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181. Προπαρασκευή τής πρώτης μεγάλης έπιθέσεως τω ν κομμουνι
στών κατά της Γενικής ’Α σφαλείας ’Αθηνών καί μέτρα για τήν άπό- 
κρουσι αύτής.

Κατά τήν 4ην Δεκεμβρίου 1944 τά σχέδια των κομμουνιστών έγιναν φανερά 
καί άρχισαν νά έφαρμόζωνται μέ γοργό ρυθμό. Τά άκραΐα ’Αστυνομικά Τμήματα 
άρχισαν νά ύφίστανται έπιθέσεις καί τό ένα μετά τό άλλο κατελαμβάνοντο, γιατί οί 
αστυνομικές δυνάμεις ήσαν μικρές καί ό οπλισμός άνεπαρκής.

Έ τσ ι καθ’ δλη τή διάρκεια τής 3ης καί της 4ης Δεκεμβρίου οί κομμουνι- 
σταί κατώρθωσαν νά καταλάβουν τά περισσότερα ’Αστυνομικά Τμήματα καί νά 
δολοφονήσουν κατά τρόπο δραματικό άρκετούς άστυνομικούς. Ταυτόχρονα, άπό τις 
πληροφορίες πού συνεκεντρώθησαν στή Γενική ’Ασφάλεια, έγίνετο προπαρασκευή 
γιά μιά μεγάλη έπίθεσι έναντίον τοϋ μεγάρου αύτης.

Κατά τήν νύχτα της 4 προς 5 Δεκεμβρίου, οί κομμουνισταί έκαναν ένα έντο- 
νώτατο πόλεμο των νεύρων μέ συνθήματα, πού τά μετέδιδαν συνεχώς μέ τά χωνιά 
από δλα τά σημεία γύρω άπο τήν ’Ασφάλεια, καί μέ τά όποια καλοϋσαν τούς άστυ-
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νομικούς νά παοαδοθοϋν καί τούς άπειλοϋσαν, δτι θά σφαγοΰν δλοι σαν άρνιά, άν 
πολεμήσουν...τύ λαό !!

Οί άστυνομικοί, πάντοτε ψύχραιμοι, παρεσκευάζοντο διαρκώς για νά άντι- 
μετωπίσουν την έπίθεσι, πού δπως ήταν φανερό δεν θά έβράδυνε νά έκδηλωθή. Το 
σχέδιο των κομμουνιστών, σύμφωνα προς τις πληροφορίες πού είχαν φτάσει στη 
Διοίκησι, ήταν το έξης: Κατ’ άρχήν μιά μεγάλη δύναμις έλασιτών μέ βαρύ οπλι
σμό θά Ιμπαινε άπό την είσοδο της όδοΰ Μπουμπουλίνας στο συγκρότημα κτιρίων 
τοϋ Πολυτεχνείου καί θά έπαιρνε θέσι μάχης στην πτέρυγά του, πού εύρίσκεται ά- 
κριβώς άπέναντι άπό τό κτίριο της Γενικής ’Ασφαλείας, επί τής όδοΰ Στουρνάρα— 
Πατησίων. Αύτοί θά έπιχειροϋσαν τήν κατά μέτωπο έπίθεσι κατά τής ’Ασφαλείας, 
δταν θά έδίδετο το σύνθημα τοϋ γενικού αιφνιδιασμού.

Ταύτόχρονα, άλλοι κομμουνισταί μέ κρυμμένα τά δπλατους θά συγκροτούσαν, 
μέ προπετάσματα γυναικόπαιδα, άθώες δήθεν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, καί άπο 
διάφορες κατευθύνσεις θά έφταναν προ τοϋ κτιρίου, αίφνιδιάζοντας έτσι τούς άστυ- 
νομικούς, πού θά έδίσταζαν νά χτυπήσουν το πλήθος. Οί πληροφορίες ήσαν σαφείς 
καί συγκεκριμένες, γιατί προήρχοντο άπό πράκτορες τής ’Ασφαλείας πού βρίσκονταν 

’ μέσα στο επιτελείο τών έλασιτών.
’Έχοντας ύπ’ δψει τους τις πληροφορίες αύτές οί άστυνομικοί τής Γενικής 

’Ασφαλείας, έλαβαν έγκαίρως τά κατάλληλα μέτρα, ώστε άντί νά αίφνιδιασθοΰν 
άπό τούς κομμουνιστάς, νά τούς αίφνιδιάσουν αύτοί στην πιο κρίσιμη στιγμή.

Πραγματικά, κατά τήν νύχτα, μία ομάδα άπό 20 άστυνομικούς μέ έπί κεφαλής 
τον τότε ’Αστυνόμο Β' καί σήμερα Διευθυντή Β' κ. Ίωάννην Καραχάλιον, κατέλαβε 
τό Μέγαρο Λινάρδου έπί τής όδοΰ Πατησίων καί Καποδιστρίου, γιά νά προστατεύση 
έτσι τά νώτα τής Γενικής ’Ασφαλείας άπό έπίθεσι πού θά προήρχετο άπό τήν Πλα
τεία Κάνιγγος.

’Επίσης μιά άλλη δύναμις άστυνομικών ύπό τον Ύπαστυνόμο Β' άείμνηστον 
’Ιωάννη Παντέα, έτοποθετήθη στο Μέγαρο τής Casa d’ Italia, γιά νά χτυπήση στά 
νώτα τούς κομμουνιστάς, πού θά έπιχειροϋσαν νά έγκατασταθοΰν στά κτίρια τοϋ 
Πολυτεχνείου.

Παρατηρηταί έπίσης άστυνομικοί μέ πολιτική περιβολή, προωθήθησαν μέχρι 
τής Πλατείας Έξαρχείων, τής Πλατείας Κάνιγγος, καί τής Πλατείας Βάθης, δπου 
κατά τις πληροφορίες θά έγίνετο ή συγκέντρωσις κομμουνιστών, γιά ν’ άποτελέσουν 
διαδηλώσεις—προπέτασματα—προσεγγίσεως άπό δλα τά σημεία προς τό κτίριο 
τής ’Ασφαλείας.

’Έτσι μέχρι τό πρωί τής 5ης Δεκεμβρίου 1944 είχαν ληφθή δλα τά μέτρα 
γιά τήν άπόκοουσι τής άναμενομένης έπιθέσεως τών κομμουνιστών.

Τά ξημερώματα λοιπόν τής 5ης Δεκεμβρίου 1944, ήμέρα Τρίτη, οί κομμου- 
νισταί άρχισαν νά θέτουν σ’ έφαρμογή τό σχέδιό τους. Πολυάριθμοι έλασϊτες έμπαι
ναν άπό τήν πίσω πόρτα τοϋ Πολυτεχνείου μέσα στά κτίρια καί έγκαθιστοΰσαν 
σέ διάφορες θέσεις πολυβόλα. Μιά ομάδα δέ άπό 50 περίπου έλασϊτες έγκατεστά- 
θη στήν πτέρυγα πού ήταν άκριβώς άπέναντι άπό τό κτίριο τής ’Ασφαλείας καί 
μπορούσε νά βάλη έναντίον τών άστυνομικών άπό τά παράθυρα τοϋ υπογείου καί 
άπό τον Α' δροφο, σέ άπόστασι 20 μέτρων περίπου.

Έν τώ μεταξύ άλλες ισχυρές δυνάμεις έλασιτών μέ Ελληνικές καί Συμμα
χικές σημαίες, ύπό μορφήν δήθεν διαδηλωτών, καί μέ προπετάσματα γυναικόπαιδα, 
συγκεντρώθηκαν στήν Πλατεία Έξαρχείων γιά νά κατέβουν τήν όδό Στουρνάρα, 
ένώ άλλοι, έπίσης δήθεν διαδηλωταί τοϋ ίδιου είδους, είχαν συγκεντρωθή στήν Πλα
τεία Κάνιγγος γιά νά πλησιάσουν τήν ’Ασφάλεια άπό τήν πλευρά τής όδοΰ Πατησίων 
καί μιά τρίτη ομάδα διαδηλωτών θά ξεκινούσε άπό τήν Πλατεία Βάθης, γιά νά πλη- 
σιάση διά τής όδοΰ Στουρνάρα καί Σολωμοϋ.
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182. 'Η μεγάλη μάχη τής 5ης Δεκεμβρίου 1944 και ή ήττα τω ν  
κομμουνιστών.

Στις 10.55' άκριβώς οί παρατηρηταί της ’Ασφαλείας άντελήφθησαν μια 
όγκωδεστάτη διαδήλωσι, πού την άποτελοΰσαν γυναικόπαιδα πλαισιωμένα μέ έλα
σΐτες, ή όποια από την Πλατεία Έξαρχείων μπήκε στην όδό Στουρνάρα, κατεβαί
νοντας προς τη Γενική ’Ασφάλεια. Προηγούντο σημαιοφόροι και άλλοι κομμου- 
νισταί, πού κρατούσαν πινακίδες μέ διάφορα συνθήματα. Τήν ΐδια άκριβώς στιγμή 
άλλες διαδηλώσεις ξεπρόβαλαν άπό τήν Πλατεία Κάνιγγος καί άπό τήν Πλατεία 
Βάθης.

Τότε άκριβώς, ή ώρα ήταν 11 π.μ., τό κτίριο της ’Ασφαλείας άρχισε ταύτό- 
χρονα νά βάλλεται έντατικά μέ πολυβόλα, χειρομβοβίδες, όλμους καί αυτόματα 
όπλα, άπό τό λόφο Στρέφη, άπό τό κτίριο τού Πολυτεχνείου, άπό τις ταράτσες τών 
πολυκατοικιών τών Έξαρχείων, άπό ύψηλά κτίρια τής οδού Στουρνάρα—Άχαρνών, 
τής Πλατείας Κάνιγγος καί τής όδοΰ Μπουμπουλίνας καί άπό όλες τις κατάλληλες 
γύρω κατοικίες.

Οί άστυνομικοί έπεσήμαναν 16 καί πλέον σημεία άπό τα όποια έ'βαλλαν οί 
κομμουνισταί, οί δέ έπιτεθέντες έλασΐτες ύπελογίζοντο σέ 2000 περίπου, πού άνή- 
κον στούς λόχους Γκύζη, Νεαπόλεως, Κοκκινιάς καί στο σύνταγμα Τριπόλεως, πού 
είχε προωθηθή στήν Πρωτεύουσα.

Οί άξιωματικοί καί οί άνδρες τής ’Ασφαλείας ήσαν πανέτοιμοι. Μόλις άρχισαν 
οί κομμουνισταί τα καταιγιστικά πυρά έδόθη άμεσος καί άποφασιστική άπάντησις. 
’Αρκετοί σκοπευταί έπιλεγμένοι μεταξύ τών άστυνομικών καί ιδιωτών, οί όποιοι 
είχαν καταφύγει στήν ’Ασφάλεια, όπως ό Καθηγητής τής Γυμναστικής κ. Χρήστος 
Γαλανόπουλος, έφεδρος ’Αξιωματικός τού Στρατού, έπυροβόλησαν τούς έπί κεφα
λής τών διαδηλώσεων σημαιοφόρους καί τά πολυβολεία τών κομμουνιστών. ’Επίσης 
ό 'Τπαστυνόμος κ. Ή λίας Μπουντάς, ό όποιος είχε τοποθετηθή στο πολυβολείο 
τής εισόδου τού Μεγάρου, έβαλεν έπιτυχώς προς τούς έπί κεφαλής δήθεν διαδηλω- 
τάς έλασΐτες καί τούς κομμουνιστάς τού Πολυτεχνείου καί τούς άνάγκασε νά οπι
σθοχωρήσουν μέ άρκετές άπώλειες.

Ταύτόχρονα οί αστυνομικοί ύπό τον άείμνηστον Παντέαν, στούς οποίους ήσαν έν- 
τεταγμένοι καί οί νΰν ’Αστυνόμοι κ.κ. Παναγιώτης Άγγελάκος καί ’Ιωάννης Πολι- 
τάκης άρχισαν νά ρίχνουν χειροβομβίδες μέσα στον περίβολο τού Πολυτεχνείου καί 
προκάλεσαν. όχι μόνο τον πανικό στούς κομμουνιστάς, οί όποιοι είδαν ότι έβάλ- 
λοντο άπό τά νώτα, άλλά καί θύματα πολλά, ώστε άμέσως οί έλασΐτες άρχισαν νά 
φεύγουν τροχάδην προς τήν έξοδο τής όδοΰ Μπουμπουλίνας.

’Έτσι ή πρώτη αιφνιδιαστική έπίθεσις γιά τήν κατάληψι τής ’Ασφαλείας άπέ- 
τυχε. ’Αλλά ή μάχη συνεχίζετο. Οί κομμουνισταί υστέρα άπό τον αιφνιδιασμό πού 
ύπέστησαν καί λόγω τού ότι είχαν άρκετά θύματα σέ νεκρούς καί τραυματίες, έφα- 
νατίσθησαν καί έξακολούθησαν νά βάλλουν μέ πυρά καταιγιστικά άπό όλα τά γύρω 
σημεία.

'Η μάχη αύτή συνεχίζετο χωρίς άνάπαυλα μέχρι τής 14ης ώρας, όπόταν 
οί κομμουνισταί άπογοητευμένοι γιά τήν άποτυχία άρχισαν νά καλούν τούς άστυ- 
νομικούς μέ τά χωνιά «νά παραδοθοΰν, μιμούμενοι τούς συναδέλφους των τών άλ
λων Τμημάτων».

'Η άπάντησις όμως τών άστυνομικών έδίδετο μέ καταιγιστικά πυρά. Ή  
μάχη, λόγω τού φανατισμού καί άπό τά δύο μέρη, είχε φτάσει στο κατακόρυφο.

’Αλλά τά πυρομαχικά άρχισαν νά έλαττώνονται, γ ι’ αύτό έζητήθη έπειγόντως 
άπό τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι ν’ άποσταλοΰν νέα έφόδια καί έάν ήτο δυνατόν 
νά σταλή μηχανοκίνητον μέσον καί ένίσχυσις, ώστε νά γίνη έξόρμησις προς έκτόπισι
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καί τελεία έκκαθάρισι των κομμουνιστών, πού είχαν όχυρωθή στο κεντρικό κτίριο 
τοϋ Πολυτεχνείου. ’Επίσης κατωρθώθη έπικοινωνία μέ το στρατηγό Κ. Βεντήρην 
καί έζητήθησαν πυρομαχικά, ούτος δέ διέταξε τύν Ταξίαρχον κ. Ζάγγλην κι’ έ'στειλε 
άμέσως τρία κιβώτια φυσιγγίων.

Πράγματι στις 18 (6 μ.μ.) έστάλησαν δύο ’Αγγλικά τάνκς, τά όποια έκαναν 
περιπολία γύρω άπό τό κτίριο της Γενικής ’Ασφαλείας καί τά κτίρια τοϋ Πολυτε
χνείου καί τοϋ Μουσείου. Στις 18.30' έφθασε στο ’Αστυνομικό Κατάστημα περί
πολος "Αγγλων άλεξιπτωτιστών, ή οποία μέ δύναμι ’Αξιωματικών καί άνδρών της 
’Ασφαλείας έκανε έφοδο στο Πολυτεχνείο, έπετέθη κατά τών ώχυρωμένων κομμου
νιστών καί τούς άνάγκασε νά παραδοθοΰν.

Συνελήφθησαν έν συνόλω 63 κομμουνισταί μέσα στο Πολυτεχνείο, μεταξύ 
τών οποίων ό Γερμανός ’Αξιωματικός Ό ττο Βέρνερ καί ένας Βούλγαρος ύπαξιω- 
ματικός, οί οποίοι παρελήφθησαν άμέσως άπό τούς ’Άγγλους. ’Επίσης βρέθηκαν 
έκεΐ όπλα, πυρομαχικά καί άρκετή ποσότητα δυναμίτιδος μέ καψύλια, μέ την όποια 
σχέδιαζαν οί κομμουνισταί ν’ άνατινάξουν τό κτίριο της ’Ασφαλείας. Καί τά πυρο
μαχικά όμως αυτά παρελήφθησαν άπό τούς "Αγγλους, καί δέν έδόθησαν στούς 
άστυνομικούς.

"Ηδη πλέον άρχισε νά σκοτεινιάζη καί έτσι ή μάχη σταμάτησε στις 19 μ.μ. 
ήτοι μετά 8 ώρες.

Κατά τή μάχη αύτή έτραυματίσθη σοβαρά στήν κοιλιακή χώρα, όταν πολε
μούσε άπό γραφείο τοϋ Β' ορόφου, ό άστυφύλαξ Κ624 Πρωτόπαππας Κων/νος, 
ό οποίος μετεφέρθη άμέσως σέ Νοσοκομείο, άλλά ύπέκυψε στο τραύμα του. ’Επίσης 
έτραυματίσθησαν οί έξης: 1) Ό 'Υποδ/τής ’Αστυνόμος Α' κ. Λίναρης Γεώργιος άπό 
βλήμα όπλου, έλαφρά στήν καρωτίδα, 2) ό άείμνηστος ’Αστυνόμος Β' Οίκονομό- 
πουλος Νικόλαος άπό βλήμα όπλου στή δεξιά παρειά, 3) ό άστυφύλαξ Κ600 Γιαν- 
νακάκης Παναγιώτης άπό βλήμα όπλου στον δεξιό βραχίονα, 4) ό άρχιφύλαξ Κ51 
Στεφανάκης Γεώργιος άπό βλήμα όπλου στά μαλακά μόρια τοϋ άριστεροϋ δείκτου, 
5) ό άστυφύλαξ Κ275 Παπαδόπουλος Έλισσαΐος άπό βλήμα όπλου μέ διαμπερές 
τραΰμα τοϋ άριστεροϋ βραχίονος, 6) ομοίως έτραυματίσθη καί ό ιδιώτης Πεζάς 
Χαρίλαος, ό όποιος προσέφερε οίκειοθελώς τις ύπηρεσίες του. Αυτός έδέχθη σοβαρό 
τραΰμα στή κοιλιακή χώρα καί ύπέκυψε άργότερα στό Νοσοκομείο τοϋ ’Ερυθρού 
Σταυρού όπου διεκομίσθη.

Στούς τραυματισθέντας παρέσχε ιατρική περίθαλψι ό 'Υγειονομικός ’Αξιω
ματικός κ. Μαρίνος Βάθης, ό όποιος ύπήρξεν άκούραστος.

Μετά τήν έκκαθάρισι πού έγινε στά κτίρια τοϋ Πολυτεχνείου, περισυνελέγησαν 
5 σοβαρώς τραυματίαι, πού τούς έγκατέλειψαν οί κομμουνισταί καί ένας νεκρός. 
Καί στούς τραυματίες αύτούς παρεσχέθησαν οί πρώτες βοήθειες καί κατόπιν μετε- 
φέρθησαν σέ Νοσοκομεία μέσιρ τοϋ Σταθμού Α' Βοηθειών.

Μόλις έπαψε ή μάχη, έστάλη άπό τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι ποσότης πυρο- 
μαχικών καί τρόφιμα.

Ή  νύχτα τής 5 προς 6-12-1944 πέρασε ήσυχη, ένώ οί άστυνομικοί άγρυ- 
πνοΰσαν στίς καθωρισμένες θέσεις των.

( Ε ι ς  τ  ό ε π ό μ ε ν ο :  Ή  συνέχεια τής μάχης στή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών 
και ονόματα τών αστυνομικών πού μεχέσχον στ ις  μάχες).
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ΤΙ ΤΡΩΓΟΥΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ
Έ κ τοϋ Περιοδικού «Γεγονότα καί ΚεΙ- 

μενα», τεΰχος 23ον, της 1—15 ’Οκτωβρίου 1957

'Η μεγαλυτέρα άδυναμία της Ρωσίας θεωρείται ή άνεπάρκειά της εις τρό
φιμα. Διατί όμως ή Σοβιετική "Ενωσις, ή όποια διαθέτει τόσον καλλιεργήσιμον 
χώρον, ύποφέρει άπδ τοιαύτην έλλειψιν τροφίμων; Μήπως έχομεν εδώ μίαν βασικήν 
έλαττωματικότητα τοϋ κομμουνιστικού συστήματος; Μήπως πταίουν δι’ αυτό 
οί κάτοικοι καί όχι τό σύστημα; Καί τί άπέγινε μέ τό περίφημον σοβιετικόν πρό
γραμμα άξιοποιήσεως τών παρθένων γαιών της Σιβηρίας καί της σποράς των δι’ 
αραβοσίτου; Δύναται ή Σοβιετική Έ νωσις να φθάση έντός ολίγων έτών τάς 'Η 
νωμένας Πολιτείας εις παραγωγήν κρέατος, όπως ΐσχυρίσθη ό Νικήτα Κροϋστσεφ 
κατά τήν τελευταίαν του μετάβασιν εις τήν ’Ανατολικήν Εύρώπην; Καί ποιον είναι 
τό διαιτολόγιον τοϋ Σοβιετικοΰ πολίτου σήμερον; Εις μίαν χώραν όπου ό περισσό
τερος κόσμος στερείται έπαρκοΰς τροφής, τό ζήτημα αυτό καθίσταται αυτομάτως 
ένας παράγων άποφασιστικός διά τήν τύχην της κυβερνήσεως. Δι’ όλους αύτούς 
τούς λόγους, τό μεγάλο οικονομικόν άμερικανικόν περιοδικόν «ΝΕΑ ΤΩΝ ΗΝΩ
ΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ» έκάλεσε τόν Ναούμ 
Γιάσνι, ένα ρωσικής καταγωγής οικονομολόγον, ό όποιος θεωρείται ταυτοχρό
νους ώς ό μεγαλύτερος διαιτολόγος καί ειδικός έπί τής σοβιετικής γεωργίας εις τόν 
Δυτικόν Κόσμον, νά έκφράση τάς άπόψεις του. Ό  Γιάσνι υπήρξε σύμβουλος τοϋ 
Κερένσκι προ τής άνόδου τών κομμουνιστών εις τήν άρχήν, άπό δέ τό 1933 είναι 
σύμβουλος τής ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως.

Εις τήν συνέντευξιν, τήν όποιαν έδωσεν ό Γιάσνι, κατ’ άρχήν έδήλωσεν οτι 
ό πληθυσμός τής Σοβιετικής Ένώσεως δέν διαιταται καλώς. Βεβαίως, ειπεν, αύτό 
δεν σημαίνει ότι υπάρχει λιμός άλλά μόνον μία πτωχή καί άθλία ζωή. ’Ιδιαιτέρως 
ή επάρκεια κρέατος, έτόνισεν, είναι περιωρισμένη. Τό 1955, έπί παραδείγματι, ή 
κατανάλωσις τοϋ κρέατος, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ χοιρινού λίπους, ήτο 
μόνον 50 λίτραι κατ’ άτομον. 'Ο άριθμός αυτός θά πρέπη νά συγκριθή μέ τήν πα
ρούσαν έτησίαν κατανάλωσιν κρέατος εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, ή όποια είναι 
200 λίτραι περίπου. Κατά τό αύτό έ'τος ή τιμή τοϋ κρέατος, κατά τήν πώλησίν του 
υπό τών κολεκτιβών, ήτο 10 ρούβλια, ήτοι 75 δραχμαί κατά λίτρον, τό όποιον Αντι
προσωπεύει τό τρίτον καί πλέον τοϋ ήμερομισθίου ενός μέσου έργάτου. Δέον νά λη- 
φθή ύπ’ οψιν ότι ή επίσημος τιμή τοϋ δολλαρίου είναι 4 ρούβλια, εις τήν πραγμα
τικότητα όμως τοΰτο στοιχίζει πολύ περισσότερον. Ό  κ. Γιάσνι έδήλωσεν, έν συ
νεχεία, άπεριφράστως, ότι θεωρεί ώς «μπλόφαν» τάς δηλώσεις τοϋ Κροϋστσεφ, 
κατά τάς όποιας ή Σοβιετική "Ενωσις θά ΐσοφαρίση, μέχρι τοϋ 1960, τήν άμερι- 
κανικήν παραγωγήν. Το σχέδιον τοϋ Κροϋστσεφ, έξήγησεν ό Γιάσνι, προϋποθέτει 
υπερτριπλασιασμόν, έντός ολίγων έτών, τής σοβιετικής παραγωγής κρέατος. Είς 
άρθρον μου εις τό Σοβιετικόν Στατιστικόν Έγχειρίδιον τοϋ 1956, ειπεν, άπέδειξα 
ήδη ότι καί αν άκόμη ή σχεδιαζομένη ύπό τοϋ Κροϋστσεφ παραγωγή έπιτευχθή, 
η κατά κεφαλ.ήν κατανάλωσις κρέατος εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν δέν θά φθάση 
την σημερινήν κατανάλωσιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Οί άριθμοί τούς όποιους 
δίδει ό Κροϋστσεφ, τόσον διά τό κρέας όσον καί διά τό γάλα, ειπεν ό κ. Γιάσνι, 
είναι άμφιβόλου άκριβείας, διά νά μεταχειρισθώμεν μίαν ήπιαν έκφρασιν. Τό κυ- 
ριώτερον όμως είναι ότι ή παραγωγή κρέατος, τήν όποιαν υπόσχεται ό Κροϋστσεφ, 
απαιτεί τήν διάθεσιν 60 έκατομμυρίων τόννων κτηνοτροφών, όπερ άδύνατον. ’Αμ
φιβάλλω άκόμη έάν καί νά διπλασιασθή μόνον δύναται ή παραγωγή αύτή. Ή  πα
ρούσα παραγωγή κρέατος είναι σήμερον έν Ρωσία 4,5 εκατομμύρια τόννων, ό δέ
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διπλασιασμός της θά έσήμαινεν 9 έκατομμύρια, όπόταν θά έφθάναμεν ώς έγγιστα 
την έν Ρωσία κατανάλωσιν τού είδους αύτοΰ κατά τό 1928. ’Αλλά καί αύτό άπέχει 
παρασάγγας άπό τήν άμερικανικήν κατανάλωσιν.

’Αλλά τό καταπληκτικώτερον όλων, ύπεγράμμισεν ό κ. Γιάσνι, είναι δτι ή 
Ρωσία δεν τό χρειάζεται δλο αύτό τό κρέας. 'Ο ’Αμερικανός καταναλωτής έχει ένα 
ωραίο σπίτι. ’Έχει αυτοκίνητο. Καταναλίσκει νόστιμα χορταρικά καί πολλά φοοϋτα, 
ό δέ ρουχισμός τοϋ περισσεύει. Διά νά συμπλήρωσή τήν εύτυχίαν του τρώγει και 
200 λίτρας κρέατος κατά κεφαλήν έτησίως. Πάρετε δμως τον μέσον Ρώσον, ό όποιος 
στερείται των άπαραιτήτων προς τό’ ζην. ’Εάν τό εισόδημά του ηύξάνετο δεν θά 
έπήγαινε νά άγοράση τρισήμισυ φοράς περισσότερον κρέας άπό δσον έχει σήμερα 
άκόμη καί αν τό κρέας αύτό ήτο διαθέσιμον. Πρώτα θά θελήση ένα δωμάτιο παρα
πάνω, ύστερα μερικά ρούχα, κανένα φρέσκο φασολάκι, τίποτε φρούτα καί κανένα 
παπούτσι. 'Υπό τό παρόν επίπεδον τών εισοδημάτων δεν χρειάζεται τόσον κρέας.

Τί λοιπόν τρώγει ό Ρώσος; Ό  κ. Γιάσνι μάς άπαντα : Πολλούς υδατάν
θρακες, ψωμί, πατάτες καί ένα δημητριακό πού τό λέγει «Κασά», τρώει καί χορτό
σουπα άπό κοκκινογούλια, τώρα δμως τά κοκκινογούλια είναι τόσον άκριβά ώστε 
πολύς κόσμος άλλαξε τήν χορτόσουπα μέ φιδεδόσουπα, δηλαδή μέ καινούργιους 
υδατάνθρακες. Τά 95 % τού πληθυσμού τρώνε άρκετό ψωμί. Τό 1928 ό μέσος 
άγρότης τού Βορρά, αν καί άπορος, αγόραζε περίπου τριάντα λίτρες άσπρο αλεύρι 
κατά κεφαλήν έτησίως γιά γλυκίσματα κατά τάς έορτάς. Σήμερα αμφιβάλλω εάν 
τό κάμη πλέον αύτό, διότι τό άσπρο άλεύρι είναι πανάκριβο. ’Αλλά καί τά λαχα
νικά είναι άκριβά έκτος κάπως άπό τό λάχανο, άκόμη καί τά καρότα καί τά κοκκι
νογούλια είναι άκριβά, αν καί δέν ήμποροΰμε νά τά θεωρήσωμεν ώς ιδιαίτερες λιχου
διές. Μία λίτρα κοκκινογούλι εις τήν έλευθέραν άγοράν στοιχίζει περισσότερον άπό 
2 ρούβλια, δηλαδή 15 δραχ. καί αύτά είναι πολλά λεφτά διά τον μέσο Ρώσο εργάτη 
ό όποιος κερδίζει 27 ρούβλια, δηλαδή 200 δραχμές τήν ήμέρα καί πρέπει κατά συ
νέπειαν νά έργασθή μισή ώρα διά νά άγοράση μία οκά κοκκινογούλια. 'Η δέ πλειο- 
ψηφία τών εργατών κερδίζει όλιγώτερον άπό 27 ρούβλια ήμερησίως.

Τό 1955, συνεχίζει ό κ. Γιάσνι, είς τήν έλευθέραν άγοράν ή μέση τιμή μιάς 
λίτρας φρούτων, ήταν 5 ρούβλια, δηλαδή 38 δραχμάς. Ποιός δμως ήμπορεϊ ν’ άγο
ράση φρούτα εις αύτήν τήν τιμήν εις τήν Ρωσίαν; "Ενας έργάτης, ό όποιος κερδίζει 
τό έλάχιστον δριον τού μισθού, δηλαδή 10 ρούβλια ήμερησίως, θά πρέπη νά έργασθή 
μισή μέρα διά νά άγοράση μίαν λίτρα. ’Αλλά ούτε κάθε παιδί δύναται νά έξασφα- 
λίση ένα έλάχιστον 250 γραμ. γάλακτος ήμερησίως. Τό 1955 ή Κυβέρνησις έπώ- 
λησεν 3 περίπου έκατομμύρια τόννους γάλακτος εις 100 καί πλέον έκατομμύρια 
πληθυσμού, αύτό δέ άντιπροσωπεύει 12 περίπου κιλά έτησίως κατ’ άτομον. Δέν πε
ρισσεύει κατά συνέπειαν, άπό τήν ποσότητα αύτήν, ένα τέταρτον τού κιλού διά κάθε 
παιδί. ’Επί πλέον, 600.000 τόννοι γάλακτος έπωλήθησαν εις τήν έλευθέραν άγοράν, 
άλλά αύτό δέν άλλάζει τήν δλην εικόνα. Φυσικά, πολλοί άγρόται καί έργάται τών 
πόλεων έχουν ΐδικάς των άγελάδας καί τά καταφέρνουν καλλίτερα. Ή  διανομή τού 
γάλακτος είναι κατά συνέπειαν άνίσος.

Ύπηρξεν πράγματι μία μεγάλη αδξησις τού προϊόντος τής άλιείας. Αύτό 
είναι φυσικόν, διότι προ της Σοβιετικής Έπαναστάσεως δέν ύπήρχεν άλιεία ρωσική 
εις τον Ειρηνικόν. ’Αλλά καί σήμερα δέν έχουν άρκετά ψυκτικά μέσα καί άναγκά- 
ζονται νά τρώγουν τά ψάρια κατά τό πλεΐστον πάρα πολύ άλατισμένα, έπί ζημία 
της γεύσεως. 'Ως έκ τούτου, πλέον τών 40 % τού άλιεύματος είναι ρέγγες καί τοι- 
αΰτα. Λίγο είναι τό καλό ψάρι καί πολύ ακριβό, φθάνει δέ τάς 40 δραχμάς τήν λί- 
τραν, έάν φυσικά τό άνακαλύψετε. Καί θυμηθείτε, έτόνισεν είς τό σημεϊον αύτό ό 
Γιάσνι, δτι αύτό τό «άν τό άνακαλύψετε» ισχύει δυστυχώς διά πολλά τρόφιμα εις 
τήν Ρωσίαν. Δέν έχομεν, κατά συνέπειαν, είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν ένα ίσορρο- 
πημένον διαιτολόγιον. 'Η κατανάλωσις τού κρέατος κατ’ άτομον είναι ίση μέ τα
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70 % έκείνης του 1928, τόσον εις τάς πόλεις όσον καί εις τά χωρία. 'Η κατανά- 
λωσις τοΰ γάλακτος κατ’ άτομον είναι, τό πολύ, τά 60 % τοϋ 1928. 'Η κατανά- 
λωσις τοϋ ψαριού είναι υψηλή, άλλα τό ψάρι είναι κακής ποιότητος. 'Η μόνη πραγμα
τική βελτίωσις εις τάς πόλεις, έν σχέσει μέ τό 1928, έπήλθεν εις τά λίπη. Τό κράτος 
μετατρέπει τά 3/4 τοΰ γάλακτος εις βούτυρον καί έπέτυχεν έπίσης νά αύξηση καί 
τό φυτικόν λίπος άπό ήλιοτρόπιον. Παρά ταΰτα καί είς τον τομέα τοϋ λίπους ή ρω
σική κατανάλωσις ήτο, κατά τό 1955, μικροτέρα άπό οίανδήποτε άλλην εύρωπαϊκήν 
χώραν καί δεν ύπερέβαινε τάς 25 λίτρας κατ’ άτομον.

Ποιος λοιπόν τρώει τό καλό φαΐ είς τήν Ρωσίαν; Μόνον οί εύποροι, οί κομ
ματικοί γραφειοκράται. Τό κατ’ άτομον εισόδημα, τό 1955, ήτο 25 % κάτω τοΰ 
1928, ό δέ άγρότης εύρίσκετο χαμηλότερον καί τοΰ 25 %. Είς τήν τσαρικήν περίο
δον ή Ρωσία ήτο ό μεγαλύτερος έξαγωγεύς σίτου είς τόν κόσμον καί έξήγε κατά 
μέσον όρον 10 έκατομμύρια περίπου μετρικών τόννων σίτου ετησίους. Τώρα, τά 
πράγματα άλλαξαν. Τό 1950 ή σιτοπαραγωγή ήτο μικροτέρα τοΰ 1913, ένω ό πλη
θυσμός ηύξήθη κατά τό 1 /3. Οί δύο κυριώτερες αιτίες διά τήν κατάστασιν αύτήν 
είναι τό κομμουνιστικόν σύστημα τοΰ κολλεκτιβισμοΰ καί τό κομμουνιστικόν σύ
στημα τής βιομηχανοποιήσεως καί των εξοπλισμών.

Τό κολλεκτιβιστικόν σύστημα δέν έγινε διά τό καλόν τοΰ άγρότου, άλλά διά 
νά τοΰ άφαιρέση όσον τό δυνατόν περισσότερα προς χρηματοδότησιν τής βιομηχα
νίας. Οί άγρόται τό μισοΰν είς όλας τάς κομμουνιστικάς χώρας καί μόλις είς μίαν 
άπό αύτάς ό έλεγχος χαλαρωθή, τά κολλεκτιβιστικά άγοοκτήματα πηγαίνουν είς 
τόν διάβολον. Αύτό έγινε καί είς τήν Πολωνίαν, όπου οί άγρόται έλαβον τήν άδειαν 
νά άποχωρήσουν άπό τάς κολλεκτίβας, μέ άποτέλεσμα νά διαλυθοΰν τά 80 % άπό 
αύτάς. Τό αύτό θά κάμουν καί είς τήν Ρωσίαν, μόλις λάβουν τήν άδειαν. Οί ’ίδιοι οί 
κομμουνισταί άναγνωρίζουν ότι τό σύστημα αύτό δέν λειτουργεί καλά, τούλάχιστον 
είς τάς περισσοτέρας περιοχάς καί μετατρέπουν τάς κολλεκτίβας είς κρατικά άγρο- 
κτήματα. ’Από τήν άλλη μεριά, ή κομμουνιστική βιομηχανοποίησή, ή οποία ήρχισε 
τό 1928, δέν συνεπληρώθη άκόμη. Είς περίοδον 27 έτών, άπό τό 1928 μέχρι τό 
1955, τά είς χεΐρας τοΰ Σοβιετικοΰ Κράτους κεφάλαια ηύξήθησαν 16 φοράς. Τά 
περισσότερα όμως άπό αύτά έπενδύθησαν είς εξοπλισμούς καί είς βαρεΐαν βιομη
χανίαν ενώ τά άτομικά εισοδήματα, κατά τήν ιδίαν περίοδον, ηύξήθησαν μόνον κατά 
67 %. Αύτό σημαίνει ότι ό Ρωσικός λαός έπλήρωσε τήν στρατιωτικήν καί βιομη
χανικήν αύτήν άνάπτυξιν, μέ τήν κακήν του δίαιταν καί τό χαμηλόν βιοτικόν του 
έπίπεδον. 'Η βιομηχανική παραγωγή, κατά τό διάστημα αύτό ηύξήθη 8 φοράς, ένω ή 
άγροτική ούτε 50% καί τό πραγματικόν κατά κεφαλήν εισόδημα ήλαττώθη κατά 25%.

Καί πρέπει νά ένθυμεΐσθε. συνέχισεν ό Γιάσνι, ότι ή ταχεία βιομηχανο
ποίησή είχεν ώς άποτέλεσμα τήν ταχεϊαν έπέκτασιν τών πόλεων, τοΰτο δέ ηυξησεν 
τήν ζήτησιν τών τροφών, διότι είς τάς πτωχάς χώρας οί άστοί τρώγουν περισσό
τερον άπό τούς χωρικούς ή, αν θέλετε, οί χωρικοί ικανοποιούνται μέ όλιγώτερα. 
Ποτέ άλλοτε, είς τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος, ή βιομηχανία καί ή έπέκτασις 
τών πόλεουν δέν συνωδεύθη- άπό μεγαλυτέραν πτώσιν τοΰ βιοτικοΰ έπιπέδου. Αύτό 
ύπήρξεν ή κυριωτέρα σοβιετική έπιτυχία.

Είναι άλήθεια, συνέχισεν ό Γιάσνι, ότι "ή Κυβέρνησις τοΰ Κροΰστσεφ πλη
ρώνει τώρα ύψηλοτέρας τιμάς πρός τούς άγρότας διά τά προϊόντα των, άπό όσον ο 
Στάλιν καί είς μερικάς περιπτώσεις καταβάλλει τά δεκαπλάσια τοΰ 1952. Τό 1950 
τά κολλεκτιβιστικά άγροκτήματα εϊχον εισόδημα 34 δισεκατομμύρια ρουβλίων, 
δηλαδή 250 δισεκατομμύρια δραχμών είς τήν έπίσημον τιμήν. Τό 1956 τό εισόδημα 
αύτό έφθασε τά 94,5 δισεκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή 700 περίπου δισεκατομμύρια 
δραχμάς. Αύτό σημαίνει τριπλασιασμόν περίπου. 'Όλο αύτό τό εισόδημα, όμως, δέν 
είσποάττεται άπό τούς χωρικούς. 'Τπολογίζω ότι τό εισόδημα τών χωρικών ηύξήθη 
άπό τό 1950 μέχρι τό 1955, κατά 40—42 % περίπου. Αύτό αποτελεί βεβαίως μίαν
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βελτίωσιν, ή οποία δμως είναι πολύ μικροτέρα άπο δσον φαίνεται. ’Εάν λάβη κανείς 
ύπ’ δψιν του το χαμηλόν επίπεδον τοϋ 1950, μία αΰξησις κατά 40 % δεν σημαίνει 
πολύ. Έάν αύξήσετε το μηδέν κατά 40 % θά μείνη πάλιν μηδέν. Δεν ήμπορεϊτε 
σεις νά καταλάβετε τήν άθλιότητα εις την όποιαν εύρίσκεται ό Ρώσος χωρικός. 
Είναι πραγματικώς άπίστευτος. Πληρώνεται άναλόγως των ωρών καί τών ημερών 
πού εργάζεται. Καί μία έργάσιμος ημέρα του είναι ΐση μέ τά 2/3 περίπου μιας 
κανονικής έργασίμου ημέρας.

Τό 1950, έξηγεΐ ό κ. Γιάσνι, είς τήν Ρωσικήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν 
Ινας άγρότης τών κολλεκτιβών έλάμβανεν, κατά μέσον δρον, 65—75 καπίκια, δηλαδή 
5—6 δραχμάς, είς τήν επίσημον τιμήν, κατά έργάσιμον ήμέραν, έπί πλέον δέ ολίγον 
σίτον. Κατά το αύτό έτος, μία λίτρα μαύρου ψωμιού έστοίχιζε 80 καπίκια, δηλαδή 
άνω τών 5,5 δραχμών, μέ άλλους λόγους περισσότερον άπο μίαν εργάσιμον ήμέραν, 
τοϋτο δέ έάν ήγοράζετο άπο κρατικόν κατάστημα λιανικής πωλήσεως. Είς τό αύτό 
κατάστημα μία λίτρα κρέατος στοιχίζει περισσότερον άπο 10 ρούβλια, δηλαδή 75 
δραχμάς ή 14 έργασίμους ήμέρας. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, οί άγρόται, προσφά
τους άκόμη, ήρνοϋντο νά έργασθοϋν είς τάς κολλεκτίβας. 'Απλούστατα, έδραπέτευον 
ή έκωλυσιέργουν, εργαζόμενοι είς τούς ιδιωτικούς λαχανοκήπους των.

Οί διάδοχοι τοϋ Στάλιν άντελήφθησαν δτι αύτό δέν ήδύνατο νά έξακολουθήση 
καί δτι ή ύπομονή τών άγροτών είχεν δρια, τά όποια ό Στάλιν είχε παραβιάσει. 
Οΰτω ηΰξησαν τά άγροτικά μισθολόγια. Τό 1955 ό άγρότης έλάμβανεν, κατά μέσον 
δρον, 4 περίπου ρούβλια ή 30 δραχμάς κατ’ έργάσιμον ήμέραν, καθώς καί πληρωμήν 
είς είδος. ’Αλλά καί αύτοϋ τοϋ ποσοΰ ή άγοραστική άξια είναι κατά πολύ μικρο- 
τέρα, παρά είς τον Δυτικόν Κόσμον. Τό φθηνότερο τσίτι, είς τήν Ρωσίαν, στοιχίζει 
6 ρούβλια δηλαδή 45 δραχμάς τήν γυάρδα, μέ άλλους δέ λόγους περισσότερον άπο 
μίαν έργάσιμον ήμέραν. Τά φθηνότερα τσιγάρα στοιχίζουν δύο ρούβλια καί 20 κα
πίκια, δηλαδή 17 δραχμάς, περισσότερον άπο μισήν έργάσιμον ήμέραν. ’Από τήν 
άλλην πλευράν είναι άλήθεια δτι ό Ρώσος χωρικός τρώγει περισσότερον κρέας τώρα 
άπο δσο τό 1950. Τρώγει δηλαδή μαζί μέ τά λίπη 30 λίτρες τό χρόνο, λιγώτερο άπο 
1,5 ούγγιά τήν ή μέρα, πού είναι πολύ ολίγον. Ούσιαστικώς είναι χορτοφάγος καί 
τρώγει κρέας μία φορά κάθε 15 ήμέρας, πράγμα τό όποιον, είς τά κλίματα αυτά, 
είναι τρομερόν. Παρ’ δλα αύτά ένώ κατά τό 1951—53 ή παραγωγή τών κολλεκτι
βών ηύξήθη 5—6 %, κατά τό 1954—56 ή παραγωγή τών κολλεκτιβών ηύξήθη 
κατά 25 %. Έν τούτοις, πολύ άπέχει άκόμη άπο τοϋ νά καλύψη τάς άνάγκας τών 
άγροτών. Οί άστικοί πληθυσμοί αύξάνουν ταχύτατα, άλλά καί ό συνολικός άριθμός τών 
κατοίκων ύψοΰται κατά 3 έκ. έτησίως. Συνεπώς ή ζήτησις δχι μόνον αύξάνει άλλ’ αν 
ποτέ φθάσουν τό βιοτικόν έπίπεδοντοϋ 1928, αύτό δέν θά ίκανοποιήση πλέον τον λαόν.

Ποιον είναι λοιπόν τό μεγάλον πρόβλημα τής Ρωσίας, έκτος άπο τον κομ
μουνισμόν; Είναι, έξηγεΐ ό Γιάσνι, δτι ή μέν καλλιεργήσιμος γή δέν έχει βροχάς 
καί έκείνη πάλιν πού έχει βροχάς δέν είναι καλλιεργήσιμος. Θά έπρεπε, λοιπόν, νά 
χρησιμοποιήση χημικά λιπάσματα είς τήν κεντρικήν καί βόρειον Ρωσίαν, δπου ή γή 
είναι πτωχή άλλά ποτιστική καί δπου δύναται νά απόκτηση μεγαλυτέρας συγκο- 
μιδάς άπο τήν εύφορον Ούκρανίαν. 'Η στροφή προς τον Βορράν είναι ή μόνη λύσις 
τοϋ προβλήματος διά τήν Ρωσίαν, άλλά αύτό τά Σοβιέτ δέν τό καταλαβαίνουν. ’Έτσι 
είς τον Βορράν έχουν άκόμη τήν ιδίαν παραγωγήν τήν όποιαν εΐχον πρό 200 έτών. 
Είς τήν Λιθουανίαν π.χ. έχουν σήμερον παραγωγήν πέντε φοράς μικροτέραν άπο δσην 
αύτή είχεν δταν ήτο άνεξάρτητος καί τό ήμισυ περίπου τής έπιτυγχανομένης πρό τοϋ 
1917. 'Η έλλειψις καταλλήλων μηχανών καί έπαρκών λιπασμάτων καί ή άρνησις 
τών έργατών νά έργασθοϋν, παίζει έπίσης μεγάλον ρόλον είς αύτό. ’Ακόμη καί σή
μερα, ή Ρωσία έχει 300.000 τρακτέρ, ένώ αΐ Η.Π.Α. μέ όλιγωτέραν καλλιεργήσιμον 
γήν έχουν πολλά εκατομμύρια. Παραλλήλους οί Ρώσοι έχουν έγκαταλείψει τήν 
ίπποτροφίαν, μέ άποτέλεσμα τήν περαιτέρω μείωσιν τών φυσικών λιπασμάτων. Είς
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ώρισμένας περιφέρειας, το σύστημα των κολλεκτιβών έχει τελείως χρεωκοπήσει 
καί αν δεν ύπήοχε κομμουνισμός, ή παραγωγή θά ήτο άσφαλώς μεγαλυτέρα. Εις 
την κεντρικήν καί βόρειον Ρωσίαν οί χωρικοί έπετύγχανον προ 40ετίας καλυτέρας 
συγκομιδάς μέ ξύλινα άροτρα. "Οταν ό Κροΰστσεφ άρχισε να έφαρμόζη τό πρόγραμ
μα άξιοποιήσεως των παρθένων γαιών της Κεντρικής ’Ασίας, έλεγε ότι αύτό ήτο 
απαραίτητο, διότι δέν ήδύναντο να άναμείνουν μέχρις ότου ήξιοποιοϋντο αί παλαιαί 
γαΐαι. Καί όμως έγνώριζεν άριστα ότι αί νέαι αύταί γαΐαι δέν ήδύναντο να καλλιερ
γούνται έπ’ άπειρον. Σέ ολίγα έτη θά έπτώχαιναν είς συστατικά καί θά καθίσταντο 
άγονοι, διότι τό άζωτον έξαφανίζεται όταν δέν ύπάρχη άρκετή βροχή, όπως συμβαίνει 
είς αύτάς τάς περιοχάς. Δέν θά έκπλαγώ καθόλου, λέγει ό Γιάσνι, έάν εντός 5 ή 8 
έτών 500 μόνον έκατομμύρια στρέμματα, από τά 870 καλλιεργούμενα σήμερα είς τήν 
κεντρικήν Ρωσίαν, εξακολουθήσουν νά καλλιεργούνται καί αύτά θά άποδίδουν ελάχιστα.

Πώς λοιπόν θά σωθή τό πρόγραμμα Κροΰστσεφ είς τό Καζακστάν; Άπλού- 
στατα, άπαντα ό Γιάσνι. Οί Ρώσοι έλπίζουν ότι ό Θεός τών κομμουνιστών θά αύξήση 
τάς βροχάς. Καμμιά φορά αύτό συμβαίνει πραγματικώς. Τό 1956 είχαν βροχή, 
άλλά δέν νομίζω ότι αύτά τά πράγματα έπαναλαμβάνονται. Βεβαίως, κάποτε θά 
ξαναβρέξη. ’Αλλά έν τώ μεταξύ τό έδαφος θά έχη πτωχύνει. Βλέπετε, τά Σοβιέτ 
φωνάζουν τώρα ότι είς τό Καζακστάν τό σιτάρι θά είναι φθηνότερο άπό οπουδήποτε 
αλλού. Αύτό είναι άνόητο, διά τούς έξής λόγους : α) διότι όταν μετρούν τό κόστος 
τού σίτου παίρνουν ώς βάσιν τήν έξαιρετικήν συγκομιδήν τού 1956. ’Αλλά αύτή ή 
συγκομιδή ήμπορεϊ νά μή έπαναληφθή ποτέ πλέον. Διατί δέν λαμβάνουν ύπ’ όψιν 
τήν άλθίως πτωχήν συγκομιδήν τού 1955 είς τήν κεντρικήν ’Ασίαν; Διατί δέν ύπο- 
λογίζουν τήν άξίαν τών νέων άγροκτημάτων, τών σιδηροδρόμων, τών σιλό, τά όποια 
είναι δυνατόν νά πάνε χαμένα; Ξέρετε τί στοιχίζει ή μεταφορά ένός άλωνιστικού 
συγκροτήματος έπί ένός φορτηγού τραίνου είς τήν Σιβηρίαν; Ό χι, τονίζει ό Γιάσνι, 
δέν νομίζω ότι τό πείραμα αύτό είς τήν Σιβηρίαν θά λύση τό πρόβλημα. Οί Ρώσοι 
κάμνουν μόνον μίαν προσπάθειαν νά μεταφέρουν τήν καλλιέργειαν τού άραβοσίτου 
άπό τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας είς τήν Ρωσίαν. Τό 1953 εϊχον σπείρει 80 έκατομ
μύρια στρέμματα καί τό 1956 600. Παραλλήλως χρησιμοποιούν καί τά φύλλα τού 
άραβοσίτου διά τήν κτηνοτροφίαν, άλλά καί ή νέα αύτή καλλιέργεια δέν έβοήθησεν 
τον κλάδον αύτόν. ’Αναμφιβόλους χάρις είς τον άραβόσιτον έπέτυχον τήν αυξησιν 
τής παραγωγής τού γάλακτος τών τελευταίων έτών. ’Αλλά αύτό τούς έστοίχισεν 
τόσον πολύ, ώστε έπαυσαν πλέον νά κάμνουν πολύ θόρυβον γύρω άπό τήν παραγωγήν 
τού άραβοσίτου. Θά προσέξετε, ότι κατά τήν τελευταίαν έκκαθάρισιν, τό θέμα αύτό 
δέν άνεφέρθη καθόλου. Δέν άναμένεται τώρα περαιτέρω αδξησις άλλά μάλλον πτώσις 
παραγωγής τού άραβοσίτου. Τό κλίμα δέν τον εύνοεΐ. Ό  άραβόσιτος θέλει νερό καί 
ζέστη. Έπήρανε τον άραβόσιτον άπό τήν Ά ϊόβα.Άλλά ή Άϊόβα μας είναι τό τελευ- 
ταϊον μέρος πού έπρεπε νά υπάγουν. Δέν υπάρχει είς τήν Ρωσίαν άντίστοιχος περιοχή.

Καί τώρα, καταλήγει ό Γιάσνι, θά θέλετε νά σάς ε’ίπω έάν ή σοβιετική έλλει- 
ψις είς τρόφιμα δύναται νά έπιφέρη πτώσιν τού κομμουνιστικού συστήματος. Άλλά 
όμως είναι δυνατόν νά συμβή καί τό άντίθετον. Τό κομμουνιστικόν σύστημα ήμπορεϊ 
να καταρρεύση έπειτα άπό μίαν βελτίωσιν τού βιοτικού έπιπέδου. Πάρτε ώς παρά
δειγμα τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. "Οσο οί φυλακισμένοι πεινούσαν δέν έστα- 
σίαζαν. Μόλις τούς έδωσαν λίγη τροφήν παραπάνω, ξεσηκώθησαν καί έζήτησαν τήν 
ελευθερίαν των. Τό ΐδιο καί είς τον λαόν, οίαδήποτε βελτίωσις ήμπορεϊ νά τον ένθαρ- 
ρυνη διά νά ζητήση περισσότερα. Τό μόνο πού γνωρίζω είναι ότι δικτατορίαι σαν 
την κομμουνιστικήν, είς τήν Ρωσίαν, δέν διαρκούν έπ’ άπειρον. 'Ο ρυθμός τής ιστο
ρίας είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν φαίνεται νά έχη, μετά τον Στάλιν, έπιταχυνθή. Καί 
ο Κροΰστσεφ δέν θά έξακολουθήση έπί πολύ άκόμη νά παριστάνη τον σολίστα είς 
την Σοβιετικήν Κυβέρνησιν.
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ 
ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Τοϋ κ. Robert W allace, δημοσιευό- 
μενον είς τον περιοδικόν Life. Κατά 
αετάφράσιν τοϋ ’Αστυνόμου Α' 

κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

«Τά αστυνομικά χρονογραφήματα επισύρουν ένα εξαιρετικό  
» ενδιαφέρον κα ι προκαλοϋν μ ια  σαγηνευτική γοητεία, δχι μόνο 
» γ ια  την π ο ικ ιλ ία  κα ι την αφθονία που παρουσιάζουν σε σκο- 
» τεινές υποθέσεις, από τοϋ Ν τοστογέφσκι μέχρι Κάναν Ντόνλ, 
» από τής Ά γάθας Κ ρ ίστ ι μέχρι τοϋ Μ'ικεϋ Σπίλαν, άλλ’ επ ίσης  
» κα ι γ ια  ολόκληρες γενεές των άπληστων αναγνωστών των σ ’ 
» όλο τον κόσμο. Περισσότερο από τούς τακτικούς άναγνώστας, 
» εγκρατείς πολίτες καί υπεύθυνες ’Αρχές, παρακολουθούν μέ 
»έξαιρετικό ενδιαφέρον κα ί ανησυχία την ανξησ ι τής εγκληματικής 
» δράσεως πού συνεχώς άναφέρεται.

«Για να έξετάση την πραγματική  έκταση καί τήν φύση τής' 
» εγκληματικότητας στις ’Ηνωμένες Πολιτείες, τό περιοδικό 
» Li f e  άνέλαβε νά πραγματευθή τό μεγάλο αυτό πρόβλημα, τών 
» στατιστικώ ν τής εγκληματικότητας, νά σκιαγράφηση μερικά  
» άπό τά  άλησμόνητα ’Αμερικανικά εγκλήματα, νά παρουσιάση  
» τ ις  ψυχολογικές π ιέσε ις κα ί συνθήκες πού επιδρούν στον έσωτε- 
« ρικό κόσμο τοϋ εγκληματίαν κ α ί  ν ά δ ι ε ρ ε υ . ν ή σ η  
» μ  ε ρ ι κ ά ε γ κ λ ή μ α τ α  ά π  ’ τ  ά π ι ο  χ α ρ α κ τ η -  
» ρ ι σ  τ  ι κ  ά .

« ’Ενώ κραυγές έκπέμπονται όλοέν καί π ιο ισχυρές, γ ιά  τό 
» όγκονμενο «κϋμα εγκληματικότητας», μερικο ί ειδικοί σχολιά- 
» ζουν τά «γεγονότα κα ί τ ις σ τατισ τ ικ ές» , καθώς επίσης κα ί τό 
» σύστημα συντάξεως αυτών».

** *
'Ένα βράδυ, κατά τον περασμένο Σεπτέμβριο, πού ό άντιπρόσωπος τοϋ Νέπαλ 

στα 'Ηνωμένα ’Έθνη έπαιρνε τον τακτικό του βραδυνό περίπατο, μέσα στο κεν
τρικό πάρκο της Νέας Ύόρκης, τον έπλησίασαν δύο άγνωστοι.'Ο ένας άπ’ αύτούς 
τοϋ έζήτησε ενα τσιγάρο. "Οταν ό διπλωμάτης έβγαλε την ταμπακέρα του πού συμ- 
πτωματικά ήτο άδειανή, οΐ άγνωστοι τοϋ έπετέθησαν, τον έρριψαν κάτω, ήρπασαν 
την τσάντα του καί τό ώρολόγιόν του (χειρός) καί έτράπησαν είς φυγήν. Μόλις ό 
παθών συνήλθε καί ξεκίνησε γιά τό σπίτι του, άντελήφθη ότι τον είχαν μαχαιρώσει. 
'Ο 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής ’Αμερικής, John Foster Dulles καί ό Δήμαρ
χος τής Νέας 'Υόρκης Robert Wagner, έσπευσαν νά έκφράσουν τη βαθειά των 
θλίψι προς τον παθόντα καί τήν Κυβέρνησί του, δέκα πέντε δέ άστυνομικοί διετέ- 
θησαν γιά την έξιχνίασι τοϋ εγκλήματος καί τή σύλληψι τών δραστών. Βραδύτερον 
οϋτοι άνεκαλύφθησαν καί άπηγγέλθη κατ’ αυτών ή σχετική κατηγορία.

Λίγες έβδομάδες αργότερα οί εφημερίδες τής Νέας Ύόρκης, συμπεριλαμ- 
βανομένης καί αυτής τών «Τάϊμς» πού είναι ή πιο σοβαρή έφημερίς, περιέγραφαν 
μέ κτυπητούς τίτλους στήν πρώτη σελίδα των τον φόνο ένός τρομερού γκάγκστερ. 
'Ο Ούμβέρτο Άναστάσια, άλλοτε άρχηγός τοϋ Συνδικάτου τών φορτοεκφορτωτών 
τών ντόγκς τής Νέας Ύόρκης πού άπεκαλεΐτο «Φονική 'Ένωσις», έφονεύθη ένώ ήτο 
ξαπλωμένος σέ μιά πολυθρόνα μέσα στο κουρείο ένός ξενοδοχείου, άπό δύο άγνώ-
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στους, πού ήνοιξαν πυρ, έρριψαν πέντε σφαίρες έπάνω του καί έξηφανίσθησαν χωρίς 
νά διαπιστωθή ή ταυτότης των.

"Αν δεν συνέπιπτε τα δύο αύτά θύματα νά είναι ένας διπλωμάτης καί ένας 
τρομερός καί πολύ γνωστός εγκληματίας, τα συμβάντα θά περνούσαν δλως διόλου 
άπαρατήρητα καί το πολύ ν’ άνεγράφοντο μέ δυο λέξεις σέ κάποια συνοικιακή εφη
μερίδα της Νέας Ύόρκης. Τέτοια συμβάντα βίας έχουν γίνει πολύ συνηθισμένα στο 
κοινό των 'Ηνωμένων Πολιτειών. Παρόμοια εγκλήματα, δπως τού άνωτέρω διπλω
μάτου καί τού άρχιγκάγκστερ, διαπράττονται πολλάκις άπό άνήλικους εγκλημα
τίες. Πέρυσι, μέχρι τά μέσα τού Σεπτεμβρίου, είκοσι έξ (26) άπό τις δολοφονίες 
της Νέας 'Υόρκης διεπράχθησαν άπό νεαρούς, πολλές μάλιστα άπ’ αύτές χωρίς 
καμμιά αφορμή καί μέ τήν πιο φρικιαστική σκληρότητα. Σέ μιά τέτοια περίπτωσι, 
θά ύπήρξεν, ένα παιδί 15 χρόνων, πού ήταν μάλιστα άνάπηρο άπό πολυομυελίτιδα. 
Έμαχαιρώθηκε μέ τόν πιο άσπλαχνο καί άπάνθρωπο τρόπο, άπό ένα νεαρό έγκλη- 
ματία 17 χρόνων χωρίς νά ύπάρχη καμμιά αιτία.

Ίψξ ίσου φρικιαστικά εγκλήματα άναφέρονται καί άπό άλλα μέρη της ’Αμε
ρικής καί οί περισσότεροι Βορειοαμερικανοί ουδόλως άμφισβητοΰν τήν έκθεσιν τού 
J. Edgar Hoover, τού Διευθυντοΰ τού F. Β. I., δπου άναφέρεται δτι οί Ηνωμένες 
Πολιτείες εύρίσκονται «μέσα σ’ ένα συνεχώς όγκούμενο κύμα έγκληματικότητος». 
Τά νούμερα τού F. Β. I. λαμβάνονται άπό άναφορές τών τοπικών ’Αστυνομιών καί 
δείχνουν άδιάκοπα αΰξησι τών διαπραττομένων έγκλημάτων, κάθε χρόνο, άπό τή 
λήξι τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Φόνοι, αρπαγές, βιασμοί, επιθέσεις, ληστείες, διαρρήξεις καί κλοπές αύτο- 
κινήτων, δλα τρομακτικά ηύξημένα εις άριθμό άπό τό 1946 μέχρι τού 1956. «Τά 
σοβαρά εγκλήματα έφθασαν σ’ ένα καινούργιο ρεκόρ τό 1956», λέγει ή άναφορά 
τού F. Β. I. «Αί αύξήσεις πού παρουσιάζονται στις επτά άνωτέρω κατηγορίες 
» τών έγκλημάτων, έφερον τό ετήσιο ρεκόρ τών 2.563.150 σοβαρών έγκλημάτων. 
» Αύτό είναι 13.3 % ύπεράνω τού 1955 καί τό πρώτο πού έφθασε τόν άριθμό τών 
» 2.5 έκατομμυρίων». Τά νούμερα είναι πράγματι καταθλιπτικά καί φαίνεται νά 
δικαιολογούν τούς φόβους, δπως έξέφρασε αύτούς ή έφημερίς «Κήρυξ Βήμα τής 
Νέας Ύόρκης» σ’ ένα πρόσφατο σχόλιό της. «Τό πιο σοβαρό μέρος τού προβλήματος 
» τής έγκληματικότητος, είναι ή έγκληματικότης τών άνηλίκων. Καί αν αύτή ή 
» τρομακτική καί άνησυχητική άνοδος τής έγκληματικότητος δέν άναχαιτισθή στήν 
» άρχή, τό άποτέλεσμα θά είναι νά μή ύπάρχουν άρκετές φυλακές νά δεχθούν δλους 
» τούς έγκληματίες».

Εύρίσκονται λοιπόν, ή πλουσιωτέρα πόλις καί τό πλουσιώτερο Κράτος τού 
Κόσμου, σέ πραγματικό κίνδυνο, καί πρόκειται νά πνιγούν σέ μιά παλίρροια έγκλη
ματικότητος·,

Τό 1853, προ έκατό καί πλέον χρόνων, τό περιοδικό Harrer έγραφε : «'Η 
» αΰξησις τής έγκληματικότητος άποτελεΐ τήν πιο καταπληκτική είδησεογραφία 
» τού ήμερησίου τύπου μας. Περί αύτοΰ ούδεμία άμφιβολία υπάρχει. Τρεις, τεσ- 
» σάρες, πέντε καί σέ μιά περίπτωσι οκτώ φόνοι άνηγγέλθησαν στή Νέα Ύόρκη, 
» γιά μιά έβδομάδα. ’Εξοικειώθημεν μέ δ,τι ποό 20ετίας θά έξήγειρε τήν παγκό- 
» σμια συνείδησι».

'Η έγκληματικότης είναι ένα παλαιό πρόβλημα—χρονολογούμενο πέραν τού 
1853, άπό τόν καιρό τού Κάϊν—καί ύπάρχουν μερικοί έχέφρονες άνθρωποι, πού 
υψώνουν τή φωνή τους σέ μερικά ένδιαφέροντα σημεία ώς προς τά νούμερα, πού 
προκαλοΰν τούς παγκοσμίους φόβους καί άνησυχίες τής σήμερον. 'Ένας τέτοιος 
άνθρωπος είναι ό δόκτωρ Thorsten Selliri, Διευθυντής τού Τμήματος Κοινωνιο- 
λογίας τού Πανεπιστημίου τής Πενσυλβανίας, μιά αύθεντία στις στατιστικές τις 
όποιες έμελέτησεν έπί 30 χρόνια. Δυσπιστεϊ σ’ αυτές καί οί λόγοι του κρίνονται βά-
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σιμοι άπό τούς άπανταχοΰ ειδικούς στον κόσμο, πού άπασχολοΰνται μέ την εγκλη
ματικότητα.

«Λάβετε ύπ’ όψιν σας δύο πράγματα, πού συνέβησαν στην Αμερική τό 1950», 
λέγει ό Δόκτωρ Sellin. «Το πρώτο συνέβη στη Νέα 'Τόρκη πού είχε ένα φαντα- 
» στικο κϋμα έγκληματικότητος. Διαρρήξεις πού μέχρι τότε άνεφέροντο σταθερά 
» περίπου 250 κατά μήνα, ξαφνικά άρχισαν ν’ άναφέρωνται 1000, κατόπιν έγιναν 
» 2000 καί τελικά 4000». «Τό άλλο ένδιαφέρον σημείο των στατιστικών έγκλη- 
» ματικότητος, ήλθε άπό την Καλλιφόρνια. ’Ενώ ή Νέα 'Τόρκη παρουσίαζεν ένα 
» όγκούμενο κύμα έγκληματικότητος, ή Καλλιφόρνια παρουσίαζε μιά πολύ σημαν- 
» τική μείωσι ταύτης. Τά ποσοστά σέ φόνους, βιασμούς, έπιθέσεις, διαρρήξεις καί 
» σ’ δλα τά σοβαρά εγκλήματα παρουσίαζαν έκπληκτικήν μείωσιν».

Γιατί; Τί είχε συμβή; Μήπως ένας μεγάλος άριθμός άπό τούς ΝεοΟορκέζους 
είχε ξαφνικά άρχίσει νά ζή μέσα στο έγκλημα; "Η μήπως οΐ εγκληματίες της Καλ- 
λιφόρνιας ξαφνικά άνένηψαν καί έβελτιώθησαν; Αΐ άπαντήσεις πού δίδει ό Δόκτωρ 
Sellin είναι άπλές. Ή  Νέα 'Τόρκη απέκτησε ένα νέο ’Αστυνομικό Διευθυντή. Ούτος 
παρετήρησε δτι οί άριθμοί τών έγκλημάτων άνεφέροντο κατά περιφέρειαν. Καί δσο 
όλιγώτερα εγκλήματα άνέφερε μιά περιφέρεια καί ιδιαιτέρως τά άνεξιχνίαστα, τόσο 
περισσότερο δραστήριος έκρίνετο ό ’Αστυνόμος της περιφερείας αύτής. 'Ο νέος 
’Αστυνομικός Διευθυντής άνεκαίνισε τό σύστημα. Διέταξε δπως έφαρμοσθή σύ
στημα συγκεντρωτικό διά τήν παρακολούθησι της έγκληματικότητος, τήν έξι- 
χνίασι καί τήν καταστολ.ή ταύτης. 'Ο ανταγωνισμός μεταξύ τών ’Αστυνόμων τών 
διαφόρων περιφερειών έληξε αύτομάτως καί οί άριθμοί οί άναφερόμενοι στις στα
τιστικές άρχισαν ν’ άνταποκρίνωνται περισσότερο μέ τήν πραγματικήν κατάστασι. 
’Έτσι άρχισε νά παρουσιάζεται ένα «κϋμα έγκληματικότητος» χωρίς στήν πραγμα
τικότητα νά ύπάρχη πραγματική αδξησις ταύτης. Στήν Καλλιφόρνια ή άπάντησις 
ήτο έξ ίσου άπλή. ’Εκεί, δπως καί σέ άλλες Πολιτείες, τά ποσοστά έγκληματικό
τητος άναφέρονται σέ μονάδες τών 100.000 έπί τοϋ πληθυσμού, καί τό ποσοστό διά 
τούς φόνους π.χ. τοϋ 1949 ήτο 4,97 έπί πληθρσμοΰ 100.000. Τό ποσοστό αύτό 
έβασίζετο έπί τοϋ άριθμοΰ τοϋ πληθυσμοΰ τής τελευταίας 'Ομοσπονδιακής άπο- 
γραφής. 'Η τελευταία άπογραφή είχε γίνει τό 1940. ’Από τό 1940 μέχρι τό 1950 
ό πληθυσμός τής Καλλιφορνίας είχε αύξηθή άπό έπτά (7), σέ δέκα καί μισό (10 1/2) 
εκατομμύρια. "Οταν μιά νέα άπογραφή έγένετο τό 1950, οί στατιστικές έδειξαν 3,5 
εκατομμύρια αϋξησι τοϋ πληθυσμοΰ, έπί τοϋ οποίου άναλογοΰσε ό ίδιος άριθμός 
φόνων δπως καί κατά τό 1949. "Ετσι τά ποσοστά έπί τής στατιστικής έγκληματι
κότητος διά τούς φόνους, καθώς έπίσης καί δι’ άλλα άδικήματα, έμειώθησαν σημαν
τικά άπό τή νέα άπογραφή τοϋ πληθυσμοΰ καί μετά. Αί στατιστικές άπό τότε άρ
χισαν νά έμφανίζουν μιά σημαντική μείωσι τής έγκληματικότητος, ένα κϋμα «καλής 
συμπεριφοράς» κατά τήν έκφρασι τών ’Αμερικανών, χωρίς στήν πραγματικότητα 
νά ύπάρχη μείωσις τής έγκληματικότητος.

Καίτοι οί αλλαγές τοϋ πληθυσμοΰ έξω τής Καλλιφορνίας ήσαν όλιγώτερο 
άξιοπαρατήρητες, τό ίδιο πράγμα συνέβη κατά κάποιον βαθμό σ’ δλη τήν ’Αμε
ρική κατ’ αύτό τό έτος. Σέ 2.297 πόλεις μέ πληθυσμό 69 εκατομμύρια, τό ποσοστό 
γιά κάθε σοβαρό έγκλημα παρουσιάζετο μειωμένο κατά τό 1950, έν συγκρίσει μέ 
τό ποσοστό τοΰ προηγουμένου έτους. ’Αλλά τό σύνολο τών έγκλημάτων κατά τό 
έτος αύτό, ήτο ηύξημένο. 'Ο πληθυσμός είχε αύξηθή καί ή έγκληματικότης τον 
άκολουθοΰσε κατά βήμα.

'Τπάρχουν δμως καί άλλοι λόγοι γιά τούς οποίους δυσπιστεΐ στις στατιστικές. 
'Η δραστηριότης πολλών τοπικών ’Αστυνομιών παρουσιάζεται δλο καί μεγαλυ- 
τέρα. Περισσότερα έγκλήματα έξιχνιάζονται, τά δέ άρχεία τ ώ ν ’Αστυνομικών ’Αρ
χών γίνονται καλλίτερα καί τελειότερα, διευκολύνοντα αύτές στο βαρύ καί δύσκολο
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έργο των. Θέσπισις νέων Νόμων άπό καιροϋ σέ καιρό δημιουργεί φαινομενική ροπή 
προς τήν έγκληματικότητα.

'Η πόλις τής Φιλαδέλφειας π.χ. ένεφανίσθη προ ολίγων χρόνων να εχη προ- 
σβληθή άπό μιά επιδημία μέθης. Μέθυσοι κατά έκατοντάδες καί χιλιάδας περισυλ- 
λέγοντο στά Τμήματα παρά της ’Αστυνομίας, σέ μιά πόλι πού έχαιρε μιας έξαιρε- 
τικής φήμης. Τούτο ώφείλετο στήν άλλαγή τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ. Είχε 
τώρα άναλάβει ένας πρώην άξιωματικός τού Ναυτικού πολύ αυστηρός. Μέχρι τότε 
υπήρχε ή συνήθεια, οί μεθυσμένοι να μεταφέρωνται παρά των άστυνομικών στά 
σπίτια των. 'Ο καινούργιος Διευθυντής διέταξε νά προσάγωνται στο Τμήμα καί ν’ 
άπαγγέλλεται κατηγορία έπί μέθη. Ταχέως, τό ποσοστό έγκληματικότητος ηύξήθη 
φαινομενικά. ’Αξίζει ν’ άναφερθή έπί τού προκειμένου, ότι άπό 2.070.794 συλλήψεις 
σ’ όλη τήν ’Αμερική κατά τό περασμένο έτος, περίπου 800.000 ήσαν γιά μέθη σέ 
δημοσίους χώρους καί άλλες 200.000 γιά άνάρμοστο συμπεριφορά πού είναι τό 
’ίδιο πράγμα.

’Ακόμη καί άντιλήψεις τού τί συνιστα άδίκημα μπορεί ν’ άλλάξουν, άφοΰ άδι
κη μα άποτελεϊ" ή παραβίασις ένός Νόμου. «Αυτό πού σήμερα άποτελεϊ Νόμο, ήμπορεΐ 
νά μή άπετέλει χθές ή νά μή άποτελή αύριο» Νέες άντιλήψεις καί εφευρέσεις—τό 
αυτοκίνητο π.χ. έπέδρασε βαθειά στούς Νόμους, όπως επιδρούν οί φόροι, ή άνάπτυξι 
των πόλεων καί πολλά άλλα περιστατικά. Προ ολίγων έτών ό διάσημος Νομομαθής 
στο Χάρβαρτ Roscoe Pound έμελέτησε τό θέμα αυτό έν συνδυασμώ μέ τούς Νό
μους μιας μόνον Πολιτείας, τής Ρόντ—’Άϊλαντ. «'Ο άριθμός των άδικημάτων πού 
μπορεί ένας νά κατηγορηθή στήν Ρόντ—"Αϊλαντ», κατέληξε, «έχει τουλάχιστο δι- 
πλασιαστή σέ 50 χρόνια καί έχει δπλασιασθή σέ 100 χρόνια».

Μεταξύ των νεωτέρων εγκλημάτων είναι ή κλοπή αύτοκινήτου. ’Αλλά 80 % 
άπό τις κλοπές αύτοκινήτων στήν ’Αμερική, διαπράττονται άπό νεαρούς καί σχεδόν 
όλα τά κλοπιμαία αυτοκίνητα έπανευρίσκονται εντός μικρού χρονικού διαστήματος. 
'Η ιδέα τής κλοπής ένός αύτοκινήτου μέ τον σκοπό πωλήσεως ή τον σκοπό κατα- 
κρατήσεως δέν φαίνεται νά κυρίαρχη στο νεαρό κλέπτη. ’Επιδιώκει μάλλον νά δα
νειστή προσωρινώς τό αυτοκίνητο γιά νά κάμη ένα περίπατο. 'Ο άριθμός όμως των 
κλοπών αυτοκινήτων όγκοΰται συνεχώς, διότι πολύ σπάνια τό θύμα θά παραλείψη 
να καταγγείλη τήν πράξι μέ τήν ελπίδα ότι θά έπανεύρη τό αύτοκίνητο, καί πολύ 
σπάνια ή ’Αστυνομία θά παραλείψη νά καταχωρήση στά ’Αρχεία της τήν κλοπή.

Μιά ποικιλία άπό στατιστικές έγκληματικότητος πού έλήφθησαν άπό τά 
διάφορα Ευρωπαϊκά Κράτη, συμπεριλαμβάνουν καί πραγματεύονται μόνο τά έξι- 
χνιασθέντα άδικήματα, γιά τά όποια ύπάρχει καταδικαστική άπόφασις τού δικα
στηρίου. Αυτό βασίζεται στήν άρχή ότι δέν δύναται νά συμπεριληφθή στις στατι
στικές, άδίκημα γιά τό όποιο δέν άπεφάνθη άκόμη τό δικαστήριο.

Τό σύστημα αυτό όμως έχει τά μειονεκτήματά του. Ό  έγκληματολόγος έν- 
διαφέρεται γιά όλους τούς έγκληματίες καί όχι μόνο γιά όσους συλλαμβάνονται. Οί 
καταδικασθέντες έγκληματίες .μπορεί ν’ άποτελούν ένα μικρό ποσοστό τής τάξεώς 
των, άνικάνων νά διαφύγουν τήν σύλληψι, ή έγωϊστικών πού δέν καταβάλλουν τήν 
δέουσα προσπάθεια προς αύτό. Καταδικασθέντες έγκληματίες κατά τό σύστημα αύτό 
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό Γοΰ συνόλου τών έγκληματιών καί ’ίσως τό χειρότερο.

Μιά δευτέρα ποικιλία στατιστικών έγκληματικότητος περιλαμβάνει καί 
πραγματεύεται τά άδικήματα τά καταγγελλόμενα στις ’Αστυνομικές ’Αρχές, είτε 
συνελήφθησαν οί δράσται είτε 8χι. Τό σύστημα στατιστικής τών «καταγγελλομένων 
στήν ’Αστυνομία έγκλημάτων» χρησιμοποιείται στις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί σέ 
μερικά άπό τά Ευρωπαϊκά Κράτη, παρουσιάζει δέ καί αύτό τά μειονεκτήματά του. 
'Όταν τ ’ άδικήματα καταγγέλλονται στήν ’Αστυνομία, ή τελευταία πρέπει νά ένερ- 
γήση άνάκρισι καί ν’ άποφανθή έάν τώ όντι διεπράχθησαν ταΰτα. Αύτό άπαιτεϊ με-
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ρίκες νομικές γνώσεις, πού οί άστυνομικοί δεν μπορούν πάντοτε νά κατέχουν, καίτοι, 
κατά κανόνα, ένας ικανός άστυνομικός δύναται νά έχη τήν πιο άκριβή κρίσι.

"Ενα δεύτερο μειονέκτημα είναι, δτι άφ’ ής ό έγκληματολόγος ένδιαφέρεται 
οχι γιά δλους τούς εγκληματίας, άλλά γιά δλα τά έγκλήματα, μερικά έγκλήματα 
άναφέρονται σχεδόν πάντοτε στην ’Αστυνομία, ένώ άλλα δεν άναφέρονται παντελώς. 
Μεταξύ των άδικημάτων πού σχεδόν δεν άναφέρονται διόλου, είναι, οί αίμομειξίες, 
μοιχείες καί σέ κάποια μικροτέρα έκτασι οί άσέλγειες. Κατά τά τελευταία χρόνια 
υπάρχει μιά καταφανής αυξησις στ’ άδικήματα απάτης κλπ., «λευκό κολλάοο» δπως 
τ’ άποκαλοϋν οί ’Αμερικανοί καί στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται αισχρο
κέρδειες, φοροδιαφυγές, νοθείες καί παρόμοια άλλα άδικήματα σέ μεγάλο άριθμό. 
’Ίσως ένας μεγάλος αριθμός άπό αυτά τ ’ άδικήματα δεν καταγγέλλονται. ’Αλλά αν 
υπάρχουν αφελείς καί άνόητοι νά έφησυχάζουν καί νά πιστεύουν δτι δέν υπάρχουν 
εγκληματίες μέ «λευκά κολλάρα» καί παραλείπουν νά καταγγείλουν τά διαπρατ- 
τόμενα έγκλήματα, αύτό δέν μπορεί νά θεωρηθή μειονέκτημα τοϋ συστήματος της 
στατιστικής «των καταγγελλομένων στήν ’Αστυνομία». Φαίνεται δθεν νά είναι τό 
μοναδικό σύστημα πού έπιτέλους παρουσιάζει τήν καλλιτέραν εικόνα άπ’ δλα τ ’ άλλα.

’Εάν ή ‘Υπηρεσία Στατιστικής τοϋ F.B.I. δύναται νά σχολιασθή καί κριθή 
άπό ένα ειδικό περί τις στατιστικές, δέν σημαίνει δτι οί άναφορές της δέν άνταπο- 
κρίνονται προς τήν πραγματικότητα, δταν άναφέρουν, δτι τό ποσοστόν τής έγκλη- 
ματικότητος αυξάνεται συνεχώς. "Αν αύτό τό συμπέρασμα είναι ορθόν δέν ένδια- 
φέρει διόλου πώς τοϋτο έξήχθη. Ε πιπλέον άπό τό 1953 τό F. Β. I., έκ παραλλήλου 
μέ την καταμέτρησι τής έγκληματικότητος, σημειώνει καί τήν αδξησι τοϋ πληθυ
σμού επίσης. Ή  πρόσφατη άναφορά του λέγει, δτι τό ποσοστό τής έγκληματικό
τητος αυξάνει ταχύτερα άπό δ,τι αυξάνει ό πληθυσμός, καί αύτό είναι τό σημείο πού 
ένδιαφέρει. ’Αλλά καί πάλι ό Sellin έ'χει μερικές παρατηρήσεις νά κάμη.

«Ή  άστυφιλία έπιδρα αΐσθητώς έπί τής έγκληματικότητος. Ή  έγκληματι- 
κότης παρακολουθεί τήν άλλαγή άπό μιά οικογενειακή συνεργαζομένη κοινωνία 
σέ μιά τοιαύτη άτομικιστική συναγωνιζομένη» ώς λέγει ό Sellin. "Οταν ό Πορτο- 
ρικάνος έρχεται στή Νέα Ύόρκη, ή ό Μεξικάνος στή Νοτιοδυτική ’Αμερική ή ό 
Νέγρος άπό τά ένδότερα τοϋ Νότου στο Ντιτρόϊ, εύρίσκεται σ’ ενα πέλαγος καί σ’ 
ένα κυκεώνα, έλλείψει καί τής άπαιτουμένης μορφώσεως, καί έτσι τό έγκλημα είναι 
κάτι άπό τις άντιδράσεις του μέσα σ’ αύτό τό κομφούζιο. ’Αργότερα σέ μιά, δύο ή 
τρεις γενεές άφοΰ ξηροψηθή, προσαρμόζεται καί παύει πλέον νά συμπεριφέρεται 
κακώς. Ώς έκ τούτου πριν ν’ άνησυχήσουμε καί ταραχθούμε γιά. τήν αΰξησι τοϋ 
ποσοστοΰ έγκληματικότητος, έν συγκρίσει προς τόν πληθυσμό, πρέπει νά γνωρί
ζουμε κάτι γιά τό ποσοστόν άστυφιλίας. ’Εάν οί πόλεις μεγαλώνουν σήμερα εις 
βάρος τής υπαίθρου, τό ποσοστό τής έγκληματικότητος μπορεί έπίσης ν’ αύξάνεται. 
’Αλλά άργότερα δταν τά χωριατόπαιδα θά έχουν προσαρμοσθή στήν καινούργια 
ζωή, δυνατόν, νά μή ύπάρχη πλέον έγκληματικότης, παρά όση καί προηγουμένως. 
Αύτό είναι μιά τρομερή ψυχρή παρηγοριά γιά τούς γονείς τών νεαρών, πού μπορεί 
άκόμη νά έχουν ύποστή μιά θανάσιμη έπίθεσι άπό ένα νεαρό γκάγκστερ, άλλά πάν
τως ένυπάρχει ή λογική έν αύτή.

Μιά άλλη αιτία τής αύξήσεως τής έγκληματικότητος μπορεί νά βρεθή στο 
χαρακτήρα κάθε λαοΰ. Οί νέοι καί προ παντός οί άρρενες νέοι άπό 15—35 χρόνων, 
διαπράττουν τά περισσότερα τών έγκλημάτων. Σήμερα τό "Εθνος έχει πολλούς στήν 
κατηγορία αύτή καί μπορεί ν’ αύξηθή άκόμη τό ποσοστό έγκληματικότητος. Περί 
τό τέλος τοϋ II Παγκοσμίου Πολέμου έζητήθη άπό τον Sellin νά έτοιμάση ένα 
φυλλάδιο, προς χρήσιν, στά κέντρα άποστρατεύσεως, μέ άντικείμενο τήν έγκλη- 
ματικότητα καί τό μέλλον τών άποστρατευομένων. « ’Ενθυμούμαι» λέγει, «δτι ή 
σκέψις μου ήτο κατ’ αύτόν τόν χρόνο νά τούς εΐπω : έάν έχητε 7.000.000 σ’ αύτή
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την -ηλικία των 15—35 ετών, πού πριν έπιστρατευθοϋν 9;σαν διασκορπισμένοι σ’ δλο 
τον κόσμο, δεν μπορεί παρά ν’ αύξηθή ή έγκληματικότης καί να παρουσιασθή σαν 
«κύμα εγκληματικότητας» ευθύς ώς ολοι επιστρέφουν στή χώρα των».

Ά κολασία-Ά σω τία-Β ανδαλισμός.
Ή  έγκληματικότης των άνηλίκων, ώς συμβαίνει, είναι ένα παγκόσμιο καί ούχί 

ένα έθνικό πρόβλημα. Σ’ ένα πρόσφατο παγκόσμιο Συνέδριο ύπο τήν αιγίδα των 
'Ηνωμένων ’Εθνών, άντιπρόσωποι δλων σχεδόν τών Κρατών ώμίλησαν μέ μεγάλο 
ένδιαφέρον γιά τό πρόβλημα αύτό. 'Ένα ειδικό είδος έγκληματικότητος, ή άκα- 
λασία, ή άσω τία , ό βανδαλισμός, φαίνεται νά έπιδρςί έπί της νεότητος. Πάν
τως ούδείς άπό τούς άντιπροσώπ<}υς προσέφερε στατιστικές έπί τοΰ προβλήματος, 
καί κατ’ αυτόν τον τρόπο τό ποσοστό έγκληματικότητος τών άνηλίκων παραμένει 
άγνωστο. 'Η έγκληματικότης τών άνηλίκων είναι κατά μέγα μέρος ένα πρόβλημα 
τών φτωχικών περιοχών καί έργατικών συνοικιών τών μεγαλουπόλεων. Στερού
μενοι προνομίων, παρεξηγημένοι καί συχνά άνεπιθύμητοι έφηβοι, άνίσχυροι νά ευ
ρουν τήν άναγνώρισι της άτομικής των άξιοπρεπείας στά σπίτια των, καταφεύ
γουν άλλαχοϋ. Σχηματίζουν συμμορίες καί δίδουν σ’ αύτές ονόματα δπως π.χ. 
«Λόρδοι Φαντομάδες», «Α ιγύπτιοι Βασιλείς»,«Αύτοκρατορικές Κουκούλες». 
Αί σπείρες διαπράττουν έγκλήματα, δχι διότι οί έφηβοι ούτοι πού άποτελοϋν τις 
σπείρες έχουν έμφυτο τάσιν προς τήν έγκληματικότητα, αλλά διότι τό έγκλημα 
φαίνεται σ’ αυτούς, δτι είναι ένας καλός τρόπος άναγνωρίσεως της άτομικότητός 
των. Αυστηρά άντίποινα έκ μέρους της Κοινωνίας ύπό τύπον κακοποιήσεως, φυλα- 
κίσεως καί άποπείοας διαλύσεως τών συμμοριών, δεν έπέφεραν αξιόλογα άποτε- 
λέσματα. Τελευταία γίνεται προσπάθεια προσεγγίσεως τών έφήβων, σύστημα πού 
άκολουθεΐται σήμερα άπό διάφορες ’Οργανώσεις, δπως είναι ό Σύνδεσμος Νέων της 
Ν. Ύόρκης, ή ’Επιτροπή Νέων του Σικάγου καί ό Σύνδεσμος τών Νέων της Φιλα
δέλφειας. Αί ’Οργανώσεις αύτές άρχίζουν νά παρέχουν άλλες άπασχολήσεις στον 
άνήλικο, στις όποιες μπορεί νά βρή αυτός νομική άναγνώρισι. Αί απασχολήσεις 
αύτές μπορεί νά περιλαμβάνουν άθλητικές παιδιές, μουσική, έκπαίδευσι σε τεχνικά 
έργα, καί πολλές παρόμοιες άπασχολήσεις. Καί αυτές δμως δέν έπιτυγχάνουν πάν
τοτε. Θά ήτο άνόητο νά πιστεύσωμε, δτι οί «Α ιγύπτιοι Βασιλείς» θά πετοΰσαν 
άμέσως τά δπλα τών, τή στιγμή πού ένας κοκκινοπρόσωπος κοινωνιολόγος θά τούς 
συνιστοϋσε μιά ώραία παρτίδα μπέι'ζ—μπώλ. ’Αλλά κάποια πρόοδος έγινε καί μπορεί 
άκόμη νά γίνη.

Στήν περίπτωσι τής έγκληματικότητος τών Νέγρων, ή είκών είναι πιο κα
θαρή, άλλά καί πιο σκοτεινή άπ’ τήν περίπτωσι τής παιδικής έγκληματικότητος. 
Δέν ένδιαφέρει ποιο σύστημα στατιστικής άκολουθεΐται—ό άριθμός τών συλλή
ψεων, ή ο άριθμός τών καταδικών, μαρτυρεί, δτι οί Νέγροι, δχι μόνο κατηγο- 
ροΰνται μέ ένα δυσανάλογο άριθμό έγκλημάτων, άλλά τώ δντι ταϋτα διαπράττονται 
παρ’ αυτών. Καίτοι οί Μαύροι άποτελοϋν τό 10 % τού πληθυσμού τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, 30 % άπό τις γενόμενες συλλήψεις σ’ ολόκληρο τό 'Έθνος τον περασμένο 
χρόνο, άναλογοΰσε σέ Μαύρους. 'Η άναλ.ογία τών Μαύρων γιά φόνους, είναι δέκα 
φορές μεγαλύτερη τής άναλογίας τών Λευκών, ή άναλογία τών συλλ.ήψεων Μαύρων 
γιά ληστείες, είναι δέκα φορές μεγαλύτερη, καί γιά βιασμούς σχεδόν δέκα έπτά 
φορές μεταλύτερη. Γιατί;

Κατά τήν άποψι τού Sellin καθώς καί τής πλειονότητος τών κοινωνιολόγων, 
τό σφάλμα δέν βαρύνει τούς Νέγρους. «'Η ευθύνη βαρύνει τούς έχοντας τήν 
έξουσία καί τά κυβερνώντα έκάστοτε συγκροτήματα τών Λευκών, οί δέ έπικρατοΰ- 
σες φυλετικές διακρίσεις, είναι ή πηγή τού κακού. Κατά τούς έγκληματολόγους, 
ή δπαρξι μιας ύψηλής άναλογίας έγκληματικότητος μεταξύ τών Μαύρων, άποτελεΐ 
μιά πρόκλησι γιά τούς Λευκούς, άλλά δέν μπορεί ν’ άπαλειφθή μέ αντιεπιστημονικές
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κοινοτοπίες περί κατωτερότητος της Μαύρης φυλής, περί κληρονομικής φαυλότητος 
ή άλλες παρόμοιες γενικεύσεις.

Οί Μαύροι είναι θύματα τής προκαταλήψεως. Μέχρις δτου άναγνωρισθή σ’ 
αύτούς πραγματική ίσότης, καί άκόμη για Ινα ώρισμένο χρόνο μετά την άναγνώρισι, 
μέχρις δτου προσαρμοσθώσι σ’ αύτό, ή άναλογία των εις έγκληματικότητα θά είναι 
υψηλή. "Οπως ό Sellin λέγει, κατά τον 19ον αιώνα ύπήρχον καί άλλοι πού δεν άνή- 
κον σέ ισχυρά συγκροτήματα καί εύρίσκοντο σέ μειονεκτική θέσι, δπως οί ’Ιρλανδοί 
καί οί ’Ιταλοί άποικοι στή Νέα Ύόρκη, παρουσίαζον δέ μεγάλες άναλογίες έγκλη- 
ματικότητος, καί έμειώθησαν δταν άρχισαν νά εύημεροϋν. Έν τω μεταξύ, μέχρις 
δτου τά έπικρατοΰντα λευκά συγκροτήματα άντιληφθώσι, δτι έπιβάλλεται νά δοθή 
στούς Νέγρους ίσότης, τά λευκά αύτά συγκροτήματα δύνανται νά άναμασοϋν τήν 
κατωτέρω παρατήρησι, πού ό Sellin δανείζεται άπύ τον ’Ιταλό Έγκληματολόγο 
Enrico Ferri «'Η  Κοινωνία» είπεν ό Ferri, «έχει τήν έγκληματικότητα πού τής 
άξίζει». Οί Μεξικανοί δπως καί οί Μαύροι, έχουν ηύξημένες εγκληματικές άνα
λογίες καί γιά τον ίδιο λόγο.

Πολλοί Βορειοαμερικανοί θά έκπλαγώσι πληροφορούμενοι δτι, καίτοι ό συνο
λικός άριθμός των φόνων έχει αύξηθή κατά πολύ τά τελευταία είκοσι πέντε χρό
νια, τό ποσοστό των φόνων άνά 100.000 τού πληθυσμού είναι τω δντι χαμηλό- 
τερον. Τό 1930 ύπήρχον περίπου 8,9 φόνοι άνά 100.000 καί τό 1955 τό ποσοστό 
αύτό άνέρχεται σέ 4,6. Τά νούμερα φαίνεται νά δεικνύουν κάτι, αλλά καί εδώ ό δό- 
κτωρ Sellin έχει μιά παρατήρησι. «Σήμερα», λέγει, «ή χειρουργική ιατρική επιστή
μη, έχει προοδεύσει πολύ. Περισσότερα άσθενοφόρα αυτοκίνητα καί Νοσοκομεία 
ύπάρχουν στή διάθεσι τής Κοινωνίας καί ή ζωή πολλών άνθρώπων, πού στό πα
ρελθόν θά εϊχον πεθάνει άπό σωματικές βλάβες, τραύματα, δηλητηριάσεις κλπ., 
σήμερα σώζεται. Πώς τούτο θά φανή στίς στατιστικές τών φόνων; ’Αλλά μέ τήν 
έλλειψιν επαρκών στατιστικών στοιχείων, ό επιστήμων κοινωνιολόγος Sellin προ
σβλέπει μακρυά. « ’Έπειτα άπό δλα αύτά» λέγει «ή συγκέντρωσις στατιστικών εγ
κληματικότητας, δέν άρχισε παρά χθές, ένώ στή Γαλλία έχει άρχίσει κατά τό 1820».

Κανείς δέν ζητά νάπεριορισθή στό «μίνιμουμ» ή έκτασις τής έγκλη ματ ικό τη το ς 
στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. Μέ πλήρη κατανόησι διά τά σφάλματα, τά νούμερα 
παραμένουν χτυπητά. 'Η έγκληματικότης διαβιβρώσκει ολόκληρες περιοχές τών 
μεγαλουπόλεων, στοιχίζει έτησίως στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες τεράστια χρηματικά 
ποσά καί τή ζωή πολλών μοχθούντων άστυνομικών.

Ούδείς δμως μπορεί νά είπη μετά βεβαιότητος, δτι ή ’Αμερική έχει ένα «κύμα 
έγκληματικότητος». Μιά δικαία κρίσις μπορεί νά σχηματισθή μόνο έπί τή βάσει 
τών στατιστικών καί δχι τών περιγραφών καί επικεφαλίδων τών έφημερίδων. Καί 
οί στατιστικές είναι πάρα πολύ άναριβεΐς.

'Η έγκληματικότης είναι μιά συνυφασμένη έκδήλωσι, μέ τήν υπαρξι τής 
Κοινωνίας. «'Η γή ήτο έπίσης διεφθαρμένη καί γεμάτη άπό βιαιότητες, προ τού 
Θεού», είπε, ό συγγραφεύς τής Γεννέσεως, προ 3.0ΟΟ χρόνων καί πλέον. «"Α ! 'Α 
μαρτωλόν "Εθνος, Ααέ φορτωμένε μέ άνομία, Γενεά κακοποιών, Παιδιά διεφθαρ
μένων» άνεφώνησε ό προφήτης Ήσαΐας κατά τό 700 π.Χ. «Πώς ή πιστή πόλις 
έγένετο πόρνη..., δικαιοσύνη κατοικούσε έν αυτή... άλλά τώρα δολοφόνοι...»



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 7ΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957)

'Υπό τοϋ τέως Έφέτου καί Πράκτορος εις τά 
Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια, Γεν. Γραμ- 
ματέως της Ελληνικής 'Εταιρείας Ποινικού
Δικαίου καί μέλους τού Διοικητικού Συμβου- “  " " "
λίου της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου (Συνέχεια εκ τού
________ κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΓΙΩΤΗ________  προηγουμένου)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
γ'. Συγκρότηα ις τον Συνεδρίου.
δ'. Συνεδριάσεις τών Τμημάτων. ’Αποφάσεις.

4. Πρώτον Τμήμα. Θέμα Ιον : Ό  σύγχρονος προσανατολισμός τών εννοιών τοϋ αυ
τουργού καί τής συμμετοχής εις τό έγκλημα.

5. Ά πόφααις ίπ'ι τοϋ  1ου θέματος :
6. Π ορίσματα εκ τής άποφάσεως επ ί τον Ιον  θέματος.

*
* *

γ ’ . Συγκρότησις τοϋ Συνεδρίου.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής «Διεθνούς 'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου» 

είχεν έν τώ μεταξύ καταρτίσει πρότασιν συγκροτήσεως τής Διοικήσεως τού Συνε
δρίου, ή οποία καί έπεκυρώθη κατόπιν ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Συνέδρων, 
ώς έξής :
’Ε π ί τ ι μ ο ς  π ρ ό ε δ ρ ο ς :  'Η A. Ε. ό κ. Παπακωνσταντίνου (Ελλάς), 'Υ 

πουργός Δικαιοσύνης τής 'Ελλάδος.
Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ο ύ  σ υ ν ε δ ρ ί ο υ :  'Ο καθηγητής κ. Paul Cornil (Βέλγιον),

Πρόεδρος τής Διεθνούς 'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου.
Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ή ς  ε ν α ρ κ τ ή ρ ι ο υ  σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ς :  Ό  τ. Έφέτης

κ. Γιώτης (Ελλάς), Πρόεδρος τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής. 
’Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ι  τ ο ύ  σ υ ν ε δ ρ ί ο υ :

'Ο τ. 'Υπουργός κ. Neumayer (Γερμανία Δ υτ.). 'Ο 'Υπουργός κ. Tscha- 
deck (Αύστρία). (Σημ. Οΰτος δεν προσήλθεν, άσθενών). 'Ο Καθηγητής κ. Rad- 
zinowicz (Μεγ. Βρεττανία). 'Ο Καθηγητής κ. Γαρδίκας (Ελλάς). 'Ο Πρόεδρος 
κ. Janetti Piromallo (’Ιταλία). 'Ο Διευθυντής κ. Shigemi (’Ιαπωνία). 'Ο Πρόε
δρος κ. Salentiny (Λουξεμβούργου). 'Ο Καθηγητής κ. Garrido (Μεξικόν). 'Ο 
Καθηγητής κ. Koudriavjev (U .R .S .S.). Ό  Καθηγητής κ. Mendoza (Βενεζουέλα). 
Ό  Πρόεδρος κ. Osseyran (Λίβανος). Ό  Είσαγγελεύς κ. Jevrenovitch (Γιουγκο- 
σλαυία).
Γ ε ν ι κ ό ς  Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς  τ ο ύ  σ υ ν ε δ ρ ί ο υ :  'Ο Άντεισαγγελεύς τού 

Άρείου Πάγου κ. Τούσης (Ελλάς).
Αί άνωτέρω ρυθμίσεις έκυρώθησαν δι’ άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως 

τών Συνέδρων, ληφθείσης κατά τήν έπακολουθήσασαν συνεδρίασιν τής 30ής Σεπτεμ
βρίου 1957.

Έ ξ άλλου, πρός διευκόλυνσιν τών έργασιών τού συνεδρίου καί έπιτάχυνσιν 
αυτών, ή ,ολη έργασία τού συνεδρίου διηρέθη εις τέσσαρα Τμήματα, ισάριθμα πρός τά 
τεσσαρα θέματα τής ήμερησίας διατάξεως, τών οποίων έκαστον έλαβε τον άντί- 
στοιχον άριθμόν.

δ'. Συνεδριάσεις τώ ν Τμημάτων. ’Αποφάσεις.
4 . Πρώτον Τμήμα: Πρόεδρος ό καθηγητής κ. Graven (Ελβετία). ’Αντι

πρόεδροι : 'Ο καθηγητής κ. Solnar (Τσεχοσλοβακία) καί ό καθηγητής κ. Coreia 
(Πορτογαλία).
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Θέμα Ιον. Ό  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ς  τ ω ν  ε ν ν ο ι ώ ν  
τ ο ϋ  α υ τ ο υ ρ γ ο ύ  κ α ί  τ ή ς  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  ε ι ς  τ ό  έ γ κ λ η μ α .

'Ως αναγράφεται καί εις τό ΰπομνηματικόν σημείωμα έπί τοϋ θέματος τού
του, αί έννοιαι τοϋ αύτουργοΰ τοϋ εγκλήματος καί τής συμμετοχής εις αύτό ύπέ- 
στησαν έξέλιξιν, ή όποια δεν φαίνεται να έχη τερματισθή. 'Η μεγαλειτέρα προσοχή, 
ή οποία κατά τούς τελευταίους χρόνους άποδίδεται εις τό πρόσωπον τοϋ έγκλημα- 
τίου παρά εις αύτήν ταύτην την πράξιν, είναι έν έκ των έπιδρώντων αιτίων. Έ ξ 
άλλου, ή άνάπτυξις πολυαρίθμων νομικών προσώπων μέ πολλών ειδών δραστηριό
τητας, δύναται να άσκήση έπίσης άξιόλογον έπίδρασιν ώς προς την μεταμόρφωσιν 
τών δύο τούτων έννοιών. Προς τάς άπόψεις ταύτας περιεστράφη κυρίως ή συζή- 
τησις, έν άναφορα καί προς τάς νομοθεσίας καί τήν νομολογίαν τών διαφόρων Κρα
τών, έπεκταθεΐσά πως καί εις έπί μέρους τινάς περιπτώσεις.

Γενικήν Ικθεσιν έπί τοϋ θέματος ύπέβαλεν ό καθηγητής κ. Jimenez de Asiia 
(’Αργεντινή), ό όποιος περίληψιν ταύτης άνεκοίνωσεν εις τό Τμήμα.

Είδικαί έκθέσεις είχον ύποβληθή περί τάς είκοσι πέντε (25), έξ ών τρεις 
Έλληνικαί ύπό τών κ.κ. Ίω . Ζησιάδη, Χρ. Κωνσταντάρα καί Ά . Κατσαντώνη. Μα- 
κραί υπήρξαν αί συζητήσεις, εις τάς οποίας μετέσχον πολλοί άλλοδαποί, ώς οί κα- 
θηγηταί' κ.κ. Givanoviych (Γιουγκοσλαυία), Grammatica (’Ιταλία), Legal 
(Γαλλία), Piontkovski (Σοβιετική Ρωσία), Gallas (Γερμανία Δυτ.), Quintano— 
Rippoles, Άντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου ('Ισπανία), Miguel Perez (Βενεζουέλα) 
καί πολλοί άλλοι, έκ δέ τών Ελλήνων ό κ. Κωνσταντάρας.

’Επί τοϋ κατ’ έξοχήν θεωρητικού τούτου θέματος, τό όποιον όμως δεν είναι 
άμοιρον άξιολόγων πρακτικών συνεπειών, ώς θέλομεν ίδη κατωτέρω, ή τελικώς 
ληφθεΐσα άπόφασις, ώς ένεκρίθη ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως, έχει ώς εξής :

5. Ά π όφασ ις έπί τοϋ 1ου θέματος.
Το Συνέδριον,
Α'. Δ ι α π ι σ τ ο ΐ  ό τ ι :
1. Αί περί τοϋ θεσμοΰ τής συμμετοχής άντιλήψεις ποικίλλουν άναλόγως 

προς τάς δογματικάς άπόψεις έναντι τών βασικών έρεισμάτων τοϋ ποινικού δικαίου.
2. Είναι έν τούτοις δυνατόν να έπέλθη συμφωνία έπί άριθμοΰ τίνος κατευθυν

τηρίων γραμμών, θεωρουμένων ώς άποδεκτών παρά τών πλείστων ποινικολόγων.
Β'. Κ ρ ί ν ε ι ,  άναφορικώς προς τά έκ δόλου έγκλήματα, δ τ ι :
1. 'Ο θεσμός τής συμμετοχής, έγκείμενος εις έκαστον νομικόν σύστημα, 

δέον να λαμβάνη ύπ’ δψει τάς πραγματικάς διαφοράς, τάς προκυπτούσας άφ’ ένός 
έκ τής πράξεως τής συμμετοχής έκάστου εις τήν κοινήν ένέργειαν, καί άφ’ έτέρου 
έκ τής προσωπικής αύτοΰ ένοχής καί τής προσωπικότητάς του.

2. Οί συμμέτοχοι δεν πρέπει να θεωρώνται υπεύθυνοι καί δεν πρέπει να τι- 
μωρώνται, είμή έφ’ δσον έλαβον γνώσιν δτι τά στοιχεία καί αί συνέπειαι, αί όποΐαι 
συγκροτούν ή έπιβαρύνουν τήν έγκληματικήν πράξιν, έπρόκειτο νά πραγματοποιη
θούν παρά τίνος τών συμμέτοχων ή διά τής συμπράξεως τών διαφόρων συμμέτοχων.

3. Αί αύστηρώς προσωπικαί περιστάσεις, αί όποΐαι άποκλείουν, έλαττώνουν 
ή έπιτείνουν τήν ευθύνην ή τήν ποινικήν κύρωσιν, δεν έπιδροΰν είμή μόνον ώς προς 
τον συμμέτοχον παρά τώ όποίω ύφίστανται.

4. Λαμβανομένων ύπ’ δψει τών πραγματικών διαφορών μεταξύ αύτουργοΰ 
καί τών διαφόρων συμμέτοχων, είναι δυνατόν καί ένδείκνυται εύκταΐον νά άναγνω- 
ρισθώσιν ύφιστάμεναι αί άκόλουθοι κατηγορίαι :

α) Αυτουργός είναι ό διά τής ένεργείας του πραγματοποιών τά ύλικά καί 
τά ύποκειμενικά στοιχεία τής πράξεως.

Έ πί έγκλημάτων τελουμένων διά παραλείψεως, αύτουργός είναι έκεΐνος παρά 
τώ όποίω ύφίσταται ή ύποχρέωσις προς ένέργειαν.
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β) Συναυτουργοί είναι έκεΐνοι, οί όποιοι πραγματοποιούν όμοΰ πράξεις τελέ- 
σεως μέ την κοινήν πρόθεσιν να διαπράξουν τό έγκλημα.

γ ) ’Έμμεσος αύτουργός είναι εκείνος, ό όποιος πείθει τινά να έκτελέση έγ
κλημά τι, διά τό όποιον ό τελευταίος ουτος δέν δύναται νά θεωρηθή υπεύθυνος.

δ) ’Ηθικός αύτουργός είναι έκεΐνος, ό όποιος έκ δόλου πείθει αυτουργόν τινα 
(φυσικόν) νά διαπράξη έγκλημά τι. Διά νά ή τιμωρητέος ό ήθικός αύτουργός, εϊναι 
άναγκαία αρχή έκτελέσεως τοΰ εγκλήματος. Έ ν τούτοις, ή άπό μέρους τοϋ ήθικοϋ 
αυτουργού παρώθησις, τήν όποιαν δέν έπηκολούθησεν άποτέλεσμά τι, δύναται νά 
γίνη άντικείμενον ποινικής κυρώσεως, ένεκα τοϋ επικινδύνου χαρακτήρος τού (με- 
λετηθέντος) εγκλήματος, υπό προϋποθέσεις, ό καθορισμός των οποίων εναπόκειται 
εις τό σύστημα έκάστης νομοθεσίας.

ε) Συνεργός, ύπό στενήν έννοιαν, εϊναι ό παρέχων εις κύριον τινά αύτουργόν 
μετά τήν εγκληματικήν τούτου άπόφασιν, παρεπομένην έκ προθέσεως βοήθειαν 
έπί τώ σκοπώ νά διαπράξη (ό αύτουργός) τό έγκλημα. 'Η βοήθεια αΰτη δύναται 
νά συνίσταται εις πράξιν προγενεστέραν, σύγχρονον ή—έφ’ όσον ή βοήθεια αυτή εϊχε 
συμφωνηθή ποογενεστέρως—μεταγενεστέραν τού έγκλήματος.

5. Αί πράξεις μεταγενεστέρας βοήθειας, αί μή προκύπτουσαι έκ προϋπαρ- 
ξάσης συμφωνίας, ιδία ή άπόκρυψις των προϊόντων τοΰ έγκλήματος, εϊναι τιμω- 
ρητέαι ώς ειδικά εγκλήματα.

6. Αί εις τούς συμμέτοχους έπιβλητέαι κυρώσεις δύνανται νά καθορίζωνται 
νομοθετικώς έν άναφορα προς τάς προβλεπομένας διά τήν τετελεσμένην ή άποπειρα- 
θεϊσαν πραξιν πρέπει όμως άπό δικαστικής πλευράς νά έπιβάλλωνται κατά τρόπον, 
ώστε νά λαμβάνεται ύπ’ όψει ό ρόλος καί ή προσωπικότης έκάστου έξ αύτών.

Γ'. Σ η μ ε ι ο ϊ  ό τ ι :
Ώ ς προς τά έξ άμελείας (culpa) εγκλήματα, κατά μίαν μέν πρώτην γνώμην 

ή ευθύνη δέον νά καθορίζηται άτομικώς, μή δυναμένης νά νοηθή έν προκειμένω έγ- 
κληματικής συμμετοχής· έν ώ κατ’ άλλην γνώμην, μορφαί τινες έγκλημάτων έξ 
άμελείας (culpa) έπιτρέπουν τήν έφαρμογήν των περί συμμετοχής κανόνων.

Δ'. Π α ρ α τ η ρ ε ί  ό τ ι :
1. Τά νομικά πρόσωπα δέν δύνανται νά καταστούν υπεύθυνα έγκλήματος 

τίνος, είμή μόνον εις τάς περιπτώσεις τάς προβλεπομένας ύπό των καθ’ έκαστον 
νομικών συστημάτων. Εις τοιαύτας περιπτώσεις, ή συνήθης κύρωσις εϊναι ή χρη
ματική ποινή, άνεξαρτήτως άλλων μέτρων, ώς ή διάλυσις, ή άναστολή τής λειτουρ
γίας ή ό διορισμός έπιμελητοΰ.

2. Κατά τινα πρώτην γνώμην, οί περί συμμετοχής κανόνες δέν εϊναι έφαρ- 
μοστέοι έπί των νομικών προσώπων άλλά καθ’ έτέραν άντίθετον γνώμην, έναπό- 
κειται εις έκαστον νομικόν σύστημα νά ρυθμίση τό πρόβλημα τούτο.

3. Είναι αύτονόητον, οτι τά υπεύθυνα μέλη τής διοικήσεως τών νομικών 
προσώπων παραμένουν ποινικώς υπεύθυνα διά τά έγκλήματα, τά όποια προσωπικώς 
ούτοι διέπραξαν.

6. Πορίσματα έκ τής άποφάσεω ς  έπί τοϋ 1ου θέματος.
Προκειμένου περί συζητήσεων έπί θεωρητικού έπιπέδου εις έν διεθνές συνέ

δρων, έμφανίζεται παραλλήλως προς τάς άνακυπτούσας άντιθέσεις γνωμών μεταξύ 
τών συαμετέχόντων προσώπων καί ή διαφορά τών εις τά συμμετέχοντα Κράτη 
ισχυόντων νομικών συστημάτων, γεγονότα τά όποια πολλαπλώς έμποδίζουν εις τό 
να καταλήξουν τά πορίσματα τών συζητήσεων είς ομοφώνους άποφάσεις έφ’ όλων 
τών σημείων. Αύτός άλ>ως τε εϊναι είς έκ τών σκοπών τών διεθνών συνεδρίων, τό 
να προσεγγίσουν δηλ. κατά τό δυνατόν, τάς άντιτιθεμένας άπόψεις, εις τρόπον ώστε 
συν τώ χρόνω νά έπέλθη πρόοδος τών έριστών σημείων, άγουσα προς τήν ομοφω
νίαν.
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Έ ν προκειμένη) δθεν, έκ των έν τη άμέσως άνωτέρω άποφάσει καταχωριζο- 
μένων απαντήσεων έπί του 1ου τεθέντος έν τώ συνεδρίω θέματος, δυνάμεθα να συ- 
ναγάγωμεν προχείρως μερικά θετικά πορίσματα, έφ’ ών έπήλθε πλήρης ή καί σχε
τική συμφωνία :

α) Διετυπώθη ύπδ στοιχ. Β' 4α' της άποφάσεως ό ορισμός τοΰ α ύ τ ο υ- 
ρ γ ο ϋ έγκληματικής πράξεως, ό όποιος—δπως κάθε ορισμός—παρουσιάζει, ιδιαι
τέρως οδτος, πολλάς δυσχερείας. Άπόδειξιν της δυσχερείας ταύτης παρέχει αύτός 
ούτος ό Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ, ό όποιος δεν περιέχει παντάπασιν ορισμόν του 
αύτουργοϋ, έν ω περιέχει έν άρθρω 45 τον ορισμόν τοΰ συναυτουργοϋ.

β) Τονίζεται εις άρκετά σημεία της άποφάσεως (στοιχ. Β' 1, 2, 3, 6) ό 
σημαντικός ρόλος, τον όποιον πρέπει νά άσκή εις την λήψιν των προσηκουσών 
ποινικών κυρώσεων ή π ρ ο σ ο ι π ι κ ό τ η ς  τοΰ κατηγορουμένου.

γ ) Διετυπώθη καί έλύθη όριστικώς πλέον, δτι αί μεταγενέστεραι τοΰ έγκ/ή- 
ματος πράξεις βοήθειας, έφ’ δσον δέν προϋπήρχε συμφωνία περί αυτών, ώς ή ά π ό -  
κ ρ υ ψ ι ς  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  τοΰ έγκλήμτος κ.τ.λ., δέν άποτελοϋν συνέργειαν εις 
την τελεσθεϊσαν πράξιν, άλλά πρέπει νά άναγορεύωνται εις ειδικόν άδίκημα (στοιχ. 
Β' 5). Τοϋτο έπραξεν ήδη ό έν ίσχύϊ Ποινικός ήμών Κώδιξ διά τοΰ άρθρου 394 αύτοϋ.

δ) "Ετερον ζήτημα, εις τό όποιον έσημειώθη πρόοδος άξιόλογος, είναι τό της 
π ο ι ν ι κ ή ς  εύθύνης τών ν ο μ ι κ ώ ν  π ρ ο σ ώ π ω ν ,  τό όποιον μέχρι σή
μερον σπουδαίως έστασιάζετο καί έκλινε μάλλον προς τήν άρνητικήν λύσιν. Διά 
τής άνωτέρω άποφάσεως (στοιχ. Δ' 1, 2, 3) ή πλάστιγξ κλίνει μάλλον προς τήν 
θετικήν άποψιν, άφοϋ κατ’ αρχήν άναγνωρίζεται ή δυνατότης νομικού τίνος συστή
ματος δπως άναγνωρίση ποινικήν ευθύνην εις νομικά πρόσωπα (Δ' 1 § 1), καί μά
λιστα καθορίζεται καί τό είδος τών έπιβλητέων κυρώσεων (Δ' 1 § 2). Τό ζήτημα 
τοϋτο θεωρητικώς τε καί πρακτικώς έμφανίζει δυσχερείας. Τώ 6ντι, τό «νομικόν 
πρόσωπον», ώς μή έ'χον φυσικήν ύπόστασιν, άλλά νοητήν, στερείται τής δυνατότητος 
νά έχη συνείδησιν τοΰ έγκληματικοϋ χαρακτήρος πράξεώς τίνος, στοιχεΐον απαραί
τητον διά τήν ποινικήν εύθύνην. Τό νά θεωρηθή έπομένως τοϋτο ποινικώς υπεύθυ
νον, αποτελεί, άναφορικώς προς τάς διεπούσας σήμερον τό ποινικόν δίκαιον άρχάς, 
εν είδος νεωτερισμού, τον όποιον είσέτι δέν άπεδέχθησαν τά Εύρωπαϊκά Κράτη, άν 
καί τό άγγλοσαξωνικόν δίκαιον καί ιδία αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής Αμερικής 
άναγνωρίζουσι ποινικήν εύθύνην εις τά νομικά πρόσωπα, καθά βέβαιοί εις τήν σχε
τικήν έγγραφον προς τό παρόν Συνέδριον έκθεσίν του ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστη
μίου τοΰ Σικάγου κ. Francis A. Allen (Revue International de Droit Penal 
n. 1 et 2, 1957, p. 9—48). Ούτος άναφέρει, δτι ή μεγάλη σπουδαιότης τών σω
ματειακών έπιχειρήσεων κατά τούς νεωτέρους χρόνους έγένετο άφορμή νέων προ
βλημάτων εις τό Ποινικόν Δίκαιον τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, καθώς 
καί προς άνάπτυξιν μεγαλειτέρας δραστηριότητος τής ’Αστυνομίας καί τών Δικα
στηρίων, περί τήν δίωξιν τών διά μέσου τών νομικών προσώπων τελουμένων έγκλη- 
ματικών πράξεων.

Προ τοιούτων άντιμαχομένων άπόψεων εύρεθέν τό Συνέδριον άπεφάνθη έπί 
τής περιπτώσεως ταύτης ώς άνιυτέρω, μή άποκλεΐσαν δηλ. τήν δυνατότητα π ο ι 
ν ι κ ή ς  εύθύνης τών νομικών προσώπων. Καί έπομένως, είς νομοθέτης κρίνων 
σκόπιμον νά καθιερώση είς τήν Χώραν του τοιαύτην ποινικήν εύθύνην, θά εδρη νο
μικόν τε καί ήθικόν έρεισμα είς τήν άπόφασιν ταύτην τοΰ διεθνοΰς συνεδρίου.

Περαιτέρω σχολίασις τής άποφάσεως ταύτης τοΰ συνεδρίου, θά ύπερέβαινε 
τά συνήθη δρια ενός δημοσιεύματος οΐον τό παρόν. Είσερχόμεθα δθεν είς τό έπόμενον 
Τμήμα τοΰ συνεδρίου.

( Συνεχίζεται)



Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ

-  ΕΙΝΑΙ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΦΥΓΑΣ ΒΟΡΙΣ ΣΤΟΓΙΑΝΩΦ -

________________________ 'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β ' ____________________________
χ. ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Εις τό πανηγυρικό πρωτοχρονιάτικο τεύχος ( l l lov)  τοϋ περιοδικού μας, 
άνάμεσα εις τήν χαρμόσυνον ύλην του διά τό Νέον ’Έτος, διαβάσαμε καί την «άστυ- 
νομικήν εΐδησεογραφίαν» τοϋ τελευταίου Ιδθημέρου τοϋ 1957 μέ τον τίτλον «άπό- 
πειρα φόνου ύπαρχιφύλακος». ΤΗταν μια σελίδα οδυνηρή, γιατί ένας συνάδελφός 
μας, έτραυματίσθη σοβαρώτατα. Είχεν όμως μιαν ύπερβάλλουσα άκτινοβολία ευερ
γετική. Τό φάρο της υψηλής έννοιας τοϋ καθήκοντος καί τής αόταπαρνήσεως άναψε 
ό Καμπέρης μέ τήν πράξι του αυτή. Κι’ έ'δωσεν έτσι έντονα τό «παρών» τής ’Α
στυνομίας Πόλεων στην υποδοχή τοϋ «Νέου ’Έτους». Τοϋ εόχόμεθα όλοψύχως, όλοι 
μας, ταχεΐαν άποκατάστασιν τής υγείας του.

’Έπειτα άπό οκταήμερο άνθρωποκυνηγητό, έξηκριβώθη ή ταυτότης τοϋ 
ώμοΰ έγκληματίου. Είναι ό αΰτοκτονήσας Βούλγαρος πολιτικός φυγάς Βόρις ’Αγ
γέλου Στογιάνωφ, τό πτώμα τοϋ οποίου εύρέθη τήν 25-12-57 παρά τήν Κατερίνην.

Ά λλ ’ ας δοΰμε πώς, γιά μιά άκόμη φορά, έπηλήθευσεν ό κανών «ό έγκλημα- 
τίας πληρώνει τό έγκλημα».

I. Είς άναζήτησιν τοΰ δράστου.
Ή  Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, άπό τής πρώτης στιγμής έκινητοποιήθη 

καί έπεδόθη είς έρευνας προς πάσαν κατεύθυνσιν, ειδοποίησε δέ σχετικούς καί δλας 
τάς Άστυνομικάς Άρχάς τής Χώρας.

Τά στοιχεία πού ειχεν εις χεΐράς της ήσαν οί τέσσαρες κάλυκες πιστολιού 
«μπράουνιγκ» τών 765 χιλιοστών, πού εύρέθησαν είς τον τόπον τοΰ έγκλήματος 
καί τά χαρακτηριστικά τοΰ δράστου, δπως τά περιέγραψεν ό παθών, μέ δσην ήδύ- 
νατο άκρίβειαν : υψηλός, μ.έ στολήν σμηνίτου, χωρίς πηλήκιο, μέ μπουφάν, λίγο 
φαλακρός στά πλάγια, μέ ξενικήν προφοράν καί βαθειά φωνή.

Ή  προανάκρισις καί οί έρευνες συνεχίζοντο μέρα νύχτα, μέ δεύτερο θΰμα 
—τοΰ καθήκοντος—τον διακεκριμένο γιά τό ήθος, τήν άνεξάντλητον δραστηριότητα 
καί θαυμαστήν ικανότητα ’Αστυνόμον Α' Μητρόπουλον ’Αλέξανδρον, ό όποιος 
έργαζόμενος νυχθημερόν ύπέστη συμφόρησιν βαρυτάτης μορφής καί μετεφέρθη έν 
άφασία είς τον «Εύαγγελισμόν». Έν τούτοις ό δράστης παρέμενεν είσέτι άγνωστος, 
γιά τον άπλούστατον λόγον, δτι άπό τις πρώτες ώρες πού έγινε ή δολοφονική άπό- 
πειρα έκινήθη καί εύρέθη μακράν τών ’Αθηνών.

II. "Ενα πτώμα οδηγεί στή λύσ ι τοϋ αινίγματος.
Τό πρωινό τών Χριστουγέννων, έξω άπό τήν Λεπτοκαρυά τής Κατερίνης, 

εύρέθη αίμόφυρτο τό πτώμα ένός άνδρός μάλλον νέου, ύψηλοΰ, λίγο φαλακροΰ, 
έφερε δέ παντελόνι άπό μπλέ ανοικτή τσόχα καί τρία πουλόβερ—φανέλλας άντί 
χιτωνίου—μπουφάν, κατά τις πληροφορίες τής αρμόδιας υπηρεσίας Χωροφυλακής. 
“Εφερε έπίσης τραΰμα διά σφαίρας πιστολίου στόν δεξιό κρόταφο. Πλησίον τοΰ 
δεξιοΰ του χεριοΰ εύρέθη ένα πλακέ «μπράουνιγκ» τών 765 χιλ., μέ τό όποιον είχε 
τερματίσει τήν ζωήν του. Στά θυλάκιά του δέν εύρέθη ταυτότης ή άλλα έγγραφα, 
ούτε καί χρήματα. Ή  γενομένη νεκροτομή τοΰ πτώματος άπέδειξεν δτι ό αύτόχειρ 
είχε μείνει νηστικός άπό τριημέρου. Τέλος, ήταν προφανές, δτι έπρόκειτο περί 
ατόμου, τό όποιον άπέφευγε έκ τίνος φόβου τούς άνθρώπους, έκρύπτετο δέ καί έ-
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κοιματο σέ άχυρώνες, καθ’ δσον στό ραχιαίο τμήμα των ένδυμάτων του ύπήοχον 
τεμάχια άχύρου.

'Η Διεύθυνσις Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, στην οποία έστάλησαν τά 
δακτυλικά άποτυπώματα του πτώματος, άπήντησεν δτι ό άγνωστος αύτόχειρ είχε 
σημανθή τον Σεπτέμβριον του 1947, δταν μπήκε στο Ελληνικό έδαφος άπδ τη 
Βουλγαρία ώς πολίτικος φυγάς μέ τούς συμπατριώτες του Τοντόρ Τοντόρωφ καί 
’Άγγελο Κόλεφ καί ώνομάζετο Βόρις ’Αγγέλου Στογιάνωφ, έτών 38.

Ό  Διευθυντής ’Αθηνών κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, μόλις έπληροφορήθη τούτο, 
έζήτησε καί τού έφεραν το φάκελλο τού μέχρι τότε «άγνώστου». Έ κεϊ μέσα ύπήρχεν 
ή φωτογραφία τού αύτόχειρος, στην οποίαν ό ύπαρχιφυλαξ Καμπερης ανεγνωρισεν 
άμέσως χωρίς δισταγμούς το δράστη τής εναντίον του δολοφονικής απόπειρας.

III. Ποιος είναι ό Βόρις Σ τογιάνω φ;
’Από τό φάκελλο τού Στογιάνωφ έξηκριβώθη, δτι ο Βόρις ειχεν έλθει στην

Ελλάδα τό Σεπτέμβριο τού 1947 μέ τούς 
δύο άλλους Βουλγάρους ώς πολιτικός φυ
γάς καί άμέσως παρέμεινε στο Χατζη- 
κυριάκειο ’Ορφανοτροφείο τού Πειραιώς, 
δπου έμεναν καί άλλοι πολιτικοί φυγάδες, 
ζητήσαντες άσυλον στην Ελλάδα. Στις 
15 ’Οκτωβρίου δμως, ό Βόρις Στογιάνωφ 
έφυγεν άπό τό Χατζηκυριάκειο καί έξη- 
φανίσθη μυστηριωδώς. Οί ’Αρχές είδο- 
ποιήθησαν καί ό Στογιάνωφ, τρεις ημέρας 
μετά την έξαφάνισί του, άνεκαλύφθη καί 
συνελήφθη στην "Αμφισσαν. ’Εστάλη τότε 
στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως πολιτι
κών εξόριστων, κατ’ άρχάς τής Σύρου καί 
κατόπιν τού Λαυρίου, δπου καί παρέμεινε 
μέχρι τού ’Ιουνίου τού 1950, οπότε τού 
έπετράπη νά μεταβή στή Κρήτη καί νά 
έργασθή σέ κτήματα στην περιοχή 'Ηρα
κλείου.

Τον ’Ιούνιο τού 1952 ό Στογιάνωφ 
άνεκλήθη καί πάλιν στο στρατόπεδον 
Λαυρίου, άλλά τον Αύγουστο τού έπετρά
πη νά μεταβή στάς Άρχάνας τής Κρήτης 
καί νά έργασθή στο κτήμα τού Κων. Στρα- 

Ο ΒΟΡΙΣ ΣΤΟΓΙΑΝΩΦ ταριδάκη, δπου ό φάκελλός του τον έφερε
εργαζόμενο ακόμη, μέ άδεια πού έληγε

στις 31 Δεκεμβρίου 1957.
Ό  κ. Ρακιντζής άνέφερε τίς άνωτέρω διαπιστώσεις στον 'Υφυπουργό τών 

’Εσωτερικών κ. Ν. ’Αθανασίου, ό όποιος έπενέβη προσωπικώς καί διέταξε τίς 
’Αρχές Κρήτης νά τού άναφέρουν άμέσως, άν ό Στογιάνωφ παρέμενεν άκόμη έκει 
έργαζόμενος, ή άν έξηφανίσθη καί πότε καί τ ί ενδύματα έφερε κατά τήν έξαφάνισί 
του. Καί ή Χωροφυλακή 'Ηρακλείου άπήντησεν, δτι ό Στογιάνωφ, ό ρποΐος τήν 
18ην Δεκεμβρίου έπρόκειτο νά δικασθή άπό τό Τριμελές Πλημμελειοδικεΐον 'Η 
ρακλείου, γιατί στάς Άρχάνας πρό καιρού είχε κλέψει μία κόφα μέ λεμόνια, έξη
φανίσθη μυστηριωδώς στις 13 Δεκεμβρίου. "Ολες οί προσπάθειες προς άνεύρεσίν 
του άπέβησαν εις μάτην. ’Επίσης άνεφέρθη στον κ. 'Υφυπουργό, δτι ό έξαφανισθείς
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έφερε στολή ’Αεροπορίας, άλλ’ ήταν άγνωστο ποΰ έπρομηθεύθη τό «μπράουνιγκ», 
μέ τό όποιο καί αύτοκτόνησε.

Τ Ηταν προφανές πλέον, δτι ό Στογιάνωφ για να μή δικασθή ώς κλέπτης, 
έδραπέτευσε άπό τή Κρήτη καί άφοΰ ήγόρασε άγνωστο άπό ποιόν, τό «μπράουνιγκ» 
7,65, ήλθεν άτμοπλοϊκώς στο Πειραιά, σκεπτόμενος να βρή τρόπον να προχωρήση 
προς τα σύνορα, γιά να έπιστρέύη κρυφά στή Βουλγαρία, όπου Κύριος οΐδε τί θά 
έλεγε προς δικαιολογίαν του. "Οταν έφτασε στήν ’Αθήνα τήν 17ην Δεκεμβρίου, 
έκρύβη στο άλσος τοΰ Λυκαβηττού καί κινδυνεύσας νά συλληφθή ώς άνευ ταυτό- 
τητος κυκλοφορών άπό τον ύπαρχιφύλακα, τον έπυροβόλησε καί τόν έτραυμάτισε 
σοβαρώς. Κατόπιν, άφοΰ έπώλησεν ή επέταξε τό χιτώνιο μέ το μπουφάν, έπροχώ- 
ρησε, ίσως, μέ «ώτοστόπ» καί έφθασε μέχρι Κατερίνης. ’Εκεί τήν 23ην Δεκεμβρίου 
έπεσε σε περίπολο της Χωροφυλακής, διασχίζουσαν δάσος καί έτράπη εις φυγήν. 
Έπυροβολήθη κατ’ έπανάληψιν καί διέφυγε. Τό δάσος, όμως έκυκλώθη καί ό Στο- 
γιάνωφ κινδυνεύων πλέον νά συλληφθή καί νηστικός επί τριήμερον, ηύτοκτόνησε.

IV . Έ ξακρίβωσις τής ταυτότητος τοϋ δράστου.
Ή  ταύτότης τοϋ αύτόχειρος ειχεν άποκαλυφθή πλήρως. ’Αλλά μέ τή διαπί- 

στωσι αυτήν καί τις λοιπές ενδείξεις (πιστολιού κλπ. ) καί συμπεράσματα, δέν ήτο 
δυνατόν νά έδραιωθή πεποίθησις περί της ταυτότητος τοΰ δράστου τής δολοφο
νικής άποπείρας έναντίον τοΰ ύπαρχιφύλακος Καμπέρη. Ή  ένοχή τοΰ Στογιάνωφ 
δέν άπεδεικνύετο εΐσέτι πλήρως. ’Έπρεπε νά προσκομισθοΰν καί άλλα στοιχεία, ή 
όρθώτερον είπεΐν, νά έρμηνευθοΰν τά υπάρχοντα τοιαΰτα. Δακτυλικά άποτυπώματα 
δέν άφέθησαν στον τόπο τοΰ έγκλήματος, άλλ’ ούτε καί άνέμενε κανείς νά άφεθοΰν, 
ένεκα τής φύσεως τούτου. Καί είναι γνωστόν ότι ταΰτα παρέχουν τήν σαφεστέραν 
άπόδειξιν διά τήν βεβαίωσιν τής ταυτότητος ένός έγκληματίου. Έ ξ ΐσου όμως καί 
ένα βλήμα πού έρρίφθη άπό ένα όπλον ή καί κάλυξ τοΰ βλήματος, άποτελεΐ τό καλύ
τερον πειστήριον διά τήν άπόδειξιν τοΰ όπλου τό όποιον έχρησιμοποιήθη, διότι ό 
κάλυξ φέρει τά «άποτυπώματα» τοΰ όπλου έξ ού έρρίφθη ή σφαίρα, τά όποια δέν 
είναι όμοια μέ κανενός άλλου παρεμφεροΰς περιστρόφου ή πιστολιού. Ή  δέ έξακρί- 
βωσις τής ταυτότητος τοΰ χρησιμοποιηθέντος έν προκειμένω όπλου, μάς παρέχει 
τήν ταυτότητα τοΰ δράστου. Τό τεθέν, συνεπώς, έρώτημα ήτο : Τό όπλον πού έχρη- 
σιμοποίησεν ό αύτόχειρ προς αυτοχειριασμόν του, τό εύρεθέν πλησίον τοΰ πτώμα
τος του, είναι τό αύτό μέ τό χρησιμοποιηθέν εις τήν έναντίον τοΰ Καμπέρη ένοπλον 
έπίθεσιν;

Τό άπόγευμα τής 28ης Δεκεμβρίου έφθασαν ένταΰθα, εις τήν Δ/νσιν Έγκλη- 
ματολογικών Υπηρεσιών, άποσταλέντα ύπό τής Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, αί 
ληφθεϊσαι φωτογραφίαι τοΰ πτώματος, τό πιστόλι τοΰ αύτόχειρος καί ό άνευρεθείς 
εις Λεπτοκαρυάν κάλυξ. ’Εκλήθη στή Δ/νσι ’Εγκληματολογικών 'Υπηρεσιών ό 
επίτιμος Καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής κ. Ί . Γεωργιάδης, όπως έφαρμόση τήν 
διεθνώς πλέον άνεγνωρισμένη μέθοδό του τής μελέτης τών αποτυπωμάτων καί 
διακριτικών σημείων έπί τών βληθεισών βολίδων καί καλύκων. Εις τά ’Εργαστήρια 
της Δ.Ε.Υ. άπό τόν Δ/ντήν της κ. Νικόλαον Σπυρόπουλον καί τόν προϊστάμενον 
τοΰ Φωτογραφικού Τμήματος ’Αστυνόμον κ. Δημ. Κατσιμαγκλήν, ύπό τήν καθο- 
δήγησιν τοΰ κ. Καθηγητοΰ, έρρίφθησαν διά τοΰ πιστολιού τοΰ αύτόχειρος δοκιμα
στικά βλήματα στον ειδικό θάλαμο δοκιμασίας. Κατόπιν, έφωτογραφήθησαν οί κά
λυκες πού βρέθηκαν στο Λυκαβηττό, ό κάλυξ πού βρέθηκε έκεϊ όπου ηύτοκτόνησεν 
ο Βούλγαρος καί οί κάλυκες άπό τις σφαίρες πού έρρίφθησαν δοκιμαστικώς. ’Εμε- 
γεθύνθη ύπερβολικά τό εις έκαστον κάλυκα σημεΐον προσκρούσεως τοΰ έπικρουστή- 
Ρ°ζ, το οπίσθιον μέρος τοΰ κάλυκος ολόκληρον καί έπειτα ολόκληρος ό κάλυξ. Οί 
τεράστιες αύτές μεγεθύνσεις συνεκρίθησαν μεταξύ των καί άπεδείχθη ότι όλοι οί
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κάλυκες εΐχον χρησιμοποιηθώ άπό τό αύτό πιστόλιον τοΰ Στογιάνωφ, το όποιον 
εϊχεν επιφέρει στούς κάλυκες ώρισμένες ρωγμές καί άλλοιώσεις (τις αυτές πάν
τοτε), ορατές μόνον μέ συγκριτικό μικροσκόπιο. Καί άπεδείχθη έτσι ότι ό Καμπέ- 
ρης έπυροβολήθη μέ τό αύτό όπλο, μέ τό όποιον ύστερα άπό μία εβδομάδα ηύτοκτό-

Άριστερά : Κάλυξ έκ των εΰρεθέντων εις τόν Λυκαβητόν κατά τόν τραυματισμόν τοϋ Ύ- 
παρχιφύλακοζ Καμπέρη. Δεξιά : Κάλυξ εΟρεθεις εις Λεπτοκαρυάν πλησίον τοΰ πτώματος τοϋ 

αΰτοκτονήσαντοξ Βουλγάρου Βόριδος Στογιάνωφ.

νησεν εις Λεπτοκαρυάν ό Στογιάνωφ. Τό «τέλειο έγκλημα» διά μυριοστή φορά δέν 
έπραγ ματοποιήθη.

V . ‘Η συνεργασία καί ένότης δράσεως τω ν ’Αρχών.
Αύτό τό ίκανοποιητικώτατο άποτέλεσμα της άνακαλύψεως της ταυτότητας 

τοϋ τέως «άγνώστου» δράστου, είναι προϊόν τής άρμονικής συνεργασίας καί εξαι
ρετικής δραστηριότητος των ’Αστυνομικών ’Αρχών τής Χώρας. Είναι άξιέπαινοι 
αί καταβληθεϊσαι άμφοτέρωθεν μεγάλες προσπάθειες καί πρό παντός ή δημιουρ
γική συνεργασία καί ένότης δράσεως τών ’Αρχών Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης καί 
Κρήτης μετά τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθηνών. Έκάστη στον τομέα της εΐργά- 
σθη άθορύβως καί μέ άπαράμιλλο ζήλο γιά τόν κοινό σκοπό, ήτοι τήν έξιχνίασιν 
τοϋ έγκλήματος καί τήν άνακάλυψιν τοΰ διαφυγόντος δράστου. 'Η δέ επιστήμη, 
πρόθυμος πάντοτε έπίκουρος τών διωκτικών ’Αρχών, προσέφερε τήν σημαντική συν
δρομή της . 'Η «μέθοδος Γεωργιάδη» έφαρμοσθεϊσα ύπό τοΰ σεβαστοΰ πρεσβύτου 
έπιτίμου Καθηγητοΰ τής ’Ιατροδικαστικής κ. Ί . Γεωργιάδου, έν συνεργασία μετά 
τών άρμοδίων ’Αξιωματικών τής Δ/νσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, ώδη- 
γησεν στήν τελική άξιοποίησι τών συλλεγέντων στοιχείων καί πλήρη διαλεύκανσι 
τοΰ έγκλήματος.

Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
-  ΚΑΤΑ TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ -

(ΑΡΘΡΑ 308-315 Π Κ.)
Ύπδ κ. ΔΗΜ. ΝΤΖΙΩΡΑ, Ύπαστυνόμου Α'

Β'
ΣΩΜΑΤΙΚΑΙ ΒΛΑΒΑΙ ΕΚ ΔΟΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
I. Παρατηρήσεις.

II. Αί καθ' έκαστον εκ δόλον σω ματικα ι βλάβαι.
Α.—’Απλή σω ματική  βλάβη (Π .Κ. 308 § 1 έδ. α).
Β .—’Απλή σω ματική  βλάβη ολως ελαφρά καί ασήμαντος (ΓΙ.Κ. 308 § 1 έδ. β κα ί γ ) .
Γ.—’Επικίνδυνος σω ματική  βλάβη (Π .Κ. 309).
Δ.—Βαρεία σω ματική  βλάβη (Π .Κ. 310 §§ 1 κα ί 2).
Ε.—Σκοπονμένη βαρεία σω ματική  βλάβη (Π .Κ. 310 § 3 ) .
ΣΤ .—Θανατηφόρος σω ματική  βλάβη (Π .Κ. 311 έδ. α).
Ζ.—Σκοπονμένη βαρεία σω ματική  βλάβη, καταστάσα θανατηφόρος (Π .Κ. 311 έδ. β ).
Η.—Αί σω ματικο ί βλάβαι ώς έκ τοϋ αποτελέσματος χαρακτηριζόμενα εγκλήματα.

*
* *

I . Παρατηρήσεις.
Το άξιόποινον των έκ δόλου σωματικών βλαβών, διαβαθμίζει ό νέος Κώδιξ, 

άναλόγως τοϋ βαθμοΰ καί της σπουδαιότητος της έπελθούσης εις τήν σωματικήν 
άκεραιότητα καί υγείαν τοϋ παθόντος βλάβης. Ούτως β α σ ι κ ώ ς διακρίνει τέσ- 
σαρα είδη σωματικών βλαβών έκ προθέσεως : τήν απλήν, τήν έπικίνδυνον, τήν βα- 
ρεϊαν καί τήν θανατηφόρον. Ούτως, έάν έκ της πράξεως τοϋ δράστου έπέλθη άπο- 
τέλεσμά τι έκ τών υπό τοϋ νόμου προβλεπομένων, έν τή περιπτώσει ταύτη ό πράτ- 
των τιμωρείται μέ τήν ύπό τοϋ νόμου άναγραφομένην ποινήν τοϋ τετελεσμένου έγ- 
κλήματος, ύ π ό  τ ο ν  ό ρ ο ν  δ μ ω ς  8 τ ι  ό ε ΐ ρ η μ έ ν ο ς  ή θ έ λ η σ ε ν  
ή ά π ε δ έ χ θ η  τ ό  έ ν  λ ό γ ω  α π ο τ έ λ ε σ μ α .  "Αν δ μ ω ς σ υ ν ε π ε ί α  
τ ή ς  π ρ ά ξ ε ω ς  έ π ή λ θ ε  β α ρ ύ τ ε ρ ο ν  ά π ο τ έ λ ε σ μ α  τ ο ϋ  βο υ -  
λ η θ έ ν τ ο ς  ή ά π ο δ ε κ τ ο ΰ  γ ε ν ο μ έ ν ο υ ,  τ ό τ ε  ή β α ρ υ τ έ ρ α  
π ο ι ν ή ·  έ π ι β ά λ λ ε τ α ι  μ ό ν ο ν  α ν ή έ π έ λ ε υ σ ι ς τ ο ϋ β α ρ υ τ έ -  
ρ ο υ  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ ο ς  ο φ ε ί λ ε τ α ι  τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν  ε ι ς  τ ή ν  
ά μ έ λ ε ί α ν  τ ο ϋ  δ ρ ά σ τ ο υ  (συνδυασμός προκειμένων διατάξεων μέ άρθρον
29 Π. Κ.).

Έντεΰθεν συνάγεται δτι αί σωματικαί βλάβαι άνάγονται εις τήν κατηγορίαν 
τών έκ τοϋ άποτελέσματος χαρακτηριζομένων έγκλημάτων. Άντιθέτως, 8ταν ό 
δράστης έπιδιώκη τήν παραγωγήν σωματικής τίνος βλάβης βαρυτέρας μορφής, 
έπέρχεται δμως έλαφροτέοα τοιαύτη, τότε ό εΐρημένος δεν θά διωχθή δι’ άπόπειραν 
σωμ. βλάβης τής βαρυτέρας μορφής, άλλα διά τετελεσμένην σωματικήν βλάβην 
τής έπελθούσης έλαφρας μορφής (κατά τήν άοχήν dolus indeterminatus deter- 
minatur eventu) (Μ. Όσάκις δέ ούδέν έπέλθη άποτέλεσμα δέον ν’ άναζητηθή 
—κατά τά άνωτέοω λεχθέντα—άλλος πλέον χαρακτηρισμός τοϋ πραχθέντος έγκλή- 
ματος καί ούχί σωματική βλάβη.

Ταΰτα δμως κατά τήν μάλλον κρατοΰσαν καί καθ’ ήμάς όρθοτέραν γνώμην, 
ήτις καί άποκρούει τήν ΰπαρξιν άποπείρας έπί τών σωματικών βλαβών έν γένει, 
κατά τά λεπτομερώς έκτεθέντα εις τό ύπ’ άριθ. 109 τεΰχος « ’Αστυνομικών 
Χρονικών».

(1) Τδε σχετικώς είς Ήλιοπούλου, Τόμος Α' σελ. 381 έπ.
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II . Αί καθ’ έκαστον εκ δόλου σωματικαί β λά β α ι.
Εΐδικώτερον τώρα δσον άφορα τάς καθ’ έκαστον σωματικάς βλάβας έκ δόλου 

παρατηροϋμεν τά έξης :
Α '. ’Απλή σωματική βλάβη ( Π. Κ.  308 § 1 έδ. α).
Τοιαύτην διαπράττει ό έκ προθέσεο^ς προξένων εις έτερον κάκωσιν του σώ

ματος ή βλάβην της υγείας αύτοΰ.
Περί των έννοιών της κακώσεως του σώματος καί της βλάβης της υγείας 

αύτοΰ, ούδέν δύναται να προστεθή πέραν των δσων ανωτέρω έξετέθησαν (σελ. 5296) 
ένθα καί παραπέμπομεν.

Χαρακτηρίζεται δθεν ή σωματική βλάβη ώς άπλή, όταν ούτε ώς βαρεία ούτε 
ώς έλαφρά ή άσήμαντος δύναται νά χαρακτηρισθή. Καί κατά την αίτιολογικήν έκ- 
θεσιν «άπλή σωματική βλάβη είναι ή έχουσα μέν τά γενικά γνωρίσματα τής πρά- 
ξεως, δηλ. ή σωματική κάκωσις ή βλάβη τής υγείας έτέρου προξενουμένη έκ προ- 
θέσεως, στερουμένη δμως των ίδιαζόντων χαρακτήρων τής έπικινδύνου, τής βα
ρείας καί τής θανατηφόρου» ί1).

’Ά ν ό δράστης έπεδίώκεν βαρυτέραν βλάβην προύξένησεν δμως άπλήν, αυτο
δικαίως πραγματοποιείται ό χαρακτηρισμός τής άπλής βλάβης. Δεχθέντες δτι 
άπόπειρα σωματικών βλαβών δεν είναι δυνατή κατά νόμον, πρέπει νά άχθώμεν 
εις τό συμπέρασμα, δτι είδικωτέρα έξέτασις περί τών προθέσεων τοϋ δράστου περιτ
τεύει. Ούτως, άν ό Α θέλων νά τραυματίση τον Β βαρέως, τραυματίζει αύτόν έλα- 
φρώς, διότι ό Β άντέστη σθεναρώς, ό έπιτεθείς.Α κριτέος ώς ένοχος άπλής σωμα
τικής βλάβης καί ούχί άποπείρας βαρείας. Μόνον άν ή έπίθεσις τοΰ Α έγένετο κατά 
τρόπον δυνάμενον νά παραγάγη κίνδυνον τής ζωής κλπ. τοΰ καθ’ ού αΰτη, δυνατόν 
νά έφαρμοσθή ή περί έπικινδύνου σωματικής βλάβης τοΰ Κούδικος διάταξις, κατά 
τά κατωτέρω εΐδικώτερον έκτιθέμενα.

Δέν συμβαίνει δμως καί τό άντίθετον. ’Ά ν δηλ. ό δράστης έπεδίώκεν άσή- 
μαντον σωματικήν βλάβην έπήλθεν δμως άπλή, οΰτος θά διωχθή δι’ άσήμαντον 
σωματικήν βλάβην καί ούχί δι’ άπλήν, έκτος άν ή έπέλευσις τής άπλής (βαρυτέρας 
πάντως μορφής τής έπιδιωχθείσης) βλάβης οφείλεται εις τήν άμέλειάν του. Π α ρ ά 
δ ε ι γ μ α :  «Χαστουκίζω» κάποιον οστις όμως συνεπεία ρινορραγίας άσθενεΐ έπί 
ΙΟήμερον. Έ πί τοΰ προκειμένου τό ζήτημα πραγματικόν δν θά κριθή άπό τον δι
καστήν τής ούσίας, δστις δυνατόν νά μοΰ καταλογίση άσήμαντον καί ούχί άπλήν 
σωματικήν βλάβην. Εις τό αύτό παράδειγμα, άν έπιδιώκω οπωσδήποτε τήν πρό- 
κλησιν ρινορραγίας ή άλλης τίνος αίματώσεως ή μωλώπων, θά κριθώ ώς ένοχος 
άσημάντου σωματικής βλάβης άν ούδέν τούτων έπέλθη, ό δέ παθών άπλώς ύποστή 
στιγμιαΐον τινά πόνον.

Ό  δράστης τής άπλής σωματικής βλάβης τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι 
τριών έτών.

Β.' Ά π λή  σωματική βλάβη όλως έλαφρά καί άσήμαντος (Π. Κ.  
308 § 1 έδ. β καί  γ) .

Άπλήν σωματικήν βλάβην δλως έλαφράν διαπράττει ό προξενών είς άλλον 
έκ προθέσεως δλως έλαφράν σωματικήν κάκωσιν ή βλάβην τής υγείας αύτοΰ (2).

(1) ’Ίδε ταύτην είς Ζαχαροπούλου op cit. σελ. 298.
(2) Ό  Καθηγητής κ. Χωραφας είς τήν νεωτάτην έκδοσιν (1958) τοϋ Ποινικού του Δι

καίου (σελ. 128), περιελθοΰσαν είς χεΐράς μας μετά τήν έκτύπωσιν της πρώτης περί σωματικών 
βλαβών έν γένει μελέτης μας, ώς «βλάβην της υγείας» χαρακτηρίζει τήν πρόκλησιν ή έπίτασιν 
μιας «παθολογικής καταστάσεως». Οΰτω 8’ ύπ’ αύτήν περιλαμβάνεται καί έν άπλοϋν κρυολόγημα, 
ή άπονάρκωσις τών αισθήσεων, ή περιαγωγή τίνος είς κατάστασιν μέθης κλπ. Ώς «σωματικήν 
δέ κάκωσιν» πάσαν άνάρμοστον κακομεταχείρισήν, ήτις έπηρεάζει τήν σωματικήν ευεξίαν ή σω
ματικήν άκεραιότητα (έξωτερικήν έμφάνισιν) τοϋ συγκεκριμένου άτόμου, ώς λ.χ. τήν αποκοπήν 
τής γενειάδος ή τής πλεξίδας κλπ.
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Άσήμαντον τοιαύτην διαπράττει ό προκαλών άσήμαντον σωματικήν κάκωσιν 
ή βλάβην της υγείας έτέρου.

Ώ ς είκός, η διάκρισις έν τοΐς πράγμασι μεταξύ των βλαβών τούτων εϊναι 
άκρως δυσχερής καί εναπόκειται εις τήν κρίσιν του καλουμένου νά άποφανθή δικα- 
στοϋ της ουσίας.

'Η άσήμαντος σωματική βλάβη χαρακτηρίζεται ώς πταίσμα, δυνάμει τοϋ 
Ν.Δ. 2493/53, καί τοϋτο διά νά άποφεύγηται, κατά άνωτέρω λεχθέντα, ή έπιβά- 
ρυνσις των πλημμελειοδικείων άπό σοβαρόν άριθμόν άσημάντων υποθέσεων, ή τα
λαιπωρία των διαδίκων, μαρτύρων κλπ. Τόσον ή ελαφρά, όσον καί ή άσήμαντος 
σωματική βλάβη, δύνανται νά μείνωσιν άτιμώρητοι αν ό δράστης παρεσύρθη εις τήν 
πράξιν του έκ δεδικαιολογημένης άγανακτήσεως, προελθούσης άπό άνάρμοστον του 
παθόντος συμπεριφοράν, κατά τά κατωτέρω έκτιθέμενα. Αί ασήμαντοι, έλαφραί καί 
άπλαΐ σωματικαί βλάβαι διώκονται κατ’ έγκλησιν, έκτος εξαιρέσεων τινων περί 
των οποίων θά γίνη λόγος κατωτέρω.

'Η συναίνεσις τοϋ παθόντος. 'Η άσήμαντος βλάβη, ή όλως έλαφρά καί ή 
άπλή, δεν είναι άδικοι οσάκις έπιχειροϋνται μέ τήν συναίνεσιν τοϋ παθόντος καί δεν 
άντιβαίνουν εις τά χρηστά ήθη. 'Η τοιαύτη όμως συναίνεσις πρέπει νά προηγήται 
της πράξεως καί νά δίδεται ύπό προσώπου ίκανοΰ προς συναίνεσιν.

Κατά τά ύπό των συγγραφέων καί τής νομολογίας γενόμενα δεκτά οί έ'χοντες 
αυτοτελές δικαίωμα έγκλήσεως συναινοϋν έγκύρως.

Τοϋτο λ.χ. συμβαίνει εις τάς περιπτώσεις τής αιμοδοσίας ή τής διά πλαστικής 
μεταμορφώσεως οργάνου τίνος τοϋ σώματος. Ό  ευνουχισμός έξ άλλου ή ή ανεξί
τηλος στίξις εις τό μέτωπον έπί παραδείγματι, άποτελοΰν φρονοΰμεν, πράξεις άντι- 
βαινούσας εις τά χρηστά ήθη.

Ή  τοιαύτη διάταξις δύναται νά έφαρμοσθή άναλόγως καί έπί των έγκλη
μάτων τής δυσφημήσεως καί έξυβρίσεως (-1).

Τούναντίον ή συναίνεσις τοϋ παθόντος ούδεμίαν έ'χει σημασίαν προς αποκλει
σμόν τοϋ άδικου χαρακτήρος τής έπικινδύνου ή βαρείας σωματικής βλάβης. Μόνον 
προκειμένου περί ίατροχειρουργικών έπεμβάσεων άποκλείεται ό άδικος χαρακτήρ 
ού μόνον τής άπλής, άλλά καί τής έπικινδύνου, έτι δέ καί τής βαρείας σωματικής 
βλάβης, ούχί όμως έπί τή βάσει άπλώς τής συναινέσεως έκείνου δστις έγχειρήται, 
άλλά έπί τή βάσει λόγου άποκλείοντος τον άδικον χαρακτήρα τής πράξεως κατά το 
άρχρον 20 τοϋ Π. Κ., ή λεπτομερεστέρα έξέτασις τοϋ οποίου θά μάς άπασχολήση 
εις τό τέλος τής παοούσης μελέτης.

Ή  δεδικαιολογημένη άγανάκτησις. Ό  δράστης άσημάντου, όλως έλαφράς 
καί άπλής σωματικής βλάβης, δύναται ν’ άπαλλαγή πάσης ποινής, όταν εις τήν 
πράξιν παρεσύρθη έκ δεδικαιολογημένης άγανακτήσεως, ένεκα άμέσως προηγηθεί- 
σης πράξεως τοϋ παθόντος, έναντίον αύτοΰ ή ένώπιον αύτοΰ τελεσθείσης, ιδιαζόντως 
δέ σκληράς ή βαναύσου. Τοϋτο λ.χ. συμβαίνει όταν τις έπιτίθεται έναντίον ανυπερά
σπιστου (πτωχοΰ καί όρφανοΰ παιδός) προσώπου (’Άρθρον 308 § 3 Π.Κ.).

'Η αίτιολογική Ικθεσις τοϋ Κώδικος διαλαμβάνει τά εξής, σχέσιν έχοντα μέ 
τήν προκειμένην διάταξιν. «Τοιαύτης διατάξεως έστερεΐτο ό προϊσχύων Ποιν. Νό
μος. Ούχ’ ήττον όμως τά ήμέτερα δικαστήρια κατέληγον πάντοτε εις άθωωτικήν 
άπόφασιν, όταν τό κοινόν αίσθημα έδικαιολόγει τήν πράξιν, στηριζόμενα εις άνύ- 
παρκτον έν τοΐς πράγμασι διατάραξιν τής συνειδήσεως τοϋ κατηγορουμένου. "Οθεν, 
διά τής εισαγωγής τής έν λόγω διατάξεως έπιτυγχάνεται ή έξαφάνισις μιάς πηγής 
είκονικοτήτων έν τή αιτιολογία των άποφάσεων καί των βουλευμάτων».

Ώ ς τυγχάνει εύνόητον ή προκειμένη διάταξις δέν δύναται νά τύχη έφαρμογής

(1) ”Ι8ε Χωραφα op cit. σελ. 144.
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οσάκις πρόκειται περί βαρείας σωματικής βλάβης. Τοϋτο σημαίνει ότι ό δράστης 
βαρείας σωματικής βλάβης θά τιμωρηθή έστω καί άν παρεσύρθη εις τήν πράξιν του 
έκ δεδικαιολογημένης άγανακτήσεως κλπ. τοϋ παθόντος.

Τονίζομεν τοΰτο, διότι, ή νομολογία μας (Βούλ. Έφετείου Ναυπλίου ύπ’ 
άριθ. 377/1951 Ποιν. Χρονικά Α σελ. 469) έδέχθη ότι ή άνάρμοστος τοϋ παθόντος 
συμπεριφορά, κατά τά εΐδικώτερον έν τω νόμω διαλαμβανόμενα, δύναται νά όδη- 
γήση είς πλήρη άπαλλαγήν καί τον δράστην τής βαρείας σωματικής βλάβης καί 
τοϋτο έπί τή αιτιολογία ότι διά τής έν τω άρθρω 310 § 1 φράσεως «έάν ή έν άρθρω 
308 πράξις έσχεν ώς αποτέλεσμα κλπ.» γίνεται παραπομπή εις ολόκληρον τό άρθρον 
308 καί ούχί μόνον είς την πρώτην παράγραφον αύτοΰ.

Ά λλ’ ή άποψις αότη είναι προδήλως έσφαλμένη. Διότι ώς παρατηρεί καί ό κ. 
Δαγλαρίδης (σχόλιον τής έν λόγω άποφάσεως) ή παραπομπή γίνεται χάριν οικο
νομίας καί προς άποφυγήν έπαναλήψεως των στοιχείων τής σωματικής βλάβης, ώς 
άλλως τε συμβαίνει καί μέ τήν διάταξιν τοϋ 311 Π.Κ. τοϋ όμιλοΰντος περί τής θα
νατηφόρου σωματικής βλάβης, ούχί δέ, διότι ό νομοθέτης ήθέλησε ν’ άποφύγη ούτως 
τήν έπανάληψιν ολοκλήρου τής διατάξεως τοϋ άρθρου 308 Π.Κ. (Χ) καί νά παρα- 
πέμψη είς ολόκληρον τό περιεχόμενον αύτής.

Γ '. Επικίνδυνος σωματική βλάβη ( Π. Κ.  309).
Τοιαύτην διαπράττει ό προξένων είς άλλον άπλήν σωματικήν βλάβην, ύπό 

τήν προϋπόθεσιν όμως ότι αυτή διαπράττεται κατά τρόπον δυνάμενον νά παραγάγη 
(έπιφέρη) κίνδυνον τής ζωής τοϋ παθόντος ή βαρεΐαν σωματικήν βλάβην.

'Η έπικίνδυνος σωματική βλάβη έν τή έκτάσει της δύναται νά είναι όχι μόνον 
απλή, άλλά καί έλαφρά, άκόμη δέ καί ασήμαντος. Ή  σμικρότης τής βλάβης δεν 
έμποδίζει τον χαρακτηρισμόν της ώς έπικινδύνου, διότι προς τοΰτο λαμβάνεται ύπ’ 
όψιν ό τρόπος κατά τον όποιον έλαβεν χώραν ή πράξις.

Γ ν ώ ρ ι σ μ α  ε ί ν α ι  ό τ ρ ό π ο ς  τ ή ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο ϋ δ ρ ά 
σ τ ο υ ,  κ α ί  ο ύ χ ί  τ ό  ά π ο τ έ λ ε σ μ α .  'Η δηλητηριώδης ούσία, τό περί
στροφου ή άλλο πυροβόλον όπλον, ό πέλεκυς, καί ή μάχαιρα, αί καυστικαί ούσίαι 
(βιτριολιού), είναι μέσα τά όποια δύνανται νά έπιφέρουν βαρείαν βλάβην, ύπό προϋ
ποθέσεις βεβαίως. 'Ομοίως πλήγματα κατά τής. κεφαλής, των ορχεων, τοϋ ήπατος, 
τοϋ στομάχου ή τής καρδίας, δυνατόν νά χαρακτηρισθώσιν ώς έπικίνδυνοι σωματικαί 
βλάβαι, έστω καί άν τό άποτέλεσμα συνιστα άπλήν ή καί άπλουστάτην βλάβην.

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  ό Α' δέν άπέβλεπεν είς μεγάλα πράγματα. "Αν ένήρ- 
γησεν όμως κατά τρόπον πού έγνώριζεν ώς έπικίνδυνον, θά χαρακτηρισθή ώς δρά
στης έπικινδύνου σωματικής βλάβης καί ούχί άπλής, άν όντως απλή έπήλθε σωμα
τική βλάβη.

" Ε τ ε ρ ο ν :  Ό  δράστης κινείται μέ άγριας διαθέσεις. ’Ενεργεί μέ σκοπόν 
νά προκαλέση βαρεΐαν βλάβην, ρίπτων λ.χ. καυστικήν ουσίαν είς τό πρόσωπον τοϋ 
θύματος. ’Αντί όμως τυφλώσεως έπιφέλει άπλοΰν έγκαυμα. Τής απόπειρας άπο- 
κλειομένης, χαρακτηριστέος ώς ένοχος έπικινδύνου σωματικής βλάβης.

Πας συμμέτοχος είς οίανδήποτε σωματικήν βλάβην, κριθήσεται καί οΰτος 
έν δψει τοϋ έπελθόντος άποτελέσματος, καί έν συνδυασμω πάντοτε προς τήν διά- 
ταξιν τοϋ άρθρου 49 § 2 Π. Κ.

Ή  έπικίνδυνος σωματική βλάβη τιμωρείται διά φλακίσεως.
Δ'. Βαρεία σωματική βλάβη (Π. Κ.  310 § §  1 καί  2).
Τοιαύτην διαπράττει ό έκ προθέσεως προξένων είς άλλον σωματικήν κά-
(1) Τό δτι ή δυνητική άπαλλαγή άπό της ποινής έφαρμόζεται μόνον έπί άπλής σωματικής 

βλάβης, δέν συνάγεται μόνον έξ αύτής ταύτης τής φύσεως των πραγμάτων, άλλά ρητώς τονίζεται 
τόσον ύπό τής εισηγητικής, δσον καί ύπό τής αίτιολογικής τοϋ Κώδικας έκθέσεως. (’Ίδε ταύτας 
έν Ζαχαροπούλω op cit. σελ. 298 καί 501).
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κωσιν ή βλάβην της υγείας του, ή οποία έ'χει ώς άποτέλεσμα την βαρεΐαν πάθησιν του 
σώματος ή της διάνοιας αύτοϋ.

Πότε θά είναι βαρεία ή πάθησις τοϋ σώματος ή τής διανοίας τοϋ δράστου; 
Εις πολλάς περιπτώσεις. Τό ζήτημα πραγματικόν δν, άνάγεται εις τήν κρίσιν τοΰ 
δικαστοϋ τής ουσίας. Πάντως, κατά νόμον τοιαύτη υπάρχει εις κάτωθι ιδίως περι
πτώσεις : "Οταν

α) Περιάγεται τό θϋμα εις κίνδυνον τής ζωής, β) υποπίπτει εις νόσον μακράν 
καί βαρεΐαν, γ ) άκρωτηριάζεται σοβαρώς καί δ) παρακωλύεται περί τήν χρήσιν 
τοΰ σώματος καί τής διανοίας.

"Αρα, ούδεμία άμφισβήτησις δύναται νά ύπάρξη, οτι ή άπώλεια τοϋ ενός 
οφθαλμού ή ώτός, (στέρησις άκοής, έστω καί τοϋ ενός των ώτων) ή άποκοπή τής 
γλώσσης ή τής ρινός (οΰχί δμως καί τοΰ πτερυγίου τοΰ ώτός), ή άνικανότης προς 
τό βάδισμα, ή πλήρης άγκύλωσις τοΰ ποδός ή τής χειρός, ή άχρήστευσις των 0ρ- 
χεων, ή άγρια παραμόρφωσις τοΰ σώματος, άποτελοΰν βαρεΐαν σωματικήν βλάβην.

’Όχι δμως καί ή άπλουστάτη άγκύλωσις τοΰ κλειδοκυμβαλιστοΰ, τοΰ κατα- 
στάντος έστω άνικάνου προς καλλιτεχνικήν έμφάνισιν ή ή άποκοπή τής κόμης υπο
ψήφιας διαγωνισμοΰ άστέρων ή ή άπώλεια όδόντος επί τοΰ οποίου έστηρίζετο ολό
κληρος γέφυρα. Διότι εις τάς περιπτώσεις αύτάς τό θέμα είναι ποινικόν καί δεν 
πρέπει νά συγχέεται μέ άστικάς συνέπειας.

Ό  νόμος δεν επιδέχεται διαβαθμίσεις. Είναι ΐσος άπέναντι δλων, ασχέτως τοΰ 
έάν ή έξατομίκευσις τής ποινής ύπαγορεύει ένίοτε διάφορον ποινικήν μεταχείρισιν 
των δραστών των επί μέρους έγκλημάτων.

Ό  χαρακτηρισμός τής βλάβης, ώς βαρείας ή οΰ, έκτιμάται άντικειμενικώς. 
"Αν αΰτη θά. είναι ελαφρά διά τον Α, άξεστον ΐσως χωρικόν, τοιαύτη δέον νά χαρά
κτη ρισθή καί διά τον Β έστω καί διακεκριμένον κλειδοκυμβαλιστήν.

’Αλλοίμονον διά τό δίκαιον, αν τοΰτο καθιέρου υποκειμενικήν έκάστοτε έκτί- 
μησιν. Τοΰτο δέν είναι ορθόν, παρομοία δέ λύσις διά τό ποινικόν δίκαιον είναι ού 
μόνον άνεπιεικής, άλλά καί απαράδεκτος.

Έ ν προκειμένω αί άντίθετοι άρχαί άποτελοΰν σπανιωτάτας τοΰ κανόνος 
εξαιρέσεις. Ουτω, ή άπόπειρα θανατώσεως τοΰ Βασιλέως τψ,ωρεΐται μέ θάνατον 
ή ισόβιον κάθειρξιν. Άλλά τοΰτο ρητώς τονίζεται υπό τοΰ νόμου.

Ό  νομοθέτης σταθμίσας τά πράγματα έ'κρινεν δτι έν προκειμένω έκτος τοΰ 
άντικειμενικοΰ δέον νά λαμβάνηται ύπ’ δψιν καί τό υποκειμενικόν κριτήριον (1).

"Αν ό δράστης έτραυμάτισεν έλαφρώς τον παθόντα έπήλθεν δμως βαρεία 
βλάβη τότε αΰτη θά τοΰ άποδοθή, αν άναφορικώς προς τό βαρύτερον άποτέλεσμα 
έ'δειξεν άμέλειαν.

Ή  βαρεία σωματική βλάβη τιμωρείται διά φυλακίσεως 2—5 ετών.
Ε '. Σκοπουμένη βαρεία σωματική βλάβη (Π ,Κ . 1 310 § 3).
Τοιαύτην διαπράττει ό προξενών βαρεΐαν σωματικήν βλάβην εις άλλον έκ 

προθέσεως.
Ή  διαφορά μεταξύ σωματικής βλάβης καί σκοπουμένης βαρείας έγκειται εις 

τοΰτο- δτι είς τήν πρώτην περίπτωσιν ό δράστης άπλώς θέλει νά προξενήση έλαφράν 
(άπλήν) σωματικήν βλάβην, άλλά συνεπεία τής πράξεώς του επέρχεται βαρεία τοι
αύτη, ένώ εις τήν δευτέραν τοιαύτην θέλει καί έπιφέρει βαρεΐαν σωματικήν βλάβην.

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  Θέλω νά τραυματίσω τινά έλαφρώς καί τον τραυματίζω.
(1) Θέμα άσχετον είναι έν προκειμένω τό σχετιζόμενον μέ τάς άστικάς συνέπειας της πρά- 

ξεως τοιοϋτον. Ά ν  ό Α πλούσιος τραυματίση έλαφρώς άξεστον χωρικόν καί έξαίρετον κλειδοκυμ- 
βαλιστήν, ή έναντι τοϋ τελευταίου άποζημίωσις, άπό μέρους τοϋ Α, θά είναι άσυγκρίτως μεγαλυ- 
τέρα, της έναντι τοΰ χωρικοΰ τοιαύτης. Ή  φυλάκισις δμως, ήτις τυχόν θά τώ έπιβληθή, θά είναι 
ή αυτή είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις.
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Συνεπείς δμως γαγγραίνης τοΰ άποκόπτεται ή χειρ. Είμαι ένοχος βαρείας σωμα
τικής βλάβης εάν βεβαίως άναφορικώς προς τδ βαρύτερον τοΰτο άποτέλεσμα έπέ- 
δειξα άμέλειαν.

" Ε τ ε ρ ο ν :  Θέλω νά τοΰ κόψω τήν χεΐρα καί την άποκόπτω. Είμαι ένοχος 
σκοπουμένης βαρείας βλάβης.

'Ως σκοπουμένη βαρεία σωματική βλάβη έχαρακτηρίσθη καί ή πράξις των 
Βεϊζαδέ (Σπυριδούλας) καί ένεκα τούτου ή ύπόθεσις παρεπέμφθη εις τό κακουρ- 
γοδικεΐον.

'Η σκοπουμένη βαρεία σωματική βλάβη τιμωρείται διά καθείρξεως 5—10 ετών.
ΣΤ'. Θανατηφόρος σωματική βλάβη (Π .Κ . 311 έδ. α').
Τοιαύτην διαπράττει ό προξένων εις άλλον σωματικήν βλάβην, ήτις έχει ως 

άποτέλεσμα (έπακόλουθον) τον θάνατον αύτοΰ.
Αυτή ομοιάζει μέ τήν άνθρωποκτονίαν έξ άμελείας. Ή  διαφορά συνίσταται, 

εις τό δτι εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν ό δράστης δέν έχει πρόθεσιν προσβολής 
της σωματικής άκεραιότητος τοΰ θύματος, ένω ενταύθα, ό έκ προθέσεως ένεργών 
έπιδιώκει νά προξενήση άπλήν κάκωσή εις τό θϋμα.

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  Ό  Α έξαπολύει τον κύνα του κατά τοΰ Β, 8στις καί 
δάκνει αυτόν, μέ άποτέλεσμα τον θάνατόν του συνεπεία μολύνσεως. Ό  Α δέν ήθελε 
ούτε καί έφαντάσθη τήν έπέλευσιν ένός τοιούτου άποτελέσματος.

" Ε τ ε ρ ο ν :  Ό  Γ τραυματίζει τόν Δ ελαφρώς. Ούτος αποθνήσκει συνεπεία 
τετάνου.

Κατέστησαν άμφότεροι ένοχοι θανατηφόρου σωματικής βλάβης, ύπό τήν 
προϋπόθεσιν βεβαίως δτι τό έπελθον βαρύτερον άποτέλεσμα δφείλεται εις τήν άμέ- 
λειάν των.

Ό  δράστης τής θανατηφόρου σωματικής βλάβης τιμωρείται διά καθείρξεως 
μέχρι 10 έτών.

Ζ'. Σκοπουμένη βαρεία σωματική βλάβη, καταστάσα θανατηφό
ρος ( Π. Κ.  311 έδ. β').

Τοιαύτην διαπράττει ό προκαλών εις τινα έκ προθέσεως βαρεϊαν σωματικήν 
βλάβην, ή οποία δμως επιφέρει τόν θάνατον τοΰ παθόντος.

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  Ή Α  θέλει νά τυφλώση μέ βιτριόλιον τόν άπιστον έοα- 
στήν της. "Οντως δέ τόν τυφλώνει. Λόγω δμως τής σοβαρότητος τών έγκαυμάτων 
οΰτος άποθνήσκει. Ή  Α κριθήσεται ώς ένοχος σκοπουμένης βαρείας σωματικής 
καταστάσης θανατηφόρου, ύσεο τόν δρον βεβαίως δτι ό θάνατος οφείλεται εις τήν 
άμέλειαν ταύτης.

Ή  τοιαύτη σωματική βλάβη ομοιάζει μέ τήν άνθρωποκτονίαν έκ προθέσεως. 
Διαφέρει δμως κατά τούτο- δτι είς τήν μίαν περίπτωσιν ό δράστης έπιδιώκει τήν 
έπέλευσιν τοΰ θανάτου, ένω είς τήν άλλην έπιδιώκει, ούχί τόν θάνατον, άλλά τήν βα- 
ρεϊαν βλάβην τοΰ θύματος, έπέρχεται δμως ό θάνατος.

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α  έ τ ε ρ ο ν :  Ό  Α θέλει νά φονεύση τόν X. "Οντως πυ
ροβολεί κατ’ αύτοΰ καί τόν φονεύει.

Ό  Β θέλει νά τραυματίση σοβαρώς τόν Ψ. Νά τόν τυφλώση ή νά τόν κατα- 
στήση άνίκανον προς παιδοποιΐαν. Προς τόν σκοπόν τοΰτον τόν πυροβολεί είς τό 
πρόσωπον μέ τό κυνηγετικόν του οπλον ή τοΰ καταφέρει κτυπήματα είς τούς δρχεις. 
Ό  Ψ άποθνήσκει είτε τυφλωθείς είτε, είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, συνεπεία μο
λύνσεως.

Ό  Α κατέστη ένοχος άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως, ένω ό Β ένοχος σκοπου
μένης βαρείας σωματικής βλάβης καταστάσης θανατηφόρου.

Ή  τοιαύτη σωματική βλάβη τιμωρείται διά καθείρξεως 5 μέχρις 20 έτών.



Περί τών σωματικών βλαβών ώς εγκλημάτων 5509

Η'. Α ί σωματικαί βλάβαι ώς έκ τοΰ αποτελέσματος χαρακτηριζό
μενα εγκλήματα.

Καθ’ ά είναι γνωστόν έκ των Γενικών ’Αρχών τοΰ Ποινικού Δικαίου, ή κα
νονική μορφή παντός έκ δόλου πηγάζοντος έγκλήματος έξαντλεϊται εις τό ότι ή 
(αντικειμενική ύπόστασις αότοΰ ταυτίζεται προς τήν εις τον νοϋν τοΰ δράστου βού- 
λησιν πραγματώσεως αύτοϋ. Οδτω, έπΐ άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως (άρθρον 
219 Π. Κ .) ή υποκειμενική ύπόστασις τοΰ έγκλήματος συνίσταται εις τό ότι ό δρά
στης θέλει ή αποδέχεται νά άποκτείνη άλλον άνθρωπον.

'Υπάρχουν όμως καί τα καλούμενα έγκλήματα έκ τοΰ άποτελέσματος, ήτοι 
έκεϊνα τά όποια τιμωρούνται βαρύτερον έάν έκ τής πράξεως έπέλθη βαρύτερόν τι 
άποτέλεσμα.

Εις τήν κατηγορίαν αύτών άνήκουν καί αί σωματικαί βλάβαι γενικώς. Τοϋτο 
σημαίνει ότι έν αις περιπτώσεσιν έπέρχεται βαρυτέρα σωματική βλάβη της υπό τοΰ 
δράστου σκοπουμένης, θά τυγχάνη έφαρμογής ή σχετική περί σωματικών βλαβών 
διάταξις τοΰ Κώδικος, συνδυαζομένη πάντοτε προς τήν τοιαύτην τοΰ άρθρου 29 Π.Κ. 
καθ’ ήν, «έν αΐς περιπτώσεσιν ό νόμος ορίζει, ότι πράξις τις τιμωρείται διά βαρυ- 
τέρας ποινής, όταν έ'χη ώρισμένον άποτέλεσμα, ή ποινή αυτή έπιβάλλεται μόνον αν 
τό άποτέλεσμα τοΰτο δύναται νά άποδοθή εις άμέλειαν τοΰ πράξαντος».

Κατά ταΰτα ούδεμία δύναται νά προκύψη άμφιβολία, ότι έάν προς τό βαρύ
τερον άποτέλεσμα ύπάρχη δόλος τοΰ δράστου, έ'στω καίένδεχόμενος, (τραυματίζω 
κάποιον έλαφρώς ίνα τον καταστήσω άνίκανον προς άπόκρουσίν μου καθ’ ήν θά 
διαπράττω κλοπήν, χωρίς όμως καί νά μέ ένδιαφέρη τό γεγονός ότι έκ τών τραυ
μάτων αύτοΰ δυνατόν ό είρημένος νά ύποστή βαρεΐαν πάθησιν) εύρισκόμεθα ένώπιον 
κανονικής μορφής έγκλήματος, ούχί δέ τοιούτου έκ τοΰ άποτελέσματος χαρακτη- 
ριζομένου. Άντιθέτως, άν τό τοιοΰτον άποτέλεσμα προέρχεται έξ άμελείας τοΰ πρά
ξαντος, τότε εύρισκόμεθα ένώπιον έγκλήματος έκ τοΰ άποτελέσματος χαρακτηρι- 
ζομένου. Ά ν  δέ τοΰτο δεν οφείλεται ούτε εις τον δόλον, ούτε εις τήν άμέλειαν τοΰ 
ύπαιτίου, τότε δεν δύναται νά άποδοθή ή έπέλευσίς του εις αύτόν, δστις καί θά τι- 
μωρηθή διά τής ποινής, τής διά τό βασικόν έ'γκλημα προβλεπομένης (1).

Ώ ς γνωστόν ή διάταξις τοΰ άρθρου 29 είναι νέα, καθ’ όσον κατά τον Π.Ν. 
ή βαρυτέρα ποινή έπεβάλλετο εις πάσαν περίπτωσιν, άνεξαρτήτως τοΰ έάν μεταξύ 
ένεργείας καί άποτελέσματος τοΰ δράστου ύπήρχεν ύπαιτιότης (άρθρ. 41 Π. Ν.). 
’Ίσχυε δηλαδή ή άρχή καθ’ ήν έπί τοιούτων έγκλημάτων καθιεροΰτο ή άκρατος έκ 
τοΰ άποτελέσματος ποινική ευθύνη (άντικειμενική), χωρίς νά γίνεται έξέτασις άν 
αυτή περιείχετο εις τήν αμέλειαν τοΰ πράξαντος.

Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α :  1. Ό  Α τελειόφοιτος τής ιατρικής τραυματίζει 
εις άπομεμακρυσμένον χωρίον τής ’Επαρχίας τον έφηβον Β, έλαφρώς. Ό  Β εις 
ούδεμίαν θεραπείαν ύποβάλλεται καί άποθνήσκει συνεπεία τετάνου. Ένταΰθα εύρι
σκόμεθα ένώπιον έγκλήματος έκ τοΰ άποτελέσματος. 'Ο Α οΰτε ήθέλησεν ούτε καί 
άπεδέχθη τό τοιοΰτον θλιβερόν ΐσως, δι’ αύτόν, άποτέλεσμα. Καί όμως ένδεχο- 
μένως νά τιμωρηθή διά θανατηφόρον σωματικήν βλάβην καί ούχί δι’ άπλήν τοιαύτην 
(τό ζήτημα πραγματικόν 0ν άνάγεται εις τήν κρίσιν τοΰ δικαστοΰ τής ούσίας), διότι 
ή έπέλευσίς τοΰ βαρυτέρου άποτελέσματος δεν οφείλεται μέν εις τον δόλον του, δυ-

(1) Κατά Χωραφάν ή ιδιορρυθμία τών έγκλημάτων τούτων συνίσταται εις τό δτι άναφο- 
ρικώς μέν πρός τό βασικόν έγκλημα πρέπει νά ύπάρχη δόλος, άναφορικώς δέ πρός τό βαρύτερον 
άποτέλεσμα, αμέλεια τοΰ δράστου. 'Οσάκις επομένως άναφορικώς πρός τό βαρύτερον άποτέλεσμα 
ύπάρχη δόλος τοΰ δράστου, τότε—έάν τό άποτέλεσμα τοϋτο συνιστα τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν 
άλλου τίνος έγκλήματος—εύρισκόμεθα ένώπιον κανονικής μορφής έγκλήματος ή συρροής έγκλη
μάτων, ούχί δέ ένώπιον έγκλήματος έκ τοΰ άποτελέσματος χαρακτηριζομένου. ("Ιδε σχετικώς εις 
Χωραφα op cit. σελ. 195).
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νατόν όμως νά άποδοθη εις τήν άμέλειάν του, άφ’ ού θά έπρεπε, πολλώ μάλλον έπειδή 
έπρόκειτο περί φοιτητοΰ της ’Ιατρικής, νά μή παράλειψη τήν στοιχειώδη έστω θε
ραπείαν τοϋ τραυματισθέντος Β.

2. Εις τδ αύτδ παράδειγμα, αν ό δράστης είναι άξεστος χωρικός καί δέν έφη- 
συχάση άλλ’ έπιθέση κόπρον ζώου έπί τοϋ τραύματος τοϋ Β, δυνατόν νά τιμωρηθή 
μόνον δι’ απλήν σωματικήν βλάβην καί ούχί θανατηφόρον, αν έπέλθη συνεπεία τού
του ό έκ τετάνου θάνατος, διότι τό βαρύτερον τοϋτο άποτέλεσμα δέν πρέπει νά 
άποδοθη εις τήν άμέλειάν του, λαμβανομένου ύπ’ οψει, δτι ή τοιαύτη θεραπεία έπι- 
τελεΐται έν εύρυτάτη αυτόθι κλίμακι.

Έ τ ε ρ α  έ κ  τ ή ς  ν ο μ ο λ ο γ ί α ς  ε ι λ η μ μ έ ν α :  1. Κατά τοϋ Ε. Τ. 
ήσκήθη ποινική δίωξις έπί θανατηφόρω σωματική βλάβη συνισταμένη εις τό δτι έκ 
προθέσεως προύξένησεν εις τόν Λ. Κ. σωματικήν κάκωσιν, έξ ής ό παθών ύποστάς 
εγκεφαλικήν διάσεισιν, άπεβίωσεν. Ούτος κατεδικάσθη μόνον δι’ άπλήν σωματικήν 
βλάβην, διότι ώς άπεδείχθη, οίανδήποτε προσοχήν καί αν κατέβαλε δέν ήδύνατο νά 
προίδη τό έπελθόν άποτέλεσμα. 'Η άπόφασις αυτή έστηρίχθη εις τό γεγονός δτι 
κατά τήν ιατροδικαστικήν έκθεσιν ή έπελθοϋσα κάκωσις θά προεκάλει εις ύγιά 
ά,νθρωπον άνικανότητα προς εργασίαν μιας έως τριών ήμερων (έπρόκειτο περί α
πλής έπιθέσεως καί έλαφροϋ τραυματισμού), ό δέ κατηγορούμενος ήγνόει δτι ό 
παθών έπασχεν έκ χρονιάς καρδιακής παθήσειος (Βούλευμα Πλημ/κείου Πατρών 
231/55 Ποιν. Χρονικά Ε. σελ. 519).

2. Όρθώς έδιώχθη ό Γ. Δ. διά θανατηφόρον σωματικήν βλάβην, διότι διώξας 
προς τήν έξοδον τοϋ καταστήματος τόν Ε. Ζ. τοϋ κατέφερεν ισχυρά κτυπήματα 
πριν ή ούτος άμυνθή, έν συνεχεία δέ καί χωρίς ούδείς λόγος νά ΰπάρχη, τόν συνέλα- 
βεν έκ νέου, τόν άπώθησε βιαίως καί τόν έκτύπησε πάλιν μέ άποτέλεσμα νά ζαλι- 
σθή ούτος καί νά καταπέση έπί τοϋ κρασπέδου τοϋ πεζοδρομίου, μέ περαιτέρω συ
νέπειαν τόν άκαριαΐον θάνατόν του συνεπεία κατάγματος τοϋ ινιακού όστοΰ καί τής 
παρεγκεφαλίδος. 'Η έπέλευσις τοϋ βαρυτέρου αύτοΰ άποτελέσματος άπεδόθη εις 
τήν άμέλειάν του. Έδει νά μή άπωθήση τόν Ε. Ζ. άφ’ ού ήτο ζαλισμένος κατόπιν 
των τόσων κτυπημάτων, άτινα προηγουμένως έδέχθη. (Έφετεΐον Λαρίσσης 54/53 
Ποιν. Χρονικά Δ. σελ. 243).

3. Ό  κατηγορούμενος Ο.. Π. κατέφερεν άνηλεώς βαρύτατα κτυπήματα εις 
λίαν εύπαθή σημεία τοϋ σώματος τοϋ παθόντος Σ. Τ. (κοιλιακήν καί ύπογάστριον 
χώραν) μέ άποτέλεσμα νά ύποστη ό εΐρημένος θλάσιν τοϋ έντέρου, περιτονίτιδα καί 
θάνατον. 'Η έπέλευσις τοϋ βαρυτέρου άποτελέσματος άπεδόθη εις τήν άμέλειάν του. 
’Ά ν κατέβαλεν τήν δέουσαν προσοχήν δέν θά έπληττε τόσον εύπαθή όργανα τοϋ σώ
ματος, ώς είναι ή κοιλιακή καί ύπογάστριος χώρα. (Έφετεΐον Αιγαίου 69/52 Ποιν. 
Χρονικά Γ. σελ. 37).

Καί ταΰτα μέν δσον άφορα τήν έπέλευσιν τοϋ βαρυτέρου άποτελέσματος. 
Τί ρητέον δμως άν ό δράστης έπιχειρών σωματικήν τινά κάκωσιν κατά τοϋ θύματος 
θέλει ή έστω άποδέχεται βαρεΐαν τοιαύτην, ήτις δμως δέν έπέρχεται; Κατά τά άνω- 
τέρω λεχθέντα, τής άποπείρας άποκλειομένης έπί σωματικών βλαβών, θά πρέπει νά 
δεχθώμεν δτι ό εΐρημένος πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς ένοχος τετελεσμένης σωμα
τικής βλάβης τής έπελθούσης έλαφροτέρας μορφής. ’Ά ν δμως ό δόλος του περι- 
λαμβάνη καί τήν έπέλευσιν τοϋ θανάτου, τότε ούδεμία δύναται νά δημιουργηθή 
άμφιβολία, δτι θά κριθή ώς ένοχος άποπείρας άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως καί 
μόνον τοιαύτης, ούχί δέ έν συρροή μετά τής έπελθούσης τετελεσμένης σωματικής 
βλάβης, διότι άπόπειρα άνθρωποκτονίας καί νοητή καί δυνατή κατά νόμον είναι.

(Συνεχίζεται)



ΙΟ ΠΡΑΚ'ΤΩΡ
Ύπό χ. Α Λ Ε Ξ .  Κ Ρ Ο Κ Ι Ν Η ,  ’Αστυνόμου Β '

Εις ένα βιβλίο πού κυκλοφόρησε τώρα τελευταία στη Γερμανία, σχετικά μέ 
τή δράσι της Γερμανικής Κατασκοπίας στον τελευταίο πόλεμο, διάβασα μεταξύ 
των άλλων καί την άκόλουθη ιστορία ένύς τέως ’Αξιωματικού της ’Αντικατασκο
πίας τού Βερολίνου :

«Παραμονές τού II Παγκοσμίου Πολέμου. Ή  δρασις τής κατασκοπίας σ’ 
» δλη την Ευρώπη, είχε φθάσει στο κατακόρυφο. Μια μέρα μέ κάλεσε ό Δ /ντής μου 
» καί μοΰ είπε 8τι ένας πράκτοράς μας άπο τις Σκανδιναυϊκές χώρες, άνεμένετο 
» νά φθάση το βράδυ στο Βερολίνο, καί 8τι θά πρέπει νά τον φιλοξενήσω στο σπίτι 
)) μου μόνο γιά κείνο το βράδυ. Μοΰ έδωσε δέ ένα φάκελλο σφραγισμένο μέ την 
» εντολή νά τον παραδώσω στον πράκτορα τήν έπομένη το πρωί κατά την άναχώ- 
» ρησί του.

«Πράγματι, κατά τις 8 το βράδυ, ένα ταξί σταμάτησε έξω άπο το σπίτι μου. 
» Σέ λίγο κτύπησε το κουδούνι κι’ ένας άνθρωπος ύψηλός, ισχνός, μέ χονδρό παλτό, 
» καπέλλο καί μιά μικρή βαλίτζα στο χέρι, στεκόταν μπροστά στήν πόρτα. Μέ μιά 
» έλαφρά ύπόκλησι μοΰ συστήθηκε μέ τή συνθηματική λ έ ξ ι: «Περαστικός» καί 
» πέρασε μέσα.
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» μέσο. ’Αρχίσαμε κατόπιν συζήτησι γιά τήν «άποστολή». Καθο>ς γέμιζε σιγά-σιγά 
» τήν πίττα του μέ άγγλικό καπνό, μέ παρεκάλεσε νά φροντίσω ώστε το «δέμα» 
» νά είναι έτοιμο τό πρωΐ γιά νά μή καθυστερήση. Τελειώνοντας τήν πίπα του, 
» άρχισε νά χασμουριέται, φαινόταν κουρασμένος. Είχε ση/.ωθή, δπως μοΰ είπε, 
» κατά τάς 6 τό πρωί, καί στο άεροπλάνο δέν μπόρεσε νά κοιμηθή, μέ παρεκάλεσε 
» δέ άν ήτο δυνατόν νά πάη ένωρίς γιά 8πνο.

«Τον ώδήγησα στή δωμάτιό του δπου άνοιξε τή βαλίτζα, έβγαλε διάφορα 
» μικροπράγματα, μπιτζάμες κλπ., τά όποια τοποθέτησε πάνω στο τραπέζι- κα- 
» τόπιν πήρε τά ξυριστικά του εΐδη καί πήγε στο λουτρό.

«Πριν άφήσω τό δωμάτιο, έρριξα μιά ματιά νά βεβαιωθώ άν 8λα ήσαν έν 
» τάξει. Μεταξύ τών πραγμάτων πού είχε βγάλει, ήτανε καί ένα ξυπνητήρι, τό 
» όποιον ήργάζετο κανονικά. Τό πήρα άπο τό τραπέζι καί τό έβαλα πάνω στο κομο
ύ δΐνο, δίπλα στο κρεβάτι. "Οπως παρετήρησα, ό δείκτης «ξυπνήματος» ήταν έ- 
» πάνω στο 6, άρα ήσαν άλήθεια αυτά πού μοΰ είχε εΐπεϊ, 8τι δηλ. είχε ξυπνήση 
» αυτή τήν όόρα, γιαυτό άλλως τε ήθελε νά πάη ένωρίς 'γιά ύπνο. Τό ξυπνητήρι 
» έδειχνε 21.05'. Πίταν πράγματι ένωρίς.

«Κείνη τή στιγμή κτύπησε τό τηλέφωνο τού γραφείου μου. Έτρεξα καί 
» πήρα τ ’ άκουστικό. 'Ηταν ό Προϊστάμενός μου :

—«Πρόσεξε» μοΰ είπε «μήν άναφέρης τ ’ δνομά μου. Κάνε πώς μιλάς μέ 
» κάποιο θείο σου. Μπο?ώ νά σοΰ μιλήσω τώρα;» έρώτησε.
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—«Βεβαίως θείε μου, τί κάνεις;» άπήντησα «λέγε δ,τι θέλεις, δεν μέένοχλεΐς,
» τούναντίον μάλιστα».

—«Τώρα μόλις πληροφορήθηκα, δτι ό έπισκέπτης σου δεν άποκλείεται να 
» είναι ξένος πράκτορας. 'Η πληροφορία είναι κάπως άσαφής καί φυσικά έγώ δυ- 
» σκολεύομαι νά τό πιστέψω. ’Ά ν δμως είναι έτσι, τότε αυτός θά πρέπη νά έχη 
» μείνει στο Παρίσι τις δυο τελευταίες ήμέρες, κι’ άπ’ έκεΐ νά ήρθε κατ’ ευθείαν 
» έδώ καί δχι άπό την Κοπεγχάγη. Δεν ξέρομε ποιά είναι ή άλήθεια, γιαυτό χρειά- 
» ζεται προσοχή. Κύτταξε άν μπορέσης νά τό έξακριβώσης. Πάντως άν τύχη καί 
» ΰποψιαστής έστω καί τό παραμικρό, δηλ. δτι πράγματι έχει έρθει άπό τό Παρίσι,
» μή τοΰ παραδώσης τό δέμα καί εΐδοποίησέ με άμέσως. Πρόσεξε δμως μη τυχόν 
» καί καταλάβη δτι τον υποψιαζόμαστε, γιατί τότε... Σύμφωνοι;».

—«Μην άνησυχεΐς θείε, θά φροντίσω γιά δλα. Καληνύκτα».
« ’Άφησα τ ’ άκουστικό. ’Ακόυσα ν’ άνοίγη ή πόρτα του λουτρού καί σέ λίγο 

» παρουσιάστηκε ό έπισκέπτης μου, ό όποιος μέ καληνύκτησε καί πήγε γιά ύπνο. 
» ’Έκλεισε τήν πόρτα τόϋ δωματίου του, μετά ακόυσα νά βγάζη τά παπούτσια του, 
» νά πέφτη στο κρεβάτι, καί κατόπιν άκολούθησε τό... ρουχαλιτό...

«Ά πό τη στιγμή πού κτύπησε τό τηλέφωνο, είναι ζήτημα άν είχαν περάσει 
» 6—7 λεπτά. Κύτταξα τό ρολόι μου, ήταν άκριβώς 22,12'. Κάθησα κατόπιν κι’ 
» έξήτασα τά δρομολόγια των αεροπλάνων, πλήν ύπήρχον τόσα πολλά, τόσον άπό 
» τήν Κοπεγχάγη δσο καί άπό τό Παρίσι, πού δεν μπορούσα νά βρω λογαριασμό. 
« ’Έψαξα κατόπιν τό παλτό του πού κρεμόταν στο χώλλ: Στη μιά τσέπη ύπήρχεν ένα 
» ζευγάρι γάντια δερμάτινα, στήν άλλη ένα μαντήλι. Στήν έσωτερική τσέπη μιά 
» εφημερίδα της Κοπεγχάγης της 22 Νοεμβρίου (είχαμε 24 Νοεμβρίου), πέραν 
» τούτου τίποτε. ’Αλλά τί ήλπιζα νά βρω; Κανένα εισιτήριο τοΰ Παρισινού Μετρό; 
» Ό  μουσαφίρης μου ήταν άρκετά έξυπνος γιά νά μή πέση σέ τέτοιες γκάφες. 
» Παρά ταΰτα, ύπήρχε κάτι πού δικαιολογούσε σοβαρώς τις έναντίον του ύπόνοιες. 
» Βγήκα έξω άπό τό σπίτι, πήγα σέ ένα τηλεφωνικό θάλαμο καί άνέφερα σχετικώς 
» στον Προϊστάμενό μου.

«Τήν έπομένη τό πρωί πήγα καί έξύπνησα τον «π  ε ρ α σ τ ι κ ό», τού παρέ- 
» θεσα ένα καλό πρόγευμα, τού παρέδωσα τό φάκελλο σφραγισμένο δπως ήταν, τού 
» ευχήθηκα καλό ταξίδι καί άφοΰ μ’ ευχαρίστησε γιά τις περιποιήσεις μ’ έχαιρέ- 
» τησε κ ι’ έφυγε.

«Έ κ  τής μετέπειτα παρακολουθήσεως διεπιστώθη, δτι ό φίλος μου είχε πάρει 
» τό άεροπλάνο τής Κομπεγχάγης, πλήν κατέβηκε στό Βέλγιο καί πήγε σιδηροδρο- 
» μικώς στό Παρίσι. Έ κεΐ πάλιν, έξηκριβώθη, δτι έπεσκέφθη τά γραφεία πληρο- 
» φοριών ξένης Δυνάμεως. Δέν θά έμεινε δμως ικανοποιημένος άπό τις παληοεφη- 
» μερίδες πού βρήκε μέσα στό δέμα δταν τό άνοιξε!».

"Ωστε αί ύπόνοιαι τοΰ ’Αξιωματικού είχαν βγή σωστές;
Ναί, άλλά τί ήταν αύτό πού τόν έκαμε νά ύποψιαστή; (Χ)

1. Ή  λύσις θά δοθή στο έπόμενον. Έν τώ μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώσται μας άστυ- 
νομικοΐ νά άποστείλοΰν μέχρι τη ςί 6ης Φεβρουάριου έ.έ. τάς άπαντήσεις των καί θά δημο- 
σιευθη ή όρθή πού θά λύση τό πρόβλημα.



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

«Γίνονται δαύματα σήμερα, 
όπως ατά παληά τά χρόνια;...»*

Ύπό κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Άρχιφύλακος

Φεβρουάριος 1958.
Γιά μιά άκόμα φορά σήμερα, ας άφήσουμε τή σκέψη μας νά πλανηθή έξω, 

στους λασπωμένους δρόμους... εκεί που ή ζωή παίρνει μιαν άσχημη δψη... εκεί πού 
υπάρχει λίγη δυστυχία...

Έ κεΐ στάθηκε πάντα ή στήλη αυτή... Καί την ιδέα της ’Αγάπης παντού καί 
πάντα υπηρέτησε μ’ εύλάβεια...

’Απόψε ας άγκαλιάσουμε μέ στοργή κάποια παιδάκια άτυχα, πού μιά κακή 
μοίρα τάσπρωξε στο παραστράτημα, τά κύλησε στις λάσπες...

Κι’ άπόμειναν νά σέρνωνται στο βούρκο, 
πουλάκια, μέ σπασμένα τά ^φτερά...

Τά παραστρατημένα παιδιά.
Δεν τά ρήμαξε πάντα ό κινηματογράφος, τά βιβλία, οί συναναστροφές...
Καμμιά φορά τά δολοφονούν καί οί άνάγκες τής ζωής... Τά δολοφονούμε κι’ 

εμείς οί ίδιοι, μέ τήν άδιαφορία μας... Τ ί; Δέν τό πιστεύετε;
Θά σάς άφηγηθώ λοιπόν μιά όλότελα άληθινή ιστορία, όπως τήν έζησα κά

ποτε, σέ μιάν άκρη τής ’Αθήνας φτωχική...

Είναι μιά ήσυχη χειμωνιάτικη νύχτα.
Κάνει κρύο, μά δέν φυσά, ούτε βρέχει.
Είναι ένα βράδυ φωτεινό, σιγαλό, πονεμένο... μ’ ένα ωχρό φεγγάρι ψηλά στον 

ούρανό, καί μέ λίγα άστεράκια πού έχουν πλησιάσει τόσο τή γή, ώστε λές δτι άν 
άπλώσης τά χέρια σου θά μπορέσης νά τ ’ άγγίξης.

'Ολόγυρα σκιές, καί κάπου κάπου, κάτω άπό τις φυλλωσιές των δένδρων, 
κανένα καθυστερημένο ζευγάρι πού καληνυχτίζεται...

Σκηνικά φθηνά, όλότελα άνθρώπινα, πάνω σ’ ένα σκούρο φόντο πού σχηματί
ζεται άκαθόριστο έκεΐ κάτω, στο τελευταίο σύνορο τής γής...

Σιωπή... Σιωπή... πολλή...
Μονάχα τό πανάρχαιο τραγούδι τής νύχτας πλανηέται δώ καί κεΐ, ταπεινό, 

μουρμουριστό, γλυκό, παράξενο...
Κι’ έγώ περπατώ... Περπατώ άργά... αργά μέσα στο ήσυχο, χειμωνιάτικο 

ετούτο βράδυ, άκολουθώντας τή σκοπιά μου, πού άλλοτε άνηφορίζει στις γρα
φικές πλαγιές αύτοΰ τού μικρού σκοτεινού λοφίσκου, κι’ άλλοτε κατεβαίνει ίσαμε 
τά πρώτα σπίτια τής άπόμερης γειτονιάς...

Είμαι υπηρεσία... ’Έχω τή σκέψη πεντακάθαρη, καί τήν καρδιά γεμάτη άπό 
αγάπη γιά κάθε συνάνθρωπό μου...

* Τό άνωτέρω κείμενον τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας δημοσιεύεται ύπό μορφήν έπι- 
καιρότητος, ώς ελάχιστη προσφορά κατά τήν «Εβδομάδα τοϋ παραστρατημένου παιδιού», είς 
τήν οποίαν άφιερώθη καί ολόκληρον τό ραδιοφωνικόν πρόγραμμα της ’Εκπομπής τής ’Α
στυνομίας Πόλεων τής 15/1/1958.
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Καί περπατώ... "Ολο, περπατώ, μέσα στις νύχτας τή σιγαλιά...
Κοντεύουν πιά μεσάνυχτα, καθώς διαβαίνω έξω άπ’ τή φτωχική, λευκή έκ- 

κλησούλα τής γειτονιάς...
Το φώς τών καντηλιών τρεμοσβήνει, καί μια γαλήνη Ούράνια κυκλώνει το 

Ναό. Στ’ αυτιά μου άντηχεϊ μια γυλκειά ψαλμωδία...
«Αινείτε τον Κύριον έκ τών Ουρανών,

αινείτε Αυτόν, κατά τό πλήθος τής μεγαλωσύνης αύτοΰ...».
Γέρνουν τά φύλλα τοϋ άντικρυνοΰ δένδρου... τρεμοσβήνει πάντα τό φώς τών 

καντηλιών, κι’ οί φεγγαριάτικες άχτίδες μπαίνουν δειλά νά προσκυνήσουν τό παληό 
εικονοστάσι...

'Ένα ρίγος περνά τό σώμα μου... Κάνω ταραγμένος τό σταυρό μου, καί έτοι- 
μάζομαι νά προχωρήσω όταν κάτι μέ καθηλώνει στή θέση μου...

"Εξω άπό τήν θύρα τοϋ Ναοϋ άνταμώνω ένα παράξενο προσκυνητή... Είναι 
ένα παιδί έως 12 χρόνων... Μήπως τάχα ονειρεύομαι;

Μά όχι... Νάτο γονατιστό, τό άδύνατο παιδάκι, δίπλα σ’ ένα καλαθάκι μέ 
καραμέλλες... Ή  καρδιά μου χτυπά τόσο δυνατά πού νομίζω ότι άκούγονται οί 
κτύποι της σ’ όλη τήν πλάση... ’Ανεβαίνω τά πέτρινα σκαλοπάτια, καί πλησιάζω... 
«Παιδί μου» ψιθυρίζω δειλά, σάν νά φοβάμαι μήν ταράξω τή γαλήνη του «παιδί 
μου τί έχεις; Τί κάνεις τέτοια ώρα έδώ; Γιατί δεν πας νά κοιμηθής;».

Γυρνά τότε εκείνο ξαφνιασμένο τό ξανθό κεφαλάκι του, καί μέ κυττάζει 
παραξενεμένο... Τό ματάκια του είναι δακρυσμένα... Κλαίει... Ναι κλαίει, τό φτωχό 
μικροϋλι...

Σηκώνεται υστέρα, παίρνει άπό κάτω τό πανεράκι του μέ τις καραμέλλες, 
σκουπίζει τά δακρυσμένα ματάκια του μέ τό μανίκι του, καί μ’ άπαντά μέ χαμηλω
μένο τό κεφάλι : «~Ω μή μέ πάτε μέσα, κύριε ’Αστυνόμε... Συγχωρέστε με πού 
βρίσκουμε μόνος έδώ... Δέν έχω ταυτότητα... Μά δέν έκανα τίποτε κακό... άλήθεια 
σάς λέω... είμαι καλό παιδί...’Έτσι μοϋ λέει κάθε τόσο καί λιγάκι ή μαννούλα μου... 
Μέ χαϊδεύει ή καϋμένη...».

«Μή φοβάσαι παιδί μου» τοϋ άπαντώ, όσο μπορώ πιο γλυκά, «οί άστυφύ- 
λακες άγαποϋν τά καλά παιδιά, σάν κι’ εσένα... Κι’ εσύ φαίνεσαι καλό παιδί... "Εχει 
δίκηο ή μαννούλα σου...».

Σήκωσε τότε τό βλέμμα του κατά πάνω μου, μέ μιάν αύθόρμητη χαρούμενη 
κίνηση... « ’Αλήθεια τό λέτε, κύριε ’Αστυνόμε; Δέν θά μέ πάτε μέσα;» μέ ρωτάει...

«Καί βέβαια παιδάκι μου» τοϋ ξαναλέω, «άλήθεια τό λέω». Γιατί νά σέ πάω 
μέσα; Τί κακό έκανες; Πώς σέ λένε, λοιπόν;».

«Κωστάκη», άπαντά ξαναχαμηλώνοντας τό κεφάλι...
«'Ωραία λοιπόν, Κωστάκη... "Ας δοΰμε τώρα πώς μπορώ νά σέ βοηθήσω... 

Γιατί, γιά νάσαι έδώ μονάχο σου τέτοια ώρα, κάτι θά σοϋ συμβαίνει... "Ετσι δέν 
είναι; Τί έχεις; Πώς βρέθηκες έδώ; Γιατί έκλαιγες; Νά μοϋ τά πής όλα, χωρίς νά 
ντρέπεσαι, καί χωρίς νά φοβάσαι... Κι’ έγώ πού είμαι ένας μεγάλος ’Αστυνόμος, 
θά καταφέρω νά σέ βοηθήσω... λοιπόν ;».

Δέν σήκωσε τό κεφάλι νά μέ κυττάξη, μά συνέχισε άργά-άργά, μέ λόγια φο
βισμένα στήν άρχή, πιο θαρρετά υστέρα :

«Είμαι ορφανός άπό πατέρα, κύριε ’Αστυνόμε... Κι’ ή μαννούλα μου είναι 
άρρωστη...’Έχει μιά «κακιά άρρώστεια» είπε κάποιος γιατρός πού τήν είδε... Καί 
θέλει λέει -φαί, πολύ φαί, καί φάρμακα, καί περιποίηση... ’Από τον πατέρα παίρ
νουμε μιά μικρή σύνταξι, μά δέν φθάνει... Γι’ αύτό, άναγκάστηκα νά σταματήσο) 
τό σχολειό μου καί βγαίνω μ’ αύτό τό καλαθάκι στούς δρόμους, καί πουλώ καρα
μέλλες... ’Έτσι τά καταφέρνω νά δίνω λίγο καλό φαγάκι στήν ά.ρρωστη μαννούλα
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μου... οσο γιά μένα... Δέν πειράζει κύριε ’Αστυνόμε... Κάτι τρώω κι’ εγώ...
Χθες δμως ή μαννούλα μου χειροτέρεψε... καί σήμερα, σήμερα πού έπρεπε νά 

γυρίσω μέ τις τσέπες γεμάτες, γυρνώ μέ άδειανά τά χέρια... Δέν πήγαν καλά οΐ δου
λειές σήμερα... Δυο καραμέλλες μόνο πούλησα... Πώς νά γυρίσω σπίτι μου; Πώς ν’ 
άντικρύσω την άρρωστη μανούλα μου; Τί νά της πώ; Τί νά κάνω; Γι’ αύτο γυρί
ζοντας άπ’ τά κέντρα, στάθηκα εδώ στήν έκκλησία, γιά νά παρακαλέσω το Χριστό... 
Αύτος κάτι μπορεί νά κάνη καί γιά μάς... ’Αλήθεια, γιά πέστε μου, κ. ’Αστυνόμε, 
«γίνονται θαύματα σήμερα, δπως στά παληά τά χ ρ ό ν ια ;...» .

Τά μάτια μου είχαν βουρκώσει... 'Ένα βάρος πλάκωνε την καρδιά μου... *Η 
φωνή μου έτρεμε, καθώς του άπαντοϋσα :

«Καί βέβαια γίνονται, Κωστάκη... 'Όταν πιστεύη κανένας στο Θεό, δέν χά
νεται. Πήγαινε στο σπίτι σου ήσυχος...’Ίσως αύριο ό καλός Θεός νά σ’ έχη λυπηθή... 
Μά γιά σήμερα... νά, θέλω νά πώ, γ ι’ άπόψε... Πάρε αύτά λεφτά... Τί μέ κυττάζεις 
έτσι παιδί μου; Τί πας νά κάνης; Νά μοΰ φιλήσης το χέρι; Τρελλάθηκες; Τί σου- 
κανα; Καραμέλλες θέλω ν’ άγοράσω γιά μένα... γιά... γιά τά παιδιά μου... καί... καί 
γιά τούς συναδέλφους μου, στό Τμήμα... Θά περάσω αύριο νά τις πάρω... Βάλε 
τώρα στήν τσέπη σου τά λεφτά καί άντε... Πήγαινε στό σπίτι σου... καί νά δής 
δτι αύριο ή μαννούλα σου θά έχη πάει σ’ ένα μεγάλο Νοσοκομείο, καί θά γίνη 
καλά......

'Ο μικρός έφυγε τρέχοντας...
Κι’ άπόμεινα μονάχος, έξω άπό τό Ναό... μονάχος καί συλλογισμένος... 

Αύτός ό μικρός...
Είναι μιά θλιβερή σκηνή άπό τό θέατρο τής ζωής... μία άπό τις πολλές, άπ’ 

τις αμέτρητες... Μιλούσε μέ παράπονο... έκλαιγε... Κάποιον κατηγορούσε... Ποιόν 
άρά γε; ’Ίσως εμένα, ’ίσως εσάς ή καί δλους μας...

Κι’ άν αύριο τό φτωχό παιδί τής νύχτας παοαστρατήση; "Αν κλέψη; "Αν 
παρανομήση; "Ω! Τότες...

©αρθούμε δλοι μαζί νά τό κατηγορήσουμε. Θά δημοσιεύσουμε τ ’ όνομά του 
στις έφημερίδες μέ άγανάκτηση... «Μικρό κακοποιό» θά τό ονομάσουμε... ΚΓ δμως... 
είναι ένας μικρός μάρτυρας, πού ή κοινωνία έβαλε στις μικρές κι’ άσθενικές πλάτες 
του ένα πελώριο σταυρό...

”Α, εύγενικοί μου φίλοι... Σπλαχνισθήτε τό φτωχό παιδάκι, πού μεγαλώνει 
μέσα σέ τέτοια τραγική άνέχεια... Κάνει δ,τι μπορεί τό Κράτος... ’Αγωνίζεται φιλό
τιμα, ύπεράνθρωπα... Βοηθήστε κι’ εσείς...

Ό  μικρός Κωστάκης τής νύχτας θά γίνη κάποτες ένας μεγάλος πολίτης...
Μέ τί αισθήματα άπέναντί μας θάναι γεμάτη ή καρδιά του;
Τό παραστρατημένο παιδί...
"Ας ρωτήση ό ένας τον άλλον : «Γιατί παραστράτησε;». Τί τοδφταιξε; Ό  

κινηματογράφος; τό θέατρο; τό κακό βιβλίο; 'Η ύποπτη συναναστροφή; "Ε... τότε... 
εμπρός... "Ας ύψωθοΰμε δλοι μαζί, σάν ένα Πελώριο Τείχος ανάμεσα σ’ αύτά καί 
στά παιδιά μας...

Κι’ άν πεινά; άν μοιάζη τού μικρού Κωστάκη; "Αν έχη μάννα άρρωστη ή 
μέθυσο πατέρα; "Ω! τότε... "Ας μην περιμένουμε νά παραστρατήση γιά νά τό βοη
θήσουμε... "Ας V  άγκαλιάσουμε. "Ας τού ζεστάνουμε την καρδούλα του...

«Γίνονται θαύματα σήμερα, δπως τά παληά τά χρόνια;» οώτησεν ό Κωστάκης. 
"Ας άποδείξουμε στά φτωχά παιδάκια δτι πάντα γίνονται θαύματα, γιατί πάντα 
ύπάρχουν καλοί άνθρωποι, καί πάντα ό καλός Χριστούλης βοηθάει τά καλά παιδιά.

Μέ μιά,άκόμ'α σκηνή θά κλείσω τό άποψινό μου ήμερολόγιο... Μ’ ένα άκόμ.α 
φτωχοΰλι... μ’ ένα αγαπημένο μου ποίημα...:
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Μέ καλαθάκι άδειανό 
κι’ ώς τήν καρδιά θλιμμένο, 
ένα μικρούτσικο φτωχό, 
εις τό σχολειό του μοναχό 
τραβούσε τό καϋμένο.

*
Περνούσε άπό κάτασπρο 
μικρό έρημοκλήσι, 
τοϋ φάνηκε ωσάν φωληά 
όπου ζεσταίνουν τά πουλιά 
χιονιάς όταν φυσήση.

*
Εις τήν εικόνα τοϋ καλοϋ 
Σωτηρος μας έστάθη.
Κι’ ωσάν νά είχε μπρος του τό Χριστό, 
τοϋ έλεγε γονατιστό, 
άπ’ της ψυχής τά βάθη :

*
«Χριστέ, δεν έχουμε ψωμί 
στο σπίτι μας. Καί κλαίω.
Ίδέ τό καλαθάκι μου, άν ψέμματα σοϋ λέω.
’Εγώ, είμαι καλό παιδί, μοΰ είπε ή μητέρα,
καί δεν πειράζει νηστικό, νά μείνω καί μιά μέρα.
Μά τά μικρά άδέλφια μας, κι’ ή πιό μικρή μας Φρόσω, 
δεν είναι κρίμα νά πεινοΰν νύχτα καί μέρα τόσο;
Καλά. ’Εμάς, μάς άφησες καί δέν μάς συλλογάσαι.
'Όμως τη Φρόσω δέν μπορείς νά πής πώς δέν λυπάσαι. 
Νά. Σοϋ τά είπα όλα μας τά βάσανα, τις λύπες.
Νά μην μοΰ λέγης υστέρα : «Γιατί δέν μοΰ τά είπες;...».

'Η άθώα έτούτη προσευχή ας άντηχήση ολόγυρα ζεστή, μελλωδική, παραπο
νεμένη. "Ας τρυπώση μέσα στις καρδιές μας. Κι’ ας κάνουμε όλοι κι’ άπό ένα θαΰμα 
άγκαλιάζόντας τά φτωχά παιδάκια... Τά διώχνουμε έτσι άπ’ τις φυλακές καί άραιώ- 
νουμε τίς τάξεις των παραστρατημένων παιδιών.

Τά παιδιά είναι ή αύριανή μας έλπίδα...
Σ. ΠΗΛΟΣ



’Αλέξανδρος Μητρόπουλος
...Πριν λίγες μερες, μέσα στην ολόλαμπρη αστυνομική ιστορία, προστέθηκε 

ένας άκόμα τάφος... ένας απέριττος, λουλουδιασμένος τάφος... στερνή κατοικία 
ενός διαλεχτού άγωνιστοΰ των άστυνομικών ’Ιδεωδών, τοϋ άξέχαστου ’Αστυνόμου 
’Αλεξάνδρου Μητροπούλου...

Η ιστορία της ζωής του είναι μία όλάκαιρη, πεντακάθαρη κ ι’ ευγενική ιστο
ρία... ιστορία θυσίας... ιδανικών... πίστεως... Μοιάζει μ’ έναν όμορφο,' μ’ ένα γα
λάζιο θρϋλο... μ’ ένα Σύμβολο, πού θά θυμίζη πάντα σ’ αυτούς πού έρχονται τον 
ακατάβλητο άγωνιστή, τον υπέροχο χριστιανό, τον εύγενικό άνθρωπο, τον έκλεκτό 
αστυνομικό, τον φλογερό πατριώτη... θά θυ
μίζη όλα μαζί τά ’Ιδανικά της ’Αστυνομίας 
Πόλεων, πού βρέθηκαν συνταιριασμένα στο 
πρόσωπό του...

Ό  ’Αστυνόμος ’Αλέξανδρος Μητρό
πουλος άκολούθησε τήν μοίρα τών άγαπη- 
μένων τοϋ Θεοΰ... Μετώκησε στήν Ουράνια 
Πατρίδα... "Ομως άφησε πίσω του τήν πα
νέμορφη άνάμνησή του... νά ζή καί νά βα- 
σιλεύη στις καρδιές μας.

Δεν πέθανε στά βαθειά γηρατειά του...
Νεώτατος άκόμα έπεσε άγωνιζόμε- 

νος... ’Έπεσε επάνω στο Καθήκον... ’Έπεσε 
σάν "Ηρωας... Καί κέρδισε τήν ’Αθανασία, 
τήν Εύγνωμοσύνη καί τήν ’Αγάπη μας...

Ό  θάνατος τον βρήκε έν υπηρεσία...
Τον άντιμετώπησε σάν άνδρας, καθώς άψη- 
φώντας κόπους καί ταλαιπωρίες ρίχτησε μ’ 
εύσυνειδησία Μάρτυρος στο σκληρό καί άχαρι 
καθήκον...

Πάλαιψε... μά ύπέκυψε στής φθοράς f  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
τον πανάρχαιο Νόμο... Τον πήρε τής ’Αθα
νασίας τό αιώνιο ρεΰμα, γιά νά τον ξεκουράση... γιά νά τον όδηγήση εις «τόπον 
χλόης»... εκεί «ένθα οί δίκαιοι άναπαύονται»...

’Έφυγε... Κι’ άπομείναμε μόνοι, μέ ματωμένη τήν καρδιά, νά τον συλλογι- 
ζώμαστε καί νά δεώμαστε γ ι’ αυτόν...

'Ο ’Αλέξανδρος Μητρόπουλος υπήρξε επίλεκτο στέλεχος τοϋ Άστυνομικοΰ 
Σώματος, άλλά καί επίλεκτο μέλος τής Ελληνικής Κοινωνίας, υπέρ τής οποίας 
ήνάλωσε καί τήν ζωή του...

Μέ τις ικανότητες καί τις άρετές του, μέ τήν εργατικότητα καί τήν ευσυνει
δησία του, είχε κατακτήσει τις ψυχές όλων τών άστυνομικών, άλλά καί τοϋ κοινοΰ...

Γι’ αύτό τήν σορό του άκολούθησαν μέχρι τήν τελευταία της κατοικία, πλή
θος κόσμου έκλεκτοϋ, όπως ό 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης κ. Κων/νος Παπακων
σταντίνου, ό 'Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ν. ’Αθανασίου', οί τέως 'Υπουργοί κ.κ. 
Μανιαδάκης καί Τουρκοβασίλης, ό τ. βουλευτής κ. Μπουραντάς, ό ’Αρχηγός τοϋ 
Άστυνομικοΰ Σώματος κ. Νικ. Κόκκινος, οί τέως ’Αρχηγοί τοϋ Άστυνομικοΰ Σώ
ματος κ. κ. Σπύρου καί Λεονταρίτης, ό Διευθυντής Αθηνών κ. Ρακιντζής, ό Δ/ντής 
Πειραιώς κ. Κανελ,λόπουλος, ό Διοικητής ’Ασφαλείας κ. Καραμπέτσος, οί ’Αστυ
νομικοί Δ/νταί κ.κ. Συνοδινός, Ζαγκλής, Σπυρόπουλος, Πουλικάκος, Καρανάσος,
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Τσίπης, Παπανικολάου, Κοντογιώργος, Πανέτσος, Καραχάλιος, Καθάρειος, Βάλ- 
λας,· Μπαρδόπουλος, Άρχοντουλάκης, Νικητάκης, Τασσιόπουλος, Βερελής, Παπα- 
σταφίδας, Χαλοϋλος, Κανελλάκης, οί τέως ’Αστυνομικοί Δ/νταί κ.κ. Λίναρης, 
Γιαννοϋτσος, Σταματιάδης, Καρυώτης καί Κακαβάς, άντιπροσωπεϊες ’Αξιωματικών 
’Αστυνομίας, Στρατού καί Χωροφυλακής, συγγενείς καί φίλοι του μεταστάντος 
καί πολλοί άστυνομικοί.

’Επίσης παρέστη ολόκληρη ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τον νεκρό άπεχαιρέτησεν ό ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Μπαρ

δόπουλος, μέ τα κατωτέρω υπέροχα λόγια :
«'Ο ’Αλέξανδρος Κωνταντίνου Μητρόπουλος!
«'Ο ’Αστυνόμος τής 'Υποδιευθύνσεων Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών!
«Ό  ’Εργάτης ό εμπνευσμένος καί ό άοκνος!
«Ό  ’Αγωνιστής! 'Ο άγωνιζόμενος μέ τον παλμόν τής πίστεως καί τήν θέρ- 

)) μην του ενθουσιασμού του!
«'Ο πιστός τοποτηρητής του μεγαλειώδους βωμού τού καθήκοντος!
«Ό  λάτρης τής 'Ελληνικής ιδέας!
«Είναι νεκρός!!
«Έπεσεν εις τάς έπάλξεις τού καθήκοντος, άμυνόμενος τής Κοινωνίας έναν- 

» τίον τών κακοποιών καί φθοροποιών στοιχείων, τά όποια τείνουν να τήν διαλύσουν 
» υπό οίανδήποτε μορφήν !

«Εις τό εύγενές αύτό έργον ειχεν άφιερώσει έξ όλ.οκλήρου τον έαυτόν’ του 
» ό Άλέκος Μητρόπουλος καί υπέρ αυτού προσέφερε καί αυτήν τήν ζωήν του.

«Είναι ή μοίρα τών ήρώων! 'Ο προορισμός τών άγωνιστών! 'Η θυσία ύπέρ 
«τού ωραίου! ύπέρ τού 'Ελληνικού!

« ’Αγώνες καί θυσίαι ιδεών, 'Ελληνικών ιδεών! ’Αγώνες πίστεως! ’Αγώνες 
» έξασφαλίσεως τών ήθικωτέρων τού ανθρώπου άγαθών, τής τάξεως καί τής άσφα- 
» λείας, ύπέρ τής ’Ελευθερίας άγώνες!

■ «Οί άγώνες σου αυτοί καί ή θυσία σου, άγαπημένε Άλέκο, μάς έφερεν έδώ, 
» γύρω άπό τό φέρετρό σου διά να κλαύσο>μεν διά τον πρόωρον χαμό σου, άλλά 
» καί διά νά θαυμάσωμεν τό μεγαλεϊον σου !

«Τό μεγαλεϊον τών ύπηρεσιών σου! Τήν άπέραντον ιστορίαν σου εις τούς 
» ’Εθνικούς καί τούς ύπηρεσιακούς σου άγώνας!

«'Η βαθεΐα θλΐψις καί ή βαθυτάτη αϊσθησις άπό τό άναπάντεχο τού χαμού 
» σου, μά.ς φέρουν εις τήν άκατανίκητον τών άναμνήσεων δύναμιν, ή οποία μάς δίδει 
» τήν παρηγοριάν.

«'Οδηγούμεθα αυτήν τήν στιγμήν εις τάς επάλξεις τών ώραίων εκείνων άνα- 
» μνήσεων καί σέ βλέπομεν, άλησμόνητε Ά λέκο !

«Σέ βλέπομεν νεαρόν άκόμη αξιωματικόν τής ’Αστυνομίας νά διακρίνεσαι μέ 
» τούς πρώτους εις τούς ώραίους άλλά καί σκληρούς άγώνας τού άστυνομικοΰ έπαγ- 
» γέλματος καί νά άναδεικνύεσαι ταχέως μεταξύ τών αρίστων.

«Σιωπηλός, άθόρυβος, πράος, άνελάμβανες μέ νεανικόν παλμόν καί 'Ελλη- 
» νικόν ενθουσιασμόν τά ύπηρεσιακά σου καθήκοντα, τά οποία > έξετέλεις πλήρως 
» καί παρείχες ωραιότατα παραδείγματα.

«Σέ βλέπομεν κατά τήν περίοδον τής βαρβάρου κατοχής άγωνιζόμενον sic 
» τούς δυσκολωτέρους τομείς ύπέρ τής Ελληνικής καί συμμαχικής νίκης!

«Πόσες φορές εξέθεσες τότε τήν ζωήν σου εις κίνδυνον!...
«Σέ βλέπομεν κατά τήν περίοδον τής ’Εθνοκτόνου Δεκεμβριανής στάσεως 

» άγωνιζόμενον εις τήν πρώτην γραμμήν μεταξύ τών άνδρών τής 'Υποδιευθύνσεως 
» Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί έπιδεικνύοντα αύταπάρνησιν καί ήρωϊσμόν.

«Σέ βλέπομεν κατά τήν περίοδον τής ξενοδούλου άνταρσίας, άγωνιζόμενον
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» εις την έκκαθάρισιν των μετόπισθεν καί παρέχοντα σημαντικάς υπηρεσίας είς τούς 
» άγώνας τοϋ ενδόξου Στρατού μας! Καί το Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων σέ έ'χει 
» εγγράφει μεταξύ των ηρώων του.

« ’Αγαπημένε ’Αστυνόμε Άλέκο Μητρόπουλε,
«Τό θερμό δάκρυ καί ό άπέραντος πόνος των ’Αξιωματικών της ’Αστυνομίας 

» άνωτέρων καί συναδέλφων σου καί τών κατωτέρων υπαλλήλων μας, άποτελεΐ τον 
» ύστατον χαιρετισμόν καί της έκφρασιν της βαθυτάτης λύττης προς τούς συναδέλ- 
» φους σου, τούς συγγενείς σου καί τούς συμπολίτας σου!

«Καί ή ’Αστυνομική Δ/νσις ’Αθηνών, είς την δύναμιν της οποίας ύπηρέτεις, 
» καταθέτει δι’ έμοϋ στέφανον από λουλούδια μαζεμένα άπό τούς ’Αθηναϊκούς 
» κήπους, άλλα καί άπό όλους τούς άπεράντους καί εύανθεΐς λειμώνας της μεγάλης 
«Ελληνικής Πατρίδος, την οποίαν τόσον πιστά υπηρέτησες!

«Α ίω νία  ή Μνήμη σου!».
’Επίσης έξήρε τις άρετές του καί τον άπεχαιρέτησεν ώς πρόεδρος του Συλ

λόγου «Φενεός» ό κ. Γεώργιος Κακαβάς δικηγόρος, τέως Άστυν. Δ/ντής.
Στεφάνους κατέθεσαν οί άδελφοί τοΰ μεταστάντος Νίκος—Χριστίνα—Γεώρ

γιος—Σοφία, οί Δημήτριος—Σωτηρία Σταθακοπούλου καί Τάκης—Λουκία Δημητρα- 
κοπούλου, οί άνηψιοί: άδελφοί Τζαβέλλα, Βασίλης καί Λιλή Τζαβέλλα, οί έξάδελφοι: 
Κων/τίνος Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης—Ελένη Παπακωνσταντίνου, Άθηνά 
Μουλοπούλου καί Κούλα ’Ασπασία Παπαγεωργίου, το ’Αστυνομικόν Σώμα, ή 
Άστυν. Δ/νσις ’Αθηνών, ή Άστυν. Δ/νσις Πειραιώς, ή Ύποδ/νσις Γεν. ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, οί συμμαθηταί του, ή οικογένεια Χρίστου Σαρλή, οί υπάλληλοι τοϋ 
Τμήματος διώξεως κοινών έγκληματιών, ή κοινότης Μεταμοοφώσεως (Κουκου- 
βάουνες), ό κ. Τάκης’Αθανασόπουλος, ό Σύλλογος «Φενεός», ή οικογένεια Έμμ. 
Κρανάκη, ή οικογένεια Τσαγανέα, ό κ. Νικόλαος Νικητάκης, ό κ. Βασίλης Δημό- 
πουλος, ό κ. Κώστας Βαρούσης, ό κ. ’Αναστάσιος Τσικερδώνης, ή οικογένεια Λεω
νίδα Μάγου καί Κ. Σμυρνιοπούλου.

Σταυρούς κατέθεσαν ή οικογένεια Γεωργίου Γεωργιέλου, ό κ. Σπυρίδων Κα- 
ραματζούνης καί ό κ. Δ. Τζαννάτος.

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» συμμετέχοντα είς τό βαρύ πένθος τοϋ Αστυνο
μικού Σώματος, εύχονται όπως ό Κύριος, ό καί νεκρούς καί ζώντας έξουσιάζων, 
κατατάξη την ψυχήν του έν σκηναΐς δικαίων, χαρίση δέ είς τήν οίκογένειάν του την 
έξ ύψους Θείαν παρηγοριάν. Αίωνία θά μείνη ή άγια μνήμη του.

Σ. ΠΗΛΟΣ



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ πά QIL. CESBRON, κατά μετάφρασήν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μονάχα ό άδελφός του κοιμότανε στο μεγάλο κρεβάτι, για πρώτη φορά ολο
μόναχος...

«Μήν τον ξυπν...» πήγε νά πή ψιθυριστά στον ψηλόσωμο χωροφύλακα πού 
πλησίασε τον άδελφό του... Μά, πολύ άργά... Αυτός τον είχε ξυπνήσει πιά καί τον 
ρωτούσε:

«Πού είναι οΐ γονείς σου;».
"Άν ό Μάρκ κρατούσε εκείνη τη στιγμή περίστροφο, θά είχε πυροβολήσει τον 

άστυνομικό, δπως έκεΐνο το παιδί στο φίλμ : «Διαμέτρημα 64»...
Έρεξε’κοντά στον άδελφό του, πού είχε τρομοκρατηθή...
«Μήν φοβάσαι, Ζωζώ...».
«'Ο βορρηάς, μέ φοβίζει» κατάφερε ν’ άρθρωση ό μικρός...
'Ο Μάρκ τον άγκάλιασε κ ι’ άρχισε νά τον χαϊδεύη... Τά μικρά του δάκτυλα 

προσπαθούσαν νά τον γαργαλίσουν, γιά νά τον κάνουν νά γελάση... Μά άδικα...
'Ο μικρός ρώτησε μέ άγωνία:
«Θά μείνης; Πές μου... Θά μείνης;».
« ’Ακούσε Ζωζώ» άπάντησεν ήσυχα ό Μάρκ έχω κάτι δουλειές νά τακτοποιήσω 

μ’ αυτούς τούς δυο κυρίους... Θά ξανακοιμηθής πολύ φρόνιμα... Γιά σκέψου! ολομό
ναχος στο μεγάλο κρεβάτι... Πονηρούλης πού είσαι! Τάκατάφερες νά κοιμηθής μό
νος σου».

’Αλλά ό μικρός έπέμενε άνήσυχος:
«Θά ξαναγυρίσης Μάρκ»;
« ’Αμέσως... Αύριο...Τέλος πάντων σε λιγάκι... ’Έλα. Ξάπλωσε ήσυχα στο κρε

βάτι σου, άνθρωπάκο μου...».
’Έπαιζε μέ έπιδεξιότητα τό ρόλο του...
’Έτσι, δταν ξαναγύρισε προς τούς άστυνομικούς καί τούς είπε «είμαι έτοιμος!» 

ό μεγαλόσωμος παρατήρησε : «Νομίζεις πώς είσαι στον κινηματογράφο... "Ετσι δέν 
είναι; Πές μου τήν άλήθεια...».

'Ο Μάρκ δέν άπάντησε. Δέν πρόλαβε, γιατί στο μεταξύ άκούστηκεν ή φωνή 
τού Ζωζώ :

« ... Μάρκ!...».
«... Τί συμβαίνει πάλι Ζωζώ;...».
«... Ξέχασα... 'Η μαμά σοΰ έχει άφήσει φαγητό... Νά εκεί!... στο τραπέζι... 

πήγαινε λοιπόν νά φας...».
Τά λόγια ετούτα άντήχησαν παράξενα στ’ αύτιά τού Μάρκ... Γυρνά ξαφνια

σμένος προς τά έκεϊ... καί βλέπει στήν άκρη τού τραπεζιού μιά πετσέτα, ένα κομ
μάτι ψωμί (καί μάλιστα γωνιά, δπως τού άρεσε) μιά μεγάλη φέτα τυρί, ένα ποτήρι 
κρασί κοκκινέλι καί...
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Μά έπειτα δεν είδε πια τίποτα... Τα μάτια του είχαν βουρκώσει...
Τέλειωσε πια καί ό κινηματογράφος, καί το παιχνίδι, κι’ ό παληκαρισμός. 

Κι’ άπόμεινε τό παιδί μονάχο, αναστατωμένο... νά κλαίη μέ λυγμούς... Μέσα στην 
καρδιά του είχε ξεσπάσει μια φοβερή καταιγίδα...

«... ή μαμά... μοϋ έτοίμασε... νά δειπνήσω...» ... ή μαμά... μοϋ ετοίμα
σε... νά δειπνήσω...» έλεγε καί ξανάλεγε άνάμεσα σέ λυγμούς...

Έ ν τώ μεταξύ ό μικρός Ζωζώ είχε σηκωθή άπ’ το κρεββάτι του, καί είχε 
κουλουριαστή πάνω στον Μάρκ, προσπαθώντας ν’ άπομακρύνη τά δυό του χέρια, 
μέ τά όποια είχε σκεπάσει τό πρόσωπό του ό αδελφός του, καθώς έκλαιγε τόσο 
δυνατά, τόσο σπαρακτικά, τόσο απελπισμένα...

« ... Μάρκ... Ώ !  καλέ μου Μάρκ... γιατί κλαΐς;... Τί έχεις:... Πές μου τί σου 
συμβαίνει άδελφούλη μου;...».

"Ομως ό Μάρκ δεν άκουγε κανένα, δεν έβλεπε κανένα, δεν ήθελε νά προσέξη 
τίποτε άλλο...

«Μ αμά!!! μ αμά !!!, έλεγε καί ξανάλεγε με κομμένη άναπνοή καί μέ σβη- 
σμένη φωνή ό άτυχος Μάρκ...

Ό  αστυνομικός μέ τά γκρίζα μαλλιά άρπαξε όσο μποοοΰσε πιο μαλακά, πιο 
προστατευτικά τον μικρό Ζωζώ καί τον ξάπλωσε στο κρεββάτι... Κάθισε υστέρα 
κοντά του καί λίγο-λίγο τόν ήσύχασε, ψιθυρίζοντας στ’ αυτί κάποια υπόσχεση πού 
έκανε μεγάλη εντύπωση στο Ζωζώ, γιά νά ρωτήση ζωηρά: « ’Αλήθεια τό λές;...».

«Ναί», είπεν ό άστυνομικός ήρεμα «στο υπόσχομαι Ζωζώ...». "Υστερα ξανα- 
γυρίζοντας προς τόν Μάρκ, τοϋ είπε ήσυχα:

«Έ λα τώρα μικρέ... Ηρέμησε... "Αλλωστε...», έσκυψε στ’ αυτί καί τοϋ ψιθύ
ρισε: «άλλωστε σκέψου τόν αδελφό σου... κι’ έλα νά φύγουμε γρήγορα...».

«"Οχι!...» έκραύγασεν ό Μάρκ απότομα, ώστε ό Ζωζώ πετάχτηκε άπό τό 
κρεββάτι του, μέ τά μάτια μεγαλωμένα άπό ένα αόριστο φόβο...

«"Οχι»... ξαναεΐπεν ό Μάρκ αποφασιστικά «δεν πάω πουθενά. Θέλω τή 
μαμά μου...» καί πιάστηκε δυνατά μέ τά δυό χέρια άπό τά κάγκελα τής κουζίνας, 
ούρλιάζοντας : «Μαμά... μαμάάά!».

'Η σκηνή αύτή άναστάτωσε καί τόν Ζωζώ, πού άρχισε κι’ αύτός νά κλαίη 
δυνατά, νά κτυπα τά πόδια του κάτω άπ’ τις κουβέρτες καί νά κλείνη τ ’ αυτιά του 
μέ τά χέρια, γιά νά μήν άκούη τις φωνές τοϋ άδελφοΰ του, πού άντηχοΰσαν ολοένα 
πιο σπαρακτικές καί επίμονες...

...«Μαμά... θέλω τή μαμά μου... Μαμάάάάά!!! . !» .
'Ο μεγαλόσωμος άστυνομικός άποφασιστικά, μά χωρίς καθόλου τραχύτητα, 

άρπαξε τόν Μάρκ άπό τό χέρι...
«Προηγουμένως», σκεπτότανε ό άστυνομικός, «προηγουμ,ένως τό άγόρι αύτό 

δέν ήθελε νά έρθη εδώ, καί τώρα δέν θέλει πιά νά φύγη... Πρέπει νά τόν πάρουμε 
όπως ένα μοσχάρι, πού φωνάζει τή μητέρα του... ’Αλλά τί έχουν τέλος πάντων μέσα 
στο κεφάλι τους αύτά τά πα ιδ ιά !!! Πώς άλλάζουν άπότομα ιδέες! ! ! » .Πήρε υστέρα 
τόν Μάρκ στά χέρια του...

Τόν πήρε χωρίς δυσκολία, χωρίς άντίσταση, γιατί είχε στο μεταξύ άπό τά 
δάκρυα μεταβληθή σέ μιά άμορφη μάζα, πού τήν κάνεις όπως θέλεις...

Πήρε στά χέρια του αύτό τό παιδί... ένα παιδί όμοιο μέ τό δικό του! ! !  άπα- 
ράλλακτο μέ τό δικό του, πού αυτήν τήν ώρα κοιμότανε- στο μικρό, ιδιαίτερο δωμά
τιό του, μέ τή σάκκα δίπλα του έτοιμη γιά τό αυριανό σχολείο...

Ναί!... ένα παιδί όμοιο μέ τό δικό το υ !!!.. .
’Απαράλλακτο μέ τό δικό του, πού ποτέ δέν είχε κλέψει μήλα, παρά μονάχα, 

μιά φορά. γ·ιά νά διασκεδάση μέ τούς φίλους του, όπως μπορεί νά κάνη κάθε παιδί...
«'Ο άναμάρτητος, μονάχα ό άναμάρτητος, ας ρίξη πρώτος τοϋ άναθέματος 

τήν πέτραν ! ! ! . . .» .
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"Ενα παιδί σαν τδ δικό του! ! !  Μά ετούτη ή σύγκρισις δέν πέρασε ούτε στιγμή 
απ’ τδ μυαλό του... Γύρισε μονάχα κατά τδν συνάδελφό του καί του είπε μέ φανερή 
έκπληξη :

«... Κατάλαβες λοιπδν γιατί άνασ~ατώθηκε έτσι ό μικρδς Μάρκ;
...Γιά ένα κομματάκι τυρί... Μονάχα γ ι’ αυτό... τδ πήρες χαμπάρι;...».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
«Σκεπάσου μικρέ μου, να μήν κρυώσης...».
...Μόλις γύρισεν ό Νταριέ, έτοεξε στο γραφείο του κυρίου Λαμύ... Κάποια 

υπερβολικά ισχυρή θύελλα φαινόταν ότι τδν είχε κυκλώσει στδ δρόμο... Καί του 
είχε άνακατέψει καί τά μαλλιά άκόμα... Μπορούσε εύκολα κανείς νά διαβάση τά 
αίσθήματά του πάνω στδ άνήσυχο πρόσωπό του...

Μόλις τδν διέκρινε άπδ μακουά δ Δικαστής τού φώναξε, γιά νά τδν καθη- 
συχάση, γιά νά τδν ήρεμήση κάπως :

«... Έν τάξει... Μή στεναχωριέσθε... Ή  ομάδα σας συνεχίζει τήν ζο>ή της... 
Τήν συνεχίζει... χ.ωρίς τδν Μάρκ... Αύτδ είναι όλο... Δέν είναι καί τόσο τραγικό;..».

Ό  Νταριέ έν τώ μεταξύ έμπαινε μέσα στδ γραφείο, λέγοντας μέ αγανάκτηση :
«... Δέν μπορούσαν επί τέλους νά... Μέ συγχωρείτε δέν σάς χαιρέτησα... Καλή 

μέρα κύριε Δικαστά... Δέν μπορούσαν λοιπδν νά τακτοποιήσουν τήν υπόθεση;... 
Καί στδ κάτω-κάτο) της γραφής δέν υπάρχει καν έγκλημα...».

Ό  κύριος Λαμύ τδν διέκοψε άναστενάζοντας, ένώ τρεις ρυτίδες σχηματί- 
σθηκαν πάνω στδ πρόσωπό του :

«... Περίγελο) τήν έννοια τού εγκλήματος... Τδ γνωρίζετε αύτδ καλά... ’Αλλού 
είναι τδ θέμα... Είδα τδν Μάρκ, καί έπισκέφτηκα καί τούς γονείς του... Κι’ έβγαλα 
κάποιο όδυνηρδ συμπέρασμα... ’Έπρεπε, Νταριέ... ΤΗταν άνάγκη νά τδν άπομα- 
κρύνουμε... Ένήργησα οσο τδ δυνατδν καλύτερα καί πιδ άποφασιστικά...».

«Δέν στηρίζετε λοΐ7:δν καμμιά έλπίδα στήν εργασία τής δμάδος μας; "Αν τδν 
αφήνατε εκεί δέν θά μπορούσε μήπως νά γίνη καλύτερος;...».

«... Βεβαίως, άγαπητέ Νταριέ... ’Αλλά άλλος ό ρόλος σας καί άλλος δ οδι
κός μου... ’Εσείς είσθε δ γιατρός τής συνοικίας, ας πούμε... Μά έγώ είμαι δ χει
ρουργός... "Ας έχουμε εμπιστοσύνη δ ένας στδν άλλον...».

Ό  Δικηγόρος συνέχισε μέ ύπόκωφη φωνή :
« ...Ό  Μάρκ άγαπά τήν μητέρα του... "Εχει άνάγκη άπ’ αύτήν... Γιατί τούς 

τιμωρείτε καί τούς δύο;...».
Μέ μιά απότομη κίνηση δ κύριος Λαμύ γύρισε πρδς αυτόν, έκπληκτος, πει- 

ραγμένος, μεγαλοπρεπής σάν "Αρχοντας :
«... Τιμωρώ είπατε;... Τιμωρώ; Ποιος; Έ γώ ;... Νά μιά λέξις πού δέν τήν 

ξέρω καθόλου...». Στάθηκε λίγο συλλογισμένος, ύστερα πρόσθεσε : «Τούς περι
ποιούμαι νά μοΰ πήτε, αύτδ μάλιστα... Φροντίζω τδν ένα καί τδν άλλον... τδν ένα 
μέσω τού άλλου... Καί τδν ένα γιά τδν άλλον... Αλλά άνεξαρτήτως αυτού μπορώ 
άνά πάσαν στιγμήν νά τροποποιήσω τήν άπόφασή μου, άν αύτδ είναι καλύτερο... 
’Ελάτε... Μήν άνησυχήτε... 'Ο Μάρκ ταξειδεύει γιά τδ Τερνεραί, αύτήν τήν στιγμή 
πού μιλάμε...».

«Τδ Τερνεραί είναι άσφαλώς έξαιρετικδ Κέντρο» άπήντησεν ό Νταρριέ «...άλλα. 
πώς νά έξηγήσω στούς γονείς; πώς νά ;...».

«... Μήν άνησυχήτε καί γ ι’ αυτό. Τδ έτακτοποίησα. Δαπάνησα τρεις όλόκλη- 
ρες ώρες γιά νά τούς πείσω... Ξέρετε καλά ότι άν ή άπόφασή μου δέν είχε τήν συγ
κατάθεσή τους καί τήν συγκατάθεση τού Μάρκ, δέν θά χρησίμευε σέ τίποτε... Μά 
γιατί χαμογελάτε, Νταριέ;...». (Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Προήχθη εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως άναδρο- 
μικώς άπό 5-9-1956 κατ’ αρχαιότητα, ό μέχρι τοΰδε ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' 
τάξεως κ. Άναγνωστόπουλος Γεώργιος.

—Άπηλλάγησαν των καθηκόντων διά λόγους υγείας οί κ.κ. Ύπαστυνόμοι Α' 
Σύρρος Χρηστός καί Γιαννακόπουλος Νικόλαος, Άνθυπαστυνόμος κ. Καμαρινός 
Σταύρος καί οί ’Αστυφύλακες : Ζούδιαρης Παναγιώτης καί Σφέτσος Σεραφείμ..

—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλ
ληλοι : ’Αστυνόμος Β' κ. Κωτσόπουλος Διονύσιος, Άρχιφύλαξ Γλυμίτσας Κων
σταντίνος καί άστυφύλαξ Ξύγγης ’Αντώνιος.

—Διεγράφη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος άπό 16-1-58, καταληφθείς υπό τοΰ 
ορίου ήλικίας, ό άστυφύλαξ Μπολάνης ’Ιωάννης.

—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοΰ Πει
θαρχικού Συμβουλίου οί ’Αστυφύλακες : Βολοτόπουλος Κωνσταντίνος, Γκάτσης 
Στυλιανός καί Σαρλάς Φώτιος. ’

ΑΜΟΙΒΑΙ_________  /
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθησαν ήθικαί καί 

ύλικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους, ώς έργασθέντας καί έπι- 
τυχόντας την έξιχνίασιν τής στυγεράς δολοφονίας τοΰ σιδηροδρομικού υπαλλήλου 
Πεπέ Δημητρίου καί σύλληψιν τοΰ δράστου, δημιουργηθέντων έντεΰθεν ευμενών σχο
λίων υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

Α'. ’Ηθική καί υλική άμοιβή εις τούς : ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Ρα- 
κιντζήν Θεόδωρον, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Πανέτσον Ίωάννην, ’Αστυνόμους 
Α' κ.κ. Μητρόπουλον ’Αλέξανδρον καί Τσαλτάκην Νικόλαον, ’Αστυνόμους Β' 
κ.κ. Σπανόν Κωνσταντίνον καί Τριανταφύλλου Σπυρίδωνα, Ύπαστυνόμους Α' 
κ.κ. Γιαννημάραν Κων/νον, Καρκούλιαν Γεώργιον, Καραγιαννόπουλον Δημήτρ., Τζα- 
βέλλαν Βασίλειον, Σκουληκάρην Γεώργιον, Τσιπρούδην Άχιλλέα, Άνθυπαστυνό- 
μους κ.κ. Καλαγκάτσην Γεώργιον καί Ταμπάκην Κωνσταντίνον, Άρχιφύλακας : 
Παπακωνσταντίνου Νικόλαον, Βούλγαρην Σωτήριον καί Γαλανάκην Φώτιον, Ύ - 
παρχιφύλακας : Βουτσινάν Εύάγγελον, Ζώτον Νικόλαον καί Δονουκάρην Δημήτριον 
καί ’Αστυφύλακας : Γεωργιλαν Σωτήριον, Φράγκον Δημήτριον, Σπίνον Δημήτριον, 
Γρεβενιώτην Χρηστόν, Λιόσην Ε., Περουλάκην Ίωάννην, Χατζησΐμον Εύάγγελον, 
Σκαρλατον Ήλίαν, Γκότσην Γεώργιον, Κολλιόπουλον Ίωάννην καί Μαρίνης Νικόλ.

Β'. 'Ομοίως, δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη 
ηθική άμοιβή εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους διά τον αύτόν ώς άνω λό
γον : ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Καρανάσον Δημήτριον, ’Αστυνόμους Β' κ.κ. 
Κατσιμαγκλήν Δημήτριον, Πέτσην Εύάγγελον καί Κουλέτσην Ίωάννην, Ύπαστυ- 
νόμους Α' κ.κ. Χουρδάκην Ίωάννην, Μπενέτον Κωνσταντίνον, Γιαννακόπουλον Ή - 
λίαν, Γιαλαμάν Δημήτριον, Θεοχαρόπουλον Παΰλον καί Λεμονήν Κωνσταντίνον, 
Ύπαστυνόμον Β' : κ. Στάππαν Γεώργιον, ’Ανθυπαστυνόμον : κ. Τσαγκανόν Σταύ
ρον, Άρχιφύλακας : Κραβαρίτην Φώτιον καί Γκότσην Άριστείδην, Ύπαρχιφύλακας : 
Πανουσόπουλον Χαρ., Θεοδωρόπουλον Ήλίαν καί Κουτραφούρην ’Αθανάσιον, 
’Αστυφύλακας : Φλώρον ’Αντώνιον, Λώλον Βύρωνα, Γιαννόπουλον Γεώργιον, Θεο
χαρόπουλον Θεοχάρην, Παναγόπουλον Χρήστον, Πατσιάρην Βασίλειον, Κουκό-
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πουλον Λεωνίδαν, Βελέντζαν Ίωάννην, Τσελονδρέν Κωνσταντίνον, Κορομπίλην 
Ίωάννην, Μουγιανάκον Ευάγγελον, Γιαννακόπουλον Γεώργιον, Κουκουλομμάτην 
Κυριάκον, Μπάκαν Χρηστόν, Γκολέμην Άνδριανόν, Τσουκνάκην Μαρίνον, Βασι
λείου Παναγιώτην, Κοντόν Βασίλειον, Κοντουβίνην Γεώργιον, Δελάκον Ήλίαν, 
Παναγιωτόπουλον Νικόλαον, Τσούμπελην Δημήτριον, Κολπετϊνον Σωτήριον, Χή- 
ναρην Κωνσταντίνον, Κορδοπάτην Δημήτριον, Τσαλιαγκόν Κυριάκον, Μανοϋσον 
Γεώργιον, Νικολόπουλον Απόστολον, Δελαπόρταν Σπυρίδωνα, Μαρουνταν Λεωνί
δαν, Λιακόν Γεώργιον, Σπανόν Παναγιώτην, Τσοτσιόπουλον ’Αλέξανδρον, Σιώρην 
Γρηγόριον, Λπουγιώτην Χρηστόν, Λιάπην Νικόλαον, Παππαν Δημήτριον, Στεφα- 
νόπουλον Στέφανον, Ευγενικόν Γεώργιον, Κακλέαν Χριστόφορον, Μπαμπούλαν Λ., 
Κουκούλάν ’Εμμανουήλ, Λιακόπουλον Λεωνίδαν, Τάτσην Παναγιώτην, Κυριάκον 
Παναγιώτην, Ντάνασην Γεώργιον, Ζέππον Δημήτριον, Παπαντωνίου Θεόδωρον, 
Τίγκαν Παναγιώτην, Άλατάρην Κωνσταντίνον, Παναγιωτόπουλον Κωνσταντίνον, 
Γεωργίου Παναγιώτην, Άποστολόπουλον Νικόλαον, Θεοδωρόπουλον Γεώργιον, 
Κρούσκαν Διονύσιον, Φλαράκον Λεωνίδαν, Νιάσκον Ευθύμιον, Παπασπύρου Ά ν- 
δρέαν, Άντωνόπουλον Θεοφάνην, Παπαβιέρου Γεώργιον, Στασινόπουλον Λάμπρον, 
Ζοβανήν Θεοδόσιον, Σπανόν Βασίλειον, Λιάμην Νικόλαον, Κωσταράν Άνδρέαν, 
Γαρουνιάτην ’Αλέξανδρον, Τσιάκον ’Αθανάσιον, Γιαννομήτρον Παναγιώτην, Άπο- 
στολόπουλον Άνδρέαν, Λύρην Βασίλειον, Άθανασόπουλον Κωνσταντίνον, Τζαβέλ- 
λαν Ίωάννην, Μαστραχάν Φραγκίσκον, Παπασπηλιόπουλον Νικόλαον, Ταταράκην 
Νικόλαον, Ξανθόν Ίωάννην, Τσέλιγκαν Δημοσθένην, Κυριακάκην Μιχαήλ, ’Αθα
νασίου Πέτρον, Βαρέλαν Χρηστόν, Μπαμπάτσικον Γεώργιον, Σπετσιέρην Κων
σταντίνον, Παπαδόπουλον Ίωάννην, Οικονόμου Θωμάν, Παπακωνσταντίνου Κων
σταντίνον, Μπλέτταν Κωνσταντίνον, Σερέτην ’Αντώνιον καί Λεονάρδον Γεώργιον.

*
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟ ΠΙΤΤΑΣ

α) Εις τό Κέντρον Προστασίας ’Ανηλίκων Πειραιώς.
Μέ τήν ευκαιρία της «Έβδομάδος τοϋ Παραστρατημένου Παιδιού» ή Ε 

ταιρεία Προστασίας ’Ανηλίκων Πειραιώς έδωσε μέ μεγάλη επιτυχία μια σεμνή 
γιορτή, τήν Πέμπτη στις 16 ’Ιανουάριου έ.έ., στο άνετο, πολυτελέστατο καί μον
τέρνο Κέντρο της Εταιρείας «Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ» πού βρίσκεται στην οδόν 
Κολοκοτρώνη 142.

Κατά τήν διάρκεια της άξέχαστης αυτής γιορτής, πού Ιτίμησαν μέ τήν πα
ρουσία τους ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Δ. Σαπουνάκης, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής 
Πειραιώς κ. Κανελλόπουλος, πολλοί άλλοι έπίσημοι καί πλήθος Κόσμου, έκόπη ή 
Βασιλόπιττα του Κέντρου, μέσα σέ μια άτμόσφαιρα ενθουσιασμού καί συγκινήσεως.

'Ο γιορτή αύτή τής κοπής τής Βασιλόπιττας ώργανώθηκε γιά τα προστα- 
τευόμενα παιδιά τής Εταιρείας, εις τά όποια διενεμήθησαν ρούχα καί πλούσια 
δώρα.

’Επίσης δώρα διενεμήθησαν καί στα πτωχά παιδιά τής περιφερείας, καθώς 
καί στά κορίτσια τού ’Αναμορφωτικού Σχολείου ’Αμπελοκήπων, τά όποια μ’ ευγνω
μοσύνη έδέχθησαν τήν προσφορά αύτή τής καλωσύνης τής έκλοκτής προέδρου τής 
Εταιρείας Προστασίας ’Ανηλίκων Πειραιώς, καί τών άλλων εύγενεστάτων Κυ
ριών τής Εταιρείας.

Μουσική, άποτελουμένη άπό παιδιά τού ’Αναμορφωτικού Σχολείου Κορυ
δαλλού, έπαιάνιζε πρωτοχρονιάτικους σκοπούς, κατά τήν διάρκειαν τής έορτής ή 
οποία άφήκε άξέχαστες άναμνήσεις σέ όσους τήν παρηκολούθησαν.

Μετά τή γιορτή ή άκούραστη πρόεδρος τής Εταιρείας κ. Άθηνά Δηλαβέρη 
ώδήγησε τούς έπισκέπτας εις τά πεντακάθαρα καί άνετα διαμερίσματα τού Κέντρου, 
καθώς καί εις τό Δικαστήριο ’Ανηλίκων τής Εταιρείας Προστασίας ’Ανηλίκων
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Πειραιώς, ή αίθουσα τοΰ οποίου είναι σύγχρονη, καί πληροί δλους τούς ορούς άνέ- 
σεως καί συγχρονισμένων έγκαταστάσεων.

’Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια εις τάς έκλεκτάς καί εύγενεστάτας Κυρίας 
του Κέντρου Προστασίας ’Ανηλίκων Πειραιώς, γιά την εργατικότητα την ευγένεια 
καί την άγάπη τους προς τά δυστυχισμένα παιδάκια.

β ) Εις τόν "Ομιλον Κυριών Φίλων ’ Αστυνομίας Πειραιώς.
'Ο "Ομιλος Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς έδωσε έπίσης μέ μεγάλη 

επιτυχία μία σεμνή γιορτή, την Κυριακήν 26ην ’Ιανουάριου έ.έ., στις αίθουσες της 
Λέσχης του στον Πειραιά.

Κατά τήν διάρκεια της γιορτής πού έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους ό 'Υφυ
πουργός τών Οικονομικών κ. Δημ. Άλιμπράντης, εκπρόσωπος τοΰ Μακαριωτά- 
του ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, ό Βουλευτής ’Αθηνών κ. Δημ. Βρανόπουλος, ό ’Αρ
χηγός τοΰ Άστυν. Σώματος κ. Νικ. Κόκκινος, ό ’Αστυνομικός Δ/ντής Πειραιώς 
κ. Άναστ. Κανελλ.όπουλος, πολλοί άστυνομικοί μετά τών οικογενειών των καί πλή
θος κόσμου, έκόπη ή Βασιλόπιττα τοΰ Ο.Κ.Φ.Α., μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα ενθου
σιασμού.

'Η Πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου Κα Άθηνά Δηλαβέρη δεν παρέστη λόγω άσθενείας. 
Ταύτην άνεπλήρωσεν ή Κα Γερανέα ’Αντιπρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
ήτις καί ώμίλησεν πρός τούς παρισταμένους διά τό έργον τοΰ 'Ομίλου.

'Ομίλησαν έπίσης δι’ ολίγων έξάραντες τό έργον τοΰ 'Ομίλου οί : 'Υφυπουρ
γός τών Οικονομικών κ. Δημ. Άλιμπράντης, Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. 
’Αναστάσιος Κανελλόπουλος καί έκπρόσωπος τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκό
που ’Αθηνών.

** *
ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τάς διενεργηθείσας είσιτηρίους εξετάσεις ιά τήν Σχολήν Άρχιφυλά- 
κων έπέτυχον 250 υποψήφιοι, έξ ών οί 80 πρώτοι έκλήθησαν καί παρουσιάσθησαν 
τήν 27ην ’Ιανουάριου έ.έ. εις τήν Σχολήν πρός έκπαίδευσιν διά τόν βαθμόν τοΰ 
Άρχιφύλακος. Παραθέτομεν πίνακα τών είσαχθέντων κατά σειράν επιτυχίας, μετ’ 
ένδείξεως τής βαθμολογίας ένός έκάστου.

1) Καραχάλιος Κωνσταντίνος 1159.24, 2) Λιολίτσας Κωνσταντίνος 1138,52, 
3) Εΰγένης Κλεομένης 1127.88, 4) Άντύπας Σπυρίδων 1113.94, 5) Λάμπρος 
Κωνσταντίνος 1112.48, 6) Γούλας ’Αθανάσιος 1103.24, 7) Άρτικόπουλος Στα- 
μάτιος 1102.44, 8) Δεληγιώργης ’Ιωάννης 1086.46, 9) Βουλτζάνης ’Ιωάννης 
1080.92, 10) Κανής Κωνσταντίνος 1077.88, 11) Κρόμπας Παναγιώτης 1074.58, 
12) Παυλόπουλος Κωνσταντίνος 1062.54, 13) Στεφανάκης Σταύρος 1055.92, 
14) Γιαννούλιας ’Αθανάσιος 1051.90, 15) Κάκκος Χρήστος 1051.88, 16) Κραβ- 
βαρίτης Βασίλειος 1051.82, 17) Λιβάνιος Άνδοέας 1051.76, 18) Κοντός Παναγιώ
της 1050.58, 19) Λάγιος Θεόδωρος 1050.30, 20) Ντζαφέρης ή Τζαφέρης Γεώργιος 
1046.54, 21) Ρεβελάκης Εύάνθης 1043.30, 22) Μπουχοΰτσος Σπυρίδων 1041.12, 
23) Κουτρουμπέλης Χρήστος 1040.58, 24) Άγλαμίτσης Μιχαήλ 1039.18, 25) Μα- 
κρής ’Ιωάννης 1033.76, 26) Τσαπρούνης Ευάγγελος 1033.18, 27) Σπυρόπουλος 
Σπυρίδων 1026.64, 28) Παπαδόπουλος Μιλτιάδης 1024.94, 29) Τσιτσιμπΐκος 
Εύάγγελος 1024, 30) Κουρής Σπυρίδων 1021.88, 31) Γκουζούλης Κωνσταντίνος 
1021.28, 32) Σπανέας Στυλιανός 1016.60, 33) Παπασταματίου Κωνσταντίνος 
1013.24, 34) Μαστοράκος ’Απόστολος 1012.24, 35) Ραπτάκης Γεώργιος ή Ξε
νοφών 1010.90, 36) Δημητρέλος Δημήτριος 1009.94, 37) Βαρότσος Ιωάννης 
1009.30, · 38) Καλλίθρακας Γεώργιος 1009.18, 39) Κατσαντώνης ’Ιωάννης 
1009.12, 40) Σπανός Όδυσσεύς 1008.44, 41) Τσουραπάς Βλάσιος 1007.30, 
42) Μανδραγώνης Δημήτριος 1007.24, 43) Ψαρράκης ’Ιωάννης 1006.42, 44) Μαν-
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τέλος Παναγιώτης 1005.24, 45) Γιαννακούρας Παναγιώτης 1003.24, 46) ’Αμπε
λουργός Γεώργιος 1003.18, 47) Καθαρόπουλος Δημήτριος 1001.94, 48) Μαρ- 
νέρης Γεώργιος 1001.18, 49) Πάνος Παναγιώτης 1000.82, 50) Κισσούδης ’Ιω
άννης 1000.64, 51) Λουκάς Δημήτριος 1000, 52) ΓΙαρίσσης Φώτιος 999.28, 
53) Κασέλας Ευριπίδης 997.24, 54) Άποστολόπουλος Λάμπρος 996.60, 55) Γώ- 
γος ’Αθανάσιος 992.58, 56) Καραίσκος ’Αθανάσιος 992.50, 57)" Μπούγαλης Χα
ράλαμπος 985.88, 58) Ρήγος Νικόλαος 985.82, 59) Πίσπας ’Αλέξανδρος 983.33, 
60) Ραγκαβάς Γεώργιος 982.84, 61) Κιαχτύπης Νικόλαος 982.60, 62) Καρού- 
μπαλης Παντελής 981.84, 63) Κορδάτος Παναγιώτης 979.22, 64) Τριαντάφυλ- 
λος Ευάγγελος 979.18, 65) ’Αντωνίου ’Αντώνιος 978.52, 66) Τζανάκης Στυ
λιανός 975.88, 67) Λάσκαρης Ήλίας 974.64, 68) Σβούκας ’Αλέξανδρος 973.88, 
69) Καλογεράς ’Ιάκωβος 973.18, 70) Συκιωαάκης, ’Αντώνιος 972.88, 71) Μπού
γαλης ’Ιωάννης 971.14, 72) Μαυραγάνης 'Ηρακλής 970.86, 73) Άνδρεοσόπουλος 
Δημήτριος 970.54, 74) Κόκκινος Γεώργιος 970.14, 75) Καραγιάννης Γεώργιος 
968.54, 76) Βαρουχάκης Γεώργιος 967.90, 77) Τσιριμώκος "Αγγελος 967.88, 
78) Πατούνης Σπυρίδων 965.48, 79) Νικολόπουλος ’Αριστείδης 964.48 καί 80) 
Γάτσης ’Άγγελος.

* ' *
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΗΝ

Εις τό πλαίσιον των έκδηλώσεων τής «Έβδομάδος του παραστρατημένου 
παιδιού», ήτις ώργανώθη μέ πολλήν έπιτυχίαν άπό τάς αρμόδιας Κρατικάς Υ π η 
ρεσίας καί τάς Εταιρείας Προστασίας ’Ανηλίκων των ’Αθηνών καί του Πειραιώς, 
έδόθησαν, εκτός τών άλλων, καί ένδιαφέρουσαι διαφωτιστικαί όμιλίαι ύπό διακεκρι
μένοι ομιλητών, επί θεμ.άτων σχετικών μέ την πρόληψιν καί τήν καταστολήν τής 
παιδικής έγκληματικότητος.

Τοιαϋται διαλέξεις, τή συνεργασία του Διοικητοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών 
κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, έπραγματόποιήθησαν καί εις τήν ’Αστυνομικήν Σχο
λήν, ύπό έκλεκτών εκπροσώπων τών οργανώσεων τούτων.

Ουτω, τήν 12/1/1958, έδόθη ή πρώτη διάλεξις, ύπό τής διακεκριμένης Δι
κηγόρου καί έξαιρέτου Συμβούλου τής Εταιρείας προστασίας ’Ανηλίκων ’Αθηνών, 
εύγενεστάτης Κυρίας Μαλβίνας Καζακοπούλου.

Κατά τήν έξόχως ένδιαφέρουσαν ταύτην διάλεξιν ή κ. Καζακοπούλου άνε- 
φέρθη εις τό ιστορικόν τής ίδρύσεως τών Εταιρειών Προστασίας ’Ανηλίκων, καί 
άνέπτυξε, μετά περισσής παραστατικότητας καί σαφήνειας, τούς έπιδιωκομένους 
σκοπούς των, καταχειροκροτηθεΐσα ένθουσιωδώς.

Έ ξ άλλου τήν 17 /1./1958 έπραγματοποιήθη καί ή δευτέρα διάλεξις εις τήν 
Άστυν. Σχολήν, μέ ομιλητήν τον έκλεκτόν Δημοσιογράφον καί άκούραστον Γεν. 
Γραμματέα τής 'Εταιρείας Προστασίας ’Ανηλίκων, κ. Τάκην Παπαγιαννόπουλον 
όστις άνεφέρθη : α) εις τά ληπτέα μέτρα προς πρόληψιν τής έγκληματικότητος τών 
έν ήθικώ κινδύνω εύρισκομένων νέων, β) εις τούς έγκυμονοϋντας, έκ τής παιδικής 
έγκληματικότητος, κοινωνικούς καί έθνικούς κινδύνους, καί γ ) εις τον σπουδαΐον 
καί έξόχως σοβαρόν ρόλον, τον όποιον διαδραματίζει ή ’Αστυνομία εις τον τομέα 
αυτόν.

’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έπροξένησε περικοπή τής διαλέξεως, διά τής οποίας 
ό άριστος καί φίλτατος πνευματικός έργάτης κ. Παπαγιαννόπουλος έξήρε τό δλον 
έ'ργον τής ’Αστυνομικής Σχολής καί έπλεξε τό έγκώμιον τής έκπομπής τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, τής οποίας ύπεγράμμισε τήν σπουδαίαν συμβολήν εις τον έναντίον 
τής έγκληματικότητος τών νέων κοινωνικόν άγώνα.

Άμψοτέρας τάς διαλέξεις παρηκολούθησαν, έκτος τών δοκίμων Ύπαστυ- 
νόμων, καί ό Διοικητής μετά τών ’Αξιωματικών τών ’Αστυνομικών Σχολών, οΐ- 
τινες ένθουσιωδώς συνεχάρησαν τούς διαπρεπείς όμιλητάς.



ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
To Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων, διά της ύπ’ άριθ. 293/222/20-1-1958 

διαταγής του άπευθυνθείσης προς άπάσας τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις και 'Υ 
πηρεσίας έν γένει τής ’Αστυνομίας Πόλεων, γνωρίζει ότι ένεκρίθη πίστωσις δι’ εισα
γωγήν εκατόν (100) δοκίμων άστυφυλάκων, προς έκπαίδευσιν εις τήν ’Αστυνο
μικήν Σχολήν.

Κατόπιν τούτου έντέλλεται προς αύτάς όπως καθιστώσιν γνωστόν είς τούς 
τυχόν ενδιαφερομένους, ότι θά δέχεται (τό Διοικητικόν Τμήμα τοϋ ’Αρχηγείου) 
αιτήσεις προς κατάταξιν είς τό Σώμα, άπό τής Δευτέρας 27ης ’Ιανουάριου μέχρι 
καί τής 28ης Φεβρουάριου έ.έ.

Π ρ ο σ ό ν τ α  κ α ί  π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά :
1) Νά έχωσιν υπηρετήσει είς τό στράτευμα άπαραιτήτως καί νά έχωσιν ο

πωσδήποτε έκπληρώσει τάς στρατιωτικάς των υποχρεώσεις.
2) ’Ανάστημα τό όλιγώτερον άνευ υποδημάτων 1,67 τοϋ μέτρου καί στη

θικήν περίμετρον έν έκπνοή 0,83, ήλικίας δέ άπό 21—26 έτών.
Οί έπιθυμοϋντες νά καταταγώσιν θέλουσι παρουσιάζονται αύτοπροσώπως είς 

τά Γραφεία τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων άπό ώρας 8.30' μέχρις 12ης καθ’ 
έκάστην, προσκομίζοντες μεθ’ έαυτών τά κάτωθι πιστοποιητικά.

1) Δήμου, ότι είναι έγγεγραμμένοι είς τά μητρώα, είς ό θά έμφαίνηται ή 
ήλικία αυτών καί ότι είναι άγαμοι.

2) Στρατολογικού Γραφείου, ότι έξεπλήρωσαν κανονικώς τήν στρατιωτικήν 
θητείαν των—οί δι’ οίονδήποτε λόγον άπαλλαγέντες τοϋ Στρατεύματος δεν γίνονται 
δεκτοί—καί νά έχουν έν τώ Στρατεύματι διαγωγήν τούλάχιστον άμεμπτον.

3) Πιστοποιητικόν Σπουδών—τουλάχιστον άπολυτήριον ΣΤ' Ελληνικού 
Σχολείου.

4) Πιστοποιητικού Εισαγγελίας ότι δεν καταδιώκονται.
5) Πιστοποιητιλόν Ποινικού Μητρώου Λευκόν.
6) Βεβαίωσιν τής ’Αστυνομικής ’Αρχής, ότι κατέθεσαν αίτησιν διά τήν έκ- 

δοσιν πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων.
Ή  επιλογή μεταξύ τών κριθησομένων ικανών προς κατάταξιν είς το ’Αστυ

νομικόν Σώμα θά γίνη μεταξύ τών έχόντων άνωτέρας γραμματικάς γνώσεις καί 
ύψηλότερον άνάστημα.

Τελευταία ήμέρα αύτοπροσώπου προσελεύσεαις τών υποψηφίων είς τά γρα
φεία τού ’Αρχηγείου καθορίζεται επίσης ή 28η Φεβρουάριου έ.έ.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Ή  έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πάντα  διδακτική καί ευχάριστη, συ- 

χίζει τις μεγάλες ραδιοφωνικές της επιτυχίες, κάθε Τετάρτη στις 7.30', άπό τον 
Κεντρικό Σταθμό τών ’Ενόπλων.

"Ετσι ή πρωτοχρονιάτικη έκπομπή, ζωντανή, κεφάτη, πλούσια, μέ εκλεκτούς 
καλλιτέχνες καί εκλεκτές περιγραφικές εικόνες τής Πρωτοχρονιάς, γνώρισε μιά 
πρωτοφανή επιτυχία καί ενθουσίασε. Στήν πανηγυρική αύτή έκπομπή τραγούδησαν 
ή Μπελίντα, ό Τώνης Μαρούδας, τό Τρίο Μπελκάντο καί ή Μπέμπα Κυριακίδου, 
πού σκόρπισαν ένα άληθινά άξέχαστο κέφι, μέ τήν τέχνη.καί τό μπρίο τους.

Στο πρόγραμμα αύτό έλαβεν άκόμα μέρος καί ό Γιάννης Γκιωνάκης σ’ ένα 
σπαρταριστό νούμερο καί μερικές πρωτοχρονιάτικες καλλιτεχνικές μιμήσεις.

Τήν ίδια επιτυχία γνώρισε καί τό πρόγραμμα τής 8/1/1958, κατά τό όποιο 
μεταδόθηκαν μερικά στιγμιότυπα άπό τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας στήν ’Αστυ
νομική Σχολή. Ή  γιορτή αύτή τής Σχολής είχεν εφέτος μιάν άλησμόνητη έπιτυχία, 
τής οποίας πιστή είκών ήταν καί ή έκπομπή τής 8/1/58. Συνδεδεμένη σφιχτά, 
άριστα επιμελημένη καί μέ σκηνές παρμένες έκ τού φυσικού, άπετέλεσε μιάν εύχά- 
ριστη έκπληξη στο Σταθμό τών ’Ενόπλων.




