ό Μακούλης καί Ελληνικά. Καί τό πρόγραμμα έκλεισε μέ τήν διεθνούς φήμης 
ορχήστρα τοΰ Max Greger, ποΰπαιξε γιά τήν εκπομπή της ’Αστυνομίας ένα μοντέρνο 
γερμανικό ρόκ, τήν ήχώ τής τρομπέττας καί τή σερενάτα ύπό τό σεληνόφως.

, Μέ τό πρόγραμμα αύτό ή άστυνομική εκπομπή πρόσθεσε μιά άκόμα θαυμαστή 
έπιτυχία στο ήδη πλούσιο καλλιτεχνικό ένεργητικό της, καί έδικαίωσε άπόλυτα τή 
φήμη της...

*
'Η ’Αστυνομία Πόλεων ευχαριστεί' θερμά τον εκλεκτό ελληνα τραγουδιστή 

Τζίμμη Μακούλη, γιά τήν πολύτιμη καλλιτεχνική του προσφορά, καί τοΰ στέλνει 
τις ευχές της γιά ένα ολόχρυσο μέλλον καί μιά χαρούμενη κι’ εύτυχισμένη ζωή.
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Ιούδας, ό προδότης καί δόλιος
Ύπο χ. Σ ■ ΚΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΥ, «σ-τυφύλαχος

« ’Ιούδας, ό προδότης καί δόλιος...» ψάλλει μελαγχολικά ή αγία έκκλησία μας. 
Ή  θλιβερά καί μελαγχολική αύτή άρμονία διαχέεται, ώς λιβανωτός, προς τά ύπερύ- 
ψηλα κωδωνοστάσια καί έκεΐθεν τά ιερά των πιστών σήμαντρα, ώς πομποί ήλεκτρι- 
κοί, την διασκορπίζουν εις τούς αιθέρας.

Οί ευσεβείς άνθρωποι την άκούουσι καί έκ βάθρων άναταράσσονται καί οί 
δίκαιοι την αισθάνονται καί σύγκορμοι φρικιώσι.

Δέν προκαλεί την φρικίασιν καί άναταραχήν ή προδοσία του ’Ιούδα καί ή δολιό- 
της. Ό χ ι- διότι καί τά δύο είναι φαινόμενα της κοινωνίας μας νοσηρά μέν, άποτρόπαια, 
πλήν όμως έ'κδηλα καί συνήθη.

’Αλλά την ψυχικήν των άνθρώπων θυελλώδη άναστάτωσιν καί φρικιαστικήν 
άποστροφήν τήν προκαλοϋν καί έξεγείρουσι του ’Ιούδα ό άσπασμός καί το φίλημα, 
πού ύποκρύπτουσι τήν βδελυράν καί επαίσχυντου προδοσίαν καί τοϋ μαθητου ή χρη
στοήθεια, πού καμουφλάρει μέ φυσικότητα τον κυνικον καί επονείδιστου έγκληματίαν.

'Η άνθρωπό της έγνώριζε το φίλημα, ώς τήν τρυφεροτέραν έκδήλωσιν των 
γλυκυτέρων της συναισθημάτων καί ώς τήν ώραιοτέραν της προσφοράν εις τον βωμόν 
τής λατρείας της.

Έγνώριζεν άκόμη τον μαθητήν νά άποπνέη μέ σεμνότητα το εύωδέστερον άρωμα 
του σεβασμού καί τήν άγνοτέραν δροσερότητα της ευγνωμοσύνης. ’Αλλά άλλοίμονον ! 
'Οποία ψυχική διαστρέβλωσις καί άποκτήνωσις κοινωνική.

Το φίλημα, ή εύγενεστέρα έκφρασις της λατρείας, ποταπή έκδήλωσις της 
χυδαιοτέρας προδοσίας· καί ό πολλαπλώς ευεργετηθείς μαθητής, ό πλέον τερατώδης 
καί μισητός εγκληματίας.

Φυσικόν λοιπόν καί εύλογον είναι, ύστερα άπό τήν ψυχικήν αυτήν διαστρέβλω- 
σιν καί άποκτήνωσιν κοινωνικήν, νά αισθάνεται ό άνθρωπος αποτροπιασμόν καί 
φρίκην. Άλοίμονον! ό ’Ιούδας, μέ τό ώραίου προσωπείου τού φιλήματος καί της 
ευγνωμοσύνης, δυστυχώς δέν άπέθανε- άλλά ζή καί κινείται άνάμεσά μας, ώς φίλος 
εύγενής καί επιστήθιος, μέ γλυκύτατου μειδίαμα κ α ί' έπίπλαστον καλωσύνην- ας 
άναζητήσωμεν αυτόν μέ προσοχήν καί έπιφύλαξιν.

Ό  Κάϊν, ό φονεύς τού αδελφού τού ’Άβελ, ό Βρούτος, ό δολοφόνος τού ευερ
γέτου του Καίσαρος καί ό ’Ιούδας, ό προδότης τού Θείου Διδασκάλου του, είναι τά 
ζωντανώτερα παραδείγματα τών διαστροφών μιας κοινωνίας.

"Ας άναζητήσωμεν λοιπόν μέ έπιμέλειαν τον Κάϊν, τον Βρούτον, καί τον 
’Ιούδαν διότι πάντοτε μηχανεύονται καί προετοιμάζουσιν τήν άτίμωσιν, τό έγκλημα 
καί τήν καταστροφήν.

Γνωρίζω ότι ή άναζήτησις τών δολίων αύτών υποκειμένων είναι κοπιώδης καί 
ή άνακάλυψίς των έ'ργον δυσχερές· ας άτενίσωμεν όμως μέ εΰλάβειαν καί σεβασμόν 
προς τό τραγικώτερον θύμα της προδοσίας, τόν Θεάνθρωπον Ίησοΰν καί νά εϊμεθα 
βέβαιοι, ότι άπό τήν πονεμένην θέσιν τού ικριώματος θά μάς χορηγήση πλουσίο>ς 
τήν Θείαν Του εύλογίαν καί τήν πατρικήν Του ένίσχυσιν καί προστασίαν.
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—Προήχθησαν εις τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου οί μέχρι τοΰδε άρχιφύ- 
λακες : Κατ’ έκλογήν : Καλαγκάτσης Γεώργιος, Τοπιντζής Γεώργιος, Μπαμπέτας 
’Ιωάννης, Τίγκας Άσημάκης, Πριόβολος ’Ιωάννης, Ζερβουλάκος Παναγιώτης, 
Κοντογιάννης Βασίλειος, Ταμπάκης Κωνσταντίνος, Άνδρέου ’Επαμεινώνδας, Άρ- 
νίδης Λέανδρος. Κατ’ αρχαιότητα : Κουτσογιάννης Παναγιώτης, Γκίκας Γεώργιος, 
Παντήρος Πέτρος, Μάνδηλας Νικόλαος, Πουλίτσας ’Αθανάσιος καί Μπαρμπετσέας 
Χαράλαμπος.

—Προήχθησαν εις τον βαθμόν τοϋ ΰπαρχιφύλακος οί κάτωθι άστυφύλακες : 
Καρούκης Άνδρέας, Σαγιαδινός Θωμάς, Άνδρακάκος Γεώργιος, Τσαπακίδης Γεώρ
γιος, Γρίμπας Κωνσταντίνος, Νάκης Γεώργιος, Τριανταφύλλου ’Αντώνιος, Κου- 
τσαύτης ’Αριστείδης, Κοτσικιάς Σεραφείμ, Κλουκινιώτης Γεώργιος, Καραμπαστέλ- 
λας Δημήτριος, Λάζος Κωνσταντίνος, Διονυσόπουλος Δημήτριος, ’Αντωνίου Νικό
λαος, Άγγελόπουλος ’Αθανάσιος, Μουμούρης Δημήτριος, Καλούδης Σπυρίδων, 
Πρέκας Γεώργιος, Νικολαίδης Κωνσταντίνος, Γρίβας Θεοφάνης, Δονουκάρης Δη- 
μήτριος, Κωνσταντάκος ’Ιωάννης, Καμάρης Στυλιανός, Μουράτογλου Κωνσταν
τίνος, Άδάμος Νικόλαος, Όρτακέλης Βασίλειος, Άρναούτης Μιχαήλ, Λιάπης 
Γεώργιος, Παπανικολάου Δημοσθένης, Καμποϋκος ’Αναστάσιος, Σκυλακάκης 
Παναγιώτης, Χριστάκος Ήλίας, Καρδαράς ’Απόστολος, Σκαλτσάς ’Ιωάννης, Στε
νάς ’Ιωάννης, Κάντας Νικόλαος καί Κουτραφούρης ’Αθανάσιος.

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι ’Αστυνομικοί 'Υπάλ
ληλοι: ’Αστυνόμος Β' κ. Μιχαλόπουλος Στέφανος, Ύπαστυνόμος Α' κ. Σκιντζής 
’Ιωάννης, Άνθυπαστυνόμοι: κ.κ. Βασιλόπουλος Γεώργιος καί Δίκιζας Δημή- 
τριος, Άρχιφύλακες: Πάχος ’Ιωάννης καί Σταυρόπουλος Δημήτριος καί οί άστυφύ
λακες: Σιαγκρής Παναγιώτης, Πουλόπουλος Θεόδωρος, Βασιλείου Γεώργιος, Κόσ- 
συβας ’Αντώνιος, Τέφος ’Αθανάσιος καί Ζορμπάς Βασίλειος.

—Άπελύθη τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος διά λόγους υγείας ό άστυφύλαξ Άση- 
μακόπουλος Κωνσταντίνος.

—Άπελύθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοϋ Πειθαρχικού 
Συμβουλίου ό ύπαρχιφύλαξ Φαρδούλης Παναγιώτης.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ώς μή κριθέντες ικανοί προς 
μονιμοποίησιν οί μαθητευόμενοι άστυφύλακες: Τζάιδας Παναγιώτης, Σταυρό
πουλος Κωνσταντίνος, ’Αγγέλου Δήμος καί Μπουλιώτης Κωνσταντίνος.

—Έπαναδιωρίσθη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα ό λόγω ορίου ηλικίας διαγράφεις 
άστυφύλαξ Άβδελίδης Στυλιανός, μέχρι συμπληρώσεως 20ετοΰς συνταξίμου υπη
ρεσίας.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑI ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Μέ ολοένα μεγαλύτερη επιτυχία, καί άνάμεσα σέ ενθουσιώδεις έκδηλώσεις 
θαυμασμού χιλιάδων άκροατών, συνεχίζονται τά όμορφα, μουσικά, ψυχαγωγικά καί 
διδακτικά προγράμματα της εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

—Στο πρόγραμμα τής 1ης Μαΐου έ.ε., πού ήταν πανηγυρικό καί άνοιξε καί 
έκλεισε μέ Ελληνικά καί ξένα τραγούδια τού Μάη, μετεδόθησαν σκίτσα άπ’ την 
Πρωτομαγιά καί δημοτικά, νησιώτικα, λαϊκά καί μοντέρνα τραγούδια. Τραγού-
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δη σαν ή Ρένα Βλαχοπούλου, ή Μάγια Μελάγια, ή Μ. Χατζοπούλου, ό Κορώνης— 
Φίλανδρος, ό Σώτος Παναγόπουλος καί ό Άρχιφύλαξ Μάνθος Φελώνης. Καί τό δλο 
έορταστικδ πρόγραμμα έκλεισε μέ εύχές προς τούς 'Έλληνας έργάτας καί χαιρετισμό 
της έργατικής πρωτομαγιάς.

*
—Το πρόγραμμα της 8ης Μαίου έ.έ., ήταν αφιερωμένο στούς ασθενείς. Μέ 

λογοτεχνική πρόζα γαλάζιας ομορφιάς, μέ παληά τραγούδια, μέ άπαλούς ρυθμούς 
καί βελούδινο ρυθμό, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τούς άκροατάς του.

Τά γεμάτα έλπίδα, άγάπη καί συμπόνοια λόγια προς κάθε άρρωστο, μίλησαν 
βαθειά μέσα στην ψυχή του, τήν γαλήνεψαν καί τής έδωσαν νέες δυνάμεις για την 
ώρα του πόνου. 'Η εκπομπή αύτή θεωρήθηκε σάν μια άπο τις καλύτερες της ’Αστυ
νομίας.

*
—Στο πρόγραμμα της 15ης Μαίου έ.έ. ή ’Αστυνομική ’Εκπομπή πρόσθεσε 

μιά άκόμα ύπέροχη καλλιτεχνική της έπιτυχία καί ενθουσίασε τούς φίλους της. Στήν 
έκπομπή αύτή μετεδόθη ένα πλήρες καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ήχογραφημένο στήν 
Γερμανία, μέ τον Τζίμμυ Μακούλη στις τελευταίες διεθνείς επιτυχίες του, καί μέ 
τήν όνομαστή Γερμανική ορχήστρα του έκλεκτοϋ Μαέστρου Μάξ Γκρέκερ. Τό πρό
γραμμα αύτο πού μάς έστειλε ό ίδιος ό Μακούλης άπ’ τή Γερμανία περιελάμβανε 
τέσσερα τελευταία σουξέ του Μακούλη, καί τρεις μοντέρνες έπιτυχίες του Μάξ 
Γκρέκερ. 1

(Κείμενα, επιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, ήχογραφήσεις: 'Υπηρεσίας Ραδιοφω
νικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Τεχνική βοήθεια Γιάννη Πορετσάνου. 
Συμμετέχει ό Γιώργος Ντούμας. Τούς δίσκους παραχωρεί εύγενώς τό Κατάστημα 
Γ. Όρφανίδη. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).

*
jjj *

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ
—Προς τον Διευθυντήν τής ’Αστυνομικής Σχολής καί Διευθυντήν του περιο

δικού μας, κ. Νικόλαον ’Αρχιμανδρίτην, άπεστάλη καί δημοσιεύεται κατωτέρω, έπι- 
στολή άναγνώστου τού περιοδικού έξ Άλιβερίου, τον όποιον θερμώς εύχαριστοΰμεν 
διά τάς εύγενεΐς κρίσεις του.

'Η επιστολή έχει ως έξης :
’Αξιότιμου κ. ’Αρχιμανδρίτην Νικόλαον 

Δ/ντήν ’Αστυνομικών Σχολών 
’Αθήνας

’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Προ τής ύπερόχου τώ οντι πνευματικής πανδαισίας ήν προσφέρει τό ύπό τήν 

αιγίδα ύμών έκδιδόμενον έγκριτον περιοδικόν « ’Αστυνομικά Χρονικά» προς πάντα 
μελετητήν καί δή επιστήμονα, δεν ήδυνήθην νά μή διαβιβάσω προς υμάς, καί δι’ 
ύμών προς τούς συνεργάτας σας τά πλέον θερμά μου συγχαρητήρια διά τό έπιτελού- 
μενον έργον σας.

'Η περίφημος ρήσις τού Θεανθρώπου «δς αν ποιήσει καί διδάξει ούτος μέγας 
κληθήσεται έν τή βασιλεία τών ουρανών» λαμβάνει σάρκα καί οστά έν τώ Σούματι 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Εύχομαι λοιπόν προς υμάς καί τούς συνεργάτας σας, άρωγόν έσαεί τήν θείαν 
ένίσχυσιν, έν τοΐς ύπέρ τής δόξης τής ’Αστυνομίας έργοις ύμών καί άγωνίσμασι....

Μετά πλείστης τιμής 
Γεώργ. Κ. Άργύρης 

'Υπάλ. Δ.Ε.Η. ’Αλιβέριον
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—'Ομοίως δεσποινίς, μετασχοΰσα εις δεξίωσιν τής ’Αστυνομικής Σχολής, 
μετά προσκεκλημένου δοκίμου τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων, άπέστειλε 
προς τον κ. Διοικητήν τής Σχολής, την κατωτέρω δημοσιευομένην έπιστολήν. Την 3υ- 
γενεστάτην ταύτην επιστολογράφον μας επίσης θερμώς εύχαριστοΰμεν διά τά ενθου
σιώδη λόγια της καί τήν διαβεβαιοϋμεν, δτι όλοι οί προσκεκλημένοι τής δεξιώσεως 
εκείνης τής Σχολής συνετέλεσαν εις τήν έπιτυχίαν της, μεταξύ των οποίων άσφαλώς 
διεκρίθησαν οί άριστοί κατά πάντα νεαροί μαθηταί των Στρατιωτικών Σχολών, μετά 
τών εκλεκτών δεσποινίδων τάς οποίας συνώδευον.

'Η επιστολογράφος μας γράφει τά εξής :
Κύριε ,

Είμαι πρώτα υποχρεωμένη νά σάς ζητήσω συγνώμην άν κατά κάποιο τρόπο 
σάς άπασχολήσω καί σάς κουράσω μέ το γράμμα μου. Μά θέλω δμως νά σάς βεβαι
ώσω είλικρινά καί νά σάς ευχαριστήσω τά μέγιστα διά τάς άρίστας εντυπώσεις πού 
συναπεκόμισα φεύγοντας άπο τήν ώραίαν εορτήν σας.

'Η άψογος έμφάνισις καί ή άκόμα τηρουμένη κοσμιότης δλων σας σέ κάθε 
έκδήλωσί σας γενικά, έδικαίωσαν διά μίαν άκόμα φοράν τάς προσδοκίας μας (σάν 
σύνολον καί σάν μονάδα).

Δεν ύπήρχε καί δεν έγινε τίποτε έστω καί ελάχιστα άπρεπο καί άκόμα άπο 
τήν αρχή κατακτήσατε αύτο πού δύσκολα στή Ρωμαίϊκη γενικά κατακτάται.

Τελειώνοντας δεχθήτε σάς παρακαλώ τάς άπειρους ευχαριστίας μου δι’ δλα, 
ώς καί εύχάς διά τήν λαμπράν συνέχισιν τών άνωτέρων έπιδιώξεών σας.

Άθήναι 11-3-57

** *

Μέ έκτίμησιν 
Μ. Κολοκούρη

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Τήν 18 καί 19ην Μαίου έ.έ'. έν τώ Έθνικώ Σκοπευτηρίω Καισαριανής, έτε- 

λέσθησαν οί ετήσιοι σκοπευτικοί άγώνες τών Άνωτάτων Στρατιωτικών Σχολών εις 
ους συμμετέσχον: 1) ή Στρατιωτική Σχολή Εύελπίδων, 2) ή Σχολή Ναυτικών Δο
κίμων, 3) ή Σχολή Άξ/κών Χωροφυλακής καί 4) ή Σχολή 'Υπαστυνόμων.

Είς τούτους έτελέσθησαν τά κάτωθι άγωνίσματα (άτομικά—ομαδικά).
Α '. Πολεμικού τυφεκίου εξ άποστάσεως 300 μέτρων (βολή άκριβείας). 

Εις το άγώνισμα τούτο ή 
Σχολή 'Υπαστυνόμων ένί- 
κησε νίκην πρώτην ομαδι
κήν, δι’ ήν έλαβε άθλοθετη- 
θέν κύπελλον ώς καί χρυ- 
σοϋν μετάλλιον καί δίπλόι
μα. Έ ξ άλλου ένίκησε νί
κην δευτέραν ατομική'/ διά 
τού δοκίμου Ύπαστυνόμου 
κ. Γιαννούλη Ίωάννου καί 
τριτην ατομικήν διά τού 
δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ.
Καρβουνάκη Μιχαήλ. Ά μ- 
φοτεροι έλαβον μετάλλιον 
καί δίπλωμα. Ή  βαθμολο
γ ία  κατά Σχολάς έχει ώς
ακολούθως: 1 ) Σχολή 'Υπ- 'Η σκοπευτική όμάς τής Σχολής Υπαστυνόμων.
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αστυνόμων 763/1000, 2) Σχολή Εύλπίδων 692/1000, 3) Σχολή Δοκίμων 552/ 
1000 καί 4) Σχολή Χωροφυλακής 512/1000.

Β '. Πολεμικού τυφεκίου έξ άποστάσεως 300 μέτρων (βολή ταχεία). 
Εις τοϋτο ή Σχολή 'Τπαστυνόμων ένίκησε νίκην δευτέραν δι’ ήν έλαβε άργυροϋν με
τάλλων καί δίπλωμα. ' Η Σχολή Εύελπίδων ένίκησε νίκην πρώτην, ή Σχολή Δοκίμων 
νίκην τρίτην καί ή Σχολή Άξ/κών Χωρ/κής νίκην τετάρτην.

Γ '. Πιστολιού ή περιστρόφου τω ν 0,22” κατ’ ανδρεικέλου, έξάποστά
σεως 25 μέτρων, διά παραγγέλματος. *Η κατάταξις καθ’ ομάδας εις τό άγώνιμα 
τοϋτο έχει ώς άκολούθως : 1) Σχολή Δοκίμων 36/162, 2) Σχολή Εύελπίδων 35/149,
3) Σχολή Άξ/κών Χωροφυλακής 31/120 καί 4) Σχολή 'Τπαστυνόμων 30/125.

Δ’ . Τυφεκίου ακρίβειας των 0,22” έξ άποστάσεως 50 μέτρων. 'Η κατά- 
ταξις καθ’ ομάδας είς τό άγώνισμα τοϋτο έχει ώς έξής : 1) Σχολή Δοκίμων 1892/ 
2000, 2) Σχολή Εύελπίδων 1888/2000, 3) Σχολή 'Τπαστυνόμων 1828/2000 καί
4) Σχολή Άξ/κών Χωρ/κής 1799/2000.

Ε'. Στρατιωτικού περιστρόφου 0,38 έξ άποστάσεως 25 μέτρων (βολή 
άκριβείας).

' Η κατάταξις καθ’ ομάδας είς τό άγώνισμα τοϋτο έχει ώς έξής : 1) Σχολή 
Εύελπίδων 321 /400, 2) Σχολή Δοκίμων 311/400, 3) Σχολή 'Τπαστυνόμων 301 /400 
καί 4) Σχολή Άξ/κών Χωρ/κής 251/400.

Είς τα άγωνίσματα Δ' καί Ε' ή Σχολή 'Τπαστυνόμων έλαβε χαλκοΰν μετάλλων 
καί δίπλωμα.

*
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, επί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των εορτής είς τούς Καθηγητάς τής Σχολής 'Τπαστυνόμων κ.κ. Κωνσταν- 
τινίδην Κων/νον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Γεωργόπουλον Κων/νον 'Τφηγητήν 
Παν/μίου, Δεμερτζήν Κων/νον Γυμνασιάρχην, Τσίπην Κων/νον Άστυν. Δ/ντήν Β', 
Τουζένην Κων/νον ’Αστυνόμον Α' καί Μαυρέαν Κων/νον, ώς καί είς άπαντας τούς 
έορτάζοντας συνεργάτας καί άναγνώστας τοΰ περιοδικού.

*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δ. Σ α π ο υ ν τ ζ ή ν ,  άστυφύλακα.—Εύχαριστοΰμε γιά τά καλά σας λόγια. 
Ή  μελέτη σας περί 25ης Μαρτίου ήλθε δυστυχώς παράκαιρα. Γράφετε συνεχώς γιά 
νά έξελιχθήτε λογοτεχνικώς.

Δεσποινίδαν ' Ε λ έ ν η ν  Μ α ν ο ύ σ ο  υ.—Εύχαριστοΰμε γιά τό γράμμα σας. 
Τό «Χαρούμενο Πάσχα» είναι καλό. Θά δημοσιευθή.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ Έ ν Άθήναις τή 9-5-57
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 848/2721/5

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Θέμα : Περί έκδόσεως βιβλίου υπό τον τίτλον «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕ
ΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

Ύ πό τοϋ Ά στυν. Διευθυντοϋ Α ' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, Διοικητοϋ των 
Ά στνν. Σχολών έξεδόθη βιβλίον υπό τον τίτλον «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕ
ΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

Τό βιβλίον τούτο αποτελεί ένα από τα. βασικό')τέρα βοηθήματα των αστυ
νομικών υπαλλήλων ανεξαρτήτως βαθμού.

Ή  εξαιρετική όμως επιμέλεια τόσον εις την επιλογήν τής ύλης, δσον καί εις 
τήν έν γένει σύνταξιν αυτού, τό καθιστούν πολύτιμον δι’ δσους αστυνομικούς επ ι
θυμούν ν’ αποκτήσουν επιστημονικήν καί τεχνικήν μόρφωσιν εις τά ζητήματα 
τής ’Ασφαλείας.

Τά θέματα τά όποια εξετάζονται κατά τρόπον επιστημονικόν, με απλότητα, 
με σαφήνειαν, με τεχνικήν ενημερότητα πλήρη, με συγχρονισμόν προς τήν έξέ- 
λιξιν τής κοινωνικής ζωής καί με ψυχολογικήν ικανότητα πλουσιωτάτην, δίδουν 
άνάγλνφον τήν εικόνα τών ικανοτήτων τάς οποίας δέον νά έχουν οι αστυνομικοί 
τής ’Ασφαλείας καί τών αγώνων αυτών κατά τοϋ εγκλήματος.

’Αλλά καί ή επαγωγικό της καί γλαφυρότης τοϋ συγγραφέως, γνωστού άλ
λως τε από πλείστα άλλα έργα του, επιτρέπουν εις κάθε πολίτην νά τό μελετήση 
καί νά γνωρίση τούς ανθρώπους τοϋ σκότους καί τοϋ εγκλήματος, εις τρόπον 
ώστε νά δύναται εις δεδομένην στιγμήν νά προφυλάσσηται από αυτούς καί νά 
βοηθή τήν ’Αστυνομίαν εις τό έργον της. —

Προς τον συγγραφέα έκφράζομεν τά συγχαρητήριά μας.
'Ο Υφυπουργός 

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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