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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
ΤΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
«ΕΠΑΓΓΕΛΙΥΙΑΤΙΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ» και «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
'Υπό τοϋ Δικηγόρου, τ. Έφέτου καί Γενι
κού Γραμματέως της Ελληνικής Εταιρείας
Ποινικού Δικαίου κ. ΧΡ ΙΣΤ Ο Υ Π . ΓΙΩΤΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

’ Εγκαταλείποντες το Συνέδριον τοΰτο, είσερχόμεθα εις τδ έτερον, συνελθόν
επίσης έν Λονδίνω μετ’ όλίγας ημέρας, ήτοι άπό 31 ’ Ιουλίου έως 5 Αύγούστου
1950, τό τοϋ Συγκριτικού Δικαίου, τό όργανωθέν ύπό της Διεθνούς ’ Ακαδημίας Συγ
κριτικού Δικαίου.
Τό πρόγραμμα τοϋ συνεδρίου τούτου διηρέθη εις 4 τμήματα. Τό πρώτον τμήμα
(Γενικόν) περιελάμβανε τούς έξης είδικωτέρους κλάδους τοϋ Δικαίου: Α ' 'Ιστορία
τοϋ Δικαίου, μέ πρώτον θέμα: «Α ί μορφαί τοϋ γάμου παρά τοΐς "Ελλησι καί τοΐς
Ρωμαίοις». Β' Κανονικόν Δίκαιον. Γ ' Δικαστική ’ Εθνολογία. Δ ' Δίκαιον τών άνατολικών χωρών. Ε' Φιλοσοφία τοϋ Δικαίου. Σ Τ ' Σπουδή της διδασκαλίας τοϋ Δικαίου.
Τό δεύτερον τμήμα, μέ τούς έξης κλάδους: Α ' ’ Αστικόν Δίκαιον. Β ' Διεθνές
’ Ιδιωτικόν Δίκαιον. Γ ' Πολιτική Δικονομία.
Τό τρίτον τμήμα περιελάμβανε : Α ' ’ Εμπορικόν Δίκαιον. Β' Δικαιώματα τών
διανοουμένων. Γ ' Νομοθεσίαν βιομηχανιών.
Τό τέταρτον τμήμα περιελάμβανε: Α ' Δημόσιον Δίκαιον. Β' Ποινικόν Δίκαιον.
Γ ' Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον.
"Εκαστος κλάδος περιελάμβανε περί τα 5 έως 10 θέματα. 'Ο κλάδος τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου λ.χ. περιείχε τά έξης θέματα: Ποινικόν Δίκαιον καί Πειθαρχικόν
Δίκαιον.—Τ ά δικαιώματα τής ύπερασπίσεως ένώπιον τοϋ άνακριτοΰ.—'Η ποινική
άρμοδιότης έν τη άεροπλοΐα.— Ποινικόν Δίκαιον τοϋ αύτοκινήτου.—Τό σύστημα τής
παθητικής προσωπικότητος (ποινική προστασία τών υπηκόων).—'Η μή άναδρομικότης τών ποινικών νόμων.—'Η έξέτασις τοϋ κατηγορουμένου.—'Η καταστολή της
διά τοϋ Τύπου καί της διά τοϋ ’Ασυρμάτου δυσφημήσεως καί τό δικαίωμα της άπαντήσεως. 'Ω ς καί άλλα τινά.
Δύο ή τρία θέματα καί έκ τοϋ Συνεδρίου τούτου θά πραγματευθώ.
Α ) «Ποινικόν Δίκαιον καί Πειθαρχικόν Δίκαιον». Τοϋ θέματος τούτου γενι
κός εισηγητής ύπήρξεν ό Γάλλος καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Montpellier κ. Legal.
’ Εποιήσατο διά της εΐσηγήσεως του άξιόλογον παραλληλισμόν τών δύο τού-
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των κλάδων του Δικαίου, ό όποιος παραλληλισμός περιελήφθη κατά τα ουσιώδη
αύτοΰ σημεία εις τήν τελικήν έπί του θέματος άπόφασιν του συνεδρίου, έχουσαν ώς
έξης: α ) Τό πειθαρχικόν καί τό ποινικόν δίκαιον έχουν προσομοιάζουσαν ούσιαστικήν μορφήν. ’Αναλύονται ώ ς δύο ποικιλίαι τοϋ κοινωνικού δικαιώματος του τιμωρεΐν,
άλλ’ έκτελοΰνται εις διάφορα περιβάλλοντα. Ό δυαδισμός οδτος της λειτουργίας
αύτών εξηγεί καί δικαιολογεί τήν παράλληλον αυτών ύπαρξιν.
β ) 'Η έκ φύσεως βασική όμοιότης αύτών διαπιστοϋται όλονέν πλειότερον
διά ταυτοσήμου άντιλήψεως περί παραβάσεως καί ποινής, ύπό τήν έπιφύλαξιν βεβαί
ω ς τών άναγκαίων έκατέρωθεν προσαρμογών. Ή δέ πειθαρχική διαδικασία τείνει νά
διαπλάσση τάς άρχάς της συμφώνως πρές τάς άρχάς τής κοινής άνακρίσεως. Μία
τοιαύτη προσέγγισις τοϋ πειθαρχικού δικαίου καί τοϋ ποινικοΰ δικαίου πρέπει νά
έπιδιωχθή. Ένδείκνυται ιδία νά καθιερωθώσιν σπουδαΐαι έγγυήσεις ύπέρ τών υποκει
μένων εις τήν πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν, είδικώτερον έπί τοϋ πεδίου τής διαδικασίας.
γ ) Έ ν τούτοις πλήρης έξομοίωσις εις πάσας τάς λεπτομέρειας τής τεχνικής
όργανώσεως μεταξύ τών δύο τούτων κλάδων τοϋ κατασταλτικού δικαίου, δεν φαίνεται
οΰτε δυνατή ούτε ευκταία· ιδία ή άρμοδιότης τής έκδικάσεως τών πειθαρχικών υ
ποθέσεων πρέπει νά άνήκη εις διάφορον ’Αρχήν άπό τών ποινικών δικαιοδοσιών. Είναι
δέ εύκταϊον ώ ς γενική άποψις, όπως ή ’ Αρχή αυτή καθιδρύεται ύπό τοϋ ενδιαφερο
μένου Σ ώ μ ατος.
δ ) Κωδικοποίησις τοϋ συνόλου τοϋ πειθαρχικού δικαίου δέν φαίνεται έπιβαλλομένη. Θά συνεπήγετο περισσότερα μειονεκτήματα άπό πλεονεκτήματα. Θά
ήτο προτιμώτερον, έκάστη ένδιαφερομένη όμάς νά μελετήση καί καταστρώση τήν
ιδίαν αυτής πειθαρχίαν καί νά τήν θέσπιση διά τών άντιπροσώπων της, είς τούς οποίους
πρέπει νά χορηγηθή εύρύ στάδιον έκτιμήσεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν έλέγχου έκ μέρους
τής δικαστικής έξουσίας, όργανουμένου έπί τή προόψει ένδεχομένων καταχρήσεων.
Β ) «Ά ναγνώρισις, κυρώσεις καί περιορισμοί (ένδεχόμεναι τάσεις) τοϋ δι
καιώματος τής άπεργίας είς τάς διαφόρους νομοθεσίας».
’ Επί τοϋ θέματος τούτου, ή άπάντησις τοϋ Συνεδρίου υπήρξε βραχεία καί
έπιγραμματική, ώ ς εξής:
«Δέν ύφίσταται δικαίωμα νόμιμον ή ήθικόν, διά τούς δημοσίους υπαλλήλους
νά άπεργοΰν».
Γ ) «Τ ά δικαιώματα τής ύπερασπίσεως ένώπιον τοϋ άνακριτοΰ».
Έ π ί τοϋ θέματος τούτου, εύρεϊα έγένετο συζήτησις έν τώ ποινικώ τμήματι
τοϋ συνεδρίου, όπου ίδιάζουσα έδόθη προσοχή καί είς τάς σχετικάς μέ τό θέμα τοΰτο
διατάξεις τοϋ Ελληνικού Σχεδίου τοϋ ήδη Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. ’ Εκείνο
όμως τό όποιον χρήζει ιδιαιτέρας ένταΰθα μνείας, είναι τό κατά τά έτη 1944-45 καί
εϊτα κατά τό 1948 έκπονηθέν έν Γαλλία Σχέδιον Κώδικος Ποινικής Δικονομίας ύπό
δεκαμελοΰς Επιτροπής, προεδρευομένης ύπό τοϋ προαναφερθέντος ήδη έξ άλλης
άφορμής διεθνώς γνωστού καθηγητοΰ τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου έν τώ Πανεπιστήμιο)
τών Παρισίων κ. Η. Donnectieu de Vabres.
Τό σχέδιον τοΰτο έμφανίζει ιδιορρυθμίας καί νεωτερισμούς άξιους νά μνημονευθοΰν ένταΰθα, οχι μόνον διά τό καινοφανές αύτών, άλλά καί διά νά γίνη άντιπαραβολή αύτών προς γειτονικάς κατευθύνσεις τοϋ ήμετέρου νέου Κώδικος Ποινικής
Δικονομίας. ’ Οφείλω νά προσθέσω, ότι τό Γαλλικόν τοΰτο σχέδιον δέν έλαβεν είσέτι
επίσημον μορφήν, διότι, ώς γράφει ό Πρόεδρος τής συνταξάσης τοΰτο ’ Επιτροπής
καθηγητής Donnectieu de V abres είς τά « ’Ανάμικτα Karb Schltyer», δέν έτέθη
εισετι, κατά τό κρατοΰν έν Γαλλία έθος, τό σχέδιον ύπό τήν κρίσιν τών 'Ολομελειών
τών Έ φετείων καί τών Πανεπιστημίων.
Διά νά κατανοηθή ή άφορμή τών νεωτερισμών περί ών τό σχέδιον τοΰτο,
πρέπει νά έχωμεν ύπ’ οψει τάς εξής δύο είδικάς συνθήκας έν Γαλλία :
α) 'Ο ’Ανακριτής έκεϊ, είναι έκ τοΰ νόμου έπιφορτισμένος μέ όλα τά καθή-
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κοντά τοϋ άλλοτε καί εκεί ίσχύσαντος δικαστικού συμβουλίου, έκδίδει δηλ. μόνος,
έκτος των εις τό Πλημμελειοδικεΐον παραπεμπτικών διαταγών κλπ. καί ολα γενικώς
τά άπαλλακτικά βουλεύματα, υποκείμενα μόνον εις τό ένδικον μέσον της έφέσεως
ενώπιον τοϋ Συμβουλίου τών Έ φετών.
β ) ’ Εκεί—ίσως οχι μόνον έκεϊ—ή ’Αστυνομία υπερβαίνει συχνάκις κατά την
προανάκρισιν τών κατηγορουμένων τά θεμιτά όρια καί προκαλεΐ ομολογίας διά μέσων
άνεπιτρέπτων, οιον διά κακομεταχειρίσεως τών κατηγορουμένων, διά ραβδισμών,
διά παρατεταμένηο εξαντλητικής άνακρίσεως κ.τ.τ. ’ Ενεργεί δέ ουτω ή ’Αστυνομία
έκ προληπτικώς γινομένης άντιδράσεως, διά νά παρουσιάση δηλ. όσον τό δυνατόν
διησφαλισμένην την άνακρινομένην ύπόθεσιν όταν θά λάβη αότη τήν οδόν τής τακτι
κής άνακρίσεως, όπου ή άνάκρισις καθίσταται φανερά διά τον κατηγορούμενον καί
έχει ούτος δικαίωμα παραστάσεως μετά συνηγόρου. Διότι, σημειωτέον, έν Γαλλία,
ό από τοϋ έτους 1897 ισχύων νόμος περί φανεράς άνακρίσεως ισχύει μόνον ενώπιον
τοϋ τακτικού Άνακριτοϋ, ούχί δέ καί ένώπιον τών προανακριτικών υπαλλήλων.
(Κατ’ άπομίμησιν τούτου έγένετο ό παρ’ ήμϊν Νόμος Γ.Φ. τοϋ έτους 1910, άλλά ύπό
εύρυτέραν έκτασιν).
Προς άντιμετώπισιν τών εντεύθεν έμφανιζομένων έν τή δικαστηριακή άτο
πων, τό σχέδιον κατέφυγεν εις τήν έξής θεωρητικήν κατασκευήν :
'Η φάσις τής προδικασίας διέπεται σήμερον ύπό τής θεωρητικής αρχής τοϋ
χωρισμού τής διώξεως, έμπιστευμένης εις τον Εισαγγελέα, άπό τής άνακρίσεως,
έμπιστευμένης εις τον ’ Ανακριτήν. 'Ο τελευταίος ούτος μεριμνά περί τής άναζητήσεως τών ένδείξεων, περί τής συλλήψεως καί προφυλακίσεως τοϋ κατηγορουμέ
νου, περί τής παραπομπής αύτοϋ εις τό άκροατήριον κλπ. ’ Ενώ ό νόμος άνέθηκεν
εις τον ’ Ανακριτήν εύρέα δικαιώματα, λόγω τής δικαστικής του ίκανότητος, έν τούτοις έν τή πράξει ή δράσις τοϋ Άνακριτοϋ εύρίσκεται μειωμένη, άφ’ ενός λόγω τής
άνεπαρκείας τών σχέσεών του μετά τών οργάνων τής δικαστικής ’ Αστυνομίας,
καί έξ άλλου ένεκα τοϋ χαρακτήρος τής κατ’ άντιμωλίαν διεξαγωγής τής άνακρί
σεως, δν χαρακτήρα συν τώ χρόνω περιεβλήθη ή τακτική άνάκρισις. Κ ατ’ άντίστροφον δέ λόγον, ή δράσις τοϋ Είσαγγελέως έν τή πράξει έχει ένισχυθή, διότι κεκτημένος
ούτος βαθμόν άνώτερον τοϋ Άνακριτοϋ, έν τή δικαστική ιεραρχία, έχει έπί τής άνα
κρίσεως βαρύνουσαν γνώμην. 'Η άσυμφωνία αδτη μεταξύ θεωρίας καί πράξεως
είναι έπάναγκες κατά τινα τρόπον νά θεραπευθή, διότι γίνεται παραίτιος διακινδυνεύσεως έφ’ ενός τής άποτελεσματικότητος τής άνακρίσεως καί έξ άλλου τών νομί
μων συνφερόντων τών διαδίκων. Τό σχέδιον έπιδιώκει τον σκοπόν τής θεραπείας
διά τίνος άναστροφής τών ρόλων. 'Ο Εΐσαγγελεύς, επιφορτισμένος ήδη μέ τήν π ρω 
τοβουλίαν τής διώξεως, θά έχη εφεξής καί τό βάρος τό τής άνακρίσεως, κατ’ έφαρμογήν τής γενικής άρχής, ότι είς τον διώκοντα προσήκει ν’ άποδείξη τούς ισχυρι
σμούς του. Ούτος νά ενεργή πάσας τάς άνακριτικάς πράξεις, έρεύνας, εξετάσεις
μαρτύρων, λήψιν άπολογιών τών κατηγορουμένων, προφυλάκισιν ή άπόλυσιν αύτών
κλπ. 'Υπεράνω όμως τοϋ Είσαγγελέως θά ΐσταται δικαστής λειτουργός, ό ’Ανα
κριτής (le juge de instruction), τοϋ οποίου ή άποστολή θά συνίσταται είς τό νά
παρεμβαίνη κατά τό στάδιον τής άνακρίσεως προς τό συμφέρον τών διαδίκων, θά
έχη δηλ. άποστολήν έλεγκτοΰ τής ύπό τοϋ Είσαγγελέως ένεργουμένης άνακρίσεως.
Θά ρυθμίζη ούτος τά παρεπίμπτοντα ζητήματα, έπί πραγματογνωμοσύνης λ. χ., θά
άποφαίνεται περί τής προσωρινής άπολύσεως τοϋ κατηγορουμένου κ.τ.τ., τέλος,
θά κηρύσση περαιωμένην τήν άνάκρισιν ή θά διατάσση τήν συμπλήρωσιν αυτής.
Παύει δηλ. ό ’ Ανακριτής ών άξιωματικός τής δικαστικής-Αστυνομίας, διατηρεί έξ
άλλου τον τίτλον αύτοϋ καί τά έκ τοϋ βαθμοϋ του καθήκοντα ώς δικαστοϋ τής άνα
κρίσεως (juge de instruction).
’ Ιδού ήδη καί οί παραλλήλως διά τοϋ αύτοϋ σχεδίου είσαγόμενοι έτεροι νεω
τερισμοί ώ ς προς τά δικαιώματα τοϋ κατηγορουμένου. 'Ο ώ ς ύποπτος συλληφθείς
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κατηγορούμενος, δεν θά εχη πλέον δικαίωμα νά έπικοινωνήση μέ τον συνήγορόν του,
ούτε νά λάβη γνώσιν τής δικογραφίας, είμή μόνον μετά την πρώτην (ένώπιον του
Είσαγγελέως) άπολογίαν του. 'Η άπολογία του αΰτη θά δύναται νά λάβη χώραν τό
βραδύτερον δέκα πέντε (15) ημέρας μετά τήν προσαγωγήν του (δηλ. άπό της ήμέρας καθ’ ήν συνετάγη ένώπιον τοϋ είσαγγελέως ή έ'κθεσις περί λήψεως της ταυτότητός του). Μόνον κατόπιν ειδικής άδειας τοϋ είσαγγελέως θά δύναται ό κατηγο
ρούμενος νά δέχηται επισκέψεις προσώπων κλπ. Έ νί λόγω κατά τάς πρώτας 15 η
μέρας άπό τής συλλήψεώς του καί κατ’ αυτήν έτι τήν πρώτην ένώπιον τοϋ είσαγ
γελέως (άσκοϋντος άνακριτικά πλέον καθήκοντα) άπολογίαν του, ό κατηγορούμενος
θά διατελή έν πλήρη άπομονώσει. Μετά τήν πρώτην άπολογίαν του, θά άπολαύη
των δικαιωμάτων τής φανεράς άνακρίσεως.
Διά των μέτρων τούτων, οί συντάκται τοϋ σχεδίου φρονοΰν, ότι θεραπεύονται
τά σημερινά άτοπα τής άσυμφωνίας, θεωρίας καί πράξεως άφ’ ένός, ένώ έξ άλλου
έπιτυγχάνεται άποφυγή τής συσκοτίσεως τής άνακρίσεως έκ μέρους τοϋ κατηγορου
μένου. Φρονοΰν έπί πλέον, ότι ή μεταρρύθμισις αΰτη θά συντελέση εις τό νά έξαλείψη,
ή τουλάχιστον σπουδαίως νά περιορίση, τάς έξ άντιδράσεως προς τάεύρέα δικαιώματα
τοϋ κατηγορουμένου σημερινάς προληπτικώς γινομένας υπερβασίας τ ή ς ’ Αστυνομίας.
Είναι περιττόν νά είπωμεν, ότι τό σχέδιον τοΰτο εόρήκεν τόσον έν Γαλλία,
όσον καί άλλαχοΰ δριμεϊς έπικριτάς. Τό κατέκριναν ώ ς άνελεύθερον, ώ ς άποπνέον
Γερμανικόν ναζισμόν, ’ Ιταλικόν φασισμόν καί Ρωσικόν σοβιετισμόν. Λ.χ. ό Βέλγος
σύμβουλος τής έπικρατείας Henri Buch ευρίσκει έν αύτώ εμπνευσιν... τοϋ στρατη
γού de Qaulle καί προοίμιον έπαναστατικοΰ κινήματος. Εις τάς έπικρίσεις ταύτας
άπαντών ό κ. Bonnetieu di Ualres, λέγει μετά τίνος γαλατινής ειρωνείας, ότι τά
περί έμπνεύσεως τοϋ στρατηγού de Qaulle άποτελοϋν όντως τιμήν διά τήν ζωηράν
φαντασίαν τοϋ ύποθέσαντος τοΰτο κ. Buch.
Οί ύποστηρικταί τοϋ σχεδίου έπικαλοϋνται τήν Σουηδικήν νομοθεσίαν, ή ο
ποία διέπεται ύπό άναλόγου διαχωρισμού καθηκόντων είσαγγελέως καί άνακριτοΰ,
άπό τίνος δέ άπόψεως καί τά Ά γγλο-σαξω νικά θέσμια. Ώ ς προς τον περιορισμόν
των δικαιωμάτων τοϋ κατηγορουμένου, έπικαλοϋνται τήν νομοθεσίαν τοϋ Λουξεμ
βούργου, καί δή τό άρθρον 5 τοϋ νόμου τής 19 Νοεβμρίου 1929, κατά τό όποιον δεν
έπιτρέπεται εις τον κατηγορούμενον νά έπικοινωνήση μετά τοϋ δικηγόρου του, εί
μή μετά τήν πρώτην έπί τής κατηγορίας άπολογίαν του.
’ Ανωφελές θά ήτο νά έκταθώ έπί των έν τώ Συνεδρίω έπί τοϋ θέματος «περί
των δικαιωμάτων τοϋ κατηγορουμένου κατά τήν άνάκρισιν» γενομένων συζητήσεων.
Περιορίζομαι μόνον νά μνημονεύσω τήν άπόφασιν τοϋ Συνεδρίου, άποδεχθεΐσαν
τήν γνωμάτευσιν τοϋ 4ου Τμήματος έ'χουσαν οΰτω :
«Τ ό τμήμα έν δψει τής εύρύτητος τοϋ θέματος διαπιστοΐ τήν δυσχέρειαν νά
διαπιστώση εύχάς γενικής μορφής.
Φρονεί, ότι έάν τυχόν ήθελον παραχωρηθή νέα δικαιώματα εις τήν ύπεράσπισιν
τοϋ κατηγορουμένου κατά τό στάδιον τής άνακρίσεως, θά διεκινδύνευον νά έπαυξήσουν έν τη πραγματικότητι τήν πρακτικήν των άστυνομικών άνακρίσεων, άντιθέτω ς προς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν.
'Τπό τάς συνθήκας ταύτας, φρονεί ότι κύριον πρόβλημα συνίσταται εις τήν
άνεύρεσιν των καταλλήλων προληπτικών μέτρων άντιδράσεως κατά των καταχρή
σεων των άστυνομικών άνακρίσεων, αί όποϊαι δύνανται νά παραλύσουν πάσας τάς
εγγυήσεις, αί όποϊαι έχουν ήδη άναγνωρισθή εις τήν ύπεράσπισιν.
Γενικά συμπεράσματα.
’ Εκ τοϋ περιεχομένου τών τεθέντων καί συζητηθέντων θεμάτων εις τά περί
ών ό λόγος δύο διεθνή συνέδρια, έκ τών έπ’ αύτών γενομένων συζητήσεων καί τών
πορισμάτων, τών οποίων ώχράν άπεικόνισιν έλαβον τήν τιμήν νά παρουσιάσω ένώ-
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πιον 'Υμών, δυνάμεθα νά συναγάγωμεν φευγαλέας τινάς γραμμάς περί των συγχρό
νων τάσεων του όλου Δικαίου.
Έ ν πρώτοις, εις τήν σφαίραν της διεθνούς επικοινωνίας, παρατηρεϊται έκδηλος
ή τάσις όπως ένισχυθοϋν οί κανόνες τοϋ διεθνούς δικαίου, δι’ έπεκτάσεως άμα
της έννοιας καί τοϋ περιεχομένου αύτοϋ, τείνοντος όπως καταστή ύπερεθνές δίκαιον.
Ή τάσις αότη επιδιώκεται νά έπιτευχθή άμέσως μέν διά της καθιερώσεως καί ποι
νικών έ'τι κυρώσεων εις τινας περιπτώσεις, ώ ς καί δι’ ίδρύσεως εις άλλας περιπτώ
σεις διαφόρων ειδικών διεθνών δικαιοδοσιών προς έπίλυσιν καί ιδιωτικών διαφορών
έ'τι μεταξύ έτεροεθνών έμμέσως δέ, διά της προσπάθειας προς άπόκτησιν ομοιο
μορφίας μεταξύ τών διαφόρων Κρατών έπί κεντρικών άρχών καί ορισμών, εις τρό
πον ώ στε νά εόχεραίνεται καί νά. προωθείται ή μεταξύ τών Κρατών καί τών άτόμων
επικοινωνία. Πολύ περισσότερον ή άλλοτε, δεν θά δύναται έφεξής τά Κράτη νά δια
μορφώνουν τούς θεσμούς των έν άδιαφορία προς τάς πέριξ αυτών εξελίξεις, καί πολύ
έντονώτερον ή άλλοτε θά ύφίστανται τήν άλληλεπίδρασιν έπί τής διαμορφώσεως
τών θεσμών των. "Ανευ τής ένδεικνυομένης ένότητος τών νομοθεσιών τών Κρατών,
κατά τάς βασικάς τουλάχιστον άρχάς, αί οίκονομικαί συναλλαγαί καί αί άλλαι έπικοινωνίαι μεταξύ τών Κρατών καίτών Λ αών δύνανται νά παρακωλυθοϋν, κατά τρό
πον δυνάμενον ένίοτε νά παραβλάψη καί αύτήν ί τ ι τήν στοιχειώδη εύημερίαν τών
κατοίκων Χ ώρας τινός.
Άναφορικώς ήδη προς τά έσωτερικά τών Κρατών δίκαια, άναφορικώς ώ ς προς
τά άτομικά δικαιώματα, άφορμήν λαμβάνοντες έκ τοϋ περιεχομένου ένίων έκ τών
ύποβληθέντων εις τά συνέδρια ταΰτα θεμάτων, έκ τών έπ’ αύτών γενομένων συζη
τήσεων καί είδικώτερον έκ τοϋ προ ολίγου μνησθέντος θέματος περί τών δικαιω
μάτων τοϋ κατηγορουμένου ένώπιον τοϋ άνακριτοΰ καί τής έπ’ αύτοϋ άποφάσεως
τοϋ διεθνοΰς συνεδρίου, άγόμεθα εις το νά διαπιστώσωμεν άφ’ ενός μίαν προσπάθειαν
προς ένίσχυσιν τών έγγυήσεων τής προστασίας αύτών καί έξ άλλου παραλλήλως
μίαν νεωτέραν γενικήν τάσιν προς άναχαίτησιν έκ τοϋ κατήφορου, προς τον όποιον
κατά τά τελευταία έ'τη έφέρετο ή συνεχώς έπαυξανομένη προστασία τών άτομικών
δικαιωμάτων, ή άπό τής γαλλικής Έ παναστάσεως ελκουσα τήν άφετηρίαν. Ή νεωτέρα αυτή στροφή άποβλέπει εις μίαν άποτελεσματικωτέραν περιφρούρησιν τοϋ Κοι
νωνικού συνόλου έναντι τής άπειλής υπό τών έγκληματιών τοϋ κοινοΰ δικαίου. 'Η
στροφή αΰτη έξηγεΐται, άφ’ ενός έκ τοϋ ότι—ώ ς λέγει καί ό M ontescqieu εις τό έργον του Esprit des lois—εις τήν φύσιν τοϋ άνθρώπου έ'γκειται τό νά καταχράται
συνήθως τής δυνάμεως, έπομένως καί τών δικαιωμάτων τά όποια άποκτα, διό παρίσταται έκάστοτε άνάγκη χαλιναγωγήσεώς τίνος· αί τεχνικαί πρόοδοι έξ άλλου παρέσχον εις τήν διάθεσιν τοϋ άτόμου πολύ πλείονα ή άλλοτε μέσα έπιβουλής κατά τοϋ
πλησίον, συντρεχούσης δέ καί τής μεταπολεμικής κακοδαιμονίας, κατέστησαν τό
άτομον πλέον έπίφοβον ή άλλοτε έ'ναντι τοϋ Συνόλου. Είναι δέ χαρακτηστικόν ότι
ή περί ής ό λόγος έξ άντιδράσεως έπελθοΰσα άναστροφή τών ιδεών εις έπιστήμονας
τοϋ έλευθέρου Κόσμου, έ'φθασε μέχρις άκροτήτων έκεϊ οθεν προήλθεν ή έπί ένα καί
ήμισυ αιώνα δεσπόσασα τοϋ πεπολιτισμένου Κόσμου διακήρυξις τών δικαιωμάτων
τοϋ άτόμου, άπό τήν φιλελευθέραν δηλ. Γαλλίαν.
Εις τήν ήμετέραν εύδαίμονα Χώραν, εις τήν όποιαν αί άρχαί καί τά συστήματα
είναι πράγματα άπε/θή, δέν δυνάμεθα μ’ όλα ταϋτα νά διαπιστώσωμεν άκρότητας
έξ άντιδράσεως εις τό, λίαν ένδιαφέρον άλλως τε, κεφάλαιον τοΰτο. Πρέπει δέ νά
κατεχώμεθα άπό έθνικήν υπερηφάνειαν, διότι παρ’ όλας τάς άντιξόους περιστάσεις,
δέν ήδυνήθησαν νά βλαστήσουν εις τά πνεύματα τών Ελλήνων έπιστημόνων, ούδέ
νά καρποφορήσουν ύπό τον γλαυκόν τής ’ Αττικής ούρανόν ύπερβολαί, παρορώσαι
τήν άνεκτίμητον άξίαν τής άνθρωπίνης προσωπικότητος.
X. ΓΙΩΤΗ Σ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡ ΑΓ ΜΑ ΤΟΓ ΝΩΜ ΟΣΥ ΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ
'Υπό τοϋ Ύποδιευθυντοΰ τοϋ
------------------------------- ’Αστυνομικού ’Εργαστηρίου της L y o n ,--------------------------------κ. JACQUES L O C A R D

Προϊστάμενος Εργαστηρίου, ’ί σως ολίγον σκεπτικιστής, θά κατέτασσε τούς
’ Αστυνομικούς ή τούς Δικαστικούς διά τούς οποίους ένήργει δικαστικάς πραγματογνωμοσύνας εις δύο κατηγορίας.
Εις έκείνους οί όποιοι αποδίδουν εις τό πρόσωπόν του μαγικάς ικανότητας
καί θεωροϋσι τούτον ικανόν νά διαλευκάνη καί τήν πλέον σκοτεινήν καί περίπλοκον
ύπόθεσιν διά θαυματουργών άναλύσεων καί εις έκείνους οί όποιοι καταδικάζουν έν
τ ώ συνόλω άπασαν τήν έπιστημονο-τεχνικήν ’Αστυνομίαν, μέ τήν σκέψιν ότι «"Οταν
•ή έπιστήμη προχωρεί κατά έν βήμα, ή άλήθεια υποχωρεί κατά δύο».
’Αναμφιβόλους δεν πρέπει νά γενικεύσωμεν τήν μη κατανόησιν ταύτην τής
’ Επιστημονικής ’ Αστυνομίας, παρ’ εκείνων οίτινες θά ήδύναντο νά έπωφεληθοΰν
έξ αύτής, άλλ’ είναι άληθές ότι ή ερμηνεία των άποτελεσμάτων μιας άναλύσεως
δεν είναι πάντοτε πράγμα ευκολον, ή έν πάση περιπτώσει άμέσως έφικτή.
’ Εάν μερικαί άποδείξεις, (π.χ. ή έξακρίβωσις των δακτυλικών άποτυπωμάτων
ή όποια κυρίως άλλοτε ήτο πολύ έν χρήσει, σήμερον δεν είναι όλιγώτερον καί τούτο
διότι ή δοθεϊσα μεγίστη δημοσιότης είς τήν δακτυλοσκοπίαν έπέτρεψε.είς τούς κακο
ποιούς νά λάβωσι τάς προφυλάξεις των καί κατέστησε σχεδόν άνέφικτον τήν άναζήτησιν δακτυλικών άποτυπωμάτων έπί τού τόπου τού έγκλήματος ή διά νά άναφέρω έτι προσφορώτερον παράδειγμα, ή έξακρίβωσις τής ταυτότητος ενός πυροβόλου
όπλου), άγουσιν εις άποτελέσματα άπολύτως ικανοποιητικά άτινα έλλείψει παντός
άλλου στοιχείου δύνανται νά προκαλέσουν σύγχυσιν είς τον κακοποιόν, μερικαί έν
τούτοις πραγματογνωμοσΰναι καταλήγουσιν άντιθέτως είς συμπεράσματα άτινα
είναι σκόπιμον νά έρμηνευθώσιν έν συνδυασμώ μέ τά λοιπά άποτελέσματα τής άνακρίσεως.
’ Επ’ αυτού τού είδους τών υποθέσεων θά έπεθύμουν νά έπιμείνω ένταΰθα.
’ Αναμφιβόλους, θά υπήρχε μία λύσις απλή, ήτις θά συνίστατο είς τήν εύθύς
έξ άρχής άπόρριψιν πάσης άναλύσεως τής όποιας τό άποτέλεσμα δεν θά παρεΐχεν
άπόλυτον βεβαιότητα.
Πρέπει λοιπόν όχυρούμενοι όπισθεν τού φάσματος τής δικαστικής πλάνης
νά παραιτηθώμεν τής έξακριβώσεως τών τριχών τής κεφαλής ένός κατηγορουμένου
ύπό τήν πρόφασιν, ότι έν θετικόν άποτέλσμα δεν άποτελεΐ μίαν άπόλυτον άπόδειξιν;
Θά έκθέσωμεν έν τούτοις κατωτέρω περίπτωσιν καθ’ ήν πραγματογνωμοσύνη
γενομένη έπί τριχών, έπέτρεψε ν’ άποδειχθή ή ένοχή τού δράστου έπισύρασα ουτω
τήν καταδίκην αυτού.
Οί σύζυγοι R aym ond, κάτοικοι τής V illefranche-sur-Saone, εύρέθησαν
δολοφονημένοι μίαν πρωίαν έντός τού δωματίου των. Μεγάλη άκαταστασία καί παραβιασθέντα έπιπλα κατεδείκνυον ότι τό κίνητρον τού έγκλήματος ήτο ή κλοπή.
Έφαίνετο ότι ώ ς είσοδος είχε χρησιμεύσει τό παράθυρον τού δωματίου. ’Ίχνη έλαστικών τροχοφόρων έντός τής αυλής έπέτρεπον τήν σκέψιν ότι οί κακοποιοί ήσαν
δύο τον άριθμόν καί είχον διαφύγει διά ποδηλάτου. 'Η άναζήτησις δακτυλικών άπο
τυπωμάτων έντός τού δωματίου δεν έδωκεν άποτελέσματα, μερικά δέ ίχνη άποτυ
πωμάτων αίματωμένων χειρών έστεροΰντο θηλοειδών γραμμών προς παραβολήν.
Ά ντιθέτως, έντός τής αύλής άνευρέθη άεραντλία ποδηλάτου, ή όποια κατά πάσαν
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πιθανότητα είχε πέσει έκ τοϋ ποδηλάτου τοϋ ένός των κακοποιών. 'Η άεραντλία είχε
αποτυπώματα όχι πλήρη άλλα πολύ καθαρά καί δυνάμενα άριστα να άναζητηθώσι.
'Η άεραντλία συνεσκευάσθη έπιμελώς διά νά χρησιμεύση ώς πιεστήριον άφ’ έτέρου
δέσμη τριχών (τούφα) περισυλλεγεΐσα έκ της συνεσφιγμένης παλάμης της χειρος
τοϋ θύματος R aym ond παρελήφθη ομοίως καί διεφυλάχθη.
Κατά την διαδρομήν της έπιστροφής, ό’ Αστυνόμος της μηχανοκινήτου 'Υ πη
ρεσίας, ό όποιος διηύθυνε τήν άνάκρισιν, άνεκοίνωσεν εις τούς βοηθούς τοϋ ’ Α στυ
νομικού Εργαστηρίου κατάλογον κακοποιών, οί όποιοι ήτο πιθανόν νά εδρών άπό
τίνος χρόνου είς τήν περιοχήν έκείνην καί τών οποίων τά άποτυπώματα θά ήτο έπωφελές νά παραβληθώσι μετά της άεραντλίας. Μόλις έπέστρεψαν είς L yon , προέβησαν είς τήν άναζήτησιν τών δακτυλοσκοπικών δελτίων είς τάς συλλογάς καί μεθ’
ίκανοποιήσεως διεπίστωσαν ότι τά άποτυπώματα τοϋ κατηγορουμένου διά τό έγκλημα
συνέπιπτον τελείως μετά τών τοϋ ένός όνόματι Gorgier.
Τό άποτέλεσμα τοϋτο άνακοινωθέν είς τήν μηχανοκίνητον ’ Αστυνομίαν, έπέτρεψεν είς τούς άνακριτάς νά συμπεράνωσιν ότι τό έγκλημα είχε κατά πάσαν πιθα
νότητα έκτελεσθή ύπό δύο άτόμων καταδικασθέντων καί άλλοτε : Ώνομάζοντο
ούτοι Pinet καί Gorgier, προσφάτως έξελθόντες τών φυλακών καί δρώντες πάντοτε
έν συνεργασία. Άπέμεινε νά έπιτευχθή ή σύλληψίς των. 'Η άναζήτησις καί ή κατα
δίωξές των υπήρξε περιπετειώδης. Έ ν τέλει ή σύλληψίς των έλαβε χώραν έν Μ ασ
σαλία, άλλά αυτή δεν έπραγματοποιήθη άναιμάκτως. Δεν έθρηνήσαμεν άπωλείας
άπό της πλευράς τ η ς ’ Αστυνομίας, άλλ’ ό Pinet έφονεύθη, τοϋ Gorgier συλληφθέντος.
'Ο Gorgier μετεχειρίσθη άπλοΰν σύστημα ύπερασπίσεως. Τοϋτο συνίστατο
είς τό νά έπιρρίπτη τήν ένοχήν καί τήν ευθύνην έξ ολοκλήρου είς τον θανόντα συνέ
νοχόν του. Δεν ήδύνατο βεβαίως ν’ άρνηθή τήν παρουσίαν του είς τον τόπον τοϋ έγκλήματος, άφοΰ εΐχεν έξακριβωθή ή ταύτότης του διά τοϋ άποτυπώματος τής άεραντλίας,
άλλ’ ίσχυρίζετο ότι ό ρόλος τον όποιον έπαιξεν είς τό έγκλημα είχε περιορισθή είς
τό νά παραφυλάττη έντός τής αυλής. Ά ντιθέτω ς ό Pinet, διασκελίσας τό παράθυρον
τοϋ πρώτου πατώματος, άφήρει τά χρήματα καί κοσμήματα μέχρις οδ άντιληφθείς
ότι κατελαμβάνετο έπ αύτοφώρω, ήναγκάσθη νά άπαλλαγή τών δύο γερόντων.
Είς τό σημεΐον τοϋτο έθεωρήθη άπαραίτητον, όπως προσαχθή τό πόρισμα
τής πραγματογνωμοσύνης. Έπρόκειτο νά διευκρινισθή είς ποιον άνήκεν ή δέσμη
τών τριχών, ήτις εύρέθη έντός τής χειρος τοϋ R aym ond. ΤΗτο φυσικόν νά ύποθέση
τις ότι προήρχετο άπό τον φονέα του. Προς μείζονα βεβαιότητα διετάχθη ή έκταφή
τών δύο θυμάτων καί μετ’ έξακρίβωσιν εύρέθη ότι αί είς τήν χεϊρα τοϋ θύματος
εύρεθεϊσαι τρίχες δεν άνήκον οΰτε είς τον P aym on d οΰτε είς τήν σύζυγόν του. Κα
τόπιν έλήφθησαν τρίχες τοϋ Pinet καί τοϋ Gorgier καί μετά σύγκρισιν έξηκριβώθη
ότι αί θεωρούμεναι ώ ς τρίχες τοϋ δράστου είχον όλα τά χαρακτηστικά τών τριχών
τοϋ Gorgier, ώ ς προς τήν διάμετρον, μυελικόν δείκτην, χρώμα, απαλότητα καί σχή
μα τής ρίζης καί ούδόλως συνεφώνουν προς τάς τοϋ Pinet.
Αί πρώται ήσαν κασταναί, υπέρυθροι καί λεπταί, αί δέ δεύτεραι μαΰραι καί
παχεϊαι. Τοιουτοτρόπως τό σύστημα ύπερασπίσεως τοϋ Gorgier κατέρρευσε διά τής
πραγματογνωμονύσης ταύτης. 'Η πλήρης άπόδειξις τής ένοχής του είχε πραγματοποιηθή.
. Γενικώς δύναταί τις νά παραδεχθή ότι ή έξέτασις τών τριχών, μόνον είς
άρνητικάς περιπτώσεις δίδει άπόλυτα άποτελέσματα, ένώ είς τάς θετικάς τοιαύτας
δυνάμεθα νά όμιλώμεν μόνον περί πιθανοτήτων.
Κατά τήν ύπόθεσιν Pinet καί Gorgier δεν πρέπει νά δεχθώμεν ώ ς σοβαρόν
στοιχεΐον τής κατηγορίας τήν πιστοποίησιν ότι αί εύρεθεϊσαι τρίχες άνήκον είς τον
Gorgier, άλλ’ ότι διά τής διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης άπεκλείετο ή έκδοχή
ότι αί τρίχες άνήκον είς τον Pinet.
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Συνεπώς τί πρέπει νά σκεφθή τις περί της πραγματογνωμοσύνης των τριχών
εις τάς δίκας, καθ’ άς δεν θά έπρόκειτο πλέον νά καταμερίση την ευθύνην μεταξύ
πολλών κακοποιών καί νά έκλέξη εν σύστημα ύπερασπίσεως, άλλά μόνον νά καθορίση εάν, ναι ή οχι, ό ύποπτος δύναται νά θεωρηθή ώ ς έ'νοχος.
*
Μία κλασσική περίπτωσις είναι ή τοΰ θανατηφόρου δυστυχήματος δι’ αυτο
κινήτου μεθ’ ό ό οδηγός εξαφανίζεται μετά τοΰ οχήματος. Μετά τό δυστύχημα
άνευρίσκονται τρίχες έπί ενός προφυλακτήρος ή υπό τό πτερύγιον τροχού ένός υπό
πτου οχήματος. Αδται πρόκειται νά συγκριθώσι μέ τάς τοΰ θύματος. "Α ς σημειώσωμεν έν πρώτοις δτι ή παρουσία τριχών έπί ώρισμένων μερών ένός αύτοκινήτου
δεν δηλοϊ κατ’ άνάγκην οτι τοΰτο προεκάλεσε καί δυστήχημα. Αί τρίχες δύνανται
κάλλιστα νά έχουν άφεθή υπό τοΰ αύτοκινητιστοΰ οστις διωλίσθησεν υπό τήν άμαξάν
του δι’ έπιδιόρθωσιν. Ή ύπαρξις αίματος ή έγκεφαλικών ουσιών θά ήτο πολύ σημαντικωτέρα ένδειξις. Ά λ λ ’ άς λάβω μεν τήν περίπτωσιν όπου δεν θά ύπήρχον είμή μόνον
τρίχες τινές. Θά τάς συγκρίνωμεν βεβαίως μέ τάς τοΰ θύματος. ’Έ χ ω τήν γνώμην
οτι τό είδος τοΰτο τής πραγματογνωμοσύνης είναι χρήσιμον, άλλ’ δτι καθίσταται
άκρως έπικίνδυνον, έάν τά έξ αυτής άποτελέσματα έρμηνευθώσιν έσφαλμένως. Καί
εάν μέν ή έξέτασις είναι άρνητική δέν είναι δυσχερής ή πραγματογνωμοσύνη καί τό
έπιχείρημα καταπίπτει, έάν δμως τό άποτέλεσμα τής έξακριβώσεως παρέχη θε
τικόν άποτέλεσμα, θά ύπάρξη πιθανότης κατηγορίας κατά τοΰ αύτοκινητιστοΰ,
τήν οποίαν δμως θά έπιφυλαχθώμεν νά θεωρήσωμεν ώ ς επαρκή, διά ν’ άπδείξωμεν
τήν ενοχήν του. Ή ένδειξις αυτή δέν έχει άλλην αξίαν εκείνης ή οποία θά προέκυπτεν,
παραδ. χάριν, άπό μίαν σύμπτωσιν τοπικήν ή χρονικήν. Ή πραγματογνωμοσύνη
αύτή δέν ένέχει ένδιαφέρον είμή έάν δύναται νά προστεθή εις άλλα στοιχεία άποδείξεως διά νά σχηματίση έν σύνολον.
Πρέπει λοιπόν νά προφυλαχθή τις άπό έκείνο τό όποιον θά ήδυνάμεθα νά
όνομάσωμεν «χιμαιρικήν σκέψιν». Τό γεγονός δτι μία άπόδειξις προέρχεται άπό
εν Έργαστήριον δέν σημαίνει δτι κατ’ άνάγκην είναι καί άπόλυτος, άλλ’ έκείνο τό
οποίον τοποθετεί τήν άπόδειξιν ταύτην εις πλεονεκτικήν θέσιν έναντι τής διά μαρτύ
ρων τοιαύτης, είναι τό δτι δυνάμεθα, εις δλας τάς περιπτώσεις πραγματογνωμοσυνών,
νά εΰρωμεν πόσαι πιθανότητες πλάνης ύπάρχουσι καί νά τάς λάβωμεν ύπ’ δψιν.
Τοΰτο όφείλομεν νά μή λησμονώμεν δταν έρμηνεύωμεν τό άποτέλεσμα μιας πραγματο
γνωμοσύνης. Μία έξακρίβωσις όμάδος αίματος, σπέρματος ή σιέλου δέν δίδει είμή
μόνον πιθανότητας καί όχι βεβαιότητας, παρά εις τάς άρνητικάς περιπτώσεις.
*
Περιοριζόμενος είς τό κεφάλαιον τών τριχών, θά έπεθύμουν ν’ άναφέρω μίαν
πραγματογνωμοσύνην, καθ’ ήν τά άποτελέσματα ήσαν κατ’ ευτυχή σύμπτωσΊν
άρνητικά, διότι έν έναντία περιπτώσει αί συνέπειαι θά ήσαν άσφαλώς άξιοθρήνητοι.
Εις ήλεκτρικός μετασχηματιστής κατεστράφη έξ έκρήξεως συνεπεία «σαμποτά ζ» είς τά περίχωρα τής L yon. ’ Ολίγον μετά τήν έκρηξιν, άστυνομικός έσταμάτησεν
ένα ποδηλάτην μέ αίματωμένον πρόσωπον άπομακρυνόμενον ταχέως έκ τοΰ τόπου
τής καταστροφής. Ούτος έβεβαίωσε δτι δέν είχε καμμίαν σχέσιν μέ τήν ύπόθεσιν
τής έκρήξεως, διά δέ τό τραΰμα του, έδωκε τήν έξήγησιν δτι προήλθε έκ π τώσεώς
του έκ τοΰ ποδηλάτου κατά τήν διάρκειαν τοΰ περιπάτου του. ’ Επειδή δμως αί έξηγήσεις του δέν έφάνησαν ίκανοποιητικαί, έτέθη ύπό κράτησιν.
Έ π ί τοΰ τόπου τής έγκληματικής έπιχειρήσεως εύρέθη σκοΰφος πιθανώς
άπολεσθείς ύπό τοΰ έμπρηστοΰ. Κατά τήν έξέτασιν τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ σκούφου
άνευρέθησαν δύο τρίχες.
Έξηκριβώθη κατ’ άρχάς δτι ό σκοΰφος πρασηρμόζετο άριστα είς τήν κεφαλήν
τοΰ ποδηλατιστοΰ, άπεφασίσθη δέ κατόπιν τούτου νά έξακριβωθή έάν αί περισυλ-
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λεγεΐσαι τρίχες άνήκον εις αυτόν. Ό κρατούμενος ώδηγήθη εις τό έργαστήριον
καί έγένετο δειγματοληψία τριχών έκ της κεφαλής του. ’ Α μέσω ς ένηργήθη πραγμα
τογνωμοσύνη καί τό άρνητικόν άποτέλεσμα δοθέν αύθημερόν εις τον ’ Αστυνόμον
τον έπιφορτισμένον μέ την άνάκρισιν, έπέτρεψε τήν άπόλυσιν του ύποπτου.
Έ σχ ον τήν εύκαιρίαν, πολλούς μήνας άργότερον, να συναντήσω τον ’ίδιον
τούτον άνθρωπον, όχι πλέον έντός του εργαστηρίου μου, άλλα έντός αιθούσης ύποείς οικίαν φίλων καί νά δυνηθώ ουτω να γνωρίσω τάς σκέψεις του έπί του τρό
που μέ τον όποιον τώ συμπεριεφέρθη ή ’Αστυνομία.
Ή άντιπαράστασις αύτή του πραγματογνώμονος μετά του προσώπου είς
βάρος τοϋ οποίου έγένετο ή πραγματογνωμοσύνη δεν ύπήρξεν άνευ ενδιαφέροντος.
’ Ολίγον προ τοϋ γεύματος, ό οικοδεσπότης μέ παρουσίασεν εις τον κύριον X . Διευ
θυντήν τής C redit-Lyonnais. ’Αλλά ή χειραψία μου έ'μεινεν άναπάντητος, ένώ ό
κύριος X . μέ παρετήρησε κατά πρόσωπον μέ ύφος μάλλον σκυθρωπόν, τό όποιον
ήρχετο είς άντίθεσιν μέ τό περιβάλλον τής οικίας, κατέληξε δέ είπών : «Μοϋ φαί
νεται ότι σάς γνωρίζω ήδη». Προσέθεσε δέ είς τόνον ξηρόν : «Δέν εΐσθε σεις πού
μέ είχατε στερήσει μερικών τριχών τής κεφαλής μου κατά τήν ήμέραν τής αύθαιρέτου συλλήψεώς μου;». Πράγματι, τώρα τό ένθυμοϋμαι» άπήντησα. «Σ ά ς έτυράννησα
ολίγον κατά τήν άπόσπασιν μερικών τριχών τής κεφαλής σας. ’ Αλλά» προσέθεσα
μέ τό πλέον φιλόφρον ΰφος μου, «θά είχατε άδικον νά εισθε θυμωμένος εναντίον μου,
διότι χάρις είς τήν πραγματογνωμοσύνην μου δλαι αί καθ’ ύμών ύπόνοιαι ήρθησαν
καί άφέθητε άμέσως ελεύθερος». «Ά ναμφ ιβόλως, άλλά, παρ’ όλα ταϋτα, οί τρόποι
αύτοί ένεργείας τής ’ Αστυνομίας είναι άχαρακτήριστοι». ’ Οφείλω νά προσθέσω,
ότι πάν ίχνος κακής διαθέσεως έξηφανίσθη άπό τοϋ προσώπου τοϋ τραπεζίτου έντός
έλαχίστου διαστήματος καί είς τό τέλος τής έσπερίδος, άπεχωρίσθημεν πολύ καλοί
φίλοι. Πολλάκις έσκέφθην έπί τοϋ περιστατικού τούτου καί ήσθάνθην τρόμον σκεπτόμενος οποία θά ήδύνατο νά είναι ή άγανάκτησις τοϋ άνθρώπου αύτοΰ, ήδη εξαγριω
μένου λόγω άδικου συλλήψεώς, εάν ή τύχη είχε θελήσει ώστε τά χαρακτηριστικά τών
τριχών του νά συμφωνήσουν μέ τά τών τριχών τών εύρεθέντων έντός τοϋ σκούφου.
Οίαιδήποτε καί αν ήσαν αί προφυλάξεις τάς όποιας θά έλάμβανον κατά τήν σύνταξιν
τοϋ πορίσματος τής έκθέσεώς μου, διά νά καταδείξω ότι ή ταυτότης ήτο μόνον πιθανή,
μία οριστική περιφρόνησις διά τήν ’ Επιστημονικήν ’Αστυνομίαν, θά άπέμενεν είς
τον νοΰν του.
Είναι λοιπόν τόσον δύσκολον είς ένα πραγματογνώμονα νά έκφέρη σαφώς τήν
γνώμην του έπί τής άξίας τοϋ έπιτευχθέντος πορίσματος ίνα είς δικαστής, άκόμη
καί μή γνώστης τών έπιστημονικών ζητημάτων, δυνηθή νά γνωρίζη τον βαθμόν
τής βεβαιότητος, έπί τοϋ όποιου δύναται νά στηριχθή.
Θά δοκιμάσωμεν νά καταστήσωμεν άντιληπτήν δι’ άριθμών τήν δυσκολίαν
ταύτην. Ά ς ύποθέσωμεν ότι μία άνάλυσις κηλίδος αίματος καθορίζει οτι ό δολοφό
νος άνήκει είς τήν ομάδα ΑΒΝ. Γνωρίζομεν ότι άτομα άνήκοντα είς τήν ομάδα ταύ
την ύπάρχουσι κατ’ άναλογίαν έν έπί τοϊς έκατόν. ’ Εκ τής άναλύσεως τοϋ αίματος
ένός κατηγορουμένου προκύπτει ότι οδτος άνήκει άκριβώς είς τήν ομάδα ΑΒΝ.
Πρέπει νά συμπεράνωμεν έξ αύτοΰ ότι ύπάρχει πιθανότης 99 έπί τοΐς έκατόν ότι τό
άτομον τοΰτο είναι ό δολοφόνος; Προφανώς όχι. Τότε ποία είναι ή άκριβής πιθανότης; Θά ίδωμεν άμέσως ότι τοϋτο έξαρτάται άπό συνθήκας ξένας προς τήν πραγματο
γνωμοσύνην.
Έ αν τό πρόσωπον άπό τό όποιον ένεργοΰμεν λήψιν αίματος εΐχεν έκλεγή άπολύτως είς τήν τύχην, θά ύπήρχεν έκ τών προτέρων καί προ τής πραγματογνωμοσύ
νης, μία πιθανότης έπί δύο δισεκατομμυρίων νά είναι τό πρόσωπον τοΰτο ό δολοφόνος,
διότι τό σύνολον τοϋ έπί τής γής πληθυσμού είναι περίπου δύο δισεκατομμύρια.
Μετά τήν πραγματογνωμοσύνην ή πιθανότης είναι μία έπί 20 εκατομμυρίων, άφοΰ
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ύπάρχουσι έκατόν φοράς όλιγώτερα άτομα τά όποια άνήκουσι εις τήν περί ής ο λόγος
ομάδα. Μία τοιαύτη πιθανότης δεν είναι βεβαίως άρκετή διά νά έπισύρη μίαν κατα
δίκην.
’Ά ς ύποθέσωμεν τώρα ότι τό έγκλημα έλαβεν χώραν έπί ένός πλοίου όπου
ύπήρχον χίλια πρόσωπα. Εις επιβάτης λαμβανόμενος εις τήν τύχην έχει πιθανότητα
μίαν έπί χιλίων νά είναι ό δολοφόνος. ’Αλλά μετά τήν πραγματογνωμοσύνην, έάν
άνήκη εις τήν ομάδα ΑΒΝ αί πιθανότητες θά περιορισθοΰν εις μίαν έπί δέκα.
"Ας περιορίσωμεν περισσότερον τήν ύπόθεσιν καί άς δεχθώμεν ότι έκ των προτέρων υπάρχει πιθανότης μία έπί δύο νά είναι τό άτομον ό ένοχος. ’ Εννοείται ότι θά
δεχθώμεν ότι δεν υπάρχει δεύτερος ύποπτος, όστις ώ ς μή άνήκων εις τήν ιδίαν ομάδα
αίματος άποκλείεται αυτομάτως, δυνάμεθα δέ ούτω νά έπιρρίψωμεν μετά πλείονος
βεβαιότητος τήν ευθύνην έπί τοΰ πρώτου. Ποία πρόκειται νά είναι ή πιθανότης κα
τόπιν πραγματογνωμοσύνης έάν τό περί οδ ό λόγος άτομον άνήκη εις τήν ομάδα
Α Β Ν ; Ό υπολογισμός δεικνύει ότι ύπάρχουσι πιθανότητες 199 έπί των 200 νά είναι
ό ένοχος. ’ Εάν τέλος ύπήρχον προ της πραγματογνωμοσύνης 9 πιθανότητες έπί 10
ότι ό ύποπτος είναι ό δολοφόνος, εις νέος ύπολογισμός καταδεικνύει ότι ύπάρχουσιν
999 πιθανότητες έπί χιλίων μετά τήν πραγματογνωμοσύνην ότι τό άτομον είναι ό
ένοχος.
Τό παράδειγμα τούτο δύναται νά φαίνηται περίπλοκον, οί δέ άριθμοί άνιαροί,
έξέλεξα όμως μίαν περίπτωσιν σχετικώς σαφή, καθ’ ήν ήδύνατό τις νά έκφράση τάς
πιθανότητας κατά ένα τρόπον άκριβή. Τουναντίον όμως π ώ ς νά έκφράση τις τον βα
θμόν βεβαιότητος, όστις έπετεύχθη μέ μίαν άνάλυσιν μελάνης, μίαν πραγματογνω
μοσύνην κονιορτοΰ, μίαν έξέτασιν ιχνών όδόντων; Φρονούμε ν ότι πάσα πραγματο
γνωμοσύνη άπό τήν όποιαν δεν θά έδει νά έξαχθή εις χαρακτηρισμός, θά έπρεπε νά
περιορισθή εις τήν μελέτην τών αρνητικών στοιχείων, έκείνων τά όποια ένέχουσι μίαν
άξίαν άπόλυτον καί δύνανται νά έπιτρέψωσι τήν έκλογήν μεταξύ πολλών ύπ’ οψιν
συστημάτων καί κυρίως τον έλεγχον τής αλήθειας τών ισχυρισμών ένός κατηγορου
μένου.
Έ άν κατ’ έξαίρεσιν θά ήθελέ τις νά κάμη χρήσιν τού είδους τού θετικού συμπε
ράσματος διά τήν άπόδειξιν τής άληθείας, είναι άπολύτως άπαραίτητον όπως ύπάρξη
μεταξύ τοΰ δικαστοΰ καί τού πραγματογνώμονος μία συνεργασία στενωτέρα κυρίως
έκείνης ή όποια προέρχεται άπό τήν άνταλλαγήν μιας έντολής καί μιας έκθέσεως·
ό πραγματογνώμων θά πρέπη νά έχη είς τήν διάθεσίν του τον πλήρη φάκελλον τής
ύποθέσεως διά νά σχηματίση μίαν γενικήν γνώμην έπί τής αξίας τών άποδείξεων τών
στηριζομένων κατά τοΰ κατηγορουμένου.

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Α Ι

Ε Κ ΔΡ Ο Μ Α Ι

’Ο λ υ μ π ί α
τό αιώνιο φώς
τοΰ Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ
'Υπό χ. Ν . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ , Άστυν. Δ )ν τοϋ Α '

ΕΚΔΡΟΜ Η ΣΤΗ Ν

ΟΛΥΜ Π ΙΑ

Τρεις χιλιάδες χρόνια τώρα άπό τον αιώνιο βω μ ό της ’ Ολυμπίας σκορπί
ζεται στον κόσμο τό πνευματικό φώς τοΰ Ελληνισμού.
Γι’ αυτό ακριβώς θεωρούμε σαν καθήκον ιερό να προσκυνάμε μέ εύλάβεια
κάθε φορά τούς τόπους έκείνους, πού για τήν Ε λλάδα, για τόν κόσμο ολόκληρο άποτελοΰν σύμβολα υψηλών ιδεωδών καί ανθρωπισμού.
’ Εκδρομή λοιπόν μέ τούς δοκίμους 'Υπαστυνόμους τής ΙΓ ' ’ Εκπαιδευτικής
σειράς καί τούς δοκίμους Άρχιφύλακας τής ΙΔ ' περιόδου, στην ’ Ολυμπία.
Μά για να φτάσουμε στις άρχαιότητες τής ’ Ολυμπίας θά ταξιδέψουμε άρκετές
ώρες.
Τό ξεκίνημα έγινε τό Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 6 τό πρω'ί. Τρία πολυτελέ
στατα εκδρομικά αύτοκίνητα (πούλμαν) τής Ε ταιρείας «Π Α Υ Σ Α Ν ΙΑ Σ » μάς πε
ριμένουν στην πλατεία Κάνιγγος.
Ό καιρός είναι σκυθρωπός, φθινωποριάτικος- μά οί προβλέψεις είναι πώς δλα
θά πάνε καλά.
Μαζί μας έ'χουμε καί τόν κ. Τζίμ Λούϊς, ’ Αμερικανόν, μέλος τής ειδικής ύπό
τόν κ. Μπράουν ’ Αποστολής διά τήν εισαγωγήν εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί
τήν Βασιλικήν Χωροφυλακήν τοΰ συστήματος άστυνομεύσεως διά συγχρόνων περι
πολικών αύτοκινήτων έφωδιασμένων μέ τελειότατα μέσα τηλεπικοινωνίας.
Ό κ. Λούϊς άπεδέχθη ευχαρίστως πρόσκλησίν μας καί μάς έτίμησε μέ τήν
συντροφιά του.
Τ ά αύτοκίνητά μας τρέχουν κιόλας στον ωραιότατο καινούργιο δρόμο, πού
πήρε τ ’ ονομα τής Πρωτευούσης καί πού οδηγεί στήν 'Ιερά 'Οδό.
Στον πανάρχαιο αυτό δρόμο σταματούμε λίγο γιά νά θαυμάσουμε τήν «'Ιερά
’ Ελαία» τ>ΰ Πλάτωνος. ’ Εφέτος τό τρισχιλιόχρονο αύτό δένδρο έχει πλούσια βλάστησι, έτσι πού δέν πιστεύει κανείς στά μάτια του. Τ ’ άσημοπράσινα νέα βλαστάρια
μιλάνε στήν καρδιά μας.
« 'Η Έ λ η ά » . Τό σύμβολο αυτό τής ειρήνης άτ ό τήν εποχή τοΰ Π λάτω
νος προβάλλει καί πάλι μέ πλούσια βλάστησι, σάν νά θέλη νά μάς πείση δτι δέν πρέπει
νά φοβόμαστε τή στέππα, άλλά νά έχουμε πεποίθησι στά ιδανικά μας, πού δλα μαζί
πλέκουν τόν ιστό τής ειρήνης, τήν οποία τόσο ποθεί δλος ό κόσμος.
Προχωρούμε στήν 'Ιερά 'Οδό καί αφήνοντας άριστερά μας τό Βυζαντινό έκκλησάκι τοΰ Δαφνιού φθάνουμε στον Σκαραμαγκά, δπου άντικρύζουμε τή θάλασσα,
μιά άπέραντη γαλανή θάλασσα.
’ Απόλυτος γαλήνη. Νομίζει κανείς πώς πάνω άπό τό νερό ύπάρχει ένα στρώμα
άπό λάδι! Καλός οιωνός......... Τ ώ ρα μπαίνουμε στήν ’ Ελευσίνα.
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Είναι πρωί ακόμη και οί εργάτες καί οί άγρότες μας βιαστικοί πηγαίνουν
στις δουλειές τους.
Μά όλα περνούνε γύρω μας σαν κινηματογραφική ταινία.
Σέ λίγο ό οδηγός μάς ειδοποιεί ότι μπαίνουμε στην Πελοπόννησο. Είμαστε
κιόλας πάνω στη γέφυρα του Ίσθμοϋ της Κορίνθου.
Την καμαρώνουμε...Είναι τό πρώτο μεγάλο τεχνικό έργο, πού έγινε στην
Ε λλάδα έπί Βασιλέως Γεωργίου Α '.
’ Α π ό έκεΐ άκολουθοϋμε τον παραλιακό δρόμο, πού είναι πνιγμένος στο πρά
σινο άπό τη μιά πλευρά, ένω άπό την άλλη πλευρά ή θάλασσα μέ εξαίρετες άποχρώσεις στο μπλε καί στο γκρί, δίνει έ'να χαρακτηριστικό τόνο στις χαρούμενες εικόνες
πού περνούν μπροστά στά μάτια μας.
Πλούσιος αύτός ό κάμπος καί πολύ όμορφος, έχει γιά κορνίζα τά βουνά γε
μάτα πεύκα καί λογής-λογής άλλη βλάστησι. Καί τά χωριά πού είναι χτισμένα στην
παραλία είναι όλα νοικοκυρεμένα. Τό Βραχάτι, τό Κιάτο, τό Ξυλόκαστρο, τό Δερβένι,
ή Ά κ ρά τα, τό Διακοφτό...
’Ά Ι.,.εκ εϊ στο Διακοφτό ή μνήμη μου πλανήθηκε στο δράμα τού 1944. Τότε
οί κομμουνισταί πιάσανε στο σημείο αυτό 42 άοπλους νέους άστυφύλακες πού μόλις
είχαν βγή άπό τή Σχολή καί πήγαιναν στή Πάτρα ν’ άναλάβουν υπηρεσία.
’ Αφού τούς υπέβαλαν σέ βασανιστήρια τούς δολοφόνησαν όλους σέ μιά χαρά
δρα έξω άπό τά Καλάβρυτα. ΤΗταν άνήμερατοΰ Π άσχα...Μ ά γιά τούς κομμουνιστάς
δέν υπάρχει κανένας ήθικός φραγμός.
Μόλις μπήκαμε στήν Αίγιαλεία, ή χορωδία τού κ.,.Βλαχάκη ξεφάντωσε μέ
τό γνωστό λαϊκό τραγουδάκι «Π ές μου τρελλή μου Α ίγιώτισσα»...
Ποιος ξέρει...μπορεί οί Αίγιώτισσες νά έχουν τό φίλτρο τής άγάπης γιά με
ρικούς...σκληρούς άντρες.
’ Αφήνοντας τό Αίγιο περνάμε άίιό τον Ψαθόπυργο^καί τό Ρίο μέ τό Μεσαιω
νικό του φρούριο καί φτάνουμε στήν Πάτρα.

Ό κ. Ν. ’ Αρχιμανδρί
τ η ; μετά του κ. Τζίμ
Λουί;, τοΰ Δ )ν τοΰ ’ Α
στυνομία; Πατρών κ.
Σ. Κουτσουρούμττα, ’ Α
ξιωματικών καί δοκίμων
Ύ παστυνόμων εί; Πά
τρα;.

’Α μ έσω ς έπισκεφθήκαμε τό φίλτατο ’ Αστυνομικό Διευθυντή κ. Σπυρίδωνα
Κουτσουρούμπα, ό όποιος ενημέρωσε τον κ. Λούϊς γιά διάφορα θέματα, πού τον
ένδιέφεραν.
Συνεχίζοντας τον παραλιακό δρόμο, περάσαμε άπό τούς κάμπους τής Ά χ α ΐα ς,
τής Μαντινείας καί τής ’ Ηλείας πού τούς σχίζει σάν ολόχρυσο σειρήτι, ό Πηνειός πο
ταμός.

Ολυμπία! το αιώνιο φως τοϋ 'Ελληνισμού
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Τώρα, πλησιάζουμε στον Πύργο καί αμέσως μπαίνουμε στο δρόμο της ’ Ολυ
μπίας.
Μόλις φτάνουμε στη μικρή αυ
τή κοιλάδα, οπού βρίσκονται τά ιε
ρά της ’ Ολυμπίας, άντικρύζουμε ενα
πανώρηο θέαμα. Οί πτυχώσεις τοϋ
εδάφους δίπλα στον παραπόταμο τοϋ
Άλφειοΰ, τον Κλαδέο, ή 'Ιερά ’Ά λ τ ις, τό άλσος δηλαδή τής ’ Ολυμ
πίας μέσα στο χώρο τοϋ οποίου ήσαν
χτισμένοι οΐ Ναοί, οί θησαυροί, τά
μεγαλόπρεπα άλλα κτίρια καί τό
Στάδιο, όπου έγίνοντο οί ’ Ολυμπια
κοί άγώνες, οί κολώνες πού άλλες
πολύ, άλλες λίγο, δείχνουν τό άνάστημά τους, ή ομορφιά καί ή γα
λήνη τοϋ τοπείου διαλαλοΰν γιατί οί
αρχαίοι "Ελληνες διάλεξαν τό μέρος
αυτό γιά νά κάνουν τούς έτησίους
άγώνες τους.
'Ο εξαίρετος "Εφορος ’ Αρχαιο
τήτων κ. Νίκος Γιαλούρης, μάς ο
δηγεί καί μάς δείχνει τά σημεία, ο
πού άκριβώς,ήσαν κτισμένοι οί Ναοί Ά ν α π α ρά στα σι τοΰ Ναοϋ τοΰ ’ Ολυμπίου Διος
και τά 'Ιερά, μάς πληροφορεί οτι στην ’ Ολυμπία. Κάτω αριστερά, τό χάλκινο κεβρέθηκε προσφάτως τό εργαστήρι
φάλι τοΰ Διόξ πού βρέθηκε μέσα στό Ναό.

Ό κ. Ν. ’ Αρχιμανδρίτης μετά τοΰ κ. Τ. Λούϊς καί δοκίμων Ύ παστυνόμων καί Ά ρχιφυλάκων, πρό τής εισόδου τοϋ Μουσείου ’ Ολυμπίας.
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τοϋ μεγάλου γλύπτη των άρχαιοτήτων τοϋ Φειδία καί μέσα σ ’ αύτό άνεκαλύφθησαν άρκετές μήτρες άπό τό χρυσελεφάντινο άγαλμα τοϋ Δία, πού θά βοηθήσουν α
σφαλώς νά φτιαχτή ένα άντίγραφο τοϋ περίφημου αΰτοϋ άγάλματος.
Μά ό κ. Γιαλούρης δεν είναι άπλώς ένας άρχαιολόγος. Κατορθώνει νά παρουσιάζη άνάγλυφο το άρχαΐο Ελληνικό πνεύμα, πού φώτισε τόσες χιλιάδες χρό
νια καί φωτίζει άκόμα την άνθρωπότητα.
Μέσα στο Μουσείο ό κ. Γιαλούρης μας παρουσιάζει καί έξηγεϊ τη σύνθεσι
των άετωμάτων τοϋ Ναοΰ τοϋ Διός.
Μένει κατάπληκτος κανείς μπροστά στά αριστουργήματα αύτά καί στο πνεύ
μα πού τά διέπει.
Σ το βάθος τής αιθούσης φαντάζει ή Νίκη τής Σαμοθράκης, πού νομίζει κανείς
ότι πέτα πάνω άπό τό κεφάλι του, ένσαρκωμένη σ ’ ένα υπέροχο άέρινο γυναικείο
κορμί καί πιο πέρα μέσα σέ ιδιαίτερη α’ίθουσα ό « Έ ρ μ ή ς τ ο ϋ Π ρ α ξ ι τ έ λ ο υ ς», ένα άπό τά γλυπτά άριστουογήματα τής άρχαιότητος.

Ο Έρμης τοϋ Πραξιτέλους.

Ή Νίκη τής Σαμοθράκης.

’ Ο λυμπία!!! "Ενας χώρος, μιά ’ Ι δ έ α !!!
Γεννήθηκε στην Ε λλάδα, μά σήμερα ανήκει σ ’ ολο τον κ ό σ μ ο !!!
Τό άθάνατο αυτό 'Ελληνικό πνεΰμα τραγούδησε μέ τη λύρα του ό ’ Εθνικός
μας Ποιητής Κ ωστής Παλαμας, γράφοντας τούτους τούς στίχους :
’Αρχαίο Πνεΰμα άθάνατο, άγνέ Πατέρα
τοϋ ώραίου, τοϋ μεγάλου καί τ ’ άληθινοΰ,
κατέβα, φανερώσου κι’ άστραψε εδώ πέρα,
στη δόξα τής δικής σου γής καί τ ’ ούρανοΰ.
*
Σ το δρόμο καί στο πάλεμα καί στο λιθάρι,
στών εύγενών άγώνων λάμψε την ορμή
καί μέ τ ’ άμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
καί σιδερένιο πλάσε κι’ άξιο κορμί.

’ Ολυμπία! τό αιώνιο φως τοΰ Ελληνισμού
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Κάμποι, βουνά καί πέλαγα φέγγουν μαζί σου,
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός,
καί τρέχει στο ναό έδώ προσκυνητής σου,
’ Αρχαίο Πνεύμα άθάνατο, κάθε λαός.
Εύχαριστοϋμεν τον κ. Νικ. Γιαλούρη καί μπαίνοντας στα αύτοκίνητα ξεκι
νάμε.
* jfc

a|e

ΠΡΟΣ ΤΡΙΠ Ο ΛΙΝ
’ Α μ έσω ς σχεδόν μπαίνουμε σ ’ ενα άλλο κομμάτι τής Ε λλάδος, γεμάτο θρύλους
άπό τήν αρχαιότητα καί τη νεώτερη ιστορία μας. ’ Απολαμβάνουμε τις υπέροχες
πτυχώσεις των βουνών τής ’Αρκαδίας.
Θαυμάζουμε τον ’ Ερύμανθο ποταμό, πού μπροστά μας λάμπει σαν ενα άπέραντο άσημένιο ζωνάρι καί άμέσως παράλληλα προς αύτό βλέπουμε τό Λάδωνα πο
ταμό. Μέσα στο ποτάμι αύτό, όπως γράφει ή ’ Αρχαία Μυθολογία, πνίγηκε ή αγνή
νύμφη Σύριγξ , καθώς προσπαθούσε ν’ άποφύγη τις περιπτύξεις τού Πανός. Τ ά νερά
αύτοϋ τοΰ ποταμού χρησιμοποιήθηκαν μ’ ενα τεράστιο φράγμα γιά τήν παραγωγή
ήλεκτρικοΰ ρεύματος.
Διασχίζοντας τη Γορτυνία έχει πιά σκοτεινιάσει. Μά ή νύχτα δίνει έναν
ιδιαίτερο τόνο στήν υπέροχη αύτή φύσι, όπου υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί άπό τις
πτυχώσεις των πανυψήλων βουνών καί άπό τά άπέραντα καταπράσινα δάση τής
έλάτης.
Φτάσαμε στή Βυτίνα, όπου προμηθευτήκαμε μερικά άπό τά ώραιότατα κομ
ψοτεχνήματα πού κατασκευάζονται μέ ξύλο κέδρου κλπ. τής περιοχής αύτής.
’ Από έκεΐ προχωρούμε προς τή Μαντινεία.
'Η θύμησί μας φτάνει στήν άρχαία μάχη «τήν εν Μαντινεία», όπου ό
’ Επαμεινώνδας, ό μεγάλος αύτός πολιτικός καί στρατηγός τών Θηβών «ό μέγι
στος τής 'Ελλάδος άνήρ», όπως τον ώνόμασε ό Κικέρων, έδωσε τήν τελευταία
μάχη προς τούς Λακεδαιμονίους καί τούς κατατσάκισε γιά δεύτερη φορά, μά πλη
γώθηκε καί άποτραβηγμένος στο λόφο τοΰ Μύτικα ξεψύχησε γελαστός, γιατί είχε
σωθή καί πάλιν ή Πατρίδα του.
Μά φτάσαμε κιόλας στή Τρίπολι, την ιστορική αύτή πόλι, τήν κομψή πρω
τεύουσα τής ’ Αρκαδίας, όπου καί διανυκτερεύσαμε στά ώραιότατα ξενοδοχεία της.
Έ κ εΐ είχαμε τήν ευκαιρία μέ τόν κ. Λούϊς νά έπισκεφθοΰμε τον ’ Ανώτερο
Διοικητή Χωροφυλακής Πελοποννήσου, εύγενέστατο Συνταγματάρχη κ. Γ.
Μουρκογιάννη, καί τόν 'Υποδιοικητή τής ’Αν. Διοικήσεως κ. ’ Αθαν. Δρούγκαν.
Είμεθα έπίσης ύποχρεωμένοι νά εύχαριστήσωμε θερμά τό Μοίραρχο Διοικητή Χ ω 
ροφυλακής Τριπόλεως κ. Γ. Μπΐκον, ό όποιος διευκόλυνε τούς δοκίμους μέ συναδελφική άγάπη καί εύγένεια.
*

$ $
ΣΠ Α Ρ ΤΗ —Μ ΥΣΤΡ Α Σ
Τό πρωί τής Κυριακής 24 Νοεμβρίου ξεκινάμε γιά τή Σπάρτη, περνώντας
μιά άτέλειωτη διαδρομή ζίγκ-ζάκ. ’Αλλά καί έδώ άπολαμβάνουμε μιά ώραία φύσι
μέ φόντο τόν Ταόγετο.
Προορισμός μας είναι ό «Μ υστρας».
'Ό ταν φτάσαμε έκεΐ καί μπήκαμε στήν ιερή πόλη τών Παλαιολόγων, μάς
κατέλαβε αίσθημα εύλαβείας. Περνάμε σιωπηλοί τούς δρόμους πού πάτησε ό τελευ
ταίος Αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου, βλέπουμε τό παλάτι του καί τά άρχοντικά τών
ηγεμόνων τής εποχής έκείνης, μέ τις Μαρκησίες νά φαντάζουν στις βεράντες καί νά
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ρεμβάζουν κυττώντας τήν κοιλάδα, πού μέ χιλιάδες χρώματα σαν πολύτιμο χαλί
απλώνεται μπροστά τους καί κάτω άπό τα πόδια τους.
'Ύ στερα προσκυνάμε στή Μητρόπολι καί κατόπιν πηγαίνουμε στήν Παντάνασσα, τό κομψοτέχνη
μα αύτό της Βυζαντινής
τέχνης. Βλέπουμε τα σή
ματα των ΙΙαλαιολόγων
καί πατάμε άκριβώς στή
θέσι δπου στάθηκε ό Κων
σταντίνος ό ΓΙαλαιολόγος
δταν έστέφθη Αύτοκράτωρ
Κωνσταντινουπόλεως. Βλέ
πουμε καί τό θρόνο του
ξύλινο, σκαλιστό, στρωμέ
νο μέ τις πορφύρες τοϋ
Αύτοκράτορος.
Έ !!!
όσες χιλιάδες
χρόνια κι’ αν περάσουν ό
Αύτοκράτορας αύτός θά ζή
Μυστρας: Ό Ιερός Ναός τής ΤΤαντανάσσης.
μέσα στην Εκκλησία τού
τη μεγαλόπρεπος, μάρτυ
ρας τοϋ Ελληνισμού καί αύτός, θά ζή μέσα στις ψυχές των 'Ελλήνων σαν σύμβο
λο της Ελληνικής δόξας, τής Χριστιανικής Πίστεως, τής άνδρείας καί τής αυ
τοθυσίας.
Τό προσκύνημα τελείωσε. Κατεβαίνουμε
τώ ρα στή Σπάρτη όπου έπισκεφθήκαμε τό
Μουσείο, τό Βυζαντινό Ναό της, καί ερείπια
άπό τά άνάκτορα τοϋ Μενελάου καί τής Π α
νέμορφης Βασίλισσας, τής ώραίας Ελένης,
για χάρι τής οποίας έγινε ό Τρωικός πό
λεμος.
Έ κ εΐ είχαμε τήν εύκαιρία μέ τον κ.
Λούϊς να έπισκεφθοΰμε τό θαυμάσιο Διοικητή
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Σπάρτης Τ α γ
ματάρχην κ. Δ . Κακογιαννάκος ό όποιος μάς
διευκόλυνε μέ μεγάλη προθυμία καί εύγένεια.
Τον ευχαριστούμε θερμώς.
Μετά τό γεΰμα ξεκινήσαμε γιά τήν ’Α 
θήνα, όπου φτάσαμε ξεκούραστα μέσα σέ μία
άτμόσφαιρα ενθουσιασμού καί κεφιοΰ στις
7.30' μ. μ.
Καί τώρα οί δόκιμοι πάλι στά θρανία
τους, λουσμένοι όμως άπό τό έκλαμπρο φως
Ό κ. Ν. ’ Αρχιμανδρίτη; μετά τοΰ κ. Τζίμ
τής άρχαιότητος, χρισμένοι μέ τό εύχέλαιο Λούϊ; καί Δ. Κακογιαννάκου εις Σπάρτην.
των Βυζαντινών 'Αγίων.
Μά στον επίλογο θά θέλαμε νά τονίσωμε
καί πάλι ότι όλοι οί Έλληνες πρέπει νά γνωρίσουν τήν Ε λλάδα μας, γιατί είναι ή
πιο ώραία χώρα τοΰ κόσμου.
Αύτό πρέπει νά γίνη πίστις όλων μας.
Ν. ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΗ Σ

ΞΕΝΟΙ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ

Ο ΜΠΡΟΥΝΟ Λ Ο Υ Ν Τ Κ Ε
- ΤΑ 78 ΤΕΛΕΙΑ ΕΓΚΛΗ Μ ΑΤΑ ΤΟ Υ - ΡΕΚΟΡ ΕΓΚΛΗ Μ ΑΤΙΚΗ Σ ΔΡΑΣΕΩΣ [ Έπι τή εύκαιρίρ. τής πρώτης προβολής τοϋ κινηματο
γραφικοί φιλμ « Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ
Ν Υ Χ Τ Α », τοϋ ROBERT SIO D M A K ατό Μόναχο, ό ει
δικός απεσταλμένος τοϋ Γαλλικού περιοδικού « CONSTEL
L A T IO N Y VE S SA L G U E S » ξαναβρίσκει τά ίχνη τοϋ
πιο μεγάλου και άπεχθοϋς δολοφόνου δλων των χρόνων, τοϋ
Γερμανού ΜΠΡΟΥΝΟ ΛΟΥΝΤΚΕ, τοϋ δράστου των 87
φόνων, πού οι ’Αστυνομικές ’Αρχές εχρειάσθησαν είκοσι
(2 0 ) ολόκληρα έτη για νά τον άνακαλύψουν].
Μ ε τ ά φ ρ.α σ ι ς ’Α σ τυνόμου Α ' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

Σ ’ ένα άπό τά εργατικά προάστια τοϋ Βερολίνου, στο Κόπενικ, υπήρχαν άλ
λοτε περισσότερα πλυντήρια παρά άρτοποιεΐα καί παντοπωλεία μαζί. ’ Εκεί έπλένετο
όλος σχεδόν ό ρουχισμός τής πρωτευούσης.
Οί Λοϋντκε διατηρούσαν πλυντήριο, ή οικονομική των κατάστασις ήτο άρκετά καλή καί ήσαν ιδιαιτέρως ευτυχείς μέχρι αύτοΰ τοϋ Σαββάτου τοϋ ’ Οκτωβρίου
1909, πού ένω τό κατάστημά των ήτο γεμάτο από πελάτες, ήκούσθησαν σπαρακτικές
κραυγές προερχόμενες άπό τό διαμέρισμά των.
Οί κραυγές ήσαν τοϋ υίοϋ των Μ π ρ ο ΰ ν ο , πού ήτο τότε μόλις ένδεκα (11)
μηνών.
'Η άδελφή τοϋ Μπροΰνο, Λιοντίνη, έκαμε τήν άνοησία νά τον φασκιώση
κοντά στήν άναμμένη σόμπα, καί σέ μιά στιγμή άπροσεξίας της, τό μωρό άκούμπησε
έπάνω στήν πυρακτωμένη σόμπα καί ύπέστη τρομερά εγκαύματα. Τό βαρύ ρόδινο
καί παχουλό χεράκι του, δέν ήτο πιά παρά μιά φοβερή κατάμαυρη πληγή.
'Η κυρία Λοϋντκε έ'τρεξε έπάνω στο διαμέρισμα, άρπαξε στήν άγκαλιά τό
άγοράκι της, κατέβηκε τή σκάλα βιαστικά τέσσερα-τέσσερα τά σκαλοπάτια καί
έσπευσε στο γιατρό Muller. Ό γιατρός έπλυνε καί έκαθάρισε τήν πληγή, τήν έκάλυψε μέ πομάδα καί έπέδεσε τό χεράκι μέ τά εγκαύματα.
Μήπως μείνη άτροφικό τό χέρι τοϋ μικρού μου Μπροϋνο, μήπως θά παραμεί
νουν τίποτε ούλές, τραύματα καί σημάδια; ρώτησε σάν τρελλή ή κυρία Λ ο ϋ ν τ κ ε
τό γιατρό.
’Ό χι, άπήντησε, ό γιατρός Muller. Οί σάρκες θά θρέψουν γρήγορα, άλλά τό
παιδί σας κυρία Λοϋντκε υπάρχει κίνδυνος νά καταληφθή άπό φοβία προς τή φωτιά,,
πού μπορεί νά παραμείνη γιά πολύ καιρό. Νά άποφεύγετε νά βλέπη φλόγες, φωτιές,
σπίρτα κλπ.
Ό γιατρός Muller είχε άπόλυτο δίκαιο. Τ ά επακόλουθα τοϋ άτυχήματος αύτοΰ, ύπήρξαν τρομακτικά. Ό Μπροΰνο Λοϋντκε ένω τήν ήμέρα ήτο άπολύτως ήσυ
χος καί ήρεμος, τήν νύκτα κατελαμβάνετο άπό φοβερούς εφιάλτες. Τρομαγμένος στήν
κούνια του έσπάρασσε μέσα στις φλόγες. Ή μητέρα του τον έπερνε άπό τήν κούνια
καί τον έβαζε στο κρεβάτι της. ’ Εκεί ό Μπροΰνο μεταξύ τοϋ πατρός Χέρμαν Λοϋντκε
καί τής μητρός, άπεκοιμάτο ήσυχα μέχρι τήν έπομένη νύχτα.
’Έ πειτα άπό λίγες εβδομάδες ό γιατρός Muller έκλήθη έσπευσμένως στο σπί
τι των Λοϋντκε. Ό μικρός Μπροϋνο μέ σπασμωδικές κινήσεις στά μάτια, καί τό
στόμα άνοικτό, έσπάρασσε στήν κούνια του, μέσα σέ σκεπάσματα μπλέ-σιέλ. 'Η
δεύτερη άδελφή του Μαρίκα, δίδοντάς του τό μπιμπερό, τής ξέφυγε τό μωρό άπό
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τά χέρια, έπεσε κάτω καί ό ξανθός του τράχηλος προσέκρουσε δυνατά στο πάτωμα
τής κουζίνας.
’Ά ν είναι άλήθεια, όπως τό έβεβαίωνεν ό Φρόϋντ, ότι, ή έξέλιξις σέ κάθε άνθρώπινη ύπαρξη, διαφαίνεται άπό τής παιδικής ήλικίας, αύτά τά δύο άτυχήματα καί
προπαντός τό δεύτερο, είναι εκείνα πού έκαμαν τον Μπροϋνο Λοϋντκε νά έξελιχθή
σ ’ ένα κτηνάνθρωπο, άπολύτως ξένο καί άσχετο προς τον πολιτισμένο κόσμο των
άνθρώπων, ένα δημιούργημα τής ζούγκλας, πού έπρόκειτο νά καταρρίψη κάθε παγκό
σμιο ρεκόρ δολοφονιών. Σ έ 87 άνέρχονται οί στυγερές δολοφονίες του πού (ομολό
γησε όταν συνελήφθη. Έπρόκειτο επίσης νά καταρρίψη καί παγκόσμιο ρεκόρ μακρο
χρονίου άτιμωρησίας. Έχρειάσθηκαν δηλαδή, είκοσι (20) ολόκληρα έτη στούς άστυνομικούς γιά νά κατορθώσουν νά βάλουν χέρι επάνω του.
Τό «κρίσιμο σημεΐον» αυτής τής τραγικής καί τερατώδους μοίρας πού ξεπερ
νά κάθε άνθρώπινον νουν, είχε ώ ς άπαρχή τό 1922 στο Μόναχο, τό γραφείο ενός
μεγάλου καί διασήμου ψυχιάτρου, τοϋ καθηγητοϋ Kraepelin πού υπήρξε αυθεντία
σ’ όλη τη Γερμανία.
'Η κυρία Λοϋντκε κατέφυγε σ’ όλους τούς παιδιάτρους τοϋ Βερολίνου καί
έξήτασαν τον Μπροϋνο. "Ολοι δέ άνεξαιρέτως, έκαμαν τήν ίδια διάγνωσι. 'Ο Μπροΰνο Λοϋντκε είναι ένας τύπος «διανοητικώς καθυστερημένος». Διά νά διορθωθή αυτός ό έκτροχιασμένος μηχανισμός, πού δέν λειτουργεί διόλου όπως οί άλλοι,
μιά μόνο λύσις είναι ένδεδειγμένη καί έπιβάλλεται. Νά κλεισθή σ ’ ένα ’ Αναμορφω
τικό Σχολείο. ’ Αλλά ή κυρία Λοϋντκε κατ’ ούδένα τρόπο έδέχετο ν’ άποχωριστή τον
άγαπημένο της Μπροϋνο.
"Οταν ό καθηγητής Kraepelin τον έξήτασε, τοϋ έκαμε μεγάλην έντύπωσι
ή πρόωρος σωματική του άνάπτυξις καί ή έν γένει διάπλασίς του.
Σέ ηλικία 14 χρόνων, ό Μπροϋνο έφαίνετο νά είναι 18. Είχε μιά ήρεμη ομορφιά
στο πρόσωπο, καί προ παντός μιά πρωτοφανή δύναμι στά χέρια, πού ήσαν πελώρια,
ογκώδη καί συνθλιπτικά...
Έ ξετάζοντάς τον ό καθηγητής, έκαμε τρεις σοβαρές διαπιστώσεις : 1) Τό δια
νοητικόν του επίπεδο ήτο μηδέν. 2) Ούδέν αίσθημα υπήρχε στήν ερημική καί στυγνή
καρδιά του. 3 ) Αί διανοητικές του άνεπάρκειες έφαίνετο, παράξενα, ν’ άντισταθμίζωνται άπό μιά ζωή φρικιαστικών αισθήσεων, επάνω στις όποιες είχε θεμελιώσει
όλες του τις εκδηλώσεις, τή συμπεριφορά του καί έν γένει τον έξωτερικό του κόσμο.
Λοιπόν, είσαι 14 χρόνων Μπροϋνο καί δέν ξέρεις νά διαβάζης τήν ώρα; έρωτα
ό καθηγητής Kraepelin.
Δέν έχω άνάγκη άπό ρολόγι, άπαντα ό Μπροϋνο. Μεσημέρι είναι όταν πεινώ.
"Οταν δέν νυστάζω πιά, σημαίνει ότι έχει ξημερώσει. "Οταν ξαναρχίζω νά πεινώ
σημαίνει ότι πλησιάζει νά νυκτώση.
—Καί γιά τό Σχολείο Μπροϋνο δέν σκέπτεσαι διόλου;
—"Λ !...αύ τό εύωδιάζει ωραία....
—Τί είναι αύτό πού εύωδιάζει ωραία; Τ ά άνθη πού προσφέρουν στή δασκάλα;
—’Ό χι, ή κιμωλία πού κρατα στά δύκτυλά της καί κατόπιν ή μελάνη. "Οσο
περισσότερο ή στάθμη τής μελάνης χαμηλώνει, τόσο περισσότερο ή μυρωδιά της
είναι πιο δυνατή.
Βηματίζει σ ’ ένα κόσμο πού τον περιστοιχίζει μέ τό βλέμμα φευγαλέο καί
άγριωπό, σάν ένα άγρίμι πού τό ένστικτό του καί οί όξύτατες οσφραντικές ιδιότητες
παρεμποδίζουν τήν νοημοσύνην του: Οί συνήθειές του είναι οί συνήθειες ενός άγριόγατου μέσα στο παρθένο δάσος.
Καί δέν θέλεις νά μάθης νά διαβάζης καί νά γράφης ; ξαναρωτα ό καθηγητής.
"Αν ήμουν βουβός αύτό θά μοΰ χρησίμευε, άλλά μιλώ...
'Ο καθηγητής Kraepelin έμεινε τότε στο γραφείο του μέ τήν κυρία Λοϋντκε
καί υπέβαλε σ’ αυτήν διάφορες ερωτήσεις.

Τά 87 τέλεια έγκλήματα τοΰ Μπροϋνο Λοϋντκε
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— Μήπως παραπονεΐται διά πονεκεφάλους, κυρία Λοϋντκε;
•
— Γιατί; Θέλετε μήπως νά τον έγχειρήσετε; άνέκραξε ή δύστυχη μητέρα έν
τρομη καί κάτωχρη.
—Θέλω νά δοκιμάσω νά τον θεραπεύσω, άπαντα ό καθηγητής.
—Τό παιδί μου δεν υποφέρει άπό τίποτε, ξαναλέγει ή μητέρα.
—Μήπως έχει κανένα παρατσούκλι, κυρία Λοϋντκε;
— ’ Αλλοίμονο! άναστενάζει ή κυρία Λοϋντκε: "Ολοι τον άποκαλοΰν « 'Ο βλά
κας τοΰ Κόπενικ».
—’ Α γαπά τά ζώ α ;
—Οί γάτες τρέπονται σέ φυγή μόλις τις χαϊδεύει, γιατί τις κάνει νά πονέσουν.
— Π ώς φέρεται προς τις αδελφές του;
—Δεν τις μιλάει πιά άπό τότε πού άρχισαν νά χρησιμοποιούν άρώματα.
— Προσφέρει καμμιά υπηρεσία στο κατάστημα;
—Μάλιστα, παραδίδει τά δέματα των λινοστολών, μέ ποδήλατο. Την περασμέ
νη εβδομάδα, μοΰ έκαμε καί μιά σκηνή.
— Γ ιατί;
— Γιατί είχα βάλει ένα μικρό σακκίδιο μέ λεβάντα μέσα στά υποκάμισα. Δεν
άνέχεται άρώματα
—"Οταν ό σύζυγός σας κυρία Λοϋντκε έπέστρεψε άπό τόν πόλεμο, ήτο εύχαριστη μένος ό Μπροϋνο;
— Είπε μόνο: « Τ ώ ρ α
είναι
ή
σειρά
μου
μ π α μ π ά νά
πάω
στήν
έ ξ ο χ ή», τό ίδιο βράδυ άνεχώρησε καί έπέστρεψε τρεις ημέρες
άργότερα.
— Ποΰ είχε πάει;
1—Μέσα σ ’ ένα πευκώνα πού είναι κοντά μας.
—Φεύγει τακτικά;
—Δυο τρεις φορές τό τρίμηνο.
—Ή γενική του.κατάστασις είναι εξαίρετος. 'Ο Μπροϋνο είναι ένα γερό παλληκάρι, λέγει ό καθηγητής.
Ό γυιός μου είναι όμορφος κύριε καθηγητά, δέν είναι έτσι; λέγει καί πάλιν
ή μητέρα.
Λύτη ή καλή του υγιεινή κατάστασις είναι ένα σπουδαίο πλεονέκτημα, γιατί
άν ήτο άδύνατος καί καχεκτικός θά είχε όλιγώτερες πιθανότητες νά θεραπευθή.
Πρέπει νά τόν κλείσητε σ ’ ένα ’ Αναμορφωτικό Σχολείο, γιαυτοΰ τοΰ είδους καθυστε
ρημένων παιδιών, πού θά σάς ύποδείξω.
’ Αλλά ή κυρία Λοϋντκε δέν είχε ποτέ τήν δύναμι ν’ άποχωρισθή τόν άγαπημένο
της Μπροϋνο. Τόν άγαποΰσε τόσο πολύ καί έσκέπτετο ότι είναι άξιος μιάς τέτοιας
άγάπης έπειδή έστερεϊτο νοημοσύνης. Είχε φθάσει μάλιστα στο σημείο νά μίση τήν
κόρη της Μαρίκα, έπειδή τά ένοχά της χέρια ήσαν ή άφορμή τοΰ κακοΰ. "Ετσι λοιπόν
αύτό τό λυκόπαιδο, μέ τά μεγάλα μπλέ μάτια ένός άγριμιοϋ, καί γιά τό όποιο ή άπεριόριστη μητρική άγάπη θά μπορούσε νά συγχωρήση όλα τά σφάλματα καί παρεκ
τροπές, έτοιμη νά τό ύπερασπίση άπό τις διάφορες παγίδες της Κοινωνίας, έφθασε
τά πρώτα χρόνια τής έφηβικής ήλικίας καί άντελήφθη μέσα σέ παροδικές άναλαμπές,
ότι σ’ όλη του τή ζωή, θά τοΰ ήρνοΰντο τό δικαίωμα τοΰ έρωτα.
Είναι ήδη 15 χρόνων καί πηγαίνει ένα άπόγευμα νά παραδώση τρεις δωδεκά
δες τραπεζομάνδυλα σ ’ ένα έστιατόριο στήν πλατεία ’ Αλεξανδρείας, τήν Μονμάρτη τού Βερολίνου.
Είναι χειμώνας καί θά πρέπει νά είναι πολύ άργά άφοϋ έχει πεινάσει γιά δεύ
τερη φορά. Πράγματι έχει ήδη νυχτώσει καί τά δημόσια φ ώτα άρχίζουν νά φωτίζουν
τούς δρόμους. Ό Μπροϋνο άγγίζει ελαφρά μέ τό ποδήλατο του ένα κορίτσι, κατέρχε
ται, άκολουθεΐ τά βήματά του, τό πλησιάζει καί τοΰ μιλά. Προχωρούν καί οί δυο
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μέσα σ’ ένα σκοτεινά δρόμο. Τρεις ήμέρες άργότερα ό Μπροϋνο ξαναέρχεται στο
ραντεβού των. Χιονίζει.
—’Έχεις δωμάτιο; έρωτα άσθμαίνων ό Μπροϋνο.
—Μάλιστα.
Ή πτωχή Αιλή ήξίωσε τρία μάρκα επί πλέον.
—Δεν τα έ'χω είπε ό Μπροϋνο ήρεμα (δεν είχε παοαδώσει παρά πετσέτες
μόνον σ’ ένα μικροκουρεΐο), θά σοϋ τά φέρω αύριο.
—Δεν μπορώ νά σοϋ προσφερθώ έπί πιστώσει.
—Έπηκολούθησε συζήτησις καί λογομαχία. 'Ο Λοΰντκε ξαφνικά γίνεται
κατακόκκινος καί τά δυό του πελώρια χέρια έκινήθησαν.
’Έ τσι σέ ηλικία 15 μόλις χρόνων, τό βράδυ αυτό, μέσα στην καρδιά τοΰ Βε
ρολίνου διαπράττει τον πρώτο του φόνο. « ’Έμοιαζε σάν κούκλα ώμολόγησε έπειτα
άπό 20 χρόνια, άλλά τά μάτια της δεν έκινοΰντο πλέον». ’ Ακολούθως έξηφανίσθη.
'Ο πατέρας του άνήσυχος πήγε στο ’ Αστυνομικό Τμήμα τοΰ Κόπενικ.
Μή άνησυχήτε καί μή ταράσσεσθε κύριε Λοΰντκε, είπε ό ’ Αστυνόμος σηκώνον
τας τούς ώμους του, θά έπανέλθη.
Τον ξαναβρήκαν μέσα στο δάσος. Μέ μικρά κομμάτια ψωμί προσπαθούσε
νά έξημερώση τούς σκιούρους έξ άποστάσεως, φοβούμενος νά τούς χαϊδεύψη γιά νά
μή ψοφήσουν.
Τό πιο έκπληκτικό, μέσα σ ’ αυτή τήν άπίστευτη σειρά τών έγκληματικών
περιπετειών, τήν πιο παράξενη όλο»; τών χρόνων, είναι, άπό τό ένα μέρος, ή άθελη
συνενοχή της κοινωνίας.
Π ώς νά ύποπτευθή ένα βλάκα πού τον κοροϊδεύουν όλοι, πού τον οίκτο μόνο
προκαλεί, ένώ θά έπρεπε νά ένσπείρη τον τρόμο; καί άπό τό άλλο μέρος τό άτιμώρητον πού ό Μπροϋνο έπισύρει επωφελούμενος της διανοητικής του άνεπαρκείας, παραμένων άτρωτος, άθικτος καί άθώος.
’ Από τότε, ή εγκληματική του δράσις άρχίζει. Ό Μπροϋνο Λοΰντκε πού ή
έξαιρετική του ύγεία τοΰ έπιτρέπει νά έκτελή καί τά πιο σκληρά έργα καί πού ή μη
τέρα του άπό τή λαχτάρα της άγάπης, δέν τολμά ποτέ νά έναντιωθή στά σχέδια,
τούς σκοπούς καί τις άποφάσεις του, περιπλανάται πότε ώ ς εκφορτωτής στο Χ ά ρ μ π ο υ ρ γ κ , πότε ώ ς έργάτης στο ’Έ σσεν, πότε ώ ς έκσκαφεύς στο Μπρεσλάου καί
πότε ώ ς άμαξας στή Λειψία. Στή Δρέσδη φθάνει στο σημείο νά γίνη καί σκουπι
διάρης. Μετακινείται άπό τόπο σέ τόπο τόσο γρήγορα, όσο γρήγορα στραγγαλίζει
τά θύματά του. Ποτέ δέν άφήνει διεύθυνσι προορισμού. Αύτός ό άλήτης, πού στήν
πραγματικότητα είναι ένας κομήτης, πού σπείρει τον θάνατο μέ τά χέρια του, δέν
άνταλλάσει οΰτε μιά λέξι μέ τούς συντρόφους του, τις χιλιάδες τών έργατών, πού
συνανανστρέφεται. Είναι νομαδικός καί περιπλανώ μένος καί κάνει όλους νά γελοΰν
μέ τις παιδιάστικες σκέψεις καί έκδηλώσεις του.
Θά ξαναγυρίση λέγει ή δύστυχη μητέρα του, πού τά μαλλιά της άπ’ τις στε
νοχώριες καί άγωνίες γίνονται ολίγον κατ’ ολίγον τόσο άσπρα, όσο καί οί μαξιλαρο
θήκες πού σιδερώνει.
Ξαναγύρισε πράγματι.
Καί ό ’ Αστυνόμος, τοΰ Κόπενικ, πού τον είχε κρατήσει στήν άγκαλιά του τήν
ήμέρα τής βαπτίσεως, τοΰ είπε σιγά μέ μεγάλη καλωσύνη. Ε ί σ α ι
άνδρας
πλέον Μπροϋνο.
Είναι 20 χρόνων, έχει στραγγαλίσει 18 γυναίκες. Έ χ ει άθλητικό παράστημα,
ζυγίζει 80 κιλά, έχει άνάστημα 1.78 μ. καί πρόσωπο ενός κατακτητοΰ τής γραμμής
Ζήγκφριντ. ’Έχει άκόμη μιά κυνική σιωπή.
"Οταν ό πατήρ του πέθανε, ή μητέρα του έξηντλημένη καί άπελπισμένη πέ
ρασε όλη τήν ήμέρα στο τηλεγραφείο, στέλλουσα τηλεγραφήματα προς όλες τις διευ
θύνσεις, μέ τήν τρελλή ελπίδα νά περιμένη τον άσωτο γυιό της.
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’Αλλά ήταν σαν να έδενε κόκκινη κλωστή σ’ ένα ταξιδιάρικο περιστέρι, γιά να
ξανάβρη ένα ψαράδικο πλοίο μέσα στις Βόρειες θάλασσες. Τό μεσημέρι άκριβώς της
ίδιας μέρας πού πέθανε ό πατέρας του, άνθρακοπώλης τότε ό Μπροϋνο, άνέβαινε
μ’ ένα σάκκο μέ γαιάνθρακες στον ώμο γιά 8η φορά στον δον όροφο ένός πολυτελούς
μεγάρου στο Ν τ ο ύ σ ε λ ν τ ό ρ φ . 'Η οικοδέσποινα τοΰ σπιτιού κυρία Ράχν, τοΰ
προσέφερε ένα ποτήρι κρασί τοΰ Ρήνου. 'Ο Μπροϋνο το έπιε μέ μιά γουλιά, φύσηξε,
ξεφύσηξε, έστρεψε κυκλικά καί κατόπιν έτράπη εις φυγήν σάν μανιακός μέ τό κε
φάλι κάτω λέγοντας μέ άδιαφορία ένα «ευχαριστώ)). Στη σκάλα έπταρνίσθη, είχε
τούς ρώθωνας διεσταλμένους σάν τήν τίγριν πού της ξεφεύγει τό θήραμά της.
Καμμιά έκατοστή γυναίκες τής καλυτέρας προπολεμικής κοινωνικής τάξεως
τής Γερμανίας διεσώθησαν άπό τό γεγονός ότι είχαν κάμει χρήσιν άρωμάτων τοΰ
Chanel καί Lanvin πού χαλούσαν τό κέφι τοΰ Μπροϋνο, αύτοΰ τοΰ νεαροΰ κτηνανθρώπου, ή εγκληματική δρασις τοΰ οποίου έπεκτείνετο άπό τήν Βαυαρία στήν ’Ανατο
λική Πρωσία καί άπό τις όχθες τοΰ Δουνάβεως μέχρι τις εκβολές τοΰ ποταμοΰ Έ λ β .
’Από τό 1932, χρονολογία τής άνόδου τοΰ Χίτλερ στήν ’Αρχή, ό Μπροϋνο
έπωφελήθη των πολλαπλών ευεργετημάτων ένός συμμάχου άπιστεύτως ισχυρού.
Τοΰ Ν α ζ ι σ μ ο ΰ . "Ενας δολοφόνος είναι πάντοτε υποτελής μέσα στήν Κοινω
νία στήν οποία κινείται περισσότερο άπό όποιοδήποτε άλλο άτομο.
'Η περίπτωσι τοΰ Μπροϋνο Λοΰντκε, μοναδική μέσα στά έγκληματολογικά
χρονικά, είναι ή δρασις ένός δολοφόνου, μόνου, χωρίς συνεργούς, εύνοουμένου άπό
ένα δικτατορικό καθεστώς μέσα στο όποιο τό χειρότερο είναι ότι δέν έπετυγχάνετο
ή σύλληψις.
Ό σκηνοθέτης K obert Siodm ak είναι επιφορτισμένος νά άποδείξη μέσα στο
φίλμ, ότι μιά τόσο μακροχρόνιος άτιμωρησία κατόπιν μιας παρόμοιας εγκληματικής
δράσεως θά ήτο άδύνατος σ’ ένα δημοκρατικό καθεστώς.
Τό στρατιωτικό σύνταγμα τοΰ III Ρ ά ι χ περιλάμβανε μιά παράγραφο τήν
ύπ’ άριθ. 51, πού εξαιρούσε τής στρατιωτικής υπηρεσίας τούς προσβληθέντες άπό
νευρικές διαταραχές. Προσκληθείς ενώπιον τής ’ Επιτροπής ’ Απαλλαγών, κατόπιν
ενώπιον τής ’ Αναθεωρητικής τοιαύτης, ό Μπροϋνο ξέσπασε σέ γέλια, φέροντας δέ
τον δείκτη στον κρόταφο, άναφωνεί κυνικά. «Π αράγραφος 51».
Αυτό τό άγρίμι παριστάνει τον τρελλό, είναι όμως ένας τρελλός, πολύ έξυπνος
καί πολύ ευσυνείδητος άπό τής άπόψεως νά έπωφεληθή τοΰ εύεργετήματος τοΰ άρ
θρου 51. 'Ο Μπροϋνο ξανακάνει τό σύντομο νούμερο τοΰ εύτυχοΰς τρελλοΰ, μπροστά
στήν επιτροπή.
’ Απαλλάσσεται τής Στρατιωτικής ύποχρεώσεως καί ό 'Υπουργός Ε ργασίας
τον έφοδιάζει μέ μιά κάρτα διά τά στρατιωτικά έργα. Χρησιμοποιείται άλληλοδιαδόχως στήν κατασκευή τών αυτοκινητοδρόμων, στήν έπισκευή σταδίων καί άεροδρομίων στο Τ έ μ π ε λ χ ο φ .
Τον ’ Ι ο ύ ν ι ο τοΰ 1936, τήν ήμέρα τής γιορτής τής Νεολαίας, έστραγγαλίσθη στήν Κολωνία μιά μαθήτρια τοΰ Λυκείου, μέσα στο 'Ιματιοφυλάκιο τοΰ Σ τα 
δίου. Τό ίδιο, θέρος μιά βοηθός ένός φιλανθρωπικού 'Ιδρύματος βρίσκει παρόμοιο
θάνατο στο Ν τ ό ρ μ ο υ ν τ . Τρείς ήμέρες άργότερα, άλλά σέ άπόστασι πολλών
χιλιομέτρων, στο "Ογκσμπουργκ, μιά λογίστρια τών έργοστασίων Ντορνιέ, εύρισκομένη στήν έξοχή μετά τής οικογένειας της ύποκύπτει μέσα σέ παρόμοιες συνθήκες.
'Η ’ Αστυνομία τοΰ Ράιχ άναζητεΐ δραστηρίως καί έπιμόνως τον δολοφόνο, άλλά
έδόθη διαταγή νά μή γίνη θόρυβος γι’ αυτές τις δολοφονίες καί νά κρατηθή άπόλυτος
σιγή έπ’ αυτών. "Ετσι τά εγκλήματα τοΰ Μπροϋνο Λοΰντκε δέν έκαμαν περισσότερο
θόρυβο μέσα στον κόσμο άπό ό,τι έκαμαν τά χέρια αύτοΰ τοΰ κτηνανθρώπου στο λαιμό
τών θυμάτων του. Μέ μιά άπλή εφαρμογή τοΰ συνθλιπτικοΰ άντίχειρός του στήν
καρωτίδα, ό Μπροϋνο άπέφρασσε τήν κυκλοφορία τοΰ αίματος, πράγμα πού επεφερε
άκαριαίως τον θάνατο.
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Πόσες όμως γυναίκες έξηφανίσθησαν χωρίς νά γνωσθή τίποτε γι’ αύτές;
'Ο Μπροϋνο τις ένταφίαζε καί άκολούθως τις έπεσκέπτετο σέ Σαββατιάτικα νοσηρά
ραντεβού.
Τό 1943, 360 άστυνομικοί άπηλλάγησαν των καθηκόντων των γιά έπαγγελματική άνεπάρκεια καί άπεστάλησαν στο ’Ανατολικό Μέτωπο, έξ αιτίας των σκοτει
νών τούτων δολοφονιών.
’ Από τότε, ό Χίμλερ, ό ’ Αρχηγός της Γκεστάπο, βοηθούμενος καί άπό τό Γρα
φείο τών Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων τών S.S., άνέλαβε κατόπιν διαταγής
τοϋ Χίτλερ την άνωτέρω ύπόθεσιν προσωπικώς. ’Αλλά ό Μπροΰνο παρέμεινε άσύλληπτος, κινούμενος τόσο ταχέως όσο τα συμμαχικά άεροπλάνα σφυρηλατούσαν τό Ρούρ.
~Ηρθε κάποτε νά έπισκεφθή τη μητέρα του, πού ύπέφερε τώ ρα τρομερά. 'Ο
’ Αστυνόμος τοϋ Κόπενικ πού είχε άναλάβει καί πάλι τά καθήκοντα έ'πειτα άπό μιά
βραχεία άποχώρησι, έφερε στο Μπροΰνο δακρυσμένος μιά πρόσκλησι.
Τον διέτασσαν νά παρουσιασθή τάχιστα σ ’ ένα Κέντρο Στειρώσεως. (Είναι
γνωστόν ό τ ι ό 'Υπουργός τής Δημοσίας 'Υγείας έπί Ναζισμού άφαιροΰσε άπ’ όλους
τούς Γερμανούς τούς πάσχοντας διανοητικώς την δυνατότητα άναπαραγωγής).
Ό Μπροΰνο πήγε έκεϊ.
—Καί ή παράγραφος 51; ούρλιασε ό Μπροΰνο γελών καγχαστικά.
—’ Ακριβώς έξ αιτίας τής παραγράφου αύτής βρίσκεσαι έδώ, έψιθύρισε ό έφημερεύων γιατρός, πού δεν ήτο άλλος άπό τον Δόκτωρα Muller.
'Ο Μπροΰνο επωφελούμενος άπό την άτμόσφαιρα τού τρόμου πού βασίλευε
σέ μιά Γερμανία διαμελισμένη καί εύρισκομένη ήδη πλησίον τοΰ οριστικού άφανισμοΰ της, έξηκολούθησε την απάνθρωπη έγκληματική δρασι του. Τό 77ον έγκλημα
ύπήρξεν ίσω ς τό πιο θρασύ άπ’ όλα. "Ενα φθινοπωρινό βράδυ μπήκε κατά τις 10 μ.μ.
σ ’ ένα μικρό ρεστωράν τής Νυρεμβέργης, τήν σερβιτόρα τοΰ οποίου είχε βάλει
στο μάτι. Παρήγγειλε ένα ξυνολάχανο καί ένα ποτήρι μεγάλο μπύρα, πού έρούφηξε μονομιάς.
"Ενας ’ Αξιωματικός τοΰ Στρατού ένεφανίσθη στο κατώφλι τής πόρτας, ή
σερβιτόρα τον έπλησίασε καί οί δυό τους ανέβηκαν μέσα σ’ ένα δωμάτιο τοΰ πρώ
του πατώματος. Τη στιγμή αύτή οί σειρήνες έσήμαναν συναγερμό άναγγέλλουσαι
μιά μοίρα εχθρικών άεροπλάνων τής Β '.29. Τό άκίνητο διέθετε καταφύγιο καί οί
ένοικοι έσπευσαν σ ’ αύτό, στο ύπόγειο. Διατηρών όλη την ψυχραιμία του ό Μπροΰνο
μέσα στον πανικό, έκρύφθη μέσα στο σκότος, άρπαξε άπότομα τή σερβιτόρα κατά
τό πέρασμά της καί τήν έστραγγάλισε, ενώ οί εμπρηστικές βόμβες έσκόρπιζαν τή
φωτιά στήν πόλι. Μετέφερε τό πτώ μα της στο δωμάτιο καί τό ξάπλωσε μπρος τήν
μισάνοικτη πόρτα. Ό ’Αξιωματικός άνέμεινε τήν λήξι τοΰ συναγερμού καθισμένος
σέ μιά πολυθρόνα, στο βάθος τοΰ δωματίου. "Οταν τά φ ώτα άναψαν άνεκάλυψε τή
φίλη του στραγγαλισμένη.
Οί ένοικοι ξαναπήγαν στά διαμερίσματά των, είδαν αύτόν τον σαραντάρη
’ Αξιωματικό κίτρινο άπό φόβο, σκυμμένον επάνω στο πτώμα τής νεαράς γυναίκας
καί όλοι φυσικά πίστεψαν ότι ήτο ό δράστης αύτοΰ τοΰ εγκλήματος. Τό ίδιο βράδυ
τον συνέλαβαν ενώ ό Μπροΰνο, τό άόρατον κτήνος, μετέβαινε στή γενέτειρά του τό
Κόπενικ.
Παράξενη άνταπόδοσις τής μοίρας κάμει νά συλληφθή ό Μπροΰνο
στή γενέτειρά του. Γιατί τό παν έχει ένα τέλος. Σ το Βερολίνο, στή Γενική ’ Ασφάλεια
ήργάζετο υπομονητικά καί δραστήρια ένας ’ Αστυνόμος πού δέν έμοιαζε τούς πραγ
ματικούς άστυνομικούς, άλλά έφαίνετο σάν νά είχε βγή άπό ένα κινηματογραφικό
στούντιο τής καλής Γερμανικής έποχής. Ό Franz Kersten. Ούτος εξετάζοντας
καμμιά έβδομηνταριά φακέλλους τών διαπραχθέντων ώ ς έξιστορήθη φόνων, έβγαλε
τό συμπέρασμα ότι πρόκειται περί σειράς εγκλημάτων ένός «μ α ν ι α κ ο ΰ , σ εξουαλικώς
άνωμάλου
τ ύ π ο υ , νέου άσφαλώς λόγω τής συχνότητος
τών επιθυμιών του».
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'Η άναφορά του προς τον Χίμλερ τελείωνε μ’ αύτή τή φράσι. «Πρόκειται περί
εγκλημάτων ενός διανοητικώς άνωμάλου, ενός άπόκληρου της Κοινωνίας πού καμμιά
γυναίκα δεν θά έδέχετο να τήν πλησιάση».
'Ο Kersten συνεβουλεύθη τον πίνακα των διανοητικώς άνωμάλων τύπων καί
έθεσε τον Λοϋντκε σέ άγρυπνο παρακολούθησι. 'Ο Μπροϋνο ξαναπήγε στον πευ
κώνα όπου μικρός είχε καταφύγει τό πρώτον. Μια έξαδέλφη του ή Frida Rosner
μάζευε έκεΐ ξερά ξύλα. 'Ο Μπροϋνο χύθηκε επάνω της σάν τρελλός καί μέ χέρια
τρέμοντα. "Οταν οί άνθρωποι τοϋ Kersten έφθασαν τήν είχε θάψει μέ τόση μάλιστα
προσοχή, ώστε οΰδέν τό άνώμαλον έφάνη στο έδαφος. Τήν επομένη ό ’ Αστυνόμος
Kersten έκαμε τήν έπίθεσι κατά μέτωπο πλέον.
Είδες τήν Frida Rosner Μπροϋνο; ρώτησε. Τήν άναζητοΰμε διότι έχουμε
έπιφορτισθή νά τήν άνεύρωμεν. Θά σοΰ ε’ίμεθα εύγνώμονες αν μπορέσης νά μάς
βοηθήσης.
' ΤΗτο στο δάσος χθες άπήντησε ό Μπροϋνο. "Εκαμε ένα δέμα άπό ξΰλα. Δεν
άγαπώ διόλου τις φωτιές πού άνάβουν στά τζάκια. "Οταν βλέπω φωτιές καταλαμβά
νομαι πάντοτε άπό φόβο, δτι θά μοΰ κάψουν τά χέρια.
Καί έν τούτοις δέν έφοβήθηκες νά σκοτώσης τήν Frida Rosner. Άκολούθησέ
με θά πά.με νά τή βροΰμε μαζί.
Δός μου ένα τσιγάρο, λέγει ό Μπροϋνο, πού μιλά στον ένικό σ’ όλους τούς
’ Αστυνόμους, Συνταγματάρχας τών S.S. καί δικαστάς.
Πάρε όλο τό πακέτο.
Οί αύθόρμητες ομολογίες τοϋ Μπροϋνο διήρκεσαν μιά έβδομάδα καί έκάλυψαν
1160 σελίδες δακτυλογραφημένες. Προικισμένος μέ μιά μνήμη πρωτοφανή καί έκπληκτική, ένεθυμεϊτο όλες τις λεπτομέρειες, π.χ. τό σημείο στο όποιο εύρίσκετο ό
ήλιος καί πώς έφωτίζετο τό μέρος πού έφόνευσε, τούς σκοτεινούς δρόμους τών
μεγαλουπόλεων, όπου είχε συναντήσει τά θύματά του, τούς σταθμούς βενζίνης πού
τοϋ έχρησίμευαν ώ ς σημεία προσανατολισμού στούς αύτοκινητοδρόμους, τό σχέδιον καί χρωματισμούς της ρόμπας της κυρίας τοϋ Ν τ ο ύ λ σ ε λ ν τ ο ρ φ καί παν
τός είδους άλλες λεπτομέρειες. Κατά τις άναπαραστάσεις τοϋ κάθε φόνου κατευθύνετο άμέσως καί άνευ άμφιβολιών στο μέρος πού είχε θάψει τό θύμα, λέγοντας
«έδώ είναι τό νεκροταφείο».
Μιά μέρα άνεκάλυψε θαμμένο σέ άπόστασι περίπου ενός μέτρου άπό όπου είχε
θάψει τό πτώμα, ένα παπούτσι τοϋ θύματος. Είχε διαπράξει τον φόνο σέ ήλικία 18
χρόνων καί τώρα ήτο 35. "Εφερε τό παπούτσι στά χείλη του καί έγονάτισε στά πό
δια τοϋ ’ Αστυνόμου Kersten, ζητώντας νά τοϋ έπιτρέψη νά φέρη αυτό τό « ώ ρ α ί ο
παπούτσι
μέσα στή φυλακή».
Ή ύπόθεσις Λοϋντκε ήγειρε μιά διαμάχη ’ Αστυνομίας καί Δικαιοσύνης, τήν
οποίαν ύπεχρεώθη νά διευθέτηση ό H eydrich, ένας άπό τούς πιο εμπίστους τοϋ Χ ίτλερ. Ή ’ Αστυνομία έπειτα άπό άδυναμία επί 20 ολόκληρα έτη νά έξιχνιάση τά
εγκλήματα τοϋ Μπροϋνο ήθελε νά τον έξαφανίση χωρίς δίκη γιά νά περισώση τό
γόητρό της. Ή Δικαιοσύνη άντιθέτως ήξίου νά γίνη ή δίκη. Τελικά ό Χίμλερ καί τά
S.S. είπαν τήν τελευταία λέξι.
Ή περίπτωσις τοϋ Λοϋντκε ύπήγετο μέσα στά σχέδιά των περί βελτιώσεως
της Γερμανικής φυλής. Τό παράδειγμα τοϋ Λοϋντκε, είπαν, θά μάς είναι ένα άκα
ταμάχητο στοιχείο νά πείσουμε τούς άντιτιθεμένους στον άνευ οίκτου έξαφανισμόν
όλων τών διανοητικώς άνωμάλων, ευθύς ώ ς γίνη ή τοιαύτη διαπίστωσις.
Έ ξ άλλου ό Δόκτωρ Γκαίμπελς παρεσκεύαζε μιά έπίθεσι διά τοϋ ραδιοφώνου
κατά τών Δυτικών Δημοκρατιών, ώς προς τον τρόπο άντιμετωπίσεως τοϋ έγκλήματος. Σ τή Γαλλία μιά ύπόθεσις δλως διαφορετική τής παρούσης, ή ύπόθεσις τοϋ
P etiot, άπησχόλει τις Έγκληματολογικές Υπηρεσίες καί τήν παγκόσμιο κοινή
γνώμη. "Ενας λόγος επί πλέον νά πνίγη ή ύπόθεσις τοϋ Λοϋντκε άθόρυβα.
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’ Ενώ ό ’ Αστυνόμος Kersten έπιπτε στή δυσμένεια καί άπεμακρύνετο τής θέσεώς του, τά S.S. ώδήγησαν τον Μπροϋνο στή φυλακή τής Βιέννης, όπου οί έγκληματολόγοι επιστήμονες, οί ψυχαναλυταί, οί ψυχίατροι καί άλλοι επιστήμονες ύπέβαλον
αυτόν σέ πειραματισμούς διαφόρους. Πήραν ένα έκμαγεϊο των χειρών του, του προ
σώπου του, έκαμαν πειράματα ναρκοαναλύσεως, ένω ένα μαγνητόφωνο κατέγραφε
τήν ομολογία του. "Ενας διάσημος Αυστριακός ψυχίατρος διηύθυνε τήν άνάκρισι.
"Ηκουσα μέσα στο δωμάτιο τοϋ νεαρού κωμωδοΰ τού Μονάχου Μαρίου Ά ντόρφ,
πού ενσαρκώνει τον Μπροϋνο Λοϋντκε στο φιλμ <('0 δ ι ά β ο λ ο ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ ο τ ή ν ν ύ κ τ α», τό υποσυνείδητο τοϋ Μπροϋνο σέ μαγνητική ταινία. ~Ητο
μία συνταρακτική καί φρικιαστική άκρόασις, πού μάς βύθισε σ ’ ένα είδος άδιαθεσίας
καί τρόμου μαζί.
— Πότε είδες ένα νεκρό γιά πρώτη φορά Μπροϋνο; ρώτησε ό ψυχίατρος.
—Σέ ήλικία 10 έως 12 χρόνων άπαντά ό δυστυχής μέσα στο όνειρο πού βλέπει
ένω είναι ξυπνητός.
—Αύτό σοΰ έκαμε κάποια έντύπωσι;
—Ό χ ι, ούδεμία.
— Γιατί;
—Αυτός ό άνθρωπος έδερνε τή γυναίκα του. Καί ό καλός Θεός τον έτιμώρησε.
Τήν νύκτα ονειρευόμουν αύτή τή γυναίκα.
—Πήγαινες τακτικά στήν ’ Εκκλησία, Μπροϋνο;
—Μάλιστα, όσο μπορούσα πιο συχνά. ’ Αλλά δέν πηγαίνω τώρα.
—Γ ιατί;
—Γιατί είμαι στή φυλακή.
— Προσεύχεσο Μπροϋνο;
—Μάλιστα. Τίς προσευχές τις συγκρατοΰμε εύκολα.
—Μήπως εξακολουθείς άκόμη νά προσεύχεσαι στή φυλακή;
—Προσεύχομαι πάντοτε: Καπνίζω καί προσεύχομαι: Θεέ μου συγχώρησέ με,
βοήθα με νά γίνω καλός καί λυπήσου με ώστε νά έλθω στούς ουρανούς κοντά σου.
Έ κλαιε μέσα στο κελί του, ώνειρεύετο καί παραμιλούσε μεγαλοφώνως γιά τίς
87 γυναίκες πού είχε φονεύσει, όλη δέ ή φυλακή άντηχοΰσε άπό τίς σπαρακτικές
κραυγές καί τά ούρλιάσματά του. To III Ράϊχ κατέρρεε, τά τάνκς τοϋ Ζούκωφ προ
χωρούσαν μέ μεγάλο πάταγο στή πεδιάδα των Μαγυάρων.
Ό καθηγητής ψυχίατρος τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης, πήρε διαταγή νά
έκτελέση τον Μπροϋνο μέ μιά ένδοφλέβιο ένεσι δηλητηρίου. Ήρνήθη καί έτυφεκίσθη
τό ίδιο βράδυ. Ό Ταγματάρχης των S.S. H einrich Merk έπεφορτίσθη τότε μέ τό
έργο αύτό.
Μπροϋνο είσαι άνυπόφορος, είπε κρατώντας μιά σύριγγα δέκα γραμμαρίων
κυανίου στο χέρι. Κανείς εδώ δέν μπορεί νά κλείση μάτι έξ αιτίας σου.
Θά σοΰ κάμω μιά ένεσι γιά νά κοιμηθής.
"Ο πως θέλεις, άπαντά ό Μπροϋνο, άλλά άφησέ με πρώτα νά καπνίσω ένα τσι
γάρο.
Ό Μπροϋνο Λοϋντκε δέν τράβηξε παρά μερικές ρουφηξιές.
Τό κεφάλι του έπεσε βαρύ επάνω στο βραχίονά του. Καί όταν τά S.S. τον με
τέφεραν στο νεκροτομείο γιά νά γίνη ή νεκροτομή καί διατηρήσουν τά σπλάχνα του
μέσα στή φορμόλη, έφαίνετο ένα ελαφρό μειδίαμα στο πρόσωπό του, μαρτυρούν προ
φανώς εύχαρίστησι, γιατί είχε άπαλλαγή άπό τό μαρτύριο τής ταραχώδους ζωής.
'Η μητέρα του έπίσης είχε πεθάνει καί τά τελευταία της λόγια ήσαν αύτά:
«"Ολα
αύτά
δέν
είναι
παρά
ένα
μεγάλο
ψέμα.
Ό
γυιός
μου
Μπροϋνο
είναι
άθώος».
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
- ΚΑΤΑ TO N N EO N Π Ο ΙΝ ΙΚΟ Ν ΚΩ ΔΙΚΑ (ΑΡΘ ΡΑ 508-317 Π Κ.)
'Χπο κ. Δ Η Μ . Ν Τ Ζ ΙΩ Ρ Α , Ύπαστυνόμου Α'
Α'
Α Ι Σ Ω Μ Α Τ ΙΚ Α Ι ΒΛΑΒΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

I.
II.
III.
ΙΥ.
Υ.

Είσαγωγικαί τινες παρατηρήσεις.
Ποϊαι αί κατά τον Κώδικα σωματικαι βλάβαι.
Α ί σωματικαι βλάβαι ώς τετελεσμένον καί ώς εν απόπειρα έγκλημα.
Α ί σωματικαι βλάβαι ώς σνρρέον έγκλημα.
Ό δόλος ώς διακριτικόν στοιχεϊον τής εργω ίξνβρίσεως και τής άσημάντου σωμα
τικής βλάβης.
*

* *
I . Είσαγωγικαί τινες παρατηρήσεις.
’ Εάν τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας ’ Ασφαλείας άπασχολοΰν κατά κύριον
λόγον τά κατά τής ιδιοκτησίας εγκλήματα—γεγονός τό όποιον μάς παρεκίνησεν εις
τό ν’ άσχοληθώμεν διεξοδικώς κατά τό παρελθόν μέ τήν άνάπτυξιν τούτων ( 1) —ούδεμία δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία, ότι τά κατά τής σωματικής άκεραιότητος
τοιαϋτα ή κατ’ εύστοχώτερον χαρακτηρισμόν αί σωματικαι βλάβαι τοϋ Κώδικος
έρχονται εις τήν πρώτην γραμμήν, ώς δέ άποδεικνύουν αί έκάστοτε συντασσόμεναι
στατιστικαί έγκλη ματ ικότη το ς, αύταί κατ’ εξοχήν ενδιαφέρουν τάς Άστυνομικάς
'Υπηρεσίας των Τμημάτων Τάξεως καί δη πρωτίστους των κεντρικών τοιούτων.
Δεδικαιολογημένη όθεν καθίσταται καί τούτων ή άνάπτυξις, εις τρόπον ώστε
οί έκάστοτε καλούμενοι νά διώξουν τάς σωματικάς βλάβας έν τή πράξει καί μά
λιστα ένίοτε, υπό προϋποθέσεις ούχί εόνοικάς, άφοΰ είναι υποχρεωμένοι ν’ άντιμετωπίσόυν, κατά τήν διάρκειαν ένός καί μόνον τετραώρου 5 καί 6 ακόμη περιπτώσεις
έφαρμογής των περί σωματικών βλαβών διατάξεων τοϋ νόμου—ώς π.χ. συμβαίνει
μέ τούς Άξιουματικούς 'Υπηρεσίας τών A , Β, Γ, Δ κλπ. Ά στυ ν. Τμημάτων—νά είναι
εις θέσιν νά έκτελοΰν τά καθήκοντά των, μέ τήν έπιβεβλημένην έπί τοϋ προκειμένου
εύχέρειαν.
Καί ταΰτα μέν όσον άφορα τήν φύσιν καί τήν σημασίαν, διά τήν ’ Αστυνομίαν,
τοϋ ύπό έξέτασιν θέματος. 'Ο έπεξεργαζόμενος όμως τάς ίσχυούσας περί σωματικών
βλαβών διατάξεις, δέν δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι μετ’ εύχερείας δύναται ν’ άνταποκριθή προς τάς άπαιτήσεις μιας, ού μόνον πλήρους αλλά καί άλαθήτου, έρμηνείας τοϋ
θέματος τούτου.
Διότι έχει ευθύς έξ αρχής ν’ άντιμετωπίση δύο σπουδαίας δυσχερείας, ήτοι :
α) Τήν έλλειψιν άναλόγων έρμηνευτικών βοηθημάτων. Διότι, καθ’ ά τουλά
χιστον γνωρίζομεν, είδικαί μονογραφικαί έρευναι, μετά τήν ΐσχύν τών νέων Κωδίκων,
έπί τοϋ κεφαλαιώδους αύτοΰ ζητήματος, ώς επίσης καί έτερα έρμηνευτικά βοηθή
ματα, σπανίζουν—αν ’ί σως δέν ελλείπουν παντελώς—παρ’ ήμΐν καί
β ) Τό γεγονός ότι ή νομολογία τών δικαστηρίων καί δή κυρίως τοϋ άκυρωτικοϋ μας, λόγω τοϋ ότι τό μεσολαβήσαν έκτοτε χρονικόν διάστημα υπήρξε σχετικώς
βραχύ, δέν έχει άχθή εις άσφαλή καί άνεπίδεκτα άμφισβητήσεων συμπεράσματα,
έπιλύοντα τά πολλά καί ποικίλα ζητήματα, άτινα καθημερινώς εμφανίζονται έν
τή πράξει.
Ά λ λ ’ έάν ή κατωτέρω άνάπτυξις δέν είναι πλήρης καί εύρεία, πάντως δέον
τοΰτο νά τονισθή- ότι κατεβλήθη κάθε προσπάθεια, ώστε, έπί τών ζητημάτων,
έφ’ ών διχογνωμία κρατεί, νά έκτίθενται αί έκατέρωθεν διιστάμεναι άπόψεις, ϊνα
(1) Τδε σχετικώς άνωτέρω έν σελ. 3261 έπ. τοϋ παρόντος.
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ούτως, ό καλούμενος νά δίωξη πρώτος έν τη πράξει τά των σωματικών βλαβών έγκλήματα, είναι εις Οέσιν ν’ άντιμετωπίζη τά ζητήματα, μετά της επιβεβλημένης
εις τούς άνακριτικούς υπαλλήλους πεποιθήσεως.
Καί ήδη, μετά τήν κατά τά άνωτέρω σκόπιμον παρένθεσιν, εΐσερχόμεθα εις
τά καθ’ έκαστον.
'Ο νέος Κώδιξ, ώς σωματικάς βλάβας χαρακτηρίζει, έν τη εύρεία τοϋ δρου
σημασία, τάς άξιοποίνους έκείνας πράξεις, τών οποίων ή άντικειμενική ύπόστασις
συνίσταται ούχί είς τήν άφαίρεσιν της άνθρωπίνης ζωής, άλλ’ εις τήν κάκωσιν
τοϋ σώματος ή βλάβην τής υγείας αύτοϋ.
Περί πάντων τούτων όμιλεΐ διά τών άρθρων 308 έως καί 317 αύτοϋ.
'Η άνωτέρω έ'ννοια είναι εύρυτάτη. ’ Εξειδικεύει δέ ταύτην καί δή κατά τρό
πον εύγλωττον ή αΐτιολογική τοϋ Κωδικός έ'κθεσις,. ήτις έν άποσπάσματι έχει ώς
έξης :
«Τον δρον σωματική βλάβη ή τραΰμα μεταχειρίζεται προς καθορισμόν τοϋ
άδικήματος καί ό ισχύων ήδη Ποιν. Νόμος (άρθρον 307) χωρίς δμως περαιτέρω τίνος
έπεξηγήσεως περί της έννοιας αύτοϋ. Ήρμηνεύθη δμως ό δρος ούτος, ώς περιλαμβάνων πάσαν προσβολήν τής άκεραιότητος τοϋ σώματος, άπλήν βλάβην, σωματικήν
νόσον ή ψυχικήν πάθησιν πρόσκαιρον ή διαρκή. Είναι άσχετος ό τρόπος, καθ’ δν πρα
γματοποιείται ή τοιαύτη έπίδρασις (άμεσος—έμμεσος—ψυχολογική ένέργεια). Καί
τά μέσα τής τοιαύτης έπιδράσεως ποικίλα είναι, ώ ς ή χρήσις άγριότητος ζώου
(λ.χ. κυνός), ή πρόκλησις τρόμου έπενεγκόντος βλάβην ή φόβον, έτι δέ καί ή παράλειψις όφειλομένης ένεργείας, δτε τά άδίκημα είναι per om issionem com missium. (1)
’ Εν ταϊς βλάβαις τής ύγείας νοοΰνται καί αί τής σωματικής καί διανοητικής υγείας
παθήσεις, ώ ς σαφώς προκύπτει έκ τοϋ συσχετισμού τών άρθρων 308 καί 310 § 1
Π.Κ. ’ Επίσης καί ή περίπτωσις τής μεταδόσεως άφροδισίου νοσήματος. Οί δροι
σωματική κάκωσις καί σωματική βλάβη δεν είναι άπολύτως ταυτόσημος. Ή άποκοπή τής κόμης άποτελει κάκωσιν καί ούχί βλάβην». (2)
Έ κ πάντων τών άνωτέρω συνάγεται δτι ύπό τήν έννοιαν τώ ν σωματι
κών βλαβών Ιμπεριέχονται, έκτός τών περί τραυμάτων καί βλαβών δια
τάξεων τοϋ Ποινικοΰ Νόμου (άρθρα 307 έπ . Π .Ν .) καί αί περί αίκιών
τοιαΰται τούτου (άρθρον 688 Π .Ν .) , καλύπτονται 5’ έν πολλοϊς καί αί δια
τάξεις τοϋ άρθρου 207 Π . Ν . «περί άδικου κατά προσώπου έπιθέσεως», αΐτινες κατηργήθησαν άπασαι ύπό τοϋ νέου Ποινικοΰ Κ ώδικος.
Αύτά έν γενικαΐς γραμμαΐς. Ώ ς δμως καί ύπό τής αίτιολογικής έκθέσεως
τονίζεται οί όροι σωματική κάκωσις καί βλάβη τής ύγείας δέν είναι άπολύτως
ταυτόσημοι.
Κάκωσιν τοϋ σώματος άποτελει λ.χ., έκτος τής άποκοπής τής κόμης καί ή
τοιαύτη τών ονύχων τής χαριτοβρύτου νεάνιδος ή τής λεπτεπιλέπτου κυρίας ή ή
άποκοπή τοϋ μύστακος τοϋ όρεσειβίου Κρητός καί εϊ τι άλλο.
Ή κ ά κ ω σ ι ς άπαντάται τό πρώτον είς τον Ποινικόν Κώδικα. Έ τέθη δέ
ό δρος προς άρσιν άμφιβολιών, κατά τό παρελθόν άνακυψασών, καί διά νά καλύψη τάς
ώ ς άνω άναφερομένας περιπτώσεις. Διότι ό Π. Ν. ώμίλει περί τ ρ α υ μ ά τ ω ν
πλήν δμως ή υπαγωγή τής άποκοπής τής κόμης καί τών ονύχων ύπ’ αύτόν τον δρον
κάθε άλλο παρά όρθή καί σύμφωνος προς τάς άπαιτήσεις τής κοινής γλωσσικής τοϋ
δρου « τ ρ α ϋ μ α» έννοίας ήτο.
’ Αλλά καί ή βλάβη τής ύγείας ποικίλην δύναται νά έχη έμφάνισιν. Ύ π ’
αύτήν δυνατόν νά ύπαχθώσιν, πλεΐσται δσαι περιπτώσεις, ών ή άρίθμησις ούτε δυ
νατή, άλλ’ ούτε καί εύκολος είναι.
(1) ΙΙερΙ της έννοίας τοϋ είδους αύτοϋ τών έγκλημάτων ϊδε είς Δ. Ντζιώρα «Μαθήματα
Ποιν. Δικαίου» 1957 σελ. 25-26.
(2) "Ιδε σχετικώς αίτιολογικήν έκθεσιν είς Ζαχαροπούλου Ικδοσις 1950 σελ. 296 έπ.
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Ούτως και ό παραμικρός τρόμος, εν άπλοϋν «σόκ », τό ράπισμα και ό γρονθισμός ή τό λάκτισμα, εις άπλοϋς μωλωπισμός, μέχρι καί τοϋ πλήρους άκρωτηριασμοΰ μέλους ή μελών τοϋ σώματος, πάντα ταΰτα, άποτελοΰν σ ω μ α τ ι κ ή ν β λ ά 
β η ν ύ π ό τ η ν ο ρ θ ή ν καί κ υ ρ ί α ν τ ο ϋ δ ρ ο υ έ ν ν ο ι α ν .
Κατά τον μεγάλον Γερμανόν ποινικολόγον List (Χ) μεταξύ των άλλων, ώς
σωματικαί βλάβαι δέον νά χαρακτηοισθώσιν καί τό ώθείν καί τύπτειν, τραύματα,
ακρωτηριασμός, παράλυσις, άποκοπή τριχών, έκσπασις όδόντων, προξένησις σ ω 
ματικής ή ψυχικής άσθενείας, πρόκλησις έμετοΰ, διάρροιας, έκσπερματισμοΰ, ναρκοΰν (χλωροφορμίζειν) [τό ύπνωτίζειν], διέγερσις άλγους, δυσθυμίας, συγχασίας,
βδελυγμίας, φόβου, τρόμου, ώ ς επίσης οχληρά έπίδρασις έπί των αισθήσεων (παραφωνοΰσα μουσική), φως θαμβοΰν τήν δραίπν, δυσωδία, γαργαλισμός, κυνισμός,
άσελγής ψαΰσις, προξένησις πείνης καί δίψης.
Αίσθησις άλγηγόνος, περιττόν νά τονισθή, δτι δεν είναι άναγκαία.
I I . Ποΐαι αί σωματικαί βλάβαι κατά τον Κ ώ δικα .
'Ω ς καί ανωτέρω έλέχθη ό νέος Κ ώδιξ γνωρίζει οκτώ είδη σωματικών βλαβών,
αίτινες είναι αί έξής :
1) 'Απλή σωματική βλάβη (άρθρον 308 § 1 έδ. α).
2 ) 'Απλή σωματική βλάβη δλως ελαφρά (άρθρον 308 § 1 έδ. β).
3 ) ’ Ασήμαντος σωματική βλάβη (άρθρον 308 § 1 έδ. γ).
4 ) ’ Επικίνδυνος σωματική βλάβη (άρθρον 309).
5) Βαρεία σωματική βλάβη (άρθρον 310 § § 1 καί 2).
6 ) Σκοπουμένη βαρεία σωματική βλάβη (άρθρον 310 § 3 ).
7) Θανατηφόρος σωματική βλάβη (άρθρον 311 § 1 έδ. α ).
8 ) Σκοπουμένη βαρεία σωματική βλάβη, καταστασα θανατηφόρος (άρθρον
311 § 1 έδ. β).
’ Εκτός τών άνωτέρω ό Κ ώδιξ διαλαμβάνει καί δύο άκόμη ιδιώνυμα έγκλήματα σωματικών βλαβών, ήτοι τήν σωματικήν βλάβην άνηλίκων (άρθρον 312) καί
τήν συμπλοκήν (άρθρον 313). Έ ν τ ώ κώδικι τέλος γίνεται λόγος περί σωματικής
βλάβης έξ άμελείας.
Έ ν τοΐς έπομένοις άσχολούμεθα δι’ ολίγων καί κεχωρισμένως μέ έκάστην
έξ αυτών. Πριν ή είσέλθωμεν δμως εις τήν ειδικήν καί έπί μέρους τών καθ’ έκαστον
σωματικών βλαβών, άνάπτυξιν, παρατηροΰμεν τά έξής, δσον άφορα τά γεννηθέντα
έπ’ αύτών γενικής φύσεως ζητήματα.
I I I . Αί σωματικαί βλάβαι ώ ς τετελεσμένον καί ώ ς έν άποπείρα
έγκλημα.
Αί σωματικαί βλάβαι δυνατόν νά προέρχωνται είτε έκ δόλου, είτε καί έξ άμε
λείας. Αί έξ άμελείας τιμωρούνται έλαφρότερον. Ζήτημα μόνον γεννάται άν καί ή
άσήμαντος σωματική βλάβη είναι έγκλημα ή συνιστα άνέγκλητον πράξιν. Περί
τούτου δμως κατωτέρω.
'Έτερον ώσαύτως ζήτημα, μεγάλης δέ θεωρητικής καί πρακτικής σημασίας
έπί τοϋ προκειμένου γεννώμενον, είναι τό τοιοΰτον τής άποπείρας. Έ ρω τάται δηλ.
άν είναι δυνατή απόπειρα έπί σωματικών βλαβών γενικώς.
Καί έπ’ αύτοΰ διχογνωμία κρατεί.
Κατά τήν πρώτην γνώμην, άπόπειρα σωματικών βλ α βώ ν , καίτοι είναι
νοητή, δέν είναι έν τούτοις δυνατή κατά νόμον. Τήν άποψιν ταύτην μετά
περισσής έπιμονής υποστηρίζει ό Είσαγγελεύς Πλημ/κών κ. Παπαδάκης (2), άκολουθών έπί τοϋ προκειμένου τά ύπό τών έρμηνευτών τοϋ δικαίου μας Ήλιοπούλου
καί Χ ωραφά διδασκόμενα. Ουτω, κατ’ αύτούς «ή έν τώ νόμω λεπτομερής κλιμάκωσις
(1) Τδε σχετικώς Κυπριάδου εις List Τόμος Β' σελ. 25.
(2) ’Ίδε σχετικώς είς I. Παπαδάκη, Ειδικόν Ποινικόν Δίκαιον, Τόμος II σελ. 156 έπ.
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της καθόλου περί σωματικών βλαβών προβλέψεως, είναι σαφώς δηλωτική τοϋ άποκλεισμοϋ της έννοιας της άποπείρας. (*·)
Τήν έτέραν γνώμην έδίδαξαν παρ’ ήμΐν οΐ διαπρεπείς Καθηγηταί μας Κ ω στής (2) καί Τζωρτζόπουλος (3) οΐ όποιοι ναι μέν δέν ήσχολήθησαν εΐδικώς περί τοϋ
θέματος, δέν έδέχθησαν όμως έπί τοϋ προκειμένου έξαίρεσίν τινα, άποδεχθέντες
κατ’ αυτόν τον τρόπον, οότως εΐπεΐν έμμέσως, τήν ΰπαρξιν άποπείρας καί επί
των σωματικών β λ α β ώ ν .
'Η δευτέρα αυτή άποψις έμφανίζει ίσω ς υπεροχήν έναντι της πρώτης, διότι
άποδοχή της ικανοποιεί περισσότερον, άναμφιβόλως, τάς απαιτήσεις της πρακτικής.
Καί όμως συντασσόμεθα, μάλλον άνεπιφυλάκτως, μέ τήν πρώτην τών ώς άνω
γνωμών. Νομίζομεν δέ ταύτην ώς ορθοτέραν διά τον έξης κυρίως λόγον. 'Ο νόμος
διά τών περί σωματικών βλαβών διατάξεών του εισάγει μίαν οφθαλμοφανή καί άνεπίδεκτον πάσης άμφιβολίας έξαίρεσίν. Ώ ς γνωστόν, ό νέος Κ ώδιξ, άκολουθών έπί
τοϋ σημείου τούτου πλείστας όσας ξένας νομοθεσίας, σύμφωνα προς τάς άπαιτήσεις,
άς υπαγορεύει ή έ ξ α τ ο μ ί κ ε υ σ ι ς . τ ή ς π ο ι ν ή ς , ήν καί άποδέχεται πλή
ρως, διέπεται άπό τήν αρχήν τής διά γενικών έκφράσεων διατυπώσεως τών ορισμών
του. Ούτως, ώ ς παράδειγμα άναφέρομεν τούς περί έκθέσεως καί άνθρωποκτονίας
έξ άμελείας ορισμούς. Σειρά ολόκληρος διατάξεων άφορωσών τήν έκθεσιν τοϋ καταργηθέντος ποινικοΰ νόμου, συμπεριελήφθη ήδη εις δύο μόνον άρθρα τοϋ Π.Κ. (306
καί 307), ένώ αΐ τόσαι πολλαί διατάξεις τούτου, αΐ άναγόμεναι εις τήν έξ άμελείας
άνθρωποκτονίαν, καλύπτονται άπό μίαν καί μόνον φράσιν τοϋ Κώδικος «ό έξ άμε
λείας έπιφέρων τον θάνατον ετέρου τιμωρείται διά φυλακίσεως τούλάχιστον τριών
μηνών» (Π .Κ . 302). Ουτω πως λοιπόν, ή άφόρητος περιπτωσισιολογία ήτις διέκρινε τάς νομοθεσίας τοϋ παρελθόντος αιώνος, τείνει, όσον ουπω, νά έξαφανισθή,
άπό τάς ποινικάς διατάξεις τών συγχρόνων νομοθετημάτων.
Παρά
ταΰτα
όμως
ό
νέος Κώδιξ, όσον άφορα τάς
σω ματ ικά ς βλάβας, υιοθετεί
π λ ή ρ ω ς τήν άπό μακρ οΰ
καί κ α τ ά τά ά ν ω τ έ ρ ω , κ α τ α δ ι κ α σ θ ε ΐ σ α ν καί έ γ κ α τ α λ ε ι φθεΐσαν περιπτωσιολογίαν.
Γνωρίζει οκτώ είδη κοινών σωματικών
βλαβών καί δύο ιδιωνύμους τοιαύτας, ήτοι δέκα έν συνόλω. Τ ο ΰ τ ο π ρ ά τ τ ε ι
(νομίζομεν)
διότι
θέλει
ν’ ά π ο κ λ ε ί σ η
τήν
απόπειραν.
Αυτήν τήν έννοιαν έχει ή έν τώ νόμω λεπτομερής άπαρίθμησις τών περί σωματικών
βλαβών διατάξεων.
Τούτων, ούτως έχόντων, κάθε περίπτωσις έμφανιζομένη έν τή πράξει, θά
πρέπει νά ύπάγηται υπό τήν κατάλληλον μέν διάταξιν σωματικής τινός βλάβης, θά
χαρακτηρίζηται όμως πάντοτε, ώ ς τετελεσμένη τοιαύτη.
’Ά ν πυροβολήσω έναντίον τινός, μέ σκοπόν τον τραυματισμόν του, θά κριθώ
ώς ένοχος έπικινδύνου σωματικής βλάβης καί ούχί άποπείρας βαρείας, άν ό καθ’ οδ
ή βολή μου μωλωπισθή άπλώς. ’ Αλλά καί έν ή περιπτώσει άστοχήση ή βολή μου,
ό δέ παθών, ύποστή ένα στιγμιαΐον ψυχικόν κλονισμόν, ένα άπλοΰν τρόμον, κάτι έπί
πλέον τοϋ τρόμου, έν «σόκ », πάλιν δέον νά χαρακτηρισθώ ώ ς ένοχος έπικινδύνου
σωματικής βλάβης καί δή τετελεσμένης. Διότι, καθ’ ά άνωτέρω, πάντα ταΰτα, άκόμη
δέ καί ό άπλοΰς τρόμος, έν έσχάτη άναλύσει, άποτελοΰν σωματικήν βλάβην, έστω καί
άσήμαντον. ’ Επειδή όμως ό τρόπος, καθ’ όν οδτος παρήχθη ήδύνατο νά έπιφέρη κίν
δυνον τής ζωής τοϋ παθόντος ή βαρεΐαν σωματικήν βλάβην αύτοΰ, τ ό κ α θ ό λ ο υ
σ υ μ β ά ν , ώς έ ν ι α ΐ ο ν δλον λ α μ β α ν ό μ ε ν ο ν , π ρ ο σ δ ί δ ε ι εις
τ ή ν π ρ ά ξ ι ν μ ο υ τ ο ν ν ο μ ι κ ό ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ν τ ή ς έπι κ ι ν δ ύ ν ο υ σ ω μ α τ ι κ ή ς β λ ά β η ς . Μόνον, άν ό καθ’ οδ ή βολή μου ούδέν
(1) ’Ίδε σχετικώς εις Ήλιοπούλου-Χωραφα, Ειδικόν Ποινικόν Δίκαιον, σελ. 57 έπ.
(2) ’Ίδε σχετικώς εις Κωστη-Μπουροπούλου Τόμος Β ’ σελ. 472 σημ. 1.
(3) ’Ίδε σχετικώς εις Τζωρτζοπούλου «Ουσιαστικόν Ποιν. Δίκαιον» Τόμος Λ σελ. 238.

Περί τών σωματικών βλαβών ώς έγκλημάτων

5299

πάθη, ουδέ καν τον παραμικρόν τρόμον, διότι λ.χ. ή πράξις μου γίνεται έν ώρα μάχης,
οπότε οί πυροβολισμοί διαδέχονται άνά παν λεπτόν άλλήλους, θά πρέπει ν’ άναζητήσωμεν άλλον χαρακτηρισμόν. Ενδεχομένως άπόπειραν άνθρωποκτονίας, άν ό δόλος
μου έτεινεν (άμέσως ή εμμέσως) εις τήν θανάτωσιν του καθ’ οδ έπυροβόλησα, παράβασιν της διατάξεως του άρθρου 436 τοϋ Π. Κ. κλπ.
’ Αντίθετος όμως προς τάς σκέψεις μας ταύτας ύπήρξεν ή ύπ’ άριθ. 4/1952
άπόφασις τοΰ Έφετείου Δωδεκάνησου (1), ήτις καί έδέχθη άπόπειραν βαρείας σ ω 
ματικής βλάβης, ήν καί κατελόγισεν εις τον δράστην τής διωκομένης πράξεως.
'Ή φθη έπομένως, διά τής έν λόγω άποφάσεώς του, τό Έφετεϊον Δωδεκάνησου, τοΰ
μεγάλης, κατά τά άνωτέρω, θεωρητικής καί πρακτικής σημασίας ζητήματος, περί
τοΰ εάν δηλ. είναι δυνατή ή άπόπειρα σωματικών βλαβών καί υίοθέτησεν τήν β'
τών ώ ς άνω άπόψεων. Ά λ λ ’ δ λ ω ς π ε ρ ι έ ρ γ ω ς , έ ν τ η ά π ο φ ά σ ε ι
του ταύτη, οΰδεμίαν περί τής ύ φ ι σ τ α μ έ ν η ς δι χο γνωμί ας,
δσον ά φ ο ρ α τήν άπόπει ραν, μνείαν κάμνει καί κατά λογι
κήν σ υ ν έ π ε ι α ν
ουδόλως
έκθέτει
τούς λόγους, ο ίτινες
τ ώ ύ π η γ ό ρ ε υ σ α ν ε ί ς τ ό νά ά π ο δ ε χ θ ή τ ή ν άπο ψι ν, δ τ ι ε ί ν α ι
δυνατή κ ατ ά νόμον ή ά π ό π ε ι ρ α σ ω μ α τ ι κ ώ ν β λ α β ώ ν γε
ν ι κ ώ ς , κατατριβόμενον άπλώς, εις τό νά άποδείξη δτι ή διά μαχαίρας έφόρμησις
επί τίνος συνιστά άπόπειραν καί οΰχί προπαρασκευαστικήν πράξιν, περαιτέρω δέ,
θέμα δι’ ήμας άσχετον, δτι ή τοιαύτη πράξις τοΰ κατηγορουμένου, κακώς έχαρακτηρίσθη ύπό τής πρωτοδίκου άποφάσεώς (παραπεμπτικοΰ βουλεύματος) ώ ς απόπειρα
άνθρωποκτονίας, άτε μή άποδειχθέντος τοΰ άνθρωποκτόνου τοΰ δράστου σκοποΰ(2).
Νομίζομεν, δι’ οδς λόγους έξεθέσαμεν άνωτέρω, δτι ή τοιαύτη πράξις έ'δει νά
χαρακτηρισθή ώ ς τετελεσμένη επικίνδυνος σωματική βλάβη, άφοΰ άπεκλείσθη ή
άπόπειρα άνθρωποκτονίας. Διότι, καθ’ ά άναφέρεται έν τη άποφάσει, ό κατηγορού
μενος, άφοΰ εξύβρισε τον παθόντα κατεδίωξεν αύτόν μέ ύψωμένην μάχαιραν, άπό
καφενείου εις καφενείου, ένθα ό εΐρημένος έντρομος έζήτει άσυλον. Ό τρόμος
αύτός καθ’ έαυτόν είναι σωματική βλάβη, έστω καί άσήμαντος. ’ Αλλά καί ό τρόπος
δι’ οδ προύκλήθη οδτος ήτο δυνατόν νά έπιφέρη βαρεΐαν βλάβην. «Ο ί μαχαιριές»
τών «παλληκαράδων» (ό βαρέως, άναφέρεται έν τη άποφάσει) ούχί σπανίως πλήτ
τουν ού μόνον ελαφρώς αλλά καί βαρέως έτι δέ καί θανασίμως.
Αυτός δθεν ό λόγος δι’ όν ή πράξις ήδύνατο κάλλιστα νά ύπαχθή καί εις τήν
διάταξιν τοΰ άρθρου 309 Π. Κ.
Ι Υ . Αί σωματικαί βλάβαι ώς συρρέον έγκλημα.
Π άσα σωματική βλάβη, ώ ς καί μέ κάθε άλλο έγκλημα συμβαίνει, δυνατόν νά
τελεσθή έ ν σ υ ρ ρ ο ή μετ’ άλλου ή μετ’ άλλων τοιούτων. Ή δέ τοιαύτη συρροή
δύναται νά είναι ού μόνον πραγματική , άλλά καί φαινομένη . Ζήτημα δμως γεννάται, πότε ή τοιαύτη συρροή είναι φαινομένη, οπότε καί δέν θά έχουν εφαρμογήν αί
περί σωματικών βλαβών διατάξεις, άλλά θά έφαρμόζηται άποκλειστικώς καί μόνον
τό μεθ’ οδ αδτη συρρέει έ τ ε ρ ο ν
έγκλημα.
Τό θέμα δέν είναι άπλοΰν, δσον έκ πρώτης δψεως φαίνεται. 'Η μείς, δέν κρί
νομεν σκόπιμον παράθεσιν διισταμένων έπί τοΰ προκειμένου γνωμών. 'Α π λώ ς έκφέρομεν τήν γνώμην μας, ήτις φρονοΰμεν δτι βασίζεται έπί τών γενικών, περί φαινομένης συρροής, άρχών. Έ π ί τη βάσει δέ τών γενικών άρχών, άγεται τις εις τό άναμφισβήτητον συμπέρασμα, δτι είναι κάλλιστα δυνατή ή αληθής κατ’ ιδέαν συρ
ροή σωματικής βλάβης καί έξυβρίσεως. (3)
(1)
(2)
λιάσθη ώ ς
γίας μας,
(3)

Ηδε ταύτην εις Ποινικά Χρονικά Τόμος Β' σελ. 447
"Ολως περιέργως ή προκειμένη άπόφασις παρ’ ούδενός τών παρ’ ημών νομικών έσχοσυμβαίνει μέ άλλα ζητήματα. ’Άλλην περίπτωσιν δέν έχομεν δυστυχώς έκ της νομολο
ΐνα παραθέσωμεν ταύτην.
’Ίδε σετικώς είς Χωραφα, Ειδικόν Ποιν. Δίκαιον 1945, σελ. 84 σημ. 1
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Ά ντιθέτως, ό χαρακτηρισμός των σωματικών βλαβών υποχωρεί προ τοϋ
χαρακτηρισμού άλλων τινών έγκλημάτων, άτινα καί θά τυγχάνουν άποκλειστικής
έφαρμογής, κατά τήν άρχήν lex consumens derogat legi consum tae (*), ήτις
διέπει μετ’ άλλων τινών τήν φαινομένην κατ’ ιδέαν συρροήν.
'Ω ς τοιαΰτα εγκλήματα άναφέρομεν τό της άντιστάσεως (Π .Κ . 167), στά
σεως (Π .Κ . 170 § 2 καί 174 § 2),παραόνμου βίας (Π .Κ . 330), βιασμού (Π .Κ . 336),
εξαναγκασμού εις άσέλγειαν (Π .Κ . 337), ληστείας (Π .Κ . 380) καί έκβιάσεως
(Π .Κ . 385).
Εις δλας τάς άνωτέρω περιπτώσεις θά έφαρμόζηται μόνον ή βασική διάταξις,
ύπό τήν προϋπόθεσιν 8μως οτι ή σωματική βλάβη ύπήρξεν ασήμαντος ή τό
πολύ, δλως ελαφρά (ή έν τοΐς πράγμασιν διάκρισις κάθε άλλο παρά εύχερής είναι), καί έχρησίμευσεν ώ ς μέσον προς πραγμάτωσιν τοϋ τελικού
σκοποΰ.
Κατά ταϋτα, ό διωκόμενος δυνάμει έντάλματος συλλήψεως καί καταφέρων
άλλεπαλλήλους γρονθισμούς κατ’ άστυφύλακος, ΐνα άποφύγη τήν σύλληψιν, μέ
άποτέλεσμα ό μέν νά πέση αίμόφυρτος, ό δέ νά έξαφανισθή, διωκτέος διά συρροήν
σωματικής βλάβης άφ’ ενός καί άντιστάσεως άφ’ ετέρου. Ενδεχομένως όμως νά διωχθή καί δι’ έκθεσιν ή παράλειψιν λυτρώσεως άπό κινδύνου ζωής καί εί τι άλλο. Ά ν τ ι
θέτως, αν ό άνωτέρω, προς έπίτευξιν τοϋ αύτοϋ σκοποΰ, ραπίση ίσχυρώς τον άστυφύλακα, χωρίς ό εΐρημένος οΰδέν νά πάθη, θά διωχθή δι’ άντίστασιν καί μόνον, καί
τοΰτο επί τη έξής σκέψει: 'Ω ς γνωστόν επί άντιστάσει (Π .Κ . 163) διώκεται, ό διά
σωματικής βίας ή άπειλής έξαναγκάζων τήν άρχήν ή τον υπάλληλον κλπ. εις πράξιν,
παράλειψιν ή άνοχήν κλπ. Ά λ λ ’ έν τη έννοια τοϋ όρου «σωματική βία» διαλαμβά
νεται φρονοϋμεν, ή άσήμαντος σωματική βλάβη δι’ δ καί πρέπει νά τύχη άποκλειστικής έφαρμογής ή περί άντιστάσεως διάταξις τοϋ Κώδικος καί μόνον αύτή, εις τό
προκείμενον παράδειγμα.
Υ . 'Ο δόλος ώ ς διακριτικόν στοιχεΐον τής εργω έξυβρίσεως καί άση
μάντου σωματικής βλάβης.
Ώ ς τοΐς πασι τυγχάνει γνωστόν, άπαραίτητον στοιχεΐον προς χαρακτηρισμόν
οίουδήποτε έγκλήματος έκ προθέσεως τελουμένου, είναι ό δόλος τοϋ δράστου. Ουτω,
διά νά χαρακτηρισθή τις ώς ένοχος άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως, θά πρέπει ό δόλος
περιπτώσει ν’ άποδέχεται τό άποτέλεσμα τοΰτο.
Καθ’ δμοιον τρόπον ώ ς βιαστής χαρακτηρίζεται ό έπιδιώκων καί έπιτυγχάνων
συνουσίαν μετά θήλεος, διά τής χρήσεως σωματικής βίας κλπ. κατά τά είδικώτερον
έν τώ νόμω διαλαμβανόμενα.
Τέλος, ώ ς δράστης έξυβρίσεως, έκ προθέσεως πάντοτε (πολλώ δέ μάλλον έν
προκειμένω, ένθα έξύβρισις έξ άμελείας, δεν είναι καν δυνατή κατά νόμον) χαρα
κτηρίζεται (κατά γενικήν έκφρασιν) ό έπιδιώκων τήν δι’ οίασδήποτε έκδηλώσεώς
του προσβολήν τής τιμής έτέρου προσώπου. (2)
Τούτων ούτως έχόντων, ΐνα διακρίνωμεν, άν εις τάς έν τή πράξει έμφανιζομένας περιπτώσεις πρόκειται περί άσημάντου, ένδεχομένως δέ καί δλως έλαφράς
σωματικής βλάβης ή έργω έξυβρίσεως, δέον ν’ άποβλέπωμεν εις τον δόλον τοΰ δρά
στου. Ά ν ό δράσης έχη πρόθεσιν έξυβρίσεως κριτέος ώς ένοχος έργω έξυβρίσεως, άν
άντιθέτως άποβλέπη εις τήν κάκωσιν τοΰ σώματος ή βλάβην τής υγείας τοΰ καθ’ ο5
έπενεργεΐ, κριτέος ώ ς δράστης άσημάντου σωματικής βλάβης ή καί έλαφράς.
Παράβασις τής τοιαύτης αρχής, βασικής— βασικωτάτης, ουσης, είναι άπαράδεκτος.
(1) Περί της έννοιας ταύτης ΐδε είς Χωραφα, Γενικόν Ποιν. Δίκαιον 1943 σεδ. 195.
(2) Τό ζήτημα αν άπαιτηται animus injuriadi, ουδόλως ενδιαφέρει τρ ύπό κρίσιν
ζήτημά μας.
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Ό λ ω ς παραδόξους όμως, καθ’ α τούλάχιστον γνωρίζομεν, Άστυνομικαί τινες
Ύπηρεσίαι, κατά τρόπον παραγνωρίζοντα τήν ώς άνω αρχήν καί άνευ ούδενός νομι
κού έρείσματος χαρακτηρίζουν επίσης τάς εργω έπιθεσεις ώ ς έργω έξυβρίσεις.
Ά λ λ ’ ή έργω έπίθεσις δεν είναι, έν παντί καί άνευ έτέρου, έργω έξύβρισις. Α ί
εννοιαι
καίτοι
εμφανίζονται
λ ε κτ ικ ώς ώς συναφείς
είναι
έ ν τ ο ύ τ ο ι ς, ά π ό α ύ σ τ η ρ ώ ς ν ο μ ι κ ή ς ά π ό ψ ε ω ς κ ρ ινόμεναι, τε λεί ω ς
διάφοροι.
"Εργω έξύβρισιν άποτελεΐ ή κατά προσώπου τίνος άπευθυνομένη προσβολή ή
μή σκοπούσα όμως εις τήν βλάβην αυτού, άλλ’ εις τήν ένδειξιν περιφρονήσεως καί
μόνον εις ταύτην (λ.χ. περιφρονητική έμπτυσις ή ώθησις, ράπισμα κλπ.). (*)
“Αν ή τοιαύτη προσβολή γίνεται μέ πρόθεσιν βλάβης τότε θά πρόκειται άποκλειστικώς καί μόνον περί άσημάντου σωματικής βλάβης ή ενδεχομένως συρροή τοιαύτης
καί έργω έξυβρίσεως. “Αλλο τώ ρα τό ζήτημα, αν έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει,
κατά τά άνωτέρω καί κατά τάς άρχάς, περί φαινομένης κατ’ ιδέαν συρροής, ή σ ω 
ματική βλάβη θά ύποχωρήση προ τής εργω έξυβρίσεως, ήτις καί θά τύχη τής άποκλειστικής, έν προκειμένη), εφαρμογής.
Έλλείποντος όμως τού ώς άνω σκοπού έξυβρίσεως, κατά ποιαν λογικήν δέον
νά διώκηται καί νά τιμωρήται τις δι’ έξύβρισιν, άφοΰ ούδεμίαν πρόθεσιν είχε, ουδέ
καν έφαντάσθη, νά έξυβρίση, άλλοις λόγοις, νά μείωση ούτως τήν τιμήν καί τήν άξιοπρέπειαν ενός άλλου προσώπου; ’ Α σφαλώς ό χαρακτηρισμός τού τοιούτου άνθρώπου,
ώς ύβριστοΰ, έκφεύγει των νομικών ορίων, είναι πάντι άδικαιολόγητος, ή δέ τοιαύτη
τακτική ώρισμένων άνακριτικών υπαλλήλων είναι προδήλως εσφαλμένη.
’ Ιδού τώ ρα παραδείγματά τινα σχέσιν έχοντα μέ τό ύπό έξέτασιν θέμα μας.
Π ρ ώ τ ο ν . 'Ο Α , είσπράκτωρ λεωφορείου, μόλις έγκαταλείψας τό έδώλιον
τού κατηγορουμένου, άφού κατέβαλε τό άνάλογον πρόστιμον, διότι ήνέχθη υπερα
ρίθμους εις τό λεωφορεϊόν του έπιβάτας, έμποδίζει άτίθασον έφηβον ν’ άνέλθη εις
τό υπερπλήρες έπιβατών αύτοκίνητον. 'Ο έφηβος έπιμένει, έκστομίζει δέ καί χυδαίαν,
κατά τού είσπράκτορος, ύβριν. Ό τελευταίος τότε, προ τής άναρμόστου ταύτης τού
έφήβου συμπεριφοράς, ραπίζει τούτον κατ’ έπανάληψιν.
“Ε τ ε ρ ο ν . 'Ησυχάζει τις εις τήν οικίαν του έν ώρα μεσημβρινού τού ’ Ιου
λίου καύσωνος. Καί όμως παΐδες τινές τον ένοχλοΰν κατά τρόπον άφόρητον, παίζοντες καί φωνασκοΰντες. Εις τάς παρακλήσεις του. όπως άπέλθουν τού χώρου τού
του, ούδεμίαν δίδουν σημασίαν. 'Ο είρημένος τότε συλλαμβάνει τινά τούτων καί τον
κολαφίζει.
Τ ρ ί τ ο ν. Κ ατ’ έπανάληψιν έχουν ύποβληθή εις βάρος τής μικράς υπηρέ
τριας μου παράπο\ α, διά μικροκλοπάς καί άλλας άταξίας της. 'Ένεκα τούτου άγανακτώ, άλλά συγκρατούμαι, άρκούμενος εις συμβουλάς καί συστάσεις. Καί όμως
σήμερον, ή γείτων μου, μέ έπισκέπτεται έκ νέου, διά τον αύτόν σκοπόν, καί παρ’ ό,τι
μόλις προ ολίγου ή ύπηρέτριά μου μοί είχεν ΰποσχεθή συμμόρφωσιν. ’ Αγανακτώ
τότε καί δέρω αύτήν.
Έρωτάται* πώς πρέπει νά κριθούν οι δράσται τών ώς άνω έγκλημάτων. Μή
π ως ώ ς ένοχοι έργω έξυβρίσεως; “Οχι. -’ Ασφαλώς όχι. 'Ο έν λόγω χαρακτηρισμός
γίνεται χάριν έξοικονομήσεως τών πραγμάτων καί μάλιστα άνεπιτρέπτου. Διότι,
οΰτω πως, παραγνωρίζεται τό υποκειμενικόν στοιχεΐον τού δόλου, τό όποιον όμως
άποτελεΐ βασικόν θεμέλιον τού όλου δικαίου μας, παραγνώρισίς του δέ οδηγεί εις
άνεπιεικεΐς καί άπαραδέκτους λύσεις.
Ούτω, εις τάς άνωτέρω περιπτώσεις, π ώς είναι δυνατόν νά φαντασθώμεν δι
κηγόρον ζητοΰντα ύπό τού δικαστηρίου τήν καταδίκην τού είσπράκτορος, τού
έργάτου καί έμοΰ, δι’ έργω έξύβρισιν, διότι δηλ. διά τών πράξεών μας σκοπόν εί( 1 ) ’Ί8ε είς Χωραφα op cit. σελ. 84.
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χομεν την μείωσιν της τιμής καί της ύπολήψεως των καθ’ ών κατηυθύνετο ή ένέργειά μας πελατών αύτοϋ ;
Έ ρω τάτα ι δμως, του βασίζονται, ού μόνον οί άνακριτικοί υπάλληλοι, άλλα καί
τά δικαστήρια ύπό προϋποθέσεις καί τιμωρούν τούς δράστας παρομοίων εγκλημάτων
ούχί δι’ άσήμαντον σωματικήν βλάβην, άλλα δι’ έργω έξύβρισιν;
Δεν γνωρίζομεν. Το μόνον τό όποιον έχομεν ύπ’ όψιν μας είναι ή ύπ’ άριθ.
81101/53 άπό 2 7 /7 /5 2 έγκύκλιος τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης, ήτις, ω ς έκ τής
διατυπώσεώς της ήτο δυνατόν να δώση λαβήν προς υίοθέτησιν άντιθέτων, πρός την
άνωτέρω καί άπαραδέκτων βεβαίως καθ’ ύμάς, λύσεων. Λέγομεν δέ ήτο δυνατόν ένώ
τώρα δεν είναι, διά τον λόγον δτι ήδη, άφ’ ής έτέθη είς ίσχύν τό ύπ’ άριθ. 2493/53
Ν .Δ ., δπερ καί δέχεται τήν ΰπαρξιν σωματικής βλάβης εις βαθμόν πταίσματος, ή
έπίκλησις τής εγκυκλίου ταύτης, ούδόλως εύσταθεΐ. Τοϋτο δέ, διά τούς έξής κυ
ρίως λόγους :
Κατά τήν ώ ς άνω έγκύκλιον, δέον νά καταβάλληται ιδιαιτέρα προσοχή, κατά
τον χαρακτηρισμόν των τοιαύτης φύσεως αδικημάτων (ώ ς λ.χ. είναι εν ράπισμα ή
βιαία άπώθησις, κατά τήν διάρκειαν σφοδράς συνομιλίας ή φιλονικίας),λαμβανομένων
ύπ’ δψιν των περιστάσεων, ύφ’ ας έτελέσθη τό άδίκημα, τοϋ προσώπου τοϋ προσβληθέντος καί τοϋ έκ τοϋ άδικήματος έπελθόντος άποτελέσματος. Οΰτως (κατά τήν
αυτήν εγκύκλιον) αί τοιαΰται ύποθέσεις δέον νά χαρακτηρίζωνται, ώ ς έργω έξυβρίσεις (πταίσματα) καί ούχί ώ ς σωματικαί βλάβαι (πλημμελήματα). (*)
Καί δμως, έγγυτέρα ταύτης μελέτη, άγει είς τό συμπέρασμα τής μή δεσμεύσεως, ού μόνον έπειδή, ώ ς τοιαύτη, δεν δύναται νά εχη περιεχόμενον άντιβαΐνον πρός
βασικωτάτην τοϋ Ποινικού Δικαίου άρχήν, άλλά καί διότι, ώ ς έξ αύτοϋ τοϋ περιε
χομένου της συνάγεται, αν όχι ευθέως, πάντως έμμέσως, δεν πρέπει νά παραμερίζηται, προ τοϋ χαρακτηρισμού, τό στοιχεΐον τοϋ δόλου (λαμβάνοντες ύπ’ οψιν τάς
περιστάσεις, ύφ’ ας έτελέσθη τό άδίκημα, τό πρόσωπον τοϋ προσβληθέντος κλπ .).
’ Αλλά τό βασικώτερον, έπί τοϋ προκειμένου, έπιχείρημα είναι τούτο- ώς ύπ’
αυτής τής έγκυκλίου τονίζεται, ή έφαρμογή της σκοπεί είς τήν, διά τής παραπομπής
τής ύποθέσεως είς τό πταισματοδικείων, άποφυγήν τής έπιβαρύνσεως των πλημ/
κείων άπό σοβαρόν άριθμόν άσημάντων υποθέσεων καί έν συνεπεία τής ταλαιπωρίας
των διαδίκων καί μαρτύρων, ύποχρέων νά έγκαταλείπουν τάς έργασίας των μέ τάς
γνωστάς συνέπειας διά τε τό κράτος καί τούς ίδιους. Ά λ λ ’ ή ratio legis αυτή έξέλιπεν
ήδη άπό τοϋ Αύγούστου τοϋ 1953, οπότε προσετέθη είς τον νόμον (ώ ς έδ. 3 τής § 1
τοϋ άρθρου 308), διά τοϋ ύπ’ άριθ. 2493 Ν .Δ., ή περί άσημάντου σωματικής βλάβης
διάταξις, ήτις άποτελεΐ πταίσμα. Ούτως, ήδη, οίοσδήποτε καί αν είναι ό χαρακτη
ρισμός τής πράξεως, άρμόδιον διά τήν έκδίκασίν της θά είναι τό Πταισματοδικείου.
Τό θέμα άπησχόλησε τον Δικηγόρον Πειραιώς κ. Παν. Κουρελάκον. (2)
'Ο είρημένος όοθώς παρατηρεί, δτι ή περί άδικου έπιθέσεως διάταξις τοϋ Π.Ν.
δεν άποτελεΐ ιδίαν διάταξιν τοϋ νέου Κώδικος. Περαιτέρω δμως υποστηρίζει δτι αί
διατάξεις ταύτης άπό ούδεμίαν άλλην διάταξιν τοϋ Κώδικος καλύπτονται πλήρως,
ούτε δηλ. καί άπό τάς τοιαύτας τών άρθρων 308 καί 361 τοϋ Π .Κ., δεχόμενος ούτω
τήν ΰπαρξιν κενοΰ τής νομοθεσίας μας, δσον άφορα τό ύπό κρίσιν προκείμενον ζή
τημα. Στηρίζει δέ τοϋτο είς το γεγονός, δτι αί μέν σω μ. βλάβαι προϋποθέτουν πάν
τοτε έμφανή ή άφανή κάκωσιν τοϋ άνθρωπίνου σώματος ή βλάβην τής υγείας, δπερ
δεν συμβαίνει πάντοτε μέ τάς άδικους έπιθέσεις, ή δέ έργω έξύβρισις προϋποθέτει
(1) Τοϋτο, διότι, τότε, ή άσήμαντος σωμ. βλάβη δεν ύπηρχεν είς τον Κώδικα, τυχόν δέ
χαρακτηρισμός της πράξεως ώς σοιματικής βλάβης είχεν ώς συνέπειαν την παραπομπήν της ύ
ποθέσεως είς τό Πλημμελειοδικείου πάντοτε.
(2) Τ δε σχετικώς είς Ποιν. Χρονικά, Γ. σελ. 476, Π. Κουρελάκου «Τό άδίκημα της κατά
τον καταργηθέντα Π. Ν. άδικου έπιθέσεως (Π.Ν. 207) έν σχέσει μέ τον νέον Ποινικόν Κ ώ 
δικα».
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άνάλογον δόλον, δστις, εις τάς πλείστας των περιπτώσεων ελλείπει άπο τάς τοιαύτας
έπιθέσεις.
Α ί παρατηρήσεις μέχρις ενός σημείου μας ευρίσκουν σύμφωνον. Διότι ό χα
ρακτηρισμός πασών των περιπτώσεων αυτών (τών έργω επιθέσεων) ώς εξυβρίσεων
έργω,δεν εύσταθεϊ και δή όταν πρόκειται περί πράξεων έχουσών τελείως διαφορε
τικά τα άντικειμενικά στοιχεία. Διαφωνοΰμεν όμως όσον άφορά τό ζήτημα, ότι αί
άδικοι έπιθέσεις του Π .Ν., αί μή δυνάμεναι να χαρακτηρισθώσιν ώς έργω έξυβρίσεις, δεν είναι δυνατόν να ύπαχθώσιν ύπό τήν έννοιαν της άσημάντου ή ένδεχομένως
καί της έλαφράς σωματικής βλάβης, υφισταμένου ούτως κενού εις τήν νομοθεσίαν
μας. Τούτο, διότι όλαι αί άδικοι έπιθέσεις, έκτος τών συνιστωσών έργω έξύβρισιν
είναι σωματικαί βλάβαι.
Οί «χαστουκισμοί» καί «μαλλιοτραβήγματα» αποτελούν σωματικήν βλάβην,
ύφ’ ήν έννοιαν έκλαμβάνει ταύτην ό νέος Κώδιξ.
Ό «χαστουκιζόμενος» ύφίσταται εν άλγος, έστω καί στιγμιαΐον. Τό άλγος
όμως τούτο άποτελεΐ μίαν κάκωσιν ή βλάβην τής υγείας, έστω καί διάρκειας δευτε
ρολέπτων. ’ Αφού πολλοί «χαστουκισμοί» συνιστοΰν άναμφισβητήτως βλάβην τής
υγείας, διατί καί ό εις νά μή συνιστά τοιαύτην; ’ Αποτελούν πράγματι οί πολλοί
άπλήν σω μ. βλάβην, ένώ ό εις άσήμαντον.
Ούτως έχει νομίζομεν ή ορθή τοποθέτησις τών πραγμάτων. Τούτων δέ ού
τω ς έχόντων καί ό έκ τής κόμης συρόμενος ύφίσταται σωματικήν κάκωσιν (άσή
μαντον), πολλώ μάλλον, όταν τρίχες (βόστρυχοι τριχών) άποσπώνται βιαίως έκ τής
κεφαλής του.
Ό κ. Κουρελάκος υποστηρίζει «ότι ούδεμιάς χρήζουσιν ούτε ή λέξις κ άκ ω σ ι ς ούτε ή λέξις β λ ά β η έρμηνείας αίτινες άφ’ έαυτών προϋθέτουσιν προξενηθεϊσαν έμφανή ή άφανή κάκωσιν τού άνθρωπίνου σώματος ή βλάβην τής υγείας».
’Ά λλω ς, καθ’ ύμάς καί κατά τον κ. Κουρελάκον άσφαλώς, τραύματα, αίκίας ή μ ώ 
λωπας κλπ. Έ ρωτώμ εν όμως· πόθεν συνάγεται τούτο; Ά ν ό νόμος ήθελε νά προσδώση
εις τούς όρους τούτους τοιαύτην έννοιαν, διατί νά μή διατηρήση αύτουσίους τούς τού
Ποινικού Νόμου τοιούτους «τραύματα», «αίκίαι», «άδικος έπίθεσις»; Τό τελευταίου
τούτο αποτελεί έπιχείρημα έξ άντιδιαστολής, συνηγορούν ύπέρ τής ίδικής μας άπόύεως. Ά ν ό νομοθέτης ήθελε νά προσδώση εις τήν «κάκωσιν» καί «βλάβην» τοιαύτην
ερμηνείαν, ούδείς λόγος, προς κατάργησιν τών σαφεστέρων τοιούτων όρων τού Ποι
νικού Νόμου, ύπήρχεν.
Κατά ταΰτα, ή άδικος έπίθεσις τού Ποινικού Νόμου (άρθρον 207) έμπεριέχεται ήδη εις τάς διατάξεις είτε τού άρθρου 308 είτε τού άρθρου 361 τού Π .Κ., έπί
τή βάσει τών οποίων καί θά τιμωρήται. (Ώ ς κριτήριου διακρίσεως θά λαμβάνηται
ό δόλος τού δράστου. Ά ν ούτος τείνη είς τήν σωμ. βλάβην, άνευ ούδεμιάς έξυβριστικής προθέσεως, θά τυγχάνη άποκλειστικής έφαρμογής ή διάταξις τού άρθρου
308 Π.Κ. Ά λ λ ω ς —ύπαρχούσης προθέσεως έξυβρίσεως—θά έφαρμόζηται ή περί
έξυβρίσεως (έργω) τού άρθρου 361 Π.Κ. διάταξις καί μόνον αύτή—τής συρροής
ούσης, κατά τά άνωτέρω, φαινομένης κατ’ ιδέαν—έκτος έάν ή σωματική βλάβη δεν
είναι άσήμαντος, άλλά βαρυτέρας μορφής, οπότε καί θά πρόκειται περί άληθούς κατ’
ιδέαν συρροής καί θά έφαρμόζωνται καί αί δύο αύταί διατάξεις).
( Συνεχίζεται)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕ Λ ΙΔΕ Σ

' Ελληνι κό
Μηνολόγιο
'Τπό κ. X. ΣΤΑΜ ΑΤΗ , Άρχιφύλακος

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
« Κύρ’ - Β λά χ ε, πότε κρύωσες ;
— Αύτοϋ κοντά τ ’ Ά γ ’ Ά ν τ ρ ι ώ ς ,
τοΰ γέρο-Ν ικολάου » .
( Γκιώνη - Παρνασσός).

Λένε για τον Δεκέμβρη δτι είναι τδ μοχθηρδ παιδί τοΰ χρόνου. Σκορπίζει,
λένε, ολα τα άγαθά πού μάζεψαν μέ τόσον κόπο οί άλλοι μήνες καί έπί πλέον γίνε
ται μέ τις καταχρήσεις καί την κακία του έπικίνδυνος για τη ζωή των άνθρώπων.
Τοΰ καταλογίζει ό λαός μας τοΰ Δεκέμβρη πολλή άπανθρωπιά, μεγάλη κακία καί
άπέραντη μοχθηρία. Κάνει τα βουνά καί τις πλαγιές ν’ ασπρίσουν άπ’ τά χιόνια, παραπονεΐται ό λαός, χωρίς πολλές φορές να προειδοποιήση για τοϋτο μέ τον Νοέμβρη.
Σηκώνει τρομερό τό βορριά στις θάλασσες καί τά πέλαγα, τσακίζει στους βράχους
τά πλεούμενα, μαυρίζει τον ούρανό καί τούς ορίζοντες, στέλνει στή γη άναπάντεχο τό
τσουχτερό κρΰο, χωρίς νά λογαριάση αν ό άνθρωπος έτοιμάστηκε κι’ δλας γιά ν’
άντιμετωπίση τήν νέα εποχική κατάσταση.
Πολλά τοΰ καταλογίζει ό λαός μας τοΰ Δεκέμβρη. ’Ί σ ω ς γιατί έ'θαψε οριστικά
πίσω του μιά εποχή γεμάτη στοχασμό, καί άνοιξε μιά καινούργια εποχή γεμάτη
από έντατική εγκαρτέρηση. ’Ί σ ω ς γιατί έστησε νέον πίνακα, μέ λιγοστό τό φως καί
μέ μαΰρες άδρές πινελλιές στο σύνολο τοΰ ταμπλώ. ’Ί σ ω ς άκόμα γιατί σταμάτησαν
οί τελευταίοι ψίθυροι στά κλαδιά των δένδρων, τά τελευταία τιτιβίσματα στούς
θάμνους, κι’ άρχισαν ν’ άντηχοΰν, ή στυγνή βοή στά δένδρα καί στις ρεματιές, οί πέν
θιμοι κρωγμοί στις λόγχμες καί στις σχισμές....
Χειμωνιάζει. Βαρύς πέφτει στή φύση ό μελαψός μανδύας, πού τυλίγει τά πάν
τα σε μιά νεκρική σιωπή. Τ ά βουνά καλύπτονται άπό χιόνια, ή θάλασσα φουρτουνιά
ζει κι’ οί ορίζοντες άγριεύουν. ’ Ανεμοδαρμένα τά πέλαγα, στέλνουν μηνύματα κατα
στροφής στά καράβια πού άρμενίζουν. Μέ δέος οί ναυτικοί μας άντικρύζουν τό υγρό
στοιχείο νά τούς καλή στά άνήλιαγα βασίλεια τοΰ "Αδη, καί μέ τρεμουλιαστά χείλη
άναπέμπουν δεήσεις στο θεό τής θάλασσας γιά τή σωτηρία τους. Μέ λιγώτερο δέος
βλέπουν τούτη τήν άλλαγή τοΰ σκηνικοΰ οί στεριανοί. Φοβοΰνται κι’ οί άνθρωποι τής
ξηράς τήν έλευση τοΰ χειμώνα, γιατί βλέπουν νά κινδυνεύουν τά κοπάδια των ζώω ν,
τά σπαρτά καί τά δένδρα άκόμα. Μά οί άνθρωποι τής θάλασσας, οί ναυτικοί, φοβούν
ται γι’ αύτήν τήν ίδια τήν ζωή τους. Γιά τον άνθρωπο τής θάλασσας, ό χειμώνας είναι
κόλαση. Είναι δμως ή εποχή πού δίνει ζωή σ’ άποκοιμισμένα αισθήματα, πού ξυπνά
στον άνθρωπο τοΰ κινδύνου τό ιδανικό τής πίστης, τής άγάπης γιά τή ζωή καί τούς
άνθρώπους πού τον περιβάλλουν.
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Μέσα απ’ τον κίνδυνο, μέσα άπό τή βαρεία ατμόσφαιρα του χειμώνα, άνεπήδησε
άκάθεκτη ή λαϊκή μοϋσα πάλι. Τραγούδησε κι’ έδώ ό λαός τό νέο φαινόμενο τοϋ και
ρού, στράφηκε ικέτης στον Πανδημιουργό για τον κίνδυνο, άφησε ψυχική ένατένιση
να πετάξη προς όλες τις κατευθύνσεις πού άπωθοΰν τό θάνατο. Τό μοιρολόγι—επί
κληση για τό κακό καί τή σωτηρία, υψώθηκε άπό θάλασσες καί πολιτείες, άπό πλεού
μενα καί στεριές:
«Χειμώνιασε, μαννούλα μου, κι’ ή θάλασσα άγριεύει
καί τ’ άλμυρό της τό νερό δλο κορμιά γυρεύει.
Καράβια στους ωκεανούς, μάννα μου, κινδυνεύουν
καί μέ στερνά μηνύματα βοήθεια γυρεύουν».
Κι’ ή έπίκληση:
«Ν ά πας, μάννα μου, στήν έκκλησιά, κερί γιά νά μ’ άνάψης,
νά μή μέ φάη τό πέλαγος, πικρά γιά νά μέ κλάψης...».
*
Είπαμε κι’ άλλου, π ώ ς ή χειμωνιάτικη εποχή ευνοεί τό μϋθο. Στις μαύρες
χειμωνιάτικες νύχτες τοϋ χωριοϋ καί της κωμοπόλεως, τό παραμύθι έρχεται νά προσθέση μιά γραφική νότα στήν όλη λαογραφική υπόσταση τοϋ άπλοϊκοϋ άνθρώπου.
’Αποτελεί τοΰτο μιά έπιτακτική άνάγκη γιά τό διψασμένο άνθρώπινο πνεΰμα, άφοΰ
κατά κάποιον τρόπο προβάλει ώ ς τροφή τοϋ ψυχικοΰ καί διανοητικού στοιχείου τοϋ
άνθρώπου. Μιά προσεκτική ματιά στο λαό της υπαίθρου χώρας καί μιά προσεκτικώτερη μελέτη πάνω στο μϋθο καί τά τραγούδια του, θά μάς δώση τή δυνατότητα
νά κάνουμε τούτη τή σύγκριση: "Ο,τι αποτελεί γιά τον άνθρωπο της πόλεως τό μυ
θιστόρημα καί τό διήγημα, άποτελεΐ γιά τον άπλοϊκό άγρότη τό παραμύθι. Κι’ δ,τι
άποτελεί—γιά τον άνθρωπο της πόλεως επίσης—τό άσμα της έπιθεωρήσεως, της όπερέττας, τό έλαφρό τραγούδι, άποτελεΐ γιά τό άπλοϊκό λαό της υπαίθρου τό κλέφτικο
τραγούδι, τό δημοτικό, ή άλλα λαϊκά τραγούδια παλαιοτέρων καί νέων εποχών,
καμωμένα δμως μέ τήν πατροπαράδοτη λαϊκή τεχνοτροπία κατά τό πρότυπο των
παλαιοτέρων.
’Ά ς μή μάς φαίνεται παράξενο λοιπόν τό χειμωνιάτικο παραμύθι τού χωριού,
πού μέ τον Δεκέμβρη ζωντανεύει τήν λαϊκή φαντασία καί χαρίζει τόση θαλπωρή
στά πρόσωπα πού άγκαλιάζουν τό τζάκι. Μαζί μέ τήν παράδοση, τό θρύλο, τή δει
σιδαιμονία, τό τραγούδι κ.τ.λ., τό παραμύθι άποτελεΐ σημαντικό επίτευγμα στο
δλο λαογραφικό στοιχείο. Θά μάς χαρακτήριζε άσυνέπεια λοιπόν αν άντιπαρερχώμεθα τον κυριώ .ερο χειμωνιάτικο μήνα, χωρίς νά δώσουμε κάτι άπ’ τον μύθο τοϋ
λαού μας.
Δυστυχώς—καί ζητώ συγγνώμην γιά τήν τόσο στερεότυπη επανάληψη—τό
αιώνιο ζήτημα τού χώρου δέν μάς επιτρέπει νά δώσουμε κι’ έδώ ένα άκόμα δείγμα
της λαϊκής φαντασίας, σχετικά μέ τό μύθο. Θά δώσουμε δμως κάτι άπό ενα άλλο
λαογραφικό στοιχείο, πού συμβαδίζει μέ τό μύθο καί πού άποτελεΐ εντρύφημα τής
χειμωνιάτικης νυχτερινής συντροφιάς. Είναι τό α ί ν ι γ μ α ή ά ν ο ί ω μ α , πού
άποτελεΐ κριτήριο εξυπνάδας καί ώφέλιμη διανοητική εξάσκηση.
Γιά τό αίνιγμα καί τήν συμβολή του στή λαογραφία, θά μπορούσαμε να
πούμε πολλά. Θά άρκεσθοΰμε δμως έδώ μόνον στήν παράθεση δύο-τριών αινιγμάτων,
άντιπροσωπευτικών τών κυριωτέρων περιοχών τής χώρας μας, καί, άφοΰ άφήσουμε
τήν λύση στούς άναγνώστας μας, θά προχωρήσουμε στο έορτολόγιο τού μηνός που
διανύουμε. ’ Ιδού λοιπόν :
«'Ό λη νύχτα κρέμεται καί τή νύχτα δρθιο!».
( Πελοπόννησος—Ρούμελη).
«Καράβι δωδεκάσφηνο, κάθε σφήνα κι’ δνομα!»
(Σποράδες, Λέσβος, Χίος, Ε π τάνη σα).
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«Α ίδε

μική νοικοκερά, μεγάλη πήττα κάνει».
(Κρήτη).
*
Πλούσιο σέ λαογραφικό στοιχείο παρουσιάζεται τό τριήμερο 4-6 τοϋ μηνός,
πού γιορτάζονται ή 'Α γία Βαρβάρα, ό "Αγιος Σάββας, καί ό "Αγιος Νικόλαος.
Για τήν 'Αγία Βαρβάρα, πιστεύεται γενικώς, ότι γιάτρευε την ευλογιά. Βρί
σκουμε στη Θεσσαλία καί τή Θράκη τήν παράδοση, πώς κι’ ή ίδια ή 'Α γία Βαρβά
ρα είχε προσβληθή άπό ευλογιά. ’ Ενώ λοιπόν μέχρις ότου προσβληθή άπό τήν άδυσώπητη άρρώστεια ήταν είδωλολάτρις, μέ την προσβολή άπεφάσισε να γίνη χριστιανή. "Αρχισε τότε νά διδάσκεται τον Χριστιανισμό καί να λαβαίνη μέρος στις συνα
γωγές των χριστιανών, μέχρι πού τούτο έγινε γνωστό άπό τον πατέρα της, φοβερό
πολέμιο τών Χριστιανισμού. 'Ο βάρβαρος ειδωλολάτρης έκλεισε τότε τήν κόρη του
σ ’ έναν ψηλό πύργο, μίσθωσε δέ εΐδικώς άνθρωπο νά φυλάη τά κλειδιά τού κελιού
της. ’ Επειδή τό μέγεθος καί τό σχήμα τών ουλών της εύλογιάς έμοιαζε μέ ροβΰθι,
συναντάμε σήμερα στή Θεσσαλία, τή Θράκη, καί τά νησιά τού Αιγαίου, τήν πρόληψη
ότι στήν μνήμη της 'Αγίας πρέπει νά τρώγονται άφθονα ροβύθια. ’ Επειδή έπίσης ό
μισθωμένος φύλακας τών κλειδιών τού κελιού τής 'Αγίας είχε άπειληθή μέ θάνατο
γιά τήν περίπτωση πού θάχανε τά κλειδιά—καί ώ ς έκ τούτου τά φύλαγε μέ μεγάλη
επιμέλεια—συναντάμε στά μέρη πού είπαμε, τούτο τό γνωμικό γιά τον πολυπράγμονα τύπο:
«Κρατάει τ ’ ς 'Αγιαβαρβάρας τά κλειδιά!».
Γεγονός είναι—κατά τήν παράδοση πάντοτε καί μερικά συναξάρια—ότι ό
ώμος εΐδολολάτρης πατέρας έσκότωσε μέ τά ’ίδια του τά χέρια τήν 'Α γία. Συναν
τάμε λοιπόν καί γιά τούτο, στήν Κεφαλληνία, τήν έπιφατική βλασφήμια:
«Ν ά πάρη ού διάβολος τούν πατέρα τής 'Αγίας Β αρβάρας!!» .
Γιά τον "Αγιο Σάββα, πιστεύουν στα νησιά μας ότι στέκεται στις έκβολές τού
«πύρινου ποταμού». ’ Εκεί είναι τό διαχωριστικό σημείο κολάσεως καί παραδεί
σου. Βαστά λοιπόν ένα μεγάλο «σάββανο» και μ’ αύτό εμποδίζει τούς δικαίους άπό τό
νά παρασυρθοΰν στον πύρινο ποταμό—τήν κόλαση. 'Η πρόληψη τού λαού μας, συνέ
πεια τούτου, εϊναι ότι πρέπει νά τά έχουμε καλά μέ τόν "Αγιο Σάββα, γιά νά μάς
«σαββανώ ση» όταν φθάσουμε στο διαχωριστικό σημείο καί νά μή παρασυρθοΰμε
στήν κόλαση...
*
’ Εκεί όμως πού ό λαός μας πλέκει άληθινά γιορτάνια άπό σπάνια μωσαϊκά
προλήψεων καί δεισιδαιμονιών, άλλά καί άπό ιδανική πίστη καί λατρεία, είναι ή
έορτή τοϋ 'Αγίου Νικολάου. Κάθε γωνιά τής Ελληνικής γής έχει καί τή δική της
δοξασία σχετικά μέ τόν "Αγιο Νικόλαο. ’ Αλλού πιστεύεται ώς προστάτης τών ναυ
τικών μόνον, άλλου ώ ς προστάτης ναυτικών καί στεριανών. 'Η έκκλησία μας πάντως
τόν ύμνεΐ ώ ς προστάτη καί σωτήρα τών ναυαγών.
Κανένα νησί σχεδόν δέν ύπάρχει πού νά μήν έχει τό ξωκκλήσι τού 'Αγίου Νι
κολάου. Έ κ εΐ καταφεύγουν οί πονεμένες μάννες κι’ άδελφές τών ναυτικών πού τα 
ξιδεύουν, έκεΐ καταφεύγουν οί ναυτικοί μας σάν γυρίζουν στον τόπο τους, γιά νά
κάνουν τό τάμα πού έταξαν πάνω στή φουρτούνα πού συνάντησαν. Σ ’ όλους τούς
κινδύνους πού άντιμετωπίζουν οί ναυτικοί στή θάλασσα, καταφεύγουν στήν επίκληση
τού 'Αγίου. Δημιουργήθηκαν έτσι χιλιάδες ίστοριοΰλες σχετικά μέ ναυτικούς, πού δέν
έπραγματοποίησαν τό τάμα υστέρα άπό τή διάσωσή των, σχετικά μέ μοιρολάτρες
ναυτικούς πού περίμεναν τή σωτηρία τους μόνον άπό τόν "Αγιο, κ.ά.π. Δημιουργήθηκαν άκόμα άπειρα γνωμικά καί άνέκδοτα σχετικά μέ τή διαγωγή τών θαλασσι
νών έναντι στον "Αγιο. "Ας δούμε λοιπόν μερικά άπό τά διαμάντια αυτά τού νησιωτι
κού πληθυσμού μας :
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«"Αγιε Νικόλα βοήθα μ ε !
— Σείσε τσαί σΰ τό πόδι σου !»
(Χίος—Μυτιλήνη).
’Ή
«"Αγιε Νικόλα βοήθα!
— Σήκω καί σύ Νικόλα μου!»
(Ά νδρος—Σ ύρος).
Βλέπουμε εδώ νά καταδικάζεται ή μοιρολατρεία, δπως κατεδικάσθη προ χι
λιάδων έτών άπό τούς προγόνους μας μέ τό: «Σύν ’ Αθήνα καί χεΐρα κίνει».
Γιά τό τάμα πού δεν πραγματοποιείται, συναντάμε τούτο τό άπόφθεγμα
στην Λήμνο, "Υδρα καί Σπέτσες:
«Π αραγέλα τούν Νικόλα
δσου νάμπης στούν λιμιώνα!».
Σ τή Σάμο πάλι, στήν Κρήτη, καί στη Μυτιλήνη—Χίο, συναντάμε τούτο τό
γνωμικό, όταν έπιχειροΰνται ταξίδια χωρίς τα άναγκαϊα έφόδια ή δταν ή τρικυμία
επιφέρει μερικές ζημιές στο καράβι:
«Χ ω ρίς κουπιά καί άρμενα,
Ά γ ι ε Νικόλα βοήθα μ ε!».
Οί καλοί μας όμως Κεφαλλωνίτες καί Ζακυνθινοί, Κερκυραϊοι καί Λευκαδίτες,
δίνουν στον Ά γ ι ο Νικόλαο...δισυπόστατη προστασία μέ τό γνωμικό:
«Τού Ά γιου Νικολάου,
πού εΐν’ της γης κί τού πελάου...».
'Υπάρχει δμως για τον προστάτη Ά γ ι ο καί ή γενική κατακραυγή των ναυ
τικών μας:
« Ά η ς Νικόλας παξιμαδουκλέφτ’ ς !».
Λέγεται τούτο, δταν οί ναυτικοί, είτε άπό παρατεινόμενη γαλήνη είτε άπό με
γάλη θαλασσοταραχή, άδυνατοΰν ν’ άποπλεύσουν. Σώζονται τότε τά «παξιμάδια»—
μεταφορικώς τά άναγκαϊα προς τό ζήν μέσα—αφού άναγκάζονται οί ναυτικοί νά
παραμένουν άνεργοι ή άγκυροβολημένοι σέ κάποιο λιμάνι, λόγω τού καιρού.
*
Καί γιά τούς τρεις Α γίους μαζί, ό λαός μας έχει τούτο τό γνωμικό. Τό συναν
τάμε στήν κοιτίδα της λαογραφίας, τή θρυλική Ρούμελη:
« Ά γ ι ά Βαρβάρα βαρβαρών’ (Χ)
Ά η Σ άββας σαβανών’ (2)
Κι’ Ά η Νικόλας παραχών !».
Δηλαδή, της Α γ ία ς Βαρβάρας κάνει χειμώνα καί πέφτει χιόνι πολύ (βαρβάρωμα), πού τό σκεπάζεται ή γη τού Α γίου Σ άββα (σαββάνωμα), καί, «παραχώνεται»
τήν ήμέρα τού Α γίου Νικολάου—πέφτει άκόμα πιο πολύ χιόνι.
Στήν Πελοπόννησο καί τά Δωδεκάνησα, συναντάμε αύτό τό γνωμικό γιά τήν
περίοδο τών τριών Α γ ίω ν :
«Μπρος πίσω τά Νικολοβάρβαρα,
πέφτουν χιόνια τάρταρα!».
Λέγεται έπειδή τά πρώτα χιόνια πού έρχονται μέ τον Δεκέμβρη, φέρνουν δριμύ
(1-2) Βλέπουμε έδώ άλλα καί στις προηγούμενες συνέχειες του «'Ε λ λ η ν ικ ού Μ η νολ ογ ίο υ » , ότι πολλές προλήψεις καί δοξασίες έχουν ώς αίτια την ^ριζα μιας λεξεως, ενός ονοματος
ή σπουδαίου τίνος γεγονότος, 'Αγίου κ.λ.π. Περισσότερα επ αυτου θα διαπραγματευθουμε στο
«Γενικό Μέρος» τοϋ Μηνολογίου.
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ψϋχος. Τ ά «τάρταρα» εδώ έτέθησαν άπό τον λαϊκό ποιητή μάλλον γιά ομοιοκατα
ληξία—παρήχηση—άλλά καθόλου άπίθανο να δηλοΰν τον Τ ά ρ τ α ρ ο των άρχαίων,
ό όποιος ώ ς γνωστόν έθεωρεϊτο ψυχρός τόπος.
Στις 12 τοϋ μηνός, ή Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη τοϋ 'Αγίου Σπυρί
δωνος. Πολύ διαδεδομένη είναι ή δοξασία, ότι ό "Αγιος Σπυρίδων ήταν γιατρός των
...σπυριών. Αύτό τό συναντάμε πιο πολύ στήν Κέρκυρα καί στην Εύβοια. Πιστεύε
ται άκόμη δτι ήταν γιατρός της άκοής—Μυτιλήνη—όπου άκοϋμε καί τήν προτροπή:
«Σάν δεν άκοΰς, άντι στούν "Αη—Σπυρίδουνα...».
Για τον "Αγιο Ελευθέριο - 15 Δεκεμβρίου—πιστεύει ό λαός μας δτι είναι
προστάτης καί ελευθερωτής των εγκύων (Φωκίδα—Λακωνία—Άργολιδοκορινθία).
’Αλλά άπό γηραιό συνταγματάρχη τοΰ πολέμου τοϋ 1940, μαθαίνουμε καί κάτι
άλλο: "Οτι πολλοί στρατιώτες στο μέτωπο τής ’ Αλβανίας, άνδραγάθησαν τήν η
μέρα τοϋ Α γίου ’ Ελευθερίου, πιστεύοντας στήν άγάπη του γιά τήν ’ Ελευθερία!
*
Φθάνουμε πλέον στή μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανωσύνης, τήν Γέννηση τοΰ
Χρίστου. Κι’ έδώ ό λαός μας φιλοσόφησε γεγονότα σχετικά μέ τήν Γέννηση τοΰ
Θεανθρώπου. "Απειρες προλήψεις καί δοξασίες συνδέθηκαν μέ τήν Γέννηση, άπειρα
είναι τά ήθη καί έ'θιμα πού ό λαός τηρεί μέ ευλαβική κατάνυξη σέ δλες τις έκδηλώσεις
τών Χριστουγέννων.
.
Συναντάμε σέ πολλές περιοχές αμέτρητα γνωμικά, σχετικά μέ τήν κληρονομική ψυχοσύνθεση τοΰ άτόμου. Ό κληρονομικός χαρακτήρ τοΰ άνθρώπου δέν είναι κάτι
τό άγνωστο στον ύπαίθριο λαό μας, δπως τουλάχιστον δείχνουν τά πάρα κάτω γνω 
μικά :
« ’Αδύνατον τό πρόβατον γιά νά γεννήση σκύλαν!»
(Θράκη—Κεντρική Μακεδονία—Νησιά τοΰ Αιγαίου).
«Π ές μου ποιος σ’ έγέννησε γιά νά σοΰ π ώ ποιος ε ίσ α ι!...»
(Αιτωλοακαρνανία—’ Αττική—Ά χ α ΐα —Ίόνια Ν ησιά).
Τό σκωπτικό στοιχείο τοΰ λοΰ μας δέν απουσιάζει άπ’ τή γέννηση. Γιά τις
γυναίκες πού κομπάζουν ή διαλαλοΰν τό κατόρθωμα τοΰ νά γεννήσουν, ή λαϊκή
θυμοσοφία άντέτεινε:
«"Αλλη καμμιά δέν γέννησε, μόν’ ή Μαριώ τό Γιάνν’ !».
Λέγεται τοΰτο σέ πολλές περιοχές, ιδιαίτερα δμως συνηθίζεται στήν Κατερίνη,
τό Πήλιο, Χαλκιδική καί Σποράδες.
"Αφθονο λαογραφικό ύλικό μάς δίνει ή δεισιδαιμονία περί Καλλικαντζάρων.
Πιστεύεται άπ’ τό λαό μας, δτι οί Καλλικάντζαροι ή Καρατζόλοι ή Καταχανάδες,
βγαίνουν τό δωδεκαήμερο, άπό της παραμονής τών Χριστουγέννων, μέχρι τής παρα
μονής τών Φ ώτων. Είναι κακοποιά στοιχεία πού μπαίνουν άπό τούς καπνοδόχους
κατά προτίμηση, στά σπίτια, μέ άντικειμενικό σκοπό νά πνίξουν τά μωρά, νά
φάνε τά γλυκά, τά Χριστόψωμα κ.λ.π. Είναι τόσο φοβερή ή πρόληψη γιά τούς Καλλικαντζάρους, ώ στε στο δωδεκαήμερο αύτό δέν ζυμώνουν, δέν πλένουν, δέν ύφαίνουν,
καί γενικώς δέν κάνουν καμμιά σοβαρή δουλειά, γιατί δλα τά καταστρέφουν ή τά μο
λύνουν οί Καλλικάντζαροι. Τ ά μωρά πού γεννιούνται τις ήμέρες αύτές, τά λένε σέ
πολλά μέρη «Καρακατζόλια» καί τά βαφτίζουν άμέσως μόλις έλθουν τά Φώτα.
Γενικώς θεωρείται κακό τό νά γεννηθή παιδί τις ήμέρες πού είναι οί Καλλικάντζαροι,
γι’ αύτό σέ πολλά μέρη λαβαίνουν τοΰτο τό προφυλακτικό μέτρο : Δέν κοιμούνται
μαζί τά άνδρόγυνα κατά τήν περίοδο 24 Μαρτίου μέχρι 5 ’ Απριλίου ( ! ! ! ) . . .
’ Αναζητώντας τήν δεισιδαιμονία γιά τούς Καλλικαντζάρους στήν λαϊκή ψυχή,
βρίσκουμε τις ρίζες της στά πολύ παληάχρόνια. Πιστεύουν πολλοί, δτι οί Καλλικάντζαροι είναι τά μεταμορφωμένα νήπια πού έσφάγησαν επί 'Η ρώδη. "Αλλοι πιστεύουν
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δτι είναι ολέθρια στοιχειά, πού κατοικούν δλο τό χρόνο στά έγκατα της γης. Μέ τά
δόντια τους ροκανίζουν τον κορμό, πάνω στον όποιον στηρίζεται ή γη, στο τέλος
δέ του χρόνου πού έχουν κατορθώσει νά τον λεπτύνουν άρκετά, άνεβαίνουν πανικό
βλητοι στήν επιφάνεια για νά μη καταπλακωθούν! Μέ την αρχή τού χρόνου, ό κορ
μός τής γης γίνεται πάλι δπως καί πριν, καί τότε ξανακατεβαίνουν οί Καλλικάντζαροι για νά συνεχίσουν τό ...ολέθριο έργο τους....
Τά Χριστούγεννα, οί γεωργοί μας τά έχουν συνδέσει μέ τήν έπιτυχία της σο
δειάς καί τήν πρόγνωση τού καιρού :
«Τήν Γέννηση τήν άβρεχη, τά Φ ώτα χιονισμένα,
καί τή Λαμπρή βρεχούμενη, τά πάντα εύτυχισμένα».
(Λωρίδα—Θεσσαλία— Π αρνασσίδα).
«Χ αράς τά Γέννα τά στεγνά καί τή Λαμπρή όντέ βρέχει».
(Κρήτη),
« ’Ά ν είν’ τά Γέννα φεξερά, τά Φ ώτα είναι θαμπερά».
(Ρούμελη— Πελοπόννησο).
'Η χριστουγεννιάτικη θυμοσοφία τού λαού μας ύπεισέρχεται καί στή...φιλο
λογία. Γιά νά κατάδειξη τήν άντίθεση στίς μακρές καί άνιαρές διηγήσεις καί....
συγγραφές, ό λαός μας, μεταχειρίζεται τήν Εύαγγελική περικοπή :
« ’Αβραάμ έγέννησε τον Ι σ α ά κ ...!» .
’ Αλλά κι’ ό έρωτας δέν λείπει άπό τή λαογραφική μορφή τών Χριστουγέννων.
'Ο ντελή-κανής, πάλι θά βρή τήν εύκαιρία ν’ άναστενάξη :
« ΤΩ Θεέ μου πού γεννήθηκες, κατέβα έκειά στή βρύση,
γιά ένα μικρό μελαχροινό, πού θέλει νά μ’ άφήση...».
Γιά τά γραφικά ήθη καί έθιμα τών Χριστουγέννων καί τήν άναμονή τού νέου
έτους, δέν θ’ άσχοληθοΰμε. Είναι άλλως τε σ ’ δλους μας τόσο γνωστά, καί δέν πα
ρουσιάζουν μεγάλες άντιθέσεις άπό περιοχή σέ περιοχή.
Θά τελειώσουμε τον Δεκέμβριο μέ τήν γιορτή τού 'Αγίου Στεφάνου—27
τού μηνός—πού προστατεύει τά «στέφανα». Προστατεύει άκόμη καί τή συζυγική
τιμή—συνέπεια τών «στεφάνων»—γενικώς δέ πιστεύεται δτι αυτήν τήν ήμέρα εύνοούνται τά στεφανώματα.
(Π ροσεχώς: ό ’ Ιανουάριος).
X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Λ Υ Σ ΙΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Π ΡΟ ΒΛΗ Μ ΑΤΟ Σ
Ή λύσις τού ’Αστυνομικού προβλήματος τού 108ου τεύχους,, ύπό τον τί
τλον «Τ ό άλλοθι» είναι ή έξης :
'Ο Κ. μετά τό φόνο πού έγινε στίς 2,10' πήρε τή φωτογραφική μηχανή
τού θύματος καί φωτογράφησε τήν κούρσα μέ τό άπέναντι ρολόγι, άφοΰ δμως
προηγουμένως γύρισε τό δείχτη, ώστε νά δείχνη ώρα 3 μ.μ. Μετά τή φωτογράφησι γύρισε πάλι τούς δείχτες στήν ώρα 2.15' καί έφυγε άφήνοντας τή φ ω 
τογραφική μηχανή στο θυρωρείο τού γκαράζ.
’ Εκ τών άναγνωστών μας άπέστειλαν ορθήν λύσιν, ο ί : 1) Δόκ. Ύ παστυνόυ,ος κ. Παπαμιχαήλ ’ Αναστάσιος καί οί αστυφύλακες 2 ) Άθανασόπουλος
Θεοφάνης καί 3 ) Γαροΰφος Κων/νος.

Ανδρέας
ό Πρωτόκλητος
προστάτης
τών
Πατρών
'Τπο τοϋ Άρχιφύλακος κ. Σ . ΑΛ ΕΞΟ Π ΟΥΛΟ Υ

«30 Νοεμβρίου».
Τούτη ή ήμέρα, πού κλείνει, το φθινοπωρινό κύκλο, άνήκει στη Πάτρα. Είναι
καταδικιά της!.
Είναι το λιγοστό κομμάτι τοϋ χρόνου, πού άποτελεί τή θεία, την άθάνατη
περιουσία κάθε Πατρινοϋ...
Είναι ή ήμέρα, πού ταυτίζεται μέ τούς πόθους, μέ τήν πίστη του.
'Η ήμερομηνία τούτη είναι άφιερωμένη στη μνήμη τοϋ ’ Αποστόλου Άνδρέου.
Γιορτάζεται ό μαρτυρικός του Σταυρικός θάνατος..
Βέβαια ή γιορτή ανήκει σ’ όλους τούς Χριστιανούς. Οί Πατρινοί όμως έχουν
πιο πολλά δικαιώματα, γιατί στήν πόλη τους ό μάρτυρας ’ Απόστολος άφησε τό φ ω 
τοβόλο πνεύμα του.
Τό πανάγιο αίμα του, στο βασανισμένο χώ μα της Πάτρας βρήκε αιώνια φιλο
ξενία...
'Η άστραπή της θείας διδασκαλίας του, τό συννεφιασμένο άπό τούς ψεύτικους
θεούς ούρανό της κατηύγασε...
Γιορτάζεται ό θάνατος τοϋ Πρωτοκλήτου!..
Δεν χωρεΐ καμμιά άντιλογία, ότι ταίρι τοϋ χάρου είναι τό δάκρυ καί οχι τό
πανηγύρι.
'Ο θάνατος όμως τοϋ ’Αποστόλου Άνδρέου έφερε χαρά, χαρά μεγάλη στήν
Πάτρα.
Έ π ί τέλους, βρήκε ή πόλη τον "Αγιό της, τον προστάτη της κι’ ό "Αγιος βρήκε
τή πόλη του!..
Γιά τό καλό της θά δέεται στούς ούρανούς. Γιά τήν ευτυχία της θά μοχθή
στή γή !..
Στούς αιώνες, πού θάρχωνται καί θά φεύγουν, δεν θάναι μονάχη της. Θάχη τον
Ά γ ι ο φύλακά τη ς!...
Είναι ό μοναδικός ’ Απόστολος, πού άφησε τή τελευταία πνοή του στο γαλά
ζιο ούρανό τής Ε λλάδος.
"Εφερε τις άχρονες άλήθειες τοϋ γλυκυτάτου Ναζωραίου καί τις έσπειρε στις
άγονες είδωλολατρικές ψυχές τών Πατρινών...
ΝΙρΟε σά θύελλα άλλά δεν γκρέμισε, δημιούργησε.
Σάν τρικυμία ήρθε, μά έφερε τή γαλήνη στις καρδιές, πού τον πίστεψαν.
Ό θάνατός του έγινε πηγή ζωής. Δεν πήγε χαμένος.
Οί αιώνες δικαίωσαν τό μαρτύριό του. Τ ’ όνειρό του πραγματοποιήθηκε. 'Η
νέα θρησκεία έγινε πανίσχυρη, κι’ άνώλεθρη βασιλεύει στά πέρατα τοϋ κόσμου.
*
Γεννήθηκε σ ’ ένα ταπεινό χωριό τής Γαλιλαίας, στή Βηθσαϊδά. Είναι ή εύτυχισμένη μοίρα τών μικρών χωριών νά γεννοΰν μεγάλες φυσιογνωμίες...
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'Ο πατέρας του ό Ιω ν ά ς, τοΰμαθε να άγαπά καί να λατρεύη το Θεό του. Μαζί
μέ τό Θεό άγάπησε καί τή θάλασσα, τό ψάρεμα. Τ ά δίχτυα έγιναν ό δεύτερος έρωτάς του.
’ Ακολούθησε τό επάγγελμα του ψαρά. "Ολα έδειχναν πώς έτσι θά τερμάτιζε
τό βίο του.
’Έγινε όμως τό θαΰμα, μιά μικρή αλλαγή. ’Έμεινε ψαράς, άλλά ψάρευε ψυχές
άνθρώπων. ’ Αντί για δίκτυα μεταχειριζότανε τά θεία λόγια τοϋ Ίησοϋ...
’Έγινε τό θαΰμα...
’ Ηταν ένα μαγευτικό πρωινό, λουσμένο στά χρυσάφια τοϋ ήλιου. Τ ά πουλά
κια, οί άπλοι τραγουδιστές τής ζωής γιόμιζαν τή φύση θεία μουσική. Χ αρά Θεοϋ
βασίλευε, παραδεισένια γοητεία...
Ό Ά νδρέας έρριχνε τά δίχτυα του στο γαλάζιο ταπέτο τής άγαπημένης του
θάλασσας, τής Τιβεριάδος.
Σ έ κάποια στιγμή τον πλησιάζει ένας περίεργος άνθρωπος. ’ Ακούει τή φωνή
του... «Δεϋτε όπίσω μου καί ποιήσω ύμάς άλιεΐς ανθρώπων».
Μαζί μέ τον Ά νδρέα ψάρευε κι’ ό άδελφός του ό Σίμωνας.
Δέν μπορεί ν’ άντισταθή. 'Η φωνή τοϋ νεοφερμένου είναι σταθερή, πειστικιά.
'Η μορφή του τον μαγνητίζει. Είναι τόσο σοβαρή, μά καί τόσο γλυκειά.
'Υποταγμένος στή θεία προσταγή άφήνει τά δίχτυα του καί άκολουθεϊ τον
Υιό τοϋ Θεοϋ.
Γίνεται ό ίσκιος του. Θάναι αιώνια μαζί του.
Μεγάλη ή τιμή γιά τον Ά νδρέα. Π ρώτος έκλήθη στήν άποστολική συντροφιά
καί γιά τοΰτο ώνομάσθηκε Πρωτόκλητος.
Αυτός παρουσίασε τούς "Ελληνες, όταν θέλησαν νά δοΰν τον Ίησοϋ, στο Δ ι
δάσκαλό του. Τότε άπό τά χείλη τοϋ Θεανθρώπου άκούσθηκε ό άθάνατος ύμνος τοϋ
Θεοϋ προς τον αιώνιον 'Ελληνισμόν. « ’ Ελήλυθεν ή ώ ρα , ΐνα δοξασθή ό υιός
τοϋ ανθρώπου » .
♦
'Η άποστολή όμως τοϋ Ίησοϋ τελείωσε στή γή.
'Ο δρόμος τής άλήθειας έχαράχθη. Τ ά θεμέλια τοϋ Χριστιανισμοΰ έτέθησαν.
’Έπρεπε νά γίνη τό οικοδόμημα. Αυτό ήταν άποστολή των ’ Αποστόλων...
«...Πορευθέντες οδν μαθητεύσατε πάντα τά έθνη..».
Μέ τήν καρδιά πυρωμένη άπό τή φλόγα τής Π ίστεως ξεκίνησε ό Πρωτόκλητος,
γιά τό μεγάλο του έ'ργο, άφήνοντας τήν ’ Ιερουσαλήμ, τήν άχάριστη Πολιτεία.
Σπέρνοντας τό θειο σπόρο έφθασε στον Εΰξεινο πόντο. Άκούσθηκε ή θερμή
φωνή του στήν Ά μ ισ ό καί στή Τραπεζοΰντα.
Τό φως τής άλήθειας φώτισε τήν Ίβηρία.
Α κούραστος κουρέλιασε τις άτέλειωτες άποστάσεις.
Ό πανηγυρισμός τής ψυχής του, γιά τό έργο πού έπιτελοΰσε, έδιωχνε τον κά
ματο, τή λιγοψυχία.
Ή Έ φ εσσ ος γνώρισε τή δραστηριότητά του. Ό σεισμός τοϋ αιωνίου φωτός
έσεισε τή Σκυθία.
Τό μεγαλείο όμως τοϋ Ελληνισμού τράβηξε τά βήματά του στήν Α θάνατη
χώρα μας.
Πέρασε τό Βόσπορο. Διέσχισε τή Θράκη, τή Μακεδονία, τή Θεσσαλία κι’
έχάραξε τά ίχνη τής διαβάσεώς του στή Πάτρα.
Τήν εποχή έκείνη ή Πάτρα κατείχε πρωτεύουσα θέση μέσα στις Ελληνικές
πολιτείες.
Ή Κόρινθος καί ή ’ Αθήνα είχαν παρακμάσει.
’ Ιδιαίτερα έλατρεύετο ή ’ Αφροδίτη κι’ ό Βάκχος. Ή λατρεία προς αύτούς έ
παιρνε πρακτική εφαρμογή άπό τούς Πατρινούς!..
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Σ. Άλεξοπούλου

Πράγματι ό ήθικός ξεπεσμός, ίδια λέπρα, είχε προσβάλλει την Πατραϊκή
κοινωνία.
Ή Ρωμαϊκή σκλαβιά είχε διαφθείρει κάθε ήθικό στοιχείο, κάθε ιδανικό.
'Η διαφθορά είχε προσβάλει τά πάντα. Βαρειά άρρωστη ή κοινωνία, πρόσμενε
νάρθη ό κατάλληλος γιατρός, νά φέρη τή σωτηρία.
'Ο Πρωτόκλητος άρχισε χωρίς δισταγμό τό έργο τής διασώσεως.
’ Ακούραστα σκόρπιζε τά θεία λόγια τοϋ Ναζωραίου, στις διψασμένες καρδιές
των Πατρινών.
Γιομάτοι έκπληξη οί κάτοικοι παρακολουθούσαν στήν άρχή τό παράξενο γέ
ροντα. Γρήγορα συνήλθαν. Ή άλήθεια έλαμψε. Τό άκατέργαστο διαμάντι τής καρ
διάς τους άρχισε νά τό κατεργάζεται ή σμίλη τής νέας θρησκείας.
Δέν ήταν μονάχα ή διδασκαλία τόσο πειστικιά, ήταν καί τά θαύματα πού
έπισφράγισαν τήν άσύλληπτη δύναμη τοϋ Πρωτοκλήτου.
Θεράπευσε τό Σ ώσσιο. ’Έ δω σε τήν υγεία στον υπηρέτη τοϋ ’ Ανθυπάτου τής
’ Αχαΐας Αΐγεάτη.
Γιάτρεψε τήν ’ίδια τή γυναίκα τοϋ Αΐγεάτη, τή Μαξιμίλλα, πού τή βασάνιζε
άνίατη άρρώστια.
'Ο ’Ανθύπατος έλλειψε γιά λίγο καιρό στή Ρώμη.
Ό αδελφός του Στρατοκλής, πού τον άντικατέστησε, πίστεψε καί βαφτίστηκε
μαζί μέ τή Μαξιμίλλα.
Γύρισε ό Αίγεάτης. ’Ένοιωσε κάτι τό παράξενο νά γίνεται γύρω του. Νά μο
σχοβολά τό άρωμα τοϋ Ν αζωραίου!
"Ενοιωσε τή νέα θρησκεία σά σεισμό, έτοιμη νά συντρίψη τούς ψεύτικους
θεούς του.
Κ ι’ αυτή ή γυναίκα του κι’ ό άδελφός του, έγιναν στρατιώται τής άπέραντης
στρατιάς, πού στρατολογούσε ό καχεκτικός γέροντας στ’ όνομα κάποιου Ουράνιου
Βασιλέα, πού τό άσθενικό μυαλό του δέν μπορούσε νά συλλάβη.
’Έ λαβε τήν άπόφαση ό Αίγεάτης. Τό πράγμα δέν σήκωνε άναβολή.
’Έπρεπε νά κόψη τις ρίζες τοϋ Χριστιανικού δένδρου, πού αναπάντεχα φύ
τρωσε στή πόλη του, πριν τον πνίξουν τά κλωνάρια του.
Ό άσπρομάλλης γέροντας έπρεπε νά έξοντωθή. Αυτός ήταν οί ρίζες.
'Η δίκη, πού έγινε ήταν σκηνοθετημένη καί ή άπόφαση, πού πάρθηκε είχε
παρθή άπό πρίν...
*
ΤΗταν ένα άπαίσιο φθινοπωρινό άπόγευμα, χωρίς ήλιο, χωρίς γαλάζιο ουρανό.
Μολυβένια σύννεφα είχαν σκεπάσει τό χαμόγελό του!..
'Ο τρελλός Βορριάς, άφοΰ γύμνωσε τά δένδρα άπό τά λιγοστά φύλλα πούχαν
άπομείνει, έτρεξε νά κρυφθή. 'Η πέτρινη καρδιά του δέν άντεχε νά δή τό τρομερό
έγκλημα, πού σέ λίγο θά. γινότανε!!..
Μονάχα άπόμεινε ένας ξύλινος σταυρός, πούχε στηθή δίπλα στο ναό τής Δ ή 
μητρας, στή θέση πού υψώνεται ό σημερινός ναός τοϋ Πρωτοκλήτου.
ΤΗταν ό σταυρός, πού σέ λίγο θά δεχόταν τον ’Απόστολο Ά νδρέα, γιά νά τον
φέρη στήν Αιωνιότητα.
Χιλιάδες λαός άρχισε νά συρρέη άπό κάθε γωνιά τής Πάτρας, γιά νά παρακολουθήση τό θάνατο τοϋ Πρωτοκλήτου.
Οί Ρωμαίοι στρατιώτες μέ κόπο προσπαθούσαν νά βάλλουν κάποια τάξη
στον όχλο.
Σέ λίγο ένας ψίθυρος έσκισε τον άέρα καί μετά άκούστηκαν βήματα...
Ό Πρωτόκλητος φάνηκε, τριγυρισμένος άπό στρατιώτες. "Ενα άπέραντο χα
μόγελο ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του.
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Δ έ βάδιζε για θάνατο, άλλα για ζωή. Σ έ λίγο τό πνεύμα του θ’ άντίκρυζε το
Διδάσκαλό του ψηλά στά ουράνια.
Στάθηκε μπροστά στο σταυρό. Παρακαλεϊ νά του άλλάξουν τό σχήμα. Δεν
θέλει, λέει, νά σταυρωθή σέ ίδιο σταυρό, όπως ό Διδάσκαλός του.
Τοΰγινε το θέλημα. ’Έ δω σαν στο σταυρό σχήμα «χιαστί».
'Ο άπόστολος μάρτυρας γονάτισε, προσευχήθηκε κι’ άφοϋ ευλόγησε τό πλήθος
παρεδόθη... ευτυχισμένος στους δημίους του.
Τό 57 μ.Χ. σέ ηλικία 78 ετών, σταυρώθηκε 6 Πρωτόκλητος.
Πριν πεθάνη χειροτόνησε έπίσκοπο Πατρών τον Στρατοκλή.
'Ο Αίγεάτης, κυκλωμένος άπό χαρά, καλπάζοντας πάνω στο άλογό του, πε
ρήφανος γιατί έφυγε ό βραχνάς πού τον ένοχλοΰσε, κατευθύνετο στο διοικητήριο,
πού ήταν στά σημερινά ψηλά αλώνια.
’ Αφήνιασε όμως τό άλογό του καί γκρέμισε τον άδικο καβαλλάρη του.
Δέν χάρηκε τό θάνατο του Πρωτοκλήτου.
Πέθανε καί θάφτηκε...
*
Κύλησαν τά χρόνια. 'Ο ήλιος τής νέας θρησκείας είχε άπλώσει τις άχτΐδες του
στά πέρατα τής γής.
Ό Ναζωραίος ύστερα άπό πρωτάκουστους διωγμούς θριάμβευσε!..
"Ηρθε τό 353 μ. X .
Ό Αύτοκράτωρ του Βυζαντίου Κωνστάντιος έστειλε στην Πάτρα τό Δούκα
’ Αρτέμιο, μέ πολλά δώρα, γιά νά παρακαλέση τούς Πατρινούς νά τού δώσουν τό λεί
ψανο τού Πρωτοκλήτου.
’Ήθελε νά τό τοποθετήση στο ναό τώ ν 'Αγίων ’ Αποστόλων ποδχε οικοδομή
σει στήν πρωτεύουσά του.
Μάταιος κόπος. Ή Πάτρα δέν έδινε τον "Αγιό της.
Μέ τη βία όμως ό Αύτοκράτωρ πραγματοποίησε τή θέλησή του.
Γιά νά κατευνάση τούς Πατρινούς οκτίσε στήν πόλη υδραγωγείο, πού έστερειτο.
Τό 1204, σάν οί σταυροφόροι κυρίεψαν την Κωνσταντινούπολη, λήστεψαν τό
λείψανο τού ’ Αποστόλου Άνδρέου καί τό μετέφεραν στη Ρώμη.
Τ ’ άρπαχτικά κοράκια δέν φείσθηκαν ούτε τ ’ άγια λείψανα.
Ό Βασίλειος ό Μακεδών, Αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου, έστειλε σά δώρο στήν
Πάτρα τήν κάρα τού ’ Αποστόλου, τό 850 περίπου μ. X .
Τό 1462 όμως, ό Θωμάς Παλαιολόγος δεσπότης τού Μυστρά δώρησε τήν
κάρα στον Πάπα, γιά νά βοηθήση τον Ελληνισμό στον άγώνα του, κατά τών ’ Ο θω
μανών.
Τό 1847 Ρ ώ σσος αύλικός χάρισε στήν Πάτρα τό δάχτυλο τού ’ Αποστόλου,
πού τό είχε πάρει άπό τό Ά γ ιο ν ’Ό ρος. Τ ά δάχτυλο σώζεται στο ναό τού Α γίου,
στή Πάτρα.
Ό σταυρός πού δέχθηκε τό πανάγιο σώμα τού Πρωτοκλήτου ύπάρχει σήμερα
στο μοναστήρι τού Α γίου Βίκτωρος, στή Μασσαλία.
’Έ τσι, άπό τον ηρώα αυτόν τού πνεύματος, στήν πόλη πού άφησε τό πνεύμα
του, δέν υπάρχει παρά μόνο τό δάκτυλό του...
Ή σκιά του καί ή σκέψη του όμ<νς είναι διαρκώς σ ’ αυτή...
Κλέψανε το άγιο λείψανό του, άλλά τό πνεύμα του έμεινε άσύλληπτο καί
πλανάται σέ κάθε γωνιά τής Πάτρας.
Ά π ό τούς ουρανούς προστατεύει, βοηθάει καί όταν χρειάζεται κατεβαίνει
στή γή, στήν πόλη του.
’Έ τσι κατέβηκε τό 865 μ. X ....
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Οί Σαοακηνοί καί οί "Αβαροι πολιόρκησαν τους ΙΙατρινούς στο φρούριο,
άφοΰ λήστεψαν τήν πόλη.
Ε λπ ίδα δέν υπήρχε. Τ ά τρόφιμα καί τό νερό λιγόστευαν.
’Έστειλαν απεσταλμένο στην Κόρινθο, για να ζητήση βοήθεια άπό τό στρα
τηγό τοϋ Βυζαντίου, πού στοατοπεύδευε σ ’ αύτή.
’Έκαναν τη συμφωνία, αν τά μαντάτα ήσαν ευχάριστα, ό άπεσταλμένος στο
γυρισμό θά κράταγε μιά σημαία γερμένη. ’Ά ν όμως ήσαν δυσάρεστα ή σημαία θά
ήταν όρθια.
Γύριζε ό άπεσταλμένος, όρθια ή σημαία—θλιβερά μαντάτα.
Τή στιγμή όμως πού ξαγνάντησε, στο βάθος του ορίζοντα καί τά μάτια των
πολιορκουμένων έπεσαν επάνω του, σκόνταψε τό άλογο κι’ έγειρε άναβάτης καί
σημαία.
Τό θάρρος ξαναγύρισε στις καρδιές. 'Η πίστη γιά τή νίκη φούντωσε. Μιά.
κραυγή έσκισε τον άέρα: ((’ Απόστολε Ά νδρέα βοήθησέ μας».
"Ωρμησαν στον εχθρό...
Θεέ μου τί ήταν τούτο: ένας γέροντας καβαλλάρης βρέθηκε μπροστά τους καί
τούς ώδήγησε στή νίκη.
«Θ αύμα» είπαν! Ναι θαύμα, ό "Αγιος κατέβηκε στή γη, στην Πάτρα κι’
έσωσε τή πόλη τ ο υ !!...
*
....30 Νοεμβρίου. Θρησκευτικός πυρετός στήν Πάτρα. ' Ο ’πολιούχος, ό προ
στάτης της γιορτάζει.
Ά π ’ ολα τά μέρη της Ε λλάδος θά έρθουν εύσεβεΐς προσκυνητές.
Οί καμπάνες θά διαλαλήσουν χαρμόσυνα τ ’ όραμα πουγινε άλήθεια...
Τις αιώνιες άλήθειες τοϋ Ναζωραίου, ποΰγιναν παγκόσμιο «πιστεύω».
Ή έκκλησία τού Πρωτοκλήτου θά πλημμυρίση άπό πιστούς. Οί καρδιές θά
φουντώσουν άπό κατάνυξη.
Ό ’ Απόστολος θάρθη νά γιορτάση μαζί μας τό...θάνατό του.
"Ολη ‘ή πολιτεία θά μεταβληθή σέ μιά άπέραντη έκκλησιά, μέ στέγη τό γαλά
ζιο ουρανό.
Θά γίνη καί ή καθιερωμένη λιτανεία, στούς δρόμους. Κανένας δεν θά λείψη.
Γιορτάζει ό "Αγιός μας.
'Ο κλήρος, οί έπίσημοι, οί κάτοικοι, θά συνθέσουν μέ τήν εύλάβειά τους ένα
άπέραντο εύχαριστώ, προς τον Πρωτόκλητο...
Περήφανη είναι ή Π άτρα γιά τον "Αγιο προστάτη της. Νοιώθει τή σιγουριά
τής προστασίας του καί γιά τούτο μέ θαρρετά βήματα δρασκελίζει στούς αιώνες.
Δέν είναι μονάχη της, έχει τον Αιώνιο φύλακά τη ς!..
Πάτρα 20-11-1957

ΣΩΚ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υ πό Q IL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια από τό ποοηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Το ένστικτό του τον οδηγεί έπί τέλους στο υπόγειο τοϋ έργοστασίου, όπως
την πρώτη φορά.
Δεν γελάστηκε. Μ ’ ένα βλέμμα άντικρύζει δυό παιδιά καθισμένα, καί τον
Μάρκ όρθιο μπροστά στον Κάϊδ, μέ τό δεξί χέρι σηκωμένο, σάν νά έδινε κάποιον όρκο.
—’ Ανήσυχος ό δικηγόρος τεντώνει τ ’ αυτιά του γιά ν’ άκούση καλύτερα,
ένω ό Κάϊδ συνεχίζει:
—«...Έ πανάλαβε, Μάρκ, τά λόγια μου... Πες αύτό πού είπα... 'Ορκίζομαι
μέχρι θανάτου...».
—«Μέχρι θ α ν ά το υ !!!...» επαναλαμβάνει ό Μάρκ τινάζοντας προς τά πίσω
τά ξανθά του μαλλιά...
Την στιγμή έκείνη επεμβαίνει ό Νταριά:
—«Γ ειά σας».
—«Καλή μέρα» τοϋ άπαντα κοφτά ό Μάρκ καί τοϋ γυρίζει την πλάτη, ένω
οί άλλοι σύντροφοι κάνουν μιά άόριστη χειρονομία.
'Ο Νταριέ κάνει ότι δεν προσέχει τήν παγερή άδιαφορία πού τον κυκλώνει καί
λέει φιλικά :
«... Λοιπόν παιδιά. ’ Ακούστε. ’ Απόψε έχουμε συγκέντριοση της όμάδος στους
’ Εμπόρους...».
«... Καί τί πάει νά πή αύτό, κύριε;» άπαντα ό Κάϊδ έχθρικά" «π ώ ς μας θυμη
θήκατε ξαφνικά έτσι άπόψε;... Τό ξέρουμε... ’ Ερχόσαστε σέ μάς όταν είναι άπ’ εδώ
ό δρόμος σας, όταν δεν πρόκειται νά κοπιάσετε... Καλά κάνετε, άλλά εμείς δεν τό
άνεχόμαστε. Δεν σάς θέλουμε. Δεν σάς χρειαζόμαστε...».
'Ο Μάρκ έχει γυρίσει προς τον Νταριέ, ένω οί άλλοι δυό έχουν σηκώσει τό
κεφάλι προς τήν οροφή άδιάφοροι... «Α ύτό μοιάζει μέ πρόκληση σέ μονομαχία»
συλλογίζεται ό Νταριέ «Θέλει νά μέ έξευτελίση ό Κάϊδ στά άλλα παιδιά γιά νά τον
άφήσω μιά γιά πάντα ήσυχο. ’ Αλλά αύτό δέν θά γίνη ποτέ. Αύτήν τήν εύκαιρία περίμενα τόσο καιρό. ’Έ σ τ ω . Θά λύσουμε τις διαφορές μας δυναμικά. Πρέπει νά έπιβληθώ σ ’ ολόκληρη τήν ομάδα, έστω κι’ αν πρόκειται νά μή βγώ ζωντανός άπό έδώ
μέσα...».
Κυττάζει υστέρα τον Κάϊδ... Είναι ψηλότερος του, μέ πλατύ στήθος, άλλά άδύνατος. Τ ά χέρια του είναι ροζιασμένα. Τ ά χείλη του είναι τόσο λεπτά, πού μόλις
διακρίνονται. Τό βλέμμα του είναι ψυχρό, καί πάνω στά σκληρά καί κουρεμένα μαλ
λιά του, πού μοιάζουν σάν άγονο χωράφι, ύπάρχει μιά άσπρη ούλή...
—«"Εχετε δίκηο» άπαντά ό Νταριέ, κάνοντας τήν τελευταία συμφιλιωτική
του προσπάθεια, πριν μετρηθή δυναμικά μέ τον άντίπαλό του «καί βέβαια έχετε δί
κηο. Τό παραδέχουμαι. Δέν μπορείτε νά περνάτε ολόκληρη τήν έβδομάδα, περιμέ-
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νοντας εμάς. Μα θά διορθωθούν τά πράγματα. Θά ζήτε πιά άνετα δταν φτειάξουμε
τή λέσχη μας, την παράγκα μ ας...».
—«Την παράγκα μ ας;» τον διακόπτει ειρωνικά ό Κάϊδ «έξη μήνες την άκούω
αύτή τή λέξη. Λόγια του άέρος. Ποτέ δεν θ’ άποκτήσουμε παράγκα...».
—« Ν α ί! Π ο τ έ !!!...» επαναλαμβάνει μέ πείσμα κι’ ό Μάρκ. ’ Αλλά ό Νταριέ
δεν υποχωρεί. Καί συνεχίζει πιο έντονα: « Ό ,τ ι κι’ αν γίνη, δπως κι’ άν έρθουν τά
πράγματα την παράγκα θά την άποκτήσουμε. Τ ’ άκοϋτε; Καταλάβετέ το μιά γιά
πάντα. Θά τήν άποκτήσουμε. Καί μάλιστα θά τήν βάψη ό Μπενίτο, καί ό
Ά λφ ρέντ θά φτειάξη μέσα τις μακέττες των άεροπλάνων... Θάναι μιά όμορφη καί
άνετη παράγκα. Καί θά μπορείτε νά βρήτε έκεϊ μέσα ο,τι ζητήσετε... Τ ά πάντα...
Καί δίσκους καί βιβλία άκόμα... 'Ο Μάρκ ή ό μεγάλος Ζάκ θάναι ό θησαυροφύλακας...
ό Ντεντέ θά μάς φτειάξη ένα ράδιο καί... Μά γιά στάσου...» είπε κυττάζοντας στήν
άκρη δυο ζευγάρια γάντια του μποξ, σχεδόν καινούργια, ποιος ξέρει άπό ποϋ τά
εΐχεν άρπάξει ό Κάϊδ.... «...Θ ά φέρετε έκεϊ επίσης κι’ έκεΐνα τά ζευγάρια τοϋ μποξ»
συνέχισεν ό Νταριέ, ένώ τά μάτια του έλαμπαν παράξενα... ’ Αλλά ό Κάϊδ τον διέκοψε
ειρωνικά «Φαίνεται φίλε, οτι στή γειτονιά σου πιστεύουν άκόμα καί οί μεγάλοι στά
δώρα τοϋ 'Αγίου Βασίλη ! ! ! » .
Οί τρεις σύντροφοι διασκεδάζουν... Γυρίζουν τά πρόσωπά τους πότε προς τον
Νταριέ καί πότε προς τον Κάϊδ, σάν νά παρακολουθούν μιά συνάντηση τένις... Κι’
ήταν βέβαιος ότι ό Νταριέ έπρόκειτο νά χάση...
’ Αλλά ό Νταριέ δέν καταθέτει τά όπλα «ή τώρα, ή ποτέ» συλλογίζεται, καί,
μέ έλαφρώς ειρωνικόν τόνον, ρωτά τον Κάϊδ.
—«Μ ήπως προτιμάς περισσότερο τις ταβέρνες, γιά νά δοκιμάσης αύτά τά
γάντια;...».
Ε κείνος έρεθίζεται.
« ’ Α κ ριβώ ς» άπαντά άνοιγοκλείοντας τά μάτια καί πλησιάζοντας τον Κάϊδ.
«Μ ά καί έ δ ώ μ π ο ρ ο ύ μ ε ν ά τ ά δ ο κ ι μ ά σ ο υ μ ε » συεχίζει, τονίζοντας
μιά - μιά τήν κάθε λέξη του.
'Ο Νταριέ δέν υποχωρεί. Τεντώνεται, καί άποφασιστικά λέει στον Κάϊδ:
« ... Μά άκριβώς. Αυτό σκεπτόμουν κι’ έγώ. Δέν έχουμε άνάγκη ούτε άπό
παράγκες οΰτε άπό ταβέρνες γιά νά δοκιμάσουμε αύτά τά ώραΐα γάντια...». Σ ω π α ί
νει ύστερα, καί συλλογίζεται ότι μονάχα άν νικήση τον Κάϊδ θά κυριαρχήση πάνω
στήν ομάδα τών παιδιών, δαγκώνει τά χείλη καί ξαφνικά βγάζει τά γυαλιά του:
«Μ άρκ, φύλαξέ μου, σέ παρακαλώ, τά γυαλιά μου...».
Χ ωρίς γυαλιά φαίνεσαι τώρα τόσο νέος, τόσο άπειρος... 'Ο Μάρκ τινάζεται
γιά νά έμποδίση τήν συμπλοκή.
—«...Τ ραβή ξου » διατάσσει ό μεγάλος Κάϊδ, « Έ ! ’ Εσείς οί άλλοι!! Σφίξτε
μου τά γάντια...».
Τήν ϊδια ώρα ό Μάρκ δένει τά γάντια τοϋ Νταριέ... τό άγόρι έχει γίνει κάτασπρο,
σάν λευκό πανί. Μονάχα τά λεπτά χείλη του καί τά μεγάλα του μάγουλα, μένουν
κόκκινα, τά γαλανά μάτια του (πούναι όμοια μέ τά μάτια της μητέρας του άλλά πιο
διαυγή) φαίνονται ξαφνικά πελώρια. 'Ο ιδρώτας στάζει άπ’ τό μέτωπό του. 'Ο Ν τα
ριέ πού τον παρατηρεί άναγκάζεται νά χαμογελάση. « ’Έ λα τώρα. Μήν κάνης έτσι,
Μ άρκ...»
Κι’ υστέρα ή μονομαχία άρχίζει...
’ Από τήν άρχή ό Κάϊδ κτυπα άσυλλόγιστα... 'Έ ξη μήνες, έξη ολόκληρους
μήνες περιμένει αυτήν τήν τύχη, αύτήν τήν άνέλπιστη εύκαιρία νά διορθώση τον
ενοχλητικό δικηγόρο... ’Έ τσι, καθώς τοϋ καταφέρνει άνηλεή κτυπήματα, νομίζει
ότι εκδικείται τούς άστυνομικούς, τό δικαστήριο, τή φυλακή, τά αυτοκίνητα τών
’ Ασύλων, τούς τύπους πού τρώνε τρεις φορές τήν ήμέρα, δυο φαγητά κάθε γεΰμα...

Χαμένα σκυλιά, χωρ'ις περιλαίμιο
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Καί πτυπά... κτυπα άλύπητα... 'Ο Νταριέ δέχεται κτυπήματα βάναυσα στο στο
μάχι, στήν κοιλιά, στο σαγώνι, στους κροτάφους... Συσπαται τό πρόσωπό του άπ’
τούς δυνατούς πόνους... Μά δεν κλονίζεται... Ούτε καί προφυλάγεται. Θέλει να κτυπηθή. Θέλει μέ κάθε κτύπημα να έξαγοράση άπό τον Κάϊδ κάθε παιδί... Καί σέ κάθε
κτύπημα συλλογίζεται μέ τα δόντια σφιγμένα... «Γ ια τον Ν τεντέ...» «Τον Μανουέλ...». «Τ ώ ρ α για τον Π αύλο...». «Κ αί γι’ αύτούς τούς δυο φίλους πού δέν γνώρισα
άκόμα...» « ’Ώ χ » ... «Μ ά άρκετά τώ ρα... Σειρά μου...».
'Ο Νταριέ ύποχωρεΐ ένα βήμα... 'Ο Μάρκ φοβάται, οί δυο άλλοι έλπίζουν να
τον δουν νά πέση... Μά ό Νταριέ δέν πέφτει... Συγκεντρώνεται καί επιτίθεται τώρα
αυτός...
'Ο Κάϊδ μουσκεμμένος στον ιδρώτα, κουρασμένος, λαχανιασμένος άρχίζει νά
δέχεται τά πρώτα δυνατά κτυπήματα. 'Ο Νταριέ δέν διδάχτηκε ποτέ πυγμαχία, μά
γνωρίζει πού πρέπει νά κτυπήση καί θέλει νά δώση ενα οδυνηρό μάθημα στον Κάϊδ,
γιά νά σώση τά παιδιά άπό τά νύχια του.
Κτυπα λοιπόν... ’Αδιάκοπα κτυπα, ξαναλέγοντας : «Α ύ τή ν γιά τόν’ Αλφρέντ...»,
«μιά γιά τον Μπενίτο...», «τώ ρα γιά τον Μ άρκ...» ’Ά ! γιά τον Μάρκ πληρώνει
πολύ άκριβά τον Κάϊδ... Τον κτυπα άλύπητα πρώτα στο στομάχι, κι’ ύστερα στο
τόξο τών φρυδιών... Τό αΐμα ξεπετάγεται... «...Ν ά τώρα καί γιά σένα τον ίδιο,
μεγάλε Κάϊδ, φτωχό π α ιδ ί!!...». Τον κτυπα στήν άκρη στο πηγούνι... ’ Αντίθετα
μέ δ,τι περίμεναν τά άλλα παιδιά, ό άρχηγός τους, ό Κάϊδ, τρικλίζει, ύποχωρεΐ,
παραπατά σάν νά φορούσε πατίνια μέ ρόδες καί στο τέλος πέφτει άποκαμωμένος
καί ματωμένος πάνω σ’ ενα σωρό ρινισμάτων σιδήρου...
—«Α υτό φτάνει ΐσω ς, γιά... προπόνησις όμ ω ς...» λέει βαρειά ό Μάρκ...
—«Θ ά γίνη δπως τό θελήση ό Π ιέρ...» άπαντα δήθεν άδιάφορα ό Νταριέ, ένώ
ή καρδιά του κτύποι σάν τρελλή... Είναι ή πρώτη φορά πού ό Νταριέ άποκαλεΐ τον
Κάϊδ μέ τό μικρό του δνομα...
—« Έ ν τά ξει...» λέει ό Κάϊδ, πού άνασηκώνεται μέ κόπο...
—«Μ άρκ... Βοήθησέ με νά βγάλω τά γάντια μου» λέει ό Νταριέ, «... τά γυα
λιά μου; πούντα;... ’Ά ! Ευχαριστώ... Δ ώ σ ε τώ ρα ενα μαντήλι στον Κάϊδ... Καί βιαστήτε νά φύγουμε... Οί άλλοι μάς περιμένουν...».
Σ έ λίγο τον άκολουθοΰν τά παιδιά άμίλητα...
Βγήκαν έξω καί άρχισαν νά βαδίζουν άμίλητοι, σκεφτικοί... 'Ο Κάϊδ άκολουθούσε τελευταίος, μοναχός του... 'Ο Μάρκ ερχότανε κοντά στον δικηγόρο... Τά
μικρά φ ώτα τού δρόμου έφώτιζαν κάπου-κάπου ένα μέρος άπό τό πρόσωπό του,
πάνω στο όποιο πλανηώταν ένα άκαθόριστο χαμόγελο, ένώ τά μάτια του είχαν ένα
άπλανές βλέμμα...
Περπατούσαν μέσα στο σκοτάδι, σάν πέντε σκιές στημένες πάνω σέ κινητά
δεκανίκια...
Τριγύρω σιωπή...Σιωπή άπέραντη...
Καθένας τους είχε βυθιστή στις δικές του σκέψεις...
Τ ά παιδιά προσπαθούσαν νά φανταστούν τήν καινούργια τους ζωή στήν ομάδα,
ένώ ό Νταριέ συλλογιζόταν πότε τον κύριο Λαμύ καί πότε τήν συμμορία αύτή, πού
σέ λίγο θά κατάφερνε νά. τήν μεταβάλη σέ μιά χρήσιμη φιλική ομάδα... Ζούσε μιά
άπό τις πιο έντονες συγκινήσεις τής ζωής του... ’Ένοιωθε μιά άπέραντη χαρά νά τον
συγκλονίζη... ΕΙχεν επιτύχει ένα σημαντικό κέρδος στον δμορφο αύτόν άγώνα του
γιά τή σωτηρία τών παιδιών... Κι’ ήταν γι’ αύτό τό κατόρθωμά του άνείπωτα ευτυ
χισμένος...
( Συνεχίζεται)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΙ

Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
— Προήχθη είς τον βαθμόν τοϋ ’ Αστυνόμου Β' τάξεως κατ’ έκλογήν, ό μέχρι
τοϋδε Ύπαστυνόμος Α ' κ. Ζυγοκώστας ’ Ιωάννης.
— Παρητήθη τοΰ ’ Αστυνομικού Σώμ ατος, ό άστυφύλαξ Καλάκος ’ Ιωάννης.
—Άπελύθη τοΰ ’ Αστυνομικού Σ ώ μ ατος κατόπιν άποφάσεως τοΰ Πειθαρχικοΰ
Συμβουλίου, ό άστυφύλαξ Κοντομιχάλης Φραγκίσκος.
—Άπελύθησαν τοΰ ’ Αστυνομικού Σ ώ μ α τος διά λόγους υγείας, οί μαθηταί
άστυφύλακες Μαργαρίτης Βλάσιος καί Άθανασέκος Νικόλαος.
Α Μ Ο ΙΒ Α Ι
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’ Εσωτερικών άπενεμήθησαν ήθικαί καί
ύλικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι αστυνομικούς υπαλλήλους ώ ς άκολούθως :
Α '. ’Έπαινος είς τούς ’ Αστυνομικούς Διευθυντάς Α ' κ.κ. Γεωργίου ’ Αναστά
σιον καί Ρακιντζήν Θεόδωρον, διότι, ό μέν πρώτος ώς Προϊστάμενος τής ’Α στυ
νομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, ό δέ δεύτερος ώς Διοικητής Γενικής ’ Ασφαλείας ’ Α 
θηνών λαβόντες γνώσιν τήν 4ην πρωϊνήν ώραν τής 16-6-57 περί διαπραχθείσης ύπ’
άγνώστων ληστείας είς βάρος Γερμανού ύπηκόου, έσπευσαν άμέσως έπί τόπου καί
διά τών δοθεισών οδηγιών καί κατευθύνσεων, συνετέλεσαν είς τήν ταχεϊαν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών δραστών τής ληστείας.
Β '. ’Έπαινος καί υλική άμοιβή είς τον ’Αστυνόμον Α'. κ. Μητρόπουλον ’Αλέ
ξανδρον, διότι ούτος έργασθείς έπιμελώς καί έπιμόνως πέραν τών κεκανονισμένων
ωρών εργασίας καί χειρισθείς έπιδεξίως τήν όλην προανάκρισιν, έπέτυχε τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών δραστών τής ληστείας ταύτης.
’Έπαινος καί υλική άμοιβή είς τούς : 1) Ύπαστυνόμον Α ' κ. Πυργάκην Πανα
γιώτην καί 2 ) άστυφύλακα Βασιλόπουλον Κωνσταντίνον, διότι ούτοι έργασθέντες
μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί μεθοδικότητος έπέτυχαν τήν άνακάλυψιν τοΰ ύπο τής
σπείρας χρησιμοποιηθέντος αυτοκινήτου.
’Έπαινος καί υλική άμοιβή είς τούς : 1) Ύπαρχιφύλακας Τσαγκάρην Λάμπρον
καί Βουτσινάν Εύάγγελον καί 2 ) άστυφύλακας Γυφτέαν Εύάγγελον, Πενταγιώτην
’ Αντώνιον καί Χατζησΐμον Εύάγγελον, διότι ούτοι έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού
ζήλου καί προθυμίας άναπτύξαντες ίδιάζουσαν πρωτοβουλίαν, έπέτυχον τήν άνακά
λυψιν καί σύλληψιν τών μελών τής σπείρας.
Γ '. ’Έπαινος είς τ ο ύ ς : 1) ’ Αστυνόμους κ.κ. Άνδρεόπουλον Κωνσταντίνον
καί Τριανταφύλλου Σπυρίδωνα, 2 ) Ύπαστυνόμους κ.κ. Μπενέτον Κωνσταντίνον,
Κανελλόπουλον Χαράλαμπον, Καραγιαννόπουλον Δημήτριον καί Καρκούλιαν Γεώρ
γιον, 3 ) Άνθυπαστυνόμον κ. Βουγιουκλάκην Ίωάννην, 4 ) Άρχιφύλακας Κολιόπουλον Ίωάννην, Παπακωνσταντίνου Νικόλαον, Κάσσην Ή λίαν, Τσάκαν ’Άγγελον
καί 5 ) ’Αστυφύλακας Ροΰσσον Παναγιώτην, Άπανωμεριτάκην Στέφανον, Σταυριανάκην Νικόλαον, Κρούσκαν Διονύσιον, Τσίτσην Νικόλαον, Μαραγδούλην Βασίλειον,
Καραγεώργην ’ Αντώνιον, Κοτσαύτην Ίωάννην, Ταμπούρην ’ Αθανάσιον, Χρυσομέρην
Παύλον, Έηστάκην Γεώργιον καί Δονουκάρην Δημήτριον, διότι ούτοι έργασθέντες
μετά ζήλου καί ένδιαφέροντος, συνέβαλον είς τήν σύλληψιν τών δραστών τής ληστείας
ταύτης.
*
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Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΙΣ

ΕΘ Ν ΙΚ Η Σ

Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ

Ή ’ Εθνική Ε ταιρία Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης διά τοΰ ύπ’ άριθ. Ε. 2 4 3 /
16-8-57 εγγράφου της μας έγνώρισεν τούς σκοπούς της, οί όποιοι είναι ή παροχή πάσης βοήθειας υλικής ή ήθικής, ύπό τήν εύρεΐαν έννοιαν, είς πάντα έχοντα άνάγκην τοιαύτης, καθώς καί ή επιστημονική καί κοινωνική θεμελίωσις τής ιδέας τής κοινωνικής
άλληλεγγύης καί προσεφέρθη νά παρέχη τάς υπηρεσίας της προς τούς άστυνομικούς
υπαλλήλους καί τούς συνταξιούχους άστυνομικούς. Είς τήν άνωτέρω Εταιρίαν έδόθη

ή άπάντησις ότι είναι δυνατόν νά γίνουν διαλέξεις εις τούς μαθητάς των ’ Αστυνο
μικών Σχολών εις ώρας καθορισθησομένας έν συνεννοήσει ταύτης μετά τοΰ κ. Διοικητοϋ τών Σχολών καί έκ τών προτεινομένων τομέων βοήθειας προεκρίναμεν τούς :
α ) Νομικής βοήθειας, β ) τής ήθικής άρωγής, γ ) έπαγγελματικοΰ προσανατολισμού
τών τέκνων, δ) εκπαιδευτικής έξυπηρετήσεως, ε) εισαγωγής είς 'Ιδρύματα Κοιν.
Προνοίας καί στ) προστασίας τής νεότητος.
Παρακαλοΰμεν όπως έ'χητε ύπ’ όψιν σας δτι δύνασθε διά τάς άνωτέρω περι
πτώσεις βοήθειας νά άπευθύνεσθε είς την Εταιρίαν έκάστην Δευτέραν καί Παρα
σκευήν καί άπό 18— 20 ώρας (Γιάν Σμ άτς 1δ—2ος δροφος τηλ. 25.000).
*
Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ Δ ΙΑ ΤΟ Π ΕΡΙΟ ΔΙΚ Ο Ν
Μεταξύ τής πολυπληθούς άλληλογραφίας πού περιέρχεται είς τά γραφεία
μας καί διά τής οποίας έκφράζονται εύμενεϊς κρίσεις διά τό περιοδικόν, ξεχωρίζομεν έγγραφον τοΰ Γενικών ’ Αρχείων τού Κράτους, τό όποιον καί παραθέτομεν :
Προς
την ’ Αστυνομικήν Σχολήν
Ενταύθα
’Έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν ύμάς, δπως εύαρεστούμενοι άποστέλλητε, αν είναι δυνατόν, είς τά Γ ενικά ’ Αρχεία τοΰ Κράτους τό ύφ’ ήμών έκδιδόμενον λίαν ενδιαφέρον περιοδικόν «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μετά σειράς τών
προηγουμένων τευχών, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής ιστορικής σημασίας τών έν αύτώ
δημοσιευομένων μελετών, χρησίμων διά τούς μελετητάς τής εθνικής ιστορίας.
Εύχαριστοΰντες θερμώς διατελοΰμεν
Μετ’ έξαιρέτου τιμής
Ό Διευθυντής
Γ. ΠΡΩΤΟΨ ΑΛΤΗΣ
*

$ $
ΡΑ ΔΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Α Ι Ε Κ Π Ο Μ Π Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ Ε ΩΝ
—Ή έκπομπή τής ’ Αστυνομίας Πόλεων έξακολουθεϊ νά προσφέρη στις χι
λιάδες τών φίλων της εκλεκτά ραδιοφωνικά προγράμματα, γιά τά όποια τά σχόλια
τού κοινού είναι πάντα ένθουσιώδη.
*
—-'Ολόκληρη ή έκπομπή τής 6 /1 1 /5 7 , ήταν άφιερωμένη στούς φίλους τής
μοντέρνας μουσικής, μέ λατινικούς άμερικανικούς ρυθμούς καί τραγούδια. Μετεδόθησαν δίσκοι πού άκούγονταν γιά πρώτη φορά καί οί όποιοι ένθουσίασαν τούς νεα
ρούς φίλους τών μοντέρνων σκοπών. ’ Ακούστηκαν: ό T ito puente, μέ τήν ορχήστρα
του, ή Κουβανέζικη ορχήστρα « R iverside» ύπό τήν δ/νση τοΰ Pedro Villa, ό Lord
Flee μέ τούς Calypsonians καί ό Pamaso Perez Prado. Σ τά μουσικά διαλείμματα
μετεδίδοντο χρήσιμες καθοδηγητικές υποδείξεις προς τούς νέους, πάνω σέ θέματα
γενικωτέρου κοινωνικού ένδιαφέροντος.
*
—Στή μεγάλη καί άκατάλυτη χριστιανική έντολή τής άγάπης, ήταν άφιερωμένο τό πρόγραμμα τής 1 3/1 1/57 , μέ συνθήματα κοινωνικής άλληλεγγύης, άλλά καί
μέ υποδείξεις πάνω στον καθ’ ημέραν βίον. Σ το πρόγραμμα αύτό μετεδόθη τραγούδι
τής Σοβίας Λώρεν άπό ήχοταινία, καί διάφορα έλληνικά ελαφρά, δημοτικά καί
λαϊκά τραγούδια, καθώς καί κρητικοί σκοποί. Μετεδόθη επίσης, γραμμένο άπό τον
Ά ρ χ /κ α Σπΰρο Πηλό, άπόσπασμα ήμερολογίου τής ’ Αστυνομίας, διδακτικού πε
ριεχομένου.
*
(Κείμενα, έπιμέλεια, μοντάζ, ραδιοσκηνοθεσία, μαγνητοφονήσεις καί τεχνική
φροντίδα: 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’ Εκπομπών ’ Αστυνομικής Σχολής. Συμμετέχει
ό Γιώργος Ντούμας. Δίσκοι έκ τοΰ κ ατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου.
Τ ά προγράμματα παρουσιάζει ό άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).
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