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ΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

«'Η  25η Μαρτίου άποτελεϊ διά τό Ελληνικόν Έθνος την έορτήν των 
εορτών καί την πανήγυριν των πανηγύρεων. Διότι κατ’ αυτήν έορτάζομεν τον 
Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας καί συγχρόνως την επέ
τειον της ροδιζούσης καί εΰέλπιδος Αύγής της Εθνικής μας ’Ανεξαρτησίας. 
Τό ’Έθνος γονυπετεϊ εύλαβώς προ της άσπιλου καί άχράντου Θεομήτορος καί 
στρέφει μετά σεβασμού καί άπεράντου ευγνωμοσύνης τήν σκέψιν του προς τό 
'Ιερόν Λάβαρον της 'Αγίας Λαύρας. ’Αναπολεί τούς υπέροχους, εις ηρωισμούς 
άφθάστους καί θυσίας άνυπερβλήτους άγώνας των προγόνων μας, οί όποιοι, 
ολίγοι κατά πολλών, άοπλοι καί κατ’ άρχάς άβοήθητοι, μέ μόνον έμπνευστήν 
τήν άγάπην προς τήν ’Ελευθερίαν καί τήν άδάμαστον θέλησίν των νά τήν άπο- 
κτήσουν, έξηγέρθησαν κατά της άχανοΰς τότε καί παντοδυνάμου ’Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας καί ένίκησαν. Χάρις εις αύτούς ή αίωνία Ελλάς άνεγεννήθη 
καί άνακτήσασα μίαν γωνίαν τοϋ Ελληνικού έδάφους συνεκρότησεν έπ’ αύτής 
τό Νεώτερον Ελληνικόν Κράτος.

Άναπολοϋντες μετά συγκινήσεως τάς θείας έκείνας στιγμάς τού έθνικοΰ 
μας βίου, δικαιούμεθα νά αίσθανώμεθα εύλογον υπερηφάνειαν, διότι τό παρά
δειγμα τών Κλεφτών καί 'Αρματολών τού 1821 συνεχίσθη έπαξίως ΰπό τών 
διαδεχθεισών αύτούς γενεών. Ε ντός ενός αΐώνος, τό πάτριον έδαφος έτριπλα- 
σιάσθη καί έκατομμύρια άλυτρώτων άδελφών μας ήλευθερώθησαν. Σήμερον, 
έκτος τών ιερών σκιών τών ’Αγωνιστών τού 1821, δυνάμεθα νά βλέπωμεν 
ζώντας τούς ήρωας νέων ένδοξων άγώνων. Τό 1821 έναγκαλίζεται τό 1912 
καί 1913, άγαλλια διά τά κατορθώματα τών άπό τού 1916 μέχρι καί τού 
1922 ’Αγώνων, ύπερηφανεύεται διά τό ήρωϊκόν «Ο ΧΙ» καί τήν έποποιΐαν 
τού 1940 καί 1941 καί διά τό Γράμμον καί διά τό Βίτσι καί διά τήν Κύπρον.

’Από τούς άγώνας αύτούς όφείλομεν νά άποκομίσωμεν έκτος τής δόξης 
καί διδάγματα. 'Η  ιστορία τοον μας διδάσκει ότι ό ιερός σκοπός όστις έπεδιώ- 
κετο δι’ αύτών καί χάριν τού οποίου έχύθησαν ποταμοί τιμίου αίματος τών 
Ελλήνων ’Αγωνιστών, έκινδύνευσε πολλάκις νά μείνη άπραγματοποίητος οχι 
τόσον άπό τού έχθροΰ τήν ίσχύν καί τήν άντίδρασιν, όσον άπό τήν έμφύλιον 
διχόνοιαν καί άπό τον μεταξύ τών άρχηγών σπαραγμόν. Τό δίδαγμα αύτό 
ας τό αίσθανθώμεν καί ας τό μελετήσωμεν μέ μεγαλυτέραν προσοχήν.

'Υπέρ πάσαν άλλην περίοδον τού έθνικοΰ μας βίου σήμερον ή ένότης τού 
Έθνους πρέπει νά είναι άρραγής καί ή ομόνοια άδιατάρακτος. Μέ βαθεΐαν πί- 
στιν προς τά ιστορικά πεπρωμένα τής Πατρίδος μας, άφωσιωμένοι εις τούς λαο
φιλείς Βασιλείς μας, οί όποιοι έμφυσοΰν δημιουργικήν πνοήν εις τό ’Έθνος, 
άς έτοιμάσωμεν τον δρόμον τής αύριον. Μέ τήν βοήθειαν τού 'Υψίστου θά είναι 
στρωμένος μέ δάφνας καί θά όδηγή τήν Πατρίδα μας προς τήν εύτυχίαν».

Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Τ πό  Ύπαστυνόμου Β’ κ. I .  Ρ Α 'Γ Κ Ο Υ

«Τοΰτο τό λόγο θα σδς πώ . Δέν εχω άλλον κανένα: 
»Μεθΰστε μέ τ ’ άθάνατο κρασί τοϋ Είκοσιένα» .

Κ . Π Α Λ Α Μ Α Σ

Πράξεις ασήμαντες καί πράξεις υπέρτερης σημασίας, πράξεις 
αιώνιες καί πράξεις κηθημερινές, συνταιριάζουν τήν άνθρώπινη παρου
σία στη ζωή. Ηρωισμοί, πόλεμοι, νίκες καί Θυσίες άνταμώνουν στις 
άμέτρητες σελίδες της ιστορίας τω ν λαών, στο πέρασμα του χρόνου. 
Στο διάβα όμως αύτοΰ του χρόνου, πολύ σπάνια συναντάμε τήν Ιστο
ρική έξαρση, τήν ιστορική πράξη μέ τό  υψηλό νόημα.

"Αξιος ό ηρωισμός. Πιότερο άξιος όμως ό ήρωϊσμός που σφιχτο
δένεται μέ μιά ’Ιδέα. Πάνω ά π ’ όλα, π ιο  άξιος ό ήρωϊσμός, ό σπάνιος 
που ενσυνείδητα καί Θεληματικά τόν άσκεΐ ό ήρωας, γ ιά  τήν επίτευξη 
τής μεγάλης ίδέας του.

Κανένας άλλος λαός δέν έχει νά έπιδείξη τόσο πολυκύμαντη 
καί άληθινά καταπληκτική ιστορία, όσο ό Ε λληνικός λαός. Ή 
παρακολούθηση τής συνεχείας του, είναι κοπιαστική. Ή παλίρροια 
καί ή άμπωτις τής φυλετικής μας ορμής, είναι τόσο σύμμιχτη μέ τά  
γεγονότα τω ν διαφόρων εποχών, πού μάς άναγκάζει νά σταματούμε 
ιτολλές φορές τήν έρευνά μας καί νά ζητούμε τό  ορόσημο πού  θά μάς 
διευκολύνη στην διάκριση τώ ν άξιολογωτέρων έπιτεύξεών μας.
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Λαοί πολλοί καί διάφοροι πέρασαν καί σταμάτησαν στή χώρα 
μας. "Αλλοι την κυβέρνησαν καί τήν δούλεψαν, κι’ άλλοι την έδυνά- 
στευσαν. Μερικοί ά π 5 αυτούς ζήτησαν με τη βία νά πνίξουν τό ’Εθνικό 
φρόνημα, νά σβύσουν τήν Ελληνική ψυχή. Ζήτησαν νά λησμονη
θούν οί θεοί της, οι ήμίθεοί της, οί ήροοες, τό πνεύμα μας καί τά  μνη
μεία τού Περικλέους.

Σ’ άλλες χώρες οί διάφοροι κατακτηταί μπόρεσαν νά άλλοιώσουν 
τήν ψυχοσύνθεση των υποδούλων. Στήν Ελλάδα, στή χώρα πού οί 
άνθρωποι είναι ριζωμένοι στή γη  μέ τήν κοσμογονία των Γιγάντων 
καί τω ν Τιτάνων, μέ τά  χρυσά έπη τού ‘Ομήρου, δύσκολα ό μυθογεν- 
νημένος λαός της άνέχεται νοθεία καί άλλαγή στις ιερές καί άγιες π α 
ραδόσεις.

Σ’ όλες τις κρίσιμες στιγμές του, τό Ελληνικό Γένος κράτησε 
αδιάσπαστο τό σύνδεσμο τής ’Εθνικής του ψυχής. Μ’ αύτή τήν ψυχική 
ρώμη καί τήν γαλβανισμένη άπό τήν δοκιμασία εύψυχία καί καρτερία, 
τό  Ελληνικό Γένος άντιμετώπισε τήν Τουρκική δουλεία. Τό παρελθόν 
δεν τον έξάντλησε, δεν τον έγονάτισε, άλλ’ αντίθετα έπεφτε γ ιά  νά 
σηκωθή μέ βαρύτερη πίστη καί άλκιμώτερη δύναμη γ ιά  τό νέο του 
αγώνα.

"Υστερα άπό μακρά περίοδο ’Εθνικής καταθλίψεως καί θλιβερού 
σκοτεινιάσματος τού Ελληνικού όρίζοντος, μιά ρωγμή στο μελανό 
παραπέτασμα καί μερικές άμυδρές άχτϊνες τού ήλιου, άρχισαν νά φω
τίζουν τό στερέωμα κατά τό  τέλος τού 18ου αίώνος. ΤΗταν ή σπίθα τής 
έλευθερίας, πού τετρακόσια ολάκερα χρόνια σιγόκαιγε στις καρδιές τών 
υποδούλων Ελλήνων. ~Ηταν ό άσίγαστος όλων πόθος γ ιά  τήν άνά- 
κτησι τής έλευθερίας των, τήν κατάλυση τών τυραννικών δεσμών.

Σκοτάδι θανάτου έκάλυπτε τούς ορίζοντες. Τό πνεύμα τής κατα
στροφής καί στυγνό καί φρικώδες, έτέλει εύωχίες καί σπονδές άνθρω- 
πίνων αιμάτων. Ή  άνθρώπινη άξια εξευτελίζεται. Αί ίδέαι σαρκάζονται. 
Ή  άδυσώπητη βία καί τά  άπαίσια εγκλήματα, άνοίγουν άπούλωτες 
πληγές στά σωθικά τών σκλαβωμένων ραγιάδων.

Μέσα όμως στή φρικαλέα αύτή κατάσταση, πάναγνη καί ώραία, 
άπτόητη καί μεγαλοπρεπής, Η ΕΛΛΑΔΑ υψώνει τ ’ άκατάλυτα τρό
παια  καί εξαπολύει θύελλες ζωής καί ποταμούς φωτός. Ή  Ελλάδα, 
φώς καί ’Ανάσταση καί ζωή, βαδίζει καί πάλιν τον δρόμο τού αιωνίου 
μαρτυρίου της, γ ιά  ν’ άναστήση τον άνθρωπο, γ ιά  νά φωτίση τήν 
άνθρώπινη ζωή. Στούς ναούς τών Ελληνικών δαιμόνιων καί τώ ν Χρι
στιανικών όραματισμών, καίει άκοίμητο Φώς, γ ιά  νά διαλύση τά  βαρ- 
βαρικά σκότη, γ ιά  νά θερμάνη τις ψυχές τώ ν υποδούλων. Οί ιαχές καί 
οί άλλαλαγμοί τών Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων, καλούν 
τούς 'Έλληνες στον ύπέρ πάντω ν αγώνα. «Χριστός νίκα» βροντο-
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φωνοΰν τά  πλήθη των ηρώων τοΰ Ελληνικού Βυζαντίου αΓιά 
του Χρίστου τήν πίστη τήν άγια καί τής πατρίδος τήν ελευ
θερία» κραυγάζουν τώ ρα οΐ ήρωες τοΰ 21.

Αιώνια παράδοση άγώνων και θυσιών, καλεΐ τους "Ελληνες νά 
συνεχίσουν το δρόμο των πατέρων των, τό δρόμο τής άθάνατης 
Ελλάδος. ’Από τήν ’Ακρόπολη, τήν κολυμβήθρα αυτή του ^πολι
τισμού και τής ελευθε
ρίας, τοΰ ίεροΰ κι’ ά
κατάλυτου συμβόλου.
’Από τή γή  του Λεωνί
δα καί τοΰ Μιλτιάδου, 
ξεπήδησε μιά φοΰχτα 
Ελλήνων γ ιά  νά συν- 
τρίψη τό βάρβαρο κα- 
τακτητή καί νά κάνη 
ν’ άνατείλη ξανά ό ή
λιος τής ελευθερίας στή 
σκλαβωμένη γή .

Πριν άπό 137 χρό
νια, οί "Ελληνες άρπα
ξαν τά  όπλα γ ιά  τήν 
’Εθνικήν των άποκατά- 
σταση καί με τίς ευλο
γίες τοΰ Παλαιών Πα- 
τρών Γερμανοΰ, άνώρ- 
θωσαν τό άνάστημά 
τους εναντίον τών 
Τούρκων, γ ιά  νά κερ
δίσουν τήν ελευθερία 
τους. Δέν ΰπελόγισαν 
τήν άσύγκριτα μικρή 
άριθμητική τους υπό
σταση. "Οσοι έμαθαν 
νά συγκρίνουν αρι
θμούς, μοιραία πελαγώνουν. Στούς αγώνες τών "Ελλήνων, ύπάρχει 
πάντοτε ή ίδια συντριπτική εις βάρος των άνισότης. Στο τέλος όμως 
πάντα  νικούν, γ ια τί κοντά στον κάθε "Ελληνα πού ξεσηκώνεται με 
τ ’ όπλο στά χέρια, μάχονται φάλαγγες καί λεγεώνες άναρίθμητες 
άλλων παλαιών ‘Ελλήνων. Ό  Παπαφλέσσας, όταν άποφάσισε νά στα- 
Θή στο Μανιάκι, ένοιωθε μέσα του ολοζώντανο τον Λεωνίδα. Οΐ "Ελ
ληνες γνωρίζουν νά μάχωνται καί νά πεθαίνουν γ ιά  τήν ελευθερία τους. 
’Αγωνίζονται πάντοτε γ ιά  μιά καί τήν αύτή ιδέα: Τήν ’Ελευθερία.

Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΑΡΜΑΝΟΣ 
ύψώνωυ τήυ σημαίαν τής Έλευθερίαί.
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‘Η ελευθερία αυτή συνθέτει τή θαυμαστή ενότητα τής 'ιστορίας μας. 
Αυτή συνδέει τους ζώντας με τους νεκρούς. Ποτέ ή Ιδέα αυτή δεν υπήρ
ξε τόσο βαθειά συνειδητή, τόσο διαυγής, όσο τό 1821.

Ή  25 Μαρτίου 1821 είναι τό σύμβολο μιας αφετηρίας τής 
νικηφόρου πάλης τοϋ "Εθνους γ ια  τήν Ελευθερία του. Τό Είκο- 
σιένα, είναι ένα κομμάτι φλογισμένη σάρκα. Υπήρξε γ ιά  τήν ιστορία 
τω ν λαών καί είναι καί σήμερα καί πάντοτε θάναι ένα φαινόμενο έκ- 
ρήξεως καί μεταρσιώσεως, πού έκαμε τήν Οικουμένη νά στρέψη τά 
βλέμματά της πρός τήν πατρίδα μας.

Σαν παραμύθι, πού όμοιο δεν άκούστηκε σ’ αύτό τον κόσμο, 
θ’ άντιλαλή καί θά κυκλώνη γή  κι’ ούρανό καί θά πυρώνη καρδιά καί

νοΰ. Τραγούδια καί 
παιάνες θ’ άναβλύζουν 
άπό τά  Ελληνικά χώ 
ματα, καί υπερηφάνεια 
θά γιγαντώ νη τήν ψυ
χή τού κάθε ελεύθερου 
άνθρώπου.

Μιά φούχτα 'Έλλη
νες, φτωχοί, γυμνοί 
άπό βόλια κι’ άρματα, 
ορθώθηκαν ξαφνικά καί 
ζήτησαν νά τινάξουν 
τις βαρείες τής σκλα
βιάς άλυσίδες. Τά φα
ράγγια  άντιλάλησαν.

Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ^  σ ,τήχησαν οι γλυκείες
στροφές τού Ρήγα, πύπνησαν τών προγόνων οί σκιές. "Ανδρες, γυ 
ναίκες καί παιδιά, γέροι καί γρηές ξεμπρατσώθηκαν. Τέντωσαν τά  
στήθη τους καί ή ιαχή τους έσμιξε μέ τό τρόπαιο τού Λεωνίδα.

Στήν απέραντη πορεία τής 'ιστορίας τώ ν μεγάλων λαών, ύπάρ- 
χουν σταθμοί, μπροστά στούς όποιους τό μυαλό τού άνθρώπου στέ
κει εύλαβικά. Σήμερα, άς σωπάση κάθε μικρόψυχη σκέψη. ”Ας άναπαυ- 
θοΰμε γ ιά  λίγο κάτω ά π ’ τή σκιά μιάς μεγάλης μας δόξας. Ό χ ι  πώς 
κουραστήκαμε, άλλά γ ια τί κι’ οί π ιο  δυνατοί έχουν άνάγκη νά ξεκου
ράζουν γ ια  λίγο τό  λογισμό τους, άντικρύζοντας τό Είναι τους μέσα 
στις λαμπρές σελίδες τής ιστορίας των. Τα περασμένα τής γενιάς μας 
είναι τοσο αληθινα καί υπέροχα πού αιώνια θά στέκουν μπροστά μας, 
έτσι πού εύκολα ν’ άντικρύζουμε τον εαυτό μας μέσα σέ κάθε τους με
γάλη εικόνα.

Ελάτε, λοιπόν, νά σταθούμε νά δούμε τή μεγάλη τούτη μέρα. Στήν
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ασέληνο κι’ ερεβώδη νύχτα τής δουλείας, ενώθηκε και έξηγέρθη ή 
ψυχική συνισταμένη τού “Εθνους, ή οποία έθραυσε τις αλυσίδες κι’ 
έπανέφερε την άστεγη ελευθερία στη γνώριμη στέγη της. Ό  Εθνικός 
ψάλτης, ό Ρήγας, προετοίμασε ψυχικά τό  “Εθνος σαν άλλος Τυρ
ταίος τής άρχαιότητος. Σ ιγά-σιγά ό ψυχικός πήγασος του Εθνικού 
μεγαλείου ανυψώνεται σ’ αιθέρια στρώματα καί ή φλόγα τής δράσεως 
εξαπλώνεται με ταχύτητα  πυρκαϊάς.

Ό  απλοϊκός αγρότης, εγκαταλείπει τό δρεπάνι καί παίρνει τό 
όπλο. Τό δίκαιο τού άγώνος καί ό πατριωτικός ενθουσιασμός, μετα
βάλλει τόν ήσυχο άγρότη σέ η
ρώα καί τη σεμνή καί άσθενή 
παρθένα, ικανή νά χορεύη τό 
Ζαλόγγειο χορό τού θανάτου.

’Απεριόριστα καί μέχρι τούς 
ούρανούς άνεβαίνει ή λάμψη τής 
δόξας των ήρώων. Πάνω καί πέ
ρα ά π ’ τά  σύννεφα προβαίνει ή 
αιχμή τού οβελίσκου των Θυ
σιών. Πιο κάτω άπό τά  τάρτα- 
ρα κατεβαίνει ή οίμωγή κι’ ό 
θρήνος. Πέρα ά π ’ τούς ώκεανούς 
διαχέονται οΐ ποταμοί των αι
μάτων.

1821-1827. Ε π τ ά  χρόνια.
Ε π τ ά  εκθαμβωτικές εξέδρες. Ή 
μιά ψηλότερα άπό την άλλη καί 
πάνω  στη κάθε μιά, άγαλματικό 
σύμπλεγμα τρόμου καί μεγα
λείου. Οί "Ελληνες οραματίζον
ται τό  ξαναχτίσιμο τού Ελλη
νικού κόσμου, πού τόν έκλειναν μέσα στά στήθεια τους. "Ολη ή 
πορεία προδίδει πάλη, μαρτύριο καί θάνατο.

Δεν ύπάρχουν λέξεις, δεν ύπάρχουν χρώματα, δεν ύπάρχει άν- 
Θρώπινο μυαλό γ ιά  νά περιγράψη, νά χρωματίση καί νά φαντασθή 
τό μεγαλείο καί τή  λαμπρότητα αύτής τής ήμέρας.

’Αθάνατε Ε λλη νικ έ λαέ. Τρεις χιλιάδες χρόνια γράφεις 
με τό  αίμα σου τήν ίδια ιστορία. Μικρός, άσήμαντος τόν άριθμό, 
δημιουργείς θαύματα. Τρεις χιλιάδες χρόνια, κτίζεις Παρθενώνες. 
Λαξεύεις στό μάρμαρο άθάνατα άριστουργήματα. Είσαι ή π η γή  τού 
πεύματος καί τής ομορφιάς. Νικάς καί διοχετεύεις τό πνεύμα σου, τόν 
πολιτισμό σου ώς τήν άκρη τού κόσμου. Ή ττάσαι κι’ όμως νικάς 
μέ τό πνεύμα σου.
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Αθάνατη Ε λ λ ά δ α . Πολυδοξασμένη καί χιλιοματωμένη χώ 
ρα. Κάθε πήδημά σου στη μάχη, δείχνει τό σκίρτημα χιλιάδων χρόνων 
ενός λαοΰ πού γεννήθηκε, εζησε κι’ άνδρώθηκε μέσα στήν πνευματι- 
κώτερη ελευθερία. Στο βράχο σου έσπασαν, στο πέρασμα των αιώνων, 
δλα τά  κύματα τής βίας και τής βαρβαρότητας. Κάθε σου πέτρα έχει 
να διηγηθή έναν ήρωϊσμό ή ένα μαρτύριο, έναν άθλο ή μιά θυσία. 
Είσαι μιά γή  πού μιλάει. Μιά Θάλασσα, πού κάθε φλοίσβος της ξυπνάει 
τούς θρύλους άπειρων παλαιών καί νέων κατορθωμάτων.

Αύτής τής χώρας, γέννημα καί θρέμμα, άς συνεχίσουμε τή φω
τεινή πορεία, πού μέχρι τώρα χάραξαν κι’ άκολούθησαν οι πρόγονοί 
μας, μεταδίδοντας, ώς άλλοι σκυταλοδρόμοι, στούς έπερχομένους, 
τή  σκυτάλη τής νίκης του φωτός κατά του σκότους, τής άλήθειας κατά 
τοϋ ψεύδους, τής ελευθερίας κατά τής βίας. Τον κόσμο, μπορεί νά τον 
κατακτήσουν μόνον οί ιδέες, τό πνεύμα, τό Φως. Ποτέ όμως ή βία, τό 
κνούτο, τό σκοτάδι. Ή  Ε λλάδα ποτέ δέν πεθαίνει.

«Ποτέ δεν χάνεται ή Ελλάς, δέν σβύνει ή ψυχή της 
Τά σάβανά της έμαθε, νά σχίζη τό σπαθί της...»

όπως πολύ σωστά γράφει ό ποιητής.
7. ΡΑ Ι  ΚΟΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1958)

ΙΕ'.

Ύπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, ’Αστόν. Δ/ντοΰ Α* 
(Συνέχεια άπό τά προηγούμενο)

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, 
-  Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΗΣ -

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

187— ΟΙ επιχειρήσεις στη Γενική 'Ασφάλεια κατά την Κυριακή
10 Δεκεμβρίου 1944.

188— ΟΙ μάγιες κατά την Δευτέραν 11 Δεκεμβρίου 1944.

** *

187. Οί επιχειρήσεις στή Γενική Ασφάλεια κατά τήν Κυριακή 10 
Δεκεμβρίου 1944.

’Από τό πρωί της 10 Δεκεμβρίου 1944 οί κομμουνισταί άρχισαν νά πυρο
βολούν κατά τής Γενικής ’Ασφαλείας. Μία ισχυρά περιπολία, στήν οποία έλαβε 
μέρος και Ά γγλος Ύπολοχαγός, πήγε στο μέγαρο Σ.Ε.Κ. έπί τής όδοϋ Πολυτε
χνείου, γιά νά κάμη άπό εκεί σχετική άναγνώρισι. 'Η  περιπολία, ή οποία έπυροβο- 
λήθη άπό διάφορα σημεία, έφτασε στο μέγαρο τό όποιο βρήκε κενό. Ά πό  έκεΐ έρ- 
ριψε μερικές βολές όλμου έναντίον του ξενοδοχείου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» έπί τής όδοϋ 
Άβέρωφ, πού έχρησιμοποιεΐτο άπό τούς κομμουνιστάς ώς κέντρο έπιθέσεως καί 
έπέφερε άρκετές ζημίες, ώστε ήναγκάσθησαν νά τό έγκαταλείψουν.

Ά πό  τής 14.30' (2.30' μ .μ .) ώρας έγινε μιά αιφνιδιαστική έπίθεσις έναντίον 
του μεγάρου Ασφαλείας καί τοϋ Δ' Αστυνομικού Τμήματος. Προφανώς, ή έπί- 
θεσις κατά τής Ασφαλείας έγένετο γιά νά μη μπορέσουν οί άνδρες αύτής νά δώσουν 
βοήθεια στούς άστυνομικούς τοϋ Δ' Τμήματος, τοϋ οποίου ή κατάληψις ήταν ό άντι- 
κειμενικός τους σκοπός.

*0 ’Άγγλος Αξιωματικός, μέ ύπόδειξιν τοϋ ταγματάρχου κ. Δημητρίου Χα- 
τζηλία, έξετέλεσε μέ έπιτυχίαν πυρά μέ βαρειά όπλα (πολυβόλα καί όλμους) κατά 
των εστιών πυρός τών κομμουνιστών.

Οί κομμουνισταί όμως είχαν συγκεντρώσει άρκετές δυνάμεις καί έσυνέχισαν 
με τήν ίδια έ'ντασι τά πυρά καί μάλιστα κατώρθωσαν μερικοί άπό αυτούς νά εισχω
ρήσουν στήν πτέρυγα τοϋ συγκροτήματος κτιρίων τοϋ Πολυτεχνείου, πού βρίσκον
ταν άκριβώς άπέναντι άπό τό μέγαρο τής Ασφαλείας καί άπό έκεΐ νά βάλλουν κατά 
τοϋ κτιρίου τής Γενικής Ασφαλείας. Αμέσως συνεκροτήθη μιά ομάδα, μέ άντι- 
κειμενικό σκοπό νά αίφνιδιάση τούς κομμουνιστάς, πού είχαν εισχωρήσει στο Πο
λυτεχνείο καί νά τούς συλλάβη. Ή  έξόρμησις έ'γινε σέ μιά στιγμή πού περνούσε 
απο τήν όδό Πατησίων μία φάλαγγα άρμάτων. Οί άστυνομικοί μπήκαν στον πε
ρίβολο τοϋ Πολυτεχνείου, άλλά οί κομμουνισταί πρόλαβαν καί άπεχώρησαν λίγα 
λεπτά ένωρίτερα.

Τά άρματα μάχης άρχισαν έντονα πυρά στήν όδό Πατησίων μέχρι τής Πλα-
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τείας Α γάμω ν, δπου είχαν στηθή άπδ τούς κομμουνιστάς οδοφράγματα, καθώς καί 
στούς παραλλήλους δρόμους τής δδοΰ Πατησίων, γύρω άπό το κτίριο τής ’Ασφα
λείας. Κατόπιν τής εφόδου αύτής των αρμάτων, οί περισσότερες έστίες των κομ
μουνιστών έσταμάτησαν τα πυρά. ’Ακολούθως τα άρματα άπεσύρθησαν, οπότε οί 
κομμουνισταί άρχισαν νέα αιφνιδιαστική έπίθεσι κατά τοϋ Δ ' ιδία ’Αστυνομικού 
Τμήματος, επί τής όδοϋ Γ' Σεπτεμβρίου καί Σολωμοϋ. Οί άνδρες τοϋ Τμήματος 
αύτοϋ, άφοϋ ήγωνίσθησαν μέ πείσμα, έξήντλησαν τά πυρομαχικά τους καί έτσι στις 
17 (5 μ.μ.) ή ώρα έγκατέλειψαν το Τμήμα καί ήλθαν στή Γενική ’Ασφάλεια μαζί 
μέ τούς στρατιωτικούς συμβούλους κ. κ. Λοχαγόν Γ. Φλώρον καί ’Επίλαρχον Γ. 
Σκελέον.

Οί άνδρες τοϋ Τμήματος αύτοϋ άργότερα, κατόπιν διαταγής, έστάλησαν στήν 
’Αστυνομική Διεύθυνσι.

Άφοϋ δλη τήν ήμέρα οί κομμουνισταί δεν μπόρεσαν να κάμψουν τήν άντί- 
στασι τών άστυνομικών τής Γ ενικής ’Ασφαλείας, έπεχείρησαν νά τούς άποθαρρύνουν 
μέ άλλα λιγώτερο σοβαρά μέσα. Τοποθέτησαν δηλαδή ένα συγκρότημα τηλεβοών 
(χωνιών) σέ γειτονική ταράτσα, τό όποιον δλη τή νύχτα ούρλιαζε κυριολεκτικά με
ταδίδοντας άπειλές: «Μπουραντάδες, χαφιέδες, μοναρχοφασίστες, έρχεται ό Ό ρέ- 
στης! θά σάς σφάξουμε δλους κλπ.».

’Εννοείται δτι τούς ύποδέχοντο οί καγχασμοί τών άστυνομικών καί μερικές 
ομοβροντίες καί έκτοτε ό Όρέστης, πού διαρκώς ερχόταν, δέν έφθανε ποτέ’ καίτοΰτο 
άποτελοΰσε τό προσφιλές θέμα διασκεδάσεως τών άστυφυλάκων.

Κατά τήν ήμέρα αυτή ό Υποδιοικητής κ. Γ. Λίναρης, μέ μιά μικρή δύναμι, 
έπεχείρησε μιά επικίνδυνη μακρυνή περιπολία μέχρι τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος, 
πού ειχεν έγκατασταθή στά κτίρια τής όδοϋ Πατησίων άριθ. 93, καί τό όποιο άνθί- 
στατοήρωϊκώτατα στις λυσσώδεις έπιθέσεις τών κομμουνιστών. Οί κομμουνισταί, 
τούς όποιους οί άστυνομικοί συναντούσαν, άλλοτε μέν πυροβολούσαν καί άπεμακρύ- 
νοντο, άλλοτε δέ φώναζαν μέ τά χωνιά τους: «χαφιέδες, θά πεθάνουμε δλοι γιά νά 
πάρουμε τήν ’Ασφάλεια» καί ή άπάντησις ήταν λακωνική: «έλάτε, σάς περιμένουμε». 
Τήν ΐδια μέρα ό άστυφύλακας Τ σ α π α τ σ ά ρ η ς ,  ό όποιος έκανε συνεχώς μόνος 
του άναγνωριστικές περιπολίες, έφτασε μέχρι τής Πλατείας Βάθης, δπου άντελή- 
φθη τρεις κομμουνιστάς νά μεταφέρουν δύο δοχεία. Τούς πυροβολεί καί τούς άνα- 
γκάζει νά έγκαταλείψουν τά δοχεία, τά όποια έφερε μόνος στή Γενική’Ασφάλεια. 
Έπρόκειτο περί δύο ναρκών, μέ τις όποιες σχέδιαζαν ν’ άνατινάξουν διάφορα σπήτια.

'Η  νύχτα, έκτος άπό τήν ανταλλαγή μερικών πυροβολισμών καί τις άπειλές 
μέ τά χωνιά, πέρασε μέ σχετική ήσυχία, ένώ δμως πάντοτε άγρυπνούσαν οί άστυ- 
νομικοί.

188. Οί μάχες κατά τή Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 1944.
Στις 11 Δεκεμβρίου, ήμέρα Δευτέρα, οί κομμουνισταί δέν έφάνησαν δτι θά 

ενεργήσουν έπίθεσι κατά τής Γενικής ’Ασφαλείας καί έτσι μέχρι τό μεσημέρι δέν 
έσημειώθη δράσις ούτε άπό τή μιά, οΰτε άπό τήν άλλη πλευρά.

Στις 14.30' (2.30' μ.μ.) δμως, άρχισε αίφνιδιαστικώς μιά λυσσώδης έπί- 
θεσις έναντίον τής Γενικής ’Ασφαλείας μέ βαρειά δπλα, χειροβομβίδες καί δυναμί- 
τιδες. Οί κομμουνισταί έβαλλαν μέ έντεταμένα πυρά άπό πολλά σημεία καί μέ με
γαλύτερες δυνάμεις.

Οί άστυνομικοί δμως είχαν έπωφεληθή τής πρωινής άνάπαυλας καί είχαν 
ένισχύσει τά οχυρωματικά τους έργα. Είχαν κατασκευσθή νέες πολεμίστρες στούς 
τοίχους διά διατρήσεως αύτών καί είχαν οχυρώσει μέ σάκκους άμμου τό ύπόγειον 
τοϋ κτιρίου, δπου άλλοτε τό Κέντρον «Η ΣΤΡΕΛΝΑ», εις τρόπον δύστε ή κατά- 
ληψις τοϋ μεγάρου καθίστατο άδύνατος.

"Ετσι, παρ’ δλον δτι οί έπιθέσεις συνεχίζονταν μέ μεγάλο πείσμα, άπεκρού-
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σθησαν δλες άπό τούς άστυνομικούς πού πολεμούσαν μέ γενναιότητα, ηρωισμό καί 
αύταπάρνησι. 'Ο  άρχιφύλαξ Πιπεράκης, ό όποιος 
έχειρίζετο τό μόνο βαρύ πολυβόλο της ’Ασφαλείας, 
τό άνεβάζει στο μικρό ταρατσάκι, δηλαδή στο υψη
λότερο σημείο τοϋ κτιρίου, μέ κίνδυνο τής ζωής του 
καί βάλλοντας συνεχώς ριπές έξουδετερώνει δύο 
έπικίνδυνες φωληές πολυβόλων των κομμουνιστών.
’Αλλά έδέχθη μια σφαίρα στο στήθος καί έτραυ- 
ματίσθη βαρύτατα. Μετεφέρθη άμέσως στο Νοσο
κομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)), όπου άφοϋ έπάλαι- 
σε επί ημέρες μέ τό θάνατο, τέλος έσώθη καί πα- 
ρέμεινε άνάπηρος τής ’Αστυνομίας.'

'Η  μάχη έσυνεχίσθη έντονωτάτη καί άδιάκο- 
πος μέχρι τής 18ης ώρας (6 μ .μ .), οπότε οί κομ- 
μουνισταί άναγκάσθησαν ν’ άποχωρήσουν.

Κατά τη μάχη αύτή, έκτος τοϋ άρχιφύλακος 
Πιπεράκη έτραυματίσθησαν καί οί έξής : 1) 'Ο  ά- 
στυφύλαξ Παναγιώτης Δάγκλης, μέ τραύμα στο 
δεξί χέρι. 2) 'Ο  άστυφύλαξ Κ. 332 Οικονόμου Θω
μάς, μέ τραύμα στο δεξί φρύδι. 3) Ό  άστυφύλαξ 
Κ. 410 Άραπογιάννης Δημ., μέ έλαφρά τραύματα 
στο δεξιό βραχίονα καί στο θώρακα καί 4) Ό  Άνθυπαστυνόμος Κουτάς ’Ιωάννης, 
στο αριστερό πόδι καί τό άριστερό χέρι. (Συνεχίζεται)

Ό  Ά σ τ υ φ ύ λ α ξ
Τον βλέπεις ’κεΐ στού δρόμου τη γωνιά, 
τον βλέπεις στην πλατεία, στο σοκκάκι, 
τον βλέπεις στα ψηλά, στο Κολωνάκι, 
τον βλέπεις στή φτωχή τή γειτονιά.

★
Τον είδες νύχτα, μόνος να γυρνά 
τον είδες μέρα, μέσα στο λιοπύρι, 
τον είδες στ’ άνοιχτό σου παραθύρι, 
τον είδες καί τον βλέπεις πού περνά.

★
Τον είδες άποκοΰμπι τοΰ φτωχού, 
τόν βλέπεις τ ’ άβοήθητου ελπίδα, 
τον είδες ν’ άγρυπνά για τήν πατρίδα 
τόν βλέπεις, τόν αισθάνεσαι παντού.

★
Τόν είδες καί τόν βλέπεις όπου πας 
τό βιος καί τήν τιμή σου προστατεύει, 
τό μόνο άπό σένα πού γυρεύει 
είναι—κι’ άξίζει—να τόν άγαπας.

Θ. Χαρλαντης



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 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 ΓΙοινικοϋ 
Δικαίου καί μέλους τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου της Διεθνούς 'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου 

κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π . ΓΙΩΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

18. Μία πρότασις τοϋ Πολωνού Καθηγητοϋ κ. Bierzanek διά τά εγκλήματα τά στρε
φόμενα κατά τής ασφαλείας τής άεροπλοίας.

19. Άπόφασις επί τοϋ 4ου θέματος, 
ε'. Γενικαί συνελεύσεις.

20. Λήξις τών εργασιών τοϋ συνεδρίου.
21. Αποχαιρετιστήριος λόγος προς τούς συνέδρους τοϋ Υπουργού κ. Τσάτσου.
22. "Υμνος τοϋ Γεν. Γραμματέως τής Διεθνούς Έταιρ. Ποιν. Δικαίου κ. Bouzat προς 

την ’Ελλάδα, την μητέρα τών υψηλών ιδεών καί τοϋ πολιτισμού.
23. ’Επίλογος.

Η=* *
18. Μία πρότασις τοΰ Πολωνού Καθηγητοϋ κ . B ie rz a n e k  διά τά 

έγκλήματα τά στρεφόμενα κατά τής ασφαλείας τής άεροπλοίας.
Άνεφέρθησαν ύπό άλλων συνέδρων ήμεδαπών καί άλλοδαπών καί άρκεταί άλ- 

λαι είδικαί περιπτώσεις έν τή άεροπλοία, χρήζουσαι ρυθμίσεως. 'Ως προς τον άρι- 
θμόν τών έν τή αεροπορία τελουμένων εγκλημάτων, διεπιστώθη ότι, αν καί έχει άνα- 
πτυχθή σπουδαίως ή διά τών άεροπλάνων συγκοινωνία, τά μεγάλα έγκλήματα δεν 
είναι, ευτυχώς, πολλά. Εις τοϋτο συντελεί ίσως καί ή σχετικώς μικρά διάρκεια τών 
άεροπορικών ταξειδίων. Καθά άνεκοίνωσεν εις τό συνέδριον ό Γάλλος καθηγητής κ. 
Pepin, νομικός σύμβουλος τής προαναφερθείσης Διεθνούς Επιτροπής πολιτικής 
άεροπορίας (OACI—ICAO), μέχρι σήμερον δεν είναι γνωστά είμή πέντε (5) κα
κουργήματα διαπραχθέντα εντός άεροσκαφών, έν ω έξ άλλου έλαφραί παραβάσεις, 
ως λ.χ. παραβάσεις έσωτερικών κανονισμών ύπό έπιβατών ή ύπό τοϋ πληρώματος, 
άπειθαρχία προσωπικού κ.τ.τ., τελούνται περί τάς δέκα άνά πάσαν ημέραν. ’Ιδιαί
τερον ένδιαφέρον έμφανίζει μία πρότασις τοϋ Πολωνοΰ άντιπροσώπου καθηγητοϋ 
κ. Bierzanek, άφορώσα την άποτελεσματικήν δίωξιν τών έγκλημάτων, τών στρεφο- 
μένων κατά τής ά σ φ α λ ε ί α ς  τ ή ς  ά ε ρ ο π λ ο ί α ς .  Προέτεινεν ούτος, όπως 
όργανωθή ύπό την αιγίδα τοΰ Ο .Η.Ε. διεθνής έπιθεώρησις, ή οποία νά έπιβλέπη τάς 
έπί τοιούτων ύποθέσεων γινομένας άνακρίσεις. Προέτεινεν επίσης, όπως, κατά μεταρ- 
ρύθμισιν τών σήμερον διεθνώς κρατούντων, συμφώνως προς τά όποια έπί κατηγορου
μένων διά πολιτικά έγκλήματα δεν χωρεΐ έκδοσις αυτών εις τό ένδιαφερόμενον 
Κράτος, γίνη διεθνής συμφωνία, διά τής οποίας έξαιρετικώς. νά έπιτρέπηται (πλήν 
μιας ειδικής περιπτώσεως) ή έ'κδοσις προσώπων κατηγορουμένων διά κακουργή
ματα στρεφόμενα κατά τής άσφαλείας τής άεροπλοίας, έ'στω καί αν ταΰτα έχουν 
έλατήρια πολιτικής φύσεως· καί τοϋτο διότι, λόγω τής ειδικής φύσεως τοΰ άερο- 
πλοίου, διά τοιούτων έγκλημάτων διακυβεύεται ύπέρ πάσαν άλλην περίπτωσιν ή 
άσφάλεια καί έπιβατών έθνικοτήτων άλλων, έντελώς ξένων προς τον πολιτικόν 
σκοπόν τοΰ έγκλήματος. Διά τοιαύτης τίνος διατάξεως, ΐσχυρίσθη ό ομιλητής, 
θά παρακαμφθή ό τυχόν έκ τοιούτων λόγων παρά τώ Κοινώ δισταγμός προς χρησι
μοποίησή τοϋ έξυπηρετικοΰ τούτου συγκοινωνιακού μέσου.’Επίσης ελαβον τον λό-

(Συνέχεια έκ τοΰ προ
ηγουμένου και τέλος)
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γον έκ των άλλοδαπών οί κ.κ. Jescheck (Γερμανία Δ υτ.), De Angelis (’Ιταλία), 
Schaerer (Ελβετία), Shigemi (’Ιαπωνία) κ.ά.

19. Άπόφασις ΙπΙ τοϋ 4ου θέματος.
Τό πολυσύνθετον αμα καί καινοφανές τοϋ συνόλου θέματος, ώς έκ της φύσεως 

τοϋ περιεχομένου του, καθώς καί ή κατ’ άνάγκην έμφανισθεΐσα διάστασις γνωμών 
έπί πλείστων λεπτομερειακών ζητημάτων, έπέβαλον είς τό συνέδριον, μη διαθέτον 
αρκετόν χρόνον διά λεπρομερειακάς συζητήσεις, να έξεύρη τήν καλλιτέραν δυνατήν 
οδόν. Άπεδέχθη μέν κατ’ άρχήν, δτι επιβάλλεται ή σύναψις διεθνούς συμβάσεως, 
άφορώσης τάς έπί «πολιτικών άεροσκαφών» τελουμένας έγκληματικάς πράξεις’ εί
ναι δμως εύνόητον, δτι τό νά συνταχθή εν σχέδιον τοιαύτης διεθνούς συμβάσεως άπό 
συνέδριον, τοϋ οποίου ή διάρκεια μετραται μέ τάς ώρας, θά ήτο άδύνατον, πάντως 
δυσχερές, αν καί υπεβλήθη άπό τον γενικόν εισηγητήν έν άξιόλογον προσχέδιον. Εύ- 
λόγως δθεν προέκρινε τό Τμήμα, καί είτα ή Γενική Συνέλευσις, νά διατυπώσουν είς 
τήν άπόφασίν των τά βασικά σημεία, έπί τών οποίων υπήρξε σύμπτωσις γνωμών, 
νά άφήσουν δέ δπως έπιληφθή τής συντάξεως τοιούτου σχεδίου συμβάσεως ή αρμό
δια διεθνής ’Επιτροπή, περί ής κατωτέρω.

"Οθεν, περί τών έπί μέρους περιπτώσεων, έφ’ ών υπήρξε σύμπτωσις γνωμών, 
τό Συνέδριον ά π ε φ ά ν θ η  ώς εξής:

"Οτι ή έξουσία τοϋ κυβερνήτου τοϋ αεροσκάφους, οπουδήποτε αν εύρίσκηται 
τοΰτο, έκτείνεται είς τό δικαίωμα αύτοϋ νά λαμβάνη κυρίως τά αναγκαία μέτρα προς 
βεβαίωσιν τελεσθείσης άξιοποίνου πράξεως.

"Οτι αί Άστυνομικαί Ά ρχα ί τοϋ Κράτους τής προσγειώσεως, οφείλουν νά 
προβαίνουν είς μέτρα «δικαστικής συνδρομής», έπί τη αιτήσει τοϋ κυβερνήτου τοϋ 
αεροσκάφους, έστω καί άν τό Κράτος, είς τό όποιον τό άεροσκάφος προσεγειώθη, 
δεν διεκδικεΐ ποινικήν αρμοδιότητα προς έκδίκασιν τής τελεσθείσης πράξεως.

Έ ξ έ φ ρ α σ ε ν  έπίσης τό Συνέδριον τήν ε υ χ ή ν ,  δπως καταστοΰν δλα 
τά Κράτη αρμόδια νά έκδικάζουν τά έγκλήματα τά διακυβεύοντα σοβαρώς τήν άσ- 
φάλειαν τής άεροπλοΐας. "Οσον άφορα δέ τήν σύνταξιν σχεδίου διεθνούς συμβάσεως 
προς ρύθμισιν τοϋ συνόλου θέματος, παρέπεμψε τήν σύνταξιν τοιούτου σχεδίου 
συμβάσεως είς τήν άρμοδίαν προς τοΰτο ’Επιτροπήν τοϋ ’Οργανισμού τής Διεθνούς 
πολιτικής άεροπορίας (OACI—IC A O Ji1).

Σ υ ν έ σ τ η σ ε  δέ, δπως κατά προτίμησιν ή νομική έπιτροπή τοϋ έν λόγω 
’Οργανισμού προβή είς τήν σύνταξιν Σχεδίου διεθνούς συμβάσεως περί τών έγκλη- 
μάτων, τών τελουμένων έπί άεροσκαφών, δι’ άεροσκαφών ώς οργάνου καί ύπό άερο
σκαφών. Έπεφόρτισε τέλος τον Γενικόν Γραμματέα τού παρόντος Συνεδρίου, δπως 
μεριμνήση καί άποσταλή τό ταχύτερου είς τονείρημένον’Οργανισμόν (OACI—ICAO) 
το σύνολον τών έγγράφων τού παρόντος συνεδρίου, έκθέσεων, πρακτικών κλπ.

Τά Ιγγραφα ταΰτα άπεστάλησαν ήδη είς τον προς δν δρον.
’Ey τέλει τής άποφάσεως τού 4ου Τμήματος άνεγράφη ή κατωτέρω κοινή πρό- 

τασις τών καθηγητών κ.κ. Bouzat καί Καρανίκα, γενομένη δεκτή καί ύπό τής γενι
κής συνελεύσεως, έχουσα οΰτω:

«Εύκταϊον ήθελεν εισθαι, δπως είς ήν περίπτωσιν ήθελεν ίδρυθή Διεθνές Δι- 
καστήριον προς κανονισμόν άρμοδιοτήτων, άναλάβουν τά Κράτη τήν ύποχρέωσιν νά

1. Ό  ’Οργανισμός τής Διεθνούς πολιτικής άεροπορίας—Organisation de 1’aviation civile 
Internationale (OACI—ICAO), περί ού καί έν προηγουμέναις σημειώσεσι (άνωτ. σελ. 5638) 
σημ. 1 καί 2) συνοπτικώς έμνημονεύσαμεν, έδρευε! έν Μόντρεαλ τού Καναδά καί έχει αρμο
διότητα νά συγκαλή διπλωματικάς συνδιασκέψεις τών Κρατών πρός κατάρτισιν διεθνών συμ
βάσεων άφορωσών τό αεροπορικόν δίκαιον. Ό  έν λόγω ’Οργανισμός συνέστη δυνάμει τής διε
θνούς συμβάσεως τού Σικάγου τής 7 Δεκεμβρίου 1944. Είς τήν διεθνή ταύτην σύμβασιν τού 
Σικάγου μετέσχον 71 Κράτς, τό δλον σχεδόν τών Κρατών τά όποια έκπληρούν άεροπορικήν 
συγκοινωνίαν, πλήν τής Ρωσίας.
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υποβάλλουν υπό τήν κρίσιν του καί τάς άναφυομένας συγκρούσεις ποινικής άρμοδιό- 
τητος έπί περιπτώσεων άεροπλοΐας».

Σημειωτέον, ότι τό τέταρτον τοϋτο τμήμα τοϋ συνεδρίου ήσχολήθη μέ τήν 
άεροπλοΐαν, τής οποίας ή πτήσις, ώς έκ των φυσικών νόμων, έξικνεΐται ώς έσχατον 
δυνατόν δριον έφ’ δσον υπάρχει γηΐνη άτμόσφαιρα.

Μέ τήν ρύθμισιν ζητημάτων άναγομένων εις τήν πτήσιν εις τό Διάστημα, 
ήσχολήθη μετ’ όλίγας άπό τοϋ ήμετέρου συνεδρίου ήμέρας, ήτοι περί τά μέσα ’Οκτω
βρίου 1957, έτερον διεθνές συνέδριον άποκληθέν «άστροναυτικόν», συνελθόν έν 
Βαρκελώνη τής 'Ισπανίας.

ε ' . Γενικαί συνελεύσεις.
Δέν υπάρχει περίπτωσις να ένδιατρίψω έπί των γενομένων έν ταΐς γενικαΐς 

συνελεύσεσι συζητήσεων, διότι τά πορίσματα αυτών παριστώνται διά τών άνωτέρω 
καταχωρηθεισών άποφάσεων τών τεσσάρων τμημάτων, αί όποΐαι είναι διατυπω- 
μέναι ώς έπεκυρώθησαν ή τελικώς έτροποποιήθησαν υπό τής γενικής συνελεύσεως. 
’Οφείλω δμως νά έξάρω τήν δεξιάν διεύθυνσιν τών συζητήσεων αυτής ύπό τοϋ 
προέδρου κ. Cornil, ό όποιος διά τής ταχύτητος άντιλήψεως τών άναφυομένων ζη
τημάτων, τής έπικαίρου καί μετά τής χαρακτηριζούσης αύτόν άκρας εύγενείας 
παρεμβάσεώς του, έπέτυχεν ώστε αί συζητήσεις νά διεξαχθοΰν έν πλήρει ήρεμία 
καί μεθοδικότητι. Παρομοία δ’ ΰπήρξεν ή συζήτησις καί εις τά τέσσαρα τμήματα 
ύπό τήν όντως άξιόλογον διεύθυνσιν τών τεσσάρων προέδρων τών τμημάτων. Ή  
συμβολή έξ άλλου τών καθ’ έκαστον συνέδρων ΰπήρξεν ιδιαιτέρως συντελεστική 
εις τό νά τηρηθούν δλαι αί συζητήσεις εις έπίπεδον άκρας όμαλότητος καί άβρό- 
τητος, παρά τάς έκάστοτε άνακυπτούσας συγκρούσεις γνωμών προερχομένας άπό 
άντιθέτους έπιστημονικάς δοξασίας, έλκούσας πολλάκις τήν άντίθεσιν ταύτην άπό 
διϊστάμενα πολιτικά συστήματα. Θά άναφέρω ένταϋθα όνόματά τινα τών άξιολό- 
γων τούτων κυρίων, διότι προφανώς δλα δέν είναι δυνατόν νά μνημονευθοΰν : Ancel 
(Γαλλία), Bouzat (Γαλλία), G ivanovitch (Γιουγκοσλαβία), Badzinowicz (Μεγ. 
Βρεττανία), Graven (Ελβετία), B appaport (Πολωνία), Leche (Σουηδία), van 
Bemmelen ('Ολλανδία), G ram m atica (’Ιταλία), Koudriavzev (Σοβ. Ρωσία), 
Szerer (Πολωνία), Jim enez de Asua (’Αργεντινή), Krille (Γερμανία Δ υτ.), Solnar 
(Τσεχοσλοβακία), Herzog (Γαλλία), De Cant) Βέλγιον), Funaro (’Ιταλία), 
Panchaud (Ελβετία), Charles (Βέλγιον), Sliwowski (Πολωνία), Gunzburg 
(Βέλγιον), M ayer (Γερμανία Δυτ.), Osseyran (Λίβανος), Z lataric (Γιουγκοσλα
βία), Miguel Perez (Βενεζουέλα) καί πολλοί άλλοι.

Εις μίαν τών συνεδριάσεων τής γενικής συνελεύσεως ύπεβλήθησαν προτά
σεις θεμάτων έν δλω δέκα έξ (16), μεταξύ τών οποίων θά γίνη ύπό τοϋ Διοικητι
κού Συμβουλίου τής Διεθνούς 'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου έκλογή τεσσάρων (4) 
ίνα αποτελόσουν τήν ήμερησίαν διάταξιν τοϋ προσεχούς έν έτει 1961 συγκληθησο- 
μένου, εις Λισσαβώνα κατά πάσαν πιθανότητα, ογδόου διεθνούς συνεδρίου ποινικού 
δικαίου. Μεταξύ τών άνωτέρω προτάσεων δύο (2) ύπήρξαν έλληνικαί, μία ή έμή 
πρότασις, ήν άνέφερα άνωτέρω (Άστυν. Χρονικά Στ',σ. 5532) καί έτέρα ή τού Ά ντει- 
σαγγελέως Έφετών κ. Λάσκαρη, έχουσα οΰτω : «’Επιρροή τού Τύπου καί τών κι- 
» νηματογραφικών ταινιών έπί τής παιδικής έγκληματικότητος καί μέτρα ληπτέα 
» προς άποτροπήν ιδία τών έπιβλαβών συνεπειών τών άστυνομικών μυθιστορη- 
» μάτων καί τών κινηματογραφικών ταινιών έπί τής μορφώσεως καί τού πνεύ- 
» ματος τών παίδων».

20. Λήξις τών εργασιών τοϋ Συνεδρίου.
Αυτός είναι, εις τά έξέχοντα αύτοΰ σημεία, ό έπιστημονικός άπολογισμός 

τού συνεδρίου τών ’Αθηνών. Κατά τήν λήξιν τών έργασιών οί άρχηγοί τών έπι- 
σήμων ’Αντιπροσωπειών τών Κρατών έξεφώνησαν τούς άποχαιρετιστηρίους λό-
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γους των, μεστούς ευάρεστων εντυπώσεων άπό την ύλην όργάνωσιν καί διεξαγω
γήν του συνεδρίου καί έν γένει άπό την έν Έλλάδι διαμονήν των.

Έ κτος δμως των πορισμάτων του συνεδρίου, ήτοι των αποφάσεων αύτοϋ των 
ληφθεισών βάσει των έν αύτω γενομένων συζητήσεων, ή έπιστημονική πλευρά έξυ- 
πηρετήθη πλουσίως καί άπο έτέρας άπόψεως. Το συνέδριον τούτο έγένετο άφορμή, 
ώς καί έν αρχή έλέχθη, νά συνταχθοϋν περί των 4 συζητηθέντων έν αύτω θεμάτων 
ύπερεκατόν είδικαί έκθέσεις ή εισηγήσεις άπο έπιστήμονας διαφόρων Χωρών δλων 
των ήπείρων, εις τάς οποίας έκθέσεις είναι άποτυπωμένη ή σκέψις, ή νοοτροπία καί 
αί νομοθεσίαι των διαφόρων Λαών. Αί έκθέσεις αύται έχουν δημοσιευθεϊ είς γνωστά 
νομικά περιοδικά είς δύο—τρεις τάς κυριωτέρας εύρωπαϊκάς γλώσσας, κυρίως είς 
τήν γαλλικήν αί πλεϊσται (Χ). Παραλλήλως προς αύτάς, αί τέσσαρες «γενικαί εί 
σηγήσεις», αί συνταχθεΐσαι ύπο τών γενικών εισηγητών άποτελοϋν τό άπαύγασμα 
τής παγκοσμίου σκέψεως έπί τών τεσσάρων θεμάτων. Παραδειγματικώς άναφέ- 
ρομεν τήν έπί τού 4ου θέματος, δπερ είδικώτερον ένδιαφέρει τήν ’Αστυνομίαν, γε
νικήν είσήγησιν τού καθηγητοϋ κ. Alex Meyer (Γερμανία Δ υτ.). Ή  γενική αΰτη 
είσήγησις, άποτελουμένη άπό εκατόν είκοσι (120) πυκνοτυπωμένας σελίδας συνή
θους σχήματος, παραλλήλως προς τήν έσωτερικήν έπιστημονικήν αυτής άξίαν, 
αποτελεί ταυτοχρόνως συγκέντρωσιν καί εύρετήριον τού άνά τον Κόσμον ύπάρχον- 
τος μέχρι τοϋδε έπιστημονικοΰ, προπαρασκευαστικού καί νομοθετικού υλικού έπί 
τού θέματος τών έν τή άεροπορία τελουμένων έγκληματικών πράξεων. Πάντα 
ταΰτα άποτελοϋν πολύτιμον, άλλά καί σχετικώς εύχερώς προσιτόν έφόδιον διά πάντα 
βουλόμενον οποτεδήποτε νά έγκύψη κατά βάθος καί πλάτος, άλλά καί έν συγκριτικώ 
δικαίω είς τήν μελέτην τίνος ή καί δλων τών έν τώ συνεδρίω συζητηθέντων θεμάτων.

’Από άπόψεως ψυχαγωγίας τών συνέδρων καί έπιδείξεως είς αύτούς τών άξιο- 
θεάτων τής Χώρας, έπεσκέφθησαν ούτοι, συμφώνως προς τό έπί τούτω καταρτισθέν 
πρόγραμμα, τήν Άκρόπολιν ήτις καί έφωταγωγήθη καθ’ δλας τάς έσπέρας, τό Σού- 
νιον, τάς Μυκήνας, τήν έν Τίρυνθι άγροτικήν φυλακήν, τό Ναύπλιον, τήν ’Επίδαυρον 
καί τό Λουτράκι κατά τήν έπάνοδον. ’Επίσης έγένοντο δεξιώσεις είς τό Δημαρχεΐον 
τών ’Αθηνών, τό Πανεπιστήμιον, υπαίθριος δεξίωσις είς τον 'Όμιλον Άντισφαιρί- 
σεως άπό τον Δικηγορικόν Σύλλογον ’Αθηνών, καθώς καί εις τινας ξένας Πρεσβείας. 
Ή  προαγγελθεϊσα παράστασις είς τό Θέατρον Ήρώδου τού ’Αττικού τού άρχαίου 
δράματος τού Σοφοκλέους «’Αντιγόνη» έματαιώθη, ένεκα αίφνηδίας άσθενείας τών 
ήθοποιών, έπισυμβάσης τήν προτεραίαν τής ώρισμένης ήμέρας.

21. ’Αποχαιρετιστήριος λόγος πρός τούς συνέδρους τοϋ Ύπουργοϋ 
κ . Τσάτσου.

Ό  έπίλογος τού δλου συνεδρίου έλαβε χώραν έν Γλυφάδα είς τό έξοχικόν κέν- 
τρον «’Αστέρια», δπου παρετέθη είς δλους τούς συνέδρους ύπό τού κ. Υπουργού 
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως έπίσημον άποχαιρετιστήριον γεύμα. Ό  Υπουργός κ. 
Τσάτσος είς τον λόγον τον όποιον έξεφώνησε κατά τό γεύμα, έξέφρασε πρώτον τήν 
μεγάλην χαράν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διότι υποδέχεται τόσους διακεκριμέ-

(1) Είς γαλλικήν γλώσσαν: "Ορα Revue Internationale de Droit Penal nos 3e et 
4etrim. 1956, nos le  et 2e trim. 1957,Recueil Sirey Paris. Rapports franfais au V ile  Congres 
I. D.P. presentation Marc Ancel, Centre fran^ais de Droit Compare, Editions Cujas Paris, 
19l>7. Revue de droit penal et de Criminologie, Mars 1957 p. 559-588 juin et juillet. 1957, 
p. 986—992, Bruxelles. Είς γερμανικήν γλώσσαν "Ορα Deutsche Beitrage zum VII. Interna- 
tionalen Strafrechts Kongress, W alter de Gruyter Co. Berlin (W) 1957. Καθυστερήσασαι εκ
θέσεις πρόκειται νά δημοσιευθοΰν γαλλιστί είς τό Ιον τεϋχος τοϋ έτους 1958 της Revue In ter
nationale de droit penal, αί δέ ίταλικαί είς Ιταλικά νομικά περιοδικά. At 4 «γενικαί εισηγήσεις» 
έδημοσιεύθησαν είς τό τεϋχος 3me et 4me trim. 1957 της Revue Internationale de droit 
penal. Αί τέσσαρες αδται γενικαί εισηγήσεις έδημοσιεύθησαν έπίσης,έπιμελεία της ’Οργανωτικής 
’Επιτροπής, είς ίδιον τεϋχος γαλλιστί είς τό ’Εθνικόν Τυπογραφεΐον έν Άθήναις. Τό τεϋχος τοΰτο έ- 
ξηντλήθη.
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νους άντιπροσώπους πλείστων Κρατών, συνελθόντας προς έλευθέραν συζήτησιν επί 
άνωτάτου έπιπέδου ζητημάτων γενικού ένδιαφέροντος. Εϊπεν, δ τ ι  ή π ρ ό λ η ψ ι ς  
κ α ί  ή κ α τ α σ τ ο λ ή  τ ο ϋ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  ά π ο τ ε λ ο ΰ σ ι  μ ί α ν  τ ω ν  
κ υ ρ ι ω τ έ ρ ω ν  ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν  τ ο ϋ  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  π ά σ η ς  ώ ρ γ α -  
ν ω μ έ ν η ς  Κ ο ι ν ω ν ί α ς .  Έξήρε τήν άνάγκην τής δσον τδ δυνατόν μεγαλει- 
τέρας όμοιογενείας των νομοθεσιών τών Κρατών εις τδ περιεχόμενον τών εννοιών 
τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου καί είς τάς μεθόδους προλήψεως καί καταστολής τοϋ εγκλή
ματος, ώς καί τήν άνάγκην συσφίγξεως τών δεσμών μεταξύ άνθρώπων καί Λαών, 
μέ βάσιν τήν ελευθερίαν τοϋ άνθρώπου καί τήν έλευθερίαν τών Λαών ύπδ πολίτευμα 
Δημοκρατίας, μόνον άρμόζον καθεστώς διά πάσαν προηγμένην Χώραν. 'Η  Ελλάς 
καθ’ δλην τήν διαδρομήν τής προτέρας, καθώς καί τής συγχρόνου ιστορίας της 
πολλά προσέφερεν εις τήν ιδέαν τής έλευθερίας, ήτοι τήν σκέψιν τών πλέον βαθυ- 
στοχάστων φιλοσόφων της, τά σύμβολα τών μεγαλειτέρων ποιητών της, τδ αίμα 
τών άνδρειοτέρων τέκνων της. Κατέληξε δέ εύχαριστήσας τούς συνέδρους διά τήν 
παρουσίαν των είς τήν Χώραν μας, μέ τήν διαβεβαίωσιν δτι θά διατηρήσωμεν ζωηράν 
τήν άνάμνησιν τοϋ Συνεδρίου τούτου καί τών λίαν σημαντικών άνακοινώσεων, αί 
όποΐαι έγένοντο κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ.

22. "Υμνος τοϋ Γεν. Γραμματεως τής Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού 
Δικαίου κ. Bouzat προς τήν Ελλά δα , τήν μητέρα τών υψηλών ιδεών καί 
τοϋ πολιτισμού.

Άπήντησε διά γλαφυρωτάτης προσλαλιάς ό Γεν. Γραμματεύς τής Διεθνούς Ε 
ταιρείας Ποιν. Δικαίου γάλλος καθηγητής κ. Bouzat. Οδτος παρεκάλεσε πρώτον τδν 
κύριον'Υπουργόν, δπως διερμηνεύση τάς εύλαβεΐς εύχαριστίας τών συνέδρων πρδς τήν 
Α. Μ. τδν Βασιλέα τών 'Ελλήνων, δστις εύηρεστήθη νά έγκρίνη τήν σύγκλησιν τοϋ 
Συνεδρίου τούτου καί νά κηρύξη πρδ έβδομάδος τήν έ'ναρξιν τών εργασιών αύτοΰ διά 
στόματος τοϋ κ. 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης. Ηύχαρίστησεν εΐτα τήν Ελληνικήν 
Κυβέρνησιν, τήν Ελληνικήν ομάδα τής Διεθνούς Εταιρείας Ποινικοΰ Δικαίου καί 
τήν ’Οργανωτικήν ’Επιτροπήν διά τήν τελειότητα τής πραγματοποιήσεως τοϋ προ
γράμματος τοϋ Συνεδρίου, τδ όποιον έπετέλεσεν—ώς εϊπεν—δχι απλώς επιτυχίαν, 
άλλά θρίαμβον. Ηύχαρίστησεν έπίσης τάς Έλληνικάς Άρχάς, αί όποΐαι τόσον 
έγκαρδίως τούς ύπεδέχθησαν καί έν γένει δλους τούς οπωσδήποτε συμπράξαντας, 
ώς καί τούς συνέδρους, διότι παρά τήν γοητείαν τών μουσείων, τών μνημείων, τών 
άρχαιολογικών τόπων, ή παρακολούθησις τών συνεδριάσεων υπήρξε πλήρης. ’Έθιξε 
κατόπιν συνοπτικώς τά συμπεράσματα τών συζητήσεων τών τεσσάρων τμημάτων τοϋ 
συνεδρίου καί κατέληξε μέ μίαν τιμητικήν άποστροφήν πρδς τήν Ελλάδα, τήν οποίαν 
δέν δύναμαι νά πράξω άλλως, είμή νά τήν παραθέσω αυτολεξεί ένταϋθα : «... Κυρίαι 
» καί Κύριοι, άπέτισα φόρον τιμής είς τούς "Ελληνας φίλους μας, είς τούς συνέδρους, 
)> είς τήν έργασίαν όλων ήμών. ’Επιθυμώ τώρα νά άποτίσω φόρον τιμής είς τήν 
» Ελλάδα. Πράγματι, τδ ότι, ώς πρδ ολίγου εϊπον, αί έργασίαι μας διεπνέοντο άπδ 
» έγκαρδιότητα, ευγένειαν, άρμονίαν, τοΰτο βεβαίως οφείλεται είς τά άτομικά χαρί- 
» σματα τών συνέδρων, άλλά καί φυσικώ τώ λόγω διότι είργάσθησαν ούτοι είς μίαν 
» ονειρώδη Χώραν, όπου τδ παν είναι κάλλος καί έκλέπτυνσις τοϋ πνεύματος. Θά 
)) έπεθύμουν έν πρώτοις νά ευχαριστήσω τήν Ελλάδα διά τήν τόσην ώραιότητά της. 
» "Ερχομαι διά πρώτην φοράν είς τήν Χώραν σας. Εΐχον, βεβαίως, άκούσει διά τήν 
» λαμπρότητα τής χρυσιζούσης αυτής γής, τής περιβρεχομένης ύπδ τών πάντοτε 
» κυανών κυμάτων καί περιβαλλομένης ύπδ άκτινοβολοΰντος ούρανοΰ άφθάστου 
» διαύγειας καί γαλανότητος· ουδέποτε όμως ήδυνάμην νά φαντασθώ τοιοΰτον κάλ- 
» λος! Πώς νά λησμονήση τις τήν άνάβασιν είς τήν Άκρόπολιν, τδν θαυμασμόν, τδν 
» όποιον ήσθάνθημεν όταν αίφνης εύρέθημεν πρδ τοϋ Παρθενώνος, τοϋ μεγαλει- 
» τέρου άριστουργήματος τής Άνθρωπότητος! ’Απαράμιλλος αΐσθησις τής Τέχνης,
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» την οποίαν δεν θά ήθελον ί'σως νά αισθανθώ, αν καί έπί τόσα έτη την έπεθύμουν, 
» διότι σκέπτομαι μετά μελαγχολίας, ότι ή ζωή δεν πρόκειται νά μοϋ χαρίση έκ νέου 
» παρομοίαν! Πώς νά λησμονήσωμεν την μεγαλειώδη δύσιν τοΰ ήλιου είς τό Σού- 
» νιον, όπου ή θάλασσα καί τά όρη ήμιλλώντο διά νά έπιδείξωσι τάς σπανιωτέρας 
»,τών άποχρώσεων; Πώς νά λησμονήσωμεν τήν ύπέροχον έκδρομήν της Κυριακής, 
» ή οποία ύπήρξεν απ’ αρχής μέχρι τέλους μία μαγεία; Γοητευμένοι, συντετριμμένοι 
» σχεδόν έκ τής ώραιότητος, δεν έγνωρίζαμεν τί νά θαυμάσωμεν περισσότερον, τήν 
» θάλασσαν, τά ορη, τάς τοποθεσίας, τά άρχαΐα μνημεία; Αί Μυκήναι, ή Τίρυνς, 
» τό Ναύπλιον, ή Επίδαυρος θά παραμείνουν εις τήν μνήμην μας ώς σταθμοί μιας 
» ονειρώδους διαδρομής. 'Οποία συγκίνησις όταν άντικρύσαμεν τά θαύματα αυτά, 
» τά όποια κατά τήν παιδικήν μας ήλικίαν εϊχομεν έκατοντάκις θαυμάσει εις τά βι- 
» βλία τής 'Ιστορίας. Πολλοί έξ ήμών θά παραμείνουν είς τήν Ελλάδα καί μετά τό 
» συνέδριον, διά νά άποθαυμάσουν καί άλλα άριστουργήματα. Πάντες εύχόμεθα νά 
» έπανέλθωμεν διά νά έπισκεφθώμεν έν άνέσει τήν Χώραν σας, όπου τό παν έκ- 
» πέμπει κάλλος.

«Θά έπεθύμουν τέλος νά εύχαριστήσω τήν Ελλάδα, διότι είναι ή μήτηρ τών 
» υψηλών ιδεών, α'ίτινες καί σήμερον ότι άποτελοΰν τον λόγον τής ύπάρξεώς μας καί 
» α'ίτινες άποτελοΰν τή βάσιν τοΰ Δικαίου καί τής Δικαιοσύνης, τών οποίων τήν 
» έξυπηρέτησιν έταξεν ώς σκοπόν της ή ήμετέρα Εταιρεία. Τά άριστουργήματά σας 
» τής Τέχνης καί τοΰ Πνεύματος άποτελοΰν τά πρότυπα, άπό τά όποια ένεπνεύσθησαν 
» καί έμπνέονται πάντοτε οί συγγραφείς μας, οί ρήτορές μας, οί καλλιτέχναι μας. 
» Είς τήν Χώραν σας ταύτην, κατά τούς δύο έκείνους σημαντικούς διά τήν άνθρωπό- 
» τητα αιώνας, οί όποιοι ήρχισαν μέ τούς Μηδικούς πολέμους, τό έκλεπτυσμένον 
» πνεΰμα τών τέκνων τής Χώρας σας συνέλαβε τάς ύψηλάς έννοιας τής Πατρίδος, 
» τοΰ Νόμου, τής Ελευθερίας, τής Τέχνης, τής ’Επιστήμης, τής Φιλοσοφίας, τής 
,» Δημοκρατίας. Αί στρατιαί τοΰ ’Αλεξάνδρου καί κατόπιν αί Ρωμαικαί λεγεώνες 
» διέδωσαν αύτάς άνά τον Κόσμον. Ά λλ’ οί άνθρωποι παρέμειναν καί παραμένουν 
» πάντοτε μαθηταί τών Ελλήνων. Οί έμπνευσμένοι λόγοι τοΰ 'Υπουργού Προεδρίας 
» Κυβερνήσεως κ. Τσάτσου, τούς οποίους προ ολίγου ήκούσαμεν, άποδεικνύουν ότι 
» αί Άθήναι παραμένουν τό 'Ιερόν ’Άστυ, τό καθιερωμένον είς τάς έκδηλώσεις τάς 
» πλέον άγνάς καί τάς πλέον ύψηλάς τής ανθρώπινης σκέψεως.

«’Αγαπητοί έλληνες φίλοι μας, έξ ονόματος τής Διεθνούς 'Εταιρείας Ποινικού 
» Δικαίου, Σάς ευχαριστώ όλους, Σάς εύχαριστώ έκ βάθους καρδίας. Σάς ευχαριστώ 
» διότι ώργανώσατε τόσον έπιτυχώς τάς έργασίας μας, Σάς εύχαριστώ διότι μάς 
» έκαλέσατε είς τήν πόλιν αυτήν, τήν πρωτεύουσαν τοΰ κάλλους καί τής σκέψεως».

23. ’ Επίλογος.
Μέ τον έξοχον τοΰτον λόγον τοΰ κ. Bouzat έτερματίσθη ή διεθνής αΰτη συγ- 

κέντρωσις. ’Αρκετοί έν τούτοις τών συνέδρων παρέμειναν έν Έλλάδι έπί άρκετάς 
είσέτι ημέρας, περιηγηθέντες άρχαιολογικούς τόπους καί άξιοθέατα μέρη τής Χώρας 
εις τε τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, τήν Πελοπόννησον καί τάς Νήσους.

Περαίνων δεν δύναμαι ν’ άποκρύψω τό εύχάριστον συναίσθημα, τό όποιον έδο- 
κίμασα, όταν έπανειλημμένως μοί έδόθη ευκαιρία νά άκούσω καί είς ιδιαιτέρας συνο
μιλίας άπό στόματος συνέδρων έπαίνους διά τον πολιτισμένον τρόπον, μέ τον όποιον 
έξυπηρετήθησαν ούτοι, οσάκις συνέπεσε νά έ'λθουν είς έπαφήν μέ τάς έπιτοπίους 
Ά ρχάς καί ίδια μέ τήν ’Αστυνομίαν Τουρισμού καί τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, ώς 
καί τήν Χωροφυλακήν έν τή άρμοδιότητί της, καί έν γένει γενόμενος αύτήκοος τής 
εκδηλώσεως τοΰ ένθουσιασμοΰ των διά τήν ειλικρινή φιλοξενίαν, τής όποιας έ'τυχον 
εν τή ήμετέρα Χώρα.

X . ΓΙΩ ΤΗ Σ



0  ΑΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

' Ομιλία τής ’Αμερικανίδας Έγκληματολόγον 
Κας Λ . Χ ίγ κ ινς , δοθεϊσα εις δύο εν συνεχεία η
μέρας εις Ά ξ /κο νς  των Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Ύπό ’Αστυνόμου Β’ χ. Κ ■ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

"Οπως είχαμε προαναγγείλει, τήν 13.15' ώραν τής 27ης Φεβρουάριου, έφθασεν 
άεροπορικώς εις Αθήνας ή διεθνούς φήμης Έγκληματολόγος Κα Λόϊς Χ ίγ κ ινς .

Την υψηλήν ξένην ύπεδέχθησαν είς τό άεροδρόμιον του Ελληνικού ’Επιτροπή 
άποτελουμένη άπό τούς: 1) Άστυν. Δ/ντήν Α' κ.Νικόλαον Σπυρόπουλον, 2 )’Αντ/ρχην 
Χωρ/κής κ. Μαρκατον, 3) Καν Θάλειαν Ποταμιάνου, ιατρόν καί Πρόεδρον τής Ό ρ- 
γανώσεως Άντιαλκοολικού ’Αγώνος, 4) Καν ’Αλευρά, Πρόεδρον τής Έταιρ. Προ-

‘Η Κα Χίγκινς κατά τήν άφιξίν της είς τό Άεροδρόμιον τοϋ Ελληνικού.

στασίας ’Ανηλίκων ’Αθηνών, καί 5) τον ’Αμερικανόν Καθηγητήν καί μέλος τής έν 
Έλλάδι ’Αμερικανικής Άστυν. Αποστολής κ. Jim  Lewis.

Τήν έπομένην τής άφίξεώς της καί μεθεπομένην, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμά 
της, έδωσε δύο διαλέξεις, ένώπιον πυκνού άκροατηρίου έξ άστυνομικών κυρίως.

Άντικείμενον τής πρώτης διαλέξεως άπετέλεσε τό θέμα : «Τα αίτια τής 
έγκλη ματικότητος των νέων, πρόληψις καί καταστολή αύτής».

Τήν Καν Χίγκινς παρουσίασεν ό Καθηγητής τής ’Εγκληματολογίας είςτό Πα- 
νεπιστήμιον ’Αθηνών καί επιστημονικός Διευθυντής τών ’Εγκληματολογικών Υπηρε
σιών κ. Κ.Γαρδίκας, ό όποιος αφού τήςηύχήθη τό «καλώς ώρισε» είςτό άστυ τών
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’Αθηνών, περιέγραψεν έν συντομία τήν έμβριθή επιστήμονα μέ την άκούραστη κοινω
νική καί άστυνομική δραστηριότητα, προς τήν οποίαν έξέφρασε τάς εύχαριστίας.

'Η  Δρ Χίγκινς, πάντοτε εύγενεστάτη, άνταπέδωσε τάς φιλοφρονήσεις καί άφοϋ 
ηύχαρίστησε για τήν υποδοχή τής οποίας ετυχε, εΐσήλθε στο θέμα της. ’Ανέφερε, 
κατ’ άρχάς, ότι ξεκίνησεν άπό τήν Χονολουλοϋ καί άφοϋ έπεσκέφθη τήν ’Ιαπωνίαν, 
’Ασίαν, ’Αφρικήν, Μέσην ’Ανατολήν, έφθασεν εις ’Αθήνας καί μετά συμπλήρωσιν 
50.000 μιλίων περίπου διαδρομής θά έπιστρέψη στο Σικάγον.

Εις τό πρόγραμμά της, εΐπεν, περιέλαβε καί τάς ’Αθήνας, τήν πόλιν τοϋ πο
λιτισμού καί διά τοΰτο θεωρεί τον έαυτόν της ύπερήφανον. Στή συνέχεια, άναφέρει 
ότι κατά τά τελευταία έτη παρατηρεϊται σ’ όλα τά Κράτη μεγάλη ροπή τής νεο
λαίας προς τήν έγκληματικότητα, καθώς καί μιά όλονέν αύξανομένη χρήσις ναρκω
τικών καί οινοπνευματωδών ποτών. Αύτό οφείλεται, εξήγησε, κατά τό^μεγαλύτερο

"Ενα στιγμιότυπου άπό τήν όμιλίαν τής Κας Χίγκινς.

ποσοστό στήν έλλειψι έπαρκοΰς ένδιαφέροντος καί έπιτηρήσεως έκ μέρους τών οικο
γενειών τών νέων, τήν άνεπαρκή κρατική μέριμνα καί, γιά μερικές χώρες, στή 
κομμουνιστική προπαγάνδα. Έμνημόνευσε δέ ώς παράδειγμα τό Χόγκ—Κόγκ, 
όπου άντελήφθη σέ μεγάλη άναλογία ροπή τών νέων προς τήν έπαιτεία, τήν άλητεία 
καί τή δρασι τοϋ κομμουνισμοΰ.

Στο σημείο αύτό άνέγνωσε μιά έκθεσι πού ό Διευθυντής τοϋ F. Β. I. κ. Χοΰ- 
βερ άπηύθυνε προς τήν Κυβέρνησι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, τό 
1951, καί στήν οποία ό διεθνούς κύρους άστυνομικός άναφέρει ότι ή κομμουνιστική 
προπαγάνδα, προκειμένου νά διαφθείρη τήν άμερικανική νεολαία έθεσε μέ μεγάλη 
τέχνη καί μεθοδικά σέ κυκλοφορία τή χρήσι ναρκωτικών, τά όποια προήρχοντο 
από τήν ’Ασία καί ’Αφρική. Καί τελειώνει, ή σημαντική αύτή έκθεσις, μέ μία 
συγκινητική προτροπή προς τούς άρμοδίους νά καταβάλλουν κάθε προσοχή γιά τήν
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καταπολέμησι αυτών των καταστρεπτικών για την νεολαία τής ’Αμερικής σχεδίων.
Τό τέλος τής ομιλίας, έκάλυψαν παρατεταμένα χειροκροτήματα.
Ή  δευτέρα διάλεξις μέ θέμα : « 'Η  άξια του γυναικείου άστυνομικοϋ θεσμού», 

έδόθη την έπομένην, Ιην Μαρτίου.
Ή  γυναίκα άστυνομικός, εϊπεν ή όμιλήτρια μεταξύ τών άλλων, πολλά μπορεί 

να προσφέρη στην κοινωνία μέ τις ίκανότητές της. Έκτος τών άλλων υπηρεσιών καί 
μέ στολήν άκόμη προσφέρει άρίστην άστυνομικήν υπηρεσίαν, δπως συμβαίνει αύτο 
στις 'Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής μέ την διεξαγωγή τής υπηρεσίας έλέγχου 
τών αυτοκινήτων, πού σταθμεύουν καί κυκλοφορούν κατά παράβασιν τών κειμένων 
διατάξεων άλλά καί περιπολίας στο κέντρο τών πόλεων προς έξυπηρέτησιν τών πε
ριηγητών πραγματοποιούν, όπως μπορούν, έπίσης, νά έργάζωνται μέ μεγάλην άπό- 
δοσιν για τήν πρόληψι τής έγκληματικότητος τών νέων, τών γυναικών κ.ά.

Τάς διαλέξεις έτίμησαν διά τής παρουσίας των, ό 'Υφυπουργός έπί τών ’Ε
σωτερικών κ. Νικόλαος ’Αθανασίου, ό Καθηγητής ’Εγκληματολογίας εις τό Πανε
πιστήμιου ’Αθηνών κ. Κων/νος Γαρδίκας, ό Καθηγητής τής ’Εγκληματολογίας— 
Σωφρονιστικής εις τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών ’Επιστημών καί τής 
Σχολής 'Υπαστυνόμων κ. ’Ιωάννης Παπαζαχαρίου, ό ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής 
κ. Κων/νος Μακρυνιώτης,οί Γεν. Δ/νταί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας παρά τώ 'Υφυ
πουργείο) Έ σωτ. κ. Δημ. Κόλλιας Άστυν. Δ/ντής Α' καί κ. Σ. Τσαούσης, Στρατη
γός, ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών καί τοΰπεριοδικοΰ μαςκ. Νικόλαος’Αρ
χιμανδρίτης, ό Διευθυντής τής Σημάνσεως’Αστυνομικός Δ/ντής Α 'κ . Νικόλαος Σπυ- 
ρόπουλος, ό Διοικητής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Εύάγγελος Καραμπέτσος, ό 
Ά ντ/ρχης Χωρ/κής κ. Μαρκάτος, ή Κα Θάλεια Ποταμιάνου, ιατρός καί Πρόεδρος 
τής ’Οργαν. ’Αντιαλκοολικοΰ ’Αγώνος, ή Κ α ’Αλευρά, Πρόεδρος τής Έταιρ. Προ
στασίας ’Ανηλίκων ’Αθηνών, ύπερεκατόν άνώτερόι καί κατώτεροι άξιωματικοί τής 
Άστυν. Πόλεων καί Χωρ/κής καί πολλοί άλλοι. Ό  ’Αρχηγός τού Άστυν. Σώμα
τος κ. Νικόλαος Κόκκινος οίκουρών δέν ήδυνήθη νά παρακολουθήση τάς διαλέξεις.

Τό άπόγευμα ή Δρ Χίγκινς άνήλθεν είς τά ’Ανάκτορα καί έγινε δεκτή άπό τήν 
Α. Μ. τήν Βασίλισσαν Φρειδερίκην, δπου παρέμεινε συνομιλούσα περί τά 45' τής 
ώρας. Τό ένδιαφέρον τής Βασιλίσσης μας έξεδηλώθη ιδιαίτερον γιά τήν Ελληνική 
νεότητα.

Τήν έσπέραν τής ιδίας ήμέρας είςτό Κέντρον Γλυφάδας «’Αστέρια», παρετέθη 
προς τιμήν τής Κας Χίγκινς ύπό τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έπίσημον άπο- 
χαιρετιστήριον γεύμα, στο όποιο παρεκάθησαν ό κ. Κων/νος Γαρδίκας, οί ’Αρχηγοί 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί πολλοί άλλοι επίσημοι. 'Ο  κ. Ν. ’Αθανασίου, εις τον 
λόγον τον όποιον έξεφώνησε κατά τό γεύμα, έξέφρασε πρώτον τήν μεγάλην χαράν 
του διότι υποδέχεται τήν διακεκριμένην επιστήμονα, πού ήλθεν εις τήν Ελλάδα γιά 
νά έκθέση τάς άπόψεις της έπί ένός τόσον σημαντικού προβλήματος. Εϊπεν δτι ή 
πρόληψις καί καταστολή τής έγκληματικότητος- καί γενικώτερον ή καταπολέμησις 
τού κομμουνισμού, άποτελοΰν μίαν τών κυριωτέρων έκδηλώσεων πολιτισμού κάθε 
ώργανωμένης καί μέ τάς άρχάς τής έλευθερίας άνδρωθείσης κοινωνίας. Θά διατηρή- 
σωμεν ζωηράν τήν άνάμνησίν της καί τών λίαν σημαντικών άνακοινώσεών της. 'Η  
Κα Χίγκινς συγκινημένη ηύχαρίστησε τον κ. 'Υφυπουργόν καί δλους δσοι μέ τόσην 
εύγένειαν καί φιλοξενίαν τήν περιέβαλον καί άπηύθυνεν έναν πραγματικόν ύμνον 
πρός τήν Ελλάδα, τό λίκνον τού πολιτισμού.

'Π  Dr Higgins ηύχαρίστησε τήν διεύθυνσιν τού περιοδικού μας γιά τήν φιλο
ξενίαν τής οποίας έτυχεν άπό τά «’Αστυνομικά Χρονικά», διά τά όποια έξεφράσθη 
μέ τά  κολακευτικώτερα λόγια, τόσον γιά τήν άρτιότητα των δσον καί γιά τήν πρω
τοτυπίαν στο εϊδος των ώς άστυνομικοϋ περιοδικού καί τήν υψηλήν άποστολήν τήν 
οποίαν εξυπηρετούν’ διεδήλωσε δέ ρητώς τήν επιθυμία της νά συνεργασθή μελλον- 
τ ικώ ς μα ζ ί τους. Τήν ευχαριστούμε γιά δλα. Κ. ΓΙΑΝ Ν Ο ΥΛΗ Σ
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Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ  
ΦΛΕΓΟΝ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

— Ε1ΣΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓαΝΩΘΕΙΣΑΝ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟ.ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ —

Ύπό τοϋ Προέδρου της ’Εταιρείας
----------------------------  κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΤΣΑΧΑΓΕΑ --------------------------

Ή  κατωτέρω δημοσιευόμενη εισηγητική ομιλία έγένετο υπό τοϋ Προ
έδρου τής Εθνικής 'Εταιρείας Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης κ. Χρίστου Τσα- 
χαγέα εις την δημοσίαν συζήτησιν τής 'Εταιρείας τής 4ης Νοεμβρίου 1956, 
έπανελήφθη δέ εις τήν ειδικήν δημοσίαν συζήτησιν τής 'Εταιρείας Μελέτης 
'Ελληνικών Αιτημάτων τής 14ης ’Ιανουάριου 1958. Κατά τήν τελευταίαν 
δημοσίαν συζήτησιν παρέστησαν ό Μητροπολίτης Πάφου (Κύπρον) κ. 
Φώτιος, ό κ. Εισαγγελεύς ’Εφετών, ό Πρόεδρος τής ' Εταιρείας Μελέτης 
Ελληνικών Αιτημάτων κ. Κουτσοχέρας, ό Γενικός Γραμματεύς τής 'Ε 
ταιρείας Προστασίας ’Ανηλίκων ’Αθηνών κ. Παπαγιαννόπουλος, ό Πρόεδρος 
τοϋ Σταθμού Κοινωνικής Άντιλήψεως Κάτω Πατησίων αίδεσ. κ. Σταθάτος, 
εκπρόσωπος τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, ό εκπρόσωπος τής ’Αστυνομικής Σχο- 
λ.ής ’Αστυνόμος κ. Γιαννονλης, άντιπροσωπείαι ’Οργανώσεων Κοινωνικής 
Προνοίας και διάφοροι επιστήμονες. "Ολοι οι όμιληταί συνεφώνησαν μέ τα 
έκτεθέντα υπό τοϋ είσηγητον τής συζητήσεως και ετόνισαν τήν ιδιαιτέραν 
ανάγκην άντιμετωπίσεως τοϋ προβλήματος τής επαιτείας, υπό τό πρισμάτων 
επιστημονικών δεδομένων και τής Χριστιανικής ’Ηθικής.

*
*  *

Κυρίαι καί Κύριοι,
Διά τον άντικειμενικόν καί άμερόληπτον έρευνητήν τών προβλημάτων της 

'όργανώσεως τής βοήθειας προς τούς δυστυχοΰντας ένδεεΐς, είτε αυτή παρέχεται έξ 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας ώς έλεημοσύνη, είτε χορηγείται εις εύρεΐαν κλίμακα ύπο 
μορφήν κοινωνικής ή κρατικής περιθάλψεως, το πρόβλημα τής έπαιτείας καί ή κρι
τική του θεσμού της ό όποιος ένεφανίσθη συγχρόνως μέ τήν όργάνωσιν τής κοινω
νικής ζωής επί τής γής άπετέλεσαν άνέκαθεν τον στόχον συγκρουομένων άντιλήψεων 
καί δοξασιών, συμφώνως προς τάς οποίας ή έξέτασις τής έπαιτείας άντιμετωπίζεται 
ύπο δύο πρίσματα : το εν το όποιον δικαιολογεί τούς ένδεεΐς οί όποιοι μετέρχονται 
τό μέσον τούτο έξασφαλίσεως τών προς τό ζήν καί τό άλλο τό όποιον τούς καταδι
κάζει. Καί αί δύο όμως παρατάξεις συμφωνούν εις τό συμπέρασμα ότι ό θεσμός 
αυτός καθ’ εαυτόν τής έπαιτείας, άσχέτως έλατηρίων ή επακολούθων, είναι καταδι
καστέος ώς χρονία κοινωνική πληγή. "Αλλωστε σπανιώτατα είναι τα παραδείγματα 
κοινωνιών αί όποΐαι δεν Ιλαβον τα μέτρα των, νομοθετικά ή άλλα, διά τήν καταπο- 
λέμησιν τού όλονέν έξαπλουμένου κακού.

Πριν προχωρήσωμεν εις τον διαχωρισμόν τών διαφόρων κατηγοριών επαιτών 
καί τήν μελέτην τής καταπολεμήσεως τής έπαιτείας όπως αυτή διαμορφώνεται μέ 
τά σημερινά μέσα, κρίνομεν σκόπιμον νά παρατάξωμεν μίαν σύντομον άνασκόπησιν 
τής γενικεύσεως τού φαινομένου τής έπαιτείας καί τών διαφόρων κατά καιρούς άνα- 
σταλτικών μέτρων κατ’ αυτής.

Ή  φιλανθρωπία καί φιλευσπλαχνία καί εις τούς είδωλολατρικούς ακόμη 
χρόνους ικανοποιούσαν πλήρως ολας τάς άνάγκας τών έπαιτών καί τοιουτοτρόπως 
ή τάξις των έπληθύνετο ήμέραν μέ τήν ημέραν. Ό  λόγος ήτο ότι άπό τής άρχαιο- 
τάτης έποχής οί άνθρωποι έπίστευον ότι οί θεοί, διά νά δοκιμάσουν τά αισθήματα 
άλτρουϊσμοΰ των, ένεφανίζοντο συχνά εις αυτούς ώς έπαΐται, τοιουτοτρόπως δέ 
ύπήρχεν ό φόβος μήπως ή άρνησις παροχής βοήθειας εις τούς έπαίτας προσκρούση 
εις μετημφιεσμένην θεότητα καί σημειωθή παράβασις τής θείας έπιταγής.
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Μαρτυρίαν περί της ύπάρξεως των επαιτών εις τήν εποχήν εκείνην έχομεν 
άπό τον "Ομηρον. Εις τήν ραψωδίαν Σ τής Όδυσσείας, ό ποιητής περιγράφει τόν 
τύπον ενός επαίτου τής ’Ιθάκης, του Άρναίου, ό όποιος ήτο όνομαστός εις τήν πόλιν, 
ιδίως διά τήν πολυλογίαν του.

'Ο Άρναίος ή "Ιρος δπως τον άπεκάλουν οί νέοι, ήτο έπαγγελματίας έπαίτης. 
Ειχεν έπιφανειακώς ρωμαλέαν έμφάνισιν άλλα δεν ήτο διόλου δυνατός. Διά τοΰτο 
καί ό Όδυσσεύς έπάλαισε μαζί του μετημφιεσμένος εις έπαίτην καί τον ένίκησεν 
μέ μεγάλην εύκολίαν. Ά π ό  τήν περιγραφήν αυτήν τοΰ 'Ομήρου πληροφορούμεθα 
καί τήν μακρυνήν έμφάνισιν τοΰ σημερινού τύπου τοΰ οδοιπόρου έπαίτου. Εις τήν 
μεταμφίεσίν του ό Όδυσσεύς παρουσιάζεται ρακένδυτος, μέ δισάκκιον κρεμασμένου 
μέ χονδρόν σκοινίον άπό τον ώμον.

Καί ό Οίδίπους ήναγκάσθη νά έπαιτήση, δταν μετά τήν τύφλωσίν του έξε- 
διώχθη άπό τά άνάκτορα των Θηβών μετά τήν άποκάλυψιν τής αιμομιξίας καί τής 
πατροκτονίας του. Καθώς άναφέρει ό Σοφοκλής είς τον «Οΐδίποδα έπί Κολωνώ» 
ό Οίδίπους περιεφέρετο έπαιτών μέ ενδύματα τά όποια προεκάλουν δάκρυα, ήγωνί- 
ζετο δέ διά νά έξασφαλίση διά τής έπαιτείας τήν τροφήν του.

'Η  έπαιτεία έτιμωρεΐτο διά θανάτου είς τήν άρχαίαν Αίγυπτον, διότι ή Πολι
τεία είχε τήν δυνατότητα νά παρέχη εργασίαν είς δλους.

Άντιθέτως, είς τήν άρχαίαν Ελλάδα, οί κυνικοί φιλόσοφοι καί οί ιερείς τής 
Κυβέλης έζων ώς έπί τό πλεϊστον διά τής έπαιτείας. Είς τήν Ρώμην, ό αύτοκράτωρ 
Ούαλεντιανός άπειλοΰσε μέ άπώλειαν τής έλευθερίας τούς σωματικώς υγιείς καί 
ικανούς προς έργασίαν οί όποιοι συνελαμβάνοντο έπαιτοΰντες.

Ή  έμφάνισις τοΰ Χριστιανισμοΰ έστρεψε τά πνεύματα έναντίον τοΰ άρχαιο- 
τάτου τούτου παρασιτικοΰ θεσμοΰ. Άλλωστε, είς τήν πρώτην Χριστιανικήν κοινω
νίαν ύπήρχεν άφ’ ενός μέν έργασία δι’ δλους, άφ’ έτέρου δέ ώργανωμένη κοινωνική 
βοήθεια διά τούς πραγματικώς ένδεεΐς. «Σκάπτειν ούκ ίσχύω, έπαιτεΐν αίσχύνομαι» 
λέγει ό οικονόμος τοΰ πλουσίου είς τό Εύαγγέλιον κατά Λουκάν. Καί οί Βυζαντινοί 
διετίθεντο δυσμενώς κατά τής κοινωνικής αύτής πληγής.

Καί ναι μέν πιθανώς ήνείχοντο έπαιτοΰντα τον στρατηγόν Βελισσάριον, δταν 
περιέπεσεν είς δυσμένειαν καί έστερήθη τής περιουσίας του, άλλά ό ’Ιουστινιάνειος 
Κώδιξ έπέβαλεν είς τούς έπαίτας τήν ποινήν τής έξορίας. Ά πό  κακώς νοουμένην 
έφαρμογήν τών Χριστιανικών άτιλήψεων, ώργανώθησαν κατά τον μεσαίωνα, τον 
αιώνα τούτον τής άμαθείας, έπαιτικά μοναχικά τάγματα.

Οί άνήκοντες είς τά τάγματα ταΰτα, διά νά είναι περισσότερον πιστοί είς τό 
κήρυγμα τοΰ Θεανθρώπου καί άπό ύπερβάλλοντα ζήλον άπέβαλλον κάθε περιου
σιακόν στοιχείου καί έζων έν πενία καί διά τής έπαιτείας. Τά κυριώτερα έκ τών 
ταγμάτων τούτων ήσαν τά τών Δομινικανών, Φραγκισκανών, Καρμηλιτών καί 
Αύγουστινιανών. Εΐχον πάντως τό έλαφρυντικόν δτι έδίδασκον τον λαόν καί άνέ- 
πτυσσον πλουσίαν φιλανθρωπικήν δράσιν.

Θά έλεγεν κανείς δτι ή έπαιτεία έπρεπε νά έκλειψη μετά τον Μεσαίωνα κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους, οπότε ή άνάπτυξις τής άγροτικής οικονομίας καί τής βιο
τεχνίας διηύρυνε τά πλαίσια τής έπαγγελματικής άπασχολήσεως τών λαών. Φαί
νεται δμως δτι ή διαιώνισις τής κοινωνικής πληγής δέν ήτο άποκλειστικώς φαινό
μενου έπακόλουθον παραγόντων οικονομολογικών. Διότι έάν ύπήρχον τεράστια έλη 
είς τήν Καλαβρίαν, βραχώδεις έκτάσεις είς τήν 'Ισπανίαν, άμμος άφθονος είς τήν 
Πρωσσίαν καί όγκοι χιόνος είς τήν Ρωσίαν, ώστε ό πληθυσμός τούτων νά στερήται 
τών προς τό ζην, τί συνέβαινε είς τήν πλέον εύφορον χώραν τής Ευρώπης, είς τήν 
Γαλλίαν τοΰ βασιλέως—Ή λίου είς τήν έποχήν τής μεγάλης άκτινοβολίας της; Είς 
μίαν έκθεσίν του προς τον βασιλέα έπί τοΰ σχεδίου τής «Βασιλικής Δεκάτης», ό 
στρατάρχης Vauban γράφει, δτι τό έν δέκατου τοΰ πληθυσμού τής χώρας κατ’ έπι-
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σήμους εξακριβώσεις έπιδίδεται εις συστηματικήν επαιτείαν. 'Ένα αιώνα άργότερα, 
ό διάσημος ήθολόγος C ham fort γράφει :

«Είναι άποδεδειγμένη άλήθεια δτι υπάρχουν εις την Γαλλίαν έπτά έκατομ- 
» μύρια άνθρώπων, οί όποιοι ζητούν ελεημοσύνην και δώδεκα έκατομμύρια άλλων 
» οΐ όποιοι άδυνατοϋν νά τήν κάμουν».

Τά μέτρα της Κυβερνήσεως εναντίον της επαιτείας είναι ύπερβολικώς αύστηρά. 
Τό 1742, ψηφίζεται ένας νόμος ό όποιος άπαγορεύει εις τούς καταστηματάρχας καί 
διευθυντάς κέντρων ψυχαγωγίας νά επιτρέπουν εντός των καταστημάτων των τήν 
είσοδον καί παραμονήν έπαιτών κάθε κατηγορίας, επί ποινή άρσεως της άδειας έπαγ- 
γέλματος καί προστίμου μέχρις είκοσι χρυσών λιρών. 'Ο Λουδοβίκος 14ος ψηφίζει 
νόμον άπαγορεύοντα εις κάθε ξενοδόχον ή ιδιώτην νά παρέχη στέγην είς έπαίτην, 
έπί ποινή δημεύσεως τής κλίνης εις τήν όποιαν έκοιμήθη ούτος καί προστίμου μέχρις 
είκοσι λιρών προς όφελος τού εργαζομένου λαού.

’Αλλά καί τά άλλα Κράτη έμιμήθησαν τό παράδειγμα τής Γαλλίας καί ή κα- 
ταδίωξις τής επαιτείας προσλαμβάνει εκτασιν καθολικήν. Οί άρχοντες τής Βενετίας 
άποφασίζουν τήν έγκλεισιν τών έπαιτών είς ειδικά Σωφρονιστήρια, όπου έζων ύπό 
συνθήκας τόσον αύστηράς ώστε «νά μή δίδεται ούδεμία τροφή είς τήν καταστρεπτι
κήν των οκνηρίαν».

Τό Βέλγιον κατόπιν, ή 'Ολλανδία καί ή Μεγάλη Βρεταννία άργότερον, άποφα
σίζουν τήν ίδρυσιν ειδικών 'Ιδρυμάτων, συγχρονίζουσαι τόν τύπον τού Προτύπου 
τοιούτου τού ίδρυθέντος ύπό τών ’Αρχών τής Γαλλικής Έπαναστάσεως είς Παρι- 
σίους, είς τά όποια ιδρύματα έκπαιδεύονται είς διαφόρους τέχνας καί έξέρχονται 
τούτων μέ επαγγελματικά εφόδια, ώστε νά άποσοβήται ό κίνδυνος έπαναλήψεως τής 
ιδίας ζωής.

Ά πό  τού 19ου αίώνος, οπότε οί έπαΐται έφθασαν μέχρι τού σημείου νά όργα- 
νοΰνται είς συλλόγους καί νά άποτελοΰν πραγματικήν μάστιγα, έλήφθησαν διάφορα 
συντονιστικά μέτρα καί είδικαί άστυνομικαί ύπηρεσίαι άνέλαβον τήν καταδίωξίν των 
είς τάς διαφόρους χώρας.

Είς τάς μεγάλας πρωτευούσας καί τά μεγάλα τουριστικά κέντρα πολλοί έπαΐ- 
ται άπέκτησαν τεράστιας περιουσίας καί έπανειλημμένως τά Δικαστήρια άπησχολή- 
θησαν μέ υποθέσεις κληρονομιών μεγάλων περιουσιών άποθανόντων έπαγγελματιών 
επαιτών. Περίφημοι διά τήν όργάνωσίν των καί τήν μεθοδικότητά των ήσαν μέχρι 
προ έτών είς τήν Ελλάδα οί Κραβαρΐται, κάτοικοι χωρίων τής περιοχής Ναυπακτίας, 
οί όποιοι έφθαναν μέχρι τού σημείου νά προκαλοΰν διαστρέμματα είς τά μέλη τών 
νεογεννήτων τέκνων των καί κακώσεις είς τό σώμα των, διά νά προκαλοΰν τόν οίκτον 
τών φιλανθρώπων καί έπιτυγχάνουν εύκολώτερον παροχήν ελεημοσύνης. Οί Κρα- 
βαρΐται εΐχον άναγάγει τήν έπαιτείαν είς έπιστήμην, πολλοί δέ τούτων διέπρεψαν 
καί είς τό έξωτερικόν. Καί τώρα, είς τί αποβλέπει ή ίσχύουσα Ελληνική νομοθεσία 
έπί τού ζητήματος τής έπαιτείας είς τόν τόπον μας;

'Η  έπαιτεία απαγορεύεται άπολύτως δυνάμει τού νόμου 5254/1931, συμφώνως 
δέ προς τόν νόμον διώκεται καί τιμωρείται όχι μόνον ή άπροκάλυπτος άλλά καί ή 
κρυφή έπαιτεία ή άσκουμένη ύπό όργανοπαικτών, μϊκροπωλητων κλπ. Ό  νομός-  
1681 /1939, ό όποιος άντικατέστησε τάς περί έπαιτείας καί άγυρτείας διατάξεις τών 
άρθρων 661—664 τού Ποινικού Νόμου, διακρίνει τήν έπαιτείαν είς έκ φιλοχρηματίας 
ή φυγοπονίας άσκουμένην καί είς έξ άλλων λόγων, τιμωρεί δέ όχι μόνον τούς έπαίτας 
αλλά καί τούς έξωθοΰντας είς έπαιτείαν, καθώς καί τούς προμηθεύοντας είς τούς έπαί
τας ξένα άσθενή ή άνάπηρα πρόσωπα ή βρέφη, προς μεγαλυτέραν πρόκλησιν οίκτου.

Συμφώνως προς τόν νόμον 1681 δστις έκ φυγοπονίας ή φιλοχρηματίας έπαιτεΐ 
ή έξωθεΐ είς έπαιτείαν ή παραλείπει νά παρεμποδίση άπό ταύτης πρόσωπα τελοΰντα 
υπο τήν έξ ουσίαν αύτοΰ έν σχέσει έξαρτήσεως προς αύτόν,τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρι τριών μηνών. Μέ τήν αύτήν ποινήν τιμωρούνται καί οί προμηθευταί προσώπων
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δι’ επαιτείαν δυναμένων να επισύρουν τον οίκτον τοϋ κοινού. ’Επίσης δικαιούται το 
δικαστήριον νά διατάξη καί την έπί 6 μήνας μέχρι 3 έτών κράτησιν τού καταδικα- 
σθέντος εις οίκον εργασίας. 'Οσάκις ή επαιτεία δεν άσκεΐται έκ φυγοπονίας ή φιλο
χρηματίας, αντί ποινικής διώξεως ό έπαίτης είσάγεται εις άσυλον διά χρόνον μή 
ύπερβαίνοντα την τριετίαν, καθοριζόμενον ύπό τού είσαγγελέως.

Κατά τον νόμον 1390/1944 ό έχων ύποχρέωσιν έποπτείας άνηλίκου, όστις 
άφίνει αυτόν έκ προθέσεως νά έπιδοθή εις έπαιτείαν ή έξ άμελείας, γίνεται υπαίτιος 
τής παραλείψεως ταύτης, τιμωρείται μέ φυλάκισιν καί μέ χρηματικήν ποινήν. Δυ
στυχώς δμως είς τήν πράξιν αί διατάξεις των νόμων τούτων σπανιώτατα έφαρμό- 
ζονται, αί δέ Άστυνομικαί Ά ρχαί ελάχιστα ή ούδόλως διώκουν τήν έπαιτείαν, ώρ- 
γανωμένην ή μή, μέ άποτέλεσμα τήν διεύρυνσιν τού όρίζοντος ένεργείας καί τήν έπι- 
μήκυνσιν τής άκτΐνος δράσεως των μεγάλων τούτων κοινωνικών παρασίτων.

Τό κερδοφόρον τού επαγγέλματος καί ή έξασφάλισις εύκολου ζωής είναι ό 
κυριώτερος λόγος διά τον όποιον δεν ήμπορεΐ νά έκλειψη τό κακόν, τό όποιον σημειώ
νει έπέκτασιν είς όλας τάς χώρας μετά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον. "Οπως πολύ 
προσφυώς καταλήγει ό δημοσιονόμος Γεώργιος Βαρβαρέτος είς σχετικόν άρθρον του 
« έφ’ όσον ή άνθρωπίνη καρδία θά. συγκινήται πάντοτε άπό τήν θλιβεράν δψιν τήν 
» όποιαν έπιτυγχάνουν νά έμφανίσουν οί έπαϊται καί έλεήμονες χεϊρες θά τείνωνται 
» είς τάς ίκέτιδας, πάντοτε θά έκτρέφεται καί θά διατηρείται ή έπαιτεία καί πάντοτε 
» θά υπάρχουν έπαϊται τού γνωστού είς τάς παλαιοτέρας γωνίας τών ’Αθηνών τύπου 
» τού Σακκουλέ, διά νά διακηρύττουν δτι έχουν ύποχρέωσιν αί χιλιάδες τών πολιτών 
» νά θρέψουν ένα τεμπέλην».

Είς τήν συνέχειαν τής έρεύνης τού ζητήματος τής έπαιτείας καί υστέρα άπό 
τήν τοποθέτησίν του είς τά κοινωνικά πλαίσια τών διαφόρων έποχών, έρχεται τό δυ- 
σεπίλυτον σημεΐον τής κατατάξεως τών έπαιτών είς διαφόρους κατηγορίας, ή όποια 
παρουσιάζεται ώς άπαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν μελέτην τών ειδικών συνθηκών 
δημιουργίας έκάστης κατηγορίας καί τήν χάραξιν σχεδίου άντιμετωπίσεως καί κα- 
ταπολεμήσεώς της. "Ολοι οί όποιοι δεν είναι έπαγγελματίαι τής εύποιίας διαιρούν 
τούς έπαίτας είς δύο σαφείς ομάδας: δεν ένδιαφέρονται διά τούς μέν οί όποιοι είναι 
άξιοι τής τύχης τους, διά νά προσφέρουν δλην τήν βοήθειαν καί στοργήν των είς τά 
«θύματα τού πεπρωμένου». Αύτή ή διάκρισις, άρκετά ορθολογική, ήμπορεΐ νά χρη- 
σιμεύση ώς κριτήριον.

Μεταξύ τών έπαιτών, οί όποιοι βασίζουν τήν συντήρησίν των είς τήν βοή
θειαν τής κοινωνίας, θά διακρίνωμεν έπομένως αύτούς οί όποιοι θά ήμποροΰσαν νά 
μήν τήν ζητούν καί αύτούς είς τούς όποιους ή βοήθεια αΰτη είναι άπαραίτητος. Ό  
A natole W eber, ό όποιος είναι αυθεντία είς τά ζητήματα αύτά όργανώσεως κοι
νωνικής προνοίας, είς τό σύγγραμμά του «Τό πρόβλημα τής άθλιότητος» τούς ονο
μάζει «έκούσια παράσιτα» (parasites volontaires) καί άκουσίους ένδεεΐς (mi- 
sereux involontaires).

’Αλλά αύτή ή διάκρισις, τονίζει, δεν παρουσιάζεται μέ δλην τήν έπιθυμητήν 
άπλότητα, διότι μέσα είς ένα σωρόν έπαιτών καί ύστερα άπό τάς δύο έπιλογάς, μέγας 
άριθμός τούτων θά έμενεν άτακτοποίητος, έλλείψει έπαρκών κριτηρίων διά τήν κα- 
τάταξιν είς τήν μίαν ή τήν άλλην κατηγορίαν...

Είς τό σύνολόν της δμως ή διάκρισις αύτη βασίζεται έπί βάσεως στερεάς. 
Διότι έάν είναι άδύνατος ό χωρισμός δύο άπολύτων κατηγοριών, παρασίτων ά π ο 
λ ύ  τ ω  ς έκουσίων άφ’ ένός, ένδεών ά π ο λ ύ τ ω ς  άκουσίων άφ’ ετέρου, τού- 
λάχιστον ήμποροΰμε νά ξεχωρίσωμε αύτούς οί όποιοι δείχνουν μίαν καλήν θέλησιν 
άλλαγής τρόπου ζωής καί αύτούς οί όποιοι δέν δείχνουν ζήλον άλλαγής ίδιό- 
τητος. ’Ασφαλώς, είς τό μεταίχμιον τών δύο κατηγοριών ύπάρχουν χιλιάδες έπαι- 
τών. Μέ αύτούς δμως ήμπορεΐ νά άκολουθηθή ή εξής τακτική : Τούς θεωρούμε κατ’ 
άρχάς ώς «άκουσίους ένδεεΐς» καί τούς παρέχομεν βοήθειαν. Καί άναλόγως τής χρή-
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σεως της βοήθειας την οποίαν θά κάμουν, τούς κατατάσσομεν εις μίαν των δύο κα
τηγοριών όριστικώς.

'Η  επιλογή των έπαιτών έπομένως είναι πάντοτε δυνατή. Καί είναι καί άπα- 
ραίτητος διά τήν έκτίμησιν του είδους καί τοϋ μεγέθους της προσπάθειας ή οποία 
άπαιτεΐται διά τήν σωφρόνισιν ένδς έκάστου, καί τοϋ είδους της βοήθειας ή οποία 
πρέπει νά τοϋ προσφερθή : χρήμα, βοήθεια εις εφόδια, εργασία έξωτερική ή έγκλει- 
σις εις άσυλον.

Κατά τήν έξέτασιν της πρώτης κατηγορίας έπαιτών, τών «εκουσίων παρα
σίτων» διαπιστώνομεν δτι ό παρασιτισμός έκδηλώνεται μέ τον ίδιον τρόπον πάν
τοτε : τήν έλλειψιν τακτικής έργασίας. Τό άτομον, μή άνήκον εις τάς τάξεις τής μο- 
χθούσης κοινότητος, δεν άποδίδει εις τήν κοινότητα, υπό μορφήν ωφελίμου έ'ργου, 
δ,τι προσπορίζεται άπό αυτήν, ένώ έχει τήν δύναμιν καί τά μέσα νά τό κάμη. Μιά 
όμάς έκουσίων παρασίτων άποτελεΐται άπό άτομα τά όποια όριστικώς καί άμετα- 
κλήτως έχουν άποφασίσει νά ζοΰν εις τό περιθώριον τής κοινωνίας, εις βάρος τών 
άλλων. Επειδή φοβούνται διά τάς τρομεράς συνέπειας τών δύο άλλων μέσων εύκολου 
ζωής, τήν κλοπήν καί τό έγκλημα, διάλεξαν ένα μέσον πολύ πιο άθώον καί άθό- 
ρυβον : τήν έπαιτείαν.

Μιά άλλη όμάς, θεωρούσα ή ύποκρινομένη δτι θεωρεί, δτι ή όλότης τών άν- 
θρώπων κατέχει πλούτη άρκετά διά νά ζήσουν δλοι οί κάτοικοι τοϋ πλανήτου χωρίς 
εργασίαν, στολίζει τήν οκνηρίαν της μέ ιδέες καί συνθήματα άναρχικά. Οΐ έπαΐται 
αυτοί παρουσιάζουν τον εαυτόν των ως θύματα τών φυσικών καί κοινωνικών νόμων, 
αν καί ή μεγάλη πλειοψηφία των οΰτε προσπαθεί καν νά δικαιολογηθή. Πιστεύει 
δτι είναι ευκολωτέρα ή έκτασις τής παλάμης άπό τήν λειτουργικήν άπόδοσιν τών μυών 
καί τοϋ έγκεφάλου κατά τήν έργασίαν, άλήθεια ή οποία—άλλοίμονον!-—έχει άπο- 
δειχθή καί κοινωνικώς άλλά καί... φυσιολογικώς.

Έ ξ  άλλου τά άτομα αύτά έμφανίζονται μέ φιλοσοφικήν, ωριμότητα έντόνως 
καλλιεργημένην. «’Αρκεί ένα κομμάτι ψωμιοΰ τώρα πού πεινώ καί μιά γωνιά στε
γασμένη τώρα πού νύχτωσε...» Μήν τούς μιλήσετε γιά αυριον καί γιά τό μέλλον, 
καί προ πάντων μήν τούς θέσετε τό έρώτημα αν αύτό πού κάμουν είναι ήθικόν : 
θά σάς κυττάξουν άπλανώς καί δεν θά σάς έννοήσουν διόλου... Έ κτος τών δύο άνω- 
τέρω κατηγοριών άτόμων, τά όποια άπό υπολογισμόν ή άπό άδιαφορίαν δεν κάμουν 
καμμίαν προσπάθειαν νά κερδίσουν μόνοι τά προς τό ζήν, υπάρχουν άλλα άντιθέτως 
τά όποια έπιχειροΰν αυτήν τήν προσπάθειαν, διότι οί οκνηροί υποτίθεται δτι έχουν 
πάντοτε ζήλον νά έργασθοϋν, άλλά κατά τρόπον σκιώδη καί άνεπαρκή.Έδώ δεν συμ- 
περιλαμβάνομεν βεβαίως τούς διανοητικούς άνεπαρκείς, οί όποιοι πρέπει νά υπα
χθούν εις τούς άκουσίους ένδεεΐς, άλλά έκείνους οί όποιοι έχουν άνάγκην μιάς έξω- 
τερικής θελήσεως ή όποια νά τούς έπιβάλη μίαν κατεύθυνσιν, τήν όποιαν δεν παίρ
νουν μόνοι των : άπείθαρχοι, νευρασθενικοί αισθανόμενοι τήν άνάγκην συνεχούς 
μετακινήσεως, πάσχοντες άπό μίαν χρονιάν τοξικομανίαν (π.χ. άλκοολικοί καί μέ
θυσοι) καί καταστάσεις άβουλίας γενικώς.

Έ ν συμπεράσματι, δεν πρέπει νά νομισθή δτι τά εκούσια παράσιτα είναι 
άτομα άδρανή έντελώς.

• Τουναντίον, πολύ συχνά άναπτύσσουν έξαιρετικήν δραστηριότητα, έπινοητικό- 
τητα, δόλον καί διπλωματίαν, διά νά τύχουν βοήθειας έκ μέρους τών άγνώστων.

Καταβάλλουν προσπάθειαν πολύ μεγαλυτέραν άπ’ δσην θά έχρειάζετο διά νά 
συντηρηθούν εις τήν ζωήν διά κανονικής έργασίας. Έ ν γένει, δύναται νά ύποστη- 
ριχθή δτι ή κατηγορία αΰτη δεν περιλαμβάνει οκνηρούς, άλλά άτιθάσσους τών όποιων 
αί άντιλήψεις περί συντηρήσεως εις τήν ζωήν δεν συμβιβάζονται μέ τάς παραδεδεγ- 
μένας άρχάς τής παγκοσμίου πολιτικής οικονομίας.

Πώς δμως ζοΰν τά παράσιτα; Ποία είναι ή τεχνική των;
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Έ δώ  ή έπινοητικότης υπερβαίνει καί τήν πλέον γόνιμον φαντασίαν των με
γάλων μυθιστοριογράφων.

'Υπάρχουν δέ καί συλλογαί ιστορικών καταλλήλων να συγκινήσουν καί τούς 
πλέον σκληρούς ή άδιαφόρους οίκοδεσπότας, δταν ιδίως συνοδεύονται άπό χειρο
νομίας καί έκφράσεις πόνου, ρακένδυτου έμφάνισιν καί άστείρευτον πηγήν δακρύων 
εις τούς οφθαλμούς!

Οί Paulian  καί Berry δίδουν τούς κυριωτέρους τύπους παρασίτων, οΐ όποιοι 
άπαντοϋν είς δλας τάς Εύρωπαϊκάς μεγαλουπόλεις. 'Η  αύθεντικότης καί ένδελέ- 
χεια τής έρεύνης των έπισφραγίζεται άπό τό γεγονός δτι ό Paubian έγινε επαίτης 
έπί πολλούς μήνας διά να μελετήση συστηματικώς τήν όργάνωσιν καί ψυχολογίαν 
τής άντιπαθητικής τάξεως.

Ούτος διακρίνει τούς «άρχαρίους», οί όποιοι ειδικεύονται είτε εις τό κτύπημα 
των θυρών οικιών, είτε είς τήν έκμετάλλευσιν καταστημάτων καί τούς «προηγμέ
νους εταίρους», οί όποιοι είτε άσκοϋν «ένεργόν υπηρεσίαν», δηλαδή έπαιτοΰν κατ’ 
οίκον, είτε άσκοϋν «καθιστικήν υπηρεσίαν», δηλαδή εκλέγουν έν άσφαλές σημεΐον 
πολυσύχναστου δρόμου καί έγκαθίστανται δι’ δλην των τήν ζωήν.

'Ο  Berry περιγράφει τούς έξής τύπους :
α) τούς ύποκριτάς, ψευδείς τυφλούς, ψευδείς άναπήρους, ψευδείς έπιληπτικούς

κλπ.
β ) τούς «εντέχνους άπατεώνας», οί όποιοι χρησιμοποιούν κατ’ οίκον ή είς τον 

δρόμον τό τέχνασμα του άπολυθέντος στρατιώτου, τοΰ άναρρωνύοντος, του ύπό 
έξωσιν έκ τής κατοικίας του, τοΰ εισιτηρίου τοΰ τράμ, τής άξίας ένός φαρμάκου κλπ. 
Ένθυμοΰμαι δτι εις ήλικίαν 10 ετών παρ’ ολίγον νά πέσω θΰμα κυρίας μαυροφορε- 
μένης, ή οποία «είχε τό τάμα νά ζητιανεύη γιά νά χαρίση χρυσή εικόνα στήν Μεγα
λόχαρη τής Τήνου!!»

γ )  τούς «ήμί-έπαίτας» : έδώ υπάγονται αί άθιγγανίδες μάντιδες, αί μάντιδες 
τοΰ καφέ καί τών χαρτοπαιγνίων, τά μέντιουμ, οί άκροβάται, οί στοιχηματίαι, 
οί όργανοπαΐκται, οί άοιδοί κλπ.

δ) Οί κυρίως έπαΐται, τούς όποιους έξητάσαμεν άνωτέρω.
Θέλετε τώρα ώρισμένα στατιστικά δεδομένα τής ψυχοσυνθέσεως τών παρα

σίτων : 'Ο  Paulian συνεφώνησε μέ τον έν Παρισίοις έδρεύοντα Σύλλογον κατά τής 
’Επαιτείας περιλαμβάνοντα καί πολλούς εμπόρους, νά παρασχεθή άμέσως έργασία 
μέ ίκανοποιητικώτατον ήμερομίσθιον εις δσους έπαίτας παρουσιάζοντο είς τά κατα
στήματα τήν ήμέραν τοΰ πειράματος.

Είς τούς 727 προσελθόντας προσεφέρθη έργασία. ’Εκ τούτων μόνον 312 
έδέχθησαν τό όνοματεπώνυμον καί τήν σύστασιν τοΰ έργοδότου καί έκ τούτων μόνον 
174 παρουσιάσθησαν δι’ άνάληψιν έργασίας.

Έ κ  τών 174 άναλαβόντων έργασίαν οΐ 37, είς τό μέσον τής ήμέρας έζήτησαν 
2 φράγκα διά νά γευματίσουν έκεΐ πλησίον καί δέν έπανήλθον.

68 ήργάσθησαν ώς τό βράδυ, έπληρώθησαν τό ήμερομίσθιόν των καί... δέν 
έπανήλθον. 51 είχον τόν ήρωϊσμόν νά έργασθοΰν έπί 2 ήμέρας καί 18 τελικώς έ'μειναν 
μονίμως είς τήν έργασίαν.

Είς έν άλλο πείραμα, ένεργηθέν ύπό τοΰ πάστορος Robin, προσεφέρθη ύπ’ 
αύτοΰ τροφή καί στέγη είς άστέγους άλήτας, έναντι παροχής διώρου έλαφράς έργα
σίας ήμερησίως. Έ κ  τών 700 έδέχθησαν 100, μετενόησαν μετά μίαν ώραν οί 45 έκ 
τούτων, καί έκ τών 55 δεχθέντων έμειναν 11 μετά άπό δύο ήμέρας!

Είς τήν Χώραν μας, έξ δσων έχομεν ύπ’ δψιν μας, δέν έχει διενεργηθή συστη
ματική έρευνα τοΰ προβλήματος τής έπαιτείας καί πειραματική έξακρίβωσις τοΰ 
ποιοΰ καί τής ψυχοσυνθέσεως τών έπαιτών. Προσωπική προσπάθειά μας δπως ένη- 
μερωθώμεν έπί τής ήδη τηρουμένης κατευθύνσεως έπί τοΰ προβλήματος τούτου ύπό 
τών άρμοδίων Κρατικών 'Υπηρεσιών άπέτυχεν, έκάστης 'Υπηρεσίας τήν όποιαν
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έπεσκέφθημεν κηρυχθείσης άναρμοδίας έπί του θέματος καί παραπεμψάσης ήμας 
εις άλλην... περισσότερον άναρμοδίαν καί άδαη. Χαρακτηριστικόν της άδιαφορίας 
ταύτης καί τής έλλείψεως ένημερώσεως των υπευθύνων οργάνων είναι τό γεγονός 
ότι ή Διεύθυνσις Μελετών καί τό Γραφεϊον Επιστημονικού Συμβούλου του 'Υπουρ
γείου Κοινωνικής Προνοίας δεν μπόρεσαν νά άνακαλύψουν καί μάς άπαντήσουν έάν 
ή καταπολέμησις τής έπαιτείας υπάγεται εις τό 'Υπουργεΐον Προνοίας ή εις τό 'Υ
πουργεΐον Εσωτερικών. Την ’ίδιαν άδυναμίαν προς τήν σχετικήν άνακάλυψιν έπέ- 
δειξεν καί τό 'Υπουργεΐον Δικαιοσύνης έν συνεχεία.

Πάντως, έν τή προσπάθεια μας νά πλουτίσωμεν τάς άνωτέρω στατιστικάς μέ 
δεδομένα έκ τής Ελληνικής πραγματικότητος, άνελάβομεν προσωπικώς σχετικήν 
έ'ρευναν, μέ τήν βοήθειαν τής συνεργάτιδός μας δίδος Βικτωρίας Τσιτερίδου καί τα 
αποτελέσματα τής οποίας θά άνακοινώσωμεν έν καιρώ.

'Η μείς καί ή συνεργάτις μας, άπό του παρελθόντος έτους όσους έπαίτας 
άπαντώμεν ή παρ’ όσων ένοχλούμεθα παραπέμπομεν προς μόνιμον άποτελεσματικήν 
βοήθειαν καί τακτοποίησιν εις έργασίαν εις τά γραφεία τής Εθνικής Εταιρείας 
Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης, όδηγοΰντες τούτους καί έγχειρίζοντες σημείωμα μέ τήν 
λεπτομερή διεύθυνσιν τών Γραφείων μας. Συγχρόνως έξηγοϋμεν εις τούτους τον 
σκοπόν τής Εταιρείας καί τό κοινωνικόν καί ήθικόν συμφέρον τό όποιον έχουν νά 
έγκαταλείψουν τήν έπαιτείαν καί νά άναζητήσουν μίαν άξιοπρεπή ώργανωμένην πε- 
ρίθαλψιν.

Έ κ  τών 32 περιστατικών έπαιτών εις τούς οποίους έφηρμόσαμεν μέχρι τοϋδε 
τήν έρευνάν μας, 22 ήρνήθησαν νά δεχθούν τό έντυπον σημείωμα μέ τήν διεύθυνσιν 
τών Γραφείων τής Εταιρείας καί 10 τό έλαβον μέ καταφανή στενοχώριαν. Έ κ  τών 
τελευταίων τούτων 5 προσήλθον εις τά Γραφεία διά νά δώσουν τά στοιχεία των καί 
περιγραφήν τών άναγκών των, τελικώς δέ 3 μόνον έπανήλθον έκ δευτέρου καί άνή- 
κουν ήδη μονίμως εις τήν δύναμιν τών ύπό τής Εταιρείας μας βοηθουμένων προ
σώπων.

Έ κ  τών 22 ώς άνω άρνηθέντων. τήν έγκατάλειψιν τής έπαιτείας, οί 2, ΰγιέ-

λεωφορείου, ήρχισαν, κατόπιν τής προτάσεώς μου προς βοήθειαν, νά υβρίζουν μεγα
λοφώνως τό Κράτος καί τά... σκληρόκαρδα άτομα τά όποια δέν τούς άφίνουν μίαν 
θέσιν ύπό τον ήλιον διά νά κερδίζουν τον άρτον των, χωρίς μάλιστα μίαν σταγόνα 
ίδρώτος ·τοϋ άρυτιδώτου καί άφρόντιδός των μετώπου...

Τά τρομακτικά ταύτα άποτελέσματα τού παρασιτισμού έξηγοΰνται όταν ληφθή — 
ύπ’ οψιν οτι τά αίτια τούτου είναι συγχρόνως ψυχολογικά καί φυσιολογικά. Οί ψυ
χολογικοί παράγοντες οί όποιοι υπεισέρχονται εις τήν θεμελίωσιν τής παρασιτικής 
έπαιτείας είναι ασφαλώς ή έπίδρασις τού περιβάλλοντος, ή κληρονομικότης καί ή 
έξις. ’Αλλά, όπως όρθώς παρατηρεί ό Dubief αύτά «τά άδύνατα πλάσματα, τά έκφυ- 
λισμένα καί περιορισμένης διανοητικότητος» είναι εις τήν πραγματικότητα άσθε- 
νεΐς. Μέ τήν διαφοράν όμως ότι δέν άπαλλάσσονται τής ευθύνης των, ώς ένας έπι- 
ληπτικός ή υστερικός π .χ., διότι ένώ έχουν τήν διανοητικήν ώριμότητα νά δεχθούν 
μίαν άποτελεσματικήν θεραπείαν διά τής άλλαγής ίδιότητος καί μεταπτώσεως εις 
τήν τάξιν τών φυσιολογικούς έργαζομένων άτόμων, άρνοΰνται έπιμόνως οίανδήποτε 
■προσφοράν καί άρκοΰνται εις τήν άθλιότητα τήν οποίαν έπεφύλαξεν εις αυτούς έν 
μέρει τό πεπρωμένον καί έν μέρει ό ίδιος ό εαυτός των.

Μετά τήν έξέτασιν τής πρώτης μεγάλης κατηγορίας τών έπαιτών, ύπολείπεται 
ή έρευνα τής δευτέρας κατηγορίας, τών «άκουσίων ένδεών», οί όποιοι δέν εύθύνονται 
διά τήν δυστυχία των καί οί όποιοι είναι άξιοι μιας μεγαλ.υτέρας στοργής καί μιας 
πλέον έπιμελημένης προστασίας.

Τά άτομα τής κατηγορίας αυτής κατατάσσονται εις δύο μεγάλας υποδιαιρέ
σεις :
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α) τούς «συμπτωματικώς ακουσίους ενδεείς», β) τούς «χρονίως άκουσίους 
ένδεεΐς».

Είς τούς πρώτους υπάγονται οί άνεργοι των διαφόρων περιπτώσεων, δπως οί 
άνήλικοι άνεργοι, οί μή εύρίσκοντες εργασίαν ελλείψει ειδικότητας καί προσόντων, 
οί περιοδικώς άνεργοι διότι το επάγγελμά των είναι έποχιακόν, οί άπολυθέντες των 
έργασιών των λόγω κακής διαγωγής ή άκαταλληλότητος, λόγω μακράς νόσου, ή 
λόγω περιορισμού των θέσεων διά λόγους οικονομιών.

Ούτοι διατρέχουν τον κίνδυνον νά περιπέσουν είς τήν κατηγορίαν των παρα
σίτων εάν δεν τακτοποιηθούν είς άλλην εργασίαν.

Είς τούς δευτέρους ύπάγονται οί παρήλικες άνίκανοι προς έργασίαν καί στε
ρούμενοι έπαρκών πόρων ζωής καί οί γενικώς μή δυνάμενοι νά έργασθοΰν λόγω 
σωματικής ή διανοητικής άνικανότητος (χρονίως άσθενεΐς, άνάπηροι, τυφλοί, κωφοί, 
κωφάλαλοι, ύστερικοί, έπιληπτικοί, ίδιώται, έπίτοκοι γυναίκες κλπ .). '-Η δευτέρα 
αυτή μεγάλη κατηγορία έπαιτών, οί άκούσιοι ενδεείς, πρέπει νά τυγχάνουν μονίμου 
βοήθειας έκ μέρους τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί τής όργανώσεως τής κρατικής 
περιθάλψεως, ή όποια βοήθεια είναι καί ό μόνος τρόπος διά νά έγκαταλείψουν ούτοι 
τήν κοινωνικώς άσύμφορον ιδιότητα τού έπαίτου.

Καί διά νά όλοκληρώσωμεν τώρα τήν μελέτην τού προβλήματος τής επαι
τείας πρέπει νά άπασχοληθώμεν εν όλίγοις καί μέ τά μέτρα καταπολεμήσεως καί 
περιορισμού της, τά όποια ύποτυπωδώς μόνον εμφανίζονται παρ’ ήμΐνκατά τά τελευ
ταία έτη.

Τά μέτρα ταΰτα τής καταπολεμήσεως θά ήμποροΰσαν νά είναι ειδικής φύσεως 
καί γενικής φύσεως, ή εάν θέλετε θεραπευτικά καί προληπτικά.

Μέτρα ειδικής φύσεως, προοριζόμενα νά περιορίσουν βαθμηδόν καί νά έξαφα- 
νίσουν τήν ήδη άνεπτυγμένην έπαιτείαν, είναι :

α) αυστηρά νομοθεσία, πρακτικώς εφαρμόσιμος, προβλέπουσα ποινάς κυμαι- 
νομένας άναλόγως τών περιπτώσεων καί άναλόγως τής υποτροπής τού άδικήματος. 
’Ιδία αύστηραί ποιναί πρέπει νά προβλέπωνται διά τά έκούσια παράσιτα, ένώ ούδε- 
μία ποινή, άλλά μόνον καθοδήγησις πρέπει νά έπιβάλλεται είς τούς σωματικώς καί 
διανοητικώς άνικάνους έπαίτας.

β) έγκλεισις τών καταδικαζομένων είς ειδικά στρατόπεδα έργασίας διά χρο
νικόν διάστημα άπό ένός μέχρι τριών έτών άναλόγως τών περιπτώσεων, έφ’ όσον 
πρόκειται περί δευτέρας καταδίκης έπί επαιτεία, τής ποινής διά πρώτην φοράν έπι- 
βαλλομένης μέ άναστολήν.

Είς τά στρατόπεδα ταΰτα ό έγκλειστος έργάζεται είς έργαστήρια βιοτεχνίας 
ή άγροτικά έργα, ούτως ώστε ή συντήρησίς του νά μήν βαρόνη διόλου τον κρατικόν 
προϋπολογισμόν.

γ ) έγκλεισις τών καταδικαζομένων διά τρίτην φοράν έπί έπαιτεία είς ειδικά 
’Αναμορφωτικά 'Ιδρύματα, λειτουργοΰντα είς τήν πρωτεύουσαν έκάστου νομού, όπου 
έκτος τής έργασίας είς τήν οποίαν έπιδίδονται κατάτό σύστημα τών στρατοπέδων 
έργασίας ύφίστανται ούτοι κοινωνικόν προσανατολισμόν καί ψυχοθεραπείαν.

Άντιθέτως πρέπει νάάποφευχθή παντί τρόπω ή έγκλεισις των είς κοινάς φυ- 
λακάς, διότι άφ’ ένός μέν ό συγχρωτισμός τών έπαιτών μέ έγκληματίας καί κρατου- · 
μένους δΐ’ άδικήματα τού κοινού ποινικού δικαίου θά έπέφερε φθοράν είς τό ψυχονευ- 
ροσικόν των ύπόστρωμα, άφ’ ετέρου δέ είς πλεϊστα τών Κρατών αί φυλακαί σήμερον 
δέν έπιβάλλουν υποχρεωτικήν έργασίαν είς τούς κρατουμένους, αί δέ συνθήκαι δια- 
βιώσεως είναι άρκετά άνετοι, ώστενά ύπάρχη ό κίνδυνος προτιμήσεώς των έκ μέρους 
τών άμετανοήτων έπαιτών τού τρόπου ζωής διά τής έργασίας.

δ) καθιέρωσις ειδικής Υπηρεσίας ’Επαιτών παρά τώ Ύπουργείω Προνοίας 
καί τήρησις άτομικών φακέλλων τούτων ώστε νά είναι εύχερής ή παρακολούθησις 
των καί ή καταχώρησις τών μεταβολών των.
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ε) είδικώς διά τούς ανηλίκους έπαίτας οί όποιοι έξωθοΰνται εις την επαι
τείαν ύπό των γονέων ή κηδεμόνων των, πρέπει νά θεσπισθή εύρύ πρόγραμμα άποτο- 
ξινώσεώς των άπό την φοβέραν κοινωνικήν πληγήν. Ούτοι, συλλαμβανόμενοι έπαι- 
τοϋντες, δέον νά έγκλείωνται ώς έσωτερικοί μαθηταί εις ειδικά άναμορφωτήρια 
—Δημοτικά Σχολεία ή έάν έχουν συμπληρώσει τό 13ον έτος της ήλικίας των νά 
τοποθετούνται διά βοηθητικήν έργασίαν εις καταστήματα καί επιχειρήσεις άνθρωπι- 
στικώς σκεπτομένων βιοτεχνών, συμβαλλομένων προς τούτο μέ τήν 'Υπηρεσίαν 
Διώξεως ’Επαιτείας, ένώ συγχρόνως θά φοιτούν εις νυκτερινά Γυμνάσια. Έάν έχουν 
συμπληρώσει τό 16ον ή 17ον έτος της ήλικίας των νά στέλλωνται εις τάς Τεχνικάς 
Σχολάς τού Β.Ε.Ι. προς είδίκευσιν καί έπαγγελματικήν άποκατάστασίν των κατόπιν 
ή εις τάς Σχολάς Τεχνιτών καί Μαθητών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, δπου ή φοίτησις 
καί ή σταδιοδρομία των είναι εύχερεστάτη.

στ) 'Η  εύρεΐα καί διά παντός τρόπου διαφώτισις διά τού τύπου, ραδιοφώνου, 
έντύπων διακηρύξεων, διαλέξεων κλπ. τού λαού έπί τής άνάγκης καταστολής τής 
επαιτείας καί καταργήσεως τού άντικοινωνικοΰ καί άντιχριστιανικοΰ θεσμού τής 
ελεημοσύνης προς έπαγγελματίας, νέους καί άρτιμελεΐς καί υγιείς έπαίτας. Νά έπι- 
στηθή ή προσοχή τού λαού έπί τής καθιερώσεως νέου συστήματος άτομικής κοινω
νικής βοήθειας διά τής προσφοράς τού οβολού του καί τού άντιστοίχου τής έλεη- 
μοσύνης του εις τον προϋπολογισμόν τού 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας καί τών 
άνεγνωρισμένων σοβαρών ’Οργανώσεων Κοινοτικής ’Αλληλεγγύης, μόνων ύπευθύ- 
νων διά τον έλεγχον, τήν έξακρίβωσιν καί τήν κοινωνικήν άποκατάστασίν τών άνα- 
ξιοπαθούντων.

Τήν καταπολέμησιν τής έπαιτείας, συμφώνως προς τά ώς άνω προτεινόμενα, 
δέον νά άναλάβη συστηματικώς καί μεθοδικώς ειδική 'Υπηρεσία τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, συνεργαζομένη στενώτατα διά μέν τήν άποκατάστασίν τών ένηλίκων 
έπαιτών μέ τό 'Υπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας καί τάς άνεγνωρισμένας ’Οργα
νώσεις Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης, διά δέ τήν άποκατάστασίν καί άναμόρφωσιν τών 
άνηλίκων τοιούτων μέ τό 'Υπουργεΐον Δικαιοσύνης καί τάς Εταιρείας Προστασίας 
’Ανηλίκων τής Χώρας.

Έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών έκτεθέντων μέτρων ειδικής φύσεως πρέπει νά 
κατέχη ό άναφερθείς κοινωνικός προσανατολισμός τών έπαιτών, ό όποιος θά τείνη 
νά διεγείρη τήν έμφυτον ροπήν τής ανθρώπινης φύσεως προς τό άγαθόν καί τήν συμ- 
μόρφωσιν προς τον ήθικόν νόμον, ή όποια καί εις τήν πλέον διεστραμμένην φύσιν 
ύπάρχει πάντοτε είς λανθάνουσαν κατάστασιν, άναμένουσα κατάλληλον εύκαιρίαν 
νά έκδηλωθή.

’Εκ παραλλήλου, τέλος, προς τά μέτρα ειδικής φύσεως, μεγάλην άξίαν έχουν 
καί τά μέτρα γενικής φύσεως, τά άποσκοποΰντα εις τήν πρόληψιν τής έπαιτείας. 
Τά μέτρα ταΰτα θά ήδύναντο νά συνασπισθοΰν είς τέσσαρας μεγάλας κατηγορίας : 

α) Τήν παροχήν έπειγούσης κοινωνικής βοήθειας, ήθικής ή ύλικής, είς κρί
σιμους στιγμάς ώστε νά άποτρέπεται ή τροπή προς έπαιτείαν.

β) Τήν παροχήν διαρκούς κοινωνικής βοήθειας, ήθικής ή ύλικής όταν ή ένδεια 
παρατείνεται διά λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεως τού ένδεοΰς.

γ )  Τ.ήν έπιδότησιν τών όμολογουμένως άπορων έκ τού Κρατικού προϋπο
λογισμού.

δ) Τήν όργάνώσιν τής έλευθέρας κοινωνικής βοήθειας (άτομικής ή συλλο
γικης)·

Δεδομένου ότι τά μέτρα ταΰτα γενικής φύσεως, άφ’ ενός μέν έκφεύγουν τών 
ορίων τής παρούσης είσηγήσεως, άφ’έτέρου δέ είναι κοινά διά πάντα τά δυστυχοΰντα 
πρόσωπα, δέν θά έπεκταθώμεν είς τήν άνάλυσιν τούτων ή όποία είναι άντικείμενον 
ιδιαιτέρας μελέτης.

’Αφού έξητάσαμεν καί τά μέτρα τά όποια θά ήμποροΰσαν νά βοηθήσουν είς
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την καταστολήν της επαιτείας, δεν μένει παρά να τονισθή το ήθικόν καί πνευματικόν 
ύπόβαθρον των μέτρων τούτων καί τό όποιον πρέπει νά είναι άναμφιβόλως όχι ή 
έξουδετέρωσις των δυστυχών οπαδών της, άλλά ή άνόρθωσις καί άξιοποίησίς των ώς 
κοινωνικών μονάδων συμφώνως προς τάς έπιταγάς τής κοινωνικής καί Χριστιανικής 
’Ηθικής. Μέ σεβασμόν προς την άτομικήν άξιοπρέπειαν τών έπαιτών καί τήν προ
σωπικότητά των ώς βοηθουμένων προσώπων, οί κοινωνικοί λειτουργοί οί όποιοι 
άναλαμβάνουν τήν έφαρμογήν τών μέτρων θεραπείας πρέπει νά σταθούν κοντά είς 
τούς έπαίτας μέ άγωνιστικήν διάθεσιν έξυπηρετήσεως τών υλικών καί ήθικών άνα- 
γκών των έν τώ συνόλω των καί κατά σειράν προτεραιότητος, συμφώνως προς τά 
νεώτερα πορίσματα τής κοινωνιολογικής καί τής άνθρωπολογικής έρεύνης.

Ή  μπορεί ή επαιτεία είς τελευταίαν ρεαλιστικήν άνάλυσιν νά άποδειχθή είς 
τό πλεΐστον τών περιπτώσεων !ν προσοδοφόρον κακοήθες έπάγγελμα ή ή ώμή έκ- 
φρασις ένός βαθύτατα ριζωμένου κοινωνικού παρασιτισμού. Διά τούτο άκριβώς 
όμως καί ή καταπολέμησις της άπαιτεΐ λεπτήν καί ψυχολογημένην μέθοδον ένερ- 
γείας, έφ’ όσον άλλωστε δεν άντιμετωπίζονται μεμονωμένα περιστατικά, άλλά ολό
κληρος τρόπον τινα έπαγγελματική τάξις.

Πρέπει οί επιφορτισμένοι μέ τήν καταπολέμησιν, είτε κρατικοί παράγοντες 
είτε έθελονταί κοινωνικοί λειτουργοί είναι, νά τήν άντιμετωπίσουν όχι ύπό τό πρί
σμα τής κηρύξεως κοινωνικού πολέμου μέ τάς όδυνηράς συνέπειας του, άλλά ύπό τό 
πρίσμα τής ατομικής κοινωνικής άποκαταστάσεως τής συμφώνου μέ τάς ύποδείξεις 
τής ψυχικής υγιεινής, κάμνοντες χρήσιν τής πολυτίμου δυνάμεως τήν όποιαν δια
θέτει ή έπιστράτευσις τής άγάπης προς τούς άδυνάτους, ό έμπρακτος κοινωνικός 
Χριστιανισμός, καί ή οποία πρέπει νά έμφανισθή είς τό πλαίσιον τού ύγιοΰς άνθρω- 
πισμοΰ ώς μία ζώσα πραγματικότης τής Ελληνικής καθημερινής ζωής.

X. Τ Σ Α Χ Α Γ Ε Α Σ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Π ρ ο σ κ ύ ν η μ α
Βγαίνει τ ’ άσημοφέγγαρο άπό τον 'Υμηττό 
καί στέλνει στήν Άκρόπολι θερμό ένα «χαιρετώ». 
Τό φύλντισι γλυκοφιλα, τον θείο Παρθενώνα 
καί τούς θεούς ξαναγέννα ένός χρυσού αιώνα.

*
Κι’ ώς τό φυματικό τό φώς δίνει μαγεία τόση, 
άρχίζουν ήρωες, θεοί, ώσπου νά ξημερώση, 
πάν’ άπ’ τή γή τών κραταιών, τή γή τών άθανάτων 
νά σέρνουν τον πανάρχαιο χορό, ώ, τών πνευμάτων.

★
Τά μάρμαρα ήχοΰν στή θεία ήσυχία, τρίζουν 
τής Σαλαμίνας τά νερά φουσκώνουν, χαιρετίζουν 
εύλαβικά καί τραγουδούν τό«’Ίτε...»  τών Ελλήνων, 
στούς παίδες τής ’Ακρόπολης, παΐδες τών Σαλαμίνων. 

★
Καί στής μαγείας τήν ήχώ όλη ή γή άφουγκραται 
κι’ άκούει άπ’ τήν Άκρόπολι, ώ, καί ξαναγεννάται 
τής Λευτεριάς χερουβικό : «Ελλάδα Ώσαννά!» 
καί τήν μητέρα τού φωτός σκύβει καί προσκυνά.

Σ. Χανδρής
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  ΚΑΙ  Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

'Υπό του τέως ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ και 
------------------ Δικηγόρου κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΟ ΡΕΣΗ ----------------

Περί τής ιστορίας τον θεσμού τής ’Αστυνομίας και Ιδία των χρόνων 
τής κλασσικής Αρχαιότητας, έχουν γραφή πολλά, παρά ειδικών καί μή, 
ημεδαπών καί άλ.λοδαπών. ' Υπό πάντων δμως τονίζεται, δτι διά μέσοι) τών 
γραμμών τών τε αστυνομικών Νόμων καί Διατάξεων διαγράφεται ό πολι
τισμός τής χώρας μας καί ή άνωτέρα ηθική Αρχόντων καί άρχομένων. Τά δέ 
άπό τόσων χιλ.ιάδων ετών θεσπισθέντα, ακόμη καί σήμερον ισχύουν εις τάς 
συγχρόνους ’Αστυνομίας.

Την ιστορίαν τού αστυνομικού θεσμού ιδιαιτέρως έμελέτησεν ό κ. Κορέ- 
σης, την δέ σύγχρονον Αστυνομικήν μας εξέλιξιν έναργώς παρηκολούθησεν 
(ύπηρεπήαας Από τον 1911 εις την Χωροφυλακήν, άπό δέ τού 1918 έργααθείς 
διά τήν όργάνωσιν τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων καί νπηρετήσας μεταγενε
στέρους επί μακράν έν αυτή) δι’ ο ακόπιμον έθεώρηαεν νά μεταδώση τάς 
γνώσεις καί τήν κτηθείσαν πείραν του διά συντόμου διαλέξεως, δοθείσης τον 
Μάϊον 1957 εις τήν αίθουσαν τής Εταιρίας Φίλων Λαού, καί τήν 19)3)1958 
εις τήν ’ Αστυνομικήν Σχολήν Ύπαστυνόμων καί ’Αρχιιρυλάκων.

Ή  δημοσίευσις τής διαλέξεως ταύτης εις τά «’Αστυνομικά Χρονικά» 
θά παράσχη τήν ευκαιρίαν νά γίνωσιν κοινωνοί τον θέματος πλείονες, έπ’ 
ώφελεία καί διά τήν πρόοδον τού θεσμού.

*
*  *

Μεταξύ δλων τών θεσμών οί όποιοι κατ’ άνάγκην δημιουργοΰνται έν τη έξε- 
λίξει τοϋ άνθρώπου, είναι δύσκολον νά εύρη κανείς άλλον, ό όποιος τόσον πολύ νά 
είναι συνυφασμένος μέ τήν καθ’ ημέραν ζωήν μας, όσον ή ’Αστυνομία. ’Ιδιαι
τέρως οί ζώντες εις τάς πόλεις, καί μάλιστα τάς μεγαλουπόλεις, λόγω τών ιδιαι
τέρων συνθηκών αίτινες κατ’ άνάγκην δημιουργοΰνται, έρχονται, όπως όλοι γνωρί- 
ζομεν, εις συχνοτέραν έπαφήν μετά τοϋ αστυνομικού οργάνου, παρά μέ οΐον δήποτε 
άλλον δημόσιον ή δημοτικόν υπάλληλον. Νομίζω πώς θά είναι περιττόν νά έπεκταθώ 
εις τούτο, διότι ευτυχώς (άλλά καί δυστυχώς, κάποτε, τό άναγνωρίζω) όλοι έ'χομεν 
αρκετήν πείραν τοϋ πράγματος.

Διά τον λόγον αυτόν, νομίζω, ότι θά πρέπει ό κάθε κάτοικος καί ό κάθε πο
λίτης νά γνωρίση καλύτερα τον θεσμόν αυτόν καί ιδία τήν ιστορίαν καί δράσιν της 
’Αστυνομίας ή όποια, τουλάχιστον κατά τήν άρχαιότητα, είναι άρκετά σπουδαία, 
διότι όπως θά ίδωμεν, καί τον κλάδον αυτόν τής διοικήσεως, όπως καί πολλούς άλ
λους, είχον πολύ προαγάγει οί πολιτισμένοι πρόγονοί μας.

Θά προσπαθήσω έπίσης νά δώσω μίαν εικόνα τοϋ ρόλου τοϋ άστυνομικοϋ 
θεσμοΰ, εις τον καθ’ ήμέραν βίον καί τοϋ προορισμοΰ του άπό κοινωνικής καί έκπο- 
λιτιστικής πλευράς.

Καί πρώτον περί τής ιστορίας τοϋ θεσμοΰ έν Έλλάδι.
Πριν αρχίσω τήν έξιστόρησιν αυτήν, πρέπει, διά νά γίνουν άντιληπτά καί σα

φέστερα μερικά έκ τών ιστορικών γεγονότων τά όποια θά έκθέσω, νά τονίσω ότι, 
ουδέποτε, εις ούδεμίαν έποχήν, καί εις ούδεμίαν χώραν, κατωρθώθη νά άποκτηθή 
’Αστυνομία άνωτέρα τοϋ πολιτισμοΰ καί τής κοινωνικής καταστάσεως ή όποια ύφί- 
στατο καί έπεκράτει γενικώς παρά τη χώρα ταύτη.

Ή  ’Αστυνομία είναι τόσον συνυφασμένη μετά τής κοινωνίας, ώστε, κατ’ 
άνάγκην, θ’ άκολουθήση τά έλαττώματα, ή προτερήματα αυτής, εόκολώτερα δέ 
βεβαίως τά πρώτα. Είναι λοιπόν άξίωμα παγκόσμιον, ότι έκάστη χώρα καί έκάστη 
πόλις είναι άξια τής ’Αστυνομίας της. Δηλαδή, ότι ή κρατοΰσαπαρ’ αύτή^κοινωνική
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ή πολιτειακή κατάστασις, θά φέρη και την ’Αστυνομίαν της—άργά ή γρήγορα—εις 
τό αυτό μετ’ αυτής έπίπεδον, ώστε να τήν καταστήση ΐσαξίαν της. Δέν είναι δηλόν 
ότι δυνατόν να όργανωθή καί να σταθή ’Αστυνομία ήθική είς μίαν φαΰλον κοινωνίαν 
καί τάνάπαλιν.

’Επί τοϋ θέματος τούτου θά έπανέλθω άργότερον.
Καί ήδη εισέρχομαι είς τήν ιστορίαν του θεσμού. ’Αρχή, Ιχουσα ώς καθήκον 

τήν έξάσκησιν τής άστυνομικής υπηρεσίας, δέν υπήρχε κατά τούς ηρωικούς χρόνους 
έν Έλλάδι. Μόνον άπό τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος άρχίζει νά διαμορφοϋταιό θεσμός. Μέχρι 
τής έποχής εκείνης όλαι αί έξουσίαι άπέρρεον συλλήβδην καί άνευ διακρίσεως έκ τοϋ 
Βασιλέως έκάστης Πολιτείας.

Αυτός εΐχεν άπόλυτον κρίσιν έπί παντός ζητήματος, τήν έπιβολήν του δέ 
έξήσκει ούχί δι’ αρχών καί έξουσιών ύπ’ αυτόν λειτουργουσών, άλλά διά των συγ
γενών καί φίλων του.

Βαθμηδόν όμως αί Έλληνικαί πόλεις άναπτύσσονται πνευματικώς, τά συμ
φέροντα ποικίλλουν καί αυξάνονται διά τοϋ εμπορίου, καί γίνεται άναπόδραστος ή 
άνάγκη μερισμοΰ τής άπολύτου έξουσίας τών Βασιλέων καί καθιερώσεως ’Αρχών μέ 
χωριστήν άρμοδιότητα. Εύθύς δέ έξ αρχής μέ τήν διακρίνουσαν τό Ελληνικόν πνεΰμα 
διορατικότητα, άνεγνωρίσθη ότι διά τον άμοιβαΐον σεβασμόν τών διά τών νόμων κα- 
θορισθέντων δικαιωμάτων, διά τήν έσωτερικήν έκάστης πόλεως τάξιν καί διά τήν 
έν γένει άνεσιν τών πολιτών ήτο άπαραίτητος μία υπηρεσία τής οποίας άντικειμε- 
νικός σκοπός νά ήτο αυτός. Δηλαδή ή προστασία τής ευημερίας όλων, τών έν αύτή 
οίκούντων πολιτών καί ή έξασφάλισις τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας αυτών.

Μετά τάς βασικάς αΰτάς άρχάς (ιδία δέ μέ τήν ορθήν προοπτικήν ότι ή άστυ- 
νομική έξουσία πρέπει νά συγκεντροΰται ή ν’ άπορρέη έκ τοϋ Δήμου—κατά τήν 
άρχαίαν έννοιαν τοϋ όρου) διεμορφώθησαν άπό τοϋ 5ου αίώνος π. X. ’Αστυνομικά!· 
Ά ρχαί έν Άθήναις, έν Σπάρτη καί είς άλλας πόλεις (Θήβας, Κόρινθον κλπ .).

Καί άρχίζω άπό τάς ’Αθήνας, αί όποΐαι, ώς γνωστόν, ήκμασαν περισσότερον, 
αν μή τελειότερον.

’Εν Άθήναις διά τήν έξάσκησιν τών άστυνομικών καθηκόντων έξελέγοντο 
άρχοντες διά κλήρου έκ τών χρηστών πολιτών, τών διακρινομένων έπί εύσεβεία, 
τών έκπληρωσάντων τάς στρατιωτικάς των ύποχρεώσεις, μή καταδικασθέντων έπί 
άτιμωτικώ άδικήματι καί προερχομένων έξ έλευθέρων γονέων.

'Η  έκλογή έλάμβανε χώραν είς τήν άγοράν, έπειδή δέ τό άξίωμα τοϋ ’Αστυ
νόμου ήτο έξαιρετικόν, διά τό άδιάβλητον αυτής, έλαμβάνοντο όλως ιδιαίτερα μέτρα. 
Ό  άρχαιολόγος G ilbert ισχυρίζεται ότι ένοθεύοντο καί αί έκλογαί αύταί, χωρίς νά 
λέγη καί τον τρόπον. ’Ασφαλώς τρόπους νοθείας θά εΐχον έφεύρει καί οί ’Αρχαίοι 
'Έλληνες, προηγηθέντες τών άπογόνων των καί είς τό θέμα τοΰτο.

Μετά τήν έκλογήν ώρκίζοντο, ότι θέλουσιν πιστώς, εύσυνειδήτως καί άδεκά- 
στως έκτελέση τά καθήκοντά των, έπανελάμβανον δέ τον όρκον προ τοϋ άγάλμα- 
τος τής Θεάς Άθηνάς τοϋ ύπάρχοντος έπί τοϋ ίεροΰ βράχου τής Άκροπόλεως. 
Μετά ταΰτα έστεφανοΰντο διά μυρσινών καί άφοΰ προσέφερον θυσίαν είς τούς Θεούς 
άνελάμβανον τά καθήκοντά των. Οΰτω δηλαδή έλάμβανε πανηγυρικόν χαρακτήρα 
ή έκλογή αυτή.

Έ κ  τούτων προκύπτει ή σπουδαιότης ή οποία έδίδετο είς τό άξίωμα τής έξα- 
σκήσεως τών ’Αστυνομικών καθηκόντων έν τή πόλει τών ’Αθηνών, ή δέ σπουδαιό
της αότη διαφαίνεται καί είς τήν άνάλυσιν τών καθηκόντων αύτών είς ήν θέλω άμέ- 
σως προβή, έπιθυμών νά προσθέσω ένταΰθα, ότι ή ύπηρεσία τών ’Αστυνομικών άρ- 
χόντων όπως καί τών λοιπών τοιούτων τής πόλεως ήτο ένιαύσιος μόνον.

Παραδίδοντες τήν ’Αρχήν των οί ’Αστυνόμοι, ώφειλον άπαραιτήτως νά λογο- 
δοτήσωσιν έντός τριάκοντα ήμερών προ τής ’Εκκλησίας τοϋ Δήμου, όπου πας πολίτης
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είχε δικαίωμα κατηγορίας κατ’ αύτών, ή δέ τιμωρία των, εις ήν περίπτωσιν άπε- 
δεικνύοντο ένοχοι έκ δόλου, ήτο πολύ αυστηρά. Έ κ  τούτου δικαιούμεθα νά συμπε- 
ράνωμεν πόσον λεπτή ήτο ή θέσις των καί μετά πόσης περισκέψεως άλλά καί θάρ
ρους έπρεπε νά διεξαγάγωσιν την υπηρεσίαν των.

Οί ’Αστυνόμοι, οί όποιοι φαίνεται ότι ήσαν 10 έν Άθήναις (έξ ών 7 ύπηρέ- 
τουν εις το ’Άστυ καί 3 εις Πειραιά) είχον ακριβώς τά καθήκοντα τά γνωστά εις 
όλους μας, τά όποια καί σήμερον έχουν οί ομώνυμοι ύπάλληλοι.

"Οπως ανωτέρω αναφέρω, καί εις τό ζήτημα αύτό, οί νεώτεροι άντέγραψαν 
τούς άρχαίους 'Έλληνας. Ενδεικτικόν της έμπιστοσύνης ήν τό κοινόν είχε προς τήν 
’Αστυνομίαν, τότε, είναι τό ότι, παρ’ αύτή (δηλαδή εις τό ’Αστυνομικόν Μέγαρον 
καλούμενον Άστυνομεΐον καί εύρισκόμενον παρά τήν άγοράν, ήτοι εις τό κέντρον 
της πόλεως) κατετίθεντο προς φύλαξιν καί αί διαθήκαι. Ένδεικτικότερον όμως τόσον 
του πολιτισμού των άρχαίων ’Αθηναίων, όσον καί τοϋ κύρους των ’Αστυνόμων τής 
εποχής εκείνης, μεταξύ των όποιων άναφέρονται ύπηρετήσαντες καί αυτός ό Δημο
σθένης καί ό Σωκράτης, είναι τό ότι, πλήν τής άστυνομικής έξουσίας περιεβάλλοντο 
οΰτοι καί διά δικαστικής τοιαύτης. Είχον δηλαδή τό δικαίωμα νά δικάζουσιν μικρο- 
διαφοράς (Εΐρηνοδίκαι) καί νά έπιβάλωσι είς τούς έπ’ αύτοφώρω συλλαμβανομένους 
παραβάτας άστυνομικών διατάξεων μικρά πρόστιμα. Τό δεύτερον αύτό δικαίωμα, τό 
όποιον κατά τά μέχρι πρό τίνος κρατούντα άντίκειται είς τήν παραδεδεγμένην δικα- 
νικήν αρχήν ότι δεν πρέπει νά είναι ή αύτή’Αρχή ή καταγγέλλουσα καί ή τιμωρούσα 
καί τό όποιον δικαίωμα είς έλάχιστα μέρη τού κόσμου ώς είς τήν προπολεμικήν 
Γερμανίαν καί είς τάς Σκανδιναυϊκάς χώρας εΐχεν είσαχθή καί μόλις ήτο εκεί άνε- 
κτόν, άποδεικνύει τήν νομιμοφροσύνην των ανθρώπων εκείνων, άλλά καί τήν έμπι- 
στοσύνην τήν όποιαν εΐχεν ό άρχόμενος προς τον άρχοντά του.

'Η  καλή ’Αστυνομία είναι τό θεμέλιον τής ευνομίας. "Οταν ό πολίτης έχει 
εμπιστοσύνην προς τήν ’Αστυνομίαν, ό κακοποιός δεν ήμπορεϊ νά σταθή πουθενά.

Αύτή λοιπόν ή εμπιστοσύνη είναι μία άκόμη σοβαρωτάτη ένδειξις τού πολι
τισμού τής εποχής έκείνης. Καί ήδη θά μνημονεύσω μερικάς Άστυνομικάς διατά
ξεις, ένδεικτικάς καί αύτάς τού κρατοΰντος εκπολιτιστικού πνεύματος. Οί πολΐται 
π.χ. ήσαν «υποχρεωμένοι νά κατασκευάζουν τούς έξώστας είς άρκετόν άπό τού 
έδάφους ΰψος καί τάς θύρας ούτως ώστε νά μήν άνοίγωσιν προς τήν οδόν. Οί καθα- 
ρισταί νά μεταφέρωσιν καί νά άποθέτωσιν τάς άκαθαρσίας είς ούχί έλάσσονα των δέκα 
σταδίων άπόστασιν άπό τού τείχους τής πόλεως (περίπου δύο χιλιομέτρων), ούδείς 
νά καταλαμβάνη τάς οδούς καί νά έμποδίζη τήν έλευθέραν κυκλοφορίαν πεζών ή 
υποζυγίων. Αί έλευθέριαι γυναίκες ώφειλον νά συμπεριφέρωνται εύσχήμως είς τά 
δημόσια μέρη, είς τά όποια όμως παρευρισκόμεναι ώφειλον νά φέρωσιν «λαμπράν 
έσθήτα», δηλαδή ένδυμα ζωηρού χρώματος (φανταχτερό) έν άντιθέσει προς τάς 
λοιπάς ήθικάς γυναίκας αίτινες έπρεπε νά είναι ένδεδυμέναι άπλώς καί σεμνοπρε- 
πώς. Πάσα τοιαΰτα γυνή άκοσμοΰσα, έτιμωρεΐτο διά βαρυτάτου προστίμου, τό δέ 
ονομά της άνεγράφετο έπί πλακός καί έξετίθετο είς κοινήν θέαν. Οί έμπορευόμενοι 
καί οί έν τή άγορά συναλλασσόμενοι ώφειλον νά έχουσιν μέτρα καί σταθμά όμοια 
προς τά έπίσημα τοιούτα, κατετεθειμένα έν τή Άκροπόλει. Διά τήν έπάρκειαν των 
τροφίμων καί ιδία τού σίτου, τού όποιου ή έλλειψις ήτο πάντα αισθητή έν ’Αττική, 
ως καί διά τον περιορισμόν έν γένει τής σπατάλης, οί ’Αθηναίοι είχαν πολλάς πε- 
ριοριστικάς τής έλευθερίας τού έμπορίου διατάξεις, τινές των όποιων έχουν καί κά
ποια πρωτοτυπίαν. Ουτω τό ποσόν τού έκάστοτε είσαγομένου σίτου κατεγράφετο 
καί έπεβάλλετο, έκ τού είσαγομένου είς Πειραιά, τό πλεΐστον νά μεταφέρηται είς 
Αθήνας· άπηγορεύετο δέ αύστηρώς ή έξαγωγή σίτου καί έν γένει τροφίμων, ξυλείας 

και άλλων τινών ειδών. Είς πλοίαρχον ό όποιος δέν θά έφόρτωνε σίτον διά Πειραιά 
άπηγορεύετο νά δοθή δάνειον. Άπηγορεύετο νά γίνωνται συμπόσια μέ περισσότερα
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των τριάκοντα ατόμων, ήσαν δέ υπεύθυνοι διά τοϋτο, πλήν των οικοδεσποτών καί οΐ 
μάγειροι οί όποιοι ύπεχρεοϋντο να πληροφορώσιν τήν ’Αστυνομίαν περί τοϋ άρι- 
θμοϋ των προσκεκλημένων. Περιττόν δέ βεβαίως νά λεχθή ότι ό σίτος, τα άλευρα 
καί ό άρτος διετιμώντο καί έπεβλέπετο ή πώλησίς των. 'Η  προμήθεια παρ’ ιδιώτου 
ποσότητος σίτου πλέον των πεντήκοντα μεδίμνων (δηλαδή δύο περίπου χιλιάδων 
οκάδων) άπηγορεύετο. "Οπως βλέπωμεν, δυστυχώς, οί αιώνεςάντιγράφουσιν άλλή- 
λους. Έ ν  τούτοις εις έν σημεΐον δεν άντεγράφησαν οί άρχαΐοι καί τοϋτο διότι δεν 
υπήρχε πρωτότυπον. 'Η  μυστική ’Αστυνομία ή οποία τόσην άνέπτυξεν δράσιν εις 
τήν Ρώμην καί τό Βυζάντιον, δεν υπήρχε παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησι. Τό αίσθημα 
τής έλευθερίας ήτο τόσον άνεπτυγμένον καί τοιαύτη ή έξύψωσις τών πνευματικών 
άρετών, ώστε ήτο άκατανόητον δι’ αύτούς πράγμα, ή κατάρτισις μυστικής ’Αστυ
νομικής 'Υπηρεσίας. Καί μετά τήν μικράν αυτήν παρέκβασιν ας έπανέλθωμεν εις 
τήν ιστορίαν τοϋ θεσμοΰ.

Πλήν τών κυρίων ’Αστυνόμων, οί ’Αθηναίοι εΐχον καί τούς Άγορανόμους, 
Γυναικονόμους καί άλλους. Καί οί μέν Άγορανόμοι,οί όποιοι ώςκαί έκ τοϋ ονόματος 
των προκύπτει, είχον τήν καθόλου έπίβλεψιν τής άγοράς. Έφρόντιζον όπως έν τή 
άγορά τηρείται τάξις, όπως προλαμβάνωσι τάς άπάτας καί έν γένει όπως τηρήται 
τό «άψευδεΐν κατά τήν άγοράν» κατά εκφρασιν τοϋ ειδικού νόμου. Εΐχον έπίσης καί 
τό δικαίωμα νά έπιβάλουν μικράς ποινάς εις τούς παραβάτας τών άγορανομικών κα
νονισμών καί διατάξεων. Οί δέ Γυναικονόμοι δεν ήσαν τίποτε άλλο ή ή σημερινή 
’Αστυνομία ’Ηθών. Έπετήρουν δηλαδή τήν εύκοσμίαν τών γυναικών καί έν γένει 
τήν ήθικήν τών πολιτών. Είδικώς έπέβλεπον τάς έταίρας, τάς αύλητρίδας, τάς ψάλ
τριας καί τάς καθαρίστριας άκόμη. 'Η  περί τής ήθικής μέριμνα τής πολιτείας, ήτο, 
βλέπετε, άρκετά σοβαρά έν ’Αθήνας.

’Εν Σπάρτη ή κατάστασις ήτο ολίγον διάφορος, διότι ό μέν χαρακτήρ τοϋ 
πολιτεύματος, ώς γνωστόν, ήτο άριστοκρατικός, καί τά ήθη αύστηρότερα. Τήν ’Α
στυνομικήν δέ έξουσίαν όμοΰ μέ τήν Δικαστικήν καί πολλάς άλλας, είχον οί άρχοντες 
οί καλούμενοι «Έφοροι». 'Η  δικαιοδοσίατων ήτο εύρυτάτη καί τά δικαιώματα αύτών 
άπόλυτα. Λέγεται ότι κάποτε κατεδίκασαν καί έτιμώρησαν κάποιον Ναυκλείδην 
«ώς παντελώς ύπερσαρκοΰντα τώ σώματι καί παχύ διά τροφήν γενόμενον» δηλ. διότι 
έτρωγε καί έπαχύνετο πέραν τοϋ δέοντος, πράγμα τό όποιον άντετίθετο καί δέν άντε- 
πεκρίνετο μέ τά περί λιτότητος καί σκληραγωγίας κρατούντα έν Σπάρτη κατά τούς 
χρόνους έκείνους. Εις γενικάς γραμμάς τά καθήκοντά των, ώς προς τήν ’Αστυνομίαν 
ήσαν άνάλογα προς τά τών ’Αθηναίων ’Αστυνόμων, άλλά αύστηρότερα, ιδία ώς 
προς τήν άνατροφήν τών νέων. Οΰτω έπέβλεπον καί τήν ένδυμασίαν τών νέων, ώς 
καί τήν στρωμνήν άκόμη εις ήν κατεκλίνοντο, έν ούδεμιά περιπτώσει έπιτρεπομένης 
τής ανατροφής των έν μαλθακότητι. 'Όσον άφορά τήν εύκοσμίαν καί τήν ήθικήν τών 
γυναικών καί νεανίδων, ύπήρχε καί έν Σπάρτη ιδιαιτέρα υπηρεσία ή τών «Άρμο- 
σύνων» καλουμένη, τής όποιας τά καθήκοντα ήσαν άνάλογα άλλά αύστηρότερα τών 
’Αθηναίων Γυναικονόμων.

Τά δύο άνωτέρω πρότυπα, καί ιδία τό τών ’Αθηναίων, είχον άπομιμηθή καί 
αί άλλαι Έλληνικαί πόλεις κατά τό μάλλον ή ήττον άκριβώς. Έξαίρεσιν μόνην άπε- 
τέλεσεν ή Κόρινθος, όπου ή άστυνομική έξουσία εΐχεν άνατεθή εις αύτήν τήν βου
λήν, τά μέλη τής όποιας λόγω τής τοιαύτης των μερίμνης έκαλοΰντο καί «Πατέρες 
τής Πόλεως». Έ ν συμπεράσματι πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι ή ’Αστυνομία έν τή 
άρχαία Έλλάδι εΐχεν θεωρηθή, καί δικαίως, ύψηλόν λειτούργημα, ότι είχε σύστημα 
καί όργάνωσιν καί ότι τοιαΰτα καί τοσαΰτα καθήκοντα τή εΐχον άνατεθή, ώστε νά 
είναι προφανές ότι οχι μόνον τής άκρας έμπιστοσύνης τών κατοίκων έχαιρεν, άλλά 
καί τής άγάπης τούτων άπελάμβανε.

Καί ήδη έρχόμεθα εις τήν έξιστόρησιν τών τής ’Αστυνομίας κατά τήν Ρωμαϊ-
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κήν έποχήν. Έ ν Έλλάδι, μετά τήν έπικράτησιν τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας ή όποια 
συντελέσθη τό 146 π.Χ ., αί Έλληνικαί πόλεις, λόγω τοΰ πολιτισμού των, ύπήχθησαν 
εις τούς έλευθέρους συμμάχους τής Ρωμαϊκής Κοινοπολιτείας καί οδτω διετήρησαν 
τούς νόμους των καί τούς άρχοντάς'των. Βαθμηδόν όμως έπήλθεν, έκ διαφόρων λό
γων, έπικράτησις προς τα έν Ρώμη ΐσχύοντα καί μάλιστα μετά τό 215 μ. X. ότε διά 
διατάγματος τοΰ Αύτοκράτορος Καρακάλλα έθεωρήθησαν άπαντες οί ύπό τήν Ρω 
μαϊκήν κυριαρχίαν Ρωμαίοι πολΐται. Οΰτω τούς "Ελληνας ’Αστυνομικούς άρχοντας 
διεδέχθη ό Ρωμαίος "Επαρχος (Perfectous). Εννοείται δτι τά πράγματα συνερ- 
γούσης καί τής καταστάσεως καί τής έν γένει παρακμής τοΰ Ελληνικού πολιτισμού, 
είχαν, ούτως εΐπεϊν, άπλοποιηθή καί οί Ρωμαίοι δεν έφρόντιζον ή όσον άπητεϊτο 
καί ήρκει διά νά είσπραχθώσιν οί διατασσόμενοι φόροι ή διά νά καταπνίγονται αί 
στάσεις. Έδίωκον ιδία ή έτιμώρουν μόνον τά έγκλήματα έκεΐνα ών ή άτιμωρησία 
ήτο δυνατόν νά γίνη άφορμή διαταράξεως τής τάξεως έν τή αυτοκρατορία. "Ενα 
παράδειγμα τής τοιαύτης τακτικής των Ρωμαίων είναι καί ή δίκη τοΰ Θεανθρώπου. 
Κατ’ αύτήν μολονότι ό Πόντιος Πιλάτος ήτο πεπεισμένος περί τής άθωότητός Του 
καί έπλυνε ύποκριτικώς τάς χεϊρας του, έν τούτοις έπειδή ήπειλεϊτο ή τάξις, έάν άντι- 
τίθετο είς τήν γνώμην τοΰ όχλου, έδέχθη νά σταυρωθή ό Ίησοΰς.

'Ως έν παρόδω καί χάριν τοΰ περιέργου, άναφέρω ότι κατά μίαν πηγήν άπη- 
γορεύετο είς τούς άρχοντας τούτους νά δέχωνται δώρα, έκτος άν έπρόκειτο περί 
πράγματος βρωσίμου ή ποσίμου, τό όποιον νά καταναλίσκεται έντός ολίγων ήμερων. 
Πόσον τοΰτο ήτο έλαστικόν άλλά καί υποκριτικόν, άφήνω εις έκαστον νά κρίνη.

Έ κ  τούτων διαφαίνεται ότι άστυνομική όργάνωσις παγία καί άξια λόγου δέν 
ύφίστατο έν Έλλάδι κατά τούς χρόνους τής Ρωμαϊκής έποχής. Τά πάντα έξηρτώντο 
έκ τοΰ Αύτοκράτορος ή έκ των Διοικητών καί Έπάρχων αύτοΰ καί έκανονίζοντο 
κατά τάς έκάστοτε άντιλήψεις ή έπιθυμίας τούτων. Παρά ταΰτα όμως ύπήρχε ώργα- 
νωμένη μυστική ’Αστυνομία έν τή Αύτοκρατορία, διευθυνομένη έκ τής πρωτευούσης. 
Τό σύστημα τής κατασκοπείας αύτής ήτο καί έπαίσχυντον. Ένέργειαι αυθαίρετοι, 
συλλήψεις άδικαιολόγητοι, έπεμβάσεις διά ίδιοτελεϊς σκοπούς, ήσαν είς τήν ήμε- 
ρησίαν διάταξιν.

Οΰτως είχεν ή κατάστασις μέχρι τετάρτης μ.Χ. έκατονταετηρίδος, ότε άνήλθε 
είς τον Ρωμαϊκόν Θρόνον ό ύπέρμαχος τοΰ Χριστιανισμοΰ Αυτοκράτωρ Μ. Κων
σταντίνος. Καί ώς γνωστόν μετά έναν αιώνα τό ’Ανατολικόν Ρωμαϊκόν Κράτος 
καθίσταται καθαρώς Ελληνικόν, ύπό τήν έπωνυμίαν Βυζαντινή Αύτοκρατορία. 'Η  
τοιαύτη όμως μεταστροφή ούδεμίαν Ιφερεν σοβαράν βελτίωσιν είς τήν έσωτερικήν 
διοίκησιν τών 'Ελληνικών Πόλεων, ούτε άπό άλλης, οΰτε άπό ’Αστυνομικής άπόψεως. 
Καί έπετράπη μέν είς ταύτας νά έπαναφέρωσιν τήν παλαιάν κοινοτικήν διοίκησιν, 
άλλά βαθμηδόν ένετάθη ή έπικρατοΰσα άδιαφορία περί τά κοινά, μή δυναμένη νά 
χαρακτηρισθή ή ώς άμεσον άποτέλεσμα τής προϊούσης κοινωνικής έκλύσεως τής 
έποχής. Είς τοΰτο προφανώς συνετέλεσεν ή είσαχθεισα δαιδαλώδης πολυαρχία έν 
τώ Βυζαντίω, ή θρησκοληψία, αί έσωτερικαί διαμάχαι, οί διαρκείς πόλεμοι. 'Ο  πο
λιτισμός ήτο μόνον έπιφανειακός, ένώ κατά βάθος ή μεσαιωνική άμάθεια καί ό 
θρησκευτικός φανατισμός διεστρέβλωναν κάθε προσπάθειαν τής έπί τά βελτίω έξε- 
λίξεως καί έξήτμιζον κάθε ικμάδα πραγματικής προόδου άπό πάσης άπόψεως. Κατά 
τήν περίοδον ταύτην, κατά τον Παπαρρηγόπουλον, καί αί Πάτραι εΐχον ίδίους κοινο
τικούς άρχοντας καί επομένως θά εΐχον καί ιδίαν ’Αστυνομικήν διαχείρισιν. 'Οποίας 
όμως φύσεως ή συνθέσεως ήτο αότη τόσον έν αύτή καί είς τάς άλλας πόλεις, είναι 
άγνωστον- δύναταί τις όμως νά συμπεράνη, λαμβάνων ύπ’ όψιν τάς έν γένει κρατού
σες συνθήκας, ότι ούδεμία σοβαρά όργάνωσις ή σύστημα ύφίστατο, άλλά μόνον στοι
χειώδη μέτρα άσφαλείας τής ζωής καί τής περιουσίας έλαμβάνοντο καί έμπειρικαί 
προσπάθειαι έγένοντο διά τήν καταστολήν τοΰ έγκλήματος, έπιτυγχάνουσαι έάν καί
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έφ’ όσον δεν προσέκρουον προς τά συμφέροντα ή την ιδιοτροπίαν των άρχόντων, Βυ
ζαντινών ή Φράγκων. 'Η  ευθύνη άλλως τε των αρμοδίων ή το μόνον ήθική καί ούδέν 
πλέον.

Όσον δέ άφορα την μυστικήν ’Αστυνομίαν, τήν οποίαν τό Βυζάντιον έκλη- 
ρονόμησε παρά τής Ρώμης, γνωρίζομεν, ότι αΰτη διευθυνομένη ήδη «υπό Μαγίστρου 
των Όφφίκων» (είδος 'Υπουργού τοϋ Αύτοκρατορικοϋ οϊκου) δηλαδή έξ αύτών των 
άνακτόρων, έξηκολούθει τό έργον τής ραδιουργίας καί συκοφαντίας, καρποί, των 
οποίων ήσαν τά γνωστά εγκλήματα τής Βυζαντινής αύλής καί συνέπεια ή έπίτασις 
τής κοινωνικής καταστάσεως καί διανοητικής συγχύσεως. Ή  κοινωνική έ'κλυσις 
είχε θέσει παντού τήν σφραγίδα. Έ ν  όλίγοις ή ’Αστυνομία γενικώς έν Έλλάδι 
κατά τούς χρόνους τού Βυζαντίου εύρίσκετο εις ό καί ή κοινωνία επίπεδον. Δεν ήτο 
δυνατόν παρά νά ήτο ίσαξία της, κατά τά προλεχθέντα έπί τού θέματος τούτου. Εις 
τοιαύτην κατάστασιν εΰρε τήν Ελλάδα ό βαρύς Τουρκικός ζυγός.

'Υπό τό πέλμα όμως τού βαρβάρου έπιδρομέως ό αιώνιος Νόμος τής άντιθέ- 
σεως έλειτούργησε καί έπροκάλεσε άφύπνισιν εις τούς ύποδουλωθέντας 'Έλληνας. 
'Η  άντίδρασις έξεδηλώθη παντοιοτρόπως καί τό Ελληνικόν πνεύμα έκμεταλλευό- 
μενον καταλλήλως τήν βαρβαρότητα καί ιδίως τήν φιλοκέρδειαν καί άπληστίαν τού 
κατακτητοΰ, παρεσκεύασε τήν ’Εθνικήν άναγέννησιν. 'Ως γνωστόν, ένεκεν άδυ- 
ναμίας προς άφομοίωσιν τού 'Ελληνικού στοιχείου καί διά λόγους συμφέροντος, ή 
Πύλη άνεγνώρισεν τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ώς πνευματικόν καί πο
λιτικόν ’Αρχηγόν των Ελλήνων καί έπέτρεψε τήν κοινοτικήν αύτών αύτοδιοίκησιν 
ύπό τούς ύπ’ αύτών έκλεγομένους δημογέροντας καί προεστούς. Εις τήν αύτοδιοί- 
κησιν αύτήν περιελαμβάνετο καί ή άσκησις τής τοπικής άστυνομικής έξουσίας, ή 
οποία αν δέν έξυπηρέτει άλλον σκοπόν, έξυπηρέτει όμως καί ύπέθαλπε τον πόθον 
τής άπελευθερώσεως. Καί τ ’ αποτελέσματα δέν ήργησαν νά άναφανοΰν.

Τό καρυοφίλι έβρόντησεν καί ό άγων τών κλεφτών ήνάγκασε τήν Τουρκίαν 
νά συνθηκολογήση μετ’ αύτών άμέσως άπό τού 1550 καί νά τούς άναθέση ύπό τό 
όνομα τών «άρματωλών» τήν φρούρησιν τής ύπαίθρου. ’Ιδού ή δευτέρα μορφή τής 
’Αστυνομίας έπί Τουρκοκρατίας. 'Η  ’Εθνικιστική, όμως, δράσις τών άρματωλών 
καί ή αύξανομένη επιρροή των έφόβισε τούς Σουλτάνους οι όποιοι, άρχομένου τού 
19ου αΐώνος, άπεφάσισαν καί έστειλαν στρατεύματα προς διάλυσίν των. Αύτά είναι 
«τά ’ίχνη» ούτως είπεΐν τής ’Αστυνομίας έν Έλλάδι έπί Τουρκοκρατίας. ’Αλλά εις 
τήν σκιώδη, βέβαια, αύτήν άστυνομικήν έξουσίαν υπάρχει τό χαρακτηριστικόν, ότι, 
μετά τήν Θρησκείαν καί τήν Έκπαίδευσιν, ή ΰπαρξις ’Αστυνομικών ’Αρχών, ήτο 
τό τρίτον προνόμιον τό όποιον έλαβον καί διετήρησαν ευφυέστατα οί ραγιάδες, ό
πως έπιτύχωσιν καθ’ όν τρόπον καί έπέτυχον τήν άπελευθέρωσίν των.

"Ωστε μετά τήν ’Εκκλησίαν καί τό Σχολεΐον δύναται νά ύπερηφανεύεται ό 
άστυνομικός θεσμός ότι συνέβαλεν εις τον ιερόν άγώνα. 'Η  δέ συμβολή του, όσον 
άφορα τούς Κλέφτας καί τούς Άρματωλούς, ήτο ούσιωδεστάτη καί πολύτιμος, ώς 
μάς είναι γνωστόν.

Κατά τήν μεσολαβήσασαν χαώδη κατάστασιν άπό τής έπαναστάσεως μέχρι 
τής άνακηρύξεως τής 'Ελλάδος είς Βασίλειον, έγιναν πολλαί άπόπειραι συστηματο- 
ποιήσεως τών τής ’Αστυνομίας τού Κράτους καί μάλιστα, τό ’Εκτελεστικόν Σώμα 
τής έν Έπιδαύρω ’Εθνικής Συνελεύσεως συνέστησεν καί 'Υπουργεΐον ’Αστυνομίας 
διώρισεν καί 'Υπουργόν τον Κορωναΐον, ώς άναφέρει έν τή βιογραφία τού Μιαούλη 
ό άκαδημαϊκός κ. Μελάς, χωρίς έννοεΐται νά ύπάρχη ’Αστυνομία. 'Ο  Γιάννης Βλα- 
χογιάννης τών Γεν. ’Αρχείων τού Κράτους μάς πληροφορεί, ότι κατά τό τρίτον έτος 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, έν Άθήναις, ώρίσθη’Αστυνόμος (άρχηγός τής Πο
λιτοφυλακής) ό Στρατηγός Μακρυγιάννης, όστις μετά τού Σπυρ. Πατούσα άνέλαβον 
τήν τήρησιν τής τάξεως μετά τήν άποχώρησιν τών Τούρκων έκ τού λεκανοπεδίου 
τών ’Αθηνών. (Συνεχίζεται)



ΚΑΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ..
'Υπό Άστυν. Β' κ. ΑΛΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ

«Καλύτερα νά σου βγή τό μάτι παρά τ ’ δνομα». Αύτδ είναι σωστό, όπως 
όλες οί παροιμίες. Γιατί προ ήμερων πού βρέθηκα στο σπίτι έορτάζοντος συναδέλφου, 
είχα γίνει ό... στόχος ολοκλήρου τής «όμηγύρεως» σέ εκτιμήσεις καί επιλύσεις δια
φόρων ’Αστυνομικών Προβλημάτων, τά όποια ό κάθε προσκεκλημένος σερβίριζε 
μέ τή σειρά του.

"Ολοι, βέβαια, ξέρομε πόσο περιζήτητα είναι κάτι τέτοια θέματα σέ τέτοιες 
συγκεντρώσεις, όπου ώς συνήθως επικρατεί βουβαμάρα, ιδίως όταν οί... συνδαι- 
τημόνες δεν έχουν σχέσεις μέ χορούς καί άσματα...

Πάντως, άπ’ όσα έλέχθησαν έκεΐ, μια ιστορία πού μας άφηγήθη ένας τής 
παρέας, ’Αξιωματικός έ.ά., έ'καμε ιδιαιτέραν έντύπωσι, γιατί ήταν άρκετά έξυπνη 
καί πολύ μας βασάνισε όσο νά βρούμε τή λύσι. Τήν μεταφέρω έδώ όπως άκριβώς 
ακόυσα.

Διαμένει μόνος του στο 2ο όροφο μιας οικίας στήν περιοχή των Πατησίων.
Μιά Κυριακή τού ’Ιουνίου, τού περασμένου έτους, σηκώθηκε κατά τίς 5 το 

το πρωί, πήρε, μερικά βιβλία καί περιοδικά μαζί του, κλείδωσε το διαμέρισμα, πήρε 
τ ’ αυτοκίνητό του καί πήγε νά περάση τήν ήμέρα του στύ κτήμα πού έχει στήν πε
ριοχή τού Σουνίου, μακρυά άπό επισκέψεις, τηλέφωνα, έφημερίδες καί όλους τούς 
άλλους πειρασμούς τής πόλεως.

Στο σπίτι έπέστρεψε άργά το βράδυ κατ’ εύθειαν χωρίς νά σταθή πουθενά. 
"Αφησε το αυτοκίνητο άπ’ έξω κι’ άνέβηκε στο διαμέρισμά του. Κάποια μικρή 
δυσκολία συνάντησε στο άνοιγμα τής πόρτας, δέν έδωσε όμως σημασία. Μπαίνοντας 
μέσα, βρήκε τό καπέλλο του κάτω στο πάτωμα τού χώλλ καί πάλι όμως δέν έδωσε 
προσοχή, γιατί νόμισε πώς είχε πέσει άπό τήν κρεμάστρα τό πρωί καθώς ξεκρέμασε 
τό σακκάκι του.

Έ δώ  θά πρέπει νά προσθέσωμε, ότι τό διαμέρισμα άποτελεΐται άπό τό χώλλ, 
ύπνοδωμάτιο, μεγάλη σαλοτραπεζαρία, μιά μικρή κουζίνα, λουτροκαμπινέ καί τ ί
ποτε άλλο.

Πήγε κατ’ εύθειαν στήν κουζίνα άναψε τό γκάζι κι’ έβαλε νά τηγανίση αύγά.
. Ξαφνικά, άκούστηκε ένα τρίξιμο, μάλλον δυνατό, μέσα στο σπίτι. Περίμενε 

λίγο, μετά βγήκε στο χώλλ, στάθηκε, άκροάστηκε... τίποτε. Έρριξε μιά ματιά στά 
δωμάτια, δέν βρήκε τίποτε. Πήγε πάλι στήν κουζίνα καί συνέχισε τή... μαγειρική. 
Κατόπιν έτοίμασε τό τραπέζι γιά νά φάη" δέν μπορούσε όμως νά ήσυχάση. Βγήκε 
πάλι, κύτταξε τό γραφείο του, όλα ήσαν έν τάξει. Τό ήμερολόγιο στή θέσι του, τό 
βιβλίο άνοικτό όπως τό είχεν άφήσει, μόνο ή λάμπα τού φάνηκε σάν νά είχε μετα- 
κινηθή άπό τή θέσι τη ς !

Είχε κατά τήν άπουσία του μπή κανένας μέσα στο διαμέρισμα; Θυμήθηκε 
πώς είχε προ ήμερών διαβάσει στις εφημερίδες γιά κάποιο κλέφτη, ό όποιος έμπαινε
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στα σπίτια μέ άντικλεΐδι, καί ό όποιος κατεζητεϊτο άπό την ’Αστυνομία. Νά έπε- 
σκέφθη άραγε καί τό δικό του σπίτι;... Κουταμάρες!., σκέφθηκε, κι’ άρχισε νά 
τρώη. Πήρε την έφημερίδα πάνω άπό τον καναπέ δίπλα του, κι’ έρριξε μιά ματιά. 
Μιά μεγάλη πυρκαϊά εΐχεν έκραγή στον Πειραιά. Κύτταξε τό ραδιοπρόγραμμα : 
μιά ενδιαφέρουσα συναυλία είχε τό τρίτο πρόγραμμα στις 22, τήν έχασε, είχε πε
ράσει ή ώρα. Πέταξε τήν εφημερίδα, σηκώθηκε πάνω κι’ άφουγκράστηκε... Εΐχεν 
ακούσει πάλι ένα τρίξιμο μάλλον προς τό μέρος τοϋ υπνοδωματίου, έτσι τοϋ φάνηκε. 
Ταράχτηκε. Κάθησε, σκέφτηκε λίγο... κάτι είδε πού τον έκανε νά πεισθή άπόλυτα 
δτι κάποιος ήταν μέσα στο σπίτι του! Πήγε γρήγορα στο υπνοδωμάτιο, άναψε τό 
φως, πήρε άπό τό κομοδίνο τό πιστόλι του, πήγε κι’ άκούμπησε στον τοίχο τοϋ δω
ματίου άπέναντι άπό τήν μεγάλη ντουλάπα καί φώναξε :

—«Είμαι ώπλισμένος. Θά μετρήσω μέχρι τρία. "Αν δεν βγής έξω άπό τή 
«ντουλάπα θά πυροβολήσω. "Ενα... δύο...».

'Η  πόρτα τής ντουλάπας άνοιξε κι’ ένας νεαρός μέ σκούρο υποκάμισο παρου
σιάστηκε! στο δεξί χέρι κρατούσε ένα μάτσο κλειδιά.

—«Μή πυροβολήσης δέν έχω πάρει τίποτε... δέν πρόφθασα... γύρισες γρή
γορα...» τοϋ είπε τρέμοντας.

Τον πήρε μέ τ’ αύτοκίνητό του καί τον παρέδωσε στήν ’Αστυνομία. Π ίταν ό 
καταζητούμενος δράστης!

Αύτή είναι ή ιστορία πού μάς άφηγήθη ό συνάδελφος τής παρέας.
Τί ήτανε όμως έκεϊνο πού τον έκαμε νά πεισθή ότι κάποιος εύρίσκετο μέσα 

στο διαμέρισμα; (Χ)

1. Ή  λύσις θά δοθή στο έπόμενον. Έν τώ μεταξύ μπορούν οί άναγνώσται μας άστυ- 
νομικοί νά άποστείλουν μέχρι της 6ης ’Απριλίου έ. έ. τάς άπαντήσεις των καί θά δημοσιευ- 
θή ή σωστη'πού θά λύση τύ πρόβλημα.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
- Η  ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ-

-------------------'Τπό Άστυφ. κ. ΒΑΣ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ--------------------

’Από τό έτος 1955 ήρχισεν ή εθελούσια αιμοδοσία παρ’ άνδρών της ’Αστυ
νομίας Πόλεων, ήτις έξηκολούθησεν και κατά τά έπακολουθήσαντα έτη μέ αύξά- 
νουσαν πρόοδον, ούτως ώστε κατά τό τρέχον έτος νά φθάσωμεν εις τό εύχάριστον 
άποτέλεσμα τής ίδρύσεως τραπέζης αίματος παρά τω Ίπποκρατείω Νοσοκομείω.

Προσεφέρθησαν ώς έθελονταί αίμοδόται 750 άνδρες της ’Αστυνομίας Πό
λεων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών και έκ τούτων 178 άστυνομικοί προ- 
σήλθον εις τό ώς άνω Νοσοκομεϊον καί προσέφερον προθύμως τό αίμα των : οΰτω 
σύνεκεντρώθησαν 53 κιλά αίματος τό όποιον έμπλούτισε την ίδρυθεΐσαν τράπεζαν

Ό  άστυφύλαξ Β. Πατταδόττουλο;, ενα; άπό τό πλήθοξ των εθελοντών αιμοδοτών τη;
’Αστυνομία;.

αίματος. Οί λοιποί άστυνομικοί οί όποιοι έδήλωσαν εθελουσιαν αιμοδοσίαν, παρα
μένουν έν εφεδρεία άναμένοντες είδοποίησιν τοϋ Ν.Α.Π. ινα σπευσουν και αυτοί 
μετά προθυμίας νά προσφέρουν τό αίμα των. Κατ’ αυτόν τον τροπον συνεκεντρωθς 
αίμα τό όποιον θά καλύπτη τάς άνάγκας όχι μονον των αστυνομικών υπάλληλων 
αλλά καί των οικογενειών τούτων. Τούτο όμως δεν πρεπει να μας αφηνη αδρανείς 
αλλά διαρκώς πρέπει νά κατατασσώμεθα εις τάς τάξεις των εθελοντών αιμοδοτών
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δσον τό δυνατόν περισσότεροι, καθ’ δσον δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν ποιοι και πό
σοι θά είναι έκεϊνοι οί όποιοι θά έχουν άνάγκην αίματος εις τό μέλλον.

'Η  ’Αστυνομία Πόλεων είναι υπερήφανος διά τήν άθρόαν εγγραφήν έθε- 
λοντών άστυνομικών αιμοδοτών, οί όποιοι εμφορούμενοι άπό αισθήματα συναδελ- 
φικής άλληλεγγύης προσφέρουν τό αίμα των ίνα σώσουν κινδυνεύοντας συναδέλ
φους των, μέ τό κεφάλι ψηλά καί χαμόγελο εις τά χείλη των Τούς διακρίνει ή πραγ
ματική έν Χριστώ ’Αγάπη προς πλησίον των. 'Ο  γράφων ποιείται έκκλησιν καί 
προς τούς μή έγγραφέντας άστυνομικούς, δπως δσοιέκτούτων είναι άπολύτως υγιείς, 
δηλώσουν καί ούτοι ώς έθελονταί αίμοδόται έκπληροϋντες ουτω ενα ιερόν καί ύπέρ- 
τατον καθήκον. Ούδόλως κινδυνεύει ή ύγεία των διά της προσφοράς ολίγου αίματος 
τό όποιον ταχύτατα άναπληροϋται, διότι ό άνθρώπινος οργανισμός τό άντικαθιστα 
αμέσως δπως ή μέλισσα άναπληρώνει τό μέλι τό όποιον τής πέρνουν.

Κύριοι συνάδελφοι, είναι ή δεκάτη φορά πού προσφέρω τό αίμα μου καί 
αισθάνομαι άπολύτως υγιής. Γιατί λοιπόν, έφ’ δσον δέν βλάπτεται ή ύγεία μας, νά μή 
δίδωμεν ολίγον αίμα τό όποιον πρόκειται νά χαρίση ύγείαν εις πάσχοντας συναν
θρώπους μας καί μή συναδέλφους μας; Μήν άμελήση λοιπόν κανείς τήν έκτέλεσιν 
τοϋ καθήκοντος τούτου, άλλά δλοι οί δυνάμενοι, νά έγγραφήτε ίνα πυκνώσωμε τάς 
τάξεις τών εθελοντών αιμοδοτών καί ώς νέοι Σαμαρεϊται άς χαρίσωμεν τήν ζωήν 
είς κινδυνεύοντας συνανθρώπους μας καί ό Θεός μάς χαρίζει ύγείαν καί εύτυχίαν.

Τήν έθελουσίαν προσφοράν αίματος εις τό 'Ιπποκράτειον Νοσοκομείον έτί- 
μησαν διά τής παρουσίας των οί έξής :

'Ο  ’Αρχίατρος ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Κουρμέντελος Παναγιώτης, 
ό 'Υγειονομικός ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Οικονόμου Δημήτριος, ό ’Επιμε
λητής ’Ιατρός του Ν.Α.Π. ’Αστυνόμος Β' κ. Ρίγγας Δημήτριος, ώς καί αί άδελφαί 
τοϋ Τπποκρατείου Νοσοκομείου. Καθ’ ήν στιγμήν ό ύποφαινόμενος έδιδε αιμα όμοϋ 
μετ’ άλλων συναδέλφων του έλήφθησαν διάφοροι φωτογραφίαι.

Ώ ς  έπληροφορήθημεν ό κ. ’Αρχηγός τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος έξέφρασε 
τήν ευαρέσκειάν του προς άπαντας τούς έθελοντάς αίμοδότας τοϋ Σώματος διά τον 
έπιδειχθέντα παρ’ αύτών άλτρουϊσμόν καί τά Χριστιανικά των αισθήματα τής άλ
ληλεγγύης καί άγάπης προς τούς συνανθρώπους των.

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟ Π ΟΥΛΟΣ



ΗΜΕΡΟΛΟΓ ΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τό ποδαρικό τού Έβγα...
'Τπό Άρχιφύλακος, κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

...Είναι πρωί... Πολύ πρωί...
Σκοτάδια άκόμα κυκλώνουν τήν γη καί δίνουν ένα υποβλητικό, σκούρο χρώμα 

σ’ ολα γύρω...
Τό νερό της πηγής φλυαρεί άδιάκοπα στην πέτρινη βρύση... κάτω άπό τον 

ίσκιο ένός κατάμαυρου, περήφανου κυπαρισσιού, πού άργοκουνάει τις μυτερές κορφές 
του τό χειμωνιάτικο άγεράκι τής αύγής...

Λίγο πιο ’κεϊ στο μαρμαρένιο πεζούλι τού Ναού είναι καθισμένος ό ψάλτης 
καί καπνίζει, περιμένοντας νάρθή ό παππάς γιά τον ’Όρθρο...

Πότε-πότε φυσάει πιο δυνατά... Καί τα φύλλα των δέντρων διαμαρτύρονται... 
Μέσα απ’ τις γειτονικές καλαμιές άκούγεται ένα τρίξιμο... Κι’ υστέρα προβέλνει 
μια πελώρια, κατάμαυρη γάτα, πού μέ προσπέρνα άδιάφορη... "Ενας βιαστικός 
άντρας πέρνα άπό δίπλα μου...

«Καλή μέρα, κύριε πόλισμαν». «Καλή σας μέρα Κύριε».
Σέ λίγο τό σκοτάδι άδυνατίζει... θαμπά τά σχήματα των σπιτιών, βγαίνουν 

δειλά-δειλά μέσα άπ’ τη νυχτερινή ομίχλη τους... υψώνουν σιγά-σιγά, γίνονται πιο 
συγκεκριμένα, κι’ υστέρα λάμπει ή λευκότητά τους μέσα στα πρώτα ώχρα φώτα 
τής άνατολής...

"Ενας γαλατάς περνά νυσταγμένος καί άκεφος...
«Καλή μέρα, Γιάννη. Καλό μήνα».
«Νάσαι καλά» μοΰ αποκρίνεται καί προχωρεί...
Τώρα ξημέρωσε...
Ξημέρωσε μιά καινούργια μέρα... Μά μαζί ξημέρωσε κι’ ένας καινούργιος 

μήνας.
'Ο  Παρθενώνας άπό ψηλά προβάλλει περήφανος... ’Αστράφτουν οί κολώνες 

του, πάνω στον 'Ιερό Βράχο...
Κι’ εγώ περπατώ, όλο περπατώ, έκτελώντας υπηρεσία σκοπού, κατά τό 

4ωρο 6—10...
’Αραιοί είναι οί διαβάτες στούς δρόμους...
«Ντίν... Ντάν... Ντίν... Ντάν...» άκούγεται άξαφνα ή καμπάνα... Καί λίγοι 

πιστοί τραβούν γιά τό μικρό Ναό...
Τώρα ξημέρωσε πιά...
'Ο  ήλιος πήρε τον άνήφορο, σαν ένας ολοστρόγγυλος χαρταετός, πού υψώνεται 

απερίσκεπτα πολύ ψηλά...
Τό κρύο ελαττώθηκε...
Τά αύτοκίνητα πάνε κι’ έρχονται άδειανά...
Κι’ έγώ περπατώ, όλο περπατώ μέσα στούς στενούς δρομίσκους, χωρίς νά 

με άπασχολή τίποτε...
Δέν βαρυέσαι!!!... Τ ί νά μέ άπασχολήση έμένα;
Μιά μικρή συντροφιά άπό πιτσιρίκους διασχίζει τώρα τήν μικρή Πλατεία... 

Κρατούν τουφέκια, τρομπέττες καί τούμπανα... Είναι ντυμένοι στρατιώτες, καί 
πάνε, λέει, στον πόλεμο...

«Στο καλό, παιδιά... Καί... μέ... τή νίκη...».
Νά καί δυο άγουροξυπνημένοι νεαροί... τραβούν στο μικρό περίπτερο καί 

αγοράζουν μιά ’Αθλητική έφημερίδα...
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Τήν άν θίγουν υστέρα, καί προχωρούν συζητώντας ζωηρά... Διαφωνούν...
«...Τί κουταμάρες λές;... Ρέ ξέρεις τί πάει νά πη Υφαντής; Σούτ καί γκολ... 

’Έ χει δυο πόδια... Καί τί πόδια!!!.. Ποιός θά τον κρατήση; 'Ο Άγγελόπουλος;.. 
Κουρέλι είναι ό Παναθηναϊκός εφέτος...».

«... Ποιός είναι κουρέλι; ό Παναθηναϊκός;... Πράσινη θύελλα, κύριε. ’Έχουμε 
τον Βαγγέλη... Ξεχνάς πόσες φορές σάς έχει κλείσει τό σπίτι; Ά μ , ό Θεοφάνης!!!! 
Τον έχεις δη τον Θεοφάνη στα τελευταία παιχνίδια του;.. ’Ακόμα κι’ ό Νεμπίδης 
κι’ ό Καζάκος... Θά τά βάψετε μαύρα...».

«Πάει ένα στοίχημα;..».
«... Καί βέβαια πάει. Χαρίζω καί τήν ισοπαλία...».
Οί νεαροί άπομακρύνθηκαν... Τούς βλέπω νά χειρονομούν ζωηρά, κουβεν

τιάζοντας... ’Έ χει γούστο ν’ αρπαχτούν!!!!
Τώρα άλλο νούμερο έμφανίζεται μπροστά μου... Ό  Ντΐνος... Σωφεράκι 

τό έπάγγελμα, μ’ ένα άκόμα μεγαλύτερο ψώνιο! «Τά πεταλάκια»!!!
Τά ξέρετε τά πεταλάκια;... ’Ό χ ι;... Μά τότε άπό κοσμικής πλευράς είστε 

αξιολύπητοι... Πεταλάκια λοιπόν είναι τά αλογάκια τού 'Ιπποδρόμου, πού τρέχουν 
στο Φαληρικό Δέλτα καί πτωχεύουν πλουσίους καί πλουταίνουν πτωχούς...

Φανατικός οπαδός τους ό Ντΐνος, άγοράζει ένα Δελτίο προγνωστικών, κάθεται 
στον καφενέ, παραγγέλνει έναν «πολλά βαρύ καί όχι», καί στρώνεται στούς λογα
ριασμούς... «Σύνθετον... Δίδυμον... κλπ.»...

Μέ βλέπει κάποια στιγμή καί σηκώνεται:
—«Σπΰρο... Δεν έχει... Σήμερα θά τήν πιάσω τήν καλή, καί τότε έξω φτώ

χεια...».
—«Μπράβο. Στο εύχομαι...».
«Κάθισε. Θά πάρης, ένα καφφεδάκι;...».
—«Ευχαριστώ όχι. Δεν βλέπεις; 'Υπηρεσία... ’Άντε γειά σου...».
«Γειά χαρά...».
Τώρα άκολουθώ τό άνηφορικό αύτό δρομάκι πού οδηγεί στήν άκρη τής περι

φέρειας μου...
Περπατώ άνάμεσα σέ γραφικά σπιτάκια, μέ όμορφους κήπους καί ευρύχωρες 

αυλές...
Περπατώ άργά-άργά, κυττάζόντας τό ρολόι μου...
’Έ τσι θά τελειώση αύτό τό 4ωρο... Δίχως...
Μά, συγνώμην, εΐπα μεγάλη κουβέντα, καί δέν έπρεπε... Νά λοιπόν ένας 

καυγάς...
Καί τ ί καυγάς!!!...
Φωνάζει μιά γυναίκα, μάλλον στριγγλίζει... Βρίζει ένα μεσόκοπο... Κι’ αυτός 

τής άνταποδίδει τά ΐσα...
Ποιός ξέρει ποιο φοβερό δράμα τούς έχει άναστατώσει!!! Πλησιάζω δια

κριτικά...
«Καλή μέρα σας, καί καλό μήνα».
'Ο  άντρας στρέφει κατά μένα άδιάφορα, κάτι μουρμουρίζει καί ξαναγυρίζει 

προς τήν γυναίκα, ένώ εκείνη, μόλις άκούει τις εύχές μου έξαγριώνεται περισσότερο...
« Ά ει παράτα μας, χριστιανέ μου, μέ τις εύχές σου πρωΐ-πρω'ί».
'Ωραία ψυχρολουσία δέχομαι... Μά προσποιούμαι ότι δέν άκουσα τά λόγια της...
«Λοιπόν;...» ρωτώ.
«Τί λοιπόν, κύριε;...» μοΰ άπαντα καί πάλι εκείνη, κτυπώντας νευρικά τό 

πόδι της στο χώμα...
Τήν παρατηρώ καλύτερα... Είναι μέχρι 40 χρόνων... Μά είναι όμορφούλα 

καί άρκετά συμπαθητική... 'Ο  άντρας είναι πάρα πάνω, μά κακομούτσουνος καί 
στραβομύτης...
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«Γιατί το στήσατε τό καυγαδάκι πρωί πρωί...» ρωτώ χαμογελώντας...'
«’Άκου λοιπόν γιατί...» έπιχειρεΐ νά μοΰ άπαντήση εκείνος,· άλλα έκείνη τον 

διακόπτει έξαλλη :
«Τον κακό σου, τον ψυχρό σου τον καιρό, χρονιάρα μέρα. Έ γώ  θά μιλήσω 

πρώτη...».
«’Ό χ ι έγώ» έπιμένει εκείνος.
«Είπα, έγώ...».
«Μίλα μόνη σου. Έ γώ  θά τά πώ στον άστυφύλακα...».
«Σκασμός... Είμαι γυναίκα. Πρώτη πρέπει ν’ άκουστώ...»
«Λοιπόν...».
«Λοιπόν...».
Μιλούν καί οί δυό, οπότε έπεμβαίνω κάπως δυναμικώτερα. 'Υψώνω τη φω

νή μου...
«Σας παρακαλώ. Σάς παρακαλώ» τούς διακόπτω, μέ αυστηρό ύφος: «’Ό χ ι 

κι’ οί δυό μαζί... Ένας-ένας... Διαφορετικά θά σάς μηνύσω καί τούς δυό για δια
τάραξη... Ά ς  μιλήση πρώτη ή κυρία...».

—«Ά μ ε στο διάβολο κι’ έσύ, άνάγωγε...» μου λέει έκείνη.
’Απορώ καί έξίσταμαι...
—«Είπα τίποτε πού σάς πρόσβαλε, κυρία μου;...» ρωτώ δσο μπορώ πιο 

ευγενικά...
—«Είσαι άναιδής καί βλάκας...».
«Εύχαριστώ, άλλα γιατί;...».
«Γιατί πρώτα-πρώτα ν’ άνοιξης τά στραβά σου καί νά δής ότι δέν είμαι κυρία, 

άλλά δεσποινίς...».
"Ενας κόμπος άνεβαίνει στο στόμα μου... Εύτυχώς... Γιατί καταπίνω καί 

άποφεύγω νά γελάσω...
«Μέ συγχωρεΐτε πολύ, δεσποινίς μου... ’Αλλά δέν πρόσεξα. Μην μέ παρεξη- 

γήτε. Είμαι άϋπνος καί κουρασμένος. ’Έ χετε την καλωσύνη τώρα, δεσποινίς, νά 
μου πήτε τί συμβαίνει;...».

Μαλακωμένη ή δεσποινίς τών 40 Μαΐων, μοϋ άπαντά πιο ήσυχα τώρα...
«... Τοΰ λόγου του άπ’ έκεΐ είναι ’Έβγας...».
«Μπαρντόν; Τ ί είπατε ότι είναι;..».
«’Έβγας...».
«Τί έννοεΐτε μ’ αυτό;...».
«Γαλατάς, κύριε... Γαλατάς. Δέν καταλαβαίνετε; Πουλάει γά λα ’Έβγα...».
« Ά !  μάλιστα. Λοιπόν;...».
«Λοιπόν, κάθε Κυριακή έρχεται καί τον πληρώνω... Σήμερα λοιπόν ήρθε καί 

κτύπησε τήν πόρτα μέ τον λογαριασμό... Τοΰ άνοιξα, πήρα τό λογαριασμό, μισό- 
κλεισα τήν πόρτα καί πήγα έπάνω νά τοΰ φέρω τά λεπτά... 'Ως έδώ έχει καλώς... 
Άλλά άκοΰστε... Τ ί νομίζετε ότι έκανε ό κακοήθης όσο έγώ ήμουν μέσα;...»

—«Σάς έκλεψε;..».
—«Μπά. Τέτοια δέν τά κάνει. Μά καλύτερα νά μ’ έκλεβε ό γρουσούζαρος, 

παρά αυτό πού έκανε...».
«’Επί τέλους τί έκανε;...»
«Τί έκανε έ; Λοιπόν άκοΰστε... Ό  κύριος αύτός ό ξεδιάντροπος καί κακομα- 

θημένος ’Έβγας, μπήκε μέσα στο σπήτι μου...».
—«Τί είπατε ότι έκανε;..»
«Μά κουφός είσαι; Δέν άκοΰς; Σοΰ είπα: Μ πήκε μέσα στο σ π ίτ ι μ ο υ ..» .
—« Έ ! Λοιπόν; Καί τί μ’ αυτό;..».
«Καί τί μ’ αυτό λές κι’ έσύ; Μπράβο άστυφύλακας!!! Θά έρθω σήμερα στο
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Διοικητή σου νά τοϋ προτείνω νά σέ κάνη άρχιφύλακα γιά την έξυπνάδα σου...».
—«’Ελάτε. Άλλα δεν καταλαβαίνω τί σάς έκανε ό ’Έβγας, μέ συγχωρεΐτε, 

ό γαλατάς ήθελα νά πω..».
—«Ποδαρικό, κύριε άτσίδα. Ποδαρικό μουκανε...».
«Και τί μ’ αυτό;...».
«Καί τί μ’ αυτό... ’Ά ει νά χαθής άπό δω, βλάκα. ’Εγώ σου λέω ότι μουκανε 

ποδαρικό, κι’ εσύ άντί νά τον συλλάβης, μέ ρωτάς άπαθέστατα «Καί τί μ’ αυτό;...». 
Ά κου «καί τί μ’ αυτό;». Μωρέ μπράβο ’Αστυνομία ποΰχουμε...».

«Πολλά λόγια λέτε, Κυρία μου... Μέ συγχωρεΐτε. Μέ συγχωρεΐτε, Δεσποι
νίς μου ήθελα νά πω. ’Αλλά δέν δίνετε στον άλλον νά καταλάβη γιατί παραπονιέσθε..».

«Μά θέλει φιλοσοφία νά καταλάβης; Μοϋ έκανε ποδαρικό καί ό μήνας θά πάη 
κατά διαβόλου. Κορίτσι πράμα είμαι κι’ έγώ, κύριε άστυφύλακα. Περιμένω κι’ έγώ 
τον γαμπρό, γιά νά νοικοκυρευθώ. Μά τον γαμπρό αύτόν πού περιμένω, τον έδιωξε 
ό ’Έβγας μέ τά άρβυλά του... ου... ου... ου... Παναγιά μου τί έπαθαααααα!!!...» 
καί λέγοντας αύτά άναλύθηκε σέ λυγμούς καί ήχηρά κλάμματα...

Συγκινοϋμαι άπό τό λυπητερό θέαμα πού άντικρύζω καί μου γεννιέται ή 
επιθυμία νά συλλάβω τον... δράστη.

’Αλλά, δυστυχώς, ούτε ό Ποινικός Κώδικας, ούτε οί Διάφοροι Νόμοι μιλούν 
γιά τό ποδαρικό... Τί νάναι άρά γε; Πταίσμα; Πλημμέλημα; ή μήπως είναι Κακούρ
γημα... Δέν άποκλείεται... Νά τον οδηγήσουμε λοιπόν στούς ένορκους... Καί ό κ. 
συνήγορος τής Πολιτικής ’Αγωγής θά άπαγγείλη τήν Κατηγορία!

«... Μάς έκανε, κύριε Πρόεδρε, ποδαρικόν ουτος ό ’Έβγας, καί κατεκρήμνισε 
τά παρθενικά μας όνειρα... Μάς άπεπλάνησεν, κατερράκωσεν τον τιμήν καί τήν υπό
ληψή μας...».

Κι’ ΰστερα ό άλλος συνήγορος θά λάβη τον λόγον :
«Μάλιστα, κύριοι. Δέν τό άρνούμεθα. Τούς έκάναμε ποδαρικόν, άλλά εΐμεθα 

γουρλίδικοι καί μπεζαλήδες. Καί ή πτερωτή θεά, ή τύχη, θά τούς χαμογελάση...».
Ά π ό  τούς νομικούς αυτούς συλλογισμούς μου όμως μέ διακόπτει ό άλλος...
«... Μή σέ συγκινή μέ τά ψεύτικα δάκρυά της, κύριε πόλισμαν. Δέν τής έκανα 

τίποτε. Θέλω νά τήν συλλάβετε καί νά τής κάνετε μήνυση γιατί μέ έβρισε ’Έβγα...».
Ά λλο πάλι ετούτο. Νάναι άρά γε βρισιά αύτή ή λέξις; Προσπαθώ νά μαν

τεύσω αν θίγη τήν τιμή καί τήν ύπόληψη τού κατηγορουμένου. ’Έμπλεξα, μά τήν 
πίστη μου, μέ τά πιο σοβαρά θέματα τού Ποινικού Κώδικος, καί βρέθηκα σέ πολύ 
δύσκολη θέση...

Προσπαθώ νά τούς συμβιβάσω, άλλά ή δεσποινίς είναι άνένδοτη... Διαμαρτύ
ρεται, βρίζει καί κλαίει... "Ολο κλαίει... Καί τί άσχημο κλάμμα κάνει!!!!...

Ξαφνικά ή 40ντούτις παιδούλα σιωπά... Κάποια ιδέα γεννιέται στο εύγενικό 
της κεφαλάκι.

«Βρήκα, κ. πόλισμαν» μοΰ λέει...
«Τί βρήκατε; γαμπρό;...» τή ρωτώ.
«’Ό χι, καλέ. Βρήκα μιά λύση. Θά έρθη έλόγου του στο σπίτι, κοντά στήν 

πόρτα, έκεΐ πού κάθησε καί μέ περίμενε. Καί θά γυρίση τά νώτα του προς τά μένα. 
Θά τού δώσω τότε έγώ μιά κλωτσά, καί θά τον βγάλω έξω. ’Έ τσι θά διώξω τήν 
γρουσουζιά του... Σύμφωνοι;».

Μά εκείνος άρνιέται κατηγορηματικά...
Τον παίρνω ιδιαιτέρως :
'(Βλέπεις ότι εύρισκόμεθα μπροστά σέ μιά τρέλλα σοβαρής μορφής. Είναι 

πελάτισσά σου. Δέν σέ συμφέρει νά τήν χάσης. Κάνε τή θυσία αύτή...». Σκέφτεται 
λίγο...

«Κι’ αν μοΰ βαρέση καμμιά γερή κλωτσιά καί μέ μισερώση;...».
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«Μπά! Μή φοβάσαι. Θάμαι κοντά σου..». Του άπαντώ. ’Έ τσι και εγινε. 
’Έφαγε τήν κλωτσιά του ό ’Έβγας κι’ ύστερα οί σχέσεις τους άποκατεστάθηκαν. 
Και ή δνίς μας κέρασε καί ενα κουραμπιέ...

’Έφυγα μέ τήν καρδιά γεμάτη άντίθετα αισθήματα. Τή μια μοϋ έρχόταν νά 
γελάσω για τήν διασκεδαστική αύτή ιστορία. ’Άλλοτε πάλι συμπονούσα το δράμα 
τής άνύπαντρης γυναίκας... Κι’ άλλοτε...

Μά ή υπηρεσία μου έν τω μεταξύ τελείωσε. Πηγαίνω στο Τμήμα. ’Αλλά έκεΐ 
θά πρόκυψη άλλο ζήτημα. Πρέπει δηλαδή νά κάνω έγγραφή γιά το Συμβάν πού μέ 
άπησχόλησεν. "Ομως τί νά γράψω; Γιά το ποδαρικό; Γιά τήν ’Έ βγα; "Η δτι ή δια
φορά έπελύθη «δι’ ένος λακτίσματος στά οπίσθια;...».

Τέλος πάντων... Βλέποντας καί κάνοντας...

Πρωτομηνιά λοιπόν. Ευχές παντού εύχές.
Σάς εύχομαι κάθε εύτυχία, άγαπημένοι μου φίλοι... Καί μήν ξεχνάτε ποτέ τό 

ρόλο πού παίζει ό σκοπός άστυφύλακας μέσα στήν Κοινωνία. Μέρα νύχτα στο πόδι. 
Δέν σταματά ούτε γιορτή, ούτε Κυριακή, ούτε Πάσχα, ούτε Χριστούγεννα, ούτε 
πρωτοχρονιά... Καί βλέπει... Καί τί δέν βλέπει; Καί τί δέν άκούει;.. Τού κόσμου 
τά παράξενα...

"Ολα άπ’ αυτόν ρυθμίζονται καί τακτοποιούνται...
’Αγαπάτε τον λοιπόν, καί άκοΰτε τον... Είναι υποχρέωσή σας...
Αύτά, καί κάτι άλλο άκόμα...
Προσέχετε τό ποδαρικό... ’Αποφεύγετε νά έπισκέπτεσθε τήν πρωτομηνιά 

τούς γνωστούς καί τούς φίλους σας. Γιατί κινδυνεύετε τότε ή νά μηνυθήτε ή νά φάτε 
καμμιά κλωτσιά στά οπίσθια.

Γειά σας καί χαρά σας. Καί πάλι Χρόνια σας πολλά-πολλά, καλά κι’ ευτυ
χισμένα.

2’ . ΠΗΛΟΣ



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

’Εδώ σώπασε για λίγο, γέλασε πικρά... Μά υστέρα άπό λίγο ξανασυνέχισε:
«...Δεν μιλάω για σας παιδιά μου, άλλα για τον Λαμύ, για μένα, γιά τούς τρεις 

ή τέσσαρες «σωματοφύλακες» τής ιστορίας. Πρέπει να γνωρίζη κανείς να εξαφανί
ζεται έγκαίρως... Καί κυρίως πρέπει να ξέρη να μήν «πολυγερνάη»... Ναί, νά μήν 
π ο λ υ γ ε ρ ν ά η ! ! !».

■—«Μά γιατί μας τα λέτε δλα αυτά;» ρώτησεν ή Φρανσουάζ μέ άπότομο όφος. 
«Τί έχει άλλάξει λοιπόν;... Δεν καταλαβαίνω...».

'Ο  κύριος Προβίνς ξαναχαμογέλασε πικρά:
«...Γιατί σας τα είπα;.. Μά, άπλούστατα, γιατί είμαι ήλίθιος... Καί άκόμα γιατί 

μόλις γύρισα άπό τό Παρίσι... Έ κ εΐ έφαγα ένα ολόκληρο πρωινό στο 'Υπουργείο 
Εθνικής Έκπαιδεύσεως, τρεις ώρες στο 'Υπουργείο Δικαιοσύνης, καί σχεδόν άλλες 
τόσες στήν Δημοσία 'Υγεία... Ουφ!.. Στο κάτω-κάτω τής γραφής αυτό δεν είναι 
δικό τους λάθος... Δουλεύουν σαν τούς μαύρους...δουλεύουν όσο δουλεύουμε κι’ εμείς.. 
Μέ μια μονάδα διαφορά άπό μας... Αύτοί δουλεύουν πάνω στά χαρτιά, ενώ έμεϊς 
ανάμεσα στά παιδιά καί στις συγκεκριμένες άνάγκες τους... Αύτοί όμως μόνο χαρτιά 
ξέρουν... Αύτό είναι τό μεγάλο δράμα... "Ολα τακτοποιούνται καί σχεδιάζονται τόσο 
όμορφα έπάνω στά χαρτιά... Μέ φράσεις καί μέ σφραγίδες σχηματίζουν μιά ’Επιτρο
πή, σχεδόν όπως φτειάχνη ή μαγείρισσα ένα φαγητό... Παίρνουν έναν άντιπρόσωπο 
άπό δώ, έναν άπό έκεΐ, δύο άπό πάρα κάτω... Τούς άφήνουν νά σιγοβράσουν μερικές 
ώρες γύρω άπό ένα πράσινο σκέπασμα... 'Η  ’Επιτροπή αύτή ορίζει μιά υποεπιτροπή 
πού έκτελεΐ χρέη είσηγητοϋ, καί πού βαρυέται κάποτε αύτή τή δουλειά, άφοΰ δέν 
μπορεί νά όρίζη καί νά όνομάζη, άλλά απλώς είσηγεΐται... Κι’ ΰστερα άκολουθοΰν 
οί διαδικασίες τής γραφειοκρατίας, πολυδαίδαλες, πολύωρες καί πάντα στά χαρτιά... 
Έξάτασις..., άναφορές..., πραγματογνωμοσύνες..., συμπεράσματα..., προτάσεις..., 
άντιπροτάσεις... καί πάει λέγοντας...

Στο τέλος φτάνει ένας ογκώδης φάκελλος στο Γραφείο τού 'Υπουργού, πού 
έν τφ  μεταξύ έχει άλλάξει, καί ό άντικαταστάτης του θέλει λίγο χρόνο νά κατατο- 
πισθή... Κατατοπίζεται κάποτε, κι’ ή γραφειοκρατία συνεχίζει τό δρόμο της... 
'Υπογραφή, εγκύκλιος, στατιστική κτλ. ..Είναι σάν Θεός κανένας πάνω στο χαρτί!!! 
Δυστυχώς όμως όταν τελειώση ή έργασία αύτή, τότε άκριβώς άρχίζουν ολα...

"Οταν ό φουκαράς ό Επιθεωρητής 'Υγείας, ό Διευθυντής τού Νοσοκομείου, 
εσείς, εγώ, υστέρα άπό μιά κουραστική ήμέρα, καθόμαστε τό βράδυ μπροστά σ’ 
ένα χαρτί πού δέν διαβάζεται, καί κάνουμε τήν άντικατάσταση τών φράσεων καί 
τών σφραγίδων μέ τά γεγονότα καί τά πρόσωπα... τότε άρχίζουν όλα...

"Οταν μεταφράζουμε τις πομπώδεις φράσεις τους σέ παιδιά, σέ άρρώστους, 
σέ ξενύχτια, σέ χιλιόμετρα... Καί κανείς δέν έχει άδικο σ’ αύτήν τήν ιστορία... Μά
λιστα !!! ’Έ τσι είναι... Καί μονάχα εγώ έχω δίκηο νά μουρμουρίζω !!!...».
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—«’Άλλο τό νά μουρμουρίζω κανείς» τον διέκοψε τό Άσπρο Δόντι, χωρίς 
νά βγάλη την πίπα άπ’ τό στόμα του «κι’ άλλο νά ύποστηρίζη οτι θά τά καταφέρη 
καλλίτερα ένας μονάχα ’Οργανισμός, υπεύθυνος γιά την Παιδική 'Ηλικία, άπό 
τρία ολόκληρα Υπουργεία...».

Μά ό κύριος Προβίνς δεν φάνηκε νά προσέχη τά λόγια του, καί συνέχισε:
«...Πρέπει νάναι κανένας δύσπιστος γιά τήν επιτυχία αύτοϋ τοϋ Κανονι

σμού». ’Ίσως νάναι άπαραίτητος κι’ ίσως χρειάζεται, μά όταν άρχίση νά μάς βοηθή 
τό Κράτος μπορεί νά βρεθή κάποιος άρμόδιος καί νά ρωτήση (μέ τό δίκηο του)! 
«...Γιατί πρέπει νά πληρώνουμε τά πράγματα πού μάς τά εξασφαλίζει τό ιδιωτικό 
κεφάλαιο, χωρίς νά μάς ένοχλή;..». Γιατί δλα ετούτα μέ τό κεφάλαιο καί τήν ιδιω
τική πρωτοβουλία συντελέστηκαν... Αλλοίμονο μας αν καθώμασταν νά περιμένουμε 
πιστώσεις πού τις εγκρίνουν άτέλειωτα Συμβούλια καί τις ορίζουν Διατάγματα πού 
ύπογράφονται μέ τήν συνηθισμένη γραφειοκρατική μέθοδο!!!..

Αλλοίμονο μας, αν οί μεγάλοι εύεργάται ή οί εύγενικοί φιλάνθρωποι δέν έδιναν 
τά λεφτά τους, τά σπίτια τους, τον καιρό τους καί τά περίμεναν δλα άπ’ τό Κράτος (!) 
τότε 'τά παιδιά δέν θ’ άποκτοΰσαν ποτέ Στέγη καί άληθινή προστασία.... "Ομως τό 
πονηρό Κράτος δταν τά βλέπει νά γίνωνται δλα αυτά, καί μάλιστα μέ τέτοια ζηλευ
τή έπιτυχία άρχίζει ν’ άμφιβάλη... Υποπτεύεται δτι κάποια ύστεροβουλία κρύβε
ται πίσω άπό τήν ιδιωτική αύτή φιλανθρωπία... Δέν μπορεί νά καταλάβη τήν εύ- 
γένεια τής ψυχής έκείνων πού άναλαμβάνουν νά δημιουργήσουν τέτοια έργα... 'Υπο
πτεύεται δτι κάποιο συμφέρον τά ύποκινεΐ... Κι’ έτσι άποφασίζει νά έπέμβη μέ κανο
νισμούς καί Διατάγματα...».

—«Μονάχα οί άνθρωποι πού έχουν φτωχό μυαλό ή σκοτεινή διάθεση διαβλέ
πουν ύστεροβουλία σέ τέτοια έργα» μουρμούρισεν ή Φρανσουάζ, ένω ό κ. Προβίνς 
συνέχιζε:

«Οί γενναίοι αυτοί άνθρωποι πού προσφέρουν τον έαυτό τους, τή θέση τους, 
τά χρήματά τους γιά ν’ άνακουφίσουν τήν λαϊκή δυστυχία είναι εύεργέτες βέβαια τής 
Κοινωνίας. Έρχονται δμως οί μικροί καί τούς σχολιάζουν ρωτώντας: «Γιατί ένερ- 
γούν έτσι;.. Ά πό  πλεονεξία; ’Ίσως οχι... ’Έστω... Ά πό  φιλοδοξία;.. Καί πάλιν δχι... 
Καλά... Μά άπό τ ί ;.. Δέν πετάει κανείς τά λεφτά του στο δρόμο άπό ίπποτισμό...». 
Αύτά ρωτούν οί μικροί, οί ύποκριτές, γιατί δέν μπορούν, δέν έχουν τήν δύναμη 
να συλλάβουν τήν άπέραντη καί παντοδύναμη άξια τής καλωσύνης καί τής Χριστια
νικής άγάπης... Καί μέ τά συκοφαντικά έτοΰτα έρωτήματά τους δημιουργούν ύπο- 
ψίες εις βάρος των εύεργετών... Τότε έπεμβαίνει τό Κράτος... ένα Κράτος πολλές 
φορές ήλίθιο, πού άπό τόνα χέρι κρατεί τά παράσημά του γιά τις μεγάλες πράξεις 
και τις προσφερθεΐσες καλές ύπηρεσίες, καί μέ τ ’άλλο σέρνει τό σωρό των άργομί- 
σθων του, πάνω στούς οποίους πολλές φορές έχει στηρίξει τον ρυθμό του... Στέκει 
λοιπόν σαστισμένο τό Κράτος... Νά παρασημοφορήσω; ή ν’ άνακατέψη στά μεγάλα 
έργα τούς άργομίσθους του;... Δέν τολμάει νά κάνη τίποτε άπ’ αύτά τά δυό... σα
στίζει περισσότερο... τρελλαίνεται... καί τότε καταφεύγει στήν άγαπημένη του μέ
θοδο, γιά νά δώση έτσι μιά λύση άνόητη : «Γρήγορα έναν Κανονισμό» φωνάζει 
«Φτειάξτε έναν Κανονισμό... Καί έλεγκτάς... Καί χαρτιά... κι’ άλλα χαρτιά... χαρτιά 
γρήγορα!!!..».

—«...Μά χαλτιά ύπάλχουν ήδη άλκετά...» παρετήρησεν ό Μπουφαλό μέ τήν 
ιδιόρρυθμη προφορά του...

—«Τό ξέρω, Μπουφαλό» άπάντησεν ό κύριος Προβίνς μέ πικρία «μά τί νά 
κάνω;... Νέα ’Εποχή... Νέα ήθη... Πρέπει νά ύποταχθοΰμε!...».

—«Μή βιάζεσθε» ειπεν άποφασιστικά τό ’Άσπρο Δόντι, κτυπώντας τήν πίππα 
του επάνω στο τζάκι γιά νά τήν άδειάση «πού ξέρετε!!! Μπορεί νά μήν πραγμα
τοποιηθούν δλα αύτά πού σχεδιάζουν νά μάς κάνουν... "Ισως νά μήν συμφωνήσουν
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στο τέλος μεταξύ τους... Ξέρε κάτι;.. Ό  Νομαρχιακός Διευθυντής πληθυσμού είναι 
υπάλληλος όπως καί ό ιδρυτής μας... 'Ο ένας λοιπόν είναι βασιλόφρων κι’ ό άλλος 
άριστερός... Κι’ οί δυο δμως είναι τύποι έκπληκτικοί... ’Έχουν δύναμη κι’ άκού- 
γονται έξ ίσου πολύ... ϊσως...».

—«Εκπληκτικοί;» ρώτησεν ό κ. Προβίνς «Σύμφωνοι... ’Αλλά ό πρώτος είναι 
δέσμιος του προϋπολογισμού, καί περνούν πολλές ώρες γιά νά άπόδωση λογαριασμό». 
Είναι κολλημένος σάν στρείδι επάνω στην γραφειοκρατική ρουτίνα.

Θυμούμαι λοιπόν δταν, στο Μπερνεραί, είχα έπιτύχει πιστώσεις γιά ν’ άγο- 
ράσω έναν τόρνον έργαστηρίου... Μά μέ τα λεπτά αύτά κατασκεύασα έ'να ολόκληρο 
σπίτι... Ό  τόρνος δεν ήρθε, παρά τον άλλο χρόνο... Στο μεταξύ δμως έθεώρησα έγώ 
πιο έπεΐγον νά σώσω είκοσι παιδιά, παρά νά εκπαιδεύσω, ένα χρόνο νωρίτερα, προ
σωπικό χειριστών τόρνου καί φρέζας... ’Έ τσι άντιστρατεύτηκα στήν γραφειοκρα
τική νοοτροπία... ’Αδιαφόρησα γιά τον τύπο καί τά χαρτιά, καί κύτταξα τήν ουσία... 
Μά αν συνεχίσω νά ενεργώ έτσι καί στο μέλλον, θά μέ άνακαλέσουν... Αυτό είναι 
δλο... 'Απλό καί εύκολο, δπως ξέρετε...».

'Η  άρχηγός Φρανσουάζ έτίναξεν άπότομα προς τά πίσω τά μαλλιά της, άπα- 
ράλλακτα δπως έκανε κι’ ό κ. Μάρκ. Στάθηκε λίγο συλλογισμένη κι’ υστέρα είπε:

«...Καλά... ’Έ χω  μιά άπορία... Στήν ιστορία αυτή τού τόρνου, τού σπιτιού 
καί τών πιστώσεων, έάν εσείς δέν είσαστε ένας τίμιος άνθρωπος, άλλά ένας κατα
χραστής, τί εγγυήσεις θά είχαν οί δανεισταί σας;...».

—«Τί έγγυήσεις;» άνέκραξεν ό κύριος Προβίνς «...πολλές, άπειρες έγγυήσεις... 
Πρώτα άπ’ δλα δλους έσάς... "Υστερα άπειρες εγγυήσεις τήν δψη τών παιδιών μας... 
Κι’ άκόμα, τήν πάντα άνοιχτή καγκελλόπορτα... τό πάντοτε κενό άναρρωτήριο... 
Τά γράμματα έπίσης, τά τόσα καί τόσα ενθουσιώδη γράμματα τών παλαιών τρο
φίμων... δλα εδώ μέσα, μέχρι καί τό τελευταίο χαμόγελο... Δέν είναι μήπως αύτά 
σοβαρές καί πολύτιμες εγγυήσεις;... Μόνον «χάρτινες εγγυήσεις» δέν υπάρχουν... 
Μά αύτές μπορεί κανείς νά έλθη έπί τόπου νά τις μυρίση...».

Σταμάτησε γιά μιά στιγμή, άναψε τό τσιγάρο του κι’ ύστερα συνέχισεν ήρεμα :
—«’Απ’ τήν πρώτη λοιπόν μέρα κατάλαβα, Μάμμυ, δτι ό Ρομπέρ σας δέν 

ήταν έκπαιδευτής... ’Αλήθεια λέω;;;».
'Η  Μάμμυ χαμήλωσε τό κεφάλι δπως ένα παιδί, πού τό έπιασαν νά άτακτη... 

'Η  γενναιοφροσύνη της τραυματιζότανε... Κι’ δμως κατά βάθος συμφωνούσε...
—«’Αλήθεια λέω;» ξαναρώτησεν ό κύριος Προβίνς μέ ύπόκωφη φωνή «ή 

μήπως τον άδικώ;... Μήπως τον άποθαρρύνω;».
’Αντί γιά τήν Μάμμυ άπάντησεν ό Μπουφαλό ικετευτικά :
—«’Ά ν θέλετε, κύλιε, παλαχωλήστε μου μελικούς άκόμη μήνες γιά νά τον 

εκπαιδεύσω...».
— «’Έστω» είπε συγκαταβατικά ό κύριος Προβίνς «"Ομως μόνο μέχρι τις 

διακοπές... Σύμφωνοι;...».
—«Είσαστε ένας ύπέλοχος άνθλωπος» φώναξεν ό Μπουφαλό, κι’ έλαμψε 

δλο του τό πρόσωπο...

'Η  άρχηγός Φρανσουάζ άφησε τήν βαρειά μυρουδιά τού καπνού, διέσχισε μέ 
μεγάλα βήματα τήν ψυχρή νύχτα, μέσα στήν οποίαν τά δέντρα κοιμώτανε όρθια, 
καί ξαναγύρισε στο δικό της γνώριμο βασίλειο... έκεΐ δπου πλανιώτανε πάντα ή 
μυρουδιά τού άπολυμαντικοΰ χλωρίου, έκεΐ δπου ζοΰσαν κι’ έκινοΰντο τά παιδιά κι’ 
δπου δλα έμοιαζαν μέ μοναστήρι...

(Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ό 'Υπαρχιφύλαξ Μωράκης 
Στέργιος καί οί ’Αστυφύλακες : Πολέντας Άνδρέας, Μπορδόκας Νικόλαος, Δημό- 
πουλος Κάρολος, Μυλωνάκης Παναγιώτης, Κυριακόπουλος Βασίλειος, Κάλλιας 
Παναγιώτης καί Μαγκλαβας ’Αθανάσιος.

—Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας, ό 'Υπαρχι- 
φύλαξ Λιάπης Γεώργιος καί ό Άστυφύλαξ Σαριδάκης Γεώργιος.

—Διεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καταληφθέντες ύπό τοΰ ορίου 
ηλικίας οί ’Αστυφύλακες Σταύρου ’Ιωάννης καί Χατζηδάκης Σπυρίδων.

—Διεγράφησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοΰ Πει
θαρχικού Συμβουλίου, οί ’Αστυφύλακες Πλακωτής Κωνσταντίνος, Άλεξόπουλος 
Γεώργιος, Παπαϊωάννου Νικόλαος καί Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης.

*
AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή εις τούς κάτωθι αστυνομικούς ύπαλλήλους : Α '. 'Υλική άμοιβή 
είς τον άστυφύλακα Σπυρόπουλον ’Αθανάσιον,διότι οδτος έργασθείς μετ’ έξαιρε- 
τικού ζήλου καί έπιμονής κατώρθωσε ν’ άποσπάση άπό τον Κυρίλλην Γεώργιον, 
όστις είχε καταγγείλει διαπραχθεΐσαν είς βάρος του ληστείαν, ομολογίαν έξ ής 
διεπιστώθη τό ψευδές τής καταγγελίας καί οδτω να συμβάλη άποτελεσματικώς είς 
τήν πλήρη διαλεύκανσιν τής ύποθέσεως ταύτης. Β \  ’Έπαινος είς τούς : 'Υπαστυ- 
νόμους Α' κ.κ. Ζιάννην Διονύσιον καί Παπαθανασόπουλον Γεώργιον, Άρχιφύλακας : 
Άραβαντινόν Άγαμέμνονα, Ζαφειριού ’Αντώνιον καί Παπακωνσταντίνου Δημή- 
τριον, Ύπαρχιφύλακα Άναγνωστόπουλον Γεώργιον καί ’Αστυφύλακας : Βελέντζαν 
Ίωάννην, Λιαρομμάτην Κωνσταντίνον, Μαραγκόν Δημήτριον, Μακρήν Θεόδωρον, 
διότι ό μέν πρώτος ώς προσωρινός προϊστάμενος τού Σ Τ ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας 
’Αθηνών, χειρισθείςέπιδεξίως καί μεθοδικώς καταγγελθείσας ληστείας είς βάρος τού 
Κυρίλλη Γεωργίου καί Γραμμένου Μιχαήλ, διεπίστωσεν άπολύτως ότι είς άμφοτέρας 
τάς περιπτώσεις έπρόκειτο περί ψευδούς καταγγελίας, οί δέ λοιποί έργασθέντες μετά 
ζήλου καί ένδιαφέροντος συνέβαλον άποτελεσματικώς είς τήν πλήρη διαλεύκανσιν 
τών υποθέσεων τούτων.

***
ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ Τ Η Σ ΣΧΟΛΗΣ

—Τάς άπογευματινάς ώρας τής 19/3/58 έν τή μεγάλη σίθούση τής Σχολής, 
εδόθη ύπό τοΰ τέως ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ καί νΰν Δικηγόρου κ. Κορέση Δημο
σθένους, διάλεξις προς τούς δοκίμους 'Υπαστυνόμους καί Άρχιφύλακας μέ θέμα 
« Ιστορία καί προορισμός τού θεσμού τής ’Αστυνομίας» ήν παρηκολούθησαν καί ά- 
παντες οί κ.κ. ’Αξιωματικοί τής Σχολής. Λόγοι τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ θέματος και 
τής ίκανότητος μεθ’ ής έχειρίσθη τούτο ό ομιλητής, άπέσπασεν τον θαυμασμόν 
και τήν ίκανοποίησιν τών άκροατών.

*$ $
Π Ε Ν Θ Η

—Τήν 16-3-58 άπεβίωσεν αίφνιδίως έκ συγκοπής τής καρδίας ό Άστυνομι-
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κός Διευθυντής τής Θεσσαλονίκης, Συνταγματάρχης τής Χωροφυλακής, Νικόλαος 
Μουσχουντής.'Ο άποθανών ύπήρξεν έκ των άριστων άξιωματικών τής Χωροφυλακής 
και διεκρίνετο διά τό ήθος, την αστυνομικήν του οξυδέρκειαν καί τα φιλόθρησκα 
αίσθήματά του. Προσέφερεν πολυτίμους υπηρεσίας εις τον πρόληψιν ιδία του κοινού 
εγκλήματος, εις τον τομέα δέ τής καταστολής διεκρίθη τώ οντι διά τήν άστυνομικήν 
του δεινότητα. ’Αλλά καί πολλαπλάς έθνικάς υπηρεσίας προσέφερεν ό μεταστάς. 
Κατά τήν κατοχήν ύπήρξεν εν άπό τά σημαντικώτερα στελέχη τής ’Εθνικής ’Αντι
στάσεως, κατά τον συμμοριτοπόλεμον δέ, ώς Διοικητής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 
άνέπτυξεν δράσιν άξίαν παντός θαυμασμού καί έπαίνου, έξαρθρώσας τελείως τό 
σκέλος του Κ.Κ.Ε. τό δρών εις τήν νευραλγικήν αυτήν περιφέρειαν. Τά «’Αστυ
νομικά Χρονικά» συμμετέχοντα εις τό πένθος εκφράζουν τά ολόψυχα συλληπητήρια 
προς τήν οικογένειαν του μεταστάντος καί προς τό Σώμα τής Βασιλικής Χωροφυ
λακής, διά τήν άπώλειαν του έξαιρέτου άνθρώπου καί άρίστου άξιωματικοϋ.

*^ jjc
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΘΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝΘΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Τήν ϊδια πάντα μεγαλειώδη έπιτυχία γνωρίζουν οί ραδιοφωνικές έκπομπές 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, γιά τις όποιες ή κριτική τοΰ κοινού είναι ένθουσιώδης.

*
—Μέ γαλλική κινηματογραφική μουσική καί λογοτεχνικά σκίτσα άπό τή ζωή, 

τή φύση καί τά ήθη τού λαού, άνοιξε κι’ έκλεισε τό ραδιοφωνικό πρόγραμμα τής 
26/2/58, πού άρεσε καί ενθουσίασε. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν καθοδηγη- 
τικές ύποδείξεις πρός τό κοινό, πάνω σε ζητήματα γενικωτέρου κοινωνικού ενδια
φέροντος, διάφορα παληά, μοντέρνα, εύρωπαϊκά, λαϊκά, καντάδες καί δημοτικά 
τραγούδια, μέ τούς Κορώνη—Φίλανδρο, Ζωή Μάγκου, Γιώτα Λίδια, Μπέμπα Κυ- 
ριακίδου καί άρχιφύλακα Μάνθο Φελώνη. Μετεδόθη επίσης, γραμμένο άπό τον 
Άρχιφύλακα Σπΰρο Πηλό, καί άπόσπασμα ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, διδακτι
κού περιεχομένου.

*
—Μέ περιγραφικές εικόνες άπό τήν ’Άνοιξη άνοιξε καί έκλεισε τό πρόγραμμα 

τής 5 /3/58, κατά τό όποιο μετεδόθησαν άποσπάσματα άπό τό ’Αστυνομικό Δελτίο, 
πάνω σέ διάφορες παραβάσεις, μαζί μέ κατάλληλα καί επίκαιρα καθοδηγητικά συν
θήματα. ’Επίσης μετεδόθη τό τακτικό ταχυδρομείο, άφιερωμένο στά γράμματα καί 
τις προτιμήσεις των άκροατών. Τραγούδησεν ό Μίμης Αΐγινήτης μέ τήν ορχήστρα 
Κώστα Τηκέα.

(Κείμενα, έπιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκ
πομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Δίσκοι, έκ τοΰ κατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς 
προσφερομένου. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).

*$ $
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

1) Κον Διονύσιον Ζαμπλάραν, ’Αστυνόμον Β '. Τό άρθρον σας «25 Μαρτίου» 
έλήφθη. ’Ελλείψει χώρου δέν δύναται νά δημοσιευθή έπί τοΰ παρόντος.

2) Κους Κους Σπΰρον Άντύπαν καί Εύριπίδην Κασσέλαν, Δοκίμους Ά ρχι- 
φύλακας. Τά ποιήματά σας άρκετά καλά. ’Επί τού παρόντος έλλείψει χώρου δέν θά 
δημοσιευθούν.
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