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«’Επί τώ Νέω 'Έτει απευθύνω προς 
απαντας τους ’Αστυνομικούς και Διοι
κητικούς Υπαλλήλους τάς πλέον εγ
καρδίους Εύχάς μου διά την προσω
πικήν καί οικογενειακήν των επιτυ
χίαν καί χαράν.

Τό άνατέλλον έτος μάς ευρίσκει 
καί πάλιν εις τάς επάλξεις τού καθή
κοντος καί ή συνεχώς περιπλεκόμενη 
διεθνής κατάστασις μας προσθέτει καί 
νέας υποχρεώσεις έναντι τής Κοινω
νίας καί τής 'Ελληνικής Πατρίδος.

Καί ενώ ή Πατρίς μας προμαχεί 
μέ απείρους θυσίας ποτίζουσα καί 
πάλιν μέ αλικον αίμα τό δένδρον τής 
Ελευθερίας, Σείς ακάματοι άγωνι- 

σταί, φύλακες καί οδηγοί τών 'Ελ
λήνων Πολιτών προς τήν οδόν τοϋ 
καθήκοντος καί τής άρετής, άντλοϋντες. 
πίστιν καί θάρρος από τό κατάφορτον 
ηρωικών πράξεων παρελθόν σας, συ
νεχίζετε μέ τον γνώριμον φανατισμόν 
σας καί τήν άκένωτον προς τό καθή
κον άφοσίωσίν σας νά παρέχετε άδια-

φιλονικήτους αποδείξεις δτι είσθε πι
στοί συνεχιαταί τής 'Ιστορίας τοϋ ’Α 
στυνομικού Σώματος καί άξιοι τής ιστο
ρικής αποστολής σας.

Α ί πράξεις σας προσφέρονται εις 
πάντας ώς πηγή άντλήσεως θάρρους 
καί άποφασιοτικότητος προς νέους α
γώνας, οιτινες ενεκεν τής μεγάλης των 
σοβαρότητος καθιστούν τήν ευθύνην 
σας ιστορικήν.

Είθε ή μετ’ άφοσιώσεως προσήλω- 
σις προς τό καθήκον καί τήν απο
στολήν σας νά εμπνέουν καί κατά τον 
άνατέλλοντα Νέον χρόνον τό φρόνημα 
καί τάς καρδίας υμών, ώστε δεδικαι >- 
λ.ογημένως νά άπολαμβάνητε τής άγά- 
πης, έκτιμήσεως καί εμπιστοσύνης τοϋ 
'Ελληνικού λαού καί τής Πολιτείας.

' Υπ’ αυτούς τούς οιωνούς έπ< να- 
λαμβάνω τήν θερμήν ευχήν μου όπως 
τό Νέον 'Έτος φέρη, δ,τι είναι επιθυ
μητόν εις 'Υμάς καί τάς οικογένειας 
σας».

Ο ΑΡΧΗ ΓΟ Σ  
Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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«'Η  καρδία μου είναι πλήρης αγά
πης και ευγνωμοσύνης δταν σκέπτωμαι 
έκαστον από σας τούς άποτελοϋντας 
την νπερήφανον 'Ελ
ληνικήν Οικογένειαν.

Α'ι σκέψεις μου 
σας περιβάλλουν ο
πουδήποτε ενρίσκε- 
σθε, εντός και εκτός 
τής 'Ελλάδος, εις τά 
μικρότερα χωρία ή 
εις τάς πόλεις, επί 
των συνόρων, εις την 
ξηρόν, την θάλασσαν 
ή τον άέρα. "Οπου 
καί αν εύρίσκεσθε, 
δ,τι καί αν εΐσθε, άν- 
δρες, γυναίκες, παι
διά, επιθυμώ να γνω
ρίζετε δτι είμαι υ
περήφανος διά σάς, 
διά τον λαόν μου. Τό 
αίσθημα τούτο έχει 
άκραδάντως στερεω- 
θή κατά τά ταξίδιά 
μου εις δλην την χώ
ραν μέχρι καί τών 
βορειοτάτων συνόρων μας.

Γνωρίζω δτι σείς, οί "Ελληνες πο- 
λίται, εΐσθε οί καλύτεροι φύλακες τής 
Ειρήνης καί τής 'Αρμονίας εις την Χώ
ραν μας. Μέ τό διαυγές σας πνεύμα

καί την βαθειαν διαίσθησιν, καρπόν 
μακράς πίκρας πείρας, θά τηρήσετε 
τό ”Εθνος ασφαλές καί τά τέκνα μας 

ελεύθερα καί μακράν 
τών περιπετειών εις 
τάς οποίας οδηγούν 
αί αναρχικοί θεωρίαι 
καί ό ολοκληρωτι
σμός.

Ούτε άπειλαί, ού
τε ωραίοι λόγοι, ούτε 
ψευδή μειδιάματα θά 
δννηθοϋν ποτέ να 
άπαλείψουν εκ τής 
μνήμης μας τά φρι- 
κτά γεγονότα, δμοια 
τών οποίων εσχάτως 
επαναλαμβάνονται 
καθημερινώς κατά 
τούς τελευταίους μή
νας εις την Ουγγα
ρίαν.

Γνωρίζω δτ ι εκ
φράζω τά αισθήματα 
δλων τών 'Ελλήνων 
δταν κηρύσσω τήν 
συμπάθειαν καί τον 

θαυμασμόν τον λαού μου διά τον ηρωι
κόν Ουγγρικόν λαόν. Οί "Ελληνες δυνά- 
μεθα περισσότερον παντός άλλου νά αί- 
σθανθώμεν καί έννοήσωμεν τούς Ούγ
γρους. Τό νπερήφανον 'Ελληνικόν πνεν-
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μα, τό οποίον έπετέλεσε τό θαϋμα τον 
1821, είναι σήμερον αδελφικώς ήνωμέ- 
νον με τό ύπερήφανον πνεύμα τής Ουγ
γαρίας. "Οστις δεν αναγνωρίζει τό θαϋμα 
τής Ουγγαρίας, άρνείται τό πνεύμα 
τής 'Ελλάδος. 'Ο μικρός Ουγγρικός 
λαός, με την άπίστεντον ηθικήν του 
δνναμιν, άπεκάλυψε την βασικήν αδυ
ναμίαν τής βίας να έπιβληθή έπ'ι τής 
θελήσεως ενός ελεύθερου λαού.

"Ας ενχηθώμεν καί ας έργασθώμεν 
ινα ή ηνωμένη φωνή τής 'Ελλάδος καί 
τής Ουγγαρίας φέρη τήν ’Ελευθερίαν 
καί εις τούς αδελφούς μας Κυπρίους. 
"Οπως ή Ουγγαρία έχει καταστή τό 
σνμβολον τής ’Ελευθερίας διά τον 
υπό κομμουνιστικόν καθεστώς Κό
σμον, οϋτω καί ή Κύπρος έχει καταστή 
ό καθρέπτης εντός τού οποίου α'ι με- 
γάλαι δημοκρατικοί Κυβερνήσεις θά 
έπρεπε νά παρατηρούν τον εαυτόν των 
καί νά ελέγχουν τήν συνείδησίν των.

Θά έκλονίζοντο εκ βάθρων τά ιδα
νικά τής ’Ελευθερίας καί τής Δημο
κρατίας εάν ή θέλησις τής ’Ελευθερίας 
άνεγνωρίζετο εις τον Ουγγρικόν λαόν, 
άλλ’ άπεκρούετο διά τούς "Ελληνας 
τής Κύπρου, μόνον καί μόνον διότι ή 
Ουγγαρία διεκδικεϊ τήν ’Ελευθερίαν 
από τήν κομμουνιστικήν κυριαρχίαν, 
ενώ οι "Ελληνες τής Κύπρου από μίαν 
δυτικήν δημοκρατικήν δύναμιν.

'Η  Ελευθερία είναι έμφυτος εις 
τον άνθρωπον. "Οπου δοθή δημιουργεί 
τήν αρμονίαν καί τήν φιλίαν. "Οπου 
καταλυθή προκαλεί τήν ταραχήν καί 
τήν άντίδρασιν καί δηλητηριάζει τάς 
σχέσεις τών ’Εθνών.

’Ενώπιον τής άνθρωπότητος όρ- 
θοϋνται επιβλητικά τά παραδείγματα 
τών Ίον ίων νήσων, τής Κύπρου καί 
τής Δωδεκάνησου. 'Η  απονομή εις 
τάς Ίον ίου ς νήσους τής ελευθερίας των 
έδημιούργησε παράδοσιν στενωτάτης 
φιλίας μεταξύ 'Ελλάδος καί ’Αγγλίας. 
'Η  άρνησις τής ελευθερίας εις τήν Κύ

προν δημιουργεί τήν σημερινήν εις 
δλους γνωστήν θλιβερόν κατάστασιν.

Τά Δωδεκάνησα, εις πολύ μικρο- 
τέραν άπόστασιν τής Τουρκίας από τήν 
Κύπρον, έχοντα καί αυτά τουρκικήν 
μειονότητα, όταν άπηλενθερώθησαν 
μετά τον πόλεμον, δεν ήμπόδισαν εγ
καρδίους μετά τής Τουρκίας σχέσεις 
ούτε τήν ιδρυαιν Βαλκανικού Συμφώ
νου.

Οι "Ελληνες καί οι Τούρκοι έζη- 
σαν όμοΰ άρμονικώς δχι μόνον εντός 
τών συνόρων μας, αλλά καί εις τήν 
Κύπρον. Εύχομαι εις τον Θεόν, κατά 
τήν προκεχωρημένην αυτήν ώραν, ή 
αρμονία αϋτη νά μή καταατραφή.

’Επιθυμώ τέλος νά δηλώσω δτι 
δπως εύχομαι διά τήν ελευθερίαν καί 
τήν αύτοδιάθεσιν τών άδελφών μας 
τής Κύπρου, προσδοκώ τήν άποκατά- 
στασιν τής παλαιός φιλίας μετά τής 
’Αγγλίας καί τής Τουρκίας.

’Ατενίζω τό άρχόμενον έτος με 
αισιοδοξίαν καί πίστιν εις τάς δυνατό
τητας καί τήν πρόοδον τού ’Έθνους. 
"Ας παραμείνωμεν καί κατά τό έτος 
τούτο συνεπείς εις τά ιδανικά μας τής 
’Ελευθερίας καί τής Δημοκρατίας καί 
εις τήν παράδοσιν τού μεγαλείου τής 
φυλής. 'Ο λαός μου τού όποιου γνω
ρίζω τόσον καλώς τήν σκέψιν καί αι
σθάνομαι τόσον βαθέως τήν καρδίαν, 
δεν θά άφήση εαυτόν νά όδηγηθή εις 
έσφαλμένας τυχόν ένεργείας παρασυ- 
ρόμενος από υπερβολικήν ανυπομο
νησίαν ή από μεγάλην άπαισιοδοξίαν.

'Ο Πανάγαθος Θεός ας εύλογή 
δλους τούς "Ελληνας καί μέσω τής 
αγάπης του δι’ ημάς καί τής ίδικής 
μου αγάπης διά σάς, ας μάς τηρή ώς 
μίαν ήνωμένην καί αγαπημένην οικο
γένειαν.

Εύχομαι εις άπαντας τό Νέον 
"Ετος αίσιον, ευτυχές καί πλήρες 
προόδου».

Π Α ΥΛ Ο Σ Β.
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«Κατά τό διαρρεϋσαν έτος ή άν- 
θρωπότης έγνώρισε στιγμάς υπέρτατης 
άγωνίας. 'Ολόκληρος η διεθνής τάξις 
έφάνη δίς σειομένη εκ θεμελίων, αί δε 
άμφιβολίαι περί τον μέλλοντος είχον 
κατακλύσει τάς ψνχάς των λαών.

'Η  βαθεϊα αυτή κρίσις ώφείλετο 
εις την στάσιν ώρισμένων δυνάμεων, 
αί όποιαι ήθέλησαν νά ̂ αγνοήσουν τάς 
ιδέας διά τάς οποίας έθυσιάσθησαν 
εκατομμύρια άνθρω
π ο ί κατά τον τελευ- 
ταίον παγκόσμιον πό
λεμον καί αί όποϊαι 
υποτίθεται δτι απο
τελούν τά θεμέλια τής 
διεθνούς τάξεως.Πρέ
πει νά ενχώμεθα δτι 
ή πρόσφατος αυτή δο
κιμασία θά πείση καί 
τους κννικωτέρονς ο
παδούς τής βίας δτι 
μόνον, δπον βασιλεύει 
ή ελευθερία καί ή δι
καιοσύνη οίκο δομούν
ται έργα στερεά καί 
μόνιμα.

Έ ν μέσω αυτής 
τής διεθνούς κρίσεως 
συνέχισεν ή 'Ελλάς 
τον αγώνα τον καλόν 
διά τήν άπελενθέρω- 
σιν τών αδελφών Κυ
πρίων. Τά ίδια αίτια, 
τά όποια κατά τό λήξαν έτος προεκάλε- 
σαν τάς διεθνείς άναταραχάς εις τήν Μέ- 
σην ’Ανατολήν καί εις τήν Μεσευρώπην, 
δπου ακόμη συνεχίζονται κατά τον 
πλέον δραματικόν τρόπον, νψώθησαν 
ώς εμπόδια καί διά τήν δικαίαν έπί- 
λυσιν τού Κυπριακού προβλήματος. 
Καί εις αυτήν τήν περίπτωσιν σκέψεις 
κακώς έννοουμένης σκοπιμότητος έπε- 
κράτησαν τών αρχών τού Χάρτου τών 
'Ηνωμένων ’Εθνών καί ήγνόησαν τό

φυσικόν δικαίωμα χιλιάδων άνθρώπων.
Παρά τάς τεράστιας δμως δυσ

χέρειας τάς όποιας ώς εκ τής φύσεώς 
του παρουσιάζει τό Κυπριακόν, δυ- 
νάμεθα νά διαπιστώσωμεν μέ ίκανο- 
ποίησιν δτι τούτο έσημείωσε κατά τό 
λήξαν έτος άξιόλογον πρόοδον. Τό 
ζήτημα τούτο, τό όποιον μέχρι πρό 
τίνος δεν συνεζητεϊτο παρά μόνον 
από τούς 'Έλληνας, απασχολεί ήδη 

ολόκληρον τον κό
σμον. 'Η  παγκόσμιος 
κοινή γνώμη τό έσυ- 
νειδητοποίησεν ώς 
κρίσιμον διεθνές πρό
βλημα καί αισθάνε
ται τήν άνάγκην νά 
βοηθήση εις τήν δι- 
καίαν έπίλυσίν του. 
Οϋτω ολίγον κατ’ ο
λίγον αί ήθικαί άρχαί 
κάμπτουν τήν άντί- 
στασιν τών έγωϊοτι- 
κών άπόψεοιν καί τών 
ειδικών συμφερόντων.

Παρά ταύτα δμως 
τό ζήτημα τούτο θά 
διέλθη ίσως άπόπολ- 
λάς καί δύσκολους 
φάσεις.

Ή  πείρα δμως 
καί ή δοκιμασία τού 
παρελθόντος έχουν 
καταστήσει τήν πί- 

στιν τής Ελλάδος εις τήν δύναμιν 
τιόν μεγάλων ιδεών ασβεστον καί 
άκλόνητον. Ούτε ή σκληρότης, ούτε 
ή διάρκεια τού άγώνος πρόκειται 
νά τήν κάμψουν. Ούτε καί ή εναντίον 
της προσγενομένη αδικία πρόκειται 
νά τήν παρασύρη έξω από τήν οδόν 
τού μέτρου καί τής σωφροσύνης, μέσα 
εις τήν όποιαν πάντοτε έμεγαλούρ- 
γησεν.

Έμμένουσα εις τήν εκ τής φύ-
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σεως τών πραγμάτων έπιβεβλημένην 
διεθνή αυτής τοποθέτησιν, θά πορευθή 
και κατά τό έτος εις τό όποιον είσερ- 
χόμεθα τον ανηφορικόν της δρόμον 
βέβαια διά την τελικήν δικαίωσιν.

Κατά τό διαρρεύσαν έτος έδη- 
μιονργήθη εις την χώραν μας ατμό
σφαιρα εμπιστοσύνης διαπιστουμένη 
εις δλας τάς εκδηλώσεις τής εθνικής 
μας ζωής.

Χάρις εις την ατμόσφαιραν αυτήν 
ή Ελλάς αντιμετώπισε και τήν Κυ
πριακήν δοκιμασίαν, αλλά και τήν 
πρόσφατον διεθνή κρίσιν με παραδειγ
ματικήν γαλήνην και αύτοπεποίθησιν.

Ή  επιτευχθεϊσα πολιτική και οικο
νομική σταθερότης επίτρεψαν επίσης 
εις τό ”Εθνος παρά τήν κρισιμότητα 
τών προβλημάτων εις τον εξωτερικόν 
τομέα νά άναπτνξη τήν δημιουργικήν 
του προσπάθειαν και νά θέση τάς

προϋποθέσεις ένός καλυτέρου μέλλον
τος.

’Εάν πιατεύσωμεν, όπως όφείλο- 
μεν νά πιστεύωμεν, εις τό μέλλον τής 
'Ελλάδος, εάν πειθαρχημένοι εις τά 
γενικώτερα συμφέροντα τοΰ ”Εθνους 
διατηρήσωμεν τήν ενότητά μας, εάν 
αντί νά δηλητηριάζω μεν τήν ζωήν μας 
μεμψιμοιροϋν τες, αισθανθώ μεν ίκανο- 
ποίησιν καί αισιοδοξίαν δι’ δ,τι κατά 
τό λήξαν έτος έπετελέσαμεν, τότε 
πρέπει νά εϊμεθα βέβαιοι δτι τό ”Εθνος 
θά συνέχιση με πλήρη επιτυχίαν καί 
αϋξουσαν άπόδοσιν τήν πορείαν του, 
υπό τήν έμπνευσμένην ηγεσίαν τών 
Βασιλέων μας.

Με τήν ελπίδα τής πλήρους εθνι
κής δικαιώσεως καί με βαθείαν πίστιν 
εις τήν προκοπήν καί τήν ευημερίαν 
τής πατρίδος, εύχομαι εις δλους ευτυ
χές τό Νέον ’Έτος».

Κ. ΚΑΡΑΜ ΑΝΛΗ Σ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1957

«’Έμπλεοις ελπίδων διά τό άνατέλ- 
λον έτος 1957 απευθύνω εγκαρδίους 
εύχάς προς δλους τους ’Αξιωματικούς, 
'Υπαξιωματικούς, όπλίτας καί υπαλ
λήλους τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας.

Κατά τό λήξαν έτος πάντες ο'ι άνή- 
κοντες εις τά Σώματα ’Ασφαλείας 
έχοντες πλήρη συναίσθησιν τοϋ υψη
λού προορισμού των καί μή φεισθέντες 
μόχθων καί κόπων έτήρησαν τήν λαμ
πρόν συνέχειαν τών επαγγελματικών 
παραδόσεων τών Σωμάτων των.

Με σύνεσιν, προθυμίαν καί καλω- 
σύνην παρέσχον παντού τήν βοήθειάν 
των, άλλά καί με ατεγκτον καί ήρεμον 
αυστηρότητα εύρέθησαν πάντοτε αντι

μέτωποι δλων τών εχθρών τής τάξεως 
καί τής ασφαλείας.

Πιστεύω δτι καί κατά τό νέον έτος 
μετά τής αυτής φιλότιμου καί εύγε- 
νούς άμίλλης θά θελήσουν νά έπιτε- 
λέσουν, ώς πάντοτε, τό υψηλών προς 
τήν Πατρίδα καθήκον, τό όποιον τούς 
εδραίωσε τήν βαθειαν έκτίμησιν καί 
τήν μεγάλην άγάπην πού απολαμβά
νουν παρά τώ λαώ.

Τό νέον έτος εύχομαι δπως άποβή 
έτος έκπλ.ηρώσεως τών Εθνικών μας 
πόθων, έτος τάξεως καί ησυχίας καί 
άνασυγκροτήσεως, ευημερίας καί ευ
τυχίας διά τον τόπον μας».

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1957)

Ύπδ χ .Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α' 
(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
-  ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ Ιθ ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΒΥΡΩΝΟΣ) -

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

135. Θέσις τον ΙΘ' ’Αστυνομικού Τμήματος και γενική κατά- 
στασις στην περιφέρεια αυτού.

136. Γεγονότα κατά την Κυριακή 3-12-1944, ημέραν τού πα
ράνομου συλλαλητηρίου.

137. Εισβολή στο ’Αστυνομικό Κατάστημα και κατάληψις αυτού 
άπό~τους κομμουνιστάς.

*
* *

135. Θέσις τοϋ ΙΘ' ’Αστυνομικού Τμήματος καί γενική κατάστασις 
στήν περιφέρειαν αύτοΰ.

Τό ΙΘ' ’Αστυνομικό Τμήμα περιλαμβάνει την περιοχή τοϋ Συνοικισμού 
Βύρωνος καί τής Συνοικίας Άναλήψεως. ’Ήδη ή περιφέρεια αυτή άποτελεΐ τό Δή
μο Βύρωνος. Τό ’Αστυνομικό Κατάστημα είναι έγκατεστημένο στήν όδό Χρυσο
στόμου Σμύρνης 6. Ή  θέσις τοϋ οικήματος καί αυτό τοϋτο τό οίκημα άπό κατασκευής 
δεν παρείχε δυνατότητες ένοπλου άντιστάσεως.

Στο Τμήμα αύτό, τό όποιον είναι άπό τα ακραία τής ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως ’Αθηνών, κατά τα δύο τελευταία έτη τής κατοχής είχαν έξαπλωθή πολύ οί 
κομμουνιστικές οργανώσεις τοϋ Ε.Α.Μ., Ε.Λ.Α.Σ., Ε.Π.Ο.Ν. καί Ο.Π.Λ.Α. Συχνά 
έγίνοντο άπό τά μέλη τής Ο.Π.Λ.Α. άπαγωγές έθνικοφρόνων πολιτών καί ’Αξιω
ματικών τοϋ Στρατοΰ καί δολοφονίες αυτών. Γι’ αύτό άκριβώς πλειστάκις άναγκά- 
σθηκε νά έπέμβη τό Μηχανοκίνητο Τμήμα ’Αθηνών γιά νά διασώση τά θύματα τών 
κομμουνιστών, ένεκα δέ τούτου έσημειώθησαν έπανειλημμένως συμπλοκές τών άστυ- 
νομικών μέ θύματα καί κομμουνιστάς καί άστυνομικούς πού σκοτώθηκαν κατά τις 
συγκρούσεις αυτές.

Μετά τήν άπελευθέρωση καί τήν αποχώρηση τών Γερμανών, οί κομμουνισταί 
έγκατέστησαν στήν περιφέρεια τοϋ ΙΘ' Τμήματος τήν έδρα τοϋ Α' Σώματος Στρα
τοΰ τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. καί άφοΰ έξοντώσανε σχεδόν όλους τούς εκεί έθνικόφρονες πολί
τες, είχαν ούσιαστικά επικρατήσει καί έπέβαλαν τις θελήσεις των μέ τήν άπειλή 
βίας. Τό ’Αστυνομικό Τμήμα ·κατά τήν περίοδο αυτή έτήρη στάση αδιάφορο κατό
πιν διαταγής τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, γιά νά μή έπέλθη σύγκρουσις, ήλπί- 
ζετο δέ ότι ή κατάστασις θά έτακτοποιείτο μέ τήν πάροδο τοϋ. χρόνου διά τής επι
βολής τών άποφάσεων τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως περί αφοπλισμού τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. 
καί άνασυγκροτήσεως τοϋ ’Εθνικού Στρατοΰ.

136. Γεγονότα κατά τήν Κυριακή 3-12-1944, ήμέραν τοϋ παράνο
μου συλλαλητηρίου.

Κατά τήν Κυριακή 3-12-1944 τό ΙΘ' Τμήμα διετάχθη καί διέθεσεν ύπό τάς 
διαταγάς τοϋ Ύποδιευθυντοΰ τής Ύποδιευθύνσεως, δύναμιν 15 άστυφυλάκων μέ
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τούς βαθμοφόρους των καί μέ τον Υποδιοικητή ή οποία, πήγε στην περιφέρεια 
Ζαππείου για να λάβη μέτρα παρεμποδίσεως του παράνομου συλλαλητηρίου των 
κομμουνιστών.

’Έτσι στο ’Αστυνομικό Κατάστημα παρέμειναν ό Διοικητής αύτοϋ ’Αστυ
νόμος Α' κ. ’Αναστάσιος Κωνσταντινόπουλος μέ ελάχιστους αστυφύλακες. Ή  δύ- 
ναμις πού διετέθη στο Ζάππειο επανήλθε στο Τμήμα τήν 19ηνώραν τήν ιδίας ήμέρας.

Έν τώ μεταξύ οί κομμουνισταί έκοψαν κατά τις μεσημβρινές ώρες τα τη
λεφωνικά καλώδια καί άπό τότε τό Τμήμα δέν ήμποροϋσε νά έπικοινωνήση μέ τις 
Προ ϊστάμενες 'Υπηρεσίες. Συγχρόνως τό ’Αστυνομικό Κατάστημα έπολιορκήθη 
καί έτοποθετήθησαν σκοποί τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. σέ διάφορα σημεία, κτίρια καί παρόδους 
γύρω άπό αυτό.

Κατά τή διάρκεια όμως τής 3-12-1944 καί καθ’ όλη τή νύκτα τό Τμήμα δέν 
ύπέστη επίθεση ούτε καμμιά άλλη όχληση, έκτος τής διακοπής τής τηλεφωνικής 
επικοινωνίας καί τής πολιορκίας.

137. Εισβολή στο ’Αστυνομικό Κατάστημα καί κατάληψις αύτοϋ 
άπό τούς κομμουνιστάς.

Τά ξημερώματα τής 4-12-1944 καί περί ώραν 5.25' δύναμις 100 περίπου 
πλήρως έξωπλισμένων έλασιτών αιφνιδιαστικούς εισέβαλε στό Τμήμα μέ τή βοήθεια 
τοΰ Ύπαστυνόμου Β' Κωνσταντινίδη Ίωάννου, ό όποιος ήτο προσκείμενος σ’ αύτούς 
καί άνοιξε τήν έξώπορτα ή οποία έμενε κλειστή καί έφρουρεϊτο.

Οί επί κεφαλής αύτών παρουσιάσθηκαν άμέσως στό Διοικητή καί άξίωσαν 
τήν άμεσο παράδοση τοΰ όπλισμοΰ. Ό  Διοικητής θέλησε νά τούς παραπλανήση 
πλήν άντιληφθέντες τις προθέσεις του καί καθοδηγούμενοι άπό μερικούς άστυνομι- 
κούς προσκείμενους προς αύτούς, έσπευσαν καί παρέλαβον τά 17 όπλα (ιταλικές 
άραβίδες) τοΰ Τμήματος, τά όποια εύρίσκοντο στό γραφείο τοΰ Άξιωματικοΰ 'Υπη
ρεσίας. ’Ακολούθως παρεβίασαν τήν πόρτα τής αποθήκης καί άφήρεσαν ένα κιβώτιο 
μέ φυσίγγια καί τρία περίστροφα.

Κατόπιν, άπό σημείωμα πού κρατούσαν στά χέρια καί πού ήταν γραμμένο μέ 
μολύβι έκάλεσαν όνομαστικώς τούς : 1) Διοικητή ’Αστυνόμο Α' κ. ’Αναστάσιο 
Κωνσταντινόπουλο, 2) 'Υποδιοικητή ’Αστυνόμο Β' κ. ’Εμμανουήλ ’Ιωάννη, 3) 
Ύπαστυνόμο Β' κ. Δημητριάδη Άστέρη, 4) Άνθυπαστυνόμο κ. Τσάλτα Γεώρ
γιο καί 5) ’Αστυφύλακες Μπεκάκο Εύάγγελο, Κυριακάκο Πέτρο, καί ’Αλευρά 
’Ιωάννη, τούς οποίους άφώπλισαν άφαιρέσαντες τά περίστροφά των καί τούς έθε
σαν ύπό κράτησιν μέσα στό γραφείο τοΰ Διοικητοΰ, τοποθετήσαντες στήν είσοδο 
σκοπό έλασίτη ένοπλο. ’Επίσης άνεζήτησαν καί τον 'Υπαστυνόμο Α' κ. Πέτρο Μαρ- 
κάκο, ό όποιος όμως είχε παραμείνει τήν νύκτα τής 3-12-1944 στό Γ ’Αστυνομικό 
Τμήμα καθώς καί τον Ύπαστυνόμο Β' κ. Σκούρα Παντελή, πού διετέλει σέ άναρ- 
ρωτική άδεια.

Μετά τή σύλληψη τοΰ Διοικητοΰ καί των άνωτέρω έθνικοφρόνων ’Αξιωμα
τικών, ώρισαν Διοικητή τοΰ Τμήματος τον όμόφρονά τους Ύπαστυνόμο Β' Κωνσταν
τινίδη ’Ιωάννη καί Υποδιοικητή τον Ύπαστυνόμο Β' Λιάσκα Χριστόφορο.

Στις 12.45' κατόπιν διαταγής τοΰ νέου κομμουνιστοΰ διοικητοΰ τοΰ Τμήμα
τος, οί ύπό κράτησιν άστυνομικοί άφέθησαν έλεύθεροι. Ούτοι άπεφάσισαν νά δια
φύγουν άμέσως προς τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση γιά νά χρησιμοποιηθούν καταλ
λήλως καί έπέτυχαν όλοι τούτο. Ό  Διοικητής μάλιστα άποχωρών έξουσιοδότησε 
τον έμμπιστό του Άρχιφύλακα ΙΘ. 6 Τσούνη Βασίλειο, όπως πείση καί τούς άλλους 
έθνικόφρονες άστυφύλακες νά διαφύγουν καί νά παρουσιασθοΰν στήν Αστυνομική 
Διεύθυνση.

"Ετσι όλοι σχεδόν οί έθνικόφρονες υπάλληλοι τοΰ ΙΘ' ’Αστυνομικού Τμήμα
τος διέφυγαν στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση καί έχρησιμοποιήθηκαν άπό αύτή κατά 
τις έπιχειρήσεις γιά τήν άπομάκρύνση έξ ’Αθηνών τών κομμουνιστών.

(Στό έπόμενο ή δράσις έτέρων Υπηρεσιών Άστυν. Δ)νσεως ’Αθηνών)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Β ΙΟ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

'Υπό του Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας καί 
Σωφρονιστικής κ. ΙΩΑΝ. Κ . ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

I . Ποινικοί κανόνες καί ανθρώπινη ζωή .
1. Πρωτοπορία τής Ποινικής Επιστήμης τοϋ Δικαίου έν τή βιο- 

κοινωνική έρεύνη . Π ρ ω τ ο π ό ρ ο ς  έν τώ ολω δικαίφ ή Π ο ι ν ι κ ή  ’Ε π ι 
σ τ ή μ η  ήρξατο έρευνώσα τό φαινόμενον της έγκληματικότητος καί της εναντίον 
ταύτης πάλης ήδη άπό του τέλους τοϋ παρελθόντος αΐώνος ούχί πλέον μόνον υπό 
τό στενόν έννοιολογικόν δογματικόν νομικόν πρίσμα άλλ’ έκ παραλλήλου καί «σαν 
κάτι ζωντανόν κάτι τό πολύ άνθρώπινον κάτι τό πολύ κοινωνικόν», ήτοι ύπό τήν 
σκοπιάν τής άνθρωπίνης κοινωνικής ζωής.

2. Αΰξησις τής έγκληματικότητος καί βιοκοινωνικαί ποινικαί €- 
ρευναι. Τοΰτο δέ βεβαίως, επειδή ή ποινική αΰτη έπιστήμη έ π ι έ σ θ η  
ύπό τής σημειωθείσης κατά τήν διαδρομήν τοϋ 19ου αΐώνος γενικής καί 
συνεχοΰς α ύ ξ ή σ ε ω ς  τ ή ς  έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς ,  εΐδικώς δέ καί 
τής υ π ο τ ρ ο π ή ς .  Κατά τήν χαρακτηριστικήν δέ φράσιν τοϋ Γαβλριήλ de Tarde, 
ή έγκλημάτικότης κυριολεκτικώς «έπαγγελματοποιήθη» («Ήλία Γάφου. Ποινικόν 
Δίκαιον Θεσσαλονίκη 1948» σ. 35). Διότι ό συνταρακτικός ούτος α ι ώ ν  τ ή ς  
ά θ ε ι α ς  κ α ί  τ ο ϋ  ύ λ ι σ μ ο ΰ ,  άτινα έπεζήτησε νά θεμελιώση ό δήθεν άνθρω
πος τής έλευθέρας σκέψεως, μέ τήν θλιβεράν πορείαν του έπί τής γής, διέσπειρε δη
λητήριου έντός τοϋ κύκλου των άνθρωπίνων κοινωνιών καί έκλόνισε ήθικώς καί ψυ- 
χικώς τούς άνθρώπους. Καί έπρεπε νά έκραγή έν παγκόσμιον κΰμα άνθρωπίνης δια
φθοράς, ϊνα συγκινηθή έπί τέλους καί ή ποινική έπιστήμη άπό τό θλιβερόν τοΰτο 
φαινόμενου τής έπικινδύνως ένταθείσης έγκληματικότητος καί ρίψη έπί τέλους βλέμμα 
έρεύνης τόσον έπί τών άνθρωπολογικών, όσον καί έπί τών κοινωνικών αιτίων τών 
εγκλημάτων. Καί νά διαπιστώση τότε διά πρώτην φοράν πλήρης έκπλήξεως, δτι 
έχρεωκόπησαν τά άγνοοΰντα τήν πραγματικότητα καί ΐσχύοντα μέχρι τής έποχής 
έκείνης κατασταλτικά ποινικά συστήματα, άτινα άπήχουν άπλάς ίδεαλιστικάς θεω- 
ρητικάς λογικάς κατασκευάς τής παλαιάς κλασσικής σχολής τοϋ Ποινικοϋ Δικαίου. 
Καί νά διαπιστώση τότε διά πρώτην φοράν, πόσον μέγα μυστήριον καί ιδιορρυθμίαν 
περικλείει ή ψυχή τών ανθρώπων, οί όποιοι πίπτουσι μέχρι τοϋ ήθικοΰ θανάτου, 
δηλαδή τών άνθρώπων, «οί όποιοι πέφτουν στον βοϋρκο καί στήν σαπίλα». Καθ’ 
όσον τό τοιοΰτον φρικωδώς φοβερόν παθολογικόν φαινόμενου τής άνθρωπίνης κοι
νωνίας, ήτοι ή έγκλημάτικότης, προδίδουσα έν πολλοϊς τό μόλυσμα τοϋ μίσους καί 
τής κακίας έντός τών άνθρωπίνων ψυχών, έδημιούργησε εύλογον άνησυχίαν εις κύ
κλους έπιλέκτων έντός τής έπιστημονικής οικογένειας τοϋ 19ου αΐώνος. Διότι ουτοι 
έμφοβοι έβλεπον δτι οί συνάνθρωποί των έκλυδωνίζοντο έντός ρεύματος ά ν α τ ρ ο
π ή ς  κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν ω ν  π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ώ ν  κ α ί  ή θ ι κ ώ ν  ά ξ ι ώ ν ,  
ώς ιδίως τής Θρησκευτικής πίστεως (έφ’ δσον ό στοχασμός περί ύπάρξεως Θεοΰ 
καί γενικώς περί ύπάρξεως οίασδήποτε ύπερτάτης δυνάμεως ώς αιτίας τής δημιουρ
γίας καί ύπάρξεως τοϋ κόσμου έχαρακτηρίζετο ώς μϋθος απηρχαιωμένος καί τετριμ
μένος, «σαν ένα λησμονημένο παραμύθι», ώς μία ματαία έφεύρεσις τοϋ άνισχύρου 
γένους τών άνθρώπων), ή τής άξίας τής ήθικής, (έφ’ δσον ή έλευθερία τής βουλή-



4270 Ίωάν. Κ. Παπαζαχαρίου

σεως έχαρακτηρίζετο ώς φιλοσοφική χίμαιρα καί αυταπάτη (ίδε καί «Enr Ferri 
La teoria del imputabilita e la megazione del libero arbitrio 1878»). Ό  άνθρω
πος έχαρακτηρίζετο ώς άπλή τυχαία χημική σύνθεσις κυττάρων, άποτελών είδος 
παιγνίου των φυσικών νόμων. Αί τύψεις τής συνειδήσεως έχαρακτηρίζοντο ώς κα
θαρά μωρία, ό δέ εγκληματίας ώς άπλοΰν θϋμα της κακή τή μοίρα δυσμενούς συν- 
θέσεως τοΰ έγκεφάλου του, ό όποιος «εγκέφαλος έκκρίνει τήν σκέψιν, ώς τα νεφρά 
έκκρίνουσι τό οδρος». Καί τέλος ή ήθική έχαρακτηρίζετο ώς έφεύρεσις καί άπάτη 
τοΰ κλήρου, δημιουργούσα νευρώσεις εις τούς άνθρώπους, καί ό όποιος κλήρος έπι- 
ζητεΐ νά διατηρήση τήν κληροκρατίαν, έκμεταλλευόμενος τό συναίσθημα τοΰ φό
βου, ύπό τοΰ όποιου διακατέχεται ή άνθρωπότης κ.ο.κ.

3 . Φυσιοκρατία καί βιοκοινωνικαί ποινικά! ερευναι. Κατά τήν τοιαύ- 
την δ’ έξέλιξιν διαπιστοΰμεν ότι ή έπιστήμη, έν τή προσπάθεια αυτής προς διερεύ- 
νησιν των συντελεστών τής έγκληματικότητος, έπηρεάσθη τά μάλα ύπό τών κατά 
τον αύτόν 19ον αιώνα σημειωθεισών άλματωδών καί καταπλησσουσών π ρ ο ό δ ω ν  
κ α ί  κ α τ α κ τ ή σ ε ω ν  τ ώ ν  φ υ σ ι κ ώ ν  έ π ι σ τ η μ ώ ν .  Ύπό τήν έπιρ- 
ροήν δέ ταύτην έπεχείρησεν ή έπιστημονική σπουδή τής αιτιολογίας τής έγκλημα
τικότητος άφ’ ενός νά έφαρμόση έν προκειμένω θετικάς μεθόδους τών φυσικών έπι
στημών, τήν περίφημον «metodo positivo nella scienza del diritto penale», κλο- 
νίσασα τό μέχρι τής έποχής έκείνης ίσχΰον μονοπώλιον τής θεωρητικής φιλοσοφι
κής καί δογματικής μεθόδου έρεύνης τής έννοιας τής έγκληματικότητος, άφ’ έτέ- 
ρου δέ νά συναγάγη μ η χ α ν  ο κ ρ α τ ι κ ά  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  περί τής γε- 
νέσεως τών έγκλημάτων, άτινα έφερον εις τον νοΰν τον έν τώ κύκλω τών φυσικών 
έπιστημών κυριαρχοΰντα «νόμον τής φυσικής αιτιοκρατίας». Ή  οδηγός σκέψις 
ήτο ή ρεαλιστική καί θετική βιολογική άντίληψις τοΰ έγκληματικοΰ συμβάντος ώς 
αίτιωδώς διερευνωμένου άποτελέσματος καί ή έγκατάλειψις πάσης μεταφυσικής 
ερμηνείας τούτου. Είναι ή έποχή, κατά τήν όποιαν ή φιλοσοφία τοΰ ιδεαλισμού έτεινε 
προς τήν δύσιν αύτής, παραχωρούσα τήν θέσιν αύτής εις τήν άναδυθεϊσαν «θετικήν 
φιλοσοφίαν». Καί ή συντριπτική έπικράτησις τής όποιας ήγαγε τελικώς εις τήν ρο
πήν τής έπιστήμης προς ερευνάν τής αιτίας πάντων τών φαινομένων, άρα καί τών 
άνθρωπίνων καί επομένως καί τών έγκληματικών.

II. Βιοκοινωνική Ποινική Έπιστήμη (Εγκληματολογία) 
καί ’Ανθρώπινη Ζωή.

1. Έ μφάνισις τής ’Εγκληματολογίας περί τά τέλη τοΰ 19ου αίώνος.
Καί τοιουτοτρόπως περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος 19ου αίώνος έξεπήδησεν έντός 
τοΰ κύκλου τής Ποινικής Έπιστήμης ή νέα έπιστημονική ιεραρχία τής γενικής 
«Εγκληματολογίας», τής τοσοΰτον άνθρωπίνης καί τοσοΰτον κοινωνικής ταύτης 
έπιστήμης. Διά τής όποιας, νέας έπιστήμης, έπεζητήθη όπως συστηματοποιηθή ό 
άγών έναντίον τοΰ, ύπό τήν ορμήν τοΰ ρεύματος τής άθείας καί τοΰ ύλισμοΰ τοΰ 19ου 
αίώνος, καταπνίξαντος τό γένος τών ανθρώπων κύματος τής έγκληματικότητος.

2. ’Εγκληματολογία κα! Βιοκοινωνική’Επιστήμη τοΰ Δικαίου. Διότι, 
καθ’ ήμάς κριτάς, έρευνώντας τό θέμα άπό τής ήδη έκτεθείσης ύφ’ ήμών έν όψει 
τοΰ όλου δικαίου έναντι τοΰ βιοκοινωνικοΰ ένδιαφέροντος προοπτικής καί άπό άπό- 
ψεως ούσιαστικής, ή Έ  π ι σ τ  ή μ η τ ή ς  Έ  γ κ-λ η μ α τ ο λ·ο γ ί α ς δέν. είναι 
κατ’ ουσίαν άλλο τι ή ή αντίστοιχος προς τον κλάδον τής Νομικής Ποινικής ’Επι
στήμης «Β ι ο λ ο γ  ι κ  ή κ α ί  Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  (Β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ή ) Π ο ι- 
ν ι κ ή Έ  π ι σ τ ή μη». 'Η όποια δέον νά έρευνα όσα καί τό ουσιαστικόν ποινικόν 
δίκαιον, .όσα καί. ή τυπική ποινική δικονομία,· -δσα καί τό σωφρονιστικόν δίκαιον, 
άλλ’ ούχί πλέον ώς νομικά φαινόμενα, ούχί πλέον ώς νομικά γεγονότα, άλλά ώς «αν
θρώπινα κομμάτια άπό τήν ζωήν μας μέσα στήν κοινωνία».
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3. Βασικά προβλήματα της επιστήμης της Εγκληματολογίας. ’Εξε
τάζει δέ μεταξύ άλλων ή ’Εγκληματολογία τα ΰψίστης σημασίας δύο βασικά προ
βλήματα, ήτοι άπο της μιας πλευράς την α ι τ ι ο λ ο γ ί α ν  ή γενετικήν της έγκλη- 
ματικότητος (άνθρωπολογικήν, ψυχολογικήν και κοινωνικήν) καί άπο της άλλης 
τον άνθρώπινον άγώνα εναντίον ταύτης, ήτοι τον ά ν τ ι ε γ κ λ η μ α τ ι κ ο ν  ά
γ ω  ν α.

4 . Τό πρόβλημα τής αιτιολογίας ή τής γενετικής τής έγκληματικό- 
τητος. Το πρόβλημα της αιτιολογίας της έγκληματικότητος έφερεν έπί τάπητος 
το ζήτημα, εάν θά έχη ίσχύν καί έπί της άνθρωπίνης διαγωγής το « δ ό γ μ α τ ή ς  
α ι τ ι ο κ ρ α τ ί α ς »  (θεωρία, καθ’ ήν ή βούλησις του άνθρώπου δέν είναι έλευθέρα, 
άλλά καθορίζεται ύπο διαφόρων αιτίων έσωγενών (θεωρία «έμφύτου»), εξωγενών 
(θεωρία «έπικτήτου ή εμπειρίας») ή άμφοτέρων τούτων (συγκλίνουσα θεωρία), 
τά όποια κατευθύνουσιν άναγκαστικώς άπάσας τάς άνθρωπίνους πράξεις) ή τό «δό
γ μ α  τ ή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  τ ή ς β ο υ λ ή σ ε ω ς »  (θεωρία, καθ’ ήν ή άνθρω- 
πίυη βούλησις είναι άνεξάρτητος, δίδουσα είς τό εγώ την ικανότητα νά έκλέγη τό 
πρακτέον, άκολουθοΰν τήν εσωτερικήν φωνήν τής συνειδήσεώς του, χωρίς νά ή 
δοϋλον των εσωτερικών καί εξωτερικών πιέσεων) ή τό «δ ό γ μ α τ ή ς  π ε ρ ι -  
ω ρ ι σ μ έ ν η ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς »  (θεωρία είσάγουσα μεΐξιν τ ι ν α έλευθερίας 
καί άνάγκης). Ή  άπάντησις δ’ είς τό τεθέν τούτο ζήτημα έθεωρήθη ώς βασική 
διά τήν άποδοχήν ή θ ι κ ή ς καί επομένως καί π ο ι ν ι κ ή ς  ε ύ θ ύ ν η ς  τών 
έγκληματιών διά τά έγκλήματά των.

Ά πο άλλης άπόψεως τό πρόβλημα τής αιτιολογίας έφερεν έπί τάπητος α) 
τό ζήτημα τής έξετάσεως τών ποικίλων έσωγενών (υποκειμενικών, έσωτερικών) ή 
έξωγενών (άντικειμενικών, έξωτερικών) α ι τ ί ω ν  τ ή ς  έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό 
τ η τ ο ς ,  αιτίων άτομικών (παράγων προσωπικότητος) ή γενικών ( π α ρ ά γ ω ν  
περιβάλλοντος), β) τό ζήτημα τής άντιστοίχου πενταμερούς α ι τ ι ο κ ρ α τ ι κ ή ς  
χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς  τ ώ ν  έ γ κ λ η μ α τ ι ώ ν  (έγκλη- 
ματίαι άποκλειστικώς ή κυρίως λόγω προδιαθέσεως, έγκληματίαι άποκλειστικώς 
ή κυρίως λόγω περιβάλλοντος, έγκληματίαι έξ ίσου έκ προδιαθέσεως καί έκ περι
βάλλοντος), γ) τό ζήτημα, έ ά ν  σ υ μ β ά λ η  ε ι ς  τ ό  έ γ κ λ η μ α  π ε ρ ι σ 
σ ό τ ε ρ ο ν  ή προσωπικότης ή τό περιβάλλον.

Τό δέ ζήτημα τής αιτιολογίας τής έγκληματικότητος έθεωρήθη τοσοΰτον 
σοβαρόν, ώστε ένιοι τών έπιστημόνων, καθ’ ημάς στενώς, περιώρισαν καί συνεταύ- 
τισαν τήν ’Επιστήμην τής ’Εγκληματολογίας μόνον προς τήν αιτιολογίαν τής έγκλη
ματικότητος, ήτοι προς τήν γενετικήν ταύτης, παραγνωρίζοντες λ.χ. τήν έτέραν 
βασικήν πλευράν ήτοι τον αγώνα έναντίον τής έγκληματικότητος.

5. Τό πρόβλημα τοϋ άντιεγκληματικοϋ άγώνος. Έ κ τού άγώνος τού 
γένους τών άνθρώπων έναντίον τής έγκληματικότητος έξεπήδησαν δύο έπιστημονι- 
καί ίεραρχίαι, καί δή άφ’ ένός ή « Ά  ν τ ι ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή  ' Υ γ ι ε ι ν  ή», ή 
οποία έπιχειρεΐ νά έξουδετερώση τάς διαφόρους ρίζας τής έγκληματικότητος καί 
άφ’ έτέρου ή «Σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ  ή».

6. Τό πρόβλημα της ’Αυτιεγκληματικής 'Υγιεινής. Ή  Άντιεγκλημα- 
τική 'Υγιεινή δύναται νά άκολουθήση τάς ακολούθους τρεις κατευθύνσεις, ήτοι : α ) τήν 
προληπτικήν καταπολέμησιν τών έν τώ κοινωνικώ περιβάλλοντι ριζών τής έγκλη
ματικότητος (Άντιεγκληματική Κοινωνική Υγιεινή), β) τήν προληπτικήν κατα
πολέμηση» τών έν τώ· φυσικώ περιβάλλοντι βριζών τής έγκληματικότητος (Άντι- 
εγκληματική 'Υγιεινή τού φυσικού περιβάλλοντος) καί τέλος γ) τήν προληπτικήν 
καταπολέμησιν τών άνθρωπολογικών ριζών τής έγκληματικότητος (Άντιεγκλημα- 
τική Ευγονική ) . · · · ·

7 . Τό πρόβλημα τής Άντιεγκληματικής Κοινωνικής 'Υγιεινής. Τήν
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σημασίαν τοϋ προβλήματος μέτρων γενικών προς καταπολέμησιν των κοινωνικών 
ριζών της έγκληματικότητος ύπέδειξεν πρώτος ό έκ τών ιδρυτών της ’Ιταλικής Άν- 
θρωπολογικής Ποινικής Σχολής Enrico Ferri δι’ ειδικής διατριβής δημοσιευθείσης 
τώ 1880 (Arch, psichiat. σ. 67 καί 214), όμιλήσας περί μέσων ύποκαθιστώντων 
τάς ποινάς, ήτοι περί «ύποκαταστάτων τής ποινής» (sostitutivi penali). Κατά τον 
Ferri ή πρότασις αύτοΰ περί ύποκαταστάντων τής ποινής σημαίνει έν συνάψει δτι 
θά εδει έν τώ πλαισίω τών ποικίλων νομοθετικών διατάξεων (πολιτικών, οικονομι
κών, αστικών, διοικητικών καί ποινικών) άπό τών βασικωτέρων κοινωνικών θε
σμών μέχρι τών λεπτοτέρων έκδηλώσεων τής ζωής νά προσδοθή εις τον κοινωνικόν 
οργανισμόν τοιοΰτος προσανατολισμός, ώστε ή άνθρωπίνη δραστηριότης, άντί νά πε- 
ριάγηται εις τον κίνδυνον τής ήθικής έξολισθήσεως, νά όδηγήται διαρκώς οίονεί κατ’ 
έμμεσον τρόπον εις μή έγκληματικάς οδούς. ’Άλλαις λέξεσιν θά έδει διά τοϋ νέου 
τούτου προσανατολισμού «νά δοθή έλευθέρα άνάπτυξις εις τάς ένεργείας καί άνά- 
γκας τοϋ άτόμου, ώστε νά θίγωνται όσον τό δυνατόν όλιγώτερον αί φυσικαί τάσεις 
του, διά νά έκτοπισθοΰν όσον τό δυνατόν περισσότερον οί πειρασμοί καί αί εύκαιρίαι 
τοϋ έγκλήματος» ('Όρα καί «Enrico Ferri. Κοινωνιολογία τοϋ έγλήματος. Μετά- 
φρασις Βασ. Ν. Δουρδούμα. Άθήναι» σ. 308 έπ .).

8. Τό πρόβλημα τής Άντιεγκληματικής ‘Υγιεινής τοϋ φυσικοϋ περι
βάλλοντος. Τό θέμα τοΰτο φέρει εις τό προσκήνιον τήν άντιμετώπισιν τών διαφό
ρων πολυμόρφων έγκληματογόνων έπιδράσεων τής έποχής τοϋ έτους, τοϋ κλίματος, 
τής γεωγραφικής θέσεως, τοϋ καιρού, τών ωρών τοϋ ημερονυκτίου. Οΰτω λ.χ. γί
νεται λόγος περί « έ τ η σ ί ω ν  β ι ο λ ο γ ι κ ώ ν  κ ύ κ λ ω ν  τ ή ς  ζ ω ή  ς», με
ταξύ ών καταλέγεται έπί παραδείγματι ή «κρίσις τοϋ έαρος» (άνοιξιάτικη κρίση «Μ. 
Στριγγάρης Ψυχιατροδικαστική, Άθήναι 1947» σ. 57), καθ’ ήν «περνούν οί άνθρω
ποι κρίσιμη ψυχοβιολογική περίοδο, πού συμβαίνει άσχετα άπό τάς διακυμάνσεις 
τής θερμοκρασίας». Εις ήν θά ήδύνατό τις νά προσθέση καί τήν «κρίσιν τοϋ φθινο
πώρου», τό όποιον φθινόπωρον ένέπνευσε πολλούς καλλιτέχνας τοϋ λόγου, τής σμί
λης καί τοϋ χρωστήρος καί τό όποιον δημιουργεί παρά τώ άνθρώπω τήν ψυχολο
γίαν τής φθινούσης άνθρωπίνης προσωπικότητος. Πρόκειται περί θεμάτων έρμηνευόν- 
των τήν παρατηρουμένην έποχιακήν κατανομήν τής έγκληματικότητος ή έτέραν 
συναφών φαινομένων. ’Επίσης ύπό τοιαύτην έννοιαν έρχεται εις τό προσκήνιον το 
θέμα μιας β ιο  κ λ ι μ α τ ι κ ή ς  χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α τ α τ ά ξ ε ω ς  
τ ώ ν  έ γ κ λ η μ α τ ι ώ ν ,  τοϋθ’ δπερ έρμηνεύει τήν παρατηρουμένην ποσοτικήν 
καί ποιοτικήν διαφοράν τής έγκλη ματ ικό τη το ς τών βορείων ψυχρών καί τών 
νοτίων θερμών κλιμάτων. 'Ομοίως ύπό τοιαύτην έννοιαν έρχεται έπί τάπητος τό 
θέμα μιας γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή ς  χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α τ α τ ά ξ ε ω ς  
τ ώ ν  έ γ κ λ η μ α τ ι ώ ν ,  τοϋθ’ δπερ έρμηνεύει τήν παρατηρουμένην διαφοράν 
τής έγκληματικότητος μεταξύ τών κατοίκων τών ορεινών καί τών πεδινών περιο
χών ή μεταξύ τών κατοίκων τών μεσογειακών ή τών παραθαλασσίων γεωγραφικών 
περιοχών. ’Επίσης ύπό άνάλογον έννοιαν τίθεται εις τό προσκήνιον τό θέμα τ ώ ν  
κ α ι ρ ι κ ώ ν  έ ρ ε θ ι σ μ ώ ν, οιτινες έπηρεάζουσι τά βαθύτερα ψυχοβιολογικά 
στρώματα τής έσω έκκρίσεως καί τοϋ νευροφυτικοϋ συστήματος. Σχετικώς ό Μ. 
Στριγγάρης (αύτόθι σ. 57) άναφέρει δτι «οί δικαστές στήν ’Ιταλία, δταν δίκαζαν 
βιαιοπραγίες, γενετήσιες παρεκτροπές, έγκλήματα ζηλοτυπίας ή συγκινητικής άκρα- 
τείας, άπρομελέτητα τραύματα καί άναιρέσεις, έκριναν ώς σημαντικά έλαφρυντικά 
ή καί ώς άπαλλακτικά άκόμα στοιχεία ύπέρ τοϋ κατηγορουμένου, άν τή στιγμή, 
πού έκανε τό έγκλημα, έπικρατοΰσε βαρύς καί άποπνικτικός νοτιοδυτικός καιρός 
(σιρόκος)». Γενικώς τά άτομα έπηρεάζονται ύπό τών καιρικών μεταπτώσεων, έκα
στος άπό συμφώνου προς τήν ιδιοσυγκρασίαν του, τήν ήλικίαν καί τό φύλον του. 
'Ομοίως ύπό παρεμφερή έννοιαν τίθεται έπί τάπητος τό ζήτημα τής έρεύνης τής



Βιοκοινωνική έρευνα των θεσμών τοϋ Δικαίου 4273

έπιδράσεως έπί τήν ψυχικήν διάθεσιν τοϋ άτόμου τ ω ν  ω ρ ώ ν  τ ο ϋ  η μ ε ρ ο 
ν υ κ τ ί ο υ ,  ώς της νυκτός, ήτις, προσωποποιηθεΐσα καί θεοποιηθεΐσα ύπό των 
άρχαίων Ελλήνων, ήδη δ’ άπό τοϋ 'Ομήρου, συνδέεται προς διαφόρους άγαθάς καί 
εύαρέστους ή κακάς καί δυσαρέστους επιδράσεις (έντεΰθεν έξηγοϋνται τά επίθετα 
της νυκτός «εύφρόνη, άσπασία, τρίλλιστος, λησιμέριμνος, ύπνοδότειρα, ιερά άμβρο- 
σίη» άπό της μιας πλευράς ή άπό της άλλης «όλοή, έρεβεννή, μέλαινα, μελανόπτε- 
ρος, μαλανόκολπος, σήμα θνητοΐς»). (Σχετικώς «Ά π. Άρβανιτοπούλου. Νύξ. 
Έγκλημ. Λεξ. Κ. Έλευθερουδάκη. Τόμος 9. Άθήναι. 1930» σ. 900). Τοϋθ’ όπερ 
ερμηνεύει, τούλάχιστον άπό μιας άπόψεως, ώρισμένας διαφοράς ένίων εγκληματι
κών πράξεων έν δψει της ήμέρας καί της νυκτός.

9. Τό πρόβλημα τής ’ Αντιεγκληματικής 'Υγιεινής. Πρόκειται περί έφαρ- 
μογής τών νόμων τής βιολογίας, καί ιδία τών νόμων τής κληρονομικότητος καί τής 
έπιλογής, χάριν τελειοποιήσεως τοϋ άνθρωπίνου είδους καί έν οψει τοϋ άποκλεισμοΰ 
γεννήσεως έκπεφυλισμένης έπιγονής, άρα έπιγονής ρεπούσης προς τήν εγκληματι
κότητα. Παραπέμπομεν άπό τής άπόψεως ταύτης εις τήν διαπίστωσιν ύπό τής έπι- 
στήμης, οτι ή έγκληματικότης συνήθως βλαστάνει έκ τής σωματικής τής ψυχικής 
έκφυλίσεως, δεδομένου ότι έκεΐνοι, ών ή ψυχοσωματική συγκρότησις δέν είναι 
άρτια, άφ’ ένός άντιτάσσουσα μικροτέραν άντίστασιν καί ύποκύπτουσιν εύχερέστε- 
ρον είς τον πειρασμόν τοϋ έγκλήματος, άφ’ ετέρου δ’ έχουσιν ήσσονα εφόδια διά 
τον άγώνα τής ζωής, ιδίως τον σύγχρονον οικονομικόν, (όρα καί «Κωνσταντίνου Γ. 
Γαρδίκα. ’Εγκληματολογία. Τόμος Β'. Τεΰχος Α' Άθήναι, 1947» σ. 4 καί 237 έπ.). 
Άπό τής άπόψεως δέ ταύτης θά έδει νά τονίσωμεν τήν ήθικήν ύποχρέωσιν τών είς 
γάμον συνερχομένων, όπως ώσι σωματικώς καί ψυχικώς άρτιοι άπό συμφώνου καί 
προς τήν ύπόδειξιν τοϋ φιλοσόφου Πλάτωνος, όνειρευομένου μίαν ιδανικήν πολιτείαν, 
όπως «τούς άρίστους ταΐς άρίσταις συγγίγνεσθαι ώς συχνάκις» καί όπως ή τεκνο- 
ποίησις τελήται «έν άκμή σώματός τε καί φρονήσεως». Βασικά τά συγγράμματα 
τοϋ διασήμου άγγλου άνθρωπολόγου Sir Francis Galton («Inquiries into Human 
Faculty 1883»,«Hereditary Genius 1885 καί 1892»,«Natural Inheritance 1889».

10. To πρόβλημα τής Σωφρονιστικής . Ή  Σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ή  έπιζητεϊ 
ενα ούράνιον προορισμόν, ήτοι νά διασώση τον έγκληματήσαντα συνάνθρωπον άπό 
τοϋ ήθικοΰ θανάτου καί νά προσφέρη είς αύτόν τήν ήθικήν υγείαν, ή οποία είναι καί 
ή πολυτιμωτέρα. Τοιουτοτρόπως αΰτη διανοίγει καί ενώπιον τοϋ έγκληματήσαντος 
τήν θύραν τοϋ παραδείσου, διότι τήν λύπην τής φυλακής διαδέχεται ή χαρά τής άνα- 
κουφίσεως καί τήν άγωνίαν έκ τοϋ άποπνιγμοΰ έκ τών σιδηρών κιγκλίδων, ή ειρήνη 
έπί τή έλπίδι τής ήθικής άναστάσεως.

Ά ς  άναμνησθώμεν μετ’ εύλαβείας τήν ίεράν έκείνην διήγησιν τοϋ Εύαγγελίου 
περί τοϋ ληστοΰ, ό όποιος συνεσταυρώθη μετά τοϋ Κυρίου.

«Ούδέ φοβή σύν τον Θεόν, ότι έν τώ αύτώ κρίματι εί; καί ήμεϊς μέν δικαίως, 
άξια γάρ ών έπράξαμεν, άπολαμβάνομεν ούτος δέ ούδέν άτοπον επραξε. Καί έλεγε 
τώ Ίησοϋ, Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης έν τή βασιλεία σου. Καί είπεν αύτώ 
ό Ίησοΰς, Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ έμοΰ έ'ση έν τώ παραδείσω» (Λουκ. κγ'
40-43).

Καί τοιουτοτρόπως ό είλικρινώς καί έκ βάθους καρδίας μετανοήσας ληστής 
κατέστη ό πρώτος άνερώπινος κάτοικος τοϋ παραδείσου. Ώ ς λέει ό Francois Mau- 
riac (Βραδεϊον Νόμπελ 1952. «Ή  Ζωή τοϋ Χριστοΰ». Μετάφρ. Τάκη Μπάρλα. 
Άθήναι. σελ. 177) «Μιά μόνη κίνηση καθαρής άγάπης, κι’ ολόκληρη μιά έγκλημα- 
τική ζωή έχει έκμηδενισθή. Καλέ ληστή, άγιε έργάτη τής τελευταίας ώρας, κάμε 
μας τρελλούς άπό έλπίδα».

11. Τό πρόβλημα τής Ποινικής Κοινωνικής Προνοίας. Τέλος έκ τοϋ 
αύτοϋ άντιεγκληματικοΰ άγώνος δυνάμεθα, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, νά διαμορ-
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φώσωμεν ένδεχομένως ώσαύτως καί έτέραν επιστημονικήν ιεραρχίαν εντός πάντοτε 
τής αυτής σφαίρας τής Ποινικής ’Επιστήμης, τ.έ. ιεραρχίαν «Π ο ι ν ι κ ή ς  Κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή ς  Π ρ ο ν ο ί α  ς». Αΰτη θά άπεσκόπει ένθεν μέν εις τήν κ ο ι ν ω ν ι 
κ ή ν  π ρ ό ν ο ι α ν  υ π έ ρ  τ ω ν  κ α τ α δ ί κ ω ν  (λ.χ. μέριμνα ύπέρ των στερη- 
θεισών προστάτου οικογενειών των εγκλείστων έν ταϊς φυλακαΐς καταδίκων, μέρι
μνα ύπέρ των έν καταστάσει εγκυμοσύνης καταδίκων αίτινες τυχόν είναι έγκλει
στοι έν ταϊς γυναικείαις φυλακαΐς κλπ.) (είδος «Σωφρονιστικής Κοινωνικής Πρό
νοιας»), ένθεν δ’ εις τήν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  π ρ ό ν ο ι α ν  ύ π έ ρ  τ ω ν  θ υ μ ά 
τ ω ν  τ ω ν  ε γ κ λ η μ ά τ ω ν .  Πλευρά δυστυχώς, τήν οποίαν δέν έθεράπευσεν 
άρκούντως μέχρι σήμερον ή πολιτεία καί ή κοινωνία. Καί εις τήν οποίαν όρθώς άπέ- 
δωκεν έξέχουσαν σημασίαν ή Ιταλική Άνθρώπολογική Θετική Σχολή του Ποινι
κού Δικαίου. Σχετικώς άποσπώμεν έκ του συγγράμματος του έκ τών ιδρυτών τής 
Σχολής τούτων περί Κοινωνιολογίας τοϋ ’Εγκλήματος (μεταφρασθέντα εις τήν 
Ελληνικήν ύπό Βασ. Ν. Δουρδούμα, σ. 627 έπ .) τά άκόλουθα: Μία θεμελιώδης αρχή 
ένός θετικού συστήματος κοινωνικής άμύνης κατά τοϋ έγκλήματος είναι καί ή έπα- 
νόρθωσις τών άδικιών, τάς οποίας ύπέστησαν τά θύματα τοϋ έγκλήματος. 'Υπό τήν 
έννοιαν ταύτην θά έδει ούχί μόνον χάριν τοϋ άμέσου συμφέροντος τοϋ βλαβέντος 
άτόμου, άλλ’ έπίσης καί χάριν τοϋ άμέσου συμφέροντος τής κοινωνικής άμύνης, όπως 
αί ποινικαί νομοθεσίαι έπιτύχωσι νά θεωρήσωσι τήν πραγματικήν έπανόρθωσιν 
τών ζημιών τών θυμάτων έγκλημάτων ως δημοσίαν κοινωνικήν λειτουργίαν, καί 
ούχί ώς άπλήν άστικήν άποζημίωσιν ιδιωτικού δικαίου, άνατεθειμένην έξ έπαγγέλ- 
ματος εις τούς ποινικούς δικαστάς κατά τήν διάρκειαν τής καταδίκης καί εις τήν 
διοίκησιν τών φυλακών κατά τον ένδεχόμενον συμψηφισμόν τής έν ταϊς φυλακαΐς 
έργασίας τών καταδίκων. «'Η κλασσική αρχή ότι ή έπανόρθωσις τών έκ τοϋ έγκλή
ματος ζημιών είναι καθαρώς άστική καί ιδιωτική ύποχρέωσις τοϋ έγκλήματος (όπως 
έκείνης, πού άπορρέει άπό τήν άθέτησιν οίασδήποτε συμβάσεως) καί ότι πρέπει 
συνεπώς νά χωρισθή πλήρως άπό τήν ποινικήν καταδίκην, έκαμε νά λησμονηθή τε
λείως ή άποζημίωσις εις τήν καθημερινήν ποινικήν δικαστικήν πρακτικήν. Πράγματι, 
τά βλαβέντα άτομα, ύποχρεωμένα νά παραστοϋν ώς πολιτικώς (άστικώς) ένάγον- 
τες, μέ προκαταβαλλόμενα έξοδα, καί νά προκαλοΰν πάντοτε μίαν πολιτικήν (άστι-

νά έγκαταλείπουν τήν έλπίδα ν’ άποζημιωθοΰν άσφαλώς 
ζημίας, πού ύπέστησαν, καί άρκοΰνται ώς έπί τό πλεΐ- 

στον εις ένα άθλιον συμβιβασμόν, ώς καθαρώς γενναιόφρονα παραχώρησιν τοϋ έγκλη- 
ματίου. Έ ξ αύτοΰ δέ ή αΰξησις τών ιδιωτικών έκδηλώσεων καί ή θλιβερά άπώλεια 
τής έμπιστοσύνης εις τό έπανορθωτικόν έργον τής κοινωνικής δικαιοσύνης». Διά 
τον Ferri ή έξομοίωσις τής ύποχρεώσεως τοϋ έγκληματίου προς έπανόρθωσιν τής 
έκ τοϋ έγκλήματος του ζημίας προς τήν άστικήν καί ιδιωτικού συμφέροντος ύπο- 
χρέωσιν τοϋ συμβαλλομένου, ήτις άπορρέει έκ τής άθετήσεως μιας ιδιωτικής άστι- 
κής συμβάσεως είναι «καθαρώς άνήθικον πράγμα».

Έν όψει δέ τής ύφ’ ■ ήμών προτεινομένης διαμορφώσεως κλάδου «ποινικής 
κοινωνικής προνοίας» φρονοΰμεν ότι θά έδει βεβαίως νά έξάρωμεν, είδικώς ώς προς 
τάς έν Έλλάδι συνθήκας, τον άναληφθέντα άπό τοϋ έτους 1955, ύπό τήν αιγίδα τής 
Άποστολικής Διακονίας τής Ελλάδος, νέον τομέα δράσεώς της διά τής «Ένώσεως 
Φίλων τών Κρατουμένων», τελούσης ύπό τήν φωτεινήν ήγεσίαν τοϋ Θεολόγου καί 
μεγάλης ολκής άνθρωπιστόΰ Γεωργίου Πυρουνάκη, ίερέως.

12. Αναγνώρισις τής ανάγκης γνώσεως ύπό τής ποινικής Ιπιστήμης 
τοϋ κόσμου τών γεγονότων . Τάς άληθείας ταύτας περί τής άνάγκης τής 
κοινωνικής σπουδής τών νομικών θεμάτων έν τώ κύκλω τής ποινικής έπιστήμης 
άνεγνώρισεν έκ τών παρ’ ήμΐν ό καθηγητής τοϋ Ποινικού Δικαίου έν τώ Πανεπιστη- 
μίιρ ’Αθηνών Ήλίας Γάφος («Ποινικόν Δίκαιον. Τόμος Α' Θεσσαλονίκη. 1948» σ.

κήν) δίκην, άναγκάζονται 
διά τάς ύλικάς καί ήθικάς
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45 έπ.). Κατά τούτον «ό κόσμος των γεγονότων δέν δύναται νά άγνοηθή, ή πραγμα- 
τικότης τοϋ έγκληματικοΰ φαινομένου δέν δύναται νά παραμερισθή. Τό πολύτιμον 
ύλικόν, δπερ συνεκέντρωσεν ή έπιμεμελημένη καί κοπιώδης παρατήρησις τοϋ εγκλη
ματικού κόσμου, δέον πολλαπλώς νά χρησιμοποιηθή, παρέχον την ζωντανήν θαλ
πωρήν του εις τήν ψυχρότητα των άφηρημένων προβλημάτων».'Ο αύτός δ’ έν συνε
χεία διδάσκει δτι «τό ποινικόν δίκαιον δέν δύναται άκινδύνως νά χάση τήν επα
φήν του προς τήν κοινωνίαν. "Οπως όρθώς παρετηρήθη, τοΰτο υπάρχει διά της κοι
νωνίας καί διά τήν κοινωνίαν. 'Η άποτελεσματικότης του κατά πολύ έξαρτάται άπό 
τήν συμφωνίαν του προς τάς πνευματικάς άξίας μιας ώρισμένης άμύνης, κλονίζουσα 
τό συναίσθημα της ήθικής εύθύνης, άντιστοίχως αυξάνει κατά τρόπον άφαντάστως 
επικίνδυνον τον άριθμόν των κοινωνικών εχθρών». Τέλος ό ίδιος παρατηρεί δτι «τό 
ίσχϋον δίκαιον άναμφισβητήτως άποτελεΐ τό κύριον ύλικόν της νομικής έπεξεργα- 
σίας, ούδόλως δμως έξαντλεΐ καί τά δρια της έπιστημονικής ένεργητικότητος. 'Η 
άντίληψις καθ’ ήν δέν ύπάρχει τίποτε πέραν τοϋ θετικού νόμου, δέον άπολύτως νά 
άποκρουσθή έφ’ δσον μάλιστα οδτος πολλάκις παρουσιάζεται έλλιπής καί έχων άνά- 
γκην συμπληρώσεως».

13. Ε πίλογος. Τοιουτοτρόπως δμως καί ή ποινική έπιστήμη ένοΰται μετά 
της ζωής, τής πραγματικότητος καί τής ολέθριας κατορθώνουσα νά μεταβάλη τήν 
πραγματικότητα καί τήν άντικειμενικότητα εις πηγήν μορφώσεώς της. Καί νά στε- 
ρεώση τήν βάσιν καί τήν καταβολήν τής ποινικής δημιουργίας. Έ φ ’ δσον, τώ οντι, 
ή έπιστήμη τής έγκληματικότητος καί τής εναντίον ταύτης πάλης τοϋ γένους τών 
ανθρώπων διά τής υπομονητικής παρατηρήσεως καί τής θέας άφ’ ένός τής κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή ς  ζ ω ή ς  καί άφ’ έτέρου τής α ν θ ρ ώ π ι ν η ς  ψ υ χ ή ς  κατορθοΐ νά 
χωρήση εις τον πυρήνα τής αποστολής τοϋ ποινικού δικαίου.

α) Διότι τοιουτοτρόπως ή ποινική έπιστήμη κατορθοΐ νά γνωρίση έν πρώτοις 
τά μ υ σ τ ι κ ά  τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς  έν ή έκτυλίσσεται τό έγκλημα.

Καί ή οποία κοινωνία σήμερον, υπό τό φώς τής περιφήμου «Διακηρύξεως τής 
Χριστιανικής Ένώσεως τών Ελλήνων ’Επιστημόνων» (περιοδ. ’Ακτίνες. 1946 
σ. 15) εύρίσκεται έν μέσω χ ά ο υ ς ,  δπερ έρμηνεύεται έκ τής έλλείψεως πνευματι
κής καί θρησκευτικής θεμελιώσεως. «Κατρακύλισμα καί όπισθοδρόμησις. Οικονο
μική άπαθλίωσις μέ δλας τάς φοβεράς συνέπειας, κρατικόν ξεχαρβάλωμα, πολιτική 
άκαταστασία, ειρήνη, πού κρέμεται άπό μία τρίχα, άβεβαιότης διά τήν αΰριον, καρ
διοχτύπι, πού παραλύει τά γόνατα καί κόβει κάθε παραγωγικόν όραματισμόν. 'Η 
χαρά διά τήν έργασίαν έχει έξαφανισθή, ή έπιστήμη έχει παντού άποθαρρυνθή καί 
ό έπιστήμων άπό πολύν καιρό έχει παύσει νά είναι ήγέτης εις τήν κοινωνίαν καί νά 
τον τιμούν ώς ήγέτην. 'Η τέχνη, τά γράμματα, έχουν φανερόν μαρασμόν, (άστε νά 
μή διεκδικοΰν πλέον έπαφήν μέ τήν ψυχήν τού άνθρώπου. "Οπου καί αν σταθής, 
χρεωκοπία, δπου καί αν κυττάζης έρείπια. Τό τραγικώτερον δμως είναι δτι αύτή 
ή σημερινή κατάστασις εύρίσκεται είς μίαν έποχήν, ή οποία έχει εύνοηθή δσον καμ- 
μία άλλη άπό έξαιρετικάς συνθήκας, τοιαύτας συνθήκας, ώστε, κατά πάσαν λογικήν, 
κάθε άλλο, παρά ένα παρόμοιον κατάντημα θά έπρεπε νά περιμένωμεν. 'Η χρεω
κοπία αυτή έγινε μέσα είς μίαν πρωτοφανή άνθησιν τής τεχνικής προόδου είς τήν 
άνθρωπότητα. Πείνα, είς άλλας έποχάς, ήμποροΰσε νά έξηγηθή ώς κάτι τό ύλικώς 
άναπόφευκτον. ’Αλλά πείνα είς τήν έποχήν αύτήν, δπου αί ύλικαί συνθήκαι παρα
γωγής έχουν φθάσει είς τό σημεΐον, είς τό όποιον εύρίσκονται σήμερον μέ τήν υλι
κήν πρόοδον τής καλλιέργειας καί τών μεταφορών! Σήμερον ό άνθρωπος έδάμασε 
τήν φύσιν, δσον ποτέ άλλοτε. Κολυμπά μέσα είς τήν τεχνικήν πρόοδον, είς τεχνι
κόν πολιτισμόν...».

Καί β) διότι τοιουτοτρόπως ή ποινική έπιστήμη κατορθοΐ έπίσης νά γνωρίση
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ά ν θ ρ <ο π ω ν, απο τους οποίους εκπη-τα μ υ σ τ ι κ ά  τ ω ν  σ υ γ χ ρ ό ν ω ν  
δουν καί οί σύγχρονοι έγκληματίαι.

Καί ό σύγχρονος άνθρωπος, κατά τήν αυτήν «Διακήρυξιν της Χριστια
νικής Ένώσεως των Ελλήνων ’Επιστημόνων» (σ. 14 έπ .) «ως άτομον είναι 
χωρίς γαλήνην, ή οποία όμως είναι άπαραίτητον συστατικόν της εύτυχίας. "Οτι ό 
άνθρωπος ό σημερινός είναι άνθρωπος πονεμένος, εκνευρισμένος, άνήσυχος, είναι 
πείρα γενική. Νά ήμποροΰσε κανείς τούλάχιστον να εΐπή ότι είναι άνθρωπος ήθι- 
κώς άνώτερος, καλύτερος άπό τον άνθρωπον περασμένων γενεών..., άλλα τό άντί- 
θετον άκριβώς συμβαίνει. Μία κατωτερότης βασιλεύει εις τον σημερινόν άνθρωπον, 
κατωτερότης, πού τήν βλέπει κανείς, όπου εΰρεθή. ’Εμπρός εις τά έρείπια, μέ τά 
όποια έγέμισεν άπ’ άκρον εις άκρον τήν Εύρώπην (καί όχι μόνον τήν Εύρώπην) ό 
τελευταίος πόλεμος, ό άνθρωπος τοϋ εικοστού αΐώνος νοιώθει περισσότερον τά έσω- 
τερικά συντρίμματα, πού άποτελοΰν τήν ύπόστασίν του».

’Επιλέγει όμως όρθώς ή έν λόγω Διακήρυξις (σ. 13) «Τό χάος τό σημερινόν 
δεν είναι κατ’ ανάγκην τοϋ θανάτου πρόδρομος. Άπό τό χάος αύτό, ϊσα-ίσα, ήμπο- 
ρεϊ νά έκπηδήση ή ζωή. 'Η  νέα άνθρωπότης, ή έπιτυχημένη, ή ευτυχισμένη, ή χα
ρούμενη, ή άληθινή πολιτισμένη άνθρωπότης. ’Αρκεί ημείς όλοι σήμερον νά μή δι- 
στάσωμεν νά όμολογήσωμεν ότι υπάρχει τό χάος αύτό, ότι εις αύτό τό χάος κατήν- 
τησεν ό πολιτισμός μας, ό περίφημος πολιτισμός τοϋ εικοστού αΐώνος. 'Η  ε π ι 
τ υ χ ί α  τ ή ς  α υ ρ ι ο ν  θ ά  σ τ η ρ ι χ θ ή  έ π ά ν ω  ε ι ς  τ ή ν  ο μ ο λ ο γ ί α ν  
τ ή ς  ά π ο τ υ χ ί α ς  τ ή ς  χ θ έ ς  κ α ί  τ ή ς  σ ή μ ε ρ ο  ν».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

’Απαγορεύεται νά κάμετε στροφή στό κατάστρωμα των δρόμων τής πόλεως, όταν 
μάλιστα τό πλάτος των είναι τόσο, πού δέν μπορεί νά γίνη στροφή χωρίς «μανού
βρες». Στους κεντρικούς καί πολυσυχνάστους δρόμους τής πόλεως, άνεξαρτήτως 
τού πλάτους των, άπαγορεύεται άπολύτω ς ή στροφή έπί τού καταστρώματος.



ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣ 
”Η

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
'Τπό τοϋ Συμβούλου τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου

--------------------------------  καί Διδάκτορος τοϋ Δικαίου --------------------------------
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

IV. 0  ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ 01 ΣΤΝΕΡΓΑΤΑΙ ΤΟΤ

II . 'Η άσκησις τών καθηκόντων τοϋ άρχηγοϋ ή τοϋ προϊσταμένου.
Ε’. Ή  τέχνη τοϋ συντονισμού.

1. Γενικαί παρατηρήσεις.
"Οπου υπάρχει καταμερισμός της εργασίας, έκεΐ υπάρχει καί άνάγκη συντονι

σμού. Δεν άβκεΐ να δημιουργήσωμεν διαφόρους υπηρεσίας, οΰτε καί νά τάς έφοδιά- 
σωμεν μέ ώρισμένας άρμοδιότητας, άλλα πρέπει καί νά τάς βοηθήσωμεν όπως συνερ- 
γάζωνται καί τείνουν προς ένα ώρισμένον έκ τών προτέρων σκοπόν. Έ κ της πείρας 
έχει άποδειχθή, ότι υπάρχουν ΰπηρεσίαι αί όποΐαι θέλουν ν’ άγνοοϋν τάς άλλας. Λει
τουργούν ώς έάν νά άπετέλουν αύταί καί μόνον τήν αιτίαν καί τον σκοπόν της ύπάρ- 
ξεώς των, χωρίς νά ένδιαφέρωνται διά τό σύνολον. ’Επίσης έχει παρατηρηθή ότι 
συνήθως ή κυριωτέρα άπασχόλησις ώρισμένων υπηρεσιών ενός εύρυτέρου κύκλου 
δράσεως είναι πώς νά καλύψουν τάς εύθύνας των, χωρίς νά σκέπτωνται τό γενικώ- 
τερον συμφέρον. Ό  συντονισμός λοιπόν έχει ώς αντικειμενικόν σκοπόν νά εναρμόνιση 
ολας τάς προσπάθειας, όλας τάς δυνάμεις προς επιτυχή λειτουργίαν τής υπηρεσίας 
ή τής έπιχειρήσεως διά τήν καλυτέραν, οίκονομικωτέραν καί άσφαλεστέραν πραγμα
τοποίησή τής άποστολής της.

Συντονισμός άρα είναι ή μέθοδος προς έξασφάλισιν τής ένότητος τών προσ
παθειών κατά τήν έκτέλεσιν κοινής τίνος άποστολής παρ’ όλων τών άτόμων, τά 
όποια άναλαμβάνουν τήν πραγματοποίησιν αυτής προς τον σκοπόν όπως έκαστον 
άτομον έπίτελή τό κατάλληλον πράγμα εις τόν κατάλληλον χρόνον καί κατά τον κα
τάλληλον τρόπον.

Διά νά ύπάρξη όμως συντονισμός τής προσπάθειας περισσοτέρων άτόμων, 
προϋποτίθεται ή έκ μέρους τών άναλαμβανόντων τήν προσπάθειαν άτόμων καλή 
κατανόησις καί ή παραδοχή ταύτης, ώς καί ή έκ μέρους τούτων παροχή πάσης βοή
θειας διά τήν έπιτυχίαν τοϋ έπιδιωκομένου κοινού σκοπού.

’Επίσης άπαιτεΐται πεπειραμένη, ευφυής καί δραστήρια ήγεσία, διά τόν 
έπιτυχή συντονισμόν τών ΰπ’ αύτήν υπηρεσιών.

2. Μέσα διά τήν πραγματοποίησιν τοϋ συντονισμού.
Διά τήν έπιτυχίαν τοϋ συντονισμού άπαιτεΐται κατ’ αρχήν έπαφή μεταξύ τών 

προσώπων. Είναι άνάγκη νά δοθοΰν πληροφορίαι έξ όλων τών πλευρών. Ή  μεταξύ 
τών προσώπων τής όργανώσεως έπαφή δύναται νά έπιτευχθή κατά διαφόρους τρό
πους, μεταξύ τών όποιων οί κυριώτεροι είναι οί εξής:

α) Σ υ σ κ έ ψ ε ι ς  τ ών  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ω ν  τ ώ ν  υ π η ρ ε σ ι ών .
'Ο Fayol θεωρεί τάς συσκέψεις ταύτας ώς έν τών καλυτέρων μέσων διά τήν 

διευκόλυνσιν καί τόν συντονισμόν τής λειτουργίας τών διαφόρων κλάδων ύπηρε- 
σίας ή έπιχειρήσεως.

Εις τοιαύτας συσκέψεις, αΐτινες δέον νά γίνωνται κάθε έβδομάδα, συγκεντρώνον
ται ύπό τών άρχηγών ή τοϋ διευθυντοΰ τής υπηρεσίας, οί προϊστάμενοι τών ύπ’ αύτόν
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κλάδων καί ζητείται ή γνώμη αυτών. 'Ο καθείς έκ τούτων έκθέτει μέ τήν σειράν του 
τήν πορείαν του τμήματός του, τάς επιτυχίας τάς οποίας έπραγματοποίησε, τάς δυσ
κολίας τάς οποίας συνήντησε καί μετά διαλογικήν συζήτησιν, ό άρχηγός άποφασίζει.

Κατ’ αύτόν τον τρόπον όλοι οί παριστάμενοι ενημερώνονται εις τάς εργασίας 
των άλλων, κυρίως δέ ό άρχηγός, όστις καί σχηματίζει άμεσον κρίσιν περί τής συν
δρομής τήν οποίαν αί διάφοροι ύπηρεσίαι οφείλουν νά παράσχουν προς άλλήλας. 
Αί τυχόν ύφιστάμεναι διαφοραί διευκρινίζονται καί εντός τοΰ συντομωτέρου χρο
νικού διαστήματος ό άρχηγός έπιτυγχάνει μίαν συνθετικήν έπιθεώρησιν των κυριω- 
τέρων γεγονότων, τά όποια έλαβον χώραν εις τήν υπηρεσίαν του ή τήν έπιχείρησίν 
του, ώς καί των μελλοντικών σχεδίων.

Αί περιοδικαί αύται συσκέψεις είναι άπαραίτητοι διά τήν διατήρησιν τής συ
νοχής καί τοΰ έναρμονισμοϋ τής εργασίας τών διαφόρων κλάδων, ήτις είναι άδύ- 
νατον νά έπιτευχθή κατ’ άλλον τρόπον καί αν άκόμη δαπανηθή δεκαπλάσιος χρόνος 
καί κόπος.

'Ως έκ τούτου ό άρχηγός άπαιτεΐται νά καταβάλη μεγάλην φροντίδα διά τήν 
καλήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών συσκέψεων τούτων. Κατ’ αύτάς θά πρέπει 
νά τηρώνται πρακτικά, ώστε νά καταγράφεται ό,τι άποφασίζεται καί νά παρακολου- 
θήται τούτο εως ότου έκτελεσθή ή τροποποιηθή κατόπιν νέας συσκέψεως.'Η καλή διε
ξαγωγή τής συσκέψεως έξαρτάται άπό τήν ικανότητα τού άρχηγοΰ. Καί όπως πολύ 
εύστόχως τονίζει ό καθηγητής κ. Χρυσοχοϋ είς τό σύγγραμμά του «Όργάνωσις 
τών επιχειρήσεων», «κάθε διάσκεψις άξίζει ό,τι άξίζει ό Διευθυντής, ό όποιος τήν 
διευθύνει. Δεν πρέπει νά έξελιχθή είς άτέρμονας καί άσκοπους συζητήσεις, είς άπώ- 
λειαν χρόνου, εις προστριβάς, αίτινες παραλύουν τάς ένεργείας, ή ώς μέσον άποφυ- 
γής ευθυνών».

β) Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ά  ί Έ π ι τ ρ ο π α ί .
Σκοπός τών επιτροπών τούτων είναι ή μελέτη ειδικών προβλημάτων καί ή 

έξεύρεσις λύσεως συντονισμού τών ενεργειών. Αύται έχουν καθαρώς συμβουλευτι
κόν χαρακτήρα.

γ) Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  ε ρ γ α σ ί α ς .
'Ο καταμερισμός καί ό προγραμματισμός τής εργασίας δι’ όσον τό δυνατόν 

μικρόν χρονικόν διάστημα άποτελεϊ έν τινι μέτρω συντονισμόν, κυρίως δέ όταν προ 
τής έκδόσεώς του, συζητεϊται τό πρόγραμμα καί παρακολουθήται καλώς κατά τήν 
έκτέλεσίν του.

δ) Ε ι δ ι κ ά  ί μ έ θ ο δ ο ι .
Είς τάς μεγάλας βιομηχανικάς επιχειρήσεις ό συντονισμός επιτυγχάνεται διά 

διαφόρων μεθόδων καί μηχανισμών. Μεταξύ τούτων είναι τό σύστημα τών διαγραμ
μάτων GANTT, διά τών οποίων επιδιώκεται ή σύγκρισις προβλέψεως ή ύποχρεώ- 
σεως καί άποδόσεως κατά τρόπον οριστικόν, ώστε πάσα άνωμαλία έκτελέσεως νά 
προκαλή τήν προσοχήν τού ύπευθύνου.

"Αλλο σύστημα έναρμονισμοϋ τών έργασιών είναι τό άρμονόγραμμα τοΰ πο- 
λωνοΰ Καθηγητοΰ Adamiecki. Τούτο είναι είς τύπος διαγράμματος, διά τοΰ οποίου 
επιδιώκεται ή έναρμόνισις τής εργασίας είς τάς άπωτέρας μονάδας της.

Τό άρμονόγραμμα έ'χεισυγγένειανμέ τον πίνακα σχεδιοποιήσεως (Planning). 
Ούτος προσαρμόζεται περισσότερον είς τήν ποικιλίαν ενεργειών, αίτινες μεταβάλ
λονται συχνά, ένώ τό άρμονόγραμμα προσαρμόζεται είς τάς μελέτας τών ενερ
γειών, αί όποϊαι έπαναλαμβάνονται κατά τον αυτόν τρόπον.

3 . Αίτια αποτυχίας τοΰ συντονισμού.
’Οφείλονται ταΰτα είς τούς κάτωθι λόγους :
α) Είς κακήν κατανόησιν, β ) είς προσωπικά κίνητρα, γ) είς κακάς κατευθύνσεις.

(Συνεχίζεται)
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' ϊπ ό  τοϋ ΚαΟηγητοϋ τής Δικαστικής
__________________ Γραφολογίας, δικηγόρου καί έταίρου τής

Διεθνούς ’Ακαδημίας ’Εγκληματολογίας 
κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ν . ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

I. Έκίνησε καί κινεί καί σήμερον, μετά έξηκονταετίαν ολόκληρον, ζωηρόν 
τό ενδιαφέρον παντός πολιτισμένου άνθρώπου ή τραγική ιστορία τοϋ λοχαγού Ντρέ
ϋφους, ένεκα των άφαντάστων δοκιμασιών καί ατιμώσεων εις τάς οποίας υπεβλήθη 
επι έτη πολλά είς αθώος, θά προκαλή δέ αΰτη καί μελλοντικούς την προσοχήν .καί 
τό ένδιαφέρον έκ τοϋ φόβου, δτι είναι ένδεχόμενον νά έπαναληφθοΰν παρόμοιαι δικα- 
στικαί πλάναι.

Τελευταίως, τά προ ολίγων μηνών έκδοθέντα απομνημονεύματα τοϋ Γάλλου 
διπλωμάτου Μωρίς Παλαιολόγκ, δστις έχρημάτισεν ώς σύνδεσμος τοϋ υπουργείου 
τών Εξωτερικών της Γαλλίας μετά τοϋ'Υπουργείου τών Στρατιωτικών κατά τό 
έτος 1894, ήτοι κατά τήν ένέργειαν τών άνακρίσεων, 
κατά τήν δίκην καί τήν καταδίκην τοϋ άθώου Ντρέϋ- 
φους, έρριψαν νέον φώς έπί τών αιτίων της τραγικής 
ταύτης δικαστικής πλάνης.

I I . ' Η άναμφισβήτητος δμως δικαστική αυτή πλά
νη κινδυνεύει νά μονιμοποιήση άδίκως καί έτέραν πλά
νην δτι τάχα ή τοϋ Ντρέϋφους καταδίκη καί ή δλη 
δραματική τούτου περιπέτεια οφείλεται άποκλειστι- 
κώς εις τήν Δικαστικήν Γραφολογίαν, ήν, δήθεν, 
έφήρμοσαν οί άποφανθέντες δτι τό «Μπορντερό»
—τό κατασκοπευτικόν, δηλαδή, σημείωμα, δι’ δπερ 
κατεδικάσθη ό Ντρέϋφους—έγράφη διά χειρός αύτοΰ.

Βάσει δμως τής άδικου καί έντελώς άντιθέτου 
προς τά πράγματα ταύτης άντιλήψεως δεν υπάρχει 
σχεδόν δίκη είς ήν, ώς έπιστέγασμα τής άγορεύσεως 
συνηγόρου έπί υποθέσεων ιδία διερευνήσεως έγγρά- 
φων, νά μή γίνεται έπίκλησις έπί τής τραγικής δι
καστικής καταδίκης τοϋ αθώου Ντρέϋφους καί νά μή 
ζητή ται ή άπόρριψις καί ή μή λήψις ύπ’ δψιν οΐου- 
δήποτε σχετικού ένοχοποιητικοΰ πορίσματος προκύ- 
ψαντος έκ διερευνήσεως διά τής έφαρμογής τών μεθόδων τής Δικαστικής Γραφο
λογίας.

III. Καί οί μή είδότες παρασύρονται δεχόμενοι, δτι ή τραγική δικαστική αυτή 
πλάνη προεκλήθη τάχα πράγματι έξ άδυναμίας προς ορθήν διερεύνησιν τής Δικα
στικής Γραφολογίας. Πλήν δμως ή τοιαύτη γνώμη είναι άπολύτως έσφαλμένη, διότι 
συμβαίνει άκριβώς τό άντίθετον.

Ε ί ς  τ ή ν  π ρ ω τ ο φ α ν ή  τ α ύ τ η ν τ ρ α γ ω δ ί α ν τ ο ϋ Ν τ ρ έ ϋ 
φ ο υ ς ,  τοϋ άθώου τούτου, δστις ύπέστη καθαίρεσιν, έζησε έπί μακρόν βασανι
ζόμενος είς τήν νήσον τοϋ διαβόλου καί ήγωνίσθη έπί δώδεκα ολόκληρα έτη καί

ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΝΤΡΕΎ ΦΟΥΣ
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ήγωνίσθησαν υπέρ αύτοΰ καί δλα τά τότε έξέχοντα πνεύματα της Γαλλικής διανοή- 
σεως μέχρις οδ όριστικώς άποκατασταθή οδτος, δι’ έξαφανίσεως ύπό τοΰ άκυρωτι- 
κοϋ τής Γαλλίας, έν όλομελεία, κατά τό 1906 τής καταδικαστικής άποφάσεως τοϋ 
Στρατοδικείου ώς πεπλανημένης, ο ύ δ α μ ώ ς  σ υ ν έ β α λ ε ν  ή «Δ ι κ α σ τ ι- 
κ ή  Γ ρ α φ ο λ ο γ ί  α», ά λ λ α  τ ο υ ν α ν τ ί ο ν  α ύ τ η  ο ύ σ ι ω δ ώ ς ύ π ε -  
β ο ή θ η σ ε δ ι ά τ ή ν  ά π ό δ ε ι ξ ι ν τ ή ς  α θ ω ό τ η τ ο ς  αύτοϋ καί διά τήν 
άνατροπήν τής πεπλανημένης καταδικαστικής άποφάσεως δπερ τελικώς, παρά τά 
μύρια δσα έμπόδια, καί έπετεύχθη. Καί ιδού άκριβώς πώς :

ΙΥ. "Οταν έφθασαν εις χεϊρας τοϋ ταγματάρχου Άνρύ, τοΰ ύπηρετοΰντος 
εις το Β' γραφεΐον τοΰ Γαλλικοΰ Επιτελείου, τά άποκόμματα τοΰ κατασκοπευτι
κού σημειώματος, τοΰ «Μπορντερό», άτινα είχον συλλεγή ύπό τής καθαρί
στριας τοΰ γραφείου τοΰ Γερμανοΰ στρατιωτικού άκολούθου συνταγματάρχου Σβαρ- 
τσκόπεν άντελήφθη οδτος ευθύς άμέσως δτι ή γραφή τούτου ήτο ή τοΰ φίλου του 
ταγματάρχου ’Εστεραζί καί προς άποφυγήν άναμίξεως αύτοΰ τοΰ ίδιου εις την 
δλην ύπόθεσιν έσκέφθη τίνι τρόπω θά κατευθύνη τάς ύπονοίας κατά τοΰ Ντρέϋφους, 
λοχαγοΰ καί ’Ισραηλίτου μέ τήν επικρατούσαν τότε έν Γαλλία ζωηράν άντισιμητικήν 
κίνησιν.

'Η  πρώτη δμως προσπάθεια τοΰ Άνρύ, δπως καλυφθή ή δλη του σατανική 
ενέργεια δπισθεν καταφατικής γνωμοδοτήσεως ειδικών, άπέτυχεν. 'Ο διορισθείς 
ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας ειδικός πραγματογνώμων τής Τραπέζης τής 
Γαλλίας Κομπέρ, παρ’ δλας τάς άντιθέτους εισηγήσεις, άπεφάνθη κατηγορηματικώς 
δτι ό γραφικός χαρακτήρ τοΰ Ντρέϋφους ήτο διάφορος εκείνου τοΰ «Μπορντερό» 
καί δτι, κατά συνέπειαν, τό «Μπορντερό» δεν έγράφη διά χειρός τοΰ Ντρέϋφους. 
Κ α ί  δ μ ω ς  ά ν τ ι θ έ τ ω ς  π ρ ο ς  τ ή ν  δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ σ α ν  τ ή ν  ά- 
θ ω ό τ η τ α  τ ο ΰ  Ν τ ρ έ ϋ φ ο υ ς  ε ι δ ι κ ή ν  γ ν ω μ ά τ ε υ σ ι ν ,  έκρατήθη 
οδτος. 'Ο Κομπέρ εξεταζόμενος μεταγενεστέρως ενώπιον τοΰ άκυρωτικοΰ, τοΰ έξα- 
φανίσαντος τήν καταδικαστικήν άπόφασιν κατέθεσε : «Διερωτώμαι διατί έκλήθην. 
» Έσκέφθην κατ’ άρχάς δτι έζήτουν νά μέ συμβουλευθοΰν, νά έ'χουν τήν γνώμην 
» μου καί τούς τήν έδωσα. Δίδων αυτήν άντελήφθην δτι είχεν ήδη ληφθή άντίθετος 
» άπόφασις».

’Ό χι, λοιπόν, ή έκθεσις τοΰ εΐδικοΰ Κομπέρ, άλλ’ ή σατανικότης τοΰ Άνρύ 
καί ή προσπάθεια τούτου ν’ άποτρέψη οίανδήποτε κατεύθυνσιν κατά τοΰ πραγμα
τικού ένοχου ’Εστεραζί, ώφ καί ή ύπό τούτου χάλκευσις πλαστών έγγράφων, ήτο 
ή άφορμή τής συλλήψεως-τοΰ Ντρέϋφους.

Υ. Ή  ύπέρ τοΰ Ντρέϋφους έκθεσις τοΰ Κομπέρ κατεθορύβησε τούς δημιουρ
γούς τής πλάνης Άνρύ καί Ντέ Πατύ Ντέ Κλάμ καί προς άποφυγήν δυσαρέστων 
έζήτησαν νά κληθή προς γνωμάτευσιν ό Μπερτιγιόν, ό διάσημος διά τάς νέας με
θόδους διώξεως τοΰ εγκλήματος, άλλ’ ούδεμίαν έχων ιδέαν Δικαστικής Γραφολογίας, 
ώς ουδέποτε άσχοληθείς μέ έξέτασιν γραφών, οΰτε πρότερον, άλλ’ ούτε πλέον καί 
μετέπειτα. Παρά τοΰ καλόπιστου Μπερτιγιόν έζητήθη ν’ άποδείξη τήν ένοχήν τοΰ 
Ντρέϋφους, ήτις ένεφανίσθη εις αύτόν παρά τών κύκλων τοΰ Υπουργείου τών 
Στρατιωτικών ώς δεδομένη καί ώς άναμφισβήτητος,άλλά διά τήν οποίαν δέν ειχον, 
τάχα, συγκεντρωθή άκόμη έπαρκή στοιχεία, άτινα οδτος έκαλεϊτο νά έξεύρη πρός 
έπιβεβαίωσιν τής, κατ’ αυτούς, βάσιμου κατηγορίας. Ό  Μπερτιγιόν δέν είχε κανένα 
λόγον ν’ άμφιβάλλη τότε περί τής ειλικρίνειας τών κατηγόρων καί ένέπεσεν ούτως 
εις τήν παγίδα. Ένεφάνισε μίαν πρωτοφανή είς άναιτιολόγητον καί συλλογισμούς 
έκθεσιν, μακράν οίασδήποτε άντικειμενικής συγκριτικής διερευνήσεως, έν τή οποία 
άπεφαίνετο, αύτός ό μηδέποτε άσχοληθείς μέ τήν διερεύνησιν γραφών καί ούδεμίαν 
είς τοΰτο έχων άρμοδιότητα, δτι τό «Μπορντερό» έγράφη διά χειρός τοΰ Ντρέϋφους.
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ΥΙ. Καί ή τραγωδία τοϋ άθώου αρχίζει μέ έκθεσιν ένδς διάσημου μέν ώς και- 
νοτόμου εις τάς μεθόδους διώξεως τοϋ εγκλήματος, άλλ’ άμυήτου δμως εις τάς με
θόδους τής Δικαστικής Γραφολογίας καί άπειρου εις τον χειρισμόν αυτών. Ή  εσφαλ
μένη αΰτη εκθεσις τοϋ Μπερτιγιόν έπέτρεψε τήν περαιτέρω δίωξιν τοϋ Ντρέϋφους. 
'Ο 'Υπουργός των Στρατιωτικών Μερσιέ, στηριζόμενος εις ταύτην, διέταξε τήν έναρξιν 
τακτικής άνακρίσεως. Λόγω τών ζωηρών δμως διαμαρτυριών τοϋ Ντρέϋφους καί 
επειδή εις έξέτασιν τούτου ύπό τοϋ Ντέ Π ατό Ντε Κλάμ, κόψαντος εις μικρά τεμά
χια φωτογραφίας έπιστολών τοϋ Ντρέϋφους καί φωτογραφίας τοϋ «Μπορντερό» καί 
άναμίξαντος πάντα ταΰτα εις τό πηλίκιόν του καί ζητήσαντος παρά τοϋ κατηγο
ρουμένου νά διαχωρίση τα τεμάχια τών έπιστολών του άπό τών τοιούτων τοϋ «Μπορ
ντερό» τά διεχώρισεν ούτος χωρίς νά κάμη έστω καί μίαν φοράν καί διά τό μικρό- 
τερον έστω γραφικόν στοιχείου λάθος, διετάχθη νέα έξέτασις τής γραφής τοϋ «Μπορ
ντερό» προς άναμφισβητήτου γνησιότητος γραφάς τοϋ Ντρέϋφους.

ΥΙΙ. Διά τήν τρίτην, κατά σειράν, ταύτης γραφολογικήν έξέτασιν διωρίσθησαν 
ύπό τοϋ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας τρεις άλλοι ώς πραγματογνώμονες, ήτοι: 
1) 'Ο Πελλετιέ, εισηγητής είς τό 'Υπουργείου τών Καλών Τεχνών, 2) όΤεϊσσονιέρ, 
χαράκτης καί 3) ό Σαραβέ, έμπορος αύτογράφων. Έ κ  τούτων ό πρώτος άπεφάνθη 
δτι τό «Μπορντερό» δεν έγράφη διά χειρός τοϋ Ντρέϋφους, ό δεύτερος, δστις μετα- 
γενεστέρως ώμολόγησεν δτι έζήτησεν τήν γνώμην τοϋ Μπερτιγιόν ήν καί άπεδέχθη, 
δτι έγράφη ύπό τοϋ Ντρέϋφους καί ό τρίτος, ό έμπορος αύτογράφων, δτι δυνατόν νά 
έγράφη παρ’ άλλου έχοντος δμοιον γραφικόν χαρακτήρα προς τόν τοϋ Ντρέϋφους.

Μετά τάς συγκρουομένας ταύτας έκθέσεις τών παντελώς ξένων προς τήν 
έξέτασιν γραφών προσώπων καί τήν τοιαύτην τοϋ μόνου είδικοΰ Κομπέρ, περί τοϋ 
δτι τό «Μπορντερό» δεν έγράφη διά χειρός τοϋ Ντρέϋφους έπρόκειτο ούτος ν’ άπο- 
λυθή. Τότε ό έκ τών παρασκηνίων δρών Άνρύ, ό όποιος άπέκρυβε τόν πραγματικόν 
προδότην Έστεραζί, έπενέβη καί πάλιν. Δεν ήθελε μέ κανένα τρόπον νά τοϋ διαφύγη 
τό θΰμα, ό Εβραίος, διότι θά έκινδύνευε νά άποκαλυφθή ό Έστεραζί καί νά δώση 
καί ούτος ό ίδιος λόγον τής έγκληματικής του μέχρι τότε ένεργείας προς συγκάλυψιν 
τών πραγματικών ένοχων καί κατασυκοφάντησιν τοϋ άθώου Ντρέϋφους. Προς τοΰτο 
τό εσπέρας τής 28ης ’Οκτωβρίου 1894 έστειλεν έπιστολήν δημοσιευθεΐσαν τότε είς 
τήν άντισιμητικήν έφημερίδα «’Ελεύθερος Λόγος» «περί άποκαλύψεως μεγάλης 
ύποθέσεως κατασκοπίας» καί νέαν τοιαύτην τήν Ιην Νοεμβρίου περί τοϋ δτι «δράστης 
τής έσχάτης προδοσίας ήτο ό συλληφθείς Εβραίος λοχαγός Ντρέϋφους».

Μέχρι τότε δέν είχεν έλθει είς φώς τίποτε τό συγκεκριμένου έπί τής υποθέ- 
σεως. 'Άμα τή δημοσιεύσει δέν υπήρχε πλέον δυνατή ύποχώρησις, διότι ή κοινή 
γνώμη θά κατηγορεί τούς προϊσταμένους τοϋ Άνρύ ώς όργανα τών ’Ισραηλιτών 
καί ούτως ήρξατο ή δραματική περιπέτεια τοϋ άθώου Ντρέϋφους, ούχί δμως έξ άφορ- 
μής τής Δικαστικής Γραφολογίας, άλλ’ έξ άφορμής τής έγκληματικής κακοηθείας 
τοϋ Άνρύ, δστις μεταγενεστέρως, άποκαλυφθείσης τής ύπό τούτου χαλκεύσεως έγ- 
γράφων τής διαδικασίας, ηύτοκτόνησεν.

Οΰτω τή συνδρομή καί πλείστων άλλων παραγόντων, ών ή άναφορά θά άπήτει 
έπανειλημμένας συνεχείας, κατεδικάσθη ό άθώος Ντρέϋφους είς καταναγκαστικά 
έργα καί είς στρατιωτικήν καθαίρεσιν δι’ άποφάσεως τοϋ στρατοδικείου τοϋ 1894, 
ήτις δμως καταδικαστική άπόφασις έξηφανίσθη ώς πεπλανημένη τό 1906 ύπό τοϋ 
άκυρωτικοΰ τής Γαλλίας, δπερ έκήρυξε τόν Ντρέϋφους άθώον τής άποδοθείσης είς 
αυτόν κατηγορίας.

Υ ΙΙΙ. Τ ί  δ μ ω ς  σ υ ν ε τ έ λ ε σ ε  κ υ ρ ί ω ς  κ α ί  π ο ι ο ν  γ ε γ ο ν ό ς ,  
ή τ ο  ή ά π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή  ά φ ο ρ μ ή ,  άπό τοϋ οποίου, άρχής γενομένης 
έπεδιώχθη καί τελικώς άπεδείχθη ή άθωότης τοϋ δυστυχούς Ντρέϋφους καί έπε-
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τεύχθη ή κήρυξις της καταδικαστικής άποφάσεως ώς πεπλανημένης καί ή άπο- 
κατάστασις τοϋ καθαιρεθέντος;

Τοΰτο κατωρθώθη μόνον χάρις εις τάς κατά τό 1897 ομοφώνους γνωματεύ
σεις δώδεκα διαφόρων ειδικών έπιστημόνων δικαστικών γραφολόγων, ο'ίτινες απέ
δειξαν δτι τό «Μπορντερό» δέν είχε γραφή διά χειρός τοϋ Ντρέϋφους. Πρότερον ήτο 
αδύνατος ή έξέτασις τής γραφής τοϋ Ντρέϋφους, διότι ούδεις ήδυνήθη νά άντικρύση 
τοϋτον. Τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου 1897 όμως ό έμπειρογνώμων χαράκτης Τεϊσσονιέρ 
θέλων νά υποστήριξή τήν πεπλανημένην γνώμην του, έδημοσίευσεν εις τήν έφημε- 
μερίδα «Ματέν» φωτογραφίαν τοϋ «Μπορντερό», ή όποια είχε μείνει εις χεΐρας του 
από τής έξετάσεως τοϋ 1894. Τότε, τό πρώτον, έγένετο γωνστόν δημοσίως τό μέχρι 
τότε τηρηθέν μυστικόν γραφικόν κείμενον τοϋ «Μπορντερό». Ό  άδελφός τοϋ κατα- 
δικασθέντος, ό Ματθαίος Ντρέϋφους, έσπευσε νά ζητήση τήν γνώμην τών, έπιφα- 
νεστέρων τότε άνά τον πεπολιτισμένον κόσμον, ειδικών δικαστικών γραφολόγων δι* 
έξετάσεως τής γραφής τοϋ έν φωτογραφία δημοσιευθέντος «Μπορντερό» προς έγ
γραφα φέροντα γραφήν τοϋ άδελφοΰ του Άλφρέδου.

Οί λαβόντες τήν εντολήν ήσαν δώδεκα έν συνόλω ήτοι: Οί γάλλοι Κρεπιέ 
Ζαμέν καί Μπριντιέ, οί Ελβετοί Χούρστ, Ντε Ρουζμόντ καί Παΰλος Μόριό, Κα
θηγητής τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τής Γενεύης καί εΐδικώτατος 
εις τήν διερεύνησιν γραφών, ό Βέλγος Ντε Μαρνέφ, οί ’Άγγλοι Ντε Γκρέϋ Μπίρς, 
Γκουρίν καί Σούλινκ, οί ’Αμερικανοί Καρβάλο καί Ά μες καί ό Γερμανός Καθηγητής 
Πράϊερ. Οί δώδεκα οδτοι, άπολύτως ειδικοί έν προκειμένω, πραγματογνώμονες, ώς 
αποδεδειγμένης ειδικής έπιστημονικής μορφώσεως καί μακράς πείρας, έργασθέντες 
κεχωρισμένως καί μακράν άλλήλων κατέληξαν άπαντες εις τό αυτό συμπέρασμα, 
εις τό δτι, δηλαδή, τό «Μπορντερό» δέν έγράφη διά χειρός τοϋ Άλφρέδου Ντρέϋφους.

’Επί τή βάσει τών γνωματεύσεων τούτων τών δώδεκα διεθνούς φήμης ειδικών 
έπιστημόνων, ήρξατο τότε ό άγων προς άναθεώρησιν τής πεπλανημένης καταδικα- 
στικής άποφάσεως δι’άρθρων καί δημοσιεύσεων τοϋ Ζολα, τοϋ Κλεμανσώ καί άλλων 
πολλών μέχρις δτου, τέλος, έπετεύχθη ή έξαφάνισις ταύτης μετά μίαν ολόκληρον 
δωδεκαετίαν ήτοι κατά τό 1906.

'Η  όλη, λοιπόν, προσπάθεια προς άναθεώρησιν έθεμελιώθη έπί τών άνω 
έπιστημονικών καί ήτιολογημένων γνωματεύσεων, άνευ τών οποίων δχι μόνον θά 
ήτο αΰτη δυσχερεστάτη, άλλά καί σχεδόν ματαία, διότι δέν θά έγεννάτο έκτοτε 
ή πεποίθησις καί δέν θά προσήγετο έκτοτε ή άπόδειξις περί τής άθωότητος τοϋ 
άδίκως καταδικασθέντος Ντρέϋφους.

'Ώστε ή Δικαστική Γραφολογία δέν ήτο ή αιτία τής δικαστικής πλάνης, τής 
καταδίκης, δηλαδή, τοϋ άθώου Ντρέϋφους, ά λ λ ’ ά ν τ ι θ έ τ ω ς ή κ υ ρ ί α  ά- 
φ ο ρ μ ή προς άναθεώρησιν τής πεπλανημένης καταδικαστικής άποφάσεως καί τής 
άποκαταστάσεως τοϋ τραγικώς ταλαιπωρηθέντος άώθου.

IX. Αί γνωματεύσεις, λοιπόν, τών άνικάνων ώς καί τών ξένων προς τήν 
έπιστήμην τής Δικαστικής Γραφολογίας ούδόλως δύνανται νά βαρύνουν ταύτην, ώς 
δέν, δύνανται νά βαρύνουν τήν ’Ιατρικήν τά έργα τών κομπογιαννιτών καί τήν Νομικήν 
τά κατασκευάσματα τών δικολάβων.

Ή  ευθύνη δμως δέν δύναται νά βαρύνη ούδέ τούς κληθέντας, ο'ίτινες ήσαν παν
τελώς άναρμόδιοι, άλλά μόνον τούς διορίσαντας αυτούς, άφ’ ένός μέν, διότι δέν άπε- 
δέχθησαν οδτοι τήν γνωμάτευσιν τοϋ μόνου είδικοΰ Κομπέρ, άφ’ ετέρου δέ, διότι 
έκάλεσαν μετέπειτα προς γνωμοδότησιν άνθρώπους μηδεμίαν έχοντας σχέσιν προς 
τήν έπιστήμην τής Δικαστικής Γραφολογίας καί παντελώς άναρμοδίους.

X. Τό αυτό όμως συμβαίνει παντοΰ καί θά συμβαίνη πάντοτε εις τά ζητή
ματα διερευνήσεως έγγράφων ή οίασδήποτε άλλης έπιστημονικής είδικότητος, αν
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δεν καταβάλλεται φροντίς άναθέσεως του σχετικού έργου μόνον εις άποδεδειγμένως 
έμπειρους ειδικούς έπιστήμονας, έχοντας ειδικήν μόρφωσιν, μακράν επιτυχή πείραν 
καί συναίσθησιν τής σοβαρότητος τοΰ έργου των καί μετά προηγουμένην, πάντως, 
υποβολήν τούτων εις αύστηράν δοκιμασίαν ή μετά υπεύθυνον γνωμοδότησιν των αρ
μοδίων Πανεπιστημιακών ’Αρχών.

Όποιος δμως φόβος θά κατελάμβανε πάντα πολίτην, αν έπληροφορήτο, ότι 
καί σήμερον άκόμη, εις το 1957, χρησιμοποιούνται ένταϋθα ώς «ειδικοί» κριθέντες 
διά δικαστικών βουλευμάτων ώς «άκατάλληλοι» διά το έργον τοΰ ειδικού έπιστή- 
μονος γραφολόγων, ώς καί άλλοι άποφανθέντες οΰχί άπαξ έπί τής αυτής ύποθέσεως 
ότέ μέν ότι ή υπογραφή είναι πλαστή, ότέ δέ, μετά τινας εβδομάδας, ότι ή αυτή 
υπογραφή περί ής άπεφάνθησαν πρότερον ότι είναι πλαστή, ότι είναι γνησία.

XI. ’Αλλά τότε όμως δεν είναι ορθόν, φρονοΰμεν, νά αίτιάται τις τής έπιστή- 
μης τής Δικαστικής Γραφολογίας, δι’ άναλόγους περιπτώσεις έξ άφορμής γνωματεύ
σεων άκαταλλήλων καί αναρμοδίων, διότι ή επιστήμη αΰτη είναι ξένη προς όλα 
ταϋτα, άφ’ ού ήγωνίσθη, άγωνίζεται καί θά άγωνίζεται πάντοτε διά νά προλαμβάνη, 
ή καί ενδεχομένως, νά έπανορθώνη έμφανιζομένας πλάνας μέχρις ού καί νομοθε- 
τικώς έπιβληθή ή, κατόπιν αυστηρών εξετάσεων, χορήγησις άδειας άναμίξεως εις 
το πλήρες εύθυνών έργον τής διερευνήσεως υποθέσεων άρμοδιότητος τής Δικαστικής 
Γραφολογίας, ώς νυν τούτο Ιφαρμόζεται καί εις τάς πλείστας τών εύρωπαϊκών 
νομοθεσιών.

Είναι, πράγματι, τραγικόν το ν’ άπαιτήται ή λήψις άδειας παρά τής άρμοδίας 
Κρατικής ’Αρχής καί μετά προηγουμένην σχετικήν δοκιμασίαν διά τήν έξάσκησιν 
οίουδήποτε έπαγγέλματος έστω καί ήνιόχου ή ήλεκτρολόγου καί νά μή άπαιτήται 
ούδεμία ειδική δοκιμασία καί έλεγχος τής ίκανότητος καί δι’ έκείνους, οΐτινες δύ- 
νανται νά θέσουν εις κίνδυνον τήν περιουσίαν, τήν τιμήν καί τήν ελευθερίαν τών 
πολιτών.

X II. ’Επιβάλλεται, κατά ταϋτα, ή έπείγουσα λήψις καταλλήλων μέτρων προς 
διόρθωσιν τής έπικρατούσης καί σήμερον άπαραδέκτου ταύτης καταστάσεως, τής 
οποίας ή βελτίωσις θά ήδύνατο νά έπέλθη, κατά τήν γνώμην ήμών, μόνον άν ήθελον 
είσακουσθή καί τύχουν καί νομοθετικής κυρώσεως αί σχετικαί γνώμαι καί προτά
σεις τοΰ έν τώ Πανεπιστημίω Καθηγητού κ. Γαρδίκα, τού σοφού τούτου διδασκάλου 
έπί τών πάσης φύσεως, περί τήν δίωξιν τοΰ έγκλήματος, ζητημάτων.

'Η  λήψις τών έπιβαλλομένων μέτρων άσφαλώς θά έπετυγχάνετο, άν ό Κα- 
θηγητής κ. Γαρδίκας έπωμίζετο προσωπικώς τον άγώνα διαφωτίσεως τών αρμο
δίων καί όστις άγών θά είχεν ώς γέρας, άφ’ ένος μέν τήν ευγνωμοσύνην τών κινδυ- 
νευόντων καί τήν διάσωσιν άθώων άπο τού στιγματισμοΰ καί τής φυλακίσεως, άφ’ 
ετέρου δέ τήν ματαίωσιν τής διαφυγής έπιτηδείων καί πεπειραμένων έπικινδύνων 
είς τήν κοινωνίαν έγκληματιών.

A. Ν. ΠΟΤΛΑΝΤΖΑΣ



ΝΟΜΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Α' 
κ. ΠΑΝ. ΛΥΚΟΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΤΕΙΣ : (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
3. Προστασία των νεκρών.

α) Ώ ς  προς τό πτώμα, β) ώς προς τον τάφον, γ )  ώς προς την τιμήν.
4. ’Ανατομή τών νεκρών.

** *
3. Προστασία τών νεκρών.
α) Ώ  ς π ρ ο ς  τ ό  π τ ώ μ α .  'Ο Ποιν. Νόμος άπειλεϊ ποινάς προστίμου 

ή κρατήσεως 1) κατά τοϋ μή άναγγέλοντος άμέσως εις τήν αρχήν την εΰρεσιν νεκρού 
{άρθρ. 442 Π.Ν .) 2) Κατά τοϋ άνευ άδειας της αρχής ενταφιάζοντας ή οπωσδήποτε 
έξαφανίζοντος ή άνατέμνοντος νεκρόν (άρθρ. 443 Π.Ν.) καί 3) Κατά τοϋ παραβαί- 
νοντος τάς προς άποτροπήν της προώρου ταφής ή έξαφανίσεως ή ανατομής νεκρού 
έκδιδομένας διατάξεις τής άρμοδίας άρχής (άρθρ. 443 Π.Ν .).

Εις βαθμόν πλημμελήματος (άρθρ. 201 Π.Ν.) τιμωρείται δστις άφαιρεΐ αύτο- 
γνωμόνως νεκρόν ή μέλη ή τήν τέφραν αύτοΰ άπό τής παραφυλακής τών έχόντων δι
καίωμα.

Συμφώνως τώ άρθρω 43 τοϋ Ποιν. Κώδικος πραγματευομένου περί τής άπρο- 
σφόρου άποπείρας «ό έπιχειρήσας νά έκτελέση κακκούργημα ή πλημμέλημα διά μέσου 
ή άντικειμένου τοιαύτης φύσεως, ώστε ν’ άποβαίνη άπολύτως άδύνατος ή τέλεσις, 
τιμωρείται μέ τήν ποινήν τοϋ άρθρου 83 (ήλαττωμένη ποινή) μειωμένην κατά τό 
ήμισυ» Κατ’ άκολουθίαν τοϋ άρθρου τούτου ό πυροβολισμός έναντίον νεκροΰ, δν 
εκλαμβάνει τις ώς κοιμώμενον, άποτελεΐ άπρόσφορον άπόπειραν τιμωρουμένην συμ
φώνως τή άνωτέρω διατάξει (Χωραφάς Π. Δίκαιον 1955 σελίς 92).

Πέραν τούτου ό τεμαχισμός τοϋ πτώματος προς έξαφάνισιν αύτοΰ καί άπό- 
κρυψιν τοϋ έγκλήματος δεν συνιστά ιδιαίτερον ποινικόν άδίκημα. Πιθανόν εις τήν 
περίπτωσιν ταύτην ή εγκληματική πράξις τοϋ δράστου νά χαρακτηρισθή ώς ιδιαζόντως 
απεχθής καί νά έπιβληθή ή ποινή τοϋ θανάτου, συμφώνως τώ άρθρω 86 τοϋ Π.Ν. καθ’ 
δ ή θανατική ποινή καταγιγνώσκεται μόνον αν τό είδος καί ό τρόπος τής έκτελέσεως 
τοϋ έγκλήματος, ώς καί αί λοιπαί έν γένει περιστάσεις καθιστώσι τήν πράξιν ιδιαζόν
τως άπεχθή.

β) "Ως π ρ ο ς  τ ο ν  τ ά φ ο ν :  Τό άρθρον 3·73 τοϋ Π.Ν. χαρακτηρίζει 
ώς κλοπήν τήν πράξιν διά τής οποίας άνορύττει τις τάφους, προς τον σκοπόν νά νε- 
κροσυλήση, άποβλέπων εις παράνομον περιουσιακόν δφελος έαυτοϋ ή τρίτου. Κατά 
τήν έννοιαν τοϋ άρθρου τούτου άν τις άπλώς άνορύξη τάφον μή έχων σκοπόν ν’ άφαι- 
ρέση περιουσιακά άντικείμενα τοϋ νεκροΰ (ενδύματα, δακτυλίδια, χρυσοΰς όδόντας 
κλπ.) δεν καθίσταται ένοχος τοϋ άδικήματος τοϋ άρθρου τούτου. Πιθανή παράβασις 
τοϋ άρθρου 201 τοϋ Π.Ν., «περιόβρισις νεκρών». Τούναντίον κατά τον Παλαιόν 
Π. Νόμον (άρθρ. 645) ό άνορύττων τάφους χωρίς νά διαπράττη κλοπήν έτιμωρεΐτο 
εις βαθμόν πταίσματος.

'Η  διάταξις τοϋ άρθρου 373 συμπεριελήφθη εις τό κεφάλαιον τοϋ Π.Ν. περί 
κλοπής διά ν’ άποκλεισθή ή άμφιβολία ήτις δύναται νά δημιουργηθή εάν τούτέστιν 
είναι χαρακτηριστέα ώς κλοπή ή άφαίρεσις τών έν τοϊς τάφοις σύν τώ νεκρώ κατατε- 
θέντων πραγμάτων, κοσμημάτων κλπ., ή είναι ταΰτα άνεπίδεκτα κλοπής λογιζόμενα 
ώς έγκαταλελειμμένα, άδέσποτα καί μή τελοΰντα έν τή κατοχή τινός.

Τό άρθρον 373 αφορά τήν διά τυμβωρυχίας νεκροσυλίαν καί ούχί τήν σύλισιν 
τοϋ νεκροΰ προ τοϋ ένταφιασμοΰ, διότι εις τήν περίπτωσιν αυτήν δεν έχει γίνει είσέτι 
όριστικώς ή κατάθεσις τών πραγμάτων. Ή  εις τό φέρετρον άπόθεσις ένδυμάτων, 
κοσμημάτων καί τών τοιούτων καί ή ένδυσις άκόμη δι’ αύτών τοϋ νεκροΰ δεν περιέχει
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ήδη παραίτησιν τοϋ κυρίου καί κατόχου άπό των δικαιωμάτων του, άλλ’ έχει προς τό 
παρόν χαρακτήρα προσωρινής χρησιμοποιήσεως, ώστε ή παρ’ ετέρου άφαίρεσις 
αύτών περιέχει δλα τά στοιχεία τής κλοπής τοϋ άρθρ. 372 Π.Ν. (ϊδε σχέδιον εισηγη
τικής έκθέσεως Π. Δικαίου έν σελίδι 357 έκδόσεως Ζαχαροπούλου).

'Η  άφαίρεσις οθεν περιουσιακών άντικειμένων τοϋ νεκρού έκ τής εκκλησίας, 
νεκροτομίου, νεκρικού θαλάμου, κλπ. συνιστα τό άδίκημα τής κλοπής.

Παραβάτης τοϋ άρθρου 373 καθίσταται καί έκεϊνος δστις άνοίγων τάφον κατ’ 
εντολήν των συγγενών προς έκταφήν τοϋ νεκρού, λαμβάνει αύτογνωμόνως άντικεί- 
μενα έκ τών υπαρχόντων έν τώ τάφω πριν ή περισυλλέγουν καί άνακομισθοϋν έκεΐθεν 
τά λείψανα τοϋ νεκροϋ (319/34 Βούλευμα τοϋ Έφετείου Αιγαίου). Μετά τήν άνακο- 
μιδήν τών λειψάνων έκ τοϋ τάφου τά τυχόν έγκαταλειφθέντα πράγματα θεωροϋνται 
μη έχοντα κύριον (άδέσποτα) καί συνεπώς ό πρώτος καταλαβών θεωρείται κύριος 
κατά τάς διατάξεις τοϋ εμπραγμάτου Δικαίου, ούδέν άδίκημα διαπράττων.

'Η  άνόρυξις τάφου μέ σκοπόν έκτελέσεως άσελγών πράξεων έπί τοϋ πτώματος 
δεν άποτελεί παράβασιν τοϋ άρθρου 373 Π.Ν., άλλά τοϋ άρθρου 201 τοϋ Π.Ν. (Περι- 
ύβρισις νεκρών.).

γ ) ' Ω ς  π ρ ο ς  τ ή ν  τ ι - μ ή ν . ' Η  τιμή τοϋ νεκροϋ προστατεύεται διά 
τών άρθρων 201, 365 καί 368 τοϋ Ποιν. Νόμου. Αί διατάξεις τών άρθρων τούτων 
έχουσιν ώς έξής : α) ’Άρθρον 201... «... ό ενεργών σχετικώς προς νεκρόν ή τά μέλη 
ή τήν τέφραν αύτοΰ ή προς τάφον πράξεις ύβριστικώς ανάρμοστους, τιμωρείται διά 
φυλακίσεως μέχρι δύο έτών», β) άρθρα 365 καί 366 «ό προσβάλλων τήν μνήμην τε- 
θνεώτος είτε δι’ έξυβρίσεως βαναύσου ή κακοβούλου, είτε διά συκοφαντικής δυσφημή- 
σεως τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών. Δικαίωμα προς έγκλησιν έχουσιν 
ό έπιζήσας σύζυγος καί τά τέκνα τοϋ τεθνεώτος, έν έλλείψει δέ τοιούτων οί γονείς 
καί οί άδελφοί αύτοΰ».

Διά τοϋ άρθρου 365 ό Νομοθέτης ήθέλησε νά προστατεύση ποινικώς, άφ’ ενός 
μέν τήν τιμήν τής οικογένειας τοϋ άποθανόντος, ήτις ύφίσταται άμεσον τό πλήγμα 
έκ τοϋ διασυρμοΰ τής μνήμης τοϋ τεθνεώτος, άφ’ ετέρου δέ τό συναίσθημα εύλαβείας 
τό όφειλόμενον εις τήν μνήμην τών νεκρών.

Κατά τήν όρθοτέραν γνώμην είς τήν έννοιαν τοϋ δρου «τεθνεώς» δέον δπως 
περιληφθή καί ό κατά τάς διατάξεις τοϋ Άστικοΰ Δικαίου (άρθρ. 40—50 Α.Κ.) 
κηρυχθείς άφαντος, έφ’ δσον κατά τό Δίκαιον τοΰτο ούτος ταυτίζεται προς άποθανόντα 
καί κατά συνέπειαν ή διά τοϋ άρθρ. 365 Π.Ν. παρεχομένη προστασία άφορα καί τον 
άφαντον.

Τό έγκλημα τής προσβολής τής μνήμης τεθνεώτος πραγματοΰται διττώς, άφ’ 
ενός μέν δι’ έξυβρίσεως βαναύσου. ή κακοβούλου, άφ’ έτέρου δέ διά συκοφαντικής 
δυσφημήσεως τ.έ. διαδόσεως ψευδούς γεγονότος έν γνώσει τής αναλήθειας.

'Απλή δυσφήμησις δέν συντελεί τό άδίκημα. Βάναυσος έξύβρισις θεωρείται 
ή χυδαία, κακόβουλος δέ, ή κινουμένη ύπό ταπεινών έλατηρίων.

’Εάν ό πράττων ύπέλαβε τον έξυβριζόμενον ή συκοφαντούμενον ώς νεκρόν, 
ένώ ούτος ήτο ζών, έξύβρισις ή συκοφαντική δυσήμησις ζώντος δέν ύφίσταται. 
'Υπάρχει δμως άπόπειρα προσβολής τής μνήμης τεθνεώτος (άπρόσφορος άπόπειρα) 
τιμωρουμένη κατ’ άρθρον 43 τοϋ Π.Ν., έκτος έάν ό δράστης έξ εύηθείας (μωρείας, 
μεγάλης άνοησίας) ύπέλαβεν ώς θανόντα τον καθ’ οδ ή προσβολή, οπότε μένει άτιμώ- 
ρητος (άρθρ. 44 Π.Ν. Χωραφά Π. Δίκαιον 1945 σελίς 86).

Το έγκλημα τοϋ άρθρ. 201 Π.Ν. συντελεΐται διά πράξεων ύβριστικώς άναρμό- 
στων σχετικώς μέ τον νεκρόν, τά μέλη, τήν τέφραν ή τον τάφον αύτοΰ (π.χ. άσέλγεια 
έπί πτώματος, άποκοπή τής κόμης ή άλλων μελών τοϋ σώματος, άπόρριψις έπί τοϋ 
τάφου ακαθαρσιών, διασκορπισμός τών οστών έκτος τοϋ τάφου κατόπιν άνορύξεως
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κλπ.). Έπιστημονικαί έργασίαι έπΐ των νεκρών δεν θεωρούνται ως πράξεις 
άνάρμοστοι (λ.χ. νεκροτομή—διδασκαλία επί πτώματος κλπ.).

’Ασελγείς πράξεις επί ενταφιασμένου πτώματος κατόπιν άνορύξεως τοϋ 
τάφου συντελοΰσι τό άδικη μα τοϋ άνωτέρω άρθρου. Τώ οντι ύπάρχουσιν έκφυλα 
πρόσωπα διεστραμμένης γενετησίου λειτουργίας, άτινα αισθάνονται ίκανοποίησιν 
έρχόμενα εις σεξουαλικήν έπαφήν μετά πτωμάτων, ιδία γυναικών. 'Η  διαστροφή 
αυτή τοϋ γενετησίου αισθήματος λέγεται νεκροφυλία (ΐδε ’Ιατροδικαστική Γρ. Κάτσα 
Τόμος Β' σελίς33). Οί νεκρόφυλοι εισέρχονται λάθρα εις κοιμητήρια, ένθα έχουσιν 
άποτεθεΐ πτώματα γυναικών καί άσελγοΰσιν έπ’ αυτών. Περίφημος νεκρόφυλος, 
ώς αναφέρει ό Καθηγητής κ. Κάτσας εις τό σύγγραμμα του ύπήρξεν ό Γάλλος 
λοχίας Bertan κατά τό έτος 1870. Ούτος είσήρχετο τήν νύκτα εις διάφορα νεκροτα
φεία, έξέθαπτε γυναίκας, άτινας παρηκολούθη θαπτομένας καί ήσέλγει έπ’ αύτών, 
διανοίγων τήν κοιλίαν. "Ετερος Γάλλος χωρικός ό Adrisson συνεδύαζε τον σαδισμόν 
προς τήν νεκροφυλίαν. Έφόνευε τά θύματά του, διεμέλιζεν αύτά καί εϊτα συνουσιά- 
ζετο ή ήσέλγει καθ’ οίονδήποτε τρόπον προς τό πτώμα.

4 . ’Ανατομή των νεκρών.
'Η  άνατομή τών νεκρών (νεκροτομή) γίνεται έντολή τών άνακριτικών υπαλλή

λων, οσάκις διεξάγεται άνάκρισις ή τοϋ δικαστηρίου, προς καλλιτέραν διελεύκανσιν 
της ύποθέσεως. 'Η  νεκροτομή ένεργεϊται έκ μέρους τών ιατροδικαστών, οίτινες τυγ- 
χάνουσι διορισμένοι πραγματογνώμονες συμφώνως τοϊς άρθροις 185—202 της Ποινι
κής Δικονομίας. 'Η  έκτέλεσις της νεκροτομής άποτελεϊ πραξιν πραγματογνωμοσύ
νης. Ουτω κατ’ άρθρον 183 τής Π.Δ. «αν προς άκριβή διάγνωσιν καί κρίσιν έπί τίνος 
γεγονότος, άπαιτοϋνται είδικαί γνώσεις έπιστήμης ή τέχνης, τίνος οί έπί τής άνακρί- 
σεως υπάλληλοι ή τό δικαστήριον δύνανται αύτεπαγγέλτως ή τή αιτήσει τίνος τών 
διαδίκων ή τοϋ είσαγγελέως νά διατάξη πραγματογνωμοσύνην».

Οί ίατροδικασταί έχουσιν ύποχρέωσιν νά ένεργήσωσι τήν νεκροτομήν, έφ’ όσον 
αυτή διατάσσεται έκ μέρους τής άρχής. Άρνούμενοι, διαπράττουσι τό άδίκημα 
τής άπειθίας τοϋ Π. Νόμου, διωκόμενοι εις βαθμόν πλημμελήματος (άρθρ. 189 
Π.Δ.).

’Επί άπειθεία δύνανται νά διωχθώσι καί συγγενείς, οίτινες δεν συμμορφοϋνται 
εις πρόσκλησιν τών άνακριτικών υπαλλήλων, όπως παραδώσωσι τό πτώμα προς 
νεκροτομήν.

Νεκροτομή τοϋ πτώματος διατάσσεται οσάκις έπ’ αύτοΰ έμφανίζονται ίχνη 
βίας, φαρμακείας, λοιμώδους νόσου κλπ. ή γενικώς όταν άγνωστος τυγχάνει ή 
ακριβής αιτία τοϋ θανάτου. Έ π ί δυστυχημάτων, άτυχημάτων καί λοιπών παρομοίων 
περιπτώσεων διατάσσεται πάντοτε νεκροτομή έπί τοϋ πτώματος, δι’ οδς λόγους 
άνωτέρω άναφέραμεν.

'Η  άνακριτική άρχή έπιφορτισμένη μέ τό έργον τής διαλευκάνσεως τοϋ έγκλή- 
ματος είναι υποχρεωμένη νά συλλέξη τ’ άναγκαΐα άποδεικτικά στοιχεία, ίνα βεβαιωθή 
ή τέλεσις ή μή τοϋ έγκλήματος καί άποφασισθή αν πρέπει νά είσαχθή τις εις δίκην έπί 
τούτω (άρθρ. 239 παρ. 1 Π.Δ.). Κατά τήν διεξαγομένην άνάκρισιν ένεργεϊται παν 
τό δυνάμενον νά συντελέση εις τήν άνακάλυψιν τής άληθείας καί δή αύτεπαγγέλτως 
(άρθρ. 239 παρ. 2. Π.Δ.).

Εις τον άνακρίνοντα έπιτρέπεται ή χρησιμοποίησις παντός είδους άποδεικτικοϋ 
μέσου, είτε προβλεπομένου ρητώς υπό τής Ποινικής Δικονομίας (άρθρ. 178), άλλά 
καί παντός έτέρου τοιούτου νομίμου καί παραδεδεγμένου έν τή έπιστήμη καί τή 
πρακτική (άρθρ. 179 Π.Δ.).

'Η  πραγματογνωμοσύνη προβλέπεται υπό τοϋ άρθρ. 178 τής Π.Δ. καί θεωρείται 
ώς έν τών κυριωτέρων άποδεικτικών μέσων.

Αί έπί πτωμάτων ένεργούμεναι πραγματογνωμοσΰναι είναι αί εξής : Νεκροψία,
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Νεκροτομή, τοξικολογική καί ίστολογική έξέτασις (έργαστηριακαί έρευναι).
'Η  νεκροψία συνίσταται εις τήν έξωτερικήν έπισκόπησιν τοΰ πτώματος, τή 

βοήθεια ένίοτε καί της ψηλαφήσεως τούτου, ή δέ νεκροτομή εις τήν διάνοιξιν των 
κοιλοτήτων τοΰ σώματος, τοϋ κρανίου καί τήν έξέτασιν πάντων των σπλάγχνων.

Προς συμπλήρωσήν της νεκροτομικής έξετάσεως εις πλείστας περιπτώσεις 
είναι άνάγκη νά λαμβάνωνται τμήματα σπλάγχνων προς ένέργειαν ίστολογικής 
έξετάσεως. 'Υπαρχουσών υπονοιών δηλητηριάσεως λαμβάνονται ομοίως τμήματα 
σπλάχνων, δτε ένεργεϊται ή λεγομένη τοξικολογική έξέτασις. Εις άλλας περιπτώσεις 
έπιβάλλεται ή λήψις των άναγκαίων (λ.χ. αίματος, πύου, ουρών) δι’ ενέργειαν μι
κροβιολογικής τίνος έξετάσεως προς έξακρίβωσιν της αιτίας τοΰ θανάτου ή της κατα- 
στάσεως τοΰ θανόντος προ τοΰ θανάτου (π.χ. μέθης).

Δι’ ειδικών νόμων καθορίζεται, δτι αί έπί πτωμάτων πραγματογνωμοσύναι 
διενεργοΰνται εις εΐδικώς καθιδρυμένα έργαστήρια. Τοιαΰτα έργαστήρια είναι :

1) Τό έργαστήριον ’Ιατροδικαστικής έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών (άρθρ. 5- 
Νόμου Γ.Χ.Π./1910).

2) Τό Νεκροτομείου τοΰ έργαστηρίου ’Ιατροδικαστικής καί τοξικολογίας τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν. 1117/44). καί

3) Τό Νεκροτομείου Πειραιώς (Ν. 495/47).
Πραγματογνώμονες ίατροδικασταί διωρισμένοι δι’ ειδικών Νόμων είναι οί 

κάτωθι :
1) Οί έκάστοτε καθηγηταί, ύφηγηταί καί έπιμεληταί τής ’Ιατροδικαστικής 

τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών (άρθρ. 5 Νόμου ΓΧΠ/1910).
2) Οί ίατροδικασταί τής ’Ιατροδικαστικής υπηρεσίας ’Αθηνών καί Πειραιώς 

(Νόμοι ΓΧΠ/1910 καί Α.Ν. 705/43) καί
3) Οί Νομίατροι έν τή περιφερεία τοΰ Νομοΰ των (άρθρ. 15 Ν. 346/14).
Έάν δέν είναι δυνατή ή έκτέλεσις πραγματογνωμοσύνης εις τ’ άνωτέρω άνα-

φερόμενα έργαστήρια ή εις άλλας έξαιρετικάς περιπτώσεις, διορίζονται συμφώνως 
τώ άρθρω 184 τής Π.Δ. ύπό τοΰ ένεργοΰντος τήν άνάκρισιν δύο ή πλείονες πραγματο
γνώμονες ιατροί. Εις έπειγούσας ή ήσσονος σημασίας περιπτώσεις δύναται νά διορι- 
σθή είς καί μόνον. ’Εάν πρόκειται περί κατεπειγούσης περιπτώσεως ό διορισμός 
δύναται νά γίνη καί προφορικώς, έπακολουθεΐ όμως ή σύνταξις τοΰ έγγράφου.'Η 
διάταξις τοΰ άρθρου τούτου τής Π.Δ. έμφανίζει πρακτικήν άξίαν κυρίως διά τάς έπαρ- 
χίας, όπου κατά τό πλεΐστον δέν ύπάρχουσιν ειδικά ιατροδικαστικά έργαστήρια καί 
ο'ι διωρισμένοι ίατροδικασταί δέν εύρίσκονται έγγύς.

Ν ε κ ρ ο τ ο μ ί α ι  ε ί ς  τ ό  ά ν α τ ο μ ε ΐ ο ν  τ ο ΰ  Έ θ ν ι κ ο ΰ  Π α 
ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  δ ι ά  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς .

Αί προς διδασκαλίαν νεκροτομίαι τυγχάνουσιν άπαραίτητοι διά τήν μόρφωσιν 
τών φοιτητών καί τήν πρόοδον τής ιατρικής έπιστήμης.

Τό άνατομεΐον τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου προμηθεύεται έκ τών διαφόρων 
Νοσοκομείων πτώματα κυρίως άπορων θανόντων, δι’ ά ούδείς ένδιαφέρεται ή διά 
τά όποια δέν υπάρχει άντίρρησις τών συγγενών. Πιθανόν, καίτοι σπανίως, διά δια
θήκης ό θανών ν’ άφήση τό πτώμα του είς τήν διάθεσιν τής έπιστήμης. Έκτέλεσις 
νεκροτομής άνευ συγκαταθέσεως ‘τής οικογένειας τοΰ θανόντος δέν έπιτρέπεται. 
Οί συγγενείς έχουσι τό δικαίωμα τής άρνήσεως, πανταχοΰ σχεδόν άναγνωρισθέν 
καί κατοχυρωθέν άλλαχοΰ δι’ ειδικών διατάξεων παρ’ ήμΐν, έάν γίνη νεκροτομή 
έκ μέρους τοΰ ίατροΰ άνευ συγκαταθέσεως τών συγγενών, ποινική κύρωσις δέν 
υπάρχει. Δυνατόν όμως ν’ άνακύψη εύθύνη άστικής φύσεως. ’Επίσης είς τήν περί- 
πτωσιν ταύτην, είναι πιθανόν νά έφαρμοσθή τό άρθρον 443 τοΰ Π.Ν. έάν ή άνατομή 
έγένετο άνευ τής άπαιτουμένης άδειας τής άρχής.

Καί οί ιατροί τών Νοσοκομείων δύνανται νά ένεργήσωσι νεκροτομήν έπί πτώ-
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ματος, δι’ δ ούδείς ένδιαφέρεται. Οί Κανονισμοί των Νοσοκομείων (παρ’ ήμΐν Ευ
αγγελισμού, Έρ. Σταυροΰ, κλπ.) άναφέρουσιν, δτι επιβάλλεται νεκροτομή τοϋ πτώ
ματος, αν ταύτην κρίνωσιν έπιβεβλημένην οί ιατροί. ’Απαραίτητος δμως καί ενταύθα 
ή συγκατάθεσις των συγγενών.

Εις τδ ιατρικόν περιοδικόν «Κλινική» τοϋ έτους 1930 άναφέρεται περίπτωσις 
έγέρσεως άγωγής εις τδ Πρωτοδικεΐον της Bonn ύπδ των γονέων θανόντος τέκνου 
κατά δύο ιατρών τοϋ Νοσοκομείου, έπί τώ λόγω δτι άπέστειλαν τδ πτώμα εις τδ 
παθολογικόν έργαστήριον τοϋ Νοσοκομείου πρδς έκτέλεσιν νεκροψίας, άνευ γνώσεως 
αυτών.’Ολίγον πρδ της ταφής ό πατήρ έζήτησε ν’ άνοιχθή τδ φέρετρον, οπότε κατε- 
φάνη δτι τδ πτώμα είχε νεκροτομηθή. 'Η  συμπαρισταμένη μήτηρ ήσθένησε έκ τοϋ 
θεάματος. Ένεκεν τούτου ένήγαγεν άμφοτέρους τούς ιατρούς ζητοΰσα άποκατάστασιν 
της ζημίας ήν ύπέστη νοσήσασα.

Τδ δικαστηρίου άπεφάνθη δτι ποινική εύθύνη δεν υπάρχει. 'Ως πρδς τήν άστικήν 
τοιαύτην, άπέρριψε τήν άγωγήν μέ τήν αιτιολογίαν, δτι δεν άπεδείχθη ζημία εις 
βάρος τής μητρός. Έ ν τοσούτω τδ Πρωτοδικεΐον έξέφρασε τήν γνώμην, δτι έπρεπε 
πρώτον νά ζητηθή ή συγκατάθεσις τών γονέων, καθ’ δσον τοιουτοτρόπως εύρισκόμεθα 
έν άρμονία πρδς τά ήθικά συναισθήματα τοϋ άνθρώπου καί τα κρατούντα ήθη.

Καί δμως ή έκτέλεσις άνατομών έπί πτωμάτων, εις δσον ένεστι μείζονα άρι- 
θμδν χάριν έπιστημονικών λόγων, είναι επιβεβλημένη διά τήν πρόοδον τής ’Ιατρικής 
έπ’ ώφελεία τής άνθρωπότητος.

'Ως έκ τούτου έχομεν τήν γνώμην, δτι δεν πρέπει νά ύπάρχη εύθύνη τών ιατρών, 
οΐτινες άποβλέποντες εις τδν άνωτέρω σκοπόν, έκτελοΰσι νεκροτομίας έπί πτωμάτων 
άνευ γνώσεως τών συγγενών.

’Ι δ ι ω τ ι κ ή  ν ε κ ρ ο τ ο μ ί α  α ι τ ή σ ε ι  τ ή ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  τ ο ϋ  
θ α ν ό ν τ ο ς .

Αιτήσει τής οικογένειας δύναται νά ένεργηθή παρ’ ΐατροΰ νεκροτομία, άδεια 
τής άρχής, συμφώνως τώ άρθρω 443 τοϋ Π.Ν.

’Άν δμως έπί τοϋ πτώματος παρατηρηθώσιν ΐχνη βίας ή άλλα σημεία ένδει- 
κτικά έγκληματικής ένεργείας, έν τοιαύτη περιπτώσει ό ίατρδς οφείλει ν’ άναφέρη 
τδ γεγονός εις τήν άρχήν, ίνα αυτή έπιληφθή άνακρίσεως καί διατάξη τήν έκτέλεσιν 
νεκροψίας παρ’ ίατροδικαστοΰ.

Χ ρ ό ν ο ς  ν ε κ ρ ο τ ο μ ή ς .  Ή  νεκροτομή δεν πρέπει νά γίνεται προώρως 
πρδς άποφυγήν άνατομής νεκροφανούς. Κατ’ άρθρ. 443 Π.Ν. «...ό παραβαίνων τάς 
πρδς αποτροπήν τής προώρου άνατομής νεκροΰ έκδιδομένας διατάξεις τιμωρείται 
διά προστίμου ή κρατήσεως μέχρι τριών μηνών». Τδ Β.Δ/μα τοϋ 1835 «περί νε- 
κροσκοπίας» καθορίζει δτι ή διατομή (άνοιγμα) τών πτωμάτων δεν έπιτρέπεται εί μή 
24 ώρας μετά τήν άποβίωσιν, έκτδς άν τοϋ θανάτου τά αίτια τυγχάνουσι γνωστά ή 
άνεφάνη ή σήψις ή ό άνθρωπος άπέθανεν άπδ λοιμικήν νόσον, δτε ή διατομή δύναται 
νά γίνη καί ένωρίτερον (άρθρ. 10 καί 11 Β. Δ/τος 13-5-1835).

Κ α ι σ α ρ ι κ ή  τ ο μ ή  έ π ί  π τ ώ μ α τ ο ς  ή υ σ τ ε ρ ο τ ο μ ί α .  Εις 
περίπτωσιν θανάτου γυναικδς έγκύου, διατρεχούσης τούς τελευταίους τέσσαρας μήνας 
τής κυήσεως, έπιβάλλεται ή έκτέλεσις καισαρικής τομής έπί τοϋ πτώματος, ή λεγο- 
μένη υστεροτομία, πρδς διάσωσιν τοϋ έμβρύου. Παρά Ρωμαίοις υπήρχε Νόμος έπιβάλ- 
λων τήν έξαγωγήν τοϋ έμβρύου, έχων ούτω : «'Ο Βασιλικός Νόμος άπαγορεύει νά 
θάπτηται ή γυνή έκείνη, ήτις άπέθανεν έγκυος πριν ή έξαχθή παρ’ αύτής τδ έμβρυον. 
'Ο διαπράττων άντίθετα πρδς τοΰτο δέον νά θεωρήται, δτι κατέστρεψε μετά τής 
έγκύου καί τήν έλπίδα (ζωήν) τοϋ έμψύχου δντος (έμβρύου)».

Εις δλα σχεδόν τά Κράτη σήμερον ισχύει παρομοία διάταξις. Ουτω καί παρ’ 
ήμΐν τδ άρθρον 9 τοϋ Β. Δ/τος τής 13-5-1835 «περί νεκροσκοπίας» καθορίζει τά 
εξής : «δταν γυνή άποθάνη περί τούς τέσσαρας τελευταίους τής κυοφορίας μήνας,
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ό νεκροσκόπος οφείλει νά μετακαλέση χειρουργόν διά νά σώση τό βρέφος, τδ όποιον 
ενδέχεται νά παραμένη ζών έτι εις της μητρός τούς κόλπους. "Αν δέ παραμελήση 
τό χρέος τοΰτο περιπίπτει είς την κατ’ άρθρον 302 τοϋ Π.Ν. ποινήν». Δηλαδή θεω
ρείται ώς ένοχος άνθρωποκτονίας έξ άμελείας.

Ή  διάσωσις τοϋ έμβρύου δεν επιτυγχάνεται πάντοτε. Αί ελπίδες διασώσεως 
είναι όλίγαι, αύξάνονται όμως αδται, όσον τό έμβρυον εύρίσκεται εγγύτερον προς 
τον χρόνον τοϋ τοκετοΰ, ύπό τήν προϋπόθεσιν πάντοτε της ταχείας χειρουργικής 
έπεμβάσεως.

’Αλλά καί ή αιτία, ήτις υπήρξε άφορμή τοϋ θανάτου τής μητρός ενέχει ιδιαι
τέραν σπουδαιότητα. ’Εάν ό θάνατος αύτής έπήλθεν αΐφνιδίως, έξ άτυχήματος τινός, 
ή ελπίς διασώσεως τοϋ έμβρύου δι’ύστεροτομίας, έγκαίρως ένεργουμένης,είναι μεγάλη. 
’Εάν όμως ό θάνατος είναι άποτέλεσμα νόσου τινός τής μητρός καί δή μακράς ή 
βαρείας αί έλπίδες διασώσεως τοϋ έμβρύου είναι όλίγαι, καθ’ όσον συνήθως τότε τό 
έμβρυον προαποθνήσκει τής μητρός (ίδε Κάτσα Δεοντολογία σελίς 370).

'Οπωσδήποτε είτε περί θανάτου τής μητρός συνεπεία δυστυχήματος ή νόσου 
τινός πρόκειται, ό ιατρός δέον νά προβή είς ύστεροτομίαν έπιχειρών τήν διάσωσιν 
τοϋ έμβρύου.' Είς τήν έφημερίδα «Καθημερινή» τής 22-3-1956 έδημοσιεύθη περί- 
πτωσις προσφάτου ύστεροτομίας έν Λονδίνω.

Κατά τό δημοσίευμα άρρεν βρέφος έγεννήθη έσχάτως ολίγον χρόνον μετά τον 
θάνατον τής μητρός του, ήτις κατέπεσεν ένω κατήρχετο τοϋ λεωφορείου καί μετ’ 
ολίγον έξέπνευσεν είς τό Νοσοκομεϊον. Ό  ιατρός τής υπηρεσίας έξετάσας τήν νεκράν 
μέ τό στηθοσκόπιον άνεκάλυψεν ότι. ήτο έγκυος. Μετέφερεν ταύτην άμέσως είς τό 
χειρουργεΐον καί τήν ύπέβαλεν είς έγχείρησιν. Ήμίσειαν ώραν μετά τον θάνατον τής 
νέας, ήλθεν είς τήν ζωήν ένα βρέφος μόλις εξ μηνών, τό όποιον δεν άνέπνεεν. Έτοπο- 
θετήθη είς θάλαμον οξυγόνου, άλλά μετά επτά ώρας άπέθανε καί αύτό. «ΤΗτο ένας 
χαριτωμένος μπεμπές» είπε μιά άδελφή τοϋ Νοσοκομείου, «έκάμαμε ό,τι ήτο δυνα
τόν διά νά τον σώσωμεν, άλλά δέν τό κατωρθώσαμεν».

Δοθέντος ότι ή ύστεροτομία προς διάσωσιν τοϋ έμβρύου ένεργεϊται εύθύς μετά 
τον θάνατον τής μητρός, ό ένεργών ταύτην ιατρός, θά διέτρεχε τον κίνδυνον νά ίδη 
έφαρμοζόμενον κατ’ αύτοΰ τό άρθρ. 11 τοϋ Ν. Δ/τος τής 13-5-1835, δπερ άπαγο- 
ρεύει τήν διάνοιξιν πτώματος προ τής παρελεύσεως ώρισμένου χρόνου έάν δέν συν- 
τρέχουσιν αί έξαιρέσεις τοϋ άρθρου τούτου. Προς άποφυγήν τής έκ τούτου 
κατηγορίας συνισταται όπως ή έπί τοϋ πτώματος ύστεροτομία λαμβάνη τήν μορφήν 
πραγματικής έγχειρήσεως, τοϋ ίατροΰ λαμβάνοντος κατ’ αύτήν πάσαν φροντίδα, ώς 
άν έπί ζώσης γυναικός ένήργει, ώστε καί αν πρόκειται περί νεκροφάνειάς άποφεύγεται 
ό κίνδυνος θανατώσεως (Κάτσα Δεοντολογία σελίς 371). (Συνεχίζεται)

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
*Η λύσις τοϋ άστυνομικοΰ προβλήματος τοϋ 87ου τεύχους ύπό τον τί

τλον «Ή  παγίδα», είναι ή έξής :
Ό  ’Αστυνόμος «X» παρετήρησε ότι μέσα στο γραφείο τοϋ ’Ό  σ κ α ρ  

δέν υπήρχε τηλέφωνο.
’Εκ των άναγνωστών μας, άπέστειλεν ορθήν λύσιν ό άστυφύλαξ Κ. 

467 Ψαράκης ’Εμμανουήλ.
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Μιά άξέχαστη γιορτή ψ
ψ .—Μιά πανέμορφη, σεμνή και αλησμόνητη γιορτή ώργάνωσε και παρουσίασε, X  

X  μέ τήν λήξη τοϋ 1956, ό γνωστός γιά τήν πλούσια δράση του καί τις πολύτιμες ύπη- χ  
φ -  ρεσίες του προς τις άστυνομικές οικογένειες, «'Όμιλος Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας ‘Φ  

Πειραιώς», στό Στάδιο Καραϊσκάκη. “ff '
Ή  έπιτυχία αύτης της γιορτής έκλεισε ένα χρόνο, έναν ολόκληρο άγωνιστικό 

χρόνο, έργων καί αγάπης τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, πού στάθηκε πάντα κοντά στον ntg 
X  πόνο καί τά προβλήματα τών άστυνομικών, πολύτιμος φίλος καί προστάτης. JL
X  Οί εύγενικοί σκοποί του, τά τολμηρά σχέδια του, ή χριστιανική του δράση, X
Φ  καί προ παντός τό έξαιρετικό του συμβούλιο, ανάμεσα στο όποιο ξεχωρίζει ή άγα- Φ  

πημένη μορφή της κ. ’Αθήνας Δηλαβέρη, έχουν καταστήσει τον "Ομιλο αύτό ένα 
^  αληθινά φιλανθρωπικό ορμητήριο γιά Μεγάλα καί ’Ωφέλιμα έργα. 
jdg Γι’ αύτό καί ό κόσμος έσπευσε κατά χιλιάδες νά κατακλύση τον χώρο τοϋ ^g
nkf σταδίου, ένισχύοντας τις προσπάθειες τών γυναικών αύτών, πού, χρόνια καί χρόνια ^  
^  τώρα, στεκουν στην πρώτη γραμμή του κοινωνικού αγωνος για την ανακούφιση ^
^  τών οικογενειών τών αστυνομικών υπάλληλων.

SBf^  'Υπο τούς ήχους της Μπάντας της ’Αστυνομίας Πόλεων, πού έδινε το πανη- ^
Ίφί γυρικό χρώμα στή γιορτή, προσέρχονταν κατά ομάδες πλήθη επισήμων καί κόσμου, 
j|g ένώ ολόγυρα τό άνετο καί συγχρονισμένο αύτό στάδιο είχε διακοσμηθή μέ γοΰστο. ^g 
nfcj Τάξις καί ένθουσιασμός κυριάρχησεν άπολύτως.
X  ’Από τούς πρώτους προσηλθαν καί έτίμησαν, μέ τήν εύγενική παρουσία τους, X
Φ  τή γιορτή: ό 'Υφυπουργός τών Οικονομικών κ. ’Αλιμπράντης, ό Βουλευτής Πειραιώς χ  
Φ  καί Πρόεδρος τοϋ ’Ολυμπιακού, κ. Άνδριανόπουλος, ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. φ  
X  Σαπουνάκης, ό Βουλευτής ’Αθηνών κ. Βρανόπουλος, ό ’Αρχηγός τοϋ Άστυν. Σώ- 
]φ[ ματος κ. Κόκκινος, ό Δ/ντής ’Αθηνών κ. Γεωργίου, άνώτεροι ’Αξιωματικοί της Ά - ^  
nfcj στυνομίας καί άλλοι επίσημοι. g&r
X  Τούς προσερχομένους ύπεδέχετο ή εύγενεστάτη καί άκούραστη Πρόεδρος τοϋ X
X  Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κ. Άθηνά Δηλαβέρη, περιστοιχιζομένη άπό τις κυρίες τοϋ γ  
^  Διοικητικού της Συμβουλίου. Γλυκά καί άναψυκτικά προσεφέρθηκαν άφθονα, κατά 

την όιαρκεια της ομορφης αυτής γιορτής, της οποίας τμήμα του προγράμματος 
^  περιελάμβανε καί ποδοσφαιρικόν αγώνα μεταξύ τών αναπληρωματικών ομάδων gjg 
j^g Παναθηναϊκού καί ’Ολυμπιακού, πού έληξεν ισόπαλος 2—2. ntg
X  Ή ταν ένας ώραιότατος, ταχύς καί θεαματικός άγώνας, πού άρχισε μέ τήν
X  άπονομή άναμνηστικών λαβάρων πού πρόσφεραν στις δύο ομάδες, οί κυρίες τού X  
^  Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς. Καί θά ήμποροΰσε νά είναι ένας άριστος άγώνας, έάν ό διαι- ^  

τητής δέν ύπέπιπτε σέ τόσα λάθη. Γιατί έσφύριξε ανύπαρκτα φάουλ, παρεσιώπησε 
/φί ήθελημένα λακτίσματα, καί τό κυριώτερον κατελόγισε ένα εντελώς άνύπαρκτον πέ- ^  
^  ναλτυ πού άπέφερε καί τό 4ον άντικανονικό γκόλ. Πάντως οί νεαροί παίκτες τών δύο j&r 
gig ομάδων ένθουσίασαν, μέ καλυτέρους τούς : Κρητικόν, Κορώση, Νικητάκη, Βουρ- X  
X  λιωτάκη, Ποσειδώνα καί Τσώχον. X

Μετά τον άγώνα άπενεμήθησαν κύπελλα καί στις δυο ομάδες.
—’Έτσι έληξεν ή άξέχαστη αύτή γιορτή, πού άνανέωσε τούς δεσμούς αγάπης 

'φ  πού ενώνουν τον ’Αστυνομικό Κόσμο, μέ τον Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, τή ζεστά] αύτή 
^  καί φιλόξενη φωλίτσα, μέσα στήν οποίαν τά παιδιά μας καί οί γυναίκες μας, βρί- ^g 
gjjg σκουν τήν θαλπωρή, τήν περίθαλψη, τήν άγάπη καί τήν εύτυχία. Καλές κυρίες τού gig 
X  Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς,’ γιά μιά άκόμα φορά σας ευχαριστούμε γιά ολα. X
ψ  ' Σ. Κ. Π. X

Φ
ΦίΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΜ*



Στάρ του ιταλικοί; φεστιβάλ, σε μιά πρόσφατη φωτογραφία των στις αίθούσες | 
τοΰ ξενοδοχείου «ATHENE ΠΑΛ'ΛΑΣ». Διακρίνονται, άπό αριστερά πρός τά δεξιά: 
(όρθιοι) Μάρκο Βικάριο (σύζυγος Ποντεστα), Φράνκο Ίντερλέγκι (σύζυγος Λουάντι), 
δόκτωρ Μποτζίνι ( ’Αρχηγός ’Αποστολής), καί Κόμης Μπόντζι (σύζυγος Καλαμάϊ). Κα- 
θήμεναι: Άντονέλα Λουάντι, Μανταλένα Φίσσερ, Ροσσάνα Ποντεστα, Συλβάνα Παμπα- 

νίνι, Κλάρα Καλαμάϊ καί Λουτσία Μπάντι.

μεγέθους γνωστές σ’ δλη τήν γή, συμπαθητικούς ζέν πρεμιέ, καί ένα ολόκληρο πλή
θος άπο ξένους τεχνικούς, δημοσιογράφους καί σκηνοθέτες...

ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
-  ΣΤΟ "ATHENE - ΠΑΛΛΑΣ,, -

'Υπό κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Άρχιφύλακος

—"Ενα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, άναστάτωσε κυριολεκτικά τήν 
Αθηναϊκή κοινωνία τον περασμένο μήνα..·,

Μέ το κομψό, άνετο καί πολυτελέστατο ύπερωκεάνειο «ΟΛΥΜΠΙΑ» έ'φτασε 
στήν Ελλάδα έ'να κλιμάκιο ’Ιταλών ήθοποιών τής «Τσινετσιτά», γιά νά προσδώση 
ιδιαίτερη αίγλη στήν «εβδομάδα τοΰ ’Ιταλικού φιλμ», δίνοντας έτσι τήν ευκαιρία 
•στο ’Αθηναϊκό κοινο νά γνωρίση άπο κοντά καί νά χειροκρότηση βεντέττες πρώτου
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Παρά τον λιγάκι... οικογενειακό χαρακτήρα του, ό ’Ιταλικός αύτός κινηματο
γραφικός όμιλός άντιπροσώπευε όλες τις τάσεις, τις άναζητήσεις καί τις μορφές της 
’Ιταλικής έβδομης τέχνης...

Τον άποτελοΰσαν οκτώ εκλεκτά ζευγάρια καί άλλοι, επίσης διάσημοι, μεμο
νωμένοι καλλιτέχνες...

'Η  Άντονέλλα Λουάντι μέ τον άντρα της Φράνκο Ίντερλέγκι, ή Ροσσάνα 
Ποντεστά μέ τον άντρα της Μάρκο Βικάριο, ή Συλβάνα Παμπανίνι μέ τον πατέρα 
της, ή Μανταλένα Φίσσερ μέ την μητέρα της, ό εξερευνητής ντοκυμανταίρ κόμης 
Μπόντσι μέ τήν γυναίκα του Κλάρα Κάλαμάϊ, ό ’Αρχηγός της ’Αποστολής καί ένας 
άπό τούς διευθύνοντες τήν «Ούνιτάλια», ή στάρλετ Λουτσία Μπάντι καί άλλοι...

—"Ολοι αύτοί ήρθαν για δυό-τρεΐς μονάχα μέρες... ’Ίσα-ϊσα νά δώσουν τό 
μεγάλο καλλιτεχνικό τους παρόν, στήν ’Ιταλική έβδομάδα πού ώργάνωσε ή «Ούνι
τάλια» μέ τήν κινηματογραφική εταιρεία «Δαμασκηνός—Μιχαηλίδης»...

Χιλιάδες περίεργου καί ένθουσιασμένου κόσμου στριμώχτηκαν πρώτα στο- 
λιμάνι, κι’ ύστερα έξω άπό τό ξενοδοχείο τους, για νά δουν τις «όμορφες» καί νά 
καμαρώσουν τόσες άγαπημένες μορφές, πού αύτή τουλάχιστον τήν κινηματογρα
φική περίοδο μεσουρανούν μεγαλόπρεπα στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα...

Τέτοια κοσμοσυρροή καί τόσες έκδηλώσεις κανείς δέν περίμενε... Γι’ αυτό· 
όλες οί ραδιοφωνικές εκπομπές της πρωτευούσης, έσπευσαν νά διαπραγματευθοϋν 
μιά συνέντευξη, ύπό όποιουσδήποτε όρους, γιά νά εξασφαλίσουν στούς άκροατές 
τους μιά άπ’ τις λίγες καλλιτεχνικές έκπλήξεις, εύρυτάτης σημασίας καί έκτάσεως...

’Ανάμεσα λοιπόν στις άλλες έκπομπές βρεθήκαμε κι’ έμεϊς...
Τί έπιτύχαμε έμεϊς καί τί επέτυχαν οί άλλοι, αύτό δέν χρειάζεται ν’ άναφερθή... 

Τ’ άκούσατε στο ραδιόφωνο, καί ενθουσιαστήκατε...
"Ενα μονάχα θάπρεπε νά τονισθή... ότι δηλαδή ή ’Εκπομπή της ’Αστυνομίας 

είναι ή μόνη πού παρουσίασε στο ραδιόφωνο όλες μαζί τις στάρ τού ’Ιταλικού κινη
ματογράφου...

’Αλλά ας πάρουμε τά πράγματα άπό τήν αρχή...

Πριν προχωρήσουμε όμως σ’ αύτό τό καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, έχουμε ιερή 
ύποχρέωση ν’ άνοίξουμε μιά μικρή παρένθεση γιά νά περικλείσουμε μέσα σ’ αυτήν 
τις πολλές, θερμές, ειλικρινείς καί εγκάρδιες ευχαριστίες μας προς τον έκλεκτό 
καί διακεκριμένο έκπρόσωπο της «Ούνιτάλια» κ. Εμμανουήλ Νικολαρείζη, γιά τήν 
προθυμία, τήν εύγένεια καί κατανόηση ποΰδειξε απέναντι μας, καί στον όποιον 
οφείλεται ένα μεγάλο μέρος της θαυμαστής αύτής έπιτυχίας μας, πού κερδήθηκε 
μέ πολλούς κόπους, άφοΰ αυτήν τήν φοράν είχαμε ν’ αντιμετωπίσουμε μιά Παμπα
νίνι, μιά Ποντεστά, μιά Λουάντι καί έναν δαιμόνιο Μπόντσι...

** *
Πρωί-πρωί...
Πολύ πρωί...
Σχεδόν χαράματα...
Λίγοι κουλουρτζήδες έδώ κι’ έκεΐ στις γωνιές... ένας φορτωμένος αχθοφόρος... 

μερικά νυσταγμένα αυτοκίνητα... μερικοί μαχμουρλήδες περαστικοί... κι’ ένα σωρό 
κτίρια δεξιά κι’ άριστερά...

Αύτή είναι ή πρώτη εικόνα τής οδού Σταδίου, πού θύμιζε έκείνη τή στιγμή 
λιγάκι παληά ’Αθήνα... μέ τό άραχνοΰφαντο σκοτάδι της, τήν λιγοστή κίνησή της, 
τούς άραιούς διαβάτες της, τή σιωπή της...

’Αλλά ποιος έδινε σημασία στο δειλό ρωμαντισμό ποΰχε φωληάσει στήν κάθε 
γωνιά της!!!...

Μέ τό μαγνητόφωνο στο χέρι ανεβαίνουμε αυτόν τον δρόμο, πού λίγες ώρες
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άργότερα θά πλημμυρίση κόσμο, ζωή, κίνηση, καί πού τώρα σιγο-κοιμάται στά 
πόδια τοΰ παρθενώνα, καθώς τον πολιορκούν τα πρώτα φώτα της ’Ανατολής...

Περπατάμε βιαστικά... "Ομως πιο βιαστικά τρέχει ή σκέψη μας, κοντά στούς 
καλλιτέχνες πού πρόκειται νά συναντήσουμε...

—Θά μάς δεχτούν άρά γε;»... Πώς θά μάς φερθούν;... Θά τά καταφέρουμε;»
...Κι’ όταν φτάσαμε κάποτε στο «ATHENE ΠΑΛΛΑΣ», κι’ άποθέσαμε το 

βαρύ φορτίο μας, αίστανθήκαμε γιά πρώτη φορά μιά δειλία, ένα φόβο, ένα κόμ
πλεξ πεσσιμισμοΰ...

Τί γυρεύαμε εμείς εκεί, μέσα στο μαρμαρένιο αύτο Παλατάκι της ’Αθήνας, 
πλάι σέ τόση έπισημότητα καί πολυτέλεια!!!...

"Ομως πιστεύαμε στήν άποστολή μας, κι’ ή Πίστη μας αυτή μάς έδωσε τή 
δύναμη νά τεντώσουμε το κορμί μας, νά διορθώσουμε τή γραβάτα της στολής 
μας, καί νά σταθούμε στο μοντέρνο σαλονάκι τοΰ ξενοδοχείου σάν γνώριμοι, παληοί 
θαμώνες του, σάν ΐσοι προς ίσους μέ όλους τούς άλλους...

Σ ’ αύτο συνέτεινε σημαντικά καί ή εύγενική βοήθεια, ή καλωσύνη καί ή άγάπη 
ποΰδειξε άπέναντί μας ή διεύθυνση τοΰ ξενοδοχείου πού άξίζει νά ύπογραμμισθή...

Μιά φιλόξενη ζεστασιά μάς κύκλωσε...
Καί σταθήκαμε νά περιμένουμε ήσυχα-ήσυχα, καπνίζοντας, πέντε περίπου 

ώρες...
*

* * ~  ,Θαρρώ έντεκα ήταν ή ώρα... όταν ή πόρτα τοΰ άσανσέρ άνοιξε, καί βγήκεν 
ή Ροσσάνα Ποντεστά...

Λεπτή, μελαχροινή καί όλόγλυκεια, ή πανέμορφη αυτή μικρούλα, πού δεν 
είναι άκόμα 23 χρονών, δεν έχει τίποτε το θεατρικό έπάνω της... Οΰτε όφος, ούτε 
έξάρσεις...

Καί καθώς τήν βλέπαμε νά προχωρή κατά το μέρος μας, νομίσαμε ότι ξανα
βλέπαμε τήν Ναυσικά καί τήν ώραία Ελένη, πού μέ τόση γοητευτική χάρη ύποδύ- 
θηκε στον κινηματογράφο...

Μάς πλησίασε ευγενικά... Κι’ ύστερα άπό τίς πρώτες φιλοφρονήσεις, μάς 
έδωσε μερικά στοιχεία γιά τή ζωή της, χάριν τών άναγνωστών τού περιοδικού
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».

’Από τήν ίδια λοιπόν μάθαμε ότι είναι γνήσια ’Ιταλίδα, καί ότι τήν καρριέρα 
της τήν χρεωστά στο διάσημο γάλλο σκηνοθέτη Λεονίτ Μογκύ, πού τής έδωσε ένα 
μικρό ρόλο στήν ταινία του: «Αύριο θάναι πολύ άργά...» κοντά στον Βιττόριο ντέ 
Σίκα καί τον Πιεράντζελλι. Μάς είπε άκόμα ότι έχει «γυρίσει» 24 φίλμς στήν ’Ι
ταλία, στο Χόλλυγουντ, στή Γαλλία καί στο Μεξικό, ότι ή τελευταία της ταινία είναι 
τό «Σαντιάγκο» πού γύρισε στήν ’Αμερική μέ τον "Αλλαν Λάντ, ότι λογαριάζει 
νά παίξη τοΰ χρόνου σοβαρούς ρόλους στο θέατρο, καί ότι λατρεύει τον άντρα της...

Πράγματι πολύ κοντά της, στέκει ό Μάρκο Βικάριο, ό γνωστός πιά ήθο- 
ποιός τοΰ κινηματογράφου, πού έχει παίξει διάφορους ρόλους σέ 24 φίλμς.

—"Υστερα τό μαγνητόφωνο μπαίνει σέ λειτουργία, καί ή Ροσσάνα Ποντεστά, 
ή γλυκύτερη στάρ τής ’Ιταλικής συντροφιάς, δίνει μιά μικρή συνεντευξούλα γιά τούς 
άκροατάς τής ’Αστυνομικής ’Εκπομπής:

—Ποιές είναι οί εντυπώσεις σας, οί πρώτες έντυπώσεις σας, άπό τήν ’Αθήνα 
καί τον κόσμο της, κ. Ροσσάνα;

—«Είναι ή πρώτη φορά πού έρχομαι στήν Ελλάδα, καί, πιστέψτεμε, οί έντυ- 
» πώσεις μου είναι εξαιρετικές άπό κάθε πλευρά.

« Είχα τήν επιθυμία, άπό πολλά χρόνια, νά έρθω στήν Ελλάδα, γιατί στήν 
» ’Ιταλία έχουμε κοινά συναισθήματα μέ τούς "Ελληνες, άφοΰ καί στά κλασσικά 
» μας Λύκεια σπουδάζουμε ποιήματα τού 'Ομήρου, καί τούς θρύλους τής Ελληνικής



42 94 Σπύρου Πηλοϋ

» Μυθολογίας. Καί αυτός είναι ένας άκόμη λόγος πού νοιώθω τόση ευτυχία πού 
3> ήρθα έδώ .

—Μήπως θά είχατε τίποτε να μάς πήτε για τήν ’Αστυνομία Πόλεων;
—«ΤΩ! Το ’Αστυνομικό Σώμα της ’Αθήνας είναι πραγματικά θαυμάσιο. 

3) Τό καταλάβαμε περισσότερο όλοι μας τό βράδυ της πρεμιέρας του φιλμ: «Χα- 
3) μένη ’Ήπειρος». Τά κατάφερε τόσο καλά, κι’ ήταν ή συμπεριφορά του τόσο άψογη, 
3) ώστε είναι ή πρώτη φορά, σέ μιά ξένη χώρα, πού είδα τον κόσμο νά κράτη μέ 
3) τάξη τις θέσεις του. Αυτό τιμά τήν Ελληνική ’Αστυνομία Πόλεων».

—Καί που σκοπεύετε νά πάτε υστέρα, κ. Ποντεστά;
—«Θά γυρίσουμε όλοι μαζί στήν ’Ιταλία. 'Ύστερα έγώ καί ό άντρας μου, 

3) Μάρκο Βικάριο, θά πάμε στήν ’Αμερική. Έ κεΐ έγώ θά γυρίσω ένα φιλμ στο Χόλ- 
3) λυγουντ, καί ό άντρας μου άλλο, στο Μεξικό».

•—Ή  Διεύθυνσις τής ’Αστυνομικής Σχολής σάς εύχαριστεί θερμά.
—«’Ίσα-ίσα. Έ γώ  εύχαριστώ έσάς».

*He ♦
Ύστερα καί πάλι ή πόρτα τοϋ άσανσέρ άνοιξε καί μιά άλλη «μεγάλη» στάρ 

μάς πλησίασε, ή Μανταλένα Φίσσερ.
Ψιλή κι’ αύτή, κομψή καί όμορφη, έχει τή σοβαρότητα καί τον άέρα τής 

«διανοουμένης» στάρ. Γιά τον κινηματογράφο φαίνεται έτι έ'χει μεγάλη ιδέα, καί τή 
δουλειά της σ’ αυτόν τή θεωρεί σάν μιά άνώτερη άποστολή. Θά μπορούσαμε νά 
πούμε ότι ή Μανταλένα Φίσσερ αντιπροσωπεύει τον εύγενικό ιδεαλισμό τής 7ης 
τέχνης καί τήν ελπίδα τού εξαγνισμού των έργων τού μέλλοντος.

Ή  Μανταλένα Φίσσερ (άπό πατέρα Ελβετό καί μητέρα’Ιταλίδα) θέλει ν’ 
•άνέβη στο κινηματογραφικό στερέωμα μέ τήν πίστη της, κι’ όχι μέ τήν ομορφιά 
της στήν οποίαν φαίνεται νά μή δίνη καί μεγάλη σημασία...

Μάς μιλά γιά τον έαυτό της χαμογελώντας... "Ομως στήν άκρη κάθε κουβέντας 
της διακρίνεται καθαρά μιά προσωπικότητα καλλιεργημένη καί «αύστηρών άρχών».

Θά τήν δούμε, μάς λέει, πολύ γρήγορα στο φίλμ: «Οί τέσσερες ερωμένες» 
κοντά στήν Έλεονώρα Ρόσσι Ντράγκο. "Οσο γιά τήν καρριέρα της έχει μονάχα 
νά μάς πή τρία φίλμ, πού γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, καί ένα ρόλο στήν 'Ισπανική 
ταινία: «Τό μεγάλο ψέμμα». Κι’ όταν τελειώνει ή προφορική προανάκριση γιά τό 
περιοδικό, άρχίζει ή κυρία ανάκριση τού μαγνητοφώνου, γιά τούς άκροατάς τής 
εκπομπής τής ’Αστυνομίας:

—Δυο λόγια γύρω άπό τις έντυπώσεις σας, δνίς Φίσσερ...
—«Οί εντυπώσεις μου γιά τήν Ελλάδα, άπ’ δ,τι πρόφτασα νά δώ, είναι πραγ- 

3) ματικά θαυμάσιες. Είναι μιά υπέροχη χώρα ή Ελλάς, μέ καλό κόσμο, καί ΐδιαι- 
3) τέρως μέ όμορφες γυναίκες. ’Αλήθεια!!! οί Έλληνίδες είναι ώραιότατες, καί μοΰ 
» έκαναν μεγάλη εντύπωση. Διατηρούν τήν κλασσική ομορφιά τών άρχαίων Έ λ- 
3) ληνίδων, πού ήταν όνομαστές γιά τό κάλλος καί τή γοητεία τους».

—Μήπως ζηλέψουν οί άνδρες γι’ αύτά πού λέτε;
—«Μά γιά τούς άνδρες είναι πολύ δύσκολο νά μιλήσω, επειδή....»
—Μιλήστε τότε γιά τούς άνδρες τού ’Αστυνομικού Σώματος.
—«”Α! Οί άνδρες τής ’Αστυνομίας τών ’Αθηνών, άπ’ ό,τι είδα καί κατάλαβα 

33 είναι στήν κυριολεξία πολύ καθώς πρέπει καί ικανοί».
•—Καί γιά τά καλλιτεχνικά σας σχέδια, τί θά θέλατε νά μάς πήτε;
—«Γιά τά καλλιτεχνικά μου σχέδια; Λοιπόν, θά γυρίσω ένα έργο στήν 'Ισπα- 

3) νία. Δέν άπεφασίσθη όμως άκόμα πότε θ’ άρχίση τό γύρισμα. Δέν είναι άκόμα 
33 γνωστό, αν θά είναι συμπαραγωγή μέ ’Αμερικανούς».

—Σάς εύχαριστοΰμε θερμά.
—«Μά, κι’ έγώ σάς εύχαριστώ».
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Μετά τήν Φίσσερ πλησιάζει στο μικρόφωνο ό άρχηγός της ’Αποστολής καί 
έκ των Διευθυντών τής Ούνιτάλια κ. Μποτζίνι, πού είναι συγχρόνως καί ένας άπό 
τούς πιο επιτυχημένους κινηματογραφιστάς τοΰ κόσμου.

Φιλότιμος κι’ άκούραστος έργάτης της κινηματογραφικής ιδέας ό κ. Μπο
τζίνι, είναι μαζί καί ένας γοητευτικός άντρας.

Μάς πληροφορεί δτι φέτος ή παραγωγή των ιταλικών στούντιο θά φθάση 
τά 120 φίλμς.

Κι’ ύστερα άπευθυνόμενος προς τούς άκροατάς μας, λέει:
—«Εύχαριστώ τήν Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, γιά τήν οποίαν πλη- 

» ροφορήθηκα, άπό τήν πρώτη στιγμή πού ήρθα στήν Ελλάδα, δτι έχει μεγάλη 
» δημοτικότητα καί άγαπιέται πολύ. Τήν εύχαριστώ γιατί μοϋ δίνει τήν εύκαιρία 
μ νά χαιρετήσω, έξ ονόματος ολόκληρης τής ’Ιταλικής άποστολής, τό Ελληνικό κοινό 
ΐ) καί τούς ’Ιταλούς πού κατοικούν στήν Ελλάδα.

«Αΐσθανθήκαμε τό εξαιρετικό, πράγματι, πνεύμα φιλοξενίας, πού διακρίνει 
» τον Ελληνικό Λαό, επάνω άκόμα στο θαυμάσιο ύπερωκειάνειο «ΟΛΥΜΠΙΑ» 
» οπού μάς έγινε μιά εγκάρδια υποδοχή.

«Ό  εφοπλιστής κ. Γουλανδρής, μέ τήν μεγάλην του ευγένεια, τήν γενναιο- 
» φροσύνη του καί τήν λεπτή κατανόησή του άπέναντί μας, επέτυχε νά φιλοξενήση, 
» μέ τον καλύτερο τρόπο, ολόκληρη τήν πολυμελεστάτη ομάδα τών καλλιτεχνών 
» καί τών δημοσιογράφων μας.

«Σάς εύχαριστώ δλους, ιδιαιτέρως δμως τό ’Αστυνομικό Σώμα, διότι χάρις 
» στήν ικανή πρωτοβουλία του, τήν χαρακτηριστική εύγένειά του, τήν άρίστη καί 
» υποδειγματική οργάνωση καί πειθαρχία του, κατάφερε νά μάς εξασφάλιση άνεση 
)) στις μετακινήσεις μας, καί τάξη στις δημόσιες έμφανίσεις μας, ώστε δλες οί καλ- 
» λιτεχνικές έκδηλώσεις τοΰ φεστιβάλ μας νά γίνουν μέ ζηλευτή άρμονία».

«Σάς εύχαριστώ!...»
** *

Μετά τον κ. Μποτζίνι έγινε μιά μεγάλη διακοπή. Οί ξένοι καλλιτέχναι έπρεπε 
νά πάνε στήν ’Ακρόπολη.

—«’Άν θέλετε,μπορείτε νά περιμένετε» μάς ψιθυρίζει ευγενικά ή Ροσσάνα 
Ποντεστά «σέ μιά ώρα θά γυρίσουμε, καί θά μπορέσετε νά πάρετε συνεντεύξεις 
καί άπό τίς άλλες...»

Μιά ώρα!!! Τί ήταν μιά ώρα, μπροστά στις τόσες πού είχαμε διαθέσει γιά 
τή δουλειά αυτή!!!..

Καί παίρνοντας ένα κάθισμα, περιμέναμε ύπομονετικά τήν επιστροφή τους, 
ενώ ένα σωρό ξένοι έμπαιναν καί έβγαιναν στό ξενοδοχείο...

Πλησίαζε μεσημέρι δταν τ’ αύτοκίνητα, ό κόσμος, οί φωνές, τά χειροκροτή
ματα έξω άπό τό ξενοδοχείο μάς έδωσαν νά καταλάβουμε δτι ο ί’Ιταλοί καλλιτέχνες 
είχαν γυρίσει...

Ξανατοποθετήσαμε τό μαγνητόφωνο, καί περιμέναμε... "Ο,τι είδαμε στή συ
νέχεια μάς άποζημίωσε γιά τήν άναμονή μας...'Ένα ταιριαστό,πανέμορφο ζευγάρι 
ερχόταν προς εμάς... ένα ερωτευμένο ζευγαράκι, πού—δπως λένε—είναι τό πιο άκρι- 
βοπληρωμένο καλλιτεχνικό ζευγάρι τοΰ κόσμου...

Πίταν έκεΐ κοντά μας, δμορφη δσο καμμιά, γοητευτική δσο ποτέ άλλοτε, ή 
Άντονέλλα Λουάντι, μέ τον χαριτωμένο καί κομψό άντρα της, Φράνκο Ίντερλέγκι, 
επίσης ήθοποιό τοΰ κινηματογράφου. Οί θαυμασταί της Λουάντι πού δέν τήν είδαν 
πλάϊ στον άντρα της, εκείνο τό μεσημέρι, έχασαν ένα σπάνιο θέαμα...

Χειροκροτήματα, φλάς πού άφηναν εκτυφλωτικά φώτα έδώ κι’ εκεί, επιφω
νήματα θαυμασμού καί βλέμματα δλο λατρεία, υποδέχτηκαν τό ύπέροχο αυτό ζευ
γάρι...
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Άπό Έλληνίδα μητέρα καί πατέρα ’Ιταλό, ή θελκτική Άντονέλλα, γεννή
θηκε στή Βηρυττό, εδώ καί 24 χρόνια. ’Έχει παίξει ώς τα τώρα, σέ 17 ταινίες, 
άνάμεσα στις όποιες ξεχωρίζουν τό «Κόκκινο καί Μαΰρο» πλάι στον Ζεράζ Φιλίπ 
καί ή « Κάστα Ντίβα».

Μας μίλα γιά τή ζωή της, μέ μιά χαριτωμένη αφέλεια πού ενθουσιάζει καί 
κατακτά, ένώ ό άντρας της τήν κυττά μέ λατρεία στα μάτια καί τήν άκολουθεΐ 
παντού... Δέν τήν λατρεύει άπλώς. 'Η  Λουάντι είναι γι’ αυτό ή δεύτερη θρησκεία του.

'Η  Άντονέλλα μιλά τα Ελληνικά, μ’ ένα διασκεδαστικό ιδιωματισμό, πού τήν 
κάνει άκόμα πιο χαριτωμένη. Μάς λέει ότι της άρέσει ό χορός καί τά.,.άρχαΐα σκου
λαρίκια. Μάς λέει άκόμα ότι άγαπά τήν Ελλάδα, καί θέλει να παίξη σέ 'Ελληνικό 
φίλμ.

Κι’ όταν της δίνουμε τό μικρόφωνο, βάζει τά γέλια σαν μικρή μαθητριούλα, 
καί άπαντά:

—«Καλή μέρα σας. Τί θέλετε να σάς πώ; Τά 'Ελληνικά δέν τά ξεύρω καί τόσο 
» καλά. Πάντως τά ξέρω λιγάκι. Καί ξέρετε γιατί; Γιατί ή μητέρα μου είναι Έλλη- 
» νίδα, καί μάς τάμαθε άπ’ όταν είμαστε μικροί. Είναι ή πρώτη φορά πού έρχομαι 
» στήν Ελλάδα, καί είμαι πολύ, πώς τό λένε;, ά! ναί, συγχυσμένη».

—Τήν διακόπτουμε γελώντας: «Συγκινημένη θέλετε νά πητε, κ. Άντονέλλα».
—« Έ ! τό ίδιο είναι. Συγκινημένη λοιπόν, γιατί θά φύγω τόσο γρήγορα. 

» Μοϋ άρέσει πάρα πολύ. Θέλω νά ξαναγυρίσω τό πιο γρήγορα γιά νά τήν γνωρίσω 
» καλύτερα».

—Καί ή καριέρα σας, κ. Λουάντι;
—«Τί; 'Η  καριέρα μου; ’Έκανα 33 φίλμς. ’Ό χι, βέβαια, όλα ώραΐα».
—Γιατί όχι όλα ώραΐα;
—«Μά γιατί έτσι πρέπει νά γίνωνται. Καί ώραΐα καί άσχημα. Στήν 'Ελλάδα 

» πιστεύω ότι ήρθανε 3—4, καί έλπίζω νά γυρίσω καί κανένα έργο έδώ, στήν 'Ελ- 
» λάδα. ’Έτσι θά τήν γνωρίσω πιο καλύτερα. Θά γνωρίσω άκόμα καί τό λαό της, 
» καί προ παντός θά χαιρετήσω τ’ άδέρφια της μητέρας μου πού κάθονται στή Σα- 
» λονίκη».

—Σάς ευχαριστούμε πολύ.
—«Εύχαριστώ έσάς».

*
jjc j|c

Λιγόλεπτη άναμονή, καί νά τον λόγον τώρα έχει μιά παληά δόξα τού Κινη
ματογράφου, ή Κόμησσα Κλάρα Καλαμάϊ, πού έχει πρωταγωνιστήσει σέ 50 καί 
πλέον φίλμς καί κατέκτησε τήν ύφήλιο σάν δραματική ήθοποιός :

—Ποιές είναι οί έντυπώσεις σας άπ’ τήν 'Ελλάδα, κ. Καλαμάϊ:
—«Οί άντυπώσεις μου άπ’ τήν Ελλάδα;
« Είναι ή δεύτερη φορά πού τήν έπισκέπτομαι. Δυστυχώς όμως αυτή τή 

» φορά δέν είχα τον καιρό νά δώ σχεδόν τίποτε.
« Γιά πρώτη φορά ήρθα τώ 1953. Καί οί τότε έντυπώσεις μου ήταν στ’ άλή- 

» θεία έξαιρετικές.
« 'Η  Ελλάδα μοϋ άρέσει πάρα πολύ.
« Οί "Ελληνες μοιάζουνε πάρα πολύ μέ τούς ’Ιταλούς.
« Γι’ αύτό, όταν βρισκώμαστε έδώ, έχουμε τήν έντύπωση ότι είμαστε στον 

» τόπο μας.
« Οί 'Έλληνες είναι τόσο έγκύρδιοι, τόσο ευγενικοί, τόσο έκδηλωτικοί στά 

» αίσθήματά τους.
« Βρίσκομαι έδώ συνοδεύοντας τον άντρα μου, ό όποιος ένεφάνισε τό φίλμ 

» «Χαμένη "Ηπειρος».
(Έδώ πρέπει νά σημειωθή ότι ό άντρας της κ. Καλαμάϊ, κόμης Μπόντσι,
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είναι μια άπό τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές του διεθνούς κινηματογράφου. Άρκοϋν 
τά φίλμς του: «Χαμένη ’Ήπειρος», καί «Πράσινη μαγεία» για να πείσουν όποιον- 
δήποτε δτι συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο καταπληκτικών παραγωγών καί σκη
νοθετών του αίώνος μας).

*
Μας είπαν υστέρα να περιμένουμε άκόμα μιά ώρα, μά είμαστε πρόθυμοι νά 

περιμένουμε πολύ περισσότερο άφοΰ τον κύκλο τών συνεντεύξεών μας θά τον έκλεινε 
ή Συλβάνα Παμπανίνι.

Ή  Συλβάνα Παμπανίνι!!! Ποιος δεν την ξέρει, ποιος δέν την έχει ακούσει! 
ποιος δέν την έχει δει στον κινη
ματογράφο !!!

Κι’ δταν μας δέχτηκε, υστέρα 
άπό 2 ώρες, έπάνω στο σαλόνι του 
πρώτου ορόφου βρεθήκαμε μπροστά 
σέ μιά Παμπανίνι, άφθαστης ομορ
φιάς καί δυνάμεως. Ν αί! Δυνάμεως.
Γιατί δύναμις είναι αύτο πού ξεκι
νάει άπ’ το βλέμμα της, άπ’ τά λό
για της, άπ’ την κάθε κίνησή της.
'Υπάρχουν άλλες πιο δμορφες, πιο 
σεμνές, πιο γλυκειές άπ’ αυτήν, 
άλλά άλλη στάρ μέ τόσο ολοκλη
ρωμένη προσωπικότητα δέν ξαναεί- 
δαμε ποτέ. ’Άν ή Λουάντι ήταν ή 
πιο χαριτωμένη παιδούλα τής καλ
λιτεχνικής συντροφιάς, άν ή Πον- 
τεστά ήταν ή πιο γλυκειά, ή Μαν- 
ταλένα ή πιο μορφωμένη, ή Καλα- 
μάι ή πιο πεπειραμένη, ή Συλβάνα 
Παμπανίνι είναι άπ’ δλα. Είναι ά- 
σφαλώς ή Βασίλισσα τοΰ ’Ιταλικού 
κινηματογράφου, πού γεμίζει τδν 
κάθε χώρο τής σκηνής μέ πολλά 
καί διάφορα πράγματα. Είναι γεν
νημένη γιά νά γοητεύη... Καί γοη
τεύει εΰκολώτατα, χωρίς νά κατα- 
βάλη καμμιά άπολύτως προσπά
θεια.

Μάς δεχτηκε, οχι χαμόγελών- Μία φωτογραφία τη? Συλβάνα? Παμπανίνι 
τας ευγενικά, άλλά φιλικά. Είναι μέ ιδιόχειρον άφιέρωσί της ττρός τά
καί αυτό ένα άπό τά μυστικά της. «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
Καταφέρνει νά δημιουργή ένα εύχά- "
ριστο καί φιλικό περιβάλλον, μέσα στο όποιο δέν έχεις άνάγκη νά λές δμορφα λό
για ή νά κάνης εντυπωσιακές κινήσεις γιά νά σέ προσέξη. Πριν άκόμα μιλήση, 
ξέρει τί θά τής πής.

—«Σάς ευχαριστώ» μάς είπε «που μου κάνετε αυτήν τήν τιμή». «Σάς χαρίζω 
» αυτή τή φωτογραφία μου γιά τό περιοδικό σας. Μοϋ άρέσει ή ευγενική σας έπι- 
» μονή. Είμαι ένθουσιασμένη μαζί σας. Καί θά λέω τά καλύτερα λόγια γιά σάς 
» δπου σταθώ καί δπου βρεθώ...»

—Μάς είπε ύστερα δτι σπούδασε 12 χρόνια στή Σχολή Καλογραιών, δτι έξε-
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λέγη κάποτε μις Ιταλία, ότι έχει γυρίσει πάνω άπό 50 φίλμς, άκόμα καί μέ τήν 
«Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγερ» καί τήν «Κολούμπια», όπως έπίσης καί μέ Σουηδικές 
καί Γαλλικές έταιρίες. Μάς ειπεν άκόμα δτι θέλει νά παίξη καί σέ μια ταινία Ελλη
νικής παραγωγής, δτι τραγουδάει καί παίζει πιάνο, δτι λατρεύει την άνηψούλα της 
Συλβάνα καί τό κολύμπι. Κι’ ύστερα άπαντα στην ερώτησή μας, μπροστά στο μι
κρόφωνο:

—Θέλουμε νά μάς πήτε, κ. Παμπανίνι, τις εντυπώσεις σας άπ’ τήν Ελλάδα, 
απ’ τήν ’Αθήνα καί τούς κατοίκους της.

—«Πρίν σάς πώ τις έντυπώσεις μου, θέλω πρώτα νά χαιρετήσω δλα τά παι- 
» διά τής ’Αστυνομίας σας, άφοΰ αύτή ή έκπομπή είναι δική τους. Μπράβο σας 
» παιδιά.Είστε δλα σας πολύ ικανά, συμπαθητικά καί εύγενέστατα, καί μέ πολλή 
» χαρά σάς χαιρετώ προσωπικά. Σάς στέλνω τις πιο εγκάρδιες ευχές μου. Καί τώρα 
)) τις έντυπώσεις μου. Είναι τόσο δμορφα καί πολλά δσα είδα καί αισθάνομαι στήν 
» έξαίρετη χώρα σας, πού χρειάζεται μιά ολόκληρη ώρα γιά νά τά πώ ή νά τά 
» γράψω. Ή  πρώτη έντύπωσίς μου είναι δτι, ένώ ξεκινήσαμε άπ’ τήν Πατρίδα μας, 
» μέ κακό καιρό, ή Ελλάδα θέλησε νά μάς κάνη πρώτο δώρο της τον ήλιο καί τήν 
» καλοκαιρία. ’Ό χι μονάχα έγώ, άλλά ολόκληρη ή ’Ιταλική ’Αντιπροσωπεία, το 
» θεωρήσαμε αυτό σάν το καλύτερο δώρο τής 'Ελλάδος. ’Έπειτα το κοινό. Είναι 
» τόσο εύγενικό, τόσο αγαπημένο!!! Έ γώ  τό είχα γνωρίσει, γιατί έχω ξανάρθει 
» στήν Ελλάδα, καί γι’ αύτό ένοιωσα πολύ εύτυχία πού ξαναβρέθηκα έδώ.

((Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τήν έκπομπή σας, πού μου έδωσε αύτήν τήν όμορφη 
» εύκαιρία νά χαιρετήσω δλους τούς άνδρες τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, καί έκτος 
» άπ’ αυτούς, δλο τό Ελληνικό κοινό καί τό λαό τής Ελλάδος, άλλά καί τούς Ίτα- 
» λούς πού μένουν έδώ.

« Σέ δλους σας λοιπόν στέλνω τις θερμότερες ευχές μου, πολλούς χαιρετι- 
» σμούς, καί «καλή άντάμωση» γρήγορα».

—Σάς εύχαριστοΰμε.
—«Κι’ έγώ σάς εύχαριστώ πολύ-πολύ».
Αύτά μάς είπεν ή Συλβάνα Παμπανίνι. Κι’ έχουν, νομίζουμε μεγάλη σημασία 

γιά τήν ’Αστυνομία τά λόγια της. Γιατί ή Παμπανίνι, είναι άπό τίς πιο λατρευτές 
στάρ τοϋ κόσμου. Λατρεύεται άπό τίς μεγαλύτερες διασημότητες τής Γής. ’Επη
ρεάζει κόσμο καί κοσμάκη. Γιατί, έκτός τής γοητείας της καί τής καλλιτεχνικής 
της προσωπικότητος, δημοσιογραφεΐ κι’ δλας στήν πατρίδα της.

Ποιος δέν τήν θυμάται στις άξέχαστες έπιτυχίες της, πού χάλασαν κόσμον 
παντού δπου προβλήθηκαν, στό: «Μυστικό τοϋ Δόν Ζουάν», στήν «Κα Προέδρου», 
στο «'Ένας σύζυγος γιά τήν ’Άννα Ζακέρ», στό «Όριάν ’Εξπρές» ή στό «'Ιστορίες 
τής Ρώμης»!!!...

Τό φεστιβάλ τοϋ ’Ιταλικού κινηματογράφου άπέδειξε, μέ τον πιο πειστικό 
τρόπο, τήν δύναμη καί τήν καλλιτεχνική οντότητα τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομικής 
Σχολής, πού, ύπό τήν διεύθυνση τού Διευθυντοΰ της πραγματοποιεί μιά γόνιμη έργα- 
σία, στον κοινωνικό τομέα τής συνεργασίας τής ’Αστυνομίας καί τού κοινού.

Κι’ δποιος άμφιβάλλει άκόμα, άς περιμένη καί συνέχεια τών συνεντεύξεων γιά 
νά πεισθή...

Πιστεύομεν άπολύτως δτι ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι ό κα
λύτερος, ό κομψότερος, ό λεπτώτερος κι’ ό ίκανώτερος διαφημιστής τού ’Αστυνο
μικού Σώματος.
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«Χορευτικά άττογεύματα»
Ύπό κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Άρχιφύλακος

—'Η Σχολή ολοένα αλλάζει οψη. Κάθε τόσο καί λιγάκι κάτι καινούργιο έρ
χεται να προστεθή στα τόσα στολίδια της... Κι’ όλα αύτά χάρις στον Διοικητή της, 
τον κ. ’Αρχιμανδρίτη. Ό  κ. ’Αρχιμανδρίτης λοιπόν φαίνεται ότι έχει πρόθεση νά 
μεταβάλη τή Σχολή σέ μια καλλιτεχνική γωνιά, πού θά χαίρεσαι νά τήν κυττας 
καί θάσαι ευτυχισμένος όταν ζής κοντά της.

—’Έτσι τον τελευταίο μήνα, τοϋ χρόνου πού πέρασε, έκανε μιά ειρηνική επα
νάσταση στήν ώρα ψυχαγωγίας των μαθητών. Μιά όμορφη-δμορφη καί πρωτότυπη 
ιδέα σκέφτηκε.,.Καί—κατά τή συνήθειά του—άμ’ έπος, άμ’ έργον... Μιά ιδέα, πού 
άσφαλώς βοηθεϊ πολύ στήν άνύψωση τοϋ πνευματικού έπιπέδου, άλλα καί στήν 
τόνωση τοϋ ήθικοΰ των δοκίμων των Σχολών. Στήν έπιθυμία του δηλαδή νά κατα- 
στήση όσο τό δυνατόν πιο άνετη καί εύχάριστη τή φοίτησή τους, καθιέρωσε τακτικά 
έβδομαδιαΐα χορευτικά άπογεύματα, κάθε Πέμπτη στις 6 τό άπόγευμα.

Πιστεύοντας τυφλά στήν θεωρία τοϋ : «τέρπειν άμα καί διδάσκειν» έκρινε ότι 
έτσι ή άπόδοσις των μαθητών θά έβελτιωνότανε αισθητά μ’ αύτά τά ευχάριστα 
μουσικά διαλείμματα, μέσα · στο παραφορτωμένο καί κουραστικό πρόγραμμα της 
Σχολής.

"Ενα χορευτικό άπόγευμα δέν είναι μιά απλή διατύπωση, όπως ΐσως σ’ άλλες 
Σχολές... Έδώ στή Σχολή είναι μιά ολόκληρη ιστορία, άσχετα αν άπλουστεύεται 
άπό τον κ. ’Αρχιμανδρίτη, μέχρις σημείου νά θεωρήται ένα άσήμαντο εξάρτημα 
τοϋ 'Ωρολογίου Προγράμματος.

Τό χορευτικό τσάι, θέλει τσάι, μαρμελάδα, βουτήματα, πιάνο, καλλιτέχνες, 
μικρόφωνα, ράδια, δίσκους, τρεξίματα έδώ κι’ έκεϊ. 'Όμως ό κ. ’Αρχιμανδρίτης 
θαρρείς κι’ έχει φτερά στά πόδια του. Προχτές ομολογώ κουράστηκα κοντά του. 
'Ύστερα άπό 2ήμερη κοπιαστική υπηρεσία, μέ φώναξε στο γραφείο του γιά νά μέ 
έπιπλήξη... Είπα μέσα μου ότι κουράστηκα νά τρέχω, όλο νά τρέχω ξοπίσω του... 
Μά τήν ίδια ώρα τό μετάνοιωσα...Γιατί τί θά μείνη, ποιο όμορφο πνευματικό περιε
χόμενο, μέσα στή ζωή μου, άν δέν άγωνίζωμαι κοντά του;.. Τον συνήθισα πιά... 
Κουράζουμαι, άλλά δέν άπογοητεύομαι... Είναι μιά γαληνεμένη εύτυχία χυμένη στή 
Σχολή...Δέν ξέρω άν όλοι τήν νοιώθουν ή άν είναι μονάχα ζήτημα πίστεως,ξέρω όμως 
ότι κάτι μέ τραβάει στή Σχολή... Μέ τραβάει ή κούραση, ό άγώνας, ό άνήφορος πού 
τον άνεβαίνει ’Εκείνος μέ όρεξη μικρού παιδιού...

Αύτά τά φτωχά μου λόγια θά τά βρήτε κάποια μέρα μέσα στούς Τόμους τού 
περιοδικού εσείς οί άλλοι, όσοι θά άκολουθήσετε... Σάς παρακαλώ πολύ, φίλοι μου, 
σάς ικετεύω, μήν τά προσπεράσετε άδιάφοροι... Σταθήτε νά τά κυττάξετε μέ συμπά
θεια... Κλείνουν μέσα τους πόνο, ιδρώτα, άγάπη, άντιπροσωπεύουν μιά ολόχρυση 
ζωή στή Σχολή... τήν περίοδο ’Αρχιμανδρίτη...

** *
Χορευτικά άπογεύματα λοιπόν...
Μιά ’βδομάδα γιά τούς δοκίμους Ύπαστυνόμους... καί μιά γιά τούς δοκίμους 

Άρχιφύλακες...
Καί οί οίκογένειές τους φυσικά μαζί...
Κι’ έκτος άπό τό τσαγάκι καί τις άλλες λιχουδιές, χορός καί τραγουδάκι, δυό 

ολόκληρες ώρες...
—Μ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται ή ευκαιρία στούς μαθητάς τής Σχολής νά γνω-



4300 Σπόρου Πηλοϋ

ρίσουν τον καλλιτεχνικό κόσμο... άλλα καί οί καλλιτέχναι έτσι γνωρίζουν τή Σχολή, 
μαθαίνουν νά τήν άγαποϋν, να τήν σέβωνται, νά τήν πονούν...

Δημιουργεΐται στο τέλος ένα κΰμα συμπάθειας, έπ’ ώφελεία τοϋ ονόματος 
του ’Αστυνομικού Σώματος. 'Ένα άξιόλογο πνευματικό κέντρο, δημιουργεΐται 
στήν Άστυν. Σχολή, γύρω άπό τό όποιο σχηματίζεται σιγά-σιγά μια μεγάλη-με- 
γάλη συντροφιά φίλων της ’Αστυνομίας, κάθε λογής, κάθε τάξεως, κάθε ηλικίας... 
Κ ι’ αύτή ή συντροφιά των φίλων μας ολοένα πυκνώνει...πυκνώνει καί έπεκτείνεται 
σταθερά...

Για πρώτη φορά άναφαίνεται στήν ’Αστυνομία τέτοια κίνηση, πού έχει κεφα
λαιώδη σημασία για τό μέλλον της...

Γιατί μ’ αυτήν αύξάνονται οί φίλοι της, γίνεται Γαλάζιο Σύμβολο ή ’Αστυ
νομική ’Ιδέα, καί οίκοδομεΐται, πάνω σε γερά θεμέλια, ένα Καινούργιο ’Αστυνομικό 
Σώμα, πολιτισμένο, πεντακάθαρο, πανέμορφο, άξιο ν’ άγαπηθή, καί νά προκαλέση 
γύρω του έναν ιερό φανατισμό...

*
Τρία χορευτικά άπογεύματα έγιναν τον Δεκέμβρη του περασμένου χρόνου...
Κι’ ήταν ή προσφορά τοϋ καλλιτεχνικού κόσμου άθρόα καί συγκινητική... 

Οί καλλιτέχνες δέν ήρθαν άπλώς πρόθυμα, έσπευσαν μ’ ενθουσιασμό νά μας ένισχύ- 
σουν...

Ό  καλλιτεχνικός κόσμος, ολόκληρος ό καλλιτεχνικός κόσμος, χωρίς καμμιά 
απολύτως έξαίρεση, είναι κοντά μας...

Ποια σημασία έχει αύτό γιά τήν ’Αστυνομία, τό καταλαβαίνετε δλοι...
Πάνω άπό 30 καλλιτέχνες πήραν μέρος στά τρία αύτά χορευτικά άπογεύματα 

τής Σχολής, μέ έπικεφαλής τήν Μαριάννα Χατζοπούλου, τήν Έβελίνα, τήν Έλίζα 
Μαρέλλη, τον Γιώργο Λουκά, τον Σώτο Παναγόπουλο, τον ’Ανδροκλή, τον Πιέρρο 
Λοβάτη, τον Καρανικόλα, τό ντουέττο Καλλέργη—Νικηφόρου, τον Τώνη Μάρτη, 
τον Σακκά, τό Τρίο Άμΐκο, τό Τρίο Τέμπο, τον Σταύρο Μπαλαγούρα, καί τόσους 
άλλους, πού τούς συνώδεψε στο πιάνο ένας άληθινά έκλεκτός μας φίλος, ό έξοχος 
πιανίστας Νίκος Πιτσόλος.

’Έτσι ή Σχολή στά τρία αύτά χορευτικά, ψυχαγωγικά άπογεύματα παρου
σίασε ένα ολοκληρωμένο κεφάτο πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέσα στο 
όποιο βασίλευε ή τάξις, ή εύγένεια, τό άβίαστο κέφι καί ή ομορφιά...

—’Αλλά ελλείψει χώρου καί χρόνου ας άντιπαρέλθουμε τά τρία αύτά πρώτα 
χορευτικά τσάγια τής Σχολής γιά νά σταθούμε λιγάκι στήν άλησμόνητη σεμνή 
Πρωτοχρονιάτικη γιορτή της πού σχεδίασε ώργάνωσε καί παρουσίασε ό Διευ
θυντής της τήν Παρασκευή, στις 4 ’Ιανουάριου αύτοΰ τοϋ χρόνου, τοϋ Καινούργιου, 
πού εύχομαι σ’ δλους νάναι εύτυχισμένος...

*
’Από πολύ ένωρίς ή Μεγάλη Αίθουσα Χοροΰ τής Σχολής είχε ντυθή στά γιορ

τινά της... γιατί άπό πρωΐ-πρωΐ ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, μέ μιά σκάλα στο χέρι, είχε 
έργαστή νά τήν όμορφοστολίση... Τήν είχε ρετουσάρει κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
φάνταζε σαν νυφούλα, άνάμεσα στά κάδρα, τις άγιοβασιληάτικες φωτογραφίες, τά 
διακοσμητικά μπιμπελώ, τά λογηών—λογηών χάρτινα λουλούδια της...

'Η  έτοιμασία τής Σχολής, σέ τέτοιες στιγμές, είναι μιά, κάποια άλλη ιστορία... 
ιστορία τέχνης, γούστου καί σκηνοθετικοΰ ταλέντου.

Είχα πάντα τήν έντύπωση δτι τά μεγάλα κομψοτεχνήματα, άπαιτοΰν ένα 
φαντασμαγορικό φόντο καί βαρύτιμα στολίδια...

"Ομως έδώ μέσα διδάχτηκα δτι ή ’Ομορφιά είναι ένα τίποτε, ένα φτωχό 
αντικείμενο καλοβαλμένο...
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Μή ζητάτε νά σας άναλύσω μέ λεπτομέρειες αύτό τό μυστικό, γιατί ούτε εγώ 
δέν τό πολυκαταλαβαίνω... Ξέρω όμως δτι ένα θαυματουργό χέρι μπορεί δίχως τίποτε 
τό εξεζητημένο νά συνθέση μια ομορφιά άσύλληπτης μαγείας...

"Ενα ταπεινό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ή μιά φτωχούλα Φάτνη, ίσως νάναι 
πιο πολύτιμα άπό μιά μεγαλόπρεπη άνθοστόλιστη Αίθουσα πού τάχει 8λα, έκτος 
άπό γούστο καί φαντασία...

'Η  Σχολή, μέ την άπέριττη μά γραφική σκηνοθεσία της, τόσες φορές έβεβαί- 
ωσε «τού λόγου τό άσφαλές».

Δέν είναι ζήτημα μέσων ή σκηνοθεσία... Είναι ζήτημα ίκανότητος... Καί 
όποιος αμφιβάλλει, ή πιστεύει ότι είμαι υπερβολικός, ας έρθη στο Καρναβάλλι νά 
δή, ν’ άκούση, νά παρακολουθήση, καί νά βεβαιωθή...

Ό  κ. ’Αρχιμανδρίτης δέν κλείνεται στον κύκλο της ρουτίνας. 'Απλώνεται 
παντού... Καλύπτει όποιον τομέα δράσεως άναλάβει...

"Αν σάν Διοικητής είναι άμεμπτος, είναι όμως καί σάν πνευματικός άνθρωπος 
ένας άκαταπόνητος Δημιουργός...

"Αν κέρδισε τή μάχη της Πνευματικής ’Αστυνομικής Κινήσεως, μέ τό πε
ριοδικό αύτό... όμως κέρδισε συγχρόνως καί τή μάχη τού ραδιοφώνου μέ τήν 
εκπομπή τής ’Αστυνομίας...

"Αν ξέρη νά γράφη όμορφα, ξέρει όμως μαζί καί νά στολίζη μιάν Αίθουσα μέ 
τέτοιο τρόπο, ώστε νά προκαλή τον θαυμασμό καί τήν κατάπληξη...

Παράδειγμα προς μίμησιν... "Ετσι πρέπει νάναι ό ’Αστυνομικός. Νάναι ικανός 
γιά όλα, καί νά μήν περιορίζεται μονάχα μέσα στον αστυνομικό κύκλο τής άρμοδιό- 
τητός του, χωρίς νά έχη τήν δύναμη νά άρθή στά «όψη μιας ιδιόρρυθμης περιστά- 
σεως». Γιατί—αν δέν κάνω λάθος—’Αστυνομία δέν είναι μονάχα τό 4ωρο, ή μήνυσις, 
ή σύστασις, ή έπίλυσις διαφοράς καί τό αυτόφωρο... ’Αστυνομία είναι λίγο άπ’ όλα...

"Εκαναν άπεργία οί Τροχιοδρομικοί; 'Η  ’Αστυνομία τούς άντικαθιστά...
Άπήργησαν οί άρτοποιοί; Καί πάλι ή ’Αστυνομία έχει τον λόγον. "Οχι όμως 

σάν καταδιωκτική άρχή μονάχα, μά σάν θετικός δημιουργός τού οποίου οί γνώσεις 
καί οί ικανότητες δέν έχουν τέλος... "Ετσι μονάχα θά μπορέσουμε νά κερδίσουμε τή 
μεγάλη μάχη τής Ζωής...

Οί ιδιωτικές έπιχειρήσεις τού 20οΰ αίώνος αυξάνουν ολοένα τις απαιτήσεις 
τους... "Αλλοτε ένα χαρτί τού Σχολαρχείου ήταν άρκετό γιά νά προσληφθή κανείς 
κάπου... Σήμερα ούτε τό χαρτί τού Πανεπιστημίου δέν έχει τόση αξία σκέτο καί 
μοναχό. Σοΰ ζητάνε λογιστικά, ξένες γλώσσες, στενογραφία, γραφομηχανή καί χίλια 
δύο άλλα πράγματα.

Δέν πρέπει κι’ εμείς στήν ’Αστυνομία νά καρφωθούμε στο παρελθόν καί νά 
μείνουμε πίσω... Θά κινδυνέψουμε νά χάσουμε ό,τι κερδίσαμε, μέ ίδρωτα καί μέ 
αίμα, τόσα χρόνια.

Δέν φτάνει ή εύσυνείδητη έκτέλεσις τού δρομολογίου γιά νά έξακολουθήση 
καί σήμερα ή ’Αστυνομία νά θεωρήται σάν «καθρέφτης πολιτισμού». Χρειάζονται 
γνώσεις. Καί όποιος είπε ότι τό άστυνομικό επάγγελμα θέλει κοινό νοΰ καί περιω- 
ρισμένες ικανότητες γιατί τάχα είναι άπλό καί πρακτικό, είχε τούλάχιστον άδικο. 
Τό ’Αστυνομικό επάγγελμα δέν είναι καθόλου-καθόλου άπλό. Είναι τό πιο πολυσύν
θετο, δύσκολο καί κοπιαστό έπάγγελμα τής Γής. Δέν είναι οΰτε καν έπάγγελμα... 
Είναι κάτι άλλο... Είναι τό ζυμάρι πού πρέπει νά ζυμώση όλο τό φύραμα. Είναι 
τό άλάτι πού προστατεύη τις Κοινωνίες άπό τήν άποσύνθεση. Είναι τό φως τού Κό
σμου. Καί αν τό φως αύτό είναι σκοτάδι, τότε τό «σκότος πόσον». ’Αλλοίμονο εάν 
είμαστε «τυφλοί, οδηγοί τυφλών, πλανώντες καί πλανώμενοι».

Αύτή είναι ή περίληψη τής περιγραφής, πού θά σάς κάνω πάρα κάτω, τό 
δίδαγμα καί ή κεντρική της έννοια.
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Το έργον ’Αρχιμανδρίτη δεν πρέπει νά σταματήση ποτέ, άν θέλουμε νά πάμε 
μπροστά... 'Η  ’Αστυνομία δεν πρέπει νά λείπη άπδ πουθενά. ’Από κανένα τομέα. 
Είδικώτερα δέ άπό τον καλλιτεχνικό τομέα, μέσα στον όποιον υπάρχουν οί θαυμα
στές, οί φίλοι, οί συνεργάτες καί οί διαφημιστές της ’Αστυνομικής ’Ιδέας. Οί περι
γραφές αυτές δέν γράφονται για νά εξυμνήσουν κανένα. Ούτε γιά λόγους δημοσιο
γραφικής ένημερότητος. Έχουν ένα πολύ πολύ μεγάλο προορισμό. ’Ανοίγουν νέους 
δρόμους.. Βοηθήστε όλοι τό έργο τής Σχολής. Είναι ή «κλϊμαξ ή μετάγουσα τούς έκ 
Γής προς Ούρανόν».

Το σκληρό καί άχαρι έργο μας δημιουργεί καθημερινώς τόσους δυσαρεστη- 
μένους. Ά ς  κερδίσουμε τό έδαφος πού χάνουμε, μέ μιά ειρηνική έξόρμηση. "Ετσι 
μονάχα θά πείσουμε ότι είμαστε εκείνοι πού κρατάμε στούς ώμους μας ολόκληρο 
τό Κοινωνικό Οικοδόμημα.

'Ο κ. ’Αρχιμανδρίτης εγκαινίασε την έξόρμηση... "Ας συνεχίσουμε όλοι. Γιά 
τό καλό τής ’Αστυνομίας, τής ’Αστυνομίας των Πόλεων, πού δέν είναι μονάχα ένα 
Σώμα ’Ασφαλείας, άλλά κάτι πολύ-πολύ περισσότερο. Είναι τό σπίτι τοϋ Θεού...

*
Κομψή, μοντέρνα, όμορφη οσο ποτέ άλλοτε ή Σχολή, περίμενε υπομονετικά 

τούς έπισκέπτες της... ’Από τις 5 κι’ όλας είχε γεμίσει ή Μεγάλη Αίθουσά της... 
Κι’ είχε γεμίσει μέ τάξη, μέ ρυθμό, ήσυχα, πολιτισμένα... 'Ένας Ύπαστυνόμος στήν 
Κεντρική Πύλη ύποδεχόταν τούς έπισκέπτες... ένας άλλος στήν έσωτερική Πύλη 
τούς παραλάμβανε υστέρα καί τούς ώδηγοΰσε στο διάδρομο πού οδηγεί στή Μεγάλη 
Αίθουσα... καί άπό ’κεΐ πεντακάθαροι, ευγενικοί, γελαστοί ’Αξιωματικοί τούς 
έφερναν στις καθωρισμένες θέσεις τους...

~Ηταν μιά διαδικασία άπλή, άλλά άπαιτοϋσε τάκτ καί ευγένεια, άνάλογη τής 
γαλάζιας αυτής περιστάσεως.

Τώρα λοιπόν πού γέμισεν άσφυκτικά ή Αίθουσα, ας ρίξουμε μιά σύντομη μα
τιά στούς έπισκέπτας της...

Στή μέση τής σάλας, στήν πρώτη-πρώτη σειρά διακρίνω τον έξοχώτατο Υ 
φυπουργό τών ’Εσωτερικών, κ. Νικόλαο ’Αθανασίου, πού μέ τό σύντομο, μά άξιο- 
πρόσεκτο, χαιρετισμό του προς τό ’Αστυνομικό Σώμα, κατά τήν διάρκεια τής γιορ
τής, μάς έδωσε νά καταλάβουμε ότι άγωνίζεται κοντά μας γιά τήν έπίλυση τών αιτη
μάτων μας... Κοντά του ό ’Αρχηγός τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, κ. 
Μακρυνιώτης, γνώριμος κι’ άγαπημένος ’Αξιωματικός, πού χειροκροτήθηκε θερμά 
άπό όλους...

Κοντά του ό δικός μας ’Αρχηγός, ό άνθρωπος πού άγαπάμε, γιατί πάντοτε 
καί παντού έργάστηκε σκληρά γιά τήν ’Αστυνομία, ό Σεβαστός μας ’Αρχηγός 
κ. Νικόλαος Κόκκινος...

Διακρίνω άκόμη τις εύγενέστατες κυρίες ’Αθήναν Δηλαβέρη, Πρόεδρο τού 
Ο.Κ.ΦΆ· Πειραιώς καί Θάλειαν Ποταμιάνου, Πρόεδρον τής Χ.Ε.Γ.Η.Ε., τό Γε
νικό Διευθυντή τού Υφυπουργείου ’Εσωτερικών κ. Κόλλιαν, τον ’Αστυνομικό Δ/ντή 
’Αθηνών κ. Γεωργίου, καί σχεδόν όλους τούς ’Αστυν. Δ /ντάς, όπως τούς κ.κ. Ζα- 
γκλήν, Καραμπέτσον, Κανελλόπουλον, Σπυρόπουλον, Τσίπην, Μάργαρην, Γεωργίου 
Βασίλειον κ.ά. Παρίστανται έπίσης οί Καθηγηταί τής Σχολής: ό Άντεισαγγελεύς 
Άρείου Πάγου κ. Α. Τούσης, ό Πρύτανις τής Παντείου κ. Στασινόπουλος, ό Κα- 
θηγητής Πανεπιστημίου κ. Γαλανός, ό Καθηγητής Παντείου κ. Παπαζαχαρίου, 
ό ιατροδικαστής κ. Καψάσκης, ό Πάρεδρος τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας κ. Γλυκο- 
φρύδης, ό Γυμνασιάρχης κ. Δεμερτζής, ό Πολιτικός Μηχανικός κ. ’Αργυρίου, καί 
τόσοι άλλοι άκόμη διακεκριμένοι φίλοι μας, άνθρωποι τών γραμμάτων...

’Απέναντι τους, έπάσω στο ξύλινο ύπόβαθρο, ή υπέροχη ορχήστρα τής ’Α
στυνομίας, πού τήν διευθύνει ό δόκιμος Ύπαστυνόμος κ. Μπουκουβάλας.
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Καί ή γιορτή άρχίνησε μέ τό «Ευλογητός ό Θεός ημών πάντοτε» πού έψαλλε 
ό καλός ίερεύς του 'Ιερού Ναού 'Αγίου Ελευθερίου... «Εις πάσαν τήν γην έξήλθεν 
ό φθόγγος Σου...»

Σιωπή... Εύλάβεια... Κατάνυξη... Γαλήνη... κυκλώνουν σ’ αύτήν τήν αίθουσα^ 
καθώς όλοι όρθιοι καί μέ σκυμμένο τό κεφάλι, δέχονται τις ευχές της ’Εκκλησίας... 
Είναι κι’ αύτό ένα χαρακτηριστικό της Σχολής... «’Από Θεοϋ άρχεσθαι...»................

"Υστερα στο «βήμα» άνήλθεν ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, για να χαιρετήση, έκ 
μέρους τής ’Αστυνομικής Σχολής, τούς παρισταμένους...

Λίγα λόγια είπε μονάχα ό κ. Δ/ντής, ελάχιστα, μά κάθε λέξη, κάθε φράση 
του ήταν καί μιά διδασκαλία ολόκληρη...

...Κατ’ άρχήν ευχαρίστησε όλους για τή συμμετοχή τους πού τιμά ολόκληρο 
τό ’Αστυνομικό Σώμα... Καί τούς εύχήθηκε ύγεία, για «να μπορέσουμε όλοι μαζί, 
σέ στενή συνεργασία νά 
πραγματοποιήσουμε τά ι
δανικά τής Ελληνικής Πα- 
τρίδος...»

Κι’ ύστερα συνέχισε μέ 
άπλα μά έμπνευσμένα λό
για, άποτεινόμενος δέ προς 
τον 'Υπουργόν ’Ασφαλείας 
κ. ’Αθανασίου είπε τά έ-
ξης:

«Παρακαλώ έπίσης Κύ- 
» ριε 'Υπουργέ νά μή λη- 
» σμονήτε ποτέ, ότι ή Ά -  
» στυνομία, πού είναι βγαλ- 
» μένη άπό τά σπλάχνα 
» τού λαού, ξέρει ν’ άγω- 
» νίζεται παντού καί πάν- 
» τότε, άθόρυβα μά στα- 
» θερά, χωρίς νά ύπολογί-
Μ °'J 'Γ μόχθους, .q 'γφυιΤουργ^ζ ’Εσωτερικών κ. Αθανασίου κόπτων τήν
» ούτε  ̂τον ίδρωτα, ούτε Βασιλότπτταυ τής Σχολή;.
» τό αίμα.

«Τό 1957 ας είναι ό χρόνος-, πού Θά φέρη τ ή ν  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  σέ κάθε σκλα- 
» βωμένο λαό, τήν ε ι ρ ή ν η  στον κόσμο, καί τήν ε ύ τ υ χ ί α στούς τόσο ταλαι- 
» πωρημένους αυτά τά χρόνια διαβάτες έτούτης τής ζωής. "Ας ευχηθούμε λοιπόν 
» νά είναι εύτυχισμένος ό κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο ς  χ ρ ό ν ο  ς».

Τό τέλος τού σύντομου αύτοΰ χαιρετισμού τού κ. ’Αρχιμανδρίτου έκάλυψαν 
πυκνά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα, πού έμοιαζαν μαζί σάν άναγνώριση τής 
αξίας τού ’Ανθρώπου Αύτοΰ, τού άκούραστου άγωνιστοΰ καί άκαταπόνητου εργάτη 
τής ’Αστυνομικής ’Ιδέας...

*
«’Αγαπητοί, έκλεκτοί καί ακαταπόνητοι συνεργάται...» έτσι άρχισεν τό σύν

τομο λόγο του ό κ. 'Υφυπουργός, ό όποιος έχαιρέτησε τό ’Αστυνομικό Σώμα, έκ 
μέρους τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως, εύχηθείς όπως τό Νέον "Ετος είναι 
έτος χαράς καί εύτυχίας, άλλά καί έκπληρώσεως τών έθνικών μας πόθων, διά τής 
άποδόσεως εις τήν μητέρα Ελλάδα τής μαρτυρικής Κύπρου μας καί τής Βορείου 
’Ηπείρου... εύχήθηκεν άκόμη νά λαμπρύνη περισσότερο τό ’Αστυνομικό Σώμα ό
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Καινούργιος Χρόνος, ό όποιος καί νά φέρη τήν ευτυχία σε κάθε άστυνομική οικο
γένεια...

Ενθουσιώδη χειροκροτήματα άκούστηκαν άπό παντού, σαν τελείωσεν ο̂  κ. 
'Υφυπουργός τήν ομιλία του, καί άρχισε νά κόβη τήν Βασιλόπιττα, άρχίζοντας απο 
τον 'Ιερό Ναό του 'Αγίου Ελευθερίου...

Τα ΐδια χειροκροτήματα αντήχησαν όταν έκόπηκε τό κομμάτι τής πίττας 
για τον Διγενή, τον άδούλωτο άρχηγό τοϋ Κυπριακού λαού... Ή ταν κι αυτό μια 
•όμορφη σκέψις τοϋ κ. ’Αρχιμανδρίτου...

"Οσο για τό νόμισμα έπήγε εκεί πού έπρεπε νά πάη. Στον άρχηγό τής Σχολής
'Υπαστυνόμων, κ. Παν. 
Ραυτόπουλο...

Καί ή παρέλασις των 
καλλιτεχνών άρχισε...

Πρώτος ό καλός μας 
φίλος ό Χρήστος Πύρπα- 
σος... Άπήγγειλλε πρωτο
χρονιάτικους στίχους, δικής 
του συνθέσεως, πού ενθου
σίασαν.

...Τά χειροκροτήματα 
έγιναν ζωηρά, θερμά κι’ ά- 
συγκράτητα όταν κάθισε 
στο πιάνο ό έκλεκτός κι’ 
άγαπη μένος μας Νίκος Πι- 
τσόλος, πού πάντα έδωσε 
τό όμορφο καλλιτεχνικό του 
«παρόν» δποτε τον χρει
αστήκαμε...

Κι’ ύστερα, ώ ! ύστερα, 
ποιόν νά πρωτοαναφέρω !!!

Τήν ’Ελίζα Μαρέλλη; 
τήν Έβελίνα; τον Γιώργο 
Λουκά; τό Τρίο Τέμπο; τό 
Ντουέττο Καλλέργη — Νι- 
κηφόρον; τον Εύστράτιο 

Καμενίδη; τον Πάνο Άναστασόπουλο;... Πόσοι καί πόσοι έκλεκτοί καλλιτέχνες!!! 
έστόλισαν τό σαλονάκι μας μέ τήν κομψή παρουσία τους, έσκόρπισαν ένα πανδαιμό
νιο κεφιού καί χαράς τριγύρω, έδιωξαν μακρυά κάθε στεναχώρια, καί χάρισαν 5 ώ
ρες γεμάτες ευτυχία...

’Αλήθεια!!! Χάσατε όσοι δεν ήρθατε στή Σχολή αύτό τό βράδυ!!!..
'Ο κ. Καψάσκης στρατολογήθηκε σέ μιά στιγμή, γιά νά σκορπίση ένα χαρι

τωμένο, άβίαστο - κέφι, μέ τίς σατυρικές άπαγγελίες του. Είναι ένας καλλιτέχνης 
ποιότητος ό κ. ’Ιατροδικαστής, πού σύνδεσε τ’ όνομά του μέ κάθε πανηγυρική έκδή- 
λωση τής Σχολής... Δέν νοείται γιορτή δίχως αυτόν...

Ό  Υφυπουργό? ’Εσωτερικών κ. ’Αθανασίου, μετά των 
κ.κ. Μακρυνιώτου ’Αρχηγού Χωρ/κή?, Κοκκίνου ’Αρχη
γού ’Αστυνομία?, Κάλλια Γεν. Δ/ντού Άστυν. Πόλεων, 
’Αρχιμανδρίτου Διοικητοΰ Σχολή? καί λοιπών έπισήμων, 
παρακολουθούν τόν περίφημο Τζάκ-Νάΐτ εί? ένα εύθυμο 

νούμερο κατά τήν κοπήν τη? Βασιλόπιττα?.

Οί μεγάλες όμως καλλιτεχνικές εκπλήξεις τής βραδυάς ήταν: ό λατρευτός 
μικρών καί μεγάλων, δημοφιλής καλλιτέχνης Τζάκ-Νάΐτ, ό Κώστας Γκούφας, πού 
μόλις τώρα έπέστρεψε άπό θριαμβευτική τουρνέ στήν επαρχία...

'Ο κ. Γκούφας ύπήρξεν άμίμητος στίς...μιμήσεις, ύπήρξεν ένας άπολαυστικός 
•τύπος εκείνης τής βραδυάς...
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Τον ευχαριστούμε μέ δλη μας την καρδιά για τις άλησμόνητες στιγμές πού 
μάς χάρισε.... καί ή μελλωδική καί πραγματικά υπέροχη ορχήστρα Τσελέντη- 
Βλαχοπούλου, πού έδωσε ένα ξεχωριστό γιορταστικέ τόνο στο σεμνό αύτο χορευ
τικό μας βράδυ...

Μια πλήρης ορχήστρα... μέ τον Νίκο Άποστολίδη στο πιάνο, τον Τάκη Τσε- 
λέντη, Εύθύμη Παρσακίδη καί Μίμη Ζαχαριάδη βιολιά, τον Γιάννη Βλαχόπουλο 
■άκκορντεόν, τον Περικλή Πλακατάρη σαξόφωνο-κλαρΐνο, Γιάννη Μαρίνο τζάζ, 
Βαγγέλη Πολιτάκη κιθάρα, καί Πάνο Άναστασόπουλο τραγούδι...

*
Οί στιγμές κύλαγαν ήσυχα-ήσυχα... μιά βελούδινη εύτυχία είχε θρονιαστη στή 

μέση της αίθουσας, κι’ άγκάλιαζε δλα γύρω μέσα σ’ ένα άραχνοόφαντο πέπλο 
γαληνεμένης χαράς... ’Ά λ
λοτε τα άγγαλιασμένα ζευ
γάρια στροβιλίζονταν σ’ 
ένα άτέλειωτο μεθυστικό 
χορό... άλλοτε ένας καλλι
τέχνης ταξίδευε τά πιο 
εύγενικά άνθρώπινα όνειρα 
σέ τόπους μακρυνούς... άλ
λοτε 6 χώρος δλος τραντα
ζότανε άπό γέλια καί χει
ροκροτήματα... ενώ τά ά- 
ναψυκτικά πηγαινοερχόν- 
τουσταν μέσα στή ζεστή 
αίθουσα, δπου δλοι μαζί, 
ανώτεροι καί κατώτεροι, 
δικοί μας καί ξένοι, είχαν 
παραδοθή σ’ ένα τρελλό, 
εύτυχισμένο γλέντι καί ό 
παιδόκοσμος τριγύρω, μέ 
τά πλούσια καί πανάκριβα 
παιχνίδια πού κέρδισε, χα
λούσε τον κόσμο μέ τις 
φωνές καί τις άταξίες του.

Δώρα π ο λ λ ά  ά π ο  το  
σ τή ν  άκρη τ η ς  α ίθ ο υσ α ς γ ε λ α σ τ ό , κ ι’ έμ ο ια ζε  κ ι’ αύτο σάν νά π α ιρ νε  μ έρ ο ς στήν  
γΊ ο ρ τ ή ...

'Ο χορός έδινε καί έπαιρνε... Κανείς δέν στάθηκε άμίλητος... Κανένας δέν 
έμεινε σοβαρός... 'Όλοι μαζί άνακατεύτηκαν μέσα στον εύτυχισμένο αύτόν σίφουνα 
πού συγκλόνιζε τις καρδιές, κι’ έδιωχνε μακρυά τις θλιμμένες σκέψεις...

Χαρά πολλή, άμέτρητη, χειροπιαστή χαρά έπεκράτησε...
Κι’ δταν τό βράδυ έληξεν ή οικογενειακή έτούτη γιορτή, είχε καθένας φεύ- 

γ·οντας κρατήσει μέσα στήν καρδιά του κάτι... κάτι μεγάλο κι’ άπιαστο, ταπεινό καί 
πανέμορφο... ’Ίσως νάναι αύτο πού τό λένε αγάπη, πού, χρόνια καί χρόνια τώρα, 
ψάχνει νά βρή ό τραγουδιστής...

’Αγάπη άληθινή γιά τήν ’Αστυνομία πού ξέρει νά γοητεύη καί νά συγκινή.

Ό  Διοικητή; τής Σχολή; κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτη; διανέμωυ 
τά  δώρα ατά τέκνα των δοκίμων αστυνομικών καί τοϋ 

προσωπικού τη; Σχολή;.

Χριστουγεννιάτικο δέντρο, πού στέκονταν πάντα έκεϊ,
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...Πριν καλά-καλά κοπάσουν οί θρήνοι για τό θάνατο τής Μίκας Σκουζέ, 
καί ένώ ένας Καινούργιος Χρόνος, φορτωμένος έλπίδες, είχε καθίσει στο θρόνο τής 
Γής... κάποιο απαλό καί πονεμένο σάλπισμα άντήχησε μακάβριο άπό τό σιωπηλά 
Πύργο των Νεκρών...

’Αφηνιασμένος ό Χάροντας, πάνω στο κατάμαυρο άτι του, βιάστηκε νά κρυ
φτή στήν "Αβυσσο τοϋ Χρόνου, παίροντας μαζί του μιά υπέροχη Έλληνίδα, μια. 
έκλεκτή γυναίκα... Την ενσάρκωση τής εύποι'ιας, τήν παρήγορο άγγελο των δυ

στυχισμένων, τήν Μάννα των ’Αστυνομι
κών, τήν Ελένη Άλεξανδρή... Μέ βουρ
κωμένα μάτια, μέ ξεσκισμένη τήν καρδιά, 
άπό τον Μεγάλο Πόνο βρέθηκεν ό άστυνο- 
μικός κόσμος, καί μαζί του χιλιάδες άλ
λοι, τό πρωΐ τής 5/1/57, στο Α' Νεκρο
ταφείο, γιά νά χαιρετήση γιά ύστερη φορά. 
’Εκείνην πού έφευγε... Που πάει; Σέ ποιο 
καινούργιο παλατάκι θά κατοικήση; Ποιοι 
θά σταθούν κοντά Της στο μακρινό ταξίδι 
Της στον Ούρανό;...

'Ολοφώτεινη, πεντακάθαρη, πανέ
μορφη ή ζωή Της... ’Αγάπη καί συμ- 
πόνοια ήταν πλημμυρισμένη... ’Αγωνί
στηκε, πάλεψε, μόχθησε ίσαμε τήν τε
λευταία πνοή Της...

Ελένη Άλεξανδρή!!!.. 'Η  Πρόε
δρος τοϋ 0·Φ·Α. ’Αθηνών... 'Η  μητέρα, 
τών παιδιών μας... 'Η  προστάτις τών ορ
φανών... 'Η  φιλάνθρωπος Δέσποινα...

’Έργα... Πολλά, χιλιάδες έργα, ά
φησε πίσω της... Πόσα καί πόσα!!!... 
Νά τά άπαριθμήσουμε;... Καί τί σημασία 
θάχη;... 'Η  'Ελένη Άλεξανδρή δέν ζή 
πιά κοντά μας, δέν άγωνίζεται πλάι μας 
γιά τήν άνακούφιση τών δυστυχισμένων...

t  ΕΛΕΝΗ Μ Ε 5ΑΝΔΡΗ Ν .^ Έ φ .γ , I! 1 ΔΙν πέθ«ν«...
Ζή καί θά ζή πάντα στις καρδιές μας σάν ένα γλυκό όνειρο, σάν μία ευλαβική 

άνάμνηση, σάν μιά δεύτερη θρησκεία μας...
Δέν μπορεί νά έφυγε γιά πάντα... Άπό ’κεΐ πάνω μας βλέπει, φροντίζει, 

γιά μάς, συνεχίζει τούς άγώνες Της...
'Ο χρόνος δέν θά μπορέση ποτέ νά Τήν νικήση... 'Όπως δέν Τήν νίκησε κι’ ό 

θάνατος... "Ισα-ίσα πού τήν ύψωσε πιο ψηλά άκόμα, άνήγειρε μνημείο άφθαρτο 
καί παντοτεινό, γιά νά τό προσκυνάν μέ κατάνυξη οί μέλλουσες γεννεές...

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» μέ μεσίστιο τή Σημαία τών άγώνων τους, 
άποτίουν φόρον αιώνιας τιμής στήν γυναίκα Αυτή, πού τόσο άγάπησαν...

Καί θέλουν, γιά μνημόσυνο στήν πανίερη μνήμη Της, νά έπαναλάβουν τά 
εμπνευσμένα λόγια τού Άστυν. Δ/ντοϋ κ. Π. Μπαρδοπούλου, πού πάνω στον τάφο 
Της. άντιποοσωπεύων ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Σώμα, έτσι τής κουβέντιαζε γιά 
τελευταία φορά :



Πένθη 4307

«'Ιστάμεθα κοντά σου καί σε βλέπουμε νεκρή μπροστά μας!
«Είμεθα ολοι γύρω σου μέ θλιμμένη τή ψυχή καί μέ τα μάτια βρεγμένα άπδ

5) δάκρυα!
«Θέλουμε να ομιλήσουμε!
«Νά περιγράφουμε τήν άρετήν σου, τάς άρετάς σου.
«Θέλουμε νά άπευθυνθοϋμε προς σέ τον γίγαντα τής άρετής, εις το μεγαλεΐον 

» τής ψυχής σου, τής καλωσύνης σου!
«Νά σου άπευθύνομεν ύστατον χαιρετισμόν!
«'Οποίον έργον !... Όποιον βαρύτατον καθήκον !...

• «Έπιχειροϋμεν νά πλησιάσωμεν προς τάς βαθμίδας τής εθνικής καί κοινω- 
» νικής δράσεώς σου τάς παμμεγίστας υπηρεσίας τάς οποίας προσέφερες εις τό 
ο)’Αστυνομικόν Σώμα καί δεν δυνάμεθα, δεν ήμποροϋμεν!!

«Τανύομεν τάς ψυχικάς μας δυνάμεις, προσπαθοϋμεν!!
«Κόσμος πολύς γύρω σου! Νήπια! Παιδιά! Κορίτσια! Χήρες! ’Ορφανά! Ί 

ο) δρύματα!
«’Έργα φιλανθρωπίας! Μεγαλοπραγμοσύνης έργα! Κόσμος πολύς! Δεν 

» ήμποροϋμε νά πλησιάσουμε !
«Κάπου άκούομεν Θρηνωδίας! Θρηνωδίας άγγέλων!
«Είναι τά παιδιά τού Πρεβαντορείου σου!
«Είναι τά παιδιά των Μορφωτικών Σχολείων σου!
«Τά φτωχά παιδιά τών άστυνομικών σου!
«Είναι τά ορφανά παιδάκια πού άφήκανε έκεΐνοι πού έπεσαν εις τάς ίεράς 

» έπάλξεις τοϋ καθήκοντος! τών φρουρών αύτών τής τάξεως καί τής άσφαλείας πού 
» έπεσαν διά τον ύψηλόν αύτόν σκοπόν!

«Ψάχνουνε νά σέ βρούνε, νά βρούνε τήν Μάννα τους, νά βρούνε τήν σκέπην 
» σου καί τήν θαλπωρήν σου! 'Απλώνουν τά χεράκια τους καί σέ ζητούνε!»

★
Ν αί! Δέν είναι ψέμμα... 'Η  Ελένη Άλεξανδρή έφυγε... Μά πήρε μαζί Της, 

φεύγοντας, τις καρδιές μας, μαζί μέ τήν άγάπη μας καί τήν εύγνωμοσύνη μας...
Ό  Θεός, ό καί νεκρούς καί ζώντας έξουσιάζων, ας άναπαύση τήν άγια ψυχούλα 

Της, σέ τόπο χλοερό, έκεϊ «ένθα οΰκ έστι πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός. ’Αλλά ζωή 
ατελεύτητος...»

Αΐωνία θά μείνη ή μνήμη Της.
Σ. Κ. Π.



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί : Άρχ/κες Άργύρης Άνδρ., 
'Τπαρχ/λαξ Δρόσος ’Ιωάν, καί οί άστ/κες : Καραδήμας Σταυρ., Σέβης Χρ.,Τετράδης 
Στ., Καστρινός Μιχ., Θωμόπουλος Νικόλαος, Γραβάνης Νικ., Βησσαράκης Εύάγ. 
καί Κοσκινάς Κων/νος.

—Διεγράφησαν, άπό 1 /I  /57, ώς καταληφθέντες ύπό τοϋ ορίου ηλικίας οΐ 
κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι :

1) Άστυν. Δ/νταί: κ.κ. Χριστοδούλου Παντ., Άναγνωστάκος Πέτρ., Πο
λίτης Γεώργ., Μπούρας Παϋλ. καί Κροντήρης ’Ιωάννης.

2) ’Αστυνόμοι: κ.κ. Κορδοπάτης Γεώργ., Κάουλας Θεοφ., Οΐκονομόπουλος 
Γεώργ., Άθανασιάδης Κων., Οικονόμου Κων., Φραντζέσκος Άριστ. καί Περιβο
λάρης Παναγιώτης.

3) 'Υπαστυνόμοι: κ.κ. Καρτέρης Άλεξ., Καλαρώνης Κων., Χατζηγεωργίου 
’Ιωάν., Κεφαλληνός Νικ., Χροΰσος ’Ιωάν., Συνοδινός Γερ., Μενδρινός Χαρ., Γραμ
μένος Μιχ., Κοτσιάς Παν., Κώνστας Χριστ. καί Κανελλάκος Παναγιώτης.

4) ’Ανθυπαστυνόμοι: κ.κ. Λύτρας Άριστ., Παυλόπουλος Γεώργ., Μουντα- 
νέας ’Ιωάν., Σωτηρόπουλος Κων., Καλογερόπουλος Παν., Ταπεινός Κυρ., Σαμαράς 
Γεώργ., Δοϋρος ’Αναστ., Τσάλτας Γεώργ. καί Μιχαλουνάκος Νικόλαος.

5) Άρχ/κες: Σουρβϊνος Σπυρ., Στούπης Στ., Ζαφείρης Κων., Ροϋσσος Κων., 
Παναγιωτόπουλος Χρ., Οικονόμου Χαρ., Καρδαμάκης Νικ., Δημόπουλος Κων., 
Κατσαράκης Νικ., Μαυράκης Γεώργ., Σαμαράς Λουκ., Κολλΰρος Φωτ. Στεφα- 
νάκης Νικ. καί Άνδρώνης Γεώργιος.

6) 'Τπαρχ/κες : Τρούσας Φιλ., Θεοδώρου Κων., ΒώβΟυ Κων., Σταθόπουλος 
’Ιωάν., Ζάννης Χρ., Χαρισμίδης Άντ., Μιχόπουλος Διον., Άγγελάκης Νικ., Λά- 
ζαρης Παν., Χριστόπουλος Άθαν., Άστρουλάκης ’Ιωάν., Λαμπρόπουλος Ή λ., 
Άναστασόπουλος Νεοκλ., Πλουτινάκης Γεώργ., Παπαθανασίου Βασίλ., Κρικέλλας 
Γεώργ., Άναγνωστάκης Χρ., Πολυχρονίου ’Ιωάν., Σκορδάς Σπυρ., Γυνάργυρος 
’Ιωάν., Μποσέας Γεώργ., Παλαιολόγου Βασίλ., Λιόρδος Κων. Γαϊτάνης Γεώργ., 
Γεραντζιώτης ’Ιωάν., Μαρκουτσάκης Στεφ., Κονταξής Άντών., Μαυροειδης Γεώργ., 
Σινάπης Χρ. καί Παπαδήμας Βασίλειος καί

7) ’Αστυφύλακες : Παπαγεωργίου Σωτ., Καραμπάγιας ’Ιωάν., Καούδης Χρ., 
Ούσταμπασίδης Ά λ., Άβδελίδης Στυλ., καί Μιχελουδάκης Κωνσταντίνος.

—Διεγράφησαν τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί άστυ- 
φύλακες Μπικάκης ’Αντώνιος καί Γκάτσης Στυλιανός.

*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Α ' . 1 Υπηρεσιακόν Συμβούλιον.
Διά της ΰπ’ άρ. 2325/18/8/27-12-56 άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Ε

σωτερικών τό 'Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, διά τά έτη 1957 καί 1958 συνεκροτήθη. 
ώς άκολούθως :

1) Έ κ  τοϋ ’Αντιπροέδρου τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας κ. Μητρέλια Χαρ. 
ώς Προέδρου καί τοϋ Συμβούλου ’Επικράτειας κ. Καρβελά Διον. ώς τακτικού μέ
λους μέ κοινούς άναπληρωτάς τούς Συμβούλους ’Επικράτειας κ.κ. Χαρμπούρην Γ. 
καί Κυριάκόν ’Όθωνα.
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2) Έ κ τοΰ Άντεισαγγελέως του Άρείου Πάγου κ. Τούση Άνδρέου, ώς 
τακτικού μέλους, μέ αναπληρωτήν τον ’Αντεισαγγελέα τοΰ ’Αρείου Πάγου κ. Σα- 
κελλαρίου Βασίλειον.

3) Έ κ των ’Αρεοπαγιτών κ.κ. Μάκρη Β., Τραχανή I. ώς τακτικών μελών,, 
μέ άναπληρωτάς τους Άρεοπαγίτας κ.κ. Μαυρομιχάλην Ε. καί Βουμβουλάκην Γ. 
καί

4) Έ κ τών ’Αντιστράτηγων κ.κ. Κετσέα Δρηγ., Φροντιστή Άθαν. ώς τα
κτικών μελών μέ άναπληρωτάς τούς ’Αντιστράτηγον κ. Λασπιάν ’Αθανάσιον καί 
'Υποστράτηγον κ Βλάσσην Γεώργιον.

Τοΰ ώς άνω 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου θά μετέχη ώς Εισηγητής ό ’Αρχηγός 
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

Χρέη Γραμματέως θά έκτελή ό Άστυν. Δ/ντής Β' κ. Κοντογεώργος Γ., 
μέ άναπληρωτήν τον Άστυν. Δ/ντήν Β' κ. Βερεζήν Νικόλαον.

Β '. Αστυνομικόν Συμβούλιον
Διά τής ύπ’ άρ. 2316/18/6 τής 20-12-56 άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού 

’Εσωτερικών, το ’Αστυνομικόν Συμβούλιον, διά τό έτος 1957, συνεκροτήθη ώς 
άκολούθως :

I. Τακτικά μέλη :
α) Πρόεδρος : ’Αρεοπαγίτης κ. Χονδρογιάννης Ευάγγελος.
β) Μέλη : Άστυν. Δ/νταί Α' τάξεως κ.κ. Κόλλιας Δημήτριος, Δασκαλάκης 

’Ιωάννης, Κανελλόπουλος ’Αναστάσιος, Καραμπέτσος Ευάγγελος.
Γραμματεύς : ’Αστυνόμος Α' κ. Τουζένης Κων/νος.
II. ’Αναπληρωματικά μέλη :
α) Πρόεδρος : ’Αρεοπαγίτης κ. Οίκονομόπουλος Ν.
β) Μέλη : Άστυν. Δ/νταί Α' τάξεως κ. Τσάλης ’Ιωάννης, Σπυοόπουλος

Νικ.
Γραμματεύς : ’Αστυνόμος Α' κ. 'Υφαντής Δημήτριος.
Γ '. Πειθαρχικόν Συμβούλιον
Διά τής ύπ’ άρ. 2317/18/7 τής 20-12-56 άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού 

Εσωτερικών το Πειθαρχικόν Συμβούλιον τών Κατωτέρων ’Αστυνομικών 'Υπαλλή
λων διά τό έτος 1957, συνεκροτήθη ώς άκολούθως :

I. Τακτικά μέλη :
α) Πρόεδρος : Άστυν. Δ/ντής Β' κ. Μπεκιάρης Χρύσανθος.
β) Μέλη : ’Αστυνόμοι Α' κ.κ. Κανελλάκης Γεώργιος, Χατζηελευθερίου 

Γεώργιος.
Γραμματεύς : Ύπαστυνόμος Α' κ. Γιαννουλάκης Σωτήριος.
II. Αναπληρωματικά μέλη :
α) Πρόεδρος: Άστυν. Δ/ντής Β' κ. Άδαμόπουλος Άδάμ.
β) Μέλη : ’Αστυνόμοι Α' κ.κ. Ταμιολάκης Γεώργιος, Χρυσανθόπουλος 

Άνδρέας.
Γραμματεύς : 'Υπαστυνόμος Α' κ. Παπαλυμπέρης Κων/νος.

** *
ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

—Μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα χαράς καί έπισημότητος έκόπη, τήν Πέμπτη, 
3.1.57, στο Νοσοκομείο τής ’Αστυνομίας, ύπό τάς εύχάς καί εύλογίας τοΰ Σε- 
βασμιωτάτου Μητροπολίτου ’Αργυροκάστρου κ. Παντελεήμονος, ή Βασιλό- 
πιττα, παρουσία τοΰ κ. Υφυπουργού τών ’Εσωτερικών, πλείστων Άνωτέρων 
’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας καί πλήθους έκλεκτοΰ κόσμου.
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'Ωμίλησαν ό Έξοχώτατος 'Υφυπουργός των ’Εσωτερικών κ. Νικ. ’Αθανα
σίου καί δ 'Υγιειονομικός Διευθυντής Κ. Κουρμέντελος, έξάραντες τδ έργον της 
’Αστυνομίας καί ύπογραμμίσαντες τήν άνάγκην της όργανώσεως πλήρους ύγιειο- 
νομικής περιθάλψεως των άστυνομικών καί των οικογενειών των.

Οί έπισκέπται βρήκαν τήν ευκαιρίαν να θαυμάσουν τδ συντελούμενον έργον 
ύπδ τοΰ ’Αστυνομικού Νοσοκομείου, τδ δποϊον προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες 
στούς αστυνομικούς υπαλλήλους καί τις οίκογένειές τους.

*s)c *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Μέ πολύ μεγάλη πάντα έπιτυχία συνεχίζονται τα άστυνομικά προγράμ
ματα, άνάμεσα σέ ενθουσιώδεις έκδηλώσεις αγάπης καί θαυμασμού χιλιάδων άκροα- 
τών.

Τδ κατωτέρω δημοσιευόμενον άπόσπασμα επιστολής, άκροατρίας άπδ τδ 
Μοσχάτο, μιλάει καθαρά γιά τα αισθήματα του κοινού, άπέναντι τής εκπομπής τής 
’Αστυνομίας Πόλεων:

«... ’Αγαπημένοι μου φίλοι, τής έκπομπής τής ’Αστυνομίας μας
Σάς εύχομαι γιά τις γιορτές πολλή-πολλή υγεία, χαρά καί εύτυχία. ’Αλλά 

μαζί αισθάνομαι τήν ύποχρέωσι νά σάς ευχαριστήσω, νά σάς εόχαριστήσω μέ δλη 
μου τήν καρδιά, γιά τήν εύτυχία πού μάς χαρίζετε κάθε Τετάρτη, μέ τήν ωραία, τήν 
υπέροχη εκπομπή σας, καί ειδικά μέ τδ τόσο ζωντανό καί διδακτικό ήμερολόγιο 
τής ’Αστυνομίας, πού είναι πάντα τόσο συγκινητικό, τόσο ζεστό, τόσο άνθρώπινο, 
τόσο εύχάριστο.

Πρέπει νά ξέρετε δτι σάς άγαπάμε δλους σας, γιατί τδ άξίζετε. Σάς άγαπάμε 
απέραντα, καί παρακαλοΰμε τδ Θεό νά σάς χαρίζη δ,τι επιθυμούν οΐ ευγενικές 
καρδιές σας.

Πρέπει νάστε ευχαριστημένοι μαζί μας. "Ο,τι μάς ζητήσατε σάς τδ δώσαμε. 
Ζητήσατε τήν άγάπη μας. Κι’ εμείς σάς χαρίσαμε τήν καρδιά μας.

'Οπουδήποτε καί αν βρίσκωμαι τήν ώρα αυτή, προσπαθώ νά μήν λείψω άπδ 
τδ ραντεβού μας... τρέχω κοντά σέ κάποιο ραδιόφωνο καί, ξεχνώντας κάθε τι άλλο, 
άφοσιώνομαι σέ σάς, μονάχα σέ σάς.

Ή  μετέρα μου σάς χαιρετά, καί σάς στέλνει τήν εύχή της».
Μέ εκτίμηση καί άγάπη 

Ματίνα Άνατολίτου 
Κανάρη 17 Μοσχάτον

—Τδ πρόγραμμα τής 19-12-56, πού άνοιξε καί έ'κλεισε μέ άπαλή κινηματο
γραφική μουσική καί μέ χρήσιμες υποδείξεις πρδς τδ κοινό πάνω σέ άστυνομικά 
καί κοινωνικά ζητήματα, ήταν άφιερωμένο στά αξέχαστα, ρωμαντικά χρόνια τής 
Παληάς ’Αθήνας. Σ ’ αύτδ μεταδόθηκαν όμορφες παληές επιτυχίες, λεβέντικα δη
μοτικά τραγούδια καί διδακτικό άπόσπασμα άπδ τδ «'Ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας», 
γραμμένο άπδ τδν Ά ρχ/κα Σπΰρο Πηλό, μέ τίτλο: «Δυδ ορφανά κατηγορούν», 
μέ έκλεκτή, κινηματογραφική ύπόκρουση.

*
—Πανηγυρικό, πλούσιο, κεφάτο, Χριστουγεννιάτικο, τδ πρόγραμμα τής 26/ 

12/1956, άνοιξε καί έκλεισε μέ λογοτεχνικά σκίτσα άπδ τήν Νύχτα τών Χριστου
γέννων,πλαισιωμένα άπδ βελούδινη, μουσική ύπόκρουση καί χαρμόσυνες καμπάνες. 
Στήν εκπομπή αυτή έλαβε μέρος ολόκληρη ή όνομαστή παιδική χορωδία τοΰ Άμα- 
λιείου Λυκείου, ύπδ τήν διεύθυνση τής έξαιρετικής Καθηγητρίας δίδος Πίτσας Συ- 
κιώτου. ’Επίσης μετεδόθη ωραιότατο Χριστουγεννιάτικο σκετσάκι, πού άρεσε ξε
χωριστά καί έγοήτεψε.
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Κάδε Τετάρτη και ώραν 7,30—  

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει τήν ήμίωρον καδοδηγη

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή  εκπομπή τής Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τόν γενικόν θαυ

μασμόν και έπεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν 

καί μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν . παρακολουδήτε 

όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.


