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*Υπό του Καθηγητοΰ του Πανεπιστημίου 
’Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ

’Από τάς περιεργοτέρας κοινωνικάς έκδηλώσεις των λαών τής άρχαίας Ελλά
δος είναι άναμφιβόλως καί οί πολιτικοί θεσμοί των άρχαίων Σπαρτιατών" είναι 
άκριβώς οί θεσμοί εκείνοι, οί όποιοι κατ’ έξοχήν συνετέλεσαν, ώστε τό μέν πολίτευμα 
τής Σπάρτης να καταστή τό σταθερώτερον παντός άλλου πολιτεύματος ελληνικής 
Πολιτείας, ή δέ δύναμις τών Σπαρτιατών νά άποβή φοβερωτάτη καθ’ όλην τήν 
Ελλάδα.

Πώς άνεπτύχθησαν οί θεσμοί οΰτοι, ποια ήτο ή άρχή καί ή εξέλιξες αυτών, δεν 
είναι ίστορικώς έξηκριβωμένον. Διότι, κατ’ άντίθεσιν προς τάς ’Αθήνας, ένθα ύπήρ- 
χον γραπτοί νόμοι, έν Σπάρτη έκυριάρχει ό άγραφος νόμος, τό εθιμον καί ή παρά- 
δοσις καί ώς προς τήν μορφήν τοϋ πολιτεύματος καί ως προς τάς πολιτικάς καί κοι- 
νωνικάς έν γένει σχέσεις. Έπιστεύετο άλλως τε εις τήν Σπάρτην, ότι σταθερωτέρα 
καί διαρκεστέρα παραμένει ή άρετή καί ή εύδαιμονία τής Πολιτείας, όταν συν
δυάζεται προς τά ήθη καί τήν άγωγήν τών πολιτών, καί οτι ισχυρός προς τοϋτο δε
σμός δεν είναι ό έξαναγκασμός, άλλ’ ή προαίρεσις, τήν όποιαν παρέχει ή έκπαίδευσις, 
έπέχουσα παρ’ έκάστω τών πολιτών θέσιν νομοθέτου.

Κατά τήν παράδοσιν, χρονολογουμένην άπό τής έποχής ήδη τοϋ 'Ηροδότου, 
ο Λυκούργος καθιέρωσε τό πρώτον τούς πολιτικούς καί κοινωνικούς θεσμούς τής 
Σπάρτης, τον «Κόσμον» όπως έκαλεΐτο τότε, καί αύτός εΐσήγαγε τήν «εύνομίαν». 
Τό δημόσιον δίκαιον τών άρχαίων Σπαρτιατών βλέπομεν, οότω, συνδεόμενον έξ 
ολοκλήρου μέ τό πρόσωπον τοϋ Λυκούργου, τοϋ όποιου, όπως λέγει ό βιογράφος του, 
καί ή καταγωγή καί ό χρόνος γεννήσεως καί τελευτής άμφισβητοΰνται, καί τοϋ όποιου 
η πραγματεία περί τών νόμων καί τοϋ πολιτεύματος διαφόρους έ'σχεν ιστορίας. 
Πάντως, έκ τοϋ Πλουτάρχου μανθάνομεν ότι ό Λυκούργος, διαβληθείς έν Σπάρτη 
υπό τών έχθρών του ότι έπεδίωκε νά βασιλεύση, άπεδήμησεν εις Κρήτην διά νά 
αποφύγη τήν υπόνοιαν.. ’Εκεί, συναναστραφείς μετά τών πρώτων καί ένδοξω- 
τέρων άνδρών, έσπούδασε τήν έπικρατοϋσαν νομοθεσίαν, καί άλλους μέν έκ τών νόμων 
έζήλωσε καί παρέλαβε, φρονών οτι ήδύνατο νά μεταφέρη καί έφαρμόση τούτους εις 
τήν πατρίδα του, άλλους δέ κατεφρόνησεν. ’Εκ τής Κρήτης μετέβη εις τήν ’Ασίαν, 
ένθα παρηκολούθησε τήν πολυτέλειαν καί τήν τρυφήν τών Ίώνων έν συγκρίσει προς 
τήν αύστηρότητα καί τήν λιτότητα τών Κρητών, λέγεται δέ ότι άκολούθως έπεσκέ-

* Άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού «ΜΗΝΕΣ», τεύχος Ε'.
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φθη την Αίγυπτον, την Λιβύην καί τήν Ίβηρίαν, κατά τινας δέ καί τήν ’Ιν
δικήν.

Κατά το διάστημα τής άποδημίας του, ή στάσις καί ή άναρχία έλυμαίνοντο τήν 
Σπάρτην, τών μέν βασιλέων τεινόντων έπί τήν τυραννίδα, τοϋ δέ πλήθους έπί τήν 
οχλοκρατίαν. Συνεπεία της άναρχίας ταύτης, οί Σπαρτιάται έπόθουν τον Λυκούργον, 
άπόντα καί πολλάκις προσεκάλεσαν αύτόν, διότι, οί μέν βασιλείς μόνον κατά τό 
όνομα καί τήν τιμήν διέφερον τοϋ λαού, έν φ, εις τό πρόσωπον εκείνου διέβλεπον 
«φύσιν ηγεμονικήν καί δύναμιν άνθρώπων άγωγόν». 'Τπό τοιαύτας συνθήκας έπέ- 
στρεψεν ό Λυκούργος εις τήν Σπάρτην μέ τήν στερράν άπόφασιν ν’ άναδιοργανώση 
έκ θεμελίων τά τής Πολιτείας, θέλων δέ νά προσδώση μεγαλύτερον κύρος εις τό 
νομοθετικόν του έργον, μετέβη είς Δελφούς καί έκεϊθεν μετέφερεν εις τήν Σπάρτην 
τον διαβόητον χρησμόν, δι’ οδ ή Πυθία άπεκάλεΐ αύτόν θεοφιλή καί θεόν μάλλον 
ή άνθρωπον. ’Εντεύθεν καί οί Σπαρτιάται έλάτρευον τον Λυκούργον ώς Θεόν, καί 
έπίστευον δτι τό νομοθετικόν του έργον ήτο θείας προελεύσεως. ’Εάν δμως ή Πυθία 
δέν ήρκέσθη μόνον είς τό ν’ άναγνωρίση τήν θεότητα τού Λυκούργου, άλλ’ έπί πλέον 
αύτή άπεκάλυψεν είς αύτόν τον «Κόσμον», δπως τινές παρεδέχοντο τότε, ή, έάν 
τούναντίον ή νομοθεσία τού Λυκούργου ήτο άπομίμησις τής νομοθεσίας τής Κρήτης, 
δπως ύπεστήριζον άλλοι, είναι άδιάφορον έν προκειμένω. ’Αληθές πάντως είναι, 
δπως άναφέρεί καί ό ’Αριστοτέλης είς τά «Πολιτικά» του, δτι τό πολίτευμα τής 
Σπάρτης έχει πολλά τά κοινά προς τά πολιτεύματα τής Κρήτης καί τής Καρχηδόνος. 
’Αληθές άκόμη είναι, δτι, πλήν τού θεσμού τής βασιλείας, δλοι οί άλλοι πολιτικοί καί 
κοινωνικοί θεσμοί τής Σπάρτης θεωρούνται ώς έργον τού Λυκούργου, άνεξαρτήτως 
τού αν τό πρόσωπον τούτου ήτο μυθικόν ή πραγματικόν.

Καί ήδη ποιοι ήσαν οί περίφημοι αυτοί θεσμοί ; Τούτους δυνάμεθα νά κατατά- 
ξωμεν είς δύο κατηγορίας, καθ’ όσον, οί μέν έξ αύτών άποτελοΰν τήν βάσιν τού κοι
νωνικού βίου των Σπαρτιατών, οί δέ τήν οργανωτικήν βάσιν τής Πολιτείας. Είς τήν 
πρώτην κατηγορίαν υπάγονται οί άναφερόμενοι είς τον άναδασμόν τής γής, είς τά 
κοινά συσσίτια καί είς τήν άνατροφήν των παίδων, είς δέ τήν δευτέραν οί ρυθμίζοντες 
τά των οργάνων τής Πολιτείας.

’Εκ των τολμηροτέρων μεταρρυθμίσεων τού Λυκούργου υπήρξε προφανώς ό 
άναδασμός τής γής. Βλέπων ό Λυκούργος τήν μεγάλην οικονομικήν άνισότητα ή 
οποία έπεκράτει μεταξύ τών Σπαρτιατών, τών πολλών άπορων καί άκτημόνων οντων, 
τού δέ πλούτου είς όλιγίστους σωρευθέντος, έπεισε τούς πάντας νά προσφέρουν δλα 
τά κτήματά των, ινα διανεμηθούν ταΰτα έξ ύπαρχής είς τρόπον, ώστε είς τό έξής νά 
ζοΰν όλοι έχοντες ισοτίμους καί ισομεγέθεις τάς περιουσίας, χωρίς νά ύπάρχη μεταξύ 
των άλλη άνισότης ή διάκρισις πλήν έκείνης τής άρετής, ή οποία μόνη έδει νά 
άμοίβεται. Προς τούτο, τήν μέν άλλην λακωνικήν γήν διένείμεν είς τούς περίοικους, 
διαιρέσας αύτήν είς 30.000 κλήρους, τήν δ’ άνήκουσαν είς τήν πόλιν τής Σπάρτης 
διένείμεν είς τούς Σπαρτιάτας, διαιρέσας αυτήν είς 9.000 κλήρους. Κατά τήν τοι- 
αύτην διανομήν έλήφθη φροντίς, ΐνα τό εισόδημα έκάστου κλήρου έξαρκή είς 
τό νά δίδη είς έκαστον Σπαρτιάτην υγείαν καί εύεξίαν άνευ άλλης τίνος 
χρείας. Λέγεται δέ, δτι ήτο τόσον έπιτυχής ή γενομένη διανομή, ώστε, έπιστρέψας 
ό Λυκούργος μετά πολύν χρόνον είς τήν Σπάρτην κατά τήν έποχήν τού θερισμού 
καί ίδών τούς σωρούς τών θερισθέντων στάχεων ισοϋψείς καί ισοπαχείς, έμειδίασε 
καί είπε : «Πώς φαίνεται ή Λακωνική δτι είναι χώρα άδελφών νεωστί νενεμημένων». 
Παραλλήλως καί διά νά έκλειψη έτι πλέον ή οικονομική άνισότης, κατήργησεν ό 
Λυκούργος τό χρυσοΰν καί τό άργυροΰν νόμισμα, καθιέρωσε δέ ώς τοιοΰτον μόνον 
τόν σίδηρον, άποδώσας μικράν άξίαν είς πολύ βάρος αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως κατέ- 
στησεν άπολύτως δύσχρηστον τό νόμισμα καί έντελώς άδύνατον τήν άποταμίευσίν 
του, άφοΰ διά ποσόν 10 μόνον μνών, χιλίων δηλ. περίπου χρυσών σημερινών δρα-
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χμών, άπητεΐτο καί μεγάλη άποθήκη έν τη οικία διά τήν παραφυλακήν του καί ζεύγος 
ίππων διά τήν μεταφοράν του.

Τον ίδιον σκοπόν, τήν κατάργησιν δηλαδή τής άνισότητος μεταξύ των πο
λιτών, συνδυασμένον καί μέ τήν παίδευσιν, έξυπηρέτει καί ή έτέρα μεταρρύθμισις 
του Λυκούργου, ό θεσμός των κοινών συσσιτίων. Κατ’ αύτόν, πάντες οί πολΐται, 
πλούσιοι καί πένητες, ύπεχρεοΰντο νά δειπνούν όμοϋ, έχοντες κοινά καί καθωρισμένα 
φαγητά, διακρινόμενα διά τήν λιτότητα καί ευτέλειαν, κατάλληλα μόνον διά τήν 
συντήρησιν καί ευεξίαν τού σώματος, οΰχί δέ καί διά τήν στομαχικήν άπόλαυσίν. 
Διά τού μέσου τούτου ό πλούτος καθίστατο σχεδόν άχρηστος, άφοΰ ή κυριωτέρα 
άνάγκη τού σώματος, ή τροφή, έξυπηρετεΐτο καθ’ όμοιον τρόπον καί διά τούς 
πλουσίους καί διά τούς πένητας, μνημονεύεται δέ δτι συνεπεία τής μεταρρυθμίσεως 
αυτής έξανέστησαν οί εύποροι κατά τού Λυκούργου, τον κατεδίωξαν εις τήν άγοράν, 
προλαβών δέ αύτόν νέος τις, όνόματί ’Άλκανδρος, τον έκτύπησε διά τής ράβδου του 
καί έξώρυξε τον οφθαλμόν του, έκτοτε δέ λόγω τής συμφοράς αύτής, άπέμαθον οί 
Σπαρτιάται νά φέρουν ράβδους κατά τάς δημοσίας συνεδριάσεις. Τά κοινά συσσίτια 
συνετηροΰντο έκ τής εισφοράς έκάστου Σπαρτιάτου, ύποχρεουμένου νά εΐσφέρη, 
καθ’ έκαστον μήνα, ώρισμένην ποσότητα άλεύρου, οίνου, τυρού καί σύκων, έπηνεΐτο 
δέ ιδιαιτέρως, μεταξύ τών φαγητών, ό περιώνυμος μέλας ζωμός. Κατά τά κοινά δείπνα, 
οί πολΐται έκάθηντο συνήθως άνά 15, έπετρέπετο δέ ή εις αύτά παρουσία καί τών 
νέων, διά τούς οποίους ώς σχολεΐον σωφροσύνης έχρησίμευον ταΰτα, δεδομένου δτι 
έκεΐ ήκουον λόγους πολιτικούς, εβλεπον παιδιάς ελευθερίους καί έουνήθιζον εις τήν 
μετ’ εύλαβείας συζήτησιν καί εις τήν μετ’ εύγενείας ειρωνείαν.

Γενικωτέρας σημασίας μεταρρύθμισις, θεωρουμένη καί ώς τό μέγιστον καί κάλ- 
λιστον τού νομοθέτου έργον, ύπήρξεν ή άνατροφή τών παίδων, ή παιδεία. 'Ως βάσιν 
ταύτης εθεσεν ό Λυκούργος τήν υγείαν καί τήν πειθαρχίαν. Διά τήν έπίτευξιν τής 
πρώτης έρρύθμισε τά τών γάμων καί γεννήσεων, διά τήν έπίτευξιν τής δευτέρας 
άνέθηκε τήν άνατροφήν τών παίδων άπό νεαράς ήλικίας εις αυτήν τήν Πολιτείαν.

Θέλων ό Λυκούργος, ίνα αί μέλλουσαι μητέρες καθίστανται εύρωστοι καί 
κατάλληλοι διά τήν γέννησιν υγιών καί ρωμαλέων τέκνων, έπέβαλε τήν γυμναστι
κήν εις τάς παρθένους. Καί έγυμνάζοντο αύται ίσαξίως προς τούς νέους, εις τον 
δρόμον, τήν πάλην, τό άκόντιον καί τήν δισκοβολίαν. Άποβλέπων δέ εις τήν ένί- 
σχυσιν τών γάμων καί τήν αΰξησίν τών γεννήσεων, έπέβαλεν, εις μέν τάς παρθένους 
ν ακολουθούν γυμναί τάς πομπάς καί νά χορεύουν παρουσία τών νέων, ίνα οΰτω 
δημιουργήται παρ’ αύτοΐς ή εφεσις προς γάμον, εις δέ τούς άγάμους ποινάς άγαμίας. 
'Ως τοίαΰται άναφέρονται ή παρεμπόδισις τών άγάμων νά· παρευρίσκωνται ώς 
θεαταί είς τούς γυμνικούς άγώνας, ό εξαναγκασμός αύτών νά περιέρχωνται κατά 
τον χειμώνα γυμνοί τήν άγοράν καί ή στέρησις τής τιμής νά περίποιώνται τούς 
γεροντοτέρους. Ένυμφεύοντο δέ οί νέοι, δι’ άρπαγής, ούχί μικράς καί αώρους εις γά
μον, αλλ’ ακμαίας καί ώριμους παρθένους. Τήν άρπασθεΐσαν παρελάμβανεν ή λε- 
γομένη νυμφεύτρια, έξύριζε σύρριζα τή κεφαλήν της, τήν ένέδυε μέ φορέματα καί 
υποδήματα άνδρός καί εστρωνεν εις αύτήν νά κοιμηθή μόνη εις σκοτεινόν μέρος καί 
επι στίβας καλάμων. Τότε δέ ό νυμφίος, ούτε μεθύων, ούτε τρυφών, άλλά νήφων 
ως πάντοτε, εΐσήρχετο, έ'λυε τήν ζώνην τής κόρης, καί άνεγείρας αύτήν τήν έφερεν 
επι τής κλίνης. Έ κεΐ μείνας πλησίον αύτής ούχί πολύν χρόνον, άπήρχετο κοσμίως 
να κοιμηθή, ώς πρότερον, μετά τών άλλων νέων. Τό αύτό έγίνετο εφεξής, ή τοιαύτη 
δε συνάντησις μετά τής γυναικός ήτο έξάσκησις τού νέου εις εγκράτειαν καί σω
φροσύνην.

Παραλλήλως, κατήργησεν ό Λυκούργος τήν ματαίαν, όπως άπεκάλει, ζηλο
τυπίαν καί προήγαγε τήν ευγονίαν, έπιτρέψας νά μετέχουν τής παιδοποιΐας οί 
υγιείς καί οί άξιοι. Προς τούτο έπετρέπετο είς άνδρα γέροντα, έχοντα νέαν γυναίκα,
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άν είχεν ύπόληψιν καί άγάπην προς νέον τινά, καλόν καί άγαθόν,νά τον προσκαλέση 
ί'να συνευρεθή μετά τής γυναικός του, όπως άφ’ έτέρου έπετρέπετο είς χρηστοήθη 
άνδρα, αν έθαύμαζε σώφρονά τινα καί καλλίτεκνον γυναίκα, έγγαμον ήδη, νά πείση 
τον άνδρα της, Ενα παραχωρήση αυτήν είς αύτόν, διά νά γεννηθούν έξ αύτής παΐδες 
ώς είς καλλίκαρπον χώραν φυτευθέντες. Τό πράγμα, όσον καί άν φαίνεται παράδοξον 
σήμερον, δεν είχε καμμίαν άντινομίαν έν σχέσεί προς τον σκοπόν τής Πολιτείας, δε
δομένου δτι τότε καί συμφώνως προς τό όλον εκπαιδευτικόν σύστημα τοϋ Λυ
κούργου τά παιδιά έγεννώντο καί ύπήρχον μόνον χάριν τής Πολιτείας, έπρεπε δέ 
δι’ αυτό νά γεννώνται έκ των άριστων καί ούχί έκ των τυχόντων. Τουναντίον, την 
άντινομίαν έβλεπεν ό Λυκούργος είς τά νομοθετήματα των άλλων, οί όποιοι, ένώ 
φροντίζουν όπως ένώνουν τούς κύνας καί τούς ίππους μετά των άριστων τού είδους 
των, Ενα παράγεται καλόν γένος, άντιθέτως, περιορίζουν καί φρουρούν τάς γυναίκας 
των, άπαιτοΰντες έξ αυτών μόνον νά γεννώνται τά παιδιά, έστω καί άν είναι ούτοι 
άφρονες, παρήλικες, ή άσθενικοί. Φυσικώτεραι λοιπόν καί πολίτικώτεραι έφαίνοντο 
αί ύπό τού Λυκούργου προβλεπόμεναι συναναστροφαί, έγίνοντο δέ μέ τοιοΰτον μέτρον 
και άπεϊχον τοσοΰτον τής άκολασίας, ώστε ποτέ δέν ήκούσθη είς την Σπάρτην 
συζυγική άπιστία. Καί άναφέρεται, δτι Σπαρτιάτης τις, Γεράδας όνόματι, έρωτηθείς 
ύπό ξένου, πώς τιμωρούνται οί μοιχοί είς τήν Σπάρτην, άπήντησεν : «Ώ  ξένε, ούδείς 
είναι μοιχός παρ’ ήμϊν». «Καί άν ποτέ ύπάρξη τις τοιοΰτος ;» ήρώτησεν ό ξένος. 
«Τότε», άπήντησεν ό Γεράδας, «πληρώνει ώς τιμωρίαν ταύρον μέγαν, ό όποιος κύψας 
από τού Ταϋγέτου πίνει είς τον Εύρώταν». «Ά λλ ’ είναι δυνατόν νά ύπάρξη τόσον μέ- 
γας ταύρος ;» ήρώτησε μετ’ άπορίας ό ξένος. Καί ό Γεράδας μειδιάσας άπήντησεν : 
« Αλλ είναι δυνατόν νά ύπάρχη μοιχός είς τήν Σπάρτην ;».

Τά γεννώμενα παιδιά, ευθύς μετά τήν γέννησίν των,έξητάζοντο ύπό επιτροπής, 
καί άν μέν εύρίσκοντο ύγιά, παρεδίδοντο είς τούς γονείς των, Ενα άναθρέψουν αυτά 
μέχρι τού έβδομου έτους τής ήλικίας των, άν δέ ήσαν άσθενικά καί άμορφα, έρρί- 
πτοντο είς τόπον βαραθρώδη παρά τον Ταΰγετον, τάς λεγομένας «άποθέτας», 
ώς άχρηστα διά τήν πολιτείαν. ’Από τού έβδομου έτους τής ήλικίας των άνελάμβανε 
τήν έκπαίδευσιν τών νέων αυτή ή Πολιτεία, κατατάσσουσα αυτούς κατά διμοιρίας 
καί έπιβάλλουσα είς αύτούς στρατιωτικήν πειθαρχίαν. Γράμματα έμάνθανον οί νέοι 
τά άπολύτως άναγκαΐα, ή δλη δέ άγωγή αύτών άπέβλεπεν είς τό νά τούς καταστήση 
πειθαρχικούς εις τήν έξουσίαν, καρτερικούς είς τάς κακουχίας καί ικανούς νά νικούν 
είς τάς μάχας. Μέ τήν αΰξησιν τής ήλικίας των,ηυξανε καί ή άσκησις αύτών, έπλη- 
θύνοντο καί αί κακουχίαι των, καί μόλις μέ τήν συμπλήρωσιν τού 20ου έτους τής 
ήλικίας των καθίσταντο τέλειοι πολΐται. Αλλά καί τότε δέν ήσαν ελεύθεροι νά διά
γουν δπως ήθελον, διότι άνήκον πάντοτε είς τήν πατρίδα. Καί δταν δέν είχον διατα
γήν νά πράξουν άλλο τι, έπετήρουν καί έδίδασκον τούς νεωτέρους, ή έδιδάσκοντο 
ύπό τών πρεσβυτέρων. Μετείχαν δέ είς χορούς καί πανηγύρεις, είς συμπόσια καί 
διασκεδάσεις, είς γυμνάσια καί κυνήγια, οσάκις δέν εύρίσκοντο έν έκστρατεία. 
Χαρακτηριστική μεταξύ τών άλλων ήτο καί ή διδασκαλία τών νέων νά χρησιμοποιούν 
τον λόγον, έχοντα τήν χάριν άναμεμιγμένην μετά πικρίας, καί νά έκφράζουν πολλήν 
έννοιαν δι’ ολίγων λέξεων, έξ οδ καί τό λακωνικώς όμιλεΐν. Χαρακτηριστική έπί- 
σης ήτο καί ή άσκησις τών νέων είς τήν κλοπήν, τιμωρουμένων τούτων ούχί δι’ αυ
τήν τήν πράξιν τής κλοπής, έάν έφωρώντο κλέπτοντες, άλλά διά τό άτέχνως 
κλέπτειν.

Κατ’ αύτόν τον τρόπον άνατρεφόμενοι, οί νέοι άπετέλουν καύχημα διά τήν Πο
λιτείαν, ή όποια παρέμεΐνεν άτείχιστος ώς περικλείουσα τοιούτους άνδρας, άπετέλουν 
καύχημα καί διά τάς μητέρας, σεμνυνομένας δτι αδται μόναι, έξ δλων τών Έλληνί- 
δων, έτικτον άνδρας.

Αύταί είναι έν γενικαΐς γραμμαϊς αί κοινωνικαί μεταρρυθμίσεις τού Λυκούργου.
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Άπέβλεπον πάσαι τούτο μέν εις τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν έξίσωσιν των πολι
τών, τούτο δέ εις τήν άνάπτυξιν παρ’ αύτοΐς τής ιδέας τοϋ προς τήν πατρίδα καθήκον
τος. «Οΐδα γάρ Λακεδαιμονίους—λέγει ό Ισοκράτης μέ τίνα δόσιν υπερβολής—διά 
τοϋτο κάλλιστα πολιτευομένους, δτι μάλιστα δημοκρατούμενοι τυγχάνουσιν' έν γάρ 
τή των αρχών αίρέσει καί τώ βίω τώ καθ’ ήμέραν καί τοΐς άλλοις έπιτηδεύμασιν, 
ίδοιμεν αν παρ’ αύτοΐς τάς ισότητας καί τάς ομοιότητας μάλλον ή παρά τοΐς άλλοις 
ίσχυούσας· οΐς αί μέν όλιγαρχίαι πολεμοϋσιν, οί δέ καλώς δημοκρατούμενοι χρώ- 
μενοι διατελοϋσιν».

Οί κυρίως πολιτικοί θεσμοί, εξαιρέσει τοϋ θεσμού τών εφόρων, δέν παρουσιάζουν 
τίποτε τό καινοφανές, συναντώνταί δέ καί έν Σπάρτη, ώς άνώτερα όργανα τής Πο
λιτείας, οί τρεις παράγοντες τοϋ πολιτεύματος τής ομηρικής εποχής, ή βασιλεία, ή 
γερουσία καί ή λαϊκή συνέλευσις, μέ τήν διαφοράν, δτι,έδώή άρμοδιότης των καί αί 
μεταξύ των σχέσεις έρρυθμίσθησαν σαφέστερον. Περί τών τριών τούτων πολι
τειακών οργάνων όμιλεΐ καί ό χρησμός, τον όποιον εφερεν εϊς τήν Σπάρτην έκ Δελ
φών ό Λυκούργος, ή καλουμένη ρήτρα, καθ’ ήν ή Πυθία ύπεδείκνυεν εις τον νομοθέτην 
νά ίδρύση ιερόν εις τον Δία καί τήν ’Αθήναν, νά έγκαταστήση φυλάς καί άρχάς, 
νά ίδρύση Γερουσίαν έκ 30 άνδρών, μεταξύ τών όποιων συγκατελέγοντο καί οί δύο 
βασιλείς, νά συγκρότηση λαϊκήν συνέλευσιν, συνεδριάζουσαν κατά μήνα μεταξύ 
Βαβύκας καί Κνακιώνος, νά ύποβάλλωνται αί προτάσεις εις αύτήν καί αυτή ν’ άπο- 
φασίζη έπ’ έκείνων.

Ό  θεσμός τής βασιλείας παρουσιάζει τοϋτο τό χαρακτηριστικόν εις τήν Σπάρ
την, δτι, άντίένός, ύπήρχον δύο βασιλείς. Πώς έγεννήθη ή καινοτομία αΰτη, δέν είναι 
απολύτως έξηκριβωμένον. Τίνές υποστηρίζουν, δτι ή διπλή βασιλεία ήτο άποτέ- 
λεσμα τής πάλης μεταξύ δύο ισχυρών φυλών προς άλλήλας διά τήν κατάληψιν 
τής άρχής, συνεβιβάσθησαν δέ αύταί διά τοϋ διορισμού ένός βασιλέως έξ έκάστης 
φυλής. Ή  γνώμη αυτή συμβιβάζεται προς τήν έκδοχήν, δτι οί Σπαρτιάταί ήσαν 
μίγμα Δωριέων καί ’Αχαιών. ’Άλλοι άνάγουν τήν γένεσίν τής διπλής βασιλείας είς 
τήν άπό τοϋ πρώτου βασιλικού οΐκου γέννησιν δύο κλάδων τοϋ αύτοΰ γένους. Τέλος, 
κατ’ άλλους συνέστη ή βασιλεία διπλή έπί τη έλπίδι, δτΓοί δύο υπέρτατοι καί ισο
δύναμοι άρχοντες ούδέποτε ήθελον ομοφρονήσει, ΐνα διά τής βίας έπιφέρουν τήν κα- 
τάλυσίν τοϋ πολιτεύματος καί σφετερισθοΰν δεσποτικήν έξουσίαν, δι’ δ καί κατά 
τον ’Αριστοτέλη οί Σπαρτιάταί «σωτηρίαν ένόμιζον τή πόλεΐ είναι τό στασιάζειν 
τούς βασιλείς».

Οί. βασιλείς ήσαν ισόβιοι, ή δ’ έξουσία των, άξιόλογος κατ’ άρχάς, περίωρίσθη 
κατά πολύ σύν τώ χρόνω ύπό τών έφορων, δπως δέ άναφέρεί ό Πλούταρχος, δίετέλουν 
οί βασιλείς «πείθαρχοΰντες ώσπερ γονεΰσι τοΐς έφόροις». Δείγμα τής ύποτακτικό- 
τητος τών βασιλέων προς τούς έφορους ήτο ό δρκος, τον όποιον έδιδον άμοιβαίως 
κατά μήνα τά δύο ταΰτα πολιτειακά όργανα. Οί μέν βασιλείς ώρκίζοντο εις τούς 
εφόρους «κατά τούς κειμένους νόμους βασίλεύσεΐν», οί δέ έφοροι ώρκίζοντο είς τούς 
βασιλείς «έμπεδορκοΰντος τοϋ βασιλέως, άστυφέλικτον τήν βασιλείαν παρέξειν». 
Τό άδιάσειστον δηλ. τής βασιλείας έξηρτάτο έκ τής ύποσχέσεως τών έφορων. Ή  
εν καΐρώ ειρήνης έξουσία τών βασιλέων, πλήν προνομίων τινών, συνυφασμένων μέ τό 
βασιλικόν άξίωμα, έλάχιστα διέφερε τής έξουσίας τών γερουσιαστών, ήσαν άλλως 
τε καί οί βασιλείς, κατά τήν ρήτραν, μέλη τής γερουσίας, ύπεχρεοΰντο δέ, δπως καί 
οι λοιποί γερουσίασταί, νά παρακάθηνταί είς τά κοινά συσσίτια. Έν καιρώ δμως πο
λέμου ήσαν οί ύπέρτατοί καί οί φυσικοί άρχηγοί τοϋ στρατού, μολονότι καί ή έξουσία 
«υτη περιεστάλη βραδύτερου ούσιωδώς ύπό τών έφορων, δύο τών οποίων παρηκο- 
λούθουν, δίκην έποπτών, τούς βασιλείς κατά τούς πολέμους, δικαιούμενοι νά τιμω
ρούν τούς μή πειθαρχοΰντας είς αύτούς βασιλείς. Τά άλλα προνόμια τών βασιλέων 
ήσαν μάλλον θρησκευτικού χαρακτήρος ή πολιτικού, άλλά καί ταΰτα έθεωροΰντο 
ωζ παραχωρηθέντα είς αύτούς ύπό τού λαού. Τοίαΰτα ήσαν : τό δικαίωμα τής τε-
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λέσεως των δημοτελών θυσιών, ή πρωτοκαθεδρία εις τα συσσίτια, ή διά τών Πυθίων 
έπερώτησις τοϋ μαντείου τών Δελφών καί τό δικαίωμα τοϋ δικάζειν οΐκογενείακάς 
τινάς διαφοράς. Άπήλαυνον έξ άλλου μεγάλων τιμών καί πολλής εύλαβείας έκ μέ
ρους τοϋ λαοΰ, τον όποιον άντεπροσώπευον εις δλας τάς προς τον θεόν σχέσεις, ήσαν 
ιερείς τοϋ Διός τής Λακεδαίμονος καί προσέφερον τάς μηνιαίας θυσίας, δι’ ών οί 
θεοί έγίνοντο ΐλεοί εις τον λαόν τής Σπάρτης, έν περίπτώσεί δέ θανάτου των έκη- 
δεύοντο μετά μεγίστης τιμής, παρι'σταμένων κατά την κηδείαν άνδρός καί γυναικός 
έξ έκάστης Σπαρτιατικής οικογένειας καί άντιπροσώπων έξ όλης τής Λακωνικής, 
οΐ όποιοι συνέρρεον έκεΐ, ΐνα καταστήσουν μεγαλοπρεπεστέραν την έκφοράν. Αύτά 
περίπου ήσαν τά καθήκοντα καί τά δικαιώματα τών βασιλέων εις την Σπάρτην, αν 
δέ έξαιρέση τις τον βασιλέα Αγησίλαον, δστις λόγω ΐσως τών έξαιρετικών προσω
πικών ικανοτήτων του,εΐχεν ΐδιάζουσαν θέσιν καί ίσχύν εις την Σπάρτην, οΐ λοιποί 
βασιλείς ήσαν άπλά θρησκευτικά σύμβολα, ήσαν ό κρίκος μιας παραδόσεως, χωρίς 
καμμίαν ιδιαιτέραν πολιτικήν δύναμιν, είχον πολύ μικροτέραν εξουσίαν ένός σημερι
νού κοινοβουλευτικού βασιλέως, καί ήσαν υπάλληλοι τής Πολιτείας καί δή τών εφό
ρων, παρ’ ών περισσότεροι τοϋ ένός βασιλείς έτιμωρήθησαν πειθαρχικώς.

'Ο δεύτερος παράγων τοϋ πολιτεύματος, ή γερουσία, ήτο ό θεσμός εις τον όποιον 
κατ’ έξοχήν άπέβλεψεν ό Λυκούργος- διότι ήλπιζεν, δτΐ αδτη ήθελε καταστή ό 
διαιτητής τών άντίμαχομένων έν τή πολιτεία τάσεων καί ή άρχή ή όποια έμελλε νά 
ίσορροπήση καί τάς άκρότητας τής βασιλείας καί τάς ύπερβολάς τοϋ πλήθους. 
Άπετελεΐτο έκτών δύο βασιλέων καί έξ 28 έτέρων μελών, έκλεγομένων διά βίου ύπό 
τοϋ λαοΰ μεταξύ έκείνων έκ τών πολιτών οί όποιοι είχον συμπληρώσει τό 60όν έτος 
τής ήλικίας των καί είχον διαπρέψει πολλαπλώς έν τή Πολιτεία, «άθλον γάρ ή άρχή 
αυτή τής αρετής έστιν», κατά τον ’Αριστοτέλη. "Αν καί ό τρόπος τής έκλογής τών 
γερουσιαστών δέν ήτο άπολύτως άμεμπτος, άναφέρεταί δέ,δτΐ πολλοί, τίμηθέντες μέ 
τό άξίωμα τοϋ γερουσιαστοϋ, δέν ήσαν πάντοτε άξιοι τούτου, διότι, όχι μόνον λόγω 
τοϋ γήρατος ήσαν ένίοτε άνίκανοί νά προαγάγουν τά κοινά, «έστί γάρ ώσπερ καί σώ
ματος καί δίανοίας γήρας», άλλά καί λόγω τοϋ ότι ήσαν ανεύθυνοι «έφαίνοντο κατα- 
δωροδοκούμενοί καί καταχαρίζόμενοί πολλά τών κοινών οΐ κεκοίνωνικότες τής άρχής 
ταύτης». 'Η άρμοδιότης τών γερουσιαστών ήτο άρχικώς έξαίρετική, ήσκουν τήν 
άνωτάτην δικαστικήν έξουσίαν, δικάζοντες τάς φονικάς δίκας καί τούς βασιλείς, 
διώκουν έν γένεί τά τής Πολιτείας καί προπαρεσκεύαζον δλα τά θέματα τά όποια 
προς έγκρισιν είσήγοντο εις τήν λαϊκήν συνέλευσίν, έπί (ορισμένων άποφάσεων τής 
όποιας ήδύναντο νά άσκήσουν καί τό δικαίωμα τής άρνησικυρίας. Μέ τή πάροδον 
δμως τοϋ χρόνου περιεστάλη καί ή άρμοδιότης τών γερουσιαστών ύπό τών έφορων, 
καταστάντων, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, τών μόνων ρυθμιστών τών τής Πολι
τείας.

Ό  τρίτος, τέλος, παράγων τοϋ πολιτεύματος, ή λαϊκή συνέλευσίς, ήτο ό δημο
κρατικός θεσμός τής Πολιτείας, άνάλογον τοϋ οποίου συναντώμεν είς δλας τάς 
άρχαίας έλληνικάς Πολιτείας. ’Εκαλείτο έν Σπάρτη άπέλλα (έκ τοϋ άπελλάζω : 
συναθροίζω), μετεϊχον δέ ταύτης μόνον οί πολΐταί Σπαρτιάταί, έφ’ δσον είχον συμ
πληρώσει τό 30ον έτος τής ηλικίας των, δέν είχον στερηθή τών πολιτικών δικαιω
μάτων των, έτήρουν τάς περί πειθαρχίας καί διαίτης διατάξεις, καί εΐσέφερον εις τά 
κοινά συσσίτια. 'Η άπέλλα συνεκαλεϊτο άρχικώς ύπό τών βασιλέων καί βραδύτερον 
ύπό τών έφορων, συνεδρίαζε, κατά τήν ρήτραν, είς τον μεταξύ τής γεφύρας Βαβύκας 
καί τοϋ ποταμού Κνακιώνος χώρον, καί συνήρχετο τακτικώς μέν άπαξ κατά μήνα 
καί καθ’ έκάστην πανσέληνον, έκτάκτως δέ οσάκις ή δημοσία άνάγκη έπέβαλε 
τοΰτο. Τά υπαγόμενα είς τήν άρμοδιότητά της άντίκείμενα ήσαν : ή κήρυξις πολέμου, 
ή σύναψις συνθηκών ειρήνης, ό διορισμός καί ή άνάκλησις στρατηγού, ή λύσις έρί- 
δων περί τήν διαδοχήν τού θρόνου, ή άπελευθέρωσις ειλώτων, ή στέρησις πολιτικών
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δικαιωμάτων καί ή εκλογή των γερουσιαστών καί των εφόρων. Έ φ ’ όλων τών 
αντικειμένων τούτων άπεφάσίζεν ή απέλλα κατόπιν εΐσηγήσεως των γερουσιαστών, 
έλευθέρως καί συνήθως διά βοής. Έ πί τών εις αυτήν εΐσαγομένων προτάσεων δεν 
έδικαιοϋτο νά κάμνη μεταρρυθμίσεις, άλλ’ ΰπεχρεοΰτο νά άποδέχεταί ή νά άπορρί- 
πτη τα προτεΐνόμενα. ’Επειδή δέ βραδύτερου παρά τήν άρχήν ταύτην έλάμβανεν ή 
άπέλλα εναντίας άποφάσεις καί προέβαΐνεν εις μεταρρυθμίσεις τών προτεινομένων, 
προσετέθη εις τήν ρήτραν διάταξις, καθ’ ήν οί γερουσίασταί ήδύναντο εις τοιαύτας 
περιπτώσεις νά άκυρώνουν τά άποφασίζόμενα καί νά διαλύουν τήν άπέλλαν.

Έκ τών άνω αρμοδιοτήτων τής άπέλλας σημαντίκωτάτη άπέβη σύν τώ χρόνω 
ή εκλογή τών εφόρων, καί τοϋτο λόγω τής έξαίρετικής αύτών θέσεως έν τή διοικήσει 
τής Πολιτείας. Οί έφοροι—θεσμός συναντώμενος μόνον έν Σπάρτγ] καί έν Κρήτη— 
ήσαν 5 τον άριθμόν καί έξελέγοντο, δι’ έν έτος, ύφ’ άπάντων τών πολιτών Σπαρτια
τών. 'Ο τρόπος τής έκλογής των «παιδαριώδης έστί λίαν», κατά τον Άρίστοτέλην, 
ό όποιος έπικρίνεί γενικώς τον θεσμόν τούτον : «άλλά μήν καί τά περί τήν έφορείαν 
έχει φαύλως· ή γάρ άρχή κυρία μέν τών μεγίστων αύτοϊς έστί, γίνονται δ’ έκ τού 
δήμου πάντες, ώστε πολλάκις έμπίπτουσίν άνθρωποι σφόδρα πένητες εις τό άρ- 
χεϊον, ο'ί διά τήν άπορίαν ώνιοι ήσαν... Καί διά τό τήν άρχήν είναι λίαν μεγάλην καί 
ίσοτύραννον, δημαγωγεϊν αύτούς ήναγκάζοντο καί οί βασιλείς». Άρχικώς έξετέλουν 
οί έφοροι χρέη τοποτηρητών καί αντιπροσώπων τών βασιλέων, κατά τήν έν ταΐς 
έκστρατείαις άπουσίαν των, βραδύτερου δέ έξειλίχθησαν εις έπιτηρητάς αύτών, 
παρηκολούθουν ώς έπόπταί τούς βασιλείς κατά τούς πολέμους, καί ήδύναντο νά ανα
καλούν καί νά τιμωρούν αύτούς πειθαρχικώς- άφήρεσαν άπ’ αύτών τό δικαίωμα τής 
συγκλήσεως τής άπέλλας, άφήρεσαν άκόμη καί τήν δικαστικήν των έξουσίαν, δικά- 
ζοντες αυτοί τάς κυρίωτέρας ΐδιωτικάς δίκας, τάς λεγομένας «συμβολαίων δίκας», 
ώς καί αύτούς τούς βασιλείς, έδίκαζον δέ ούχί κατά γραπτούς νόμους, άφ’ ού τοιοΰτοι 
δέν ύπήρχον, άλλ’ αύτογνωμόνως. Γενικώς πάσα ή έσωτερική καί ή έξωτερική 
πολιτική τής Πολιτείας έρρυθμίζετο ύπό τών έφορων, οί όποιοι, καίτοί τήν ύψίστην 
έξουσίαν μετήρχοντο, δέν ήσαν υπεύθυνοι ούτε εις τούς βασιλείς, ούτε εις τήν γερου
σίαν, ούτε καί εις τήν άπέλλαν, ή όποια τούς έξέλεγε καί μόνον εις τούς δια
δόχους των έλογοδότουν. Αύτοί μόνοι άπηλλάσσοντο τής αύστηράς διαίτης, εις τήν 
οποίαν καί οί βασιλείς ύπεβάλλοντο, δείγμα καί αύτό τής ύπεροχής τω ν.Έ νί λόγω, 
εϊχον καταστή ή μεγίστη καί ή μάλλον έπίφοβος δύναμις τής Σπάρτης. Συχνά ένε- 
καινίαζον τήν άνάληψιν τών καθηκόντων των μέάθρόας σφαγάς τών ειλώτων, οί όποιοι 
λόγοι τού πλήθους των καί τής δουλικής των καταστάσεως άπετέλουν τον διαρκή 
κίνδυνον τής Σπάρτης. 'Ο Θουκυδίδης διηγείται, ότι κατά τό 8ον έτος τού Πελοπον- 
νησιακού πολέμου, έπείδή οί είλωτες γενναιότατα ύπέρ τής Σπάρτης έπολέμησαν, 
οί έφοροι, φοβηθέντες έπανάστασίν αύτών, μετεκάλεσαν εις τήν πόλιν πάντας τούς 
αριστεύσαντας, ίνα άπονείμουν εις αύτούς τήν έλευθερίαν των. Καί πράγματι ήλθον 
δισχίλιοί περίπου είλωτες εις τήν Σπάρτην, καί έστεφανώθησαν, καί έτιμήθησαν, 
καί περιήλθον έν πομπή τά ιερά ώς άπελευθερωθέντες, άλλ’ εύθύς μετ’ αυτό μυστη- 
ρΐωδώς όλοι έξηφανίσθησαν καί «ούδείς ήσθετο ποίω τρόπω έκαστος διεφθάρη». Τό 
γεγονός, ότι οί έφοροι ήσαν άνεύθυνοί καί έξελέγοντο άπ’ εύθείας ύπό τού λαού προ- 
σεδιδεν εις αύτούς έξαίρετικήν δύναμιν, δύναμιν ή όποια όχι μόνον παρεβάλλετο προς 
την τών ρωμαίων δημάρχων, άλλ’ έν πολλοΐς ύπερέβαλλεν αύτήν, δύναμιν διά τήν 
οποίαν οχι μόνον δέν δίεμαρτυρήθησαν ποτέ οί Σπαρτιάταί, άλλ’ ήσαν καί ύπερή- 
φανοί δι’ αυτήν, «ήσυχάζεί γάρ ό δήμος διά τό μετέχειν τής μεγίστης άρχής».

Τοιαύτη είναι έν γενίκαΐς γραμμαϊς καί ή όργάνωσίς τής Πολιτείας. Ό  νομο- 
θέτης τής Σπάρτης έφρόντίσε νά ίκανοποιήση όλας τάς κοίνωνικάς απαιτήσεις καί 
να φέρη συμβιβασμόν μεταξύ τών διαφόρων πολιτικών αντιθέσεων’ καί δίετήρησε 
τήν βασιλείαν διά τήν ίκανοποίησίυ τού θρησκευτικού αισθήματος τών πολιτών,
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καί 'ίδρυσε τήν γερουσίαν διά τήν ίκανοποίησιν των άριστων, καί έγκατέστησε τήν 
λαϊκήν συνέλευσιν διά τήν ίκανοποίησιν του λαού: «οί μέν ούν βασιλείς διά τήν αυτών 
τιμήν ούτως έχουσιν' οί δέ καλοί κ’ άγαθοί διά τήν γερουσίαν, ό δέ δήμος διά τήν έφο- 
ρείαν, καθίσταται γάρ έξ άπάντων». Ά λλ’ ό συμβιβασμός ούτος ήτο μάλλον φαι
νομενικός παρά πραγματικός, τό δέ πολίτευμα ήτο κατά πάντα ολιγαρχικόν. ’Ολι
γαρχικόν οχι μόνον έν σχέσεί προς τούς μή Σπαρτιάτας—περίοικους καί είλωτας—μή 
δυναμένους οπωσδήποτε νά αναλαμβάνουν δημόσια άξιώματα, άλλ’ έν σχέσεί καί προς 
έκείνους έκ των Σπαρτιατών οί όποιοι, δι’ οίονδήποτε λόγον, δεν έτήρουν τά νόμιμα 
ώς προς τήν πειθαρχίαν καί τήν δίαιταν, καί δεν ήδύναντο νά συντελούν εις τά κοινά 
συσσίτια. *0 θεσμός ίδια τών συσσιτίων, τον όποιον ό νομοθέτης ήθέλησε κατ’ εξο
χήν δημοκρατικόν, μετεβλήθη συν τώ χρόνω είς άριστοκρατικόν. Έ ξ άλλου, τήν 
ύλην κυβέρνησίν της Πολιτείας είχε πράγματι ή τάξις έκείνη έκ τών πολιτών, ή 
όποια, διά της δημαγωγικής της τέχνης, κατώρθωνε νά έκλέγη πάντοτε είς τό άξίωμα 
τού έφορου άνθρώπους τής έμπιστοσύνης της.

Όλιγαρχίαι υπήρξαν καί άλλαΐ έν Έλλάδι, άλλά τήν δύναμιν καί τήν συνοχήν 
τής σπαρτιατικής ολιγαρχίας ούδεμία πόλις τής Ελλάδος ούδέποτε έγνώρισεν. ’Εδώ 
μόνον δεν συναντώμεν τάς στάσεις έκείνας αί όποΐαΐ πολλάκις διέσεισαν τήν Πολι
τείαν τών ’Αθηναίων. ’Εδώ, τουναντίον, συναντώμεν τήν άπόλυτον κυριαρχίαν τού 
νόμου καί τήν τυφλήν προς αυτόν όπακοήν τών πολιτών. Ώφείλετο τούτο είς τήν 
μορφήν τού πολιτεύματος, ή είς τούς πολίτας; ’Ίσως καί είς τά δύο, άλλά πάντως 
όλιγώτερον είς τό πολίτευμα διότι πλήν τής ένότητος τής κυβερνήσεως, ή οποία 
έπετυγχάνετο διά τής παντοδυναμίας τών έφορων, ή ύλη όργάνωσις τής Πολιτείας 
ήτο πλημμελής καί ή βασιλεία τύποίς ύφίστατο' καί ή γερουσία έξ άνικάνων άνδρών 
συνεκροτεϊτο, καί τά τών έφορων φαύλως εϊχον, καί ή λαϊκή συνέλευσις διά τού 
θεσμού τών συσσιτίων πρωΐμως ήχρηστεύθη. Καί αύτό άκριβώς είναι τό παράδοξον, 
δτΐ μία Πολιτεία μέ τόσον άτελή όργανα κατώρθωσεν έπί 4 αιώνας δχι μόνον νά 
όρθοποδήση, άλλά καί νά εύρεθή είς μίαν έποχήν έπί κεφαλής όλης τής Ελλάδος. 
Δι’ 6, νομίζω δτΐ τό μυστικόν τής άκμής καί τής δυνάμεως τής Σπάρτης πρέπει νά 
άναζητηθή μάλλον είς τήν μόρφωσιν τών πολιτών, μάλλον είς τον Σπαρτιάτην. Έκ 
τής μελέτης τής Πολιτείας τής Σπάρτης μανθάνομεν ποιαν δύναμιν προσδίδει είς τό 
Κράτος τό αίσθημα τού καθήκοντος, τό αίσθημα τού σεβασμού καί ή ύποταγή τών 
πολιτών έίς τούς νόμους. Καί τάς ιδιότητας ταύτας κατεΐχεν ύπέρ πάντα άλλον ό 
πολίτης Σπαρτιάτης, ό Σπαρτιάτης ό όποιος ούδέποτε άνήκεν είς έαυτόν, ούδέ είς 
τούς γονείς του, άλλ’ άποκλεΐστικώς είς τήν Πολιτείαν. Έκείνη άπεφάσιζεν, έάν 
έπρεπε νά ζή, ή, ώς άχρηστος είς τήν Πολιτείαν, νά ρίφθή είς τάς «άποθέτας», ή ιδία 
πάρελάμβανεν αύτόν άπό τού πατρικού οίκου καί έπεμελείτο καί περί τής τροφής 
του καί περί τής μορφώσεώς του. ’Από ήλικίας 7 έτών ό Σπαρτιάτης ύπέκειτο είς 
άκατάπαυστον έκπαίδευσιν, ή οποία έχάραττε διαρκώς είς τό μυαλό του τό καθήκον 
προς τήν πατρίδα, τόν σεβασμόν προς τούς άνωτέρους καί τήν ύποταγήν είς τούς 
νόμους. ’Αργά πολύ καί μετά κόπου άνήρχετο τάς στρατ'-ωτικάς βαθμίδας μέχρις 
δτου άνδρωθή. Τότε έθεώρει έαυτόν άνώτερον όχι μόνον άπέναντί τών περίοικων καί 
ειλώτων, άλλ’ άπέναντί καί παντός μή Σπαρτιάτου. Συνησθάνετο τότε τήν άνωτε- 
ρότητα μέ τήν οποίαν καί διά τήν οποίαν έξεπαΐδεύθη. Γλυκεία δι’ αύτόν άσχολία 
ήτο ή γυμναστική, άλλ’ έτι γλυκύτερος ό πόλεμος. "Οταν ό Σπαρτιάτης έπέστρεφεν 
έκ τού πολέμου είς τήν Σπάρτην, δλοι ήγείροντο τών θέσεών των διά νά διέλθη ό 
άγωνιστής, διότι ό Σπαρτιάτης έπέστρεφε πάντοτε τροπαιοΰχος, πάντοτε νικητής, 
έάν δέν άπέθνησκεν, ήρωϊκώς μαχόμενος είς τά πεδία τών μαχών. Καί ήτο τούτο ή 
έκπλήρωσις τού ύψίστου προορισμού του. Δι’ αύτό έγεννάτο, δι’ αύτό άνετρέφετο, 
δι’ αύτό έζη, διά τό ύπέρ πατρίδος πολεμεΐν καί τό ύπέρ πατρίδος θνήσκεΐν.

Μέ τοιούτους άνδρας κατώρθωσεν ή Σπάρτη νά διεξαγάγη άλλεπαλλήλους πο-
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λέμους καί νά κυρίαρχήση όλης της Ελλάδος μετά τον Πελοποννησιακόν πόλεμον, 
άλλα δεν ήδυνήθη νά διατηρήση επί μακρόν την παντοδυναμίαν της, διότι διαρκώς 
ήλαττοϋτο ή μάχιμος δύναμίς της, ήλαττοΰτο δέ όχι ποιοτικώς, αλλά ποσοτικώς. 
Οί Σπαρτιαται, ευάριθμοι κατ’ άρχήν όντες, έγίνοντο εύαριθμώτεροι διά των άδια- 
λείπτων πολέμων, δεν έπετρέπετο δέ ή εισδοχή νέων πολιτών, όπως συνέβαινεν 
έν Άθήναις, διότι, κατά θεμελιώδη τοϋ πολιτεύματος διάταξιν, Σπαρτιαται ή σαν 
μόνον οί απόγονοι τών πρώτων της πόλεως ιδρυτών. «Τοιγαροΰν έσώζοντο μέν πο- 
λεμοϋντες—λέγει ό ’Αριστοτέλης—άπώλλοντο δέ άρξαντες, διά τό μη έπίστασθαι 
σχολάζειν, μηδέ ήσκηκέναι μηδεμίαν άσκησιν έτέραν κυριωτέραν τής πολεμικής». 
Έγνώριζον άληθώς, οί Σπαρτιαται νά επιβάλλουν την δύναμίν των, άλλά δέν εϊχον 
καί την πολιτικήν σύνεσιν νά τήν διατηρούν. Δέν έσκέφθησαν νά μεταρρυθμίσουν τό 
πολίτευμά των καί νά έπιτρέψουν τήν αυξησιν τών πολιτών, όπως συχνά έ'πραττον 
οί ’Αθηναίοι. Δι’ ό, μετά τούς άτελευτήτους πολέμους, έν Σπάρτη έ'μεινε τό πολί
τευμα άνευ πολιτών, έν άντιθέσει προς τάς ’Αθήνας, ένθα οί πολϊται ειχον μείνει 
άνευ πολιτεύματος, κατά τήν ώραίαν κρίσιν τού Παπαρρηγοπούλου.

Άποβλέπων έξ άλλου ό νομοθέτης τής Σπάρτης άποκλεΐστικώς είς τήν έξύ- 
ψωσιν τής δυνάμεως τής Πολιτείας, δέν ήθέλησε νά έννοήση, ότι ό άνθρωπος έχει καί 
άλλην ιδιότητα, πλήν τής ίδιότητος τού πολίτου, τήν ιδιότητα τού άτόμου- καί δι’ 
αυτό ήγνόησε παντελώς τήν άτομικήν ελευθερίαν. Ήρνήθη εις τό άτομον τό δικαίω
μά νά άσκήση οίανδήποτε πρωτοβουλίαν, ήρνήθη τήν έλευθέραν άνάπτυξιν τής 
ιδιοφυίας του, καί μετέβαλεν αύτό εις μηχανικόν μέσον προς ένίσχυσίν τοϋ Κράτους. 
Καί έξυψώθη μέν έκ τούτου τά μέγιστα ή δύναμις τής Πολιτείας, ελάχιστα όμως 
προήχθησαν καί οί άλλοι σκοποί τής κοινωνίας.

’Αλλά καί παρ’ αύτό, τό παράδειγμα τής Σπάρτης δέν παύει νά είναι χρή
σιμον καί θά παραμένη πάντοτε διδακτικόν εις τήν ιστορίαν. Έάν δέν προήγα- 
γεν ή Σπάρτη τήν τέχνην καί τήν έπιστήμην, όπως αί Άθήναι, έάν δέν άνέδειξεν 
ένα Σωκράτη ή ένα Πλάτωνα, ένα Αισχύλον ή ένα Σοφοκλή, ένα Εύριπίδη, ή ένα 
Αριστοφάνη, άνέδειξεν όμως μίαν Σπαρτιάτισσαν, προπέμπουσαν τον υιόν της είς 

τον πόλεμον μέ τήν εύχήν : «ή τάν ή έπί τάς», άνέδειξε πολίτας γνωρίζοντας νά 
πειθωνται είς τούς νόμους τής πατρίδος καί νά θνήσκουν υπέρ αύτής. *Η ιστορία 
τής Σπάρτης θά άναφέρη πάντοτε ύπερηφάνως τό ύπέροχον επίγραμμα τών 300 
τοϋ Λεωνίδου έν ταΐς Θερμοπύλαις : «ώ ξεΐν άγγέλεΐν Αακεδαιμονίοις ότι τήδε 
κειμεθα τής κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

ΧΡ. ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
Επιστημονικήν κα ι εγκυκλοπαιδικήν ΰλην τ ω ν , κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τώ ν άστυνομι- 
κ ώ ν , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον α ύ τ ώ ν .
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** *
2. Θεμελιώδεις αρχές ήγεσίας στην ’Αστυνομία καί τεχνική εφαρ

μογής το ύτω ν .
Δ ε ο τ έ ρ α  ά ρ χ ή  τ ή ς  ή γ ε σ ί α ς  ε ί ν α ι :  'Η γ ν ώ σ ι ς  τ ή ς  ά- 

π ο σ τ ο λ ή ς  τ ο ϋ  α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ .
"Οπως είναι γνωστόν ή άποστολή τοϋ άξιωματικοΰ τής ’Αστυνομίας είναι όχι 

μόνον ή τήρησις τής εσωτερικής τάξεως καί ασφαλείας στη χώρα, άλλά καί ή έκ- 
παίδευσις των άνδρών στο να καθίστανται ικανοί νά έκπληρώνουν τήν άποστολή 
τους αύτή.

Για νά κατανοήση τήν άποστολή του αύτή ό άξιωματικός τής ’Αστυνομίας 
πρέπει νά έχη εύρύτατο πεδίο ν έπαγγελματικών, άλλά καί εγκυκλοπαιδικών γνώσεων.

Μία πλήρης γνώσις για όλους τούς τομείς δράσεως τής ’Αστυνομίας, άπο- 
κτάται μέ τήν έκπαίδευσι στίς ’Αστυνομικές Σχολές, μέ τήν άτομική προσπάθεια, 
μέ τή μελέτη τών πράξεων καί μεθόδων άλλων ικανών άξιωματικών (ήγητόρων) 
καί μέ τήν κατάλληλη εφαρμογή τών γνώσεων κατά τήν ένάσκησι παρόμοιας φύ- 
σεως υπηρεσίας στα διάφορα Τμήματα τής ’Αστυνομίας. Μια παράλληλος καί τελεία 
γνώσις τών ζητημάτων πού άφοροϋν τήν εσωτερική υπηρεσία καί τήν άντιμετώπισι 
τών προβλημάτων πού προκύπτουν κάθε μέρα, επιτυγχάνεται μέ τήν άνάπτυξι τής 
πείρας πού είναι άναγκαία στήν διοίκησι, ήτοι στήν όργάνωσι, στήν διεύθυνσι καί στήν 
άποτελεσματική έποπτεία καί τον έλεγχο τών υφισταμένων του.

Ή επαγγελματική μόρφωσις δέν θά ύποβοηθήση τον ήγήτορα—άξιωματικό 
στήν πλήρη κατανόησι του έργου του, άν δέν συμβαδίζη προς μία εγκυκλοπαιδική 
ή γενική μόρφωσι. Πρέπει νά έχη άποκτήσει βαθειά γνώσι τών χαρακτηριστικών, 
τών συνηθειών τής ζωής, τής ψυχολογίας καί ιδεολογίας τών άτόμων καί τών ’Ε
θνών, καθώς καί παντός δ,τΐ άφορα τήν κοινωνία γιά νά διαπαιδαγωγήση πιο τέλεια 
τούς άνδρες του.

Ή  έλλειψις μορφώσεως, ιδίως έπαγγελματικής, είναι όλεθρία. Κάνει τον 
άξιωματικό άναποφάσιστο καί περίφοβο καί τον άποστερεϊ γρήγορα τής έμπιστο- 
σύνης τών υφισταμένων του καί τής έκτιμήσεως τών άνωτέρων του. 'Ο ήγήτωρ— 
άξιωματικός πού είναι κατηρτισμένος τέλεια στο επάγγελμά του προσέχει επίσης 
ώστε νά μήν έκθέτη χωρίς λόγο σέ κίνδυνο τή ζωή τών ύφισταμένων του καί νά μήν 
τούς καταπονή οπότε έκ τοϋ άσφαλοΰς όλοι θά τον άκολουθήσουν παντοΰ καί πάντοτε 
γιατί είναι βέβαιοι ότι δέν θά ζητηθή ποτέ άπό αύτούς άνωφελής θυσία.

Γενικά πρέπει ό άξιωματικός—ήγήτωρ νά γνωρίζη καλά όχι μόνο τις τεχνικές 
άπόψεις τής λειτουργίας τής υπηρεσίας του καί τούς τρόπους ένεργείας καθώς καί τά 
ζητήματα διοικήσεως τοϋ προσωπικού κλπ., άλλά οφείλει νά είναι πάντοτε ικανός

* Έκ τυπογραφικού λάθους εις το  πρώτον άρθρον, σελ. 96 τεΰχος 209, της μελέτης ταύτης 
παρελείφθη ό ορισμός τής Διοικήσεως, ό όποιος έχει οΰτω: «Διοίκησις είναι ή εξουσία, τήν 
όποια άσκεΐ ένα μέλος της ιεραρχίας τής ’Αστυνομίας τόσον έπί τοϋ προσωπικού, όσον καί 
έπί τών πολιτών, σύμφωνα μέ τούς κειμένους νόμους, έπί τή βάσει τών υποχρεώσεων, τών 
εύθυνών καί τών δικαιωμάτων πού άπορρέουν έκ τοϋ βαθμοϋ του».



Γενικές άρχές Διοικήσεως (ήγεσίας) καί έφαρμογή τούτων 155

γιά κάθε έκτακτο έπιχείρησι. ’Οφείλει τέλος νά γνωρίζη πολύ καλά τά καθήκοντά 
του, τις εύθϋνες καί τά προβλήματα των υφισταμένων του άστυφυλάκων καί βαθμο
φόρων πού θά τον βοηθήσουν στην έκπλήρωσι της άποστολής του, είτε σέ ομαλή, 
είτε σέ άνώμαλο περίστασι.

'Η τεχνική γιά τήν έφαρμογή της δευτέρας αυτής αρχής τής ήγεσίας, ήτοι 
τής γνώσεως τής άποστολής αύτής άπαιτεΐ τά άκόλουθα :

α) Νά έπιζητοϋμε τον πλουτισμό των γνώσεων μας μέ μιά λεπτομερή καί 
πλήρη έκπαίδευσι στις ’Αστυνομικές Σχολές καί μέ τήν άτομική μελέτη καί έρευ
να σέ διάφορα άστυνομικής φύσεως θέματα.

β) Νά έπιδιώκουμε σχέσεις μέ ικανούς συναδέλφους, νά παρατηρούμε καί νά 
μελετούμε τις πράξεις των καθώς καί τον τρόπο έφαρμογής των μεθόδων ελέγχου 
των υφισταμένων των.

γ ) Νά επιζητούμε τήν κατάλληλο ευκαιρία γιά τήν έφαρμογή των γνώσεών 
μας κατά τήν ένάσκησι τής διοικήσεως γιατί ή πραγματική ήγεσία αποκτάται κυ
ρίως μέ τήν πείρα.

δ) Νά τηρούμεθα ενήμεροι πάντοτε των τελευταίων εξελίξεων τής άστυνο
μικής τέχνης καί τής έπαγγελματικής αστυνομίας καθώς καί των νέων μεθόδων 
ένεργείας καί δράσεως.

ε) Νά άποκτάμε πάντοτε γνώσεις γιά τήν κοινωνική ζωή καί τήν ψυχολογία 
τού 'Ελληνικού λαού καθώς καί γιά τήν ιδιοσυγκρασία καί τήν ιδεολογική έξέλιξι 
άλλων ’Εθνών.

Τ ρ ί τ η  ά ρ χ ή  ή γ ε σ ί α ς  ε ί ν α ι :  'Η γ ν ώ σ ι ς  τ ω ν  ύ φ ι σ τ α 
μ έ ν ω ν κ α ί  ή μ έ ρ ι μ ν α  γ ι ά  τ ι ς  ά ν ά γ κ ε ς  ί ω ν .

Γιά νά έχη ό ήγήτωρ σαφή γνώσι πώς ενεργούν οί υφιστάμενοί του, πρέπει 
νά τούς έπιβλέπη συνεχώς καί νά συμμερίζεται τις προσπάθειες καί τούς κόπους 
πού καταβάλλουν, νά γνωρίζη τις στενοχώριες τους, καθώς καί τί τούς άπασχολεϊ 
ή τί σκέπτονται, οπότε θά είναι εις θέσιν νά τούς χρησιμοποιήση καί νά τούς μετα- 
χειρισθή κατά τρόπο άποτελεσματικώτερο.

'Η άρχή αύτή στηρίζεται στήν άμοιβαία έκτίμησι, στήν έμπιστοσύνη καί τήν 
άφοσίωσι τού ήγήτορος—άξιωματικού μέ τούς άνδρας του καί σκοπό έχει τη δια
τήρηση τής έπιβολής αύτοΰ. 'Όσο δέ ή πνευματική καί ή κοινωνική άνάπτυξις τών 
άνδρών εύρίσκεται σέ κατώτερη στάθμη, τόσον πλέον έπιτακτική είναι ή άνάγκη τής 
αρχής αύτής. 'Η οίκειότης λοιπόν αύτή τού ήγήτορος—άξιωματικού, πού περιορί
ζεται σέ λογικά δρια καί βρίσκεται έξω άπό τις υπηρεσιακές σχέσεις δέν άποτελεΐ 
κίνδυνο γιά τήν πειθαρχία, έφ’ δσον ό κατώτερος προσβλέπει προς κάθε άνώτερό 
του κατά βαθμό, μέ σεβασμό καί ύπακοή.

Βέβαια κατά τήν προσπάθεια τού ήγήτορος—βαθμοφόρου—, νά γνωρίζη τούς άν- 
δρες του καί νά τούς βοηθήση υπάρχει κίνδυνος νά άναπτυχθή μεγάλη οίκειότης ιδίως 
μεταξύ άστυφυλάκων καί κατωτέρων βαθμοφόρων. Γι’ αύτό ή διοίκησις πρέπει νά 
φροντίζη ώστε τόσον οί άξιωματικοί του δσον καί οί ύπαξιωματικοί τόυ νά μορφώνον
ται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά έχουν συναίσθησι τής θέσεώς των ώς βαθμοφόρων.

"Ετσι πρέπει οί βαθμοφόροι νά τρώνε ιδιαιτέρως καί νά κοιμώνται σέ χωρι
στούς θαλάμους γιά ν’ αποκτούν τό συναίσθημα τής υπεροχής μέ τήν άποφυγή 
άναμίξεως.

’Εκτός αυτών, ό ήγήτωρ-άξιωματικός, οφείλει νά φροντίζη ώστε οί άνδρες του 
να διάγουν άνέτως άπό πάσης πλευράς, ήτοι διοικητικής μερίμνης, ύγιεινής, ψυχα
γωγίας κλπ. έφ’ δσον φυσικά οί περιστάσεις καί οί συνθήκες τό επιτρέπουν, γιατί 
έτσι κερδίζει τήν εμπιστοσύνη τους, τήν έκτίμησί τους καί τήν πιστή συνεργασία τους.

’Αλλά ό δεσμός πού συνδέει τά μέλη μιας άστυνομικής οικογένειας μεταξύ των
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δέν είναι μόνον ό δεσμός τής ύπακοής καί τής υποταγής. 'Η υποταγή αύτή πρέπει 
να συνδέεται μέ τήν άφοσίωσι, την δέ άφοσίωσι τήν αναπτύσσει προ παντός άλλου 
τό άληθινό ενδιαφέρον του άνωτέρου προς τον κατώτερόν του, τό όποιον πρέπει 
να είναι έντονο, συνεχές καί ειλικρινές. 'Ο κατώτερος δέν πρέπει να προσβλέπη πρός 
τον άνώτερόν του ώς τον αυστηρόν τηρητήν των κανονισμών μόνον, άλλά καί ώς 
προστάτην για ο,τι τον άπασχολεΐ καί τον βασανίζει.

’Ά ν λ.χ. ό κατώτερος ζητήση κάτι πού είναι δίκαιον καί δέν πρόκειται να φέρη 
πρόσκομμα καί ή αίτησις άπορριφθή, αύτό δέν έξυπηρετεϊ κανένα συμφέρον, άπε- 
ναντίας βλάπτει σοβαρά. 'Ο ήγήτωρ—άξιωματικός, πρέπει νά διευκολύνη τούς υφι
σταμένους του σέ κάθε τι πού άφορα τις σκέψεις των, στο μέτρον βέβαια τοϋ λογικού 
καί τοϋ πρέποντος, νά φροντίζη δέ μόνος του για τήν συνεχή βελτίωσι των συνθηκών 
τής ζωής των, γιατί τότε μόνον αύτοί τον άτενίζουν μέ άπόλυτο εμπιστοσύνη.

'Ο διοικητής καί οί άξιωματικοί του πρέπει νά γνωρίζουν οχι μόνον τά ονό
ματα καί τις ιδιαίτερες πατρίδες τών κατωτέρων αστυνομικών, άλλά καί τις οικο
γενειακές συνθήκες τού καθενός. Πολλές φορές άρκοϋν δύο λέξεις τού άξιωματικοΰ 
πρός τον κατώτερό του γιά κάποιο δικό του ζήτημα γιά ν’ άναπτύξουν τήν εύγνω- 
μοσύνη του.

Ό  διοικητής πρέπει νά είναι γιά τούς υφισταμένους του συγχρόνως πατέρας 
καί μητέρα, γιατί θά φροντίζη γιά τήν τροφή τους, τό στρατωνισμό τους, τήν υγεία 
τους καί τήν εύζωία τους γενικώς.

’Αξία προσοχής δμως είναι καί ή έκτος υπηρεσίας έπίβλεψις τών κατωτέρων 
αστυνομικών ύπαλλήλων, γιατί δέν πρέπει αύτοί νά ενεργούν πράξεις πού άπάδουν 
πρός τή θέσι τους, καί δέν πρέπει νά συναναστρέφωνται ύποπτα στοιχεία, δέν 
πρέπει νά συχνάζουν σέ κακόφημα κέντρα καί σέ καταγώγια άπ’ οπού θά συναποκο- 
μίσουν τά σπέρματα τής ήθικής καταπτώσεως καί τής άδιαφορίας πρός τό καθήκον 
καί πρός τήν ύπηρεσία τους.

'Η τεχνική γιά τήν έφαρμογή τής τρίτης αύτής άρχής τής ήγεσίας, ήτοι 
τής γνώσεως τών υφισταμένων καί τής μερίμνης γιά τις άνάγκες των, άπαιτεΐ τά 
άκόλουθα :

α) Νά έρχώμεθα σέ συχνή έπαφή μέ τούς άνδρες μας καί νά τούς ένθαρρύνουμε 
γιά τήν ύπερνίκησι τών δυσχερειών τους.

β ) Νά διακείμεθα πατρικά πρός αυτούς καί νά μπορούν εύκολα νά μάς βλέπουν, 
γ ) Νά φροντίζουμε νά γνωρίζουμε τις έπιθυμίες καί τις άνάγκες τών υφι

σταμένων μας καί νά τις ικανοποιούμε.
δ) Νά γνωρίζουμε τις πνευματικές ικανότητες τών υφισταμένων μας μέ έπι- 

σκέψεις καί έπαφές καί μέ κατάλληλες έπιθεωρήσεις.
ε) Νά καταβάλλουμε μέ κάθε μέσο προσπάθειες γιά νά έξακριβώνουμρ τά 

κοινωνικά καί έθνικά φρονήματα τών υφισταμένων μας.
στ) Νά γνωρίζουμε τά ονόματα τών άνδρών μας μέ τήν οικογενειακή καί οικο

νομική τους κατάστασι καί δ,τι γενικά τούς απασχολεί.
ζ) Ν’ άναγνωρίζουμε κάθε καλή ύπηρεσία πού προσφέρουν καί νά τήν έπαι- 

νοΰμε στον κατάλληλο χρόνο καί τόπο.
η) Νά προστατεύουμε τήν υγεία τών άνδρών μας μέ συνεχή έπίβλεψι στούς 

δρους υγιεινής.
θ) Νά φροντίζουμε γιά τήν δικαία καί έκ περιτροπής λήψι άδειας παρ’ δλων.

(  Συνεχίζεται )



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ Δ' Δ ΙΕ Θ Ν ΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΓΚΛ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΑ Σ
'Υπό τοΰ Διευθυντοϋ των Ποινικών καί

----------------------------------- Σωφρονιστικών Υποθέσεων 'Υπουργείου-----------------------------------
Δικαιοσύνης κ. ΙΩΑΝ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
I. Πρόλογος.
II. Θέματα προς συζήτησιν.
III. Π ορίσματα Συνεδρίου.
IV. Γενικαί παρατηρήσεις.

** *
I. Πρόλογος.
Τό Δ' Διεθνές Συνέδριον τής Διεθνούς Έγκληματολογικής 'Εταιρείας έλαβε 

χώραν τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1960 εις τήν «Salle des Chevaliers», εις τήν Χάγην.
Τοΰ Συνεδρίου μετέσχον 800 περίπου επιστήμονες έξ όλων των Χωρών, μεταξύ 

των οποίων ό πρόεδρος καί τα μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου τής Διεθνούς Έγκλημα
τολογικής Εταιρείας, Καθηγηταί Πανεπιστημίων, ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι Δικα- 
στίκαί καί Διοικητικοί 'Υπάλληλοι καί άλλοι ειδικοί νομομαθείς. Έ ξ αυτών άλλοι 
μέν έξεπροσώπησαν έπισήμως τήν Χώραν των, άλλοι δέ μετέσχον ίδιωτικώς. Εΐχον 
τήν τιμήν νά εκπροσωπήσω έπισήμως τήν Χώραν ήμών καί ουτω ή Ελληνική Ση
μαία άνηρτήθη μεταξύ τών λοιπών έπισήμως έκπροσωπουμένων εις το Συνέδριον 
Χωρών.

Πλήν τών έργασιών τών τμημάτων, έλαβον χώραν γενικαί διαλέξεις, δοθεΐσαι 
υπό διακεκριμένων έπιστημόνων, ώ ς : 1) τοΰ ’Αμερικανού κ. Κ. S. Guttmacher 
μέ θέμα «ψυχική υγιεινή καί ποινική διαδικασία», 2) τοΰ Βρεταννοϋ κ. Η. Man
nheim μέ θέμα «Ποινικόν δίκαιον καί πνευματικώς άνώμαλοΐ έγκληματίαι», 3) τοΰ 
'Ολλανδού κ. J. Μ. Van Bemmelen μέ θέμα «'Η εισδοχή εις τήν έγκληματολογικήν 
πολιτικήν τών έπιστημονικών δεδομένων έπί τών άνωμάλων έγκληματιών, 4) τοΰ 
Βέλγου κ. Ε. De Greeff μέ θέμα «Τα έγκληματολογικά δεδομένα έπί τών άνω
μάλων έγκληματιών».

Κατά τό διάστημα τών έργασιών τοΰ Συνεδρίου, είχομεν τήν εύκαιρίαν νά 
παρακολουθήσωμεν σειράν 17 ένδιαφερουσών κινηματογραφικών ταινιών, άναφερο- 
μένων εις θέματα σχετικά μέ τα συζητηθέντα εις τά τμήματα. Έ ξ άλλου, κατά τήν 
διάρκειαν δεξιώσεων, δοθεισών ύπό Πανεπιστημιακών, Δημοτικών καί Κυβερνη
τικών άρχών, είχομεν ευκαιρίας κοινωνικών έπαφών μετά προσωπικοτήτων τής 
'Ολλανδίας καί άλλων Χωρών.

Ένδιαφέρουσαι έπισκέψεις εις ιδρύματα εΐχον όργανωθή. Κατ’ αύτάς έπεσκέ- 
φθην τό Σωφρονιστικόν Κατάστημα ’Ανηλίκων Vught, περί τοΰ οποίου άναφέρομαι 
εις ιδιαιτέραν έκθεσίν μου περί τοΰ σωφρονιστικού συστήματος τής 'Ολλανδίας.

Μετέσχον τών έργασιών τοΰ δευτέρου ιδία τμήματος καί έ'ν τισι καί τοΰ 
τετάρτου.

Τό βασικόν θέμα τοΰ Συνεδρίου ύπήρξεν «ή έγκληματικότης άπό άπόψεως ψυχο- ' 
παθητικών αιτίων καί ό ψυχοπαθητικός εγκληματίας».

Τό βασικόν τούτο θέμα έχωρίσθη εις τέσσαρα είδικώτερα, κατανεμηθέντα εις 
τεσσαρα τμήματα, ίνα δοθή ή εύκαιρία εις τούς συνέδρους νά έρευνήσουν τοΰτο ύπό 
διαφόρους μορφάς.

Οΰτω τό  π ρ ώ τ ο ν  Τ μ ή μ α  ήσχολήθη μέ τάς μεθόδους μελέτης τών 
αίτιων τής εγκληματικής συμπεριφοράς καί μεταχειρίσεως τών έν ψυχική διατα- 
ραξει έγκληματιών προς θεραπείαν ή βελτίωσιν τής καταστάσεώς των.

Τό δ ε ύ τ ε ρ ο ν  Τ μ ή μ α  ήσχολήθη μέ τέσσαρα ειδικά θέματα καί δή :
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α) επιληψία ώς παράγων εγκληματικότητας, β) κλοπαί είς μεγάλα καταστήματα 
καί σχέσεις αυτών μέ ψυχικάς διαταραχάς, γ ) σχέσεις ήλικίας καί εγκληματικότητας 
καί δ) σεξουαλικά έγκλήματα καί σχέσεις αυτών μέ πνευματικάς διαταραχάς.

Τό τ ρ ί τ ο ν  Τ μ ή μ α  ήσχολήθη μέ τάς εις διαφόρους χώρας έφαρμοζο- 
μένας μεθόδους έξετάσεως καί μεταχειρίσεως τών έμφανιζόντων πνευματικάς δια- 
ταραχάς έγκληματιών, καί τό τ έ τ α ρ τ ο ν  Τ μ ή μ α  ήσχολήθη μέ ειδικά ζητή
ματα έπιστημονικής έρεύνης.

II. Θέματα πρός συζήτησιν.
Τό πρώτον Τμήμα συνεδρίασεν εις την Salle de Reunion de la  Chambre 

des deputes, ύπό την Προεδρίαν τοϋ Βέλγου Γεν. Γραμματέως του 'Υπουργείου 
Δικαιοσύνης κ. Ρ. Cornil.

’Επί τοϋ α' ζητήματος «Μέθοδοι ΐατρο-ψυχολογικαί», Γενικός Εισηγητής 
ύπήρξεν ό Γάλλος ψυχίατρος κ. Ρ. Deriiker, όστις άνέπτυξε τό θέμα «Έφαρμογαί 
τών ίατροψυχολογικών μεθόδων είς την εγκληματολογίαν».

’Επί τοϋ αότοΰ θέματος ύπεβλήθησαν αί κάτωθι έργασίαι : α) Ίατροψυχολο- 
γικαί μέθοδοι», ύπό τοϋ Dr. J. Μ. Van Ratingen, β) Πώς άντιμετωπίζει ή ψυχια
τρική τό έγκλημα καί ετερα κοινωνικά φαινόμενα» ύπό τής Έλληνίδες ψυχιάτρου 
Μαρίας Παλαιολόγου, γ ) «Αύτοψυχόδραμα» ύπό ψυχιάτρου J. S. Arndt, δ) «Ή  
συμβολή τών ψυχολογικών τέστς είς τάς έγκληματολογικάς θεωρίας καί ή διάγνωσις 
τών ψυχικών άνωμαλιών τών έγκληματιών» ύπό τοϋ ίατροΰ Fr. Ferracuti, ε) «Έρ- 
γασίαι ψυχιατρικής όμάδος είς 'ίδρυμα διά νεαρούς εγκληματίας» ύπό τοϋ ψυχιά
τρου Κ. R. Π. Wardrop, στ) «Οίκογενείακαί συγκρούσεις καί έγκληματικότης» 
ύπό δρος Miriam Kenedy (ψυχιάτρου), ζ) «Σύγχρονοι έφαρμογαί τής ψυχιατρικής 
καί ψυχοθεραπευτικής μεταχειρίσεως έν Ελβετία» ύπό δ/ρος Ρ. Schneider, ψυ
χιάτρου, η) «Ίατρο—ψυχολογικαί μέθοδοι» ύπό τοϋ δ/ρος Ar. Heir, ψυχιάτρου, 
θ) « ’Επί τής έννοιας καί τής ωφελίμου άποδόσεως τής ψυχιατρικής συμβολής» 
ύπό δ/ρος J. Khoeck, ψυχιάτρου, ι) «Περί τής έννοιας τής εύθύνης καί τής συμ
βολής τής συγχρόνου ψυχιατρικής καί ψυχολογίας» ύπό δ/ρος D. Van. Eck.

’Ε π ί  τ ο ϋ  β' ζ η τ ή μ α τ ο ς  «Κοινωνιολογικά! μέθοδο»), Γενικός Ειση
γητής ύπήρξεν ό Δανός Καθηγητής τής ’Εγκληματολογίας κ. Κ. Ο. Christiasen, 
όστις άνέπτυξε τό θέμα «Κοινωνική προσέγγισις διά τήν πρόγνωσιν καί τήν μετα- 
χείρισιν τών ανωμάλων έγκληματιών». ’Επί τοϋ θέματός ύπεβλήθησαν αί κάτωθι 
έργασίαι : α) Κοινωνιολογικαί μέθοδοι, ύπό δ/ρος Κ. Vodopiec καί β) Ή  άπο- 
κατάστασις έν 'Ολλανδία, ύπό δ/ρος W. Β. Van Der Velden.

’Ε π ί  τ ο ϋ  γ'  ζ η τ ή μ α τ ο ς  « ’Ιατροδικαστική καί έπιστημονική άστυ- 
νομία», Γενικός Εισηγητής ύπήρξεν ό Ελβετός Καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής 
κ. Marc Thelin.

'Υπεβλήθησαν έπίσης αί κάτωθι είδικαί εισηγήσεις :
α) «Κλινική ’Ιατροδικαστική» ύπό A. J. Laidhau. β) «Περιπτώσεις έπανει- 

λημμένων αυτοκτονιών δι’ ήλεκτροπληξίας είς χωρία τής Ούγγαρίας» ύπό Ε. 
Somogyi, Β. Orvecz καί G. Ilanji. γ ) «'Η  έπιστημονική άστυνομία καί ό διανοη
τικούς άνώμαλος έγκληματίας» ύπό τοϋ Καθηγητοΰ W. Frocutjes.

’Ε π ί  τ ο ϋ  δ' ζ η τ ή μ α τ ο ς  «Ποινολογία», Γενικός Εισηγητής ύπήρξεν 
ό Σουηδός έπιστήμων κ. G. Marnell. ’Επίσης ύπέβαλεν έργασίαν ό Dr. de Groot 
μέ θέμα «Ποινικόν Δίκαιον έν σχέσει πρός τούς διανοητικώς άνωμάλους έγκλη
ματίας)).

Τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο ν  Τ μ ή μ α  συνεδρίασεν είς τήν Chambre des Orphelins, 
ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Άργενηνοΰ κ. Ο. Loudet.
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’Επί τοΰ α' ζητήματος « ’Επιληψία», Γενικός Εισηγητής ύπήρξεν ό ’Αργεν
τινός Καθηγητής Ε. Ε. Ρ. Bonnet, οστις άνέπτυξε τό θέμα «Έγκληματικότης 
των επιληπτικών». ’Επίσης ύπέβαλεν έργασίαν ό Dr A. Μ. de Haas μέ θέμα « ’Επι
ληψία καί έγκληματικότης».

’Ε π ί  τ ο ΰ  β' ζ η τ ή μ α τ ο ς  «Σεξουαλικά έγκλήματα», Γενικός Ειση
γητής ύπήρξεν ό ’Αμερικανός Καθηγητής κ. Ρ. W. Tappan. Ύπεβλήθησαν έν 
σχέσει προς τό άνωτέρω θέμα, αί κάτωθι έργασίαι: α) «Ό  άνήλικος ως θϋμα» ύπό 
τοΰ Dr. A. Van Krevelen, β) «Αΰξησις τοΰ άριθμοΰ των εγγάμων εγκληματιών» 
ύπό τοΰ κ. Paripurnanaud Varma, γ ) «Τά σεξουαλικά άδικήματα τών εφήβων εις 
Μοντρεάλ» ύπό τοΰ κ. Denis Szabo, δ) «Στατιστική μελέτη επί τών σεξουαλικών 
άδικημάτων» ύπό τής ψυχιάτρου Dr. Giselle Galy, ε) «Οί μή επιθετικοί σεξουαλικοί 
έγκληματίαΐ καί ή άντιπαραβολή προς έτέρους τύπους κρατουμένων» ύπό Ν. S. 
Hayper, στ) «Τά σεξουαλικά άδικήματα» ύπό Dr. Giselle Galy, ζ) «Έ νια ι παρα
τηρήσεις επί σεξουαλικών άδικημάτων εις τό ’Ισραήλ» ύπό τοΰ Δικαστοΰ άνη- 
λίκων David Reifen καί η) «Τά κατά τών ήθών έγκλήματα» ύπό τοΰ Dr. J. 
Tahovic.

’Ε π ί  τ ο ΰ  γ'  ζ η τ ή μ α τ ο ς  «Κλοπαί εις μεγάλα Καταστήματα», Γενικός 
Εισηγητής ύπήρξεν ό Βρεταννός Καθηγητής κ. Τ. C. Ν. Gibbens. ’Επίσης ύπε
βλήθησαν έπί τοΰ αύτοΰ θέματος εισηγήσεις ύπό τών κ.κ. C. Ν. Peyster, W. Do- 
leisch καί A. J. Valkis.

’Ε π ί  τ ο ΰ  δ' ζ η τ ή μ α τ ο ς  «'Ηλικία καί πνευματική άνωμαλία», Γενικός 
Εισηγητής ύπήρξεν ό ’Ιταλός ’Αρεοπαγίτης κ. Carlo Erra. ’Επίσης ύπέβαλον ειση
γήσεις: οί κ.κ. Stephen Schafer μέ θέμα «Γήρας, διανοητική άνωμαλία καί έγκλη
ματικότης» καί Margaret Auriol W atkin μέ θέμα «Έγκληματικότης άνηλίκων, 
πνευματικαί άνωμαλίαι».

Τό τ ρ ί τ ο ν  Τ μ ή μ α  συνεδρίασεν εις τήν Salle des Chevaliers, ύπό τήν 
Προεδρίαν τοΰ 'Ολλανδοΰ Καθηγητοΰ κ. W. Ρ. J. Pompe.

Έ π ί  τ ο ΰ  α' ζ η τ ή μ α τ ο ς  «Ποία ή σύγχρονος έρευνα έπί τής προσωπι- 
κότητος τοΰ διανοητικώς άνωμάλου έγκληματίου», Γενικός Εισηγητής ύπήρξεν 
ό Καναδός ’Επιστήμων κ. Noel Malloux. Ειδικάς Εισηγήσεις έπίσης ύπέβαλον οί : 
α) Dr. J . Kloek μέ θέμα «Ή  σύγχρονος τεχνική τής έρεύνης καί τής προσωπικό- 
τητος τοΰ διανοητικώς άνωμάλου έγκληματίου», β) κ. Jean Pinatel, Γενικός Γραμ- 
ματεύς τής Διεθνοΰς Έγκληματολογικής Εταιρείας, μέ θέμα « ’Εγωκεντρισμός καί 
εγκληματική προσωπικότης», γ ) Dr. Millos Kobal μέ Θέμα «'Η στέρησις ώς βα
σικός δρος τής διαγωγής τών διανοητικώς άνωμάλων έγκληματιών» καί δ) Dr. 
S. J . Stein μέ θέμα «ψυχονεύρωσις, φυσική αιτιολογία τοΰ άνθρώπου».

Έ π ί  τ ο ΰ  β' ζ η τ ή μ α τ ο ς  «Ποία ή σύγχρονος έρευνα έν σχέσει προς 
την δυνατότητα άντιμετωπίσεως τών άνωμάλων χωρίς νά στερηθοΰν τοΰ συναισθή
ματος τής εύθύνης των», Γενικός Εισηγητής ύπήρξεν ό S. C. Versele, οστις άνέ
πτυξε τό θέμα «Κοινωνική άναπροσαρμογή τών άνωμάλων έγκληματιών». Ύ πε
βλήθησαν έπίσης είδικαί εισηγήσεις ύπό τών κ.κ. α) Vladimir Hadji μέ θέμα «Ή  
προ τής δίκης μεταχείρισις τών άνωμάλων έγκληματιών», β) A. Hein, ψυχιάτρου, 
με θέμα «Όργάνωσις καί λειτουργία μιας κοινότητος αναπροσαρμογής ώς κοινω
νικό—θεραπευτικόν ίδρυμα διά τήν μεταχείρισιν νευρωτικών έγκληματιών», γ ) Β. Μ. 
Cormier, ψυχιάτρου, μέ θέμα «Καθυστερημένοι έγκληματίαι».

Τό τ έ τ α ρ τ ο ν  Τ μ ή μ α  συνεδρίασεν εις τήν Grande Cave καί τήν Salle 
des Chevaliers, ύπό τήν προεδρίαν τοΰ 'Ολλανδοΰ κ. Ch. J . Enschede καί συνε- 
ζήτησε διάφορα θέματα μεταξύ τών οποίων τό ύπό τοΰ Καθηγητοΰ Sheldon Glueck 
καί τής κ. Eleanor Glueck τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Harvard καί τοΰ Dr. Bartho-
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lomeu (Αυστραλία) άναπτυχθέν θέμα των «πινάκων προγνώσεως». Γενικός Ειση
γητής τοϋ Τμήματος ΰπήρξεν ό Καθηγητής Sheldon Glueck.

III. Πορίσματα Συνεδρίου.
Τό Συνέδριον έν γενική συνελεύσει έδέχθη τα κάτωθι πορίσματα των Τμη

μάτων :
Τ μ ή μ α  I.

1) Έ φ ’ όσον δεν δίδεται ακριβής ορισμός, ή έννοια «πνευματική άνωμαλία» 
παραμένει άσαφής καί δεν δύναται να άποτελέση τήν βάσιν τής δικαστικής άποφά- 
σεως, τής προγνώσεως, ή τής μεταχειρίσεως.

2) Παν σοβαρόν περιστατικόν δέον να άποτελή άντικείμενον μελέτης καί 
διαγνώσεως έκ μέρους όμάδος ειδικών επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, προς τον 
σκοπόν τής κατευθύνσεως τής δικαστικής άποφάσεως καί τής καταλλήλου μετα
χειρίσεως.

3) Έπιστημονικαί ερευναι δέον να λάβουν χώραν καί δή συνεχείς μελέται, 
αίτινες θά έπιτρέψουν τήν έκτίμησιν τής άποτελεσματικότητος των διαφόρων με
θόδων μεταχειρίσεως.

α) Αί διάφοροι ποινικαί δοξασίαι άποσκοποϋν εις ποικίλους σκοπούς, μεταξύ 
των οποίων παρατηρούνται ή -κοινωνική αναπροσαρμογή, ή θεραπευτική μεταχεί- 
ρισις, ή άμοιβή, ή έκφοβισμός καί ή ένίσχυσις των ήθικών άξιων, προς τον σκοπόν 
τής έξιλεώσεως, τής έπανορθώσεως καί τής συμφιλιώσεως μέ τήν κοινωνίαν. 'Η 
ποικιλία αδτη των σκοπών δεν είναι μόνον άποτέλεσμα διαφόρων άντικρουομένων 
ιδεολογιών, άλλα καί τών έν ΐσχύι συστημάτων μεταχειρίσεως έγκληματιών. Αί 
διαφοραί αδται εμφανίζονται κυρίως εις τάς διαφόρους φάσεις τής ποινικής διαδι
κασίας καί δή κατά τήν έκδίκασιν καί τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως. Διά τήν αιτίαν 
αυτήν ή ποινική πολιτική οφείλει νά καταβάλη προσπάθειαν, ίνα συνδέση τούς σκο
πούς αύτούς, διά τής εφαρμογής μεθόδων εποικοδομητικών καί διά τής άποβολής 
τών άπροσφόρων σκοπών καί μέσων. "Εν μέσον διά τήν επιτυχίαν τής προσπάθειας 
ταύτης είναι ή εισαγωγή τών έγκληματολογικών επιστημών εις τήν μελέτην τοϋ 
δικαίου καί άλλων επιστημών καί άφ’ έτέρου ή κατατόπισις τών ιατρών καί έτέρων 
ειδικών άπασχολουμένων μέ τήν μεταχείρισιν τών έγκληματιών έπί τών βασικών 
άρχών τοϋ ποινικού δικαίου καί τής έγκλη ματολογίας. Έ ξ άλλου καί οί δικασταί 
οφείλουν νά έξοικειωθοΰν μέ τάς άρχάς τής έγκληματολογίας.

5) 'Η άξια τής κοινωνικής διαρθρώσεως τών σωφρονιστικών καταστημάτων 
ύπεγραμμίσθη. Αυτή δέν άφορα μόνον τήν άνάγκην τής ύπάρξεως δεσμών μεταξύ 
τών κρατουμένων, άλλά καί μεταξύ αύτών καί τοϋ προσωπικού ώς καί τών οικο
γενειών των, άκόμη δέ καί μεταξύ τών μελών τού προσωπικού.

6) Το Τμήμα έκφράζει τήν εύχήν δπως τό θέμα τής άμοιβαίας προσεγγίσεως 
τών έπιστημών τού ποινικού δικαίου καί τής μεταχειρίσεως, άποτελέση τό κεντρικόν 
θέμα μελέτης τών μελλουσών έπιστημονικών έρευνών. Πρέπει νά δοθή μεγαλυτέρα 
βαρύτης εις τήν άναλυτικήν καί έμπειρικήν έρευναν έν σχέσει προς τήν έγκληματολο- 
γικήν πολιτικήν.

Τ μ ή μ α  II.
Θέμα α' : « ’Επιληψία καί έγκληματικότης».

1) Ή  έξέτασις τοϋ έπιληπτικοΰ έγκληματίου πρέπει νά γίνεται βάσει γενικής 
καί πολυδιαστάτου διαγνώσεως, περιλαμβανούσης νευρολογικήν έξέτασιν (είδικώ- 
τερον δι’ έπανειλημμένων ήλεκτρο-έγκεφαλογραφημάτων), ιατροδικαστικήν τοι- 
αύτην καί κοινωνιολογικήν έρευναν.

Είναι άναγκαΐον νά προωθηθούν αί έρευναι έπί τής σχέσεως μεταξύ τών έπιλη-
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πτικών δυσρυθμιών καί των μή επιληπτικών, ώστε νά εξαχθούν χρήσιμα στοιχεία 
διά τήν μεταχείρισιν των έγκληματιών.

2) Θεωρείται δτι τδ ποσοστδν των έπιληπτικών έγκληματιών είναι μικρόν,

προς τό σύνολον τών λοιπών ψυχοπαθών καί ψυχοτικών έγκληματιών.
Θέμα β' : «Σεξουαλικά άδικήματα».

Προτείνεται :
1) “Οπως τά ποινικά καί σωφρονιστικά συσ ήματα διαχωρίζουν τά σεξουα

λικά άδικήματα εις τά άποτελοϋντα άπειλήν κατά τής κοινωνίας καί τά άποτελοϋντα 
άπλώς ένόχλησιν αυτής.

2) "Οπως άποποινικοποιηθή ή σεξουαλική συμπεριφορά ή μή έπιφέρουσα 
βλάβην εις βάρος του θύματος (υπό την νομικήν έννοιαν τής λέξεως), άλλά ή οποία 
ώς έκ τής φύσεώς της άποτελεΐ θέμα προσωπικής ήθικής.

3) "Οπως ή ταξινόμησις τών σεξουαλικών άναστροφών, ώς άνωτέρω, χρησί- 
μεύση ώς βάσις διά τον καθορισμόν πλέον προσφορών κριτηρίων διά τήν κατάταξιν 
τών σεξουαλικών άδικημάτων.

4) "Οπως, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής αύξήσεως τών σεξουαλικών άδικημά
των, άποδοθή μεγαλυτέρα προσοχή εις τήν καθοδήγησιν τής κοινωνικής συμπερι
φοράς τών άτόμων διά τής λαϊκής διαφωτίσεως (έκπαιδεύσεως) καθιερουμένων σχε- 
τικώς νομοθετικών μεταβολών.

Θέμα γ ' : «Κλοπαί εντός μεγάλων Καταστημάτων».
1) Αΰξουσα προσοχή άπεδόθη εις τάς κλοπάς καταστημάτων, ίσως λόγω 

τών έπελθουσών μεταβολών εις τάς μεθόδους πωλήσεως. Περαιτέρω έρευνα κρίνε- 
ται αναγκαία, είδικώτερον ώς προς τό θέμα τής έκτάσεως τής έπαγγελματικότητος 
μεταξύ τών τοιούτων κλεπτών. Διεπιστώθη έπίσης ή άνάγκη στενής διεθνούς συνερ
γασίας ΐνα τά άποτελέσματα τής έρεύνης γίνουν γνωστά.

2) Μεταξύ τών άνηλίκων τοιούτων κλεπτών κυριαρχούν οί άρρενες. Μικρός 
αριθμός τούτων έμφανίζει έλλειψιν κοινωνικής προσαρμογής. Τό πλεΐστον τούτων 
δεν έμφανίζει σοβαράν κοινωνικήν διαταραχήν. Τούτο δμως δύναται νά προσδίορισθή 
μόνον διά προσεκτικής έρεύνης.

3) Τό αδίκημα τούτο παρουσιάζει μεταξύ άλλων τήν άντίθεσιν, ότι τό μεγα- 
λύτερον ποσοστόν τών τοιούτων κλεπτών, συλληφθέντων εις μεγάλα καταστήματα, 
είναι γυναίκες. Έ νια ι έξ αυτών παρουσιάζουν παθολογικάς καταστάσεις, ετεραι 
εμφανίζουν έλαφράς συναίσθηματικάς διαταραχάς, αίτινες έχουν άνάγκην προσε
κτικής έρεύνης καί ένίοτε έπιβλέψεως καί ιατρικής μεταχειρίσεως, ενώ τό πλεΐστον 
έξ αυτών έχει όλιγώτερον πολύπλοκα αίτια. Φυσικά αίτια δεν φαίνονται νά παίζουν 
σοβαρόν ρόλον έν προκειμένω.

4) Κρίνεται ένδεδειγμένον δπως τά έξακρίβούμενα περιστατικά παραπέμ- 
πωνται εις τήν ’Αστυνομίαν συχνότερον άπό δσον συμβαίνει σήμερον. Συνήθως ό 
αντίκτυπος (Shock) άπό τήν πρώτην έπαφήν με τάς άστυνομικάς ή δικαστικάς 
οφχάς, είναι ώφέλιμος. Έπανάληψις τού άδικήματος άπαιτεΐ περισσότερον προ
σεκτικήν μελέτην.

5) Τά άδικήματα ταΰτα δέν δύνανται όλοσχερώς νά αποφευχθούν, καθ’ δσον 
*!· σημεριναί μέθοδοι πωλήσεως είναι κατά κανόνα άσυμβίβαστοι προς μίαν άποτε- 
λεσματικήν πρόληψιν. ’Από προληπτικής άπόψεως άπαιτεΐται καλυτέρα έπίβλεψις.
Ακόμη, παρίσταται άνάγκη μιας διαφωτίσεως τού κοινού καί ιδίως τών γονέων, 

ως πρός τον σεβασμόν τής περιουσίας τού άνωνύμου ιδιοκτήτου.
Θ έ μ α  δ' :  «'Ηλικία καί πνευματική άνωμαλία».

1) Τό θέμα ~ής ήλικίας καί τών πνευματικών, άνωμαλιών έχει καταστή 
πολύ σοβαρόν άπό άπόψεως έπιτεύξεως παρατάσεως τής ζωής τού άνθρώπου, ή δέ
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καλυτέρα έξέτασις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας προβάλλει νέα καί άνεπαρκώς 
κατανοούμενα προβλήματα.

2) "Εν έκ των βασικών προβλημάτων άφορα την δυσχέρειαν τής διακρίσεως 
άφ’ ένός μέν τής αύξανομένης, με την πάροδον τοϋ χρόνου, ύφισταμένης ήδη άνω- 
μαλίας του άτόμου, άφ’ έτέρου δέ των συγκεκριμένων άνωμαλιών έκάστης των 
περιόδων τής ζωής.

3) Έν συμπεράσματι εύρεϊα έγκληματολογική έ'ρευνα δέον νά άναληφθή 
επί των διαφόρων άπόψεων τοϋ προβλήματος: α) Έγκληματογενεΐς παράγοντες 
προκύπτοντες έκ τής ήλικίας. β) Μέθοδοι διαγνώσεως καί ταξινομήσεως καί γ ) Μέ
θοδοι μεταχειρίσεως καί έξατομικευμένης εφαρμογής.

Τ μ ή μ α III.
Θ έ μ α  α' « ’Επιστημονικά! έρευναι άφορώσαι την προσωπικότητα του άνωμάλου

έγκληματίου».
'Υπό τάς σημερινάς μεθόδους ερευνών ύφίσταται μία τάσις όπως λαμβάνωνται 

ύπ’ όψιν αί κάτωθι υποθέσεις :
1) Μία συνήθως εγκληματική συμπεριφορά δύναται νά θεωρηθή ώς συμπτω- 

ματική δηλ. ώς μία έκδήλωσις μιας λανθανούσης παθολογικής κατασ-ίάσεως.
2) Καθώς ή ενστικτώδης έπανάληψις άποτελεΐ. έν τών συμπτωμάτων τής 

νευρώσεως, ομοίως καί ή ροπή προς τήν υποτροπήν δέον όπως θεωρήται ώς έν σύμ
πτωμα τής παθολογικής έγκληματικότητος.

3) 'Όταν γίνεται λόγος περί τής προσωπικότητας τοϋ άνωμάλου έγκληματίου 
είναι απαραίτητον νά μελετάται είδικώτερον ό μηχανισμός τόσον τής διαπράξεως 
τοϋ άδικήματος, όσον καί τής δυνατότητος τής άποφυγής αύτοΰ.

Θ έ μ α  β' «Μέθοδοι ερευνών άφορώσαι τήν δυνατότητα άντιμετωπίσεως τής περι- 
θάλψεως τών άνωμάλων εγκληματιών άνευ άποστερήσεώς έξ αυτών τοϋ αισθήματος

τής ευθύνης».
1) *Η γενική άνάπτυξις τής έγκληματολογικής πολιτικής ώς καί ή σύγχρονος 

τάσις τής ψυχιατρικής καταχωρήσεως έπιβάλλουν όπως ή συμπεριφορά τής κοινω
νίας έναντι τών άνωμάλων εγκληματιών έξελιχθή έκ τής άπλής άσφαλιστικής άπο- 
μονώσεως προς μίαν ψυχοθεραπείαν προετοιμάζουσαν τήν εις τήν κοινωνίαν άπο- 
κατάστασίν των.

2) Ή  σύγχρονος έγκληματολογική έρευνα έν σχέσει προς τήν ποινικήν ευθύ
νην συγκεντροϋται εις τήν μελέτην τής πραγματικής έννοιας τής ευθύνης. Ή  πραγ
ματική καί ή θεραπευτική σημασία τής έννοιας ταύτης όδηγοΰν εις τήν ευχήν τής 
δημιουργίας ένός νομικού συστήματος, όπερ δεν θά έπιβάλη πλέον τήν θέσπισιν τοϋ 
άνευθύνου ή τής περιωρισμένης εύθύνης τοϋ άνωμάλου έγκληματίου.

3) Εις τήν μελέτην τών αιτίων τών άναφερομένων εις τούς άνωμάλους έγκλη- 
ματίας, υπάρχει μία τάσις προς μετατροπήν τής άπό νευροψυχιατρικής πλευράς 
έρεύνης τής ύπευθυνότητος εις μίαν ίατροψυχολογικήν καί κοινωνικήν έξέτασιν τής 
προσωπικότητος.

4) 'Υπάρχει μία τάσις όπως ή μεταχείρισις τών άνωμάλων έγκληματιών 
άνατίθηταί εις ομάδας ΐατροψυχοκοινωνικάς, έφ’ όσον διά τήν εφαρμογήν ταύτης 
απαιτείται ή προσωπική θετική συμμετοχή τοϋ υποκειμένου.

5) Διά τήν έξασφάλισιν τής άποτελεσματικότητος τής μεταχειρίσεως, τά 
διά τούς άνωμάλους εγκληματίας προοριζόμενα ιδρύματα πρέπει νά όργανοΰνται 
κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν εφαρμογήν όλων τών ειδών τής ψυχοθεραπείας καί 
τήν δημιουργίαν θεραπευτικών ομάδων.

6) ’Επίσης απαιτείται νά προβλεφθοΰν καί νά άναπτυχθοΰν μέθοδοι έν έλευ-
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θερία μεταχειρίσεως των άνωμάλων εγκληματιών καί ιδία ύπδ την έννοιαν τής θέ- 
σεως αύτών ύπό ίατροψυχοκοινωνικήν δοκιμασίαν καί μέριμναν.

7) Παν πρόγραμμα δράσεως επιβάλλει την άνάγκην τής ύπάρξεως ένός στε- 
νωτέρου δεσμού μεταξύ τής επιστημονικής έρεύνης καί τής πρακτικής, ώς καί μιας 
καλυτέρας κατοπίσεως τής κοινής γνώμης επί των προβλημάτων τά όποια θέτει ή 
έγκληματικότης τών άνωμάλων.

Τ μ ή μ α IV.
Τό 4ον Διεθνές Έγκληματολογικόν Συνέδριον, λαβόν ύπ’ οψιν μεθ’ ίκανοποιή- 

σεως ώρισμένας προσφάτους περιπτώσεις έπιστημονικής συνεργασίας έπί τού θέ
ματος έγκληματολογικών έρευνών, καί έν τή έπιθυμία του όπως συντείνη ίνα πλη
σιάσουν περισσότερον ή έγκληματολογική ερευνά προς την επιστημονικήν μεθοδο
λογίαν καί συμβάλη είς τήν άνάπτυξιν μιας συγκριτικής εγκληματολογίας, προτείνει, 
μεταξύ άλλων, τά κάτωθι μέτρα :

1) Τήν έγκαθίδρυσιν, έντός των κόλπων του Διεθνούς ’Ινστιτούτου ’Εγκλημα
τολογίας, ένός οργανισμού άποσκοπούντος είς τήν προώθησιν τής άνταλλαγής όσον 
άφορα τάς έπιστημονικάς έρεύνας έπί θεμάτων εγκληματολογίας καί να παρέχη 
πληροφορίας έπί λαβουσών χώραν ή συντελουμένων έρευνών ύπό τήν αιγίδα μιας 
’Επιτροπής, είς ήν θά έκπροσωπώνται αί διάφοραι σχετικαί θεωρίαι.

2) Τήν ένθάρρυνσιν μιας συστηματικής συνεργασίας μεταξύ τής Διεθνούς 
Εταιρείας ’Εγκληματολογίας καί άλλων οργανώσεων άσχολουμένων μέ έπιστήμας 
καί έφαρμογάς, συγγενείς μέ έκείνας τάς οποίας άφορα ή έγκληματολογική ερευνά.

IV. Γενικά! παρατηρήσεις.
'Η συνεργασία μεταξύ έπιστημόνων διαφόρων Χωρών καί ποικίλων ειδικο

τήτων είναι πάντοτε χρήσιμος καί λίαν καρποφόρος, ή μετ’ αύτών δέ άνταλλαγή 
απόψεων ένημερώνει πάντας έπί τών έφαρμοζομένων συστημάτων έπιστημονικής 
ερεύνης καί μεταχειρίσεως τών εγκληματιών καί κατά τούτο αί έργασίαι τού Συνε
δρίου εσχον έπιτυχίαν.

Παρά ταΰτα, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, έκφρασθεΐσαν καί ένώπιον τού Συν
εδρίου, είς τά ειδικά έπιστημονικά συνέδρια δέον νά μετέχουν περιωρισμένος αρι
θμός έπιστημόνων, ινα ή μελέτη καί Ιρευνα δύναται νά γίνη είς βάθος, μή περίορι- 
ζομένη, ώς μέχρι τοΰδε, είς γενικότητας.

’Εν πάση περιπτώσει τά ύπό τού Συνεδρίου τούτου μελετηθέντα θέματα θά 
απαιτήσουν χρόνον μακρόν μέχρις ού τά έφ’ έκάστου έξ αύτών έξαχθέντα πορί
σματα τύχωσι μιας καθολικής άποδοχής ύπό τής έπιστήμης καί τής νομοθεσίας 
διαφόρων Χωρών. Είς τούτο πάντως θά συμβάλη τά μέγιστα, έάν έπιτευχθή, ώς διε- 
τυπώθη είς τά πορίσματα τού Δ' Τμήματος, ή έντός τού Διεθνούς ’Ινστιτούτου 
Εγκληματολογίας ίδρυσις οργανισμού έπιφορτισμένου μέ τήν συλλογήν τών πληρο

φοριών έπί τών συντελουμένων έρευνών έπί θεμάτων έγκληματολογίας, άς θά δύ
ε τ α ι  νά προωθή καί νά συντονίζη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΠΟ ΥΛ ΟΣ



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

TINA ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

(Ά ρθρα  4 5 -4 9  Π .Κ . )
'Υπό 'Υτταστυνόμου Α' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

III. Μορφα'ι συμμέτοχης.
Γ'. Σ υ ν έ ρ γ ε ια .

Περί τής συνέργειας όμιλεΐ τό άρθρον 46 Π.Κ., τό κείμενον του οποίου περιε- 
λήφθη εν σελίδι 107 του παρόντος. Κατ’ αυτό :

1. Συνεργός είναι έκεΐνος, ό όποιος βοηθεΐ τον τελοϋντα άδικόν τινα πραξιν 
(άνεξαρτήτως τοϋ αν αΰτη είναι καταλογιστή ή όχι), κατά τήν τέλεσίν της. Ή  συνέρ
γεια επομένως αποτελεί βοηθητικήν πραξιν τής κυρίας τοιαύτης.

Ό  νόμος διακρίνει δύο ειδών συνέργειας, τήν άναγκαίαν ή άμεσον καί τήν 
απλήν.

’Ά μ ε σ ο ς  ή ά ν α γ κ α ΐ ο ς  σ υ ν ε ρ γ ό ς  είναι ό έκ δόλου παρέχων 
άμεσον συνδρομήν εις τον πράττοντα κατά τήν τέλεσιν τής κυρίας πράξεως. Τοϋτο 
σημαίνει ότι ή παρεχομένη βοήθεια δέον νά είναι άμεσος, συνδρομή δηλ. συνδεο- 
μένη άμέσως προς τήν κυρίαν πραξιν. Ή  συνδρομή δέον νά άποτελή διευκόλυνσιν ή 
ύποστήριξιν τής κυρίας πράξεως (κρατώ τάς χεΐρας τοϋ Α καθ’ ού καταφέρει κτυ
πήματα ό Β) νά μή είναι δέ τμήμα αυτής ταύτης τής κυρίας πράξεως, διότι τότε θά 
πρόκειται περί συναυτουργίας.

Μή άμεσος συνδρομή παρεχομένη κατά τήν τέλεσιν τής κυρίας πράξεως ή 
οίαδήποτε συνδρομή παρεχομένη προ τής τελέσεως τής κυρίας πράξεως συνιστα 
απλήν συνέργειαν.

Συνδρομή παρεχομένη μετά τήν τέλεσιν τής κυρίας πράξεως ουδέποτε συνιστα 
συνέργειαν. Δυνατόν όμως νά ζητηθή ευθύνη διά τήν τοιαύτην συνδρομήν επί παρα- 
βάσει τών άρθρων 231 καί 394 Π.Κ.

Ή  ποινή τοϋ άναγκαίου συνεργοΰ είναι ή αύτή μέ τήν τοϋ αύτουργοΰ έπιμε- 
τρουμένη δηλ. έντός τών ύπό τοϋ νόμου προβλεπομένων ορίων διάτόπραχθέν έ'γκλημα. 
Π.χ. ό Α κρατεί τάς χεΐρας τοϋ Β, ό δέ Γ πλήττει αυτόν διά μαχαίρας καί τον τραυ
ματίζει σοβαρώς. Τό διαπραχθέν έγκλημα είναι έπικίνδυνος σωματική βλάβη καί 
τιμωρείται διά φυλακίσεως 3 μηνών μέχρι 5 ετών. Ό  δικαστής κατά τήν έπιμέτρησιν 
τής έπιβληθησομένης ποινής, θά κινηθή εις τό άνω πλαίσιον, μέ βάσιν τά έν άρθρω 
79 Π.Κ. διαλαμβανόμενα.

’Επί ύπερβάσεως τοϋ φυσικοΰ αυτουργού έχουσιν εφαρμογήν ώς προς τον άμε
σον συνεργόν τά περί ύπερβάσεως έν τή ήθική αυτουργία έκτεθέντα.

Καί ή ύπαναχώρησις τοϋ άμέσου σύνεργού κρίνεται κατά τά περί ύπαναχω- 
ρήσεως έν ήθική αυτουργία λεχθέντα.

Άρθρον 47 

Απλούς συνεργός.
«1. 'Όστις έκτος τής περιπτώσεως τής § 1 στοιχ. β' τοϋ προηγουμένου άρθρου, 

παρέσχεν έκ προθέσεως εις άλλον οίανδήποτε συνδρομήν προ τής τελέσεως ή κατά 
τήν τέλεσιν τής ύπό τούτου διαπραχθείσης άδικου πράξεως, τιμωρείται ώς συνεργός 
μέ ποινήν ήλαττωμένην (άρθρον 83).

2. Ή  διάταξις τής § 2 τοϋ άρθρου 42 έχει καί ένταΰθα άνάλογον έφαρμογήν.
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3. Ή  συνέργεια έπΐ πταισμάτων τιμωρείται μόνον έν ταίς ύπό τοΰ νόμου εΐδι- 
κώς όριζομέναις περιπτώσεσιν».

Τό άρθρον 47 δίδει τον ορισμόν τοΰ άπλοΰ συνέργου. Καί δέχεται ότι άπλοΰς 
συνεργός είναι έκεΐνος, ό όποΐός έκ προθέσεως παρέχει οΐανδήποτε συνδρομήν προ 
τής τελέσεως τής πράξεως·ή μή άμεσον τοιαύτην κατά την τέλεσιν τής έγκληματικής 
πράξεως.

'Η συνδρομή τοΰ τε άπλοΰ καί άμέσου συνέργου δυνατόν νά ή υλική ή φυσική 
(λ.χ. προμήθεια εις τον αυτουργόν των μέσων πραγματώσεως τοΰ εγκλήματος—ό- 
πλον, δηλητήριον κλπ .) ή ψυχική (λ.χ. συμβουλή, παραίνεσις, οδηγία) όπως έπίσης 
καί θετική, συνισταμένη εις ώρισμένην ενέργειαν ή άποθετική (άρνητική) συνιστα- 
μένη εις παράλειψιν π.χ. ό υπηρέτης, όστις δέν άποδεσμεύει τον κύνα τής οικίας 
κατά τήν νύκτα παρέχει άποθετικήν συνδρομήν.

Ή  ψυχική συνδρομή γίνεται διά λόγου ή έργου, διά πράξεων ή παραλείψεων. 
'Η παρακίνησις τοΰ έχοντος ήδη εΐλημμένην άπόφασιν προς έκτέλεσιν τής πράξεως 
αύτουργοΰ (*) όταν μάλιστα γίνεται ύπό'τοΰ κατά νόμον τεταγμένου προς παρεμπό- 
δισιν ταύτης, ή συντελούσα εις έμπέδωσιν καί κραταίωσιν τής άποφάσεως ή ή συμ
βουλή καί οδηγία περί τοΰ προσφορωτέρου τρόπου διεκπεραιώσέως τής πράξεως ή 
ή κατά τήν τέλεσιν τής πράξεως διά κραυγών ένθάρρυνσις τοΰ αύτουργοΰ ή ή προ τής 
διεκπεραιώσεως τής πράξεως δοθεΐσα, ώς έλέχθη, ύπόσχεσις περί παροχής βοή
θειας μετά τήν πράξιν διά τήν συγκάλυψίν της, πάντα ταΰτα άποτελοΰν ψυχικήν 
συνέργε.αν έμπίπτουσαν εις τήν έννοιαν τοΰ άρθρου 47 Π.Κ. (2).

Ό  έπιθεωρητής τοΰ Δημοσίου Ταμείου ό παραλείψας νά ένεργήση έπιθεώ- 
ρησιν καί έλεγχον τής διαχειρίσεως ΐνα ό ταμίας ίδιοποιηθή χρήματα τοΰ Δημοσίου, 
μετερχόμενος προς τοΰτο διάφορα τεχνάσματα, κατέστη συνεργός τοΰ κατ’ άρθρον 
258 Π.Κ. έγκλήματος, τής συνέργειας του τελεσθείσης διά παραλείψεως όφειλομένης 
ένεργείας. Καί ό φύλαξ ό μή άποδεσμεύων τον κύνα καθίσταται συνεργός διά παρα
λείψεως.

Ή  συνδρομή τόσον τοΰ άναγκαίου, όσον καί τοΰ άπλοΰ συνεργοΰ, δέον νά 
πηγάζη έκ δόλου, θά πρέπει δηλ. ό παρέχων τήν βοήθειάν του νά γνωρίζη ότι ό 
αυτουργός τελεί αξιόποινον πράξιν ή ποινικώς άξιόλογον άδικοπραγίαν καί νά θέλη 
να παράσχη αυτήν. Έ ξ άμελείας παροχή βοήθειας εις τήν παρ’ άλλου τελουμένην 
πράξιν, είναι μέν νοητή, δέν είναι όμως δυνατή κατά νόμον.

'Αρμόζουσιν ώς προς τον άπλοΰν συνεργόν τά έπί άμέσου συνέργειας έκτε- 
Θέντα έν περιπτώσει ύπερβάσεως ή ύπαναχωρήσεως τοΰ αύτουργοΰ.

'Ο άπλοΰς συνεργός τιμωρείται μέ ποινήν μειωμένην κατά τό μέτρον τής 
απόπειρας, μόνον δέ εις έξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται ό δικαστής νά καταγνώση 
καί κατ’ αύτοΰ πλήρη τήν ποινήν, έκτος τής τοιαύτης τοΰ θανάτου.

'Η απλή συνέργεια έπί πταισμάτων τιμωρείται μόνον εις ας περιπτώσεις 
ορίζει ρητώς ό νόμος.

Δ'. Γ ε ν ι κ ή  δ ι ά τ α ξ ι ς .
"Αρθρον 48 

Γενική διάταξις.
«Τό άξιόποινον των κατά τά άρθρα 46 καί 47 συμμέτοχων είναι άνεξάρτητον 

απο τό άξιόποινον τοΰ έκτελέσαντος τήν πράξιν».
Τό άρθρον 48 Π.Κ. προστεθέν κατά τήν Β7 άναθεώρησιν τοΰ Σχ. Π.Κ. σκοπεί

(1 ) . Ή  Α Ιγκυος έχει εΐλημμένην τήν άπόφασιν νά προβή εις έκτρωσιν. Ό  Β τήν ενθαρρύνει 
πΡος τοΰτο, τονώνων τό ηθικόν της διά της ύποσχέσεως δτι ούδέν έχει νά πάθη, διότι αυτός θά τήν 
συγκάλυψη καί θά τήν προστατεύση.

(2 ) . Άγόρευσις άντεισαγγελέως Α,Π, κ, Κόλλια, έπί άριθ. 146/56 (ποιν. Χρ. 1956 σελ. 
395) άποφάσεως Α.Π.
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νά καταστήση σαφή τον περιωρισμένον παρακολουθηματικόν χαρακτήρα τής ηθικής 
αυτουργίας καί συνεργείας, τον όποιον υίοθέτησεν ό νέος κώδιξ.

Σχετικώς έν τή εισηγητική έκθέσει διαλαμβάνονται τά κάτωθι : « ’Αξία ιδιαι
τέρου τονισμού είναι ή διά τής ρυθμίσεως του σχεδίου έπερχομένη έγκατάλειψις του 
έν τω ίσχύοντι ποιν. νόμω κρατοϋντος άκρως παρακολουθηματικοϋ χαρακτήρος τής 
ήθικής αυτουργίας καί συνεργείας. Άντιθέτως δηλ. προς τό ίσχϋον δίκαιον, κατά 
τό σχέδιον (Π. Κ .) ίνα χαρακτηρισθή τις ώς ήθικός αύτουργός ή συνεργός (άνα- 
γκαϊος ή άπλοΰς) άρκεΐ δτι ό αύτουργός έκτελεϊ πραξιν άδικον, συνιστώσαν την 
αντικειμενικήν ύπόστασιν ώρισμένου εγκλήματος, χωρίς νά άπαιτήται δπως ή πράξις 
δύναται νά καταλογισθή εις τον αυτουργόν ώς έκ δόλου πηγάζον έγκλημα. Προς 
πλήρη δέ διασάφησιν τής μεταβολής ταύτης, τό σχέδιον περιλαμβάνει καί ιδιαιτέραν 
διάταξιν έν άρθρω 48» (Είσηγ. έκθεσις III Γ2) .

’Εκ τής διατάξεως του άρθρου 48 συνέπεται δτι μη στοιχειοθετουμένης τής 
άντικειμενικής ύποστάσεως ώρισμένου εγκλήματος, δέν ύφίσταται ήθική αυτουργία 
ή συνέργεια εις τοιοϋτον άνύπαρκτον έγκλημα. (Α.Π. 283/1956 Ποιν. Χρον. Ζ σελ. 
21). Ένταϋθα έδει νά τονισθή δτι προς ΰπαρξιν ήθικής αύτουργίας ή συνεργείας 
πρέπει ό αύτουργός νά τελέση ποινικώς άξιόλογον αδικοπραγίαν, δηλαδή άδικον καί 
τιμωρουμένην ύπό του νόμου πραξιν, έστω καί μή καταλογιστήν εις τον πράξαντα. 
Έ κ τής έννοιας δηλ. τοΰ άνυπάρκτου έγκλήματος άποκλείεται τό τε τέλειον καί τό 
άτελές έγκλημα.

Ε' . Ίδ ια ίτερα ι Ιδιότητες ή σχέσεις ή αλλαι περιστάσεις συντρέχονσαι έν τω  
προσώπω τίνος ή τινών των συμμέτοχων.

’Άρθρον 49

Ίδιαίτεραι ιδιότητες ή σχέσεις.
1. "Οπου ό νόμος άξιοι διά τό άξιόποινον πράξεως τίνος ιδιαιτέρας ιδιότητας 

ή σχέσεις, έάν μέν αδται ύπάρχωσι μόνον παρά τφ  πράττοντι, τότε οί κατά τό άρθρον 
46 § 1 συμμέτοχοι δύνανται νά τιμωρηθώσι μέ ποινήν ήλαττωμένην (άρθρον 83) 
έάν δέ ύπάρχωσι μόνον παρά τοΐς έν άρθροις 46 § 1 καί 47 συμμετόχοις, τότε οδτοι 
μέν τιμωρούνται ώς αύτουργοί, ό δέ πράξας ώς συνεργός.

2. Ίδιαίτεραι ιδιότητες ή σχέσεις ή άλλαι περιστάσεις έπιτείνουσαι, μειοΰσαι 
ή άποκλείουσαι την ποινήν, λαμβάνονται υπ’ δψιν μόνον έπί έκείνου των συμμέ
τοχων παρ’ ώ ύπάρχουσιν.

Έ κ των δλων διατάξεων τού Ποινικού κώδικος, οίτινες άνεπτύχθησαν 
άνωτέρω, σαφώς κατεδείχθη, δτι ώς βάσις προς κανονισμόν τής ποινής τών διαφό
ρων συμμέτοχων τοΰ έγκλήματος λαμβάνεται ή έν τω νόμω όριζομένη ποινή τού δια 
πραχθέντος έγκλήματος, ήτις προκειμένου περί απλής συνεργείας έλαττοϋται καθ’ 
ώρίσμένον μέτρον καί δή τό τής απόπειρας κλπ. κατά τά άλλαχοΰ έκτιθέμενα. ’Ενδέ
χεται δμως νά ύπάρχη παρά τινι, ή παρά τισι τών συμμέτοχων προσωπική τις ΐδιότης 
ή σχέσις, ήτις καί κρίνεται άπαραίτητος δι’ αύτήν ταύτην τήν θεμελίωσιν τοΰ 
άξιποίνου. Τούτο συμβαίνει μόνον έπί τών καλουμένων ιδιαιτέρων έγκλημάτων 
(delictum proprium).

"Αλλοτε πάλιν ή ΰπαρξις τοιούτων ιδιοτήτων ή σχέσεων δέν συνεπάγεται τήν 
θεμελίωσιν τού άξιοποίνου, άλλ’ άπλώς τήν έπ ίτασιν, μείωσιν ή έξάλειψ ιν τής 
ποινής. Τούτο συμβαίνει κυρίως έπί τών καλουμένων ιδιωνύμων έγκλημάτων (de
lictum sui generis) δπως έπίσης καί εις άλλας περιπτώσεις.

Έρωτάται λοιπόν πώς πρέπει νά κρίνωνται οί έπί μέρους συμμέτοχοι τοιού
των έγκληματικών πράξεων; Τό ζήτημα, δπερ τοσαύτας έδημιούργησεν άμφισβη-
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τήσεις ύπό τό καθεστώς του Ποινικού μας Νόμου, λύει ήδη ό νέος κώδιξ διά τής δια- 
τάξεως του άρθρου 49 αύτοϋ, ήτις σαφής ούσα, ούδεμίαν πλέον δύναται να δημιουρ- 
γήση άμφισβήτησιν, όσον άφορα τάς έπί μέρους περιπτώσεις εφαρμογής της.

Διά τής πρώτης λοιπόν παραγράφου τοΰ άρθρου 49 λύεται τό ζήτημα τής συμ
μετοχής εις delictum proprium διά τής δευτέρας δέ παραγρ. τό ζήτημα τής συμ
μετοχής ιδία εις delictum sui generis.

Έ ν τή έρμηνεία τής πρώτης παραγράφου παρατηρητέα τά εξής :
Διά νά χαρακτηρισθή τις ώς δράστης ιδιαιτέρων έγκλημάτων πρέπει νά συν- 

τρέχη έν τώ προσώπω του ιδιαιτέρα ΐδιότης ή σχέσις. Ταύτης έλλειπούσης δεν δύ- 
ναται νά γίνη καν λόγος περί έγκλήματος. Οΰτω λ.χ. διά νά γίνη λόγος περί δωροδο
κίας (άρθρον 235 Π.Κ.), περί καταχρήσεως έξουσίας (άρθρον 239 Π.Κ.), περί 
άπεργίας δημοσίων υπαλλήλων (άρθρον 247 Π.Κ.), περί παραβάσεως καθήκοντος 
(άρθρον 259 Π.Κ.) κλπ. θά πρέπει τό ενεργούν πρόσωπον νά είναι δημόσιος υπάλ
ληλος. 'Η δημοσιοϋπαλληλική ΐδιότης δίδει τον χαρακτηρισμόν εις τήν πράξιν. 
Ταύτης έλλειπούσης δεν δύναται νά γίνη λόγος καί περί έγκλήματος. Οΰτω, πώς θά 
είναι νοηταί δημοσιοϋπαλληλική άπεργία ή κατάχρησις έξουσίας κλπ. ώς προερχό- 
μεναι άπό μή δημοσίους υπαλλήλους;

'Ο νόμος λοιπόν έπί τού προκειμένου διά τό άξιόποινον των τοιούτων πρά
ξεων άξιοι τήν ΰπαρξιν τής δημοσιοϋπαλληλικής (έν εύρεία βεβαίως έννοια) ΐδιό- 
τητος. Περαιτέρω διά τής α' παραγράφου τού άρθρου 49 τιμωρεί καί τούς τρίτους, 
extraneus, οΐτινες τυχόν συμμετέσχον εις τοιαύτας πράξεις. Καί αν μέν οί τελευ
ταίοι υπήρξαν ήθικοί αύτουργοί ή άναγκαΐοι συνεργοί δύνανται νά τιμωρηθώσι μέ 
ποινήν ήλαττωμένην (1). Τούτο διότι ώς μή έ'χοντες συναίσθησιν τοΰ ιδιαιτέρου 
καθήκοντος τοΰ δημοσίου υπαλλήλου (αύτουργού τής πράξεως) δέν πρέπει νά έξο- 
μοιοΰνται πλήρως άπό άπόψεως αύστηρότητος ποινικής μεταχειρίσεως, προς αύ- 
τόν (2). Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  'Η σύζυγός μου μέ παρακινεί καί δέχομαι δώρον παρά 
τρίτου. Θά κριθή καί αΰτη ώς ήθικός αυτουργός δωροδοκίας καίτοι μή ούσα δημό
σιος υπάλληλος, όπως έγώ, άλλ’ ή κατ’ αύτής ποινή δυνατόν νά είναι μειωμένη. 
' Έ τ ε ρ ο ν .  Ό  Α παρακινεί τον Β' άστυφύλακα νά άποστή των καθηκόντων του, 
χωρίς νά ύποβάλη αϊτησιν εις τον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας, περί παραιτήσεώς του, 
ώς τό άρθρον 51 έδ. στ' τοΰ Ν. 2458/53 άξιοι, υποσχόμενος ότι θά διορίση τοΰτον 
εις καλυτέραν θέσιν. Ό  Β συμμορφοϋται. Ό  Α δυνατόν νά τιμωρηθή μέ ποινήν 
μειωμένην. "Αν τώρα ό extraneus δέν ύπήρξεν ήθικός αυτουργός, ή συνεργός, άλλά 
αύτουργός τής πράξεως κατ’ άντίθεσιν προς τον άλλον (ή άλλους) συμμέτοχου εις τό 
πρόσωπον τοΰ οποίου συντρέχουν οί ιδιότητες ή σχέσεις τότε ό μέν extraneus κρί- 
νεται ώς συνεργός, ό δέ έτερος, παρά τώόποίω συντρέχει ή ΐδιότης, ώς αύτουργός. 
Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  Ό  Α, πρόεδρος τής Κοινότητος, γράφει εις τον υιόν του Β νά 
μεταβάλη άριθμούς καί λέξεις γνησίου πιστοποιητικού υπέρ τοΰ Γ, κατά παράβασιν 
τοΰ άρθρου 242 Π.Κ. «περί ψευδοΰς βεβαιώσεως, νοθεύσεως κλπ.». Ό  Β όντως 
δίορθοΐ τοΰτο. Ό  Α, κριθήσεταί ώς αύτουργός τοΰ ύπό τοΰ άρθρου 242 Π.Κ. προ- 
βλεπομένου έγκλήματος, ένώ ό Β ώς συνεργός. Ή  αύτή προσήκει άπάντησις καί έν 
ή περιπτώσει ό δημόσιος υπάλληλος παρακινεί ή βοηθεΐ τρίτον μή δημόσιον υπάλ
ληλον (ό Α παρακινεί τήν σύζυγόν του) νά άπαΐτήση δώρα, όπερ καί πράττει αΰτη, 
τά δέ δώρα τή παρέχονται διά λογαριασμόν τοΰ Α καί προς ίκανοποίησιν αύτοΰ.

( Ι ) . ’Ά ν συμμετέσχον ώς άπλοι συνεργοί πάντοτε τιμωρούνται μέ τοιαύτην ποινήν καί ένεκα 
τούτου δέν γίνεται ειδική μνεία είς τό άρθρον. (Ό  νόμος όμιλεΐ μ ό ν ο ν  περί των έν άρθροις 46 
§ 1 συμμέτοχων). '

(2). Ή  αΐτιολογική έκθεσις σημειοϊ έν προκειμένω τά έξης: «Έκρίθη εύλογον νά άφεθή εις 
τόν δικαστήν μείζων έλευθερία έν τή έκτιμήσει της ποινικής ευθύνης τοιούτων συμμέτοχων, οΐτινες 
μή έχοντες τήν άπαιτουμένην διά τόν αύτουργόν ιδιότητα ή σχέσιν δέν δύνανται νά έχωσι καί την 
σ υ ν α ί σ θ η σ ι ν  τ ο ν  έ κ  τ α ύ τ η ς  έ π ι β α λ λ ο μ έ ν ο υ  ι δ ι α ι τ έ ρ ο υ  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς » .
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'Ο 2α παράγραφος τοϋ εξεταζόμενου άρθρου όμιλεϊ περί των περιπτώσεων 
εκείνων, καθ’ ας ή ΰπαρξις των ιδιαιτέρων ιδιοτήτων δεν συνεπάγεται τήν θεμελίωσιν 
τοϋ αξιοποίνου, άλλ’ απλώς τήν έπίτασιν, μείωσιν ή έξάλειψιν τής ποινής. Τοϋτο 
σημαίνει, δτι καί αν δεν συνέτρεχον αί τοιαϋται ιδιότητες πάλιν ό δράστης θά έτι- 
μωρεΐτο επί τή βάσει τής βασικής διατάξεως. Καί ορίζει τίνα έπιρροήν έ'χουσιν 
αυται δεχόμενον, δτι αί τοιαϋται ιδιότητες κλπ. λαμβάνονται ύπ’ δψιν μόνον έν έκεί- 
νοις τής συμμετόχοις παρά τοΐς όποίοις ύπάρχουσιν. Έν τώ νόμω γίνεται λόγος, οΰ 
μόνον περί ιδιαιτέρων ιδιοτήτων ή σχέσεων, άλλά καί άλλων περιστάσεων. Τοϋτο 
διότι υπάρχουν περιπτώσεις, καθ’ ας επιτείνεται, μειοΰται ή άποκλείεται ή ποινή, 
αιτινες δμως ούτε ιδιότητας ούτε καί σχέσεις άποτελοΰν. (Οδτω οσάκις πρόκειται 
περί υποτροπής, νεαράς ήλικίας, παραγραφής ή χάριτος κλπ.).

Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α :
1) Κατά το άρθρον 89 Π.Κ. αν διά τήν πράξιν άπειλήται έντώ  νόμωποινή 

φυλακίσεως μείζων των εξ μηνών, επί τρίτης καί πάσης περαιτέρω υποτροπής, ή 
πράξις τιμωρείται διά καθείρξεως μέχρι 10 έτών. Ύποθέσωμεν δτι ό Α, πεντάκις 
υπότροπος καί ό Β, διά πρώτην φοράν ύποπίπτων εις τό έ'γκλημα, διαπράττουν άπό 
κοινοΰ κλοπήν. Ή  πράξις μόνον διά τον Α θά χαρακτηρισθή ως κακούργημα. Ή  
υποτροπή (άλλη περίστασις) δεν είναι άπαραίτητος διά τήν θεμελίωσιν τοϋ αξιοποίνου. 
Διότι καί αν δέν έγίνετο ή ειδική μνεία τοϋ άρθρου 89 Π.Κ., ό δράστης πάλιν θά έτι- 
μωρεΐτο έπί τή βάσει τής περί κλοπής διατάξεως. Δι’ δ καί έφαρμοστέα ή β καί 
ούχί ή α παράγραφος τοϋ άρθρου 49.

2) Κατά τον νόμον, οί κάτω τών 17 έτών έγκληματοΰντες, δέν υποβάλλονται 
εις ποινήν, άλλά εις σωφρονιστικά μέτρα. Ή  νεαρά ήλικία συνεπάγεται τον άπο- 
κλεισμόν τής ποινής, ούχί δέ τήν κατάργησιν (ή θεμελίωσιν άλλαχοΰ) τοϋ άξιο- 
ποίνου, άφοΰ καί διά τούς τοιούτους δράστας ή πράξις δέν παύη νά είναι έ'γκλημα. 
"Αν λοιπόν εις σπείραν κλεπτών συμμετάσχη καί νέος 16 έτών, ούτος μόνον δέν θά 
ύποβληθή εις ποινήν. Καί αν άκόμη τελέση ό ίδιος τήν πράξιν παρακινούμενος παρ’ 
ένηλίκου, πάλιν θά έπιβληθή μόν ον  κατά τοϋ οΰτω παρακινοΰντος ήθικοΰ αύτουρ- 
γοΰ ποινή.

3) Κατά τό άρθρον 231 Π.Κ. ή ύπόθαλψις μένει άτιμώρητος έάν έτελέσθη 
ύπέρ οικείου τίνος τοϋ υπαιτίου αύτής. "Αν έπομένως είς τοιαύτην πράξιν συμμε
τάσχη καί έτερός τις τρίτος καί ούχί οικείος, θά τιμωρηθή.

4) Κατά τό άρθρον 379 Π.Κ. ή έμπρακτος μετάνοια έπί κλοπής καί ύπεξαι- 
ρέσεως ωφελεί τον μετανοοΰντα, κατά τά εΐδικώτερον έν τώ νόμω έκτιθέμενα. "Αν 
λοιπόν οί Α καί Β διαπράξουν άπό κοινοΰ κλοπήν, έκδηλώση δέ έμπρακτον μετά
νοιαν μόνον ό έκ τούτων Α, ούτος θά μείνη άτιμώρητος.

5) Κατά τό άρθρον 303 Π.Κ. ή παιδοκτόνος μήτηρ τιμωρείται μέ κάθειρξιν 
5 -1 0  έτών, κατ’ άντίθεσιν προς τον κοινόν άνθρωποκτόνον, δστις τιμωρείται μέ 
θάνατον ή ισόβιον κάθειρξιν. "Αν λοιπόν κατά τήν τέλεσιν παιδοκτονίας συμμετάσχη 
καί άλλος ή άλλοι, ούτοι θά κριθοΰν ώς άνθρωποκτόνοι. Είτε παρακινήσουν είτε 
παρακινηθούν, θά τιμωρηθούν διά τής ποινής, ήτις προ βλέπεται ύπό τοϋ άρθρου 299 
Π.Κ. διά τό όποιον καί θά διωχθοϋν καί ούχί τής τοϋ άρθρου 303 τοιαύτης. Ά ντι- 
θέτως, ή μήτηρ είς πάσαν περίπτωσιν (παρακινούσα καί παρακινουμένη) θά τυγχάνη 
άλλης μεταχειρίσεως (τής τοϋ άρθρου 303).

Κατά ταΰτα έπομένως ύπό τον νέον κώδικα ό χαρακτηρισμός τής πράξεως 
ώς παιδοκτονίας, ισχύει μόνον διά τήν μητέρα. Οίοσδήποτε άλλος φονεύων νεογνόν 
τέκνον κρίνεται κατά τάή διατάξεις περί άνθρωποκτονίας. 'Ο ήθικός αύτουργός τής 
μητρός χαρακτηρίζεται ένοχος άνθρωποκτονίας καί δέν δύναται νά έπικαλεσθή 
ιδιαιτέραν τιμωρίαν, έπί τώ λόγω ότι τό έγκλημα, τό τελεσθέν ύπό τής αύτουργοΰ 
μητρός, φέρει τον χαρακτήρα τής παιδοκτονίας.
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Τοϋτο διότι ή ίδιότης τής μητρός δέν συνεπάγεται την θεμελίωσιν τοϋ άξιο- 
ποίνου, άλλα την μείωσιν τής ποινής. Καί αν δέν ύπήρχεν ή περί παιδοκτονίας διά
ταξής πάλιν ή μήτηρ δέν θά διέφυγε τής τιμωρίας. Θά έτιμωρεΐτο άπλούστατα επί 
τή βάσει των περί ανθρωποκτονίας διατάξεων. Τό έγκλημα τής παιδοκτονίας είναι 
ιδιώνυμον (sui generis) καί ούχί ιδιαίτερον (proprium).

Κατά συνέπειαν περιπτώσεως συντρεχούσης θά έφαρμόζηται ή β καί ούχί ή 
α παράγραφος τοϋ άρθρου 49. Τυχόν υπαγωγή παρομοίων περιπτώσεων εις την α 
οδηγεί εις άνεπιεική καί άπαράδεκτα συμπεράσματα. Τονίζομεν τοϋτο, διότι πολλοί 
συγγραφείς (Στάϊκος 1955 Α σελ. 594 έπ., Καρανίκας 1952 Α' σελ. 120, Μοσχαν- 
δρέας 1956 σελ. 256) συγχέοντες τά delicta propria μέ τά delicta sui generis, 
δίδουν έσφαλμένην λύσιν. Προκειμένου δηλ. νά ερμηνεύουν την α παράγρ. τοϋ άρ
θρου 49 άναφέρουν ώς πα'ράδειγμα τάς περιπτώσεις τής εις παιδοκτονίαν συμμε
τοχής, πράγμα έπαναλαμβάνομεν, ούχί ορθόν, καί άντίθετον προς τάς άπαιτήσεις 
έπισταμένης επιστημονικής άναπτύξεως (1).

’Επί τή βάσει των αύτών σκέψεων, άγόμεθα εις τό συμπέρασμα ότι αν π.χ. 
οί Α καί Β άπό κοινοΰ δρώντες φονεύσουν τον Γ, τελοΰντες ό μέν έν νηφαλιότητι 
ό δέ έν βρασμω ψυχικής ορμής, τότε, ό μέν θά κριθή ώς άνθρωποκτόνος βαρείας 
μορφής (299 § 1 Π.Κ.), ό δέ ώς τοιοϋτος έλαφράς μορφής (299 § 2 Π.Κ.). Ό  βρα
σμός ψυχικής ορμής συνεπάγεται έπιεικεστέραν ποινικήν μεταχείρισιν (μείωσιν τής 
ποινής καί ούχί θεμελίωσιν τοϋ άξιοποίνου). Καί αν δέν ύπήρχεν έν τω νόμω ή β 
παράγρ. τοϋ άρθρου 299 Π.Κ., ό δράστης, πάλιν θά έτιμωρεΐτο έπί τή βάσει τής α 
παραγρ. τοϋ αύτοΰ άρθρου. Δέν άξιοι δθεν έν προκειμένω ό νόμος τήν υπαρξιν τής 
περιστάσεως τοϋ βρασμού ψυχικής ορμής, διά τήν θεμελίωσιν τοϋ άξιοποίνου, άλλ’ 
άξιοι ταύτην διά τήν μείωσιν τής ποινής, δι’ ό καί έφαρμοστέα ή β παράγρ. τοϋ 
άρθρου 49 Π.Κ.

Καί εις τάς περιπτώσεις τής κλοπής όταν τις των συμμέτοχων εχη τήν έν 
άρθρω 378 συγγενικήν ιδιότητα προς τό θΰμα, ούτος μόνον θά διωχθή κατ’ εγκλησιν, 
ένω οί λοιποί αύτεπαγγέλτως καί κατ’ έφαρμογήν τοϋ άρθρου 49 § 2 Π.Κ.

Σ Τ '. ’Αναγκαία συμμέτοχη  (2)

Περί ταύτης γίνεται λόγος οσάκις ή άντικειμενική ύπόστασις τοϋ έγκλή- 
ματος προϋποθέτει κατ’ άνάγκην τήν σύμπραξιν πλειόνων τοϋ ενός προσώπων, ώς 
έπί μοιχείας, άποπλανήσεως παίδων, άπαγωγής, τοκογλυφίας κλπ. Έρωτάται 
λοιπόν πώς πρέπει νά άντιμετωπίζωνται αί περιπτώσεις αύται : Τό θέμα δέν έπι- 
δέχεται ένιαίαν άπάντησιν. Διότι άλλοτε έφαρμόζονται αί περί συμμετοχής διατά
ξεις ένω άλλοτε όχι. Είναι δηλ. ζήτημα έρμηνείας των έπί μέρους διατάξεων, α'ίτινες 
πρόκειται νά έφαρμοσθοΰν. Ουτω, έπί άποπλανήσεως παίδων ό νόμος θέλει νά προ- 
στατεύση τον παΐδα έν ούδεμια δέ περιπτώσει δύναται νά γίνη λόγος περί συμμετο
χής καί τούτου εις τό έ'γκλημα. Ό  παΐς ένταΰθα είναι τό υλικόν άντικείμενον τοϋ 
έγκλήματος δι’ ένεργείας έπί τοϋ οποίου πραγματοΰταΐ'ή άντικειμενική ύπόστασις 
τοϋ έγκλήματος τής άποπλανήσεως, ώς καί ό παθών έξ αύτοΰ. Τό αύτό ρητέον καί 
έπί έκουσίας άπαγωγής καθ’ ήν ή άπαγομένη χαρακτηριστέα ώς τό υλικόν άντικεί- 
μενον τοϋ έγκλήματος, μέ τήν διαφοράν ότι ή άπαγομένη δέν έ'χει δικαίωμα προς 
ύποβολήν έγκλήσεως. Ένταΰθα υλικόν άντικείμενον τοϋ έγκλήματος καί παθών 
δέν είναι τό αύτό πρόσωπον. Παθών είναι ό έξουσιαστής γονεύς, έπίτροπος κλπ. Δ ι’ δ

(1 ) . Σχετικώς τό ΰπ’ άριθ. 564/1954 (Ποιν. Χρ. Δ. σελ. 101 έπ .) βούλευμα Πλημ/κείου 
Καλαμών, ούτινος όμως ή σχοινοτενής αιτιολογία δέν νομίζομεν δτι ήτο άπαραίτητος, άφοΰ τό αρ- 
θρον 49 § 2 είναι σαφές, τοϋτο δέ καί θά έπρεπε νά έπικαλεσθή αΰτη έίνευ ετέρου τινός.

(2) . Σχετικώς είς Χωραφα 1960, § 87 II σελ. 294.
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π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν  σ υ ν τ ρ ε χ ο υ σ ώ ν ,  ο ί ά ν α κ ρ ι τ ι κ ο ί  (ά σ τ υ ν ο μ ι- 
κ ό i ) υ π ά λ λ η λ ο ι  δ έ ο ν  ν ά μ ή δ έ χ ω ν τ α ι τ η ν  ε γ  κ λ η σ ι ν τ ή ς  
ά π α γ ο μ έ ν η ς  ώ ς  ν ό μ ω ά β ά σ ι μ ο ν  (τής πράξεως ουσης ώς προς αύ- 
τήν άνεγκλήτου) ( ') .

’Επί διγαμίας, μοιχείας, δωροδοκίας κλπ. τιμωρούνται άμφότερα τα μετέ- 
χοντα τής πράξεως, άνω έπί διευκολύνσεως άλλοτρίας άκολασίας (άρθρον 348 
Π.Κ.) μόνον ό διευκολύνων οόχί δέ καί οί διευκολυνόμενοι. Τό αυτό ρητέον καί διά 
την περίπτωσιν τήν προβλεπομένην ύπό των άρθρων 4 καί 5 του Ν.Δ. 2943/54, 
καθ’ ήν «άπαγορεύεται ή έπί έπιστροφή καί διά προσωρινήν χρήσιν έπ’ άνταλλάγματι 
ή μή, παραχώρησις εφημερίδων καί περιοδικών, ώς καί ή άνταλλαγή αυτών παρά 
παντός δικαιουμένου καί έντεταλμένου, τήν πώλησιν των». Έν προκειμένω δηλ. 
εύθύνονται καί τιμωρούνται (ώς άλλως τε έγνωμοδότησε καί ό Άντεισαγγελεύς τοϋ 
Α.Π. κ. Τούσης, Ποιν. χρον. Η σελ. 501) μόνον οί εκμεταλλευόμενοι τό περίπτε
ρον, οί έφημεριδοπώλαι κλπ. ούχί δέ καί οί μετ’ αυτών συναλλασσόμενοι.

"Αν όμως τά μή τιμωρούμενα πρόσωπα προβώσιν εις ενέργειαν κειμένην πέραν 
τής έν τή άντικειμενική ύποστάσει τοϋ έγκλήματος περικλειομένης μή τιμωρητής 
μετοχής των (2), τότε εφαρμόζονται καί διά τά πρόσωπα ταΰτα αί περί συμμετοχής 
διατάξεις. "Οθεν ό άστυνομικός λ.χ. ό παραγαγών κατά τά έν άρθρω 46 Π.Κ. 
παρά τώ περιπτεριούχω τήν άπόφασιν προς τέλεσιν τής ύπό τών άρθρων 4 καί 5 
Ν.Δ. 2943/54 προβλεπομένης πράξεως, εύθύνεται έπί ηθική αυτουργία τοϋ έγκλή
ματος τούτου.

Ν. ΝΤΖΙΩΡΛΣ

(1) . Σχετικώς Α.Π. 240/55 Ποιν. χρον. Ε σελ. 487 καί 87/57 Ποιν. Χρον. Ζ. σελ. 241.
(2 ) . Χωραφα op. cit. 295.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, ότι τό προσπέρασμα έχει καί τούς κινδύνους του καί πρέπει νά γίνεται 
μέ μεγάλη προσοχή. Ό ταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αύτοκίνητο πού σας 
έμποδίζει νά βλέπετε πρός τά  δεξιά σας, πρέπει νά έλαττώνετε τελείως τήν ταχύτητα, 

ώστε νά σταματάτε άμέσως άν παραστή άνάγκη.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α Π ΕΡ Γ ΙΑ Κ Α Ι  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΠ ΕΙΑ Ι  ΤΟΥΤΟΝ*
Ύπό Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β’

--------------------------------------κ· Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Σ Τ Ρ Α ΤΗ--------------------------------------

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
'Ο ορος άπεργία ή άπεργιακή έκδήλωσίς είναι δημιούργημα των νεωτέρων 

χρόνων. Ένεφανίσθη κατ’ άρχάς ώς ιδιωτική ύπόθεσις εργατών καί εργοδοτών καί 
ώς πραξις άδιάφορος διά πάντα τρίτον, δστις δεν ύφίσταται τον έξ αύτής άντίκτυπον. 
Φαινόμενον, κατ’ εξοχήν συλλογικόν, έξεταζόμενον ύπό τής Κοινωνικής Παθολογίας, 
οφείλει τήν έμφάνισιν καί έξέλιξίν της κυρίως είς τήν τεχνικήν έπανάστασιν κατά τάς 
άρχάς τοΰ ΙΘ' Αΐώνος, έκ τής οποίας προήλθε τό κεφαλαιοκρατικόν οικονομικόν 
σύστημα παραγωγής καί διανομής τώνάγαθών. Κατά τήν έμφάνισίν της, αυτή άφεώρα 
μόνον τούς άμέσους ενδιαφερομένους ή μικρόν οπωσδήποτε κύκλον προσώπων χωρίς 
σοβαρούς άντικτύπους έπί τής οικονομικής ζωής, σύν τώ χρόνω δμως έξειλίχθη καί 
κατέστη μέγα κοινωνικόν πρόβλημα καί μοχλός ριζικών διαφοροποιήσεων εις τε τήν 
οικονομικήν καί δημοσίαν ζωήν τών Κρατών.

Φυσικόν προϊόν τοΰ άνδρουμένου καπιταλισμού καί άντίδοτον κατά τών 
εκτροπών του, ύπήρξεν έν συνεχεία μέσον άνόδου τής υλικής εύημερίας τών έργαζο- 
μένων καί έξυψώσεως τής ήθικής προσωπικότητος αύτών, έκ παραλλήλου δμως καί 
άφορμή οικονομικών καί κοινωνικών άναταραχών μέ λίαν καταστρεπτικά άποτε- 
λέσματα.

Αί εις παγκόσμιον κλίμακα έξελιχθεΐσαι συνδικαλιστικαί έργατικαί ενώ
σεις, ή βιομηχανική άνάπτυξις καί συγκέντρωσις τοΰ κεφαλαίου καί ή έν μέρει 
έπιβολή τής διευθυνομένης οικονομίας τοΰ Κράτους, μετέβαλον τήν άρχικήν μορφήν 
τής άπεργίας, άπό ιδιωτικήν, μεταξύ τών έργατών καί έργοδοτών ύπόθεσιν, εις τοι- 
αύτην, στρεφομένην κατά τής όλότητος καί αύτοΰ τοΰ ΐδίου τοΰ Κράτους καί συ
νεπώς ό σκοπός τής άπεργίας δεν είναι πλέον ό έξαναγκασμός τοΰ έργοδότου, άλλά 
ό τοιοΰτος, τοΰ υφισταμένου τά έκ τής άπεργίας έπακόλουθα πληθυσμοΰ, νά παρέμβη 
καί νά προκαλέση τήν ύποχώρησιν τοΰ Κράτους καί τοΰ έργοδότου προς ίκανοποίη- 
σιν τών αιτημάτων τών άπεργών.

Αί έμφανίσεις τάς οποίας προσέλαβον αί άπεργιακαί έκδηλώσεις περί τό τέλος 
τοΰ ΙΘ' αΐώνος καί κατά τό διαρρεΰσαν μέχρι σήμερον χρονικόν διάστημα τοΰ πα
ρόντος αΐώνος, δικαιολογούν τον χαρακτηρισμόν των, ώς πραγματικών έμφυλίων

* Β ιβλιογραφ ία : 1) Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ή λιος», Τόμος Γ'. 2 )Ή  «Άπεργία ώς 
δικαίωμα ή άδίκημα», δικηγόρου Πρωτονοταρίου—έκδοσις 1946. 3) Ή  «Άπεργία», Ή λίαΛα- 
γάκου—Δικηγόρου—τ. 'ϊπουργοϋ (διάλεξις δοθεϊσα έκ μέρους του την 17-2-1954 εις τήν Σχολήν 
Βιομηχανικών Σπουδών) καί δημοσιευθεϊσα εις Περιοδικήν έκδοσιν Α ν. Σχ. Βιομ. Σπουδών 1954 
ύπό τον τίτλον «Σπουδαί», Τόμος Λ', Τεύχος 3. 4) Ή  «Άπεργία σάν μάχη». Διαλέξεις γενόμεναι 
τό 1930 εις τήν έν Μόσχα Λενιστικήν Σχολήν ύπό τοΰ τότε Γενικού Γραμματέως τοΰ Παγκοσμίου 
’Επαναστατικού Συνδέσμου Α. Λοζόφσκυ. ’Έκδοσις 1932 ύπό της Βιβλιοθήκης Ένωσ. Γεν. 
Συνομοσπονδίας. 5) Τό «Ζήτημα τοΰ Ενιαίου Μετώπου», «Στό τωρινό Στάδιο». Διαλέξεις γενόμε
ναι τό έτος 1930 είς τήν έν Μόσχα Λενιστικήν Σχολήν ύπό τοΰ τότε Γεν. Γραμματέως τοζ> Παγκο
σμίου ’Επαναστατικού Συνδέσμου Α. Λοζόφσκυ. ’Έκδοσις 1932 ύπό της Βιβλιοθήκης Έν. Γεν. 
Συνομοσπονδίας. 6) Ή  «Άπεργία, ό χαρακτήρ καί αί συνέπειαί της», Έδουάρδου Μπερνστάϊν, 
μετάφρασις Σ. Κορώνη—Έκδ. Οϊκου Έλευθερουδάκη—έκδοσις 1921. 7) Ψυχολογικός Πόλεμος— 
Κα τασκοπεία, Νικολάου Αρχιμανδρίτου—έκδοσις 1960. 8) Κοινωνικά Συστήματα, Νικολάου 
Αρχιμανδρίτου—έκδοσις 1956. 9) Αστυνομικά Χρονικά. Τόμοι Γ' 1955 καί Ε' 1957. 10) «Ερμη
νεία τοΰ Συντάγματος», ύπό X. Μαρδαβίρλα, έκδοσις 1959. 11) «Τό Σύνταγμα της Ελλάδος», 
ύπό Α. Σβώλου καί Γ. Βλάχου, έκδοσις 1955. 12) «Στατιστικά Στοιχεία», ληφθέντα ύπό τοΰ 
'Υπουργείου ’Εργασίας (Γραφείου Άπεργιακής Κινήσεως) καί 13) «Νέος Ποινικός Κώδιξ», ύπό 
Σιφναίου—Χαλκιά, έκδοσις 1955.
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συγκρούσεων μέ δλα τά επακόλουθα μισαλλοδοξίας καί βαρβαρότητας, αί δέ ζημίαι, 
τάς οποίας προεκάλεσαν εις τούς έργαζομένους καί εις την έν γένει Εθνικήν Οικο
νομίαν των χωρών, ύπερέβησαν κατά πολύ παν εξ αύτών προσδοκώμενον κέρδος. 
’Ενίοτε αύται προσέλαβον διεθνή σημασίαν καί έ'σχον δυσμενή άντίκτυπον έπί τής 
παγκοσμίου οικονομίας.

Αί τεράστιαι οίκονομικαί, κοινωνικαί, ενίοτε δέ καί πολιτικαί άναστατώσεις, 
τάς οποίας προκαλοϋν αί άπεργίαι, ετι δέ καί ή εύρεΐα έκμετάλλευσις τούτων έκ 
μέρους τοϋ Διεθνούς Κομμουνισμού, όστίς χρησιμοποιεί ταύτας ποικιλοτρόπως διά 
την εφαρμογήν των έπαναστατικών του σχεδίων, ήγαγον βαθμιαίος τάς Κυβερνή
σεις των ’Αστικών Κρατών, δπως, διά τής νομοθετικής οδού, θεσπίσωσι θεσμούς καί 
μεθόδους, ο'ίτινες τείνωσι νά έξανθρωπίσωσι τάς συλλογικάς συγκρούσεις καί νά 
τιθασεύσωσι τάς άκρότητας μέ τήν έλπίδα μιας ειρηνικής, ή μάλλον μιας δικαιο- 
νομικής έπιλύσεως τών συλλογικών διαφορών, άνευ προσφυγής, εΐ δυνατόν, εις τήν 
άπεργίαν, ή έν περιπτώσει προσφυγής, διά τής άπαμβλύνσεως τών επιζήμιων οικο
νομικών καί κοινωνικών συνεπειών έκ τής διακοπής τής λειτουργίας, ζωτικών διά 
τον λαόν καί τήν οικονομίαν του, υπηρεσιών.

Λόγφ τού ύψίστου ένδιαφέροντος, το όποιον παρουσιάζουν σήμερον αί άπερ- 
γιακαί έκδηλώσεις εις τάς κοινωνίας τών ’Αστικών Κρατών, θά προσπαθήσωμεν, 
δπως, έν γενικαΐς γραμμαΐς, δώσωμεν, κατά το . δυνατόν, μίαν σαφή καί περιλη
πτικήν εικόνα, περί τής έννοιας τής άπεργίας, τής έξελίξεώς της, τής μορφής τούτων, 
τών συνεπειών καί τής έκμεταλλεύσεως τών άπεργιών έκ μέρους τών κομμουνιστών, 
ως καί περί τών ληπτέων μέτρων έκ μέρους τών δημοσίων άρχών, προς ματαίωσιν 
ή άντιμετώπισιν τούτων έν περιπτώσει πραγματοποιήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
’Απεργίαν καλοΰμεν τήν έκουσίαν, συλλογικήν καί προσχεδιασμένην άνα- 

στολήν παροχής έξηρτημένης έργασίας, έπί σκοπώ βελτιώσεως τών δρων αυτής, ή 
έπιτυχίας άλλων έπαγγελματικών ωφελημάτων.

Άναλύοντες τον ορισμόν τής άπεργίας, εύρίσκομεν τά στοιχεία εκείνα, άτινα 
δέον νά συντρέχωσιν, ΐνα ή άποχή τών έργαζομένων έκ τής έργασίας των χαρακτη
ρίζεται καί συνιστα άπεργίαν. Ταύτα είναι :

α) Τό έκούσιον τής αποχής- ή άναγκαστική έπομένως άποχή τών έργαζομέ
νων έκ τής έργασίας δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς άπεργία.

β) Ή  συλλογικότης τής αποχής τών έργαζομένων, δηλαδή ή ένταξις τών 
έργαζομένων εϊ τι έργατικόν σωματεΐον, δπερ κηρύσσει καί κατευθύνει τήν άπεργίαν.

γ ) Ό  κοινός τών άπεργών άγωνιστικός σκοπός, ήτοι ή υπό τών άπεργών έκ 
κοινού έπιδίωξις τών αύτών ωφελημάτων.

δ) Ή  συνωμολογουμένη καί προϋπάρχουσα σχέσις έξηρτημένης έργασίας 
μεταξύ τών έργαζομένων καί έργοδοτών.

ε) 'Ο έπαγγελματικός χαρακτήρ τών έπιδιώξεων τών άπεργών, π.χ. ή αΰξη- 
σις τών ήμερομισθίων, ή έλάττωσις τών ωρών έργασίας κλπ. Κατ’ άκολουθίαν, ή 
συλλογική άποχή τών έργαζομένων έκ τής έξηρτημένης έργασίας των έπί σκοπώ 
άνατροπής τής Κυβερνήσεως, δέν άποτελεΐ άπεργίαν. Παρά ταύτα, διαπρεπείς νο
μικοί καί κοινωνιολόγοι, ώς οί Durand, Hans, Nipperdey, Μπερνστάϊν, θεωρούν 
ώς άπεργίας καί τάς έχούσας πολιτικάς ή κομματικάς έπιδιώξεις τοιαύτας. 'Ωσαύτως, 
ή άποχή έκ τών μαθημάτων τών φοιτητών δέν άποτελεΐ άπεργίαν, έλλείψει τοϋ 
στοιχείου «έξηρτημένη έργασία». 'Ομοίως καί ή άπεργία τών δικηγόρων, ιατρών 
καί γενικώς τών άσκούντων έλεύθερα έπαγγέλματα δέν πληροί τήν νομικήν καί 
κοινωνικήν πραγματικότητα τής άπεργίας διά τήν αυτήν, ώς άνω, αιτίαν, ούχ’ ήττον 
δμως καί αί έκδηλώσεις αύται είθισται νά άποκαλώνται άπεργίαι, έχωσι δέ καί
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αύται τάς ιδίας δυσμενείς επιδράσεις εΙ 
ζωήν τοϋ ’Έθνους, ώς καί αί προαναφε 
παρουσιάζουσι τό αύτό ένδιαφέρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΑΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

'Η άπεργία, ώς φαινόμενου κοινωνικόν, οικονομικόν, ένίοτε δέ καί πολιτικόν, 
ένεφανίσθη, ώς προανεφέρθη, μόνον κατά τούς νεωτέρους χρόνους.

Εις την αρχαιότητα άναφέρονται κοινωνικά τινα κινήματα, όμοιάζοντα προς 
τήν άπεργίαν, ώς ή, κατά τήν Παλαιάν Διαθήκην, έξοδος των ’Ισραηλιτών έκ τής 
Αΐγύπτου, ή κατά τον Ε' Π. X. αιώνα έξοδος τών Πληβείων έκ τής Ρώμης, ήτις 
κατέληξε, τή μεσολαβήσει τοϋ Μενηνίου Άγρίππα, είς τήν άφεσιν τών χρεών καί εις 
τήν δημιουργίαν τοϋ θεσμού τών Δημάρχων, έκλεγομένων ύπό τών Πληβείων καί 
τέλος ή στάσις τών ειλώτων είς τήν Σπάρτην, καθ’ ήν ούτοι, έγκαταλείψαντες τάς 
θέσεις των, έφυγον είς τά ορη, ζητοΰντες τήν λύτρωσίν των άπό τον βαρύν ζυγόν 
τών Δωριέων. Πραγματικαί δμως άπεργίαι έμφανίζονται πρώτον έν Εύρώπη τον 
ΙΔ' αιώνα, άλλ’ ήσαν μικραί καί κατά τό πλεϊστον άπεργίαι τών χειρονακτών.

Μέχρι τοϋ ΙΗ' αίώνος δεν δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν περί δικαιώματος άπερ- 
γίας, καθ’ δσον αδτη έθεωρεΐτο ώς προσβολή τής «άποθεωμένης» έλευθερίας τής 
έργασίας καί ώς συνωμοσία κατά τοϋ έλευθέρου έμπορίου, είς τό όποιον έθεμελι- 
οΰτο ή υπαρξις τοϋ Κράτους καί ώς έκ τούτου άπηγορεύετο.

Ό  ΙΗ' αιών χαρακτηρίζεται ύπό πλήθους άπεργιών μετά βιαιοπραγιών, 
καταστροφών καί αιματοχυσιών, καθ’ δσον οί έργάται άπέδιδον τήν δυστυχίαν των 
είς τήν εισαγωγήν τών μηχανών έν τή Βιομηχανία καί ώς έκ τούτου προέβαινον είς 
τήν καταστροφήν αύτών.

Ή  έκδηλωθεϊσα αδτη τάσις προς καταστροφήν τών μηχανών, άντεμετωπίσθη 
τότε διά θεσπίσεως Νόμου, προβλέποντος τήν ποινήν τοϋ θανάτου κατά τών έκτε- 
λούντων τοιαύτας πράξεις.

Είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής, ή πρώτη ώργανωμένη άπεργία 
έξεδηλώθη τό 1740 ύπό τών άρτεργατών, εϊτα έπηκολούθησεν ή τών σιδηροδρο
μικών τό 1897 καί έν συνεχεία πλεΐσται άλλαι.

Έ ν ’Αγγλία μεγάλη σχετικώς άπεργιακή κίνησις παρετηρήθη κατά τήν έπα- 
ναστατικήν περίοδον 1824 έως 1842, βραδύτερον δέ κατά τό 1852 έξεδηλώθησαν 
αι πλέον γνωσταί άπεργίαι τών κατασκευαστών μηχανών καί έν συνεχεία αί τοι- 
αΰται τών έργατών Ναυπηγείων καί ανθρακωρύχων. 'Ωσαύτως άξιόλογοι είναι: ή 
κατά τό έτος 1911 κηρυχθεΐσα άπεργία τών ναυτεργατών—φορτοεκφορτωτών, ήτις 
διήρκεσεν έπί 2 μήνας, ή κατά τό έτος 1912 μεγάλη άπεργία τών άνθρακωρύχων,ήτις 
ειχεν ώς αποτέλεσμα τήν άπώλειαν 30 έκατομμυρίων ήμερών έργασίας, ώς έπίσης 
καί ή κατά τά έτη 1925—1926 μεγάλη άπεργία τούτων, είς ήν έλαβον μέρος 375.000 
εργάται καί ή οποία διήρκεσεν έπί πολλούς μήνας μέ παγκόσμιον άντίκτυπον, λόγω 
τής έπακολουθησάσης άνατιμήσεως τοϋ γαιάνθρακος καί τών ναύλων.

Είς τήν Γαλλίαν έσημειώθησαν πολλαί άπεργίαι καί κυρίως μετά τον Γαλλο- 
πρωσικόν πόλεμον τό 1870 καί τήν κήρυξιν τής κομμούνας τών Παρισίων τό 1871, 
εν συνεχεία δέ άξιοσημείωτος είναι ή μεγάλη άπεργία τών σιδηροδρομικών κατά τό 
1910, ή κατά τό 1925 τοιαύτη τών άνθρακωρύχων, διαρκέσασα έπί 170 ήμέρας, 
μεταπολεμικώς δέ, ή κατά τό έτος 1946 έκδηλωθεϊσα άπεργία τών άστυνομικών 
καθώς καί αί μεγάλαι άπεργίαι τών έτών 1947, 1950 καί 1953.

Είς τήν ’Ιταλίαν ή σοβαρά άπεργία τών σιδηροδρομικών κατά τά έτη 1920— 
1921, ήτις, λόγω τής έκτροπής της έκ τών κυρίως οικονομικών της αιτημάτων, έδω- 
σεν άφορμήν είς τήν δημιουργίαν τοϋ Φασιστικού Κινήματος τοϋ Μουσσολίνι.

ίς τήν οικονομικήν, κοινωνικήν καί πολιτικήν 
ρθεΐσαι έργατικαί άπεργίαι καί ώς έκ τούτου
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Εις τήν Γερμανίαν αί άπεργίαι περιεστρέφοντο συνήθως είς τάς μεταλλευτικάς 
βιομηχανίας καί τα ορυχεία. Μετά τον Α' Παγκόσμιον πόλεμον προσέλαβον οξύ
τητα καί έξετράπησαν είς πολιτικάς επιδιώξεις μέχρι τό .1933, δτε έπεκράτησεν ό 
Χίτλερ, δστις καί έκήρυξε ταύτας παρανόμους.

Είς τήν Ελλάδα άνοργάνωτοι άπεργίαι έλαβον χώραν, ευθύς σχεδόν μετά τήν 
Εθνικήν μας άποκατάστασιν καί πολύ πριν είσέλθη αυτή είς τό στάδιον τής έκβιο- 
μηχανίσεώς της. 'Η έν άκμή τότε, λόγω τής γεωγραφικής αύτής θέσεως, ναυτική 
Έρμούπολις συχνά έ'δωσε παραδείγματα άπεργιακών άγώνων, έντονώτερα δμως 
κατά τά έ'τη 1879 έως 1883, δτε ήρχισε νά σημειοϋται ή οικονομική κρίσις τής πρώ
της εκείνης εμπορικής καί ναυτικής πόλεως τής Χώρας. Έπηκολούθησαν κατόπιν 
άπεργίαι έν Πειραιεΐ, Πύργω, Βάλω καί ιδίως έν Λαυρίω. Ή  κυρίως άπεργιακή 
κίνησις έμφανίζεται τήν πρώτην Ιδετίαν του αίώνος μας μέ συγκεκριμένου συνδι
καλιστικόν αίτημα τήν άναγνώρισιν των έπαγγελματικών σωματείων, ώς έκπρο- 
σώπων τής έργατικής τάξεως. Ό  είς ίκανοποίησιν τοϋ βασικού τούτου αιτήματος 
ψηφισθείς νόμος 281/1914 «Περί Σωματείων», ύπό τής Κυβερνήσεως ’Ελευθερίου 
Βενιζέλου, δεν συνεπέφερε καί τή διακοπήν των άπεργιακών άγώνων.

Μετά τον Α' Παγκόσμιον πόλεμον, ή πρώτη μεγάλη άπεργία ήτο ή των 
ναυτεργατών, κατά τό έτος 1924, τήν οποίαν ήκολούθησαν, κατά τό έτος 1926, αί 
άπεργίαι των σιδηροδρομικών, ήλεκτροτεχνιτών, καπνεργατών καί ύποδηματεργα- 
τών. Κατά τό έτος 1927 έκηρύχθη έν Άθήναις άπεργία τών ιδιοκτητών τών αυτο
κινήτων, άξιούντων τήν καταγγελίαν τής συμβάσεως «Pawer and Traction», ώς 
καί τοιαύτη τών έπαγγελματιών «κατά τής άρσεως τού ένοικιοστασίου καί υπέρ 
τής μεταρρυθμίσεως φορολογικών τινων μέτρων». 'Ομοίως κατά τά έτη 1930—1934 
έκηρύχθησαν άπεργίαι τών καπνεργατών, σταφιδοπαραγωγών, ήλεκτροτεχνιτών, 
τροχιοδρομικών, κεραμοποιών, ως καί τοιαΰται άλλων έργατικών κλάδων.

Κατά τό θέρος τόϋ' 1936, ένεφανίσθη άπειλή κηρύξεως μεγάλης γενικής 
άπεργίας, ήν είχεν οργανώσει τό Κ.Κ.Ε. 'Η έν λόγω άπειλή έδωσεν άφορμήν είς τον 
τότε Πρωθυπουργόν, Ίωάννην Μ έταξαν, νά θεωρήση τήν Χώραν έν κινδύνω καί νά 
κηρύξη τήν δικτατορίαν τής 4ης Αύγούστου 1936, κατά τό διάστημα τής οποίας 
καί μέχρι τής Γερμανοϊταλικής εισβολής τού 1941, ούδεμία άπεργιακή κίνησις έξε- 
δηλώθη

Κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής καί έκ πνεύματος άντιστάσεως κατά τών 
κατακτητών, έγένοντο πολλαί άπεργίαι έν τή Χώρα μας. ’Ιδιαιτέρως σημειοΰμεν τήν 
άπεργίαν τής 14ης ’Απριλίου 1942 τών Τρίατατικών, είς ήν συμμετέσχον καί οί δημό
σιοι υπάλληλοι, διαρκέσασαν έπί 8 ήμέρας. Έπηκολούθησαν καί πλεΐσται άλλαι 
άπεργίαι, όφειλόμεναι βεβαίως είς τον άκατάσχετον πληθωρισμόν καί τήν- εντεύθεν 
δημιουργουμένην δυστυχίαν τών δραχμοσυντηρήτων, πλήν δμως, ώργανούμεναι 
κατά κανόνα ύπό τών Έαμικών ’Οργανώσεων προς τόνωσιν δήθεν τού καταπεπτω- 
κότος ήθικού τών υποδούλων Ελλήνων καί έξαπάτησιν τών άφελών διά τον δήθεν 
άπελευθερωτικόν άγώνα, έσκόπουν είς τήν τόνωσιν καί έπέκτασιν τών συνδικαλι
στικών οργανώσεων καί κομμουνιστικήν καθοδήγησιν.

Μ ετά τήν άπελευθέρωσιν, έξεδηλώθησαν πολλαί άπεργίαι,.αί σπουδαιότεραι 
τών οποίων ήσαν, αί τών έργαζομένων είς τάς έπιχειρήσεις κοινής ώφελείας, ήτοι: 
τροχιοδρομικών, προσωπικού Ε.Η.Σ., Φωταερίου, Εταιρείας 'Υδάτων, Ο.Τ.Ε., 
Η.Ε.Α.Π., ’Αρτεργατών, 'Οδηγών καί Είσπρακτόρων Αύτοκινήτων καί Σιδηρο
δρομικών. 'Ομοίως τών τυπογράφων, Κλωστοϋφαντουργών, Κεραμοποιών, Βυρ- 
σοδεψεργατών, Οικοδόμων κλπ., καθώς έπίσης καί τοιαΰται τών Δημοσίων 'Υπαλ
λήλων καί Τραπεζιτικών τοιούτων.

(  Συνεχίζεται)
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-  ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ
------------------------- Ύπο -  Άνθ/μου χ. Γ. ΔΟΥΚΑΚΗ ----------------------------------

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

'Ο ’Αστυνόμος Φλώριο σηκώθηκε άπό τό κάθισμά του, άναψε ένα τσιγάρο 
καί βημάτιζε νευρικά. Πήρε στο τηλέφωνο τον Εισαγγελέα καί τοΰ είπε :

—Κύριε Εΐσαγγελεϋ, ό Ίωαννίδης κατά τον κ. ιατροδικαστήν αύτοκτόνησε, 
μά εγώ έπιμένω στην άποψίν μου ότι πρόκειται περί εγκλήματος.

Στο μεταξύ ό κ. Φλώριο διέταξε έντονες έ'ρευνες για να βρεθή ό κάτοχος τοΰ 
αυτοκινήτου γιατί «άπ’ έκεΐ» έλεγε, «θά βρω τήν άκρη».'

Άπό έκείνη τη στιγμή τό τηλεφωνικό Κέντρο τοΰ Τμήματος δέν έπαψε νά 
έπικοινωνή μέ τις αστυνομικές υπηρεσίες όλων των πόλεων τής Αίγύπτου, νά δίδη 
τά στοιχεία καί νά ζητή πληροφορίες γιά τό έγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο.

'Ωστόσο, κατά τό μεσημέρι, παρουσιάζεται ένας άράπης ψαράς στον άστυνόμο 
κ. Φλώριο καί τοΰ άναφέρει τά εξής :

—Διάβασα στις έφημερίδες ότι βρέθηκε ένα πτώμα στήν άκτή τοΰ Sibi—Bishr. 
’Εκείνη τή νύκτα ψάρευα έκεΐ κοντά. Θάταν 2—2 1 /2 ή ώρα, όταν είδα ένα αύτο- 
κίνητο νάρχεται καί νά σταματά λίγο πιο πέρα, μέ άναμμένα τά φανάρια. Κατέ
βηκαν δυο—τρεις άνδρες, Ευρωπαίοι, μά άμέσως έσβυσαν τά φώτα καί τά γύρω βυθί
στηκαν πάλι στο σκοτάδι. Δέν έδωσα σημασία γιατί ήξερα πώς στήν περιοχή αυτή 
πολλοί ξενύχτηδες γλεντζέδες έρχονται καί περνοΰν τις ώρες τους.

'Η κατάθεσις τοΰ ψαρά Άλή ήλθε νά ένισχύση τις υπόνοιες τοΰ κ. Φλώριο, 
ότι έπρόκειτο περί εγκλήματος.

Πολύ γρήγορα διαλύθηκε καί τό μυστήριο πού σκέπαζε τό έγκαταλελειμμένο 
αυτοκίνητο. Είχε κλαπή άπό τή Τάντα, όπως έτηλεφώνησε ό Διοικητής ’Ασφα
λείας κ. Μάρκου Μπέη Ι1).

Τήν επομένη τό πρωί, 2 Σεπτεμβρίου, ήλθεν ένας νέος καί παρουσιάστηκε στο 
διοικητή κ. Φλώριο. Π ί τ α ν  Αιγύπτιος καί ώνομάζετο Σεκή Άχμάτ.

—Κύριε άστυνόμε, εΐπεν, είμαι ό ιδιοκτήτης τοΰ αύτοκινήτου πού βρέθηκε 
έγκαταλελειμμένο στήν πόλη σας. Μοΰ τό έκλεψαν στή Τάντα, προχθές βράδυ, έξω 
από ένα κέντρο, όπου τό είχα άφίσεΐ. Μέ ειδοποίησαν άπό τό Κάιρο νά έλθω έδώ νά 
τό παραλάβω.

'Ο κ. Φλώριο έκαμε στον Άχμάτ τή σχετική άνάκρισι, καί άν είχε υποψίες 
σέ πρόσωπα πού μπορούσαν νά τοΰ κλέψουν τό αυτοκίνητο.

—’Εγώ, κ. Άστυνόμε, δέν έχω πολλές γνωριμίες, άπήντησε.
'Ο Άχμάτ άναγνώρισε καί παρέλαβε τό αυτοκίνητό του.
"Ετσι ή ύπόθεσις ’Ιωαννίδη βυθίστηκε καί πάλι σέ πυκνό σκοτάδι.
"Υστερα άπό τήν άναχώρησί τοΰ Άχμάτ, έμεινα στο γραφείο τοΰ κ. Φλώριο.

Εκείνος σιωπηλός καί σκεπτικός προσπαθούσε νά βρή τήν αιτία τοΰ θανάτου τοΰ 
’Ιωαννίδη, γιατί είχε κάποιες άμφιβολίες στήν έκθεσι τοΰ ίατροδικαστοΰ.

—Δέν μπορώ, ’Αλεξίου, μοΰ έλεγε, νά πιστέψω στήν αύτοκτονία- έχουμε άρκετά 
στοιχεία ικανά νά μάς πείσουν γιά τό άντίθετο. ’Αναθέτω σέ σένα νά διαλέξης συνερ
γάτες γιά τήν ύπόθεσι αύτή. Θέλω νά τήν έπεξεργασθόΰμε μέ προσοχή καί σύνεσι, 
καί είμαι βέβαιος ότι θά βροΰμε τήν άλήθεΐα.

(1) Ό  κ. Μάρκου ήταν “Ελλην, κρητικής καταγωγής, πολύ καλύς άστυνομικός, μέ τόν 
οποίον συνεργάστηκα σέ διάφορες υποθέσεις.
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To άπόγευμα ό κ. Φλώριο έπεσκέφθη τον Εισαγγελέα καί τοΰ ζήτησε τή 
γνώμη του πάνω στα διάφορα κενά τα όποια ένίσχυαν τις υπόνοιες περί τοΰ άντι- 
θέτου τής έκθέσεως τοΰ ίατροδικαστοϋ. 'Ο κ. Είσαγγελεύς συνεφώνησε μαζύ του καί 
διέταξε την εκταφή καί τήν έκ νέου νεκροψία. 'Ο ιατροδικαστής άπό τή δεύτερη αύτή 
έξέτασι μπόρεσε να έξακριβώση μερικά δποπτα ίχνη στραγγαλισμού.

"Υστερα άπό τήν καινούργια έκθεσι τού ίατροδικαστοϋ, ό κ. Φλώριο μέ έκά- 
λεσε στο γραφείο του καί μοϋ είπε.

—’Αλεξίου, δεν πέσαμε έξω, ό Ίωαννίδης φαίνεται νά έχη στραγγαλισθή, 
όπως έκθέτεί τώρα ό ιατροδικαστής, καί ξεφύλλιζε τις διάφορες καταθέσεις πού ήσαν 
μέσα στο φάκελλο Ίωαννίδη. Α π ’ έκεϊ ζητούσε κάτι τό ενδιαφέρον γιά νά μάς δώση 
κατευθύνσεις.

Στις καταθέσεις τής οικογένειας Σκυριανοϋ, σταμάτησε σέ κάποιο σημείο, 
τό όποιον τοΰ έκανε έντύπωσι. Έπέμεναν όλοι στις καταθέσεις τους, ότι αύτοκτό- 
νησε γιατί ήταν τύπος έρωτομανής. Αύτό καί μόνο τοΰδωσε άφορμή νά ύποπτευθή 
τήν οικογένεια Σκυριανοϋ πώς κάτι θά γνώριζε.

—Λοιπόν, ’Αλεξίου, μοΰ είπε, θά ξεκινήσετε άπό τό κέντρο Ίωαννίδη καί τήν 
οικογένεια Σκυριανοϋ.

Σύμφωνα μέ τις οδηγίες πού πήρα άπό τό άστυνόμο κ. Φλώριο, άρχισα, μέ 
τρεις καλούς συνεργάτες μου, άπό τό προσωπικό τοΰ κέντρου Ίωαννίδη. 'Όλοι ήσαν 
άνίδεοι έκτος άπό τον Μανδό, τό σωφέρ πού είχε έκεϊ τό στέκι του άπό τον όποιον 
έμαθα ότι τις τελευταίες μέρες κάποιος άγνωστος νέος, 25 έτών περίπου, μέτριου 
άναστήματος, τον έπαιρνε καί έβγαιναν έξω. Πολλές φορές τούς έκαμε άγώγι μέ τό 
αυτοκίνητό του, καί τοΰ έκαμε έντύπωσι ότι μιλούσαν πάντοτε κάπως μυστικά.

"Υστερα άπό τή σημαντική αύτή πληροφορία, συνεχίζει ό κ. ’Αλεξίου στήν 
έπιστολή του, προσπάθησα νά βρω τον άγνωστο νέο μά μέχρι τίνος δέν τά κατάφερα.

Στο μεταξύ όμως παρουσιάστηκε στο γραφείο κάποιος Γρηγορίου, ό όποιος 
άνέφερε μέ άγανάκτησι καί έξαψι τά άκόλουθα :

—Είμαι, κ. αστυνόμε, έξάδελφος τοΰ Ίωαννίδη. Χθες πήγα στο σπίτι όπου 
έμενε ό Ξενοφών, μέ τό φίλο μου Στεφάνου νά παραλάβω τά πράγματά του. Μέ 
υποδέχθηκαν μέ μεγάλη ψυχρότητα καί δέν ήσαν όπως άλλοτε διαχυτικοί χάριν 
τοΰ έξαδέλφου μου, πού τον είχαν σάν παιδί τους.

Πάντως καθήσαμε στο σαλόνι καί τούς είπα τό σκοπό τής έπισκέψεώς μας. 
Τήν ώρα έκείνη είχαν κ ι’ άλλες έπισκέψεις. 'Ηταν έκεϊ ό κ. Κουφάδης μέ τήν γυ
ναίκα του κ ι’ ένας νέος μέ τό πουκάμισο πού δέν καθόταν στο σαλόνι, άλλά στεκό
ταν σάν μισοκρυμμένος πίσω άπό τό παράθυρο τοΰ διαδρόμου. Ό  γέρο Σκυριανός 
όμως άρνήθηκε νά μοΰ δώση τά πράγματα καί μοΰ είπε ότι θά τά παραδώση στο 
’Αγγλικό Προξενείο.

Τότε έπενέβη ό κ. Κουφάδης.
—Τον κ. Κουφάδη τον γνωρίζεις; τον ρώτησε ό κ. Φλώριο.
—Βεβαίως, κι’ έτσι έμεσολάβησε στή διαμάχη μας κ ι’ έπρότεινε νά μοΰ τά 

παραδώσουν καί θά είναι αυτός μάρτυς.
Μά ό Σκυριανός δέν δέχθηκε.
—Τον νέον πού ήταν άπ’ έξω τον γνωρίζεις ; ρώτησε ό κ. Φλώριο.
—"Οχι, δέν ξεύρω πώς λέγεται, άλλά θυμοΰμαι ότι τον είχαν ίδή στούς άρρα- 

βώνες τοΰ έξαδέλφου μου μαζύ μ’ ένα φίλο του.
—Μήπως γνωρίζεις τον φίλο του ; ρώτησε πάλι ό κ. Φλώριο.
-—’Όχι, αύτόν τον ξαναεΐδα στή κηδεία μόνο του.
—Καί τώρα τί ζητείς άπό μας κ. Γρηγορίου, τοΰ είπε ό ’Αστυνόμος.
—Νά μοΰ παραδώσουν τά πράγματα του έξαδέλφου μου νά τά στείλω στή 

μητέρα του, στήν Κύπρο.
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—Εμείς θά φροντίσουμε γ ι’ αύτό καί θά σάς είδοποιήσωμε, τοϋ είπε ό κ. 
Φλώριο

'Ύστερα άπό τήν άναχώρησιν του Γρηγορίου, καθήσαμε μέ τον ’Αστυνόμο κ. 
Φλώριο καί συσχετίσαμε τις πληροφορίες μου γύρω άπό τήν οικογένεια Σκυριανοϋ 
μέ τά νεώτερα αύτά στοιχεία.

—Κάτι τό ύποπτο παρουσιάζει ή οικογένεια αύτή, μου είπε ό άστυνόμος. Καί 
τώρα σου συνιστώ νά πλησιάσης τό ζεύγος Κουφάδη.

Τό άπόγευμα τής ιδίας ημέρας πήγα στήν Ίμπραϊμία, στο κατάστημα του 
κ. Κουφάδη. Ό  κ. Κουφάδης ήταν φίλος μου καί δεν παραξενεύτηκε μέ τήν έπί- 
σκεψίν μου. ’Από συζήτησι σέ συζήτησι φτάσαμε καί στήν ύπόθεσι Ίωαννίδη

—Καλό παιδί ό Ξενοφών μά λίγο άστατος Δέ στάθηκε συνεπής στο λόγο 
του, μου είπε.

—Δηλαδή σέ ποιο λόγο του ;
—Τάχε φτιάξει μέ τήν καϋμένη τήν ’Ανθή τοϋ Σκυριανοϋ, τής έδωσε λόγο 

πώς θά τήν παντρευτή, είχαν νομίζω καί προχωρημένες σχέσεις. Καί χθές πού 
πήγαμε μέ τή γυναίκα μου νά τούς δοΰμε καί συζητούσαμε γ ι’ αύτά, ήρθε πάνω στήν 
ώρα ό ξάδελφός του νά πάρη τά πράγματά του. μά όπως ήταν όλοι τους λυπημένοι 
καί νευρικοί δέν τοϋ τά έδωσαν κι’ έφυγε.

Κατόπιν όλοι πάλιν συζητούσαν άγανακτισμένοι καί μάλιστα ό Τσουράς, ό 
φίλος τής Φωτεινής, τής άλλης κόρης τοϋ Σκυριανοϋ, μάς έλεγε : «ποιος ξέρει ποιος 
τον καθάρισε γιατί θ’ άθέτησε κι’ άλλοΰ τό λόγο του πριν άρραβωνιαστή τήν ’Ατίση».

"Ωστε ό νέος μέ τό πουκάμισο πίσω άπό τό παράθυρο κατά τον Γρηγορίου 
ήταν ό Τσουράς ή Γάϊλας, γνωστός σέ μάς, σκέφτηκα. Δέν ήθελα άλλα άπό τον 
Κουφάδη, γιατί δέν γνώριζε καί περισσότερα, κ ι’ έφυγα γιά νά συναντηθώ μέ τον 
κ. Φλώριο.

"Οταν σέ λίγο τοϋ εξιστόρησα τά νεώτερα, μέ ρώτησε.
—Λοιπόν, ’Αλεξίου, ποιο συμπέρασμα βγάζεις άπ’ δλα αύτά ;

—Κύριε ’Αστυνόμε, έχω τή γνώμη πώς τό ίδιο συμπέρασμα βγάλατε καί σείς. 
Άπό τήν οικογένεια Σκυριανοϋ ξεδιπλώνεται κάποια πτυχή τοϋ πέπλου πού σκε
πάζει τό μυστηριώδη θάνατο τοϋ Ίωαννίδη.

—’Ακριβώς, αύτό σκεπτόμουνα καί γώ καί πρέπει νά προσέξωμε πολύ. Τώρα 
θά φύγης άμέσως γιά τήν Τάντα νά βρής τον Γάΐλα.

Πήρα δύο συνεργάτες μου καί σέ λίγες ώρες βρισκόμασταν εκεί. Βρήκα τό 
Γάΐλα στο εξοχικό κέντρο, δπου δούλευε.

—Πού μένεις, Γάΐλα; τον έρώτησα. Ποΰ είναι τό δωμάτιό σου; Θέλω νά κάνω 
μιά μικρή έρευνα.

Ό  Γάϊλας χλώμιασε, μά συγκρατήθηκε καί χωρίς άντίρρησι μάς συνώδευσε 
σέ κάποιο στενό δρόμο τής Τάντας, δπου ήταν τό σπίτι.

Σ’ δλο τό δρόμο μέ ρωτούσε επίμονα.
—Γιατί, κύριε ’Αλεξίου, θέλετε νά κάνετε έρευνα στο δωμάτιό μου;
—Γιά ναρκωτικά, Γάΐλα- έχω πληροφορίες δτι κάπου είσαι .μπερδεμένος.
Μέ τήν άπάντησί μου αύτή πρόσεξα πώς συνήλθε κάπως άπό τήν ταραχή πού 

τον κρατοΰσε.
Μπήκαμε στο δωμάτιο κ ι’ άρχίσαμε τήν έρευνα.
"Οπως ψάχναμε δήθεν γιά ναρκωτικά προσέχαμε τό καθετί πού έπεφτε στά 

χέρια μας, γράμματα, σημειώματα, φωτογραφίες κλπ. Τέλος, σ’ ένα συρτάρι τοϋ κο
μοδίνου, βρήκαμε δύο έπιστολές, πολύ πρόσφατες καί πολύ σημαντικές. Τις έβαλα 
στή τσέπη μου καί χωρίς χρονοτριβή είπα στο Γάΐλα :—Πάμε γιά τήν ’Αλεξάνδρεια.

’Εκείνος διεμαρτύρετο καί έλεγε.
—Δέ βρήκατε τίποτε, γιατί θέλετε νά μέ πάτε στήν ’Αλεξάνδρεια;
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—Αύτά θά τά ποΰμε εκεί, Γάϊλα, του απάντησα καί μπήκαμε στο αύτοκίνητο 
τής ’Αστυνομίας πού μάς περίμενε.

Βράδυ σχεδόν φθάσαμε στην ’Αλεξάνδρεια.
'Ο κ. Φλώριο βρισκόταν στην ’Ασφάλεια καί περίμενε.
Τό Γάϊλα έβαλα ύπό έπιτήρησι στο γραφείο μου κ ι’ έγώ πήγα στον άστυνόμο. 
—Τά νέα σου, ’Αλεξίου.
—Μοϋ φαίνεται, κύριε ’Αστυνόμε, πώς πέσαμε διάνα πάνω στην ύπόθεσι. 

'Ο Γάϊλας είναι έδώ. Διαβάστε κι’ αύτές τις έπιστολές.
Καί οί δύο ήταν άπό κάποια φιλενάδα του Φωτεινή. Μετά άπό τά διάφορα 

έρωτόλογα, τοϋ έγραφε σέ μία παράγραφο τά έξής :
«Γιά την ύπόθεσι πού ξέρεις, όλα πάνε καλά καί νά μην άνησυχής».
Καί οί δύο έπιστολές είχαν ταχυδρομηθή άπό την ’Αλεξάνδρεια καί άσφαλώς

ήσαν τοϋ Σκυριανοΰ.
—"Οπως φαίνεται, ’Αλεξίου, θά ξενυχτήσουμε. Πάρε τούς συνεργάτες σου καί 

θά φέρετε ολόκληρη την οικογένεια Σκυριανοΰ στο γραφείο, καθώς καί τό ζεύγος 
Κουφάδη.

"Υστερ’ άπό λίγη ώρα οί δύο οικογένειες βρίσκονταν στην ’Ασφάλεια, σέ χω- 
ριστά δωμάτια.

'Ο κ. Φλώριο άρχισε νά καλή έναν - έναν γιά άνάκρισι.
Πρώτος έκλήθη ό γέρο-Σκυριανός.
—Πές μου σέ παρακαλώ, τοϋ είπε ό ’Αστυνόμος, τις τελευταίες αύτές μέρες 

ποιούς ξένους έπισκέπτες δεχθήκατε στο σπίτι σας;
—Κανέναν, έκτος άπό τον κ. Κουφάδη μέ την κυρία του καί τον έξάδελφο τοϋ 

μακαρίτη Ξενοφώντα, πού ήρθε νά πάρη τά πράγματά του.
—Κανέναν άλλον γνωστόν σας, συγγενή, φίλο;
—’Όχι, κ. ’Αστυνόμε.
—Θυμηθείτε, τοϋ είπε μέ αυστηρότητα ό κ. Φλώριο.
—’Όχι, κανέναν.
Κατόπιν κάλεσε κατά σειράν τούς άλλους τής οικογένειας Σκυριανοΰ. "Ολοι 

άνέφεραν τά ίδια πράγματα σάν νά ήσαν συνεννοημένοι.
Ό  ’Αστυνόμος τότε σηκώθηκε άπ’ τό κάθισμά του καί βημάτιζε νευρικά.

—Λέτε όλοι σας ψέμματα, καί κάλεσε τό ζεύγος Κουφάδη εις άντιπαράστασιν.
'Όταν μπήκαν οί Κουφάδη στο γραφείο, τά μέλη τής οικογένειας Σκυριανοΰ 

άλληλοκοιτάζονταν κ ι’ έχασαν πιο πολύ τό χρώμα τους.
—Κυρία, καί κύριε Κουφάδη, θυμάστε νά μάς πήτε, κατά τήν ώραν τής προχθε- 

νής έπισκέψεώς σας στο σπίτι τών Σκυριανοΰ, ποιος άλλος ήταν έκεί ;
—Μάλιστα, κ. ’Αστυνόμε, ήταν ό Τσουράς καί κατόπιν ήλθε ό Γρηγορίου, έξά- 

δελφος τοΰ μακαρίτη, νά πάρη τά πράγματά του.
—Ψέμματα, κ. ’Αστυνόμε, είπε ό Σκυριανός.
Ό  Κουφάδης, κουρασμένος άπ’ αυτή τή περιπέτεια, ξαφνιάστηκε μέ τήν άπάν- 

τησί τοΰ Σκυριανοΰ, καί νευριασμένος γύρισε καί τοΰ είπε.
—Γιατί δέν θέλετε νά πήτε στον κ. άστυνόμο τήν αλήθεια; Πίταν καί ό Τσουράς 

καί μάλιστα συζητώντας γιά τον μακαρίτη Ίωαννίδη, πώς τον σκότωσαν, μάς είπε 
’ «ποιος ξέρει πού άλλοΰ άθέτησε τό λόγο του καί τον ξεπάστρεψαν».

-—Καί τώρα τί έχετε νά πήτε ; δέν καταλαβαίνω τή στάσι σας αύτή στο νά 
θέλετε νά κρύψετε τον Γάϊλα, εϊπεν ό άστυνόμος.

—Κύριε άστυνόμε, μ’ άναγκάζετε νά σάς έξομολογηθώ κάτι τό οικογενειακό. 
Ό  Γάϊλας είναι φίλος τής κόρης μου καί αυτός είναι ό λόγος πού τον κρύβω. Καί 
τώρα είμεθα έλεύθεροι νά φύγουμε ;

(  Συνεχίζεται)
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-  ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ -

’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest», 
κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Καθώς σταμάτησε τή δουλειά της μέσα στο σπίτι καί κοίταξε πίσω στην 
αύλή, ή νοικοκυρά είδε το σκυλί της να κουβαλά ένα πακέτο τυλιγμένο μέσα σέ μιά 
εφημερίδα, πάνω στα χόρτα. Μέ κάποια άνησυχία φώναξε τό σκυλί κοντά της.

—«Κοίταξε τί είναι εκεί μέσα» είπε ή γυναίκα στην κόρη της. «Κανένας μα
θητής θά πέταξε τό πρόγευμά του μέσα στην αύλή».

Ή  κοπέλλα βγήκε έξω καί έσπρωξε μέ τή μύτη του παπουτσιού της τό δέμα. 
«’Όχι, αύτό φαίνεται σάν κρέας».

—«Μπορεί νά είναι δηλητηριασμένο» είπε ή μητέρα καθώς στεκόταν στήν 
πόρτα καί κρατούσε τό σκυλί άπό τό λουρί.

Ή  νέα τό άνασκάλεψε πάλι. ~Ηταν κάτι πού έμοιαζε σάν μπούτι χοιρινό αύτό 
πού κύλισε έξω άπό τις έφημερίδες. Τό γύρισε άπό τό άλλο μέρος καί οπισθοχώρησε 
έντρομη.

—«Μητέρα» είπε χλωμιάζοντας «είναι άνθρώπινο πόδι μέ βαμμένα νύχ ια !!» .
Ή ταν 11 ή ώρα τής Πέμπτης, 8 ’Ιουνίου 1961, δταν οί πρώτοι άστυνομικοί 

—έν στολή—κατέφθασαν μ’ ένα αύτοκίνητο άπό τό ’Ήηστ Πρέσινκτ, στήν αύλή 
τού σπιτιού αύτοΰ, πού ήταν στο νοτιοανατολικό τμήμα τής Πόρτλαντ τού Όρέγκον.

Τό σπίτι βρισκόταν έπί τής οδού Σή Πάϊν, σέ μιά ήσυχη συνοικία άπό παλιά 
μεγάλα οικήματα, μέ περιποιημένες αύλές καί ψηλά παχύσκια δένδρα. Στο δρόμο 
αύτόν ήταν καί τό σχολείο Μπάκμαν. Δίπλα στο σπίτι ήταν ένας άνοικτός χώρος 
γεμάτος βάτους.

Καθώς οί άστυνομικοί εξέταζαν τό μακάβριο εύρημα τού σκυλιού, έδωσαν 
συγχρόνως σήμα, ζητώντας ένίσχυσι άπό τούς υπαλλήλους τής άσφαλείας. Ό  προϊ
στάμενος τής άσφαλείας, Μπάι'ρον Σήηλντς, είχε νά έκτελέση μιά σοβαρή εργασία 
στον τόπο τού ευρήματος. Μεταξύ τών συνεργατών του συγκαταλέγονταν ό άρχι- 
φυλαξ Τόμ Τένναντ, ό ύπαστυνόμος Γουΐλλιαμ Χήφ, οί άστυφύλακες Πρέσκοτ Χά- 
τσινς, Ραίη Μπράουν καί Πώλ Χαίη καί τέλος ό δικαστής έπί αιφνίδιων θανάτων 
Ρός Γούν τγουώρντ.

Τό πόδι άνήκε σέ γυναίκα, ήταν δεξί καί ήταν κομμένο άπό τον άστράγαλο. 
Η τομή φαινόταν πρόσφατη. Δέν είχεν άρχίσει άκόμα ή άποσύνθεσις.

Στήν άκρη τής αύλής, κοντά στούς βάτους, βρέθηκε καί τό άλλο πόδι. ’Ήταν 
κι αύτό επίσης τυλιγμένο μέσα σέ φύλλα μιάς εβδομαδιαίας έφημερίδος τής Πόρ
τλαντ. 'Ένα άλλο δέμα πού βρέθηκε έκεϊ κοντά, περιείχε ένα γυναικείο χέρι.

Ψάχνοντας τήν αύλή, οί άστυνομικοί βρήκαν μιά σακκούλα του μπακάλη, 
μέσα στήν οποία βρισκόταν ένα δέμα τυλιγμένο σ’ έφημερίδες. Μέσα σ’ αύτό ήταν 
το δεξί χέρι μέ τά νύχια βαμμένα, δπως καί τού ποδιού, μέ ζωηρό κόκκινο χρώμα. 
Ηταν ένα άδύνατο, περιποιημένο χέρι.

Ό  Τένναντ ρώτησε τό δικαστή έάν μπορούσαν νά ληφθοΰν τά δακτυλικά άπο- 
τυπωματα άπό τό χέρι.

—«Βεβαίως» εΐπεν ό Γούντγουώρντ «άλλά θά θέλαμε νά συγκεντρώσωμε δλα 
τα μέλη άμέσως στο νεκροτομείο. Πρέπει νά τά βάλωμε στήν ψΰξι, γιατί θά βοηθή
σουν τον ιατροδικαστή».

Μιά ισχυρή άστυνομική περίπολος, βοηθουμένη καί άπό άστυνομικά σκυλιά, 
άρχισε τή συστηματική έρευνα τής αύλής καί τών άλλων άνοΐκτών χώρων τής περιο- 
Χης. Ή  έρευνα έκάλυψε σχεδόν 112 τετράγωνα τής πόλεως. ’Αλλά τό μόνον έπί 
πλέον εύρημα ήταν ένα τμήμα τού άνω μηρού πού βρέθηκε μέσα σέ κάτι άγριόχορτα,
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τρία τετράγωνα πιο πέρα άπό τό σπίτι δπου βρέθηκαν τά άλλα μέλη τού πτώματος.
Δεν ύπήρχεν -άμφιβολία δτι είχε διαπραχθή έγκλημα. ΤΗταν ένα άσύνηθες 

έγκλημα, πού δεν είχε ξαναγίνει στήν Πόρτλαντ, το όποιο θύμισε στους άστυνο- 
μικούς την δχι ευχάριστη καί άλυτη άκόμα ύπόθεσι «Μπλάκ Ντάλια» τοϋ 1947, 
στο Λος "Αντζελες, δηλαδή τη δολοφονία της Έλίζαμπεθ Σόρτ, 22 ετών, τό κομμα
τιασμένο σώμα τής οποίας βρέθηκε σ’ ένα άνοΐκτό χώρο.

'Ο άστυνόμος Σήηλντς, ό Τένναντ καί ό Γούντγουώρντ περίμεναν άνυπόμονα 
τό βράδυ έκεΐνο στο γραφείο τοϋ δικαστοϋ έπί αιφνίδιων θανάτων, μέχρις δτου ό 
ιατροδικαστής—παθολόγος συνεπλήρωσε τήν έξέτασίν του έπί τών άνευρεθέντων 
μελών τοϋ πτώματος.

Άποφάνθηκε δτι ή γυναίκα είχε δολοφονηθή 24—48 ώρες προ τής άνευρέ- 
σεως τών μελών, πράγμα πού τοποθέτησε τήν διάπραξι τοϋ έγκλήματος κατά πάσαν 
πιθανότητα στις πρωινές ώρες τής 6 ’Ιουνίου. «Αυτό δεν είναι άπολύτως βέβαιον» 
προσέθεσεν. «Μπορεί νά έχη διαπραχθή καί τή νύχτα τής Δευτέρας».

—«Μπορείτε νά βγάλετε συμπέρασμα περί τής έξωτερικής έμφανίσεως τοϋ 
θύματος, τής φυσικής περιγραφής της δηλαδή;» ρώτησε ό Σήηλντς.

—«Κάτι μπορώ νά συνθέσω. ΤΗταν μελαχροινή, πιθανώς μέ μαΰρα μαλλιά 
καί ήλικίας μεταξύ 18—30 έτών. Τά μέλη δείχνουν δτι πρόκειται περί καλλιγράμ
μου γυναίκας, πιθανώς άδύνατης. Τά κόκκαλά της είναι πολύ λεπτά. Τό δψος της 
πρέπει νά ήταν 1,60—1,65 μ.

—«'Υπάρχουν μερικές πληγές καί σημάδια μεταξύ τοϋ δευτέρου καί τρίτου 
δακτύλου τοϋ ποδιοΰ, άλλά αύτό είναι ένα σύνηθες κληρονομικό φαινόμενο».

—«Τί λέτε γιά τις διαστάσεις ύποδημάτων πού πρέπει νά φορούσε;».
—-«Αυτό πού μπορώ νά πώ είναι ότι τό δεξί πόδι είναι 0,23 μ. μήκος. ’Απ’ 

αύτό μπορείτε νά βγάλετε τις διαστάσεις τών παπουτσιών».
Τήν άλλη μέρα τό πρωί έστάλη ένας άστυνομικός σ’ ένα κατάστημα ύποδη

μάτων γιά νά έλέγξη τά μέτρα, ό όποιος καί άνέφερε δτι τό θΰμα έπρεπε νά φορά 
παπούτσι 8 1 /2 ή 9 νούμερο.

Ό  Σήηλντς είχε μεγάλες έλπίδες δτι ή ταυτότης τοϋ θύματος θά διεπιστώ- 
νετο άπό τά δακτυλικά άποτυπώματα. Καί αύτό βέβαια έάν ή γυναίκα αύτή συγκα- 
ταλέγοταν μεταξύ τών 350.000 άτόμων, τών όποιων διά τον ένα ή τον άλλο λόγο 
είχαν ληφθή τά δακτυλικά άποτυπώματα άπό τή δακτυλοσκοπική ύπηρεσία τής 
Πόρτλαντ.

Βάσει τής ταξινομήσεως καί τοϋ γένους, άποκλείσθηκαν περί τις 200.000 
άποτυπώματα. Τά υπόλοιπα 150.000 έλέγχθησαν όπτικώς. ΤΗταν ένα τεράστιο 
έργο, άλλά είχε καταρτισθή ένα καλό συνεργείο ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Τσάρλς 
Χάμιλτον καί ή έργασία τελείωσε μέσα σέ 36 ώρες.

"Οταν τελείωσε ό έλεγχος τοϋ άρχείου δακτυλικών άποτυπωμάτων, ό Χά
μιλτον άνέφερε δτι τά άποτυπώματα τοϋ θύματος δέν υπήρχαν στο άρχεϊο.

Έν τώ μεταξύ άλλοι άστυνομικοί έκαμαν έλεγχο στις διάφορες άναφορές περί 
έξαφανισθέντων άτόμων. Προχωρούσαν άργά καί προσπαθούσαν νά έντοπίσουν τις 
υποψίες τους.

Μιά νέα 19 έτών έγκατέλειψε τό σπίτι της, τό Σάββατο, άπόγευμα 3 ’Ιουνίου, 
μέ μιά βαλίτσα, λέγοντας στούς γονείς της δτι θά πήγαινε νά περάση τή βραδυά της 
στο σπίτι μιάς φιλενάδας της. 'Η νέα αύτή δέν έφθασε ποτέ στο σπίτι τού άλλου 
κοριτσιού καί οί δικοί της δέν τήν ξαναεΐδαν.

Οί άστυνομικοί ύπωπτεύθηκαν μήπως τό θΰμα ήταν αύτή ή νέα, γιατί οί γονείς 
της είχαν αναφέρει ώς ένα γνώρισμά της δτι είχε πλατειά πόδια.

’Αργότερα δμως, τό κορίτσι αύτό βρέθηκε στήν Καλλιφόρνια μαζί μ’ ένα νέο 
μέ τον οποίο είχαν άλληλοαπαχθή.

Μιά υπάλληλος, 26 έτών, θεωρήθηκε ώς τό θΰμα, άλλά μόνο γιά λίγο. Είχεν
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έγκαταλείψει τή δουλειά της άπό τδ γραφείο πού δούλευε στήν πόλι, τή Δευτέρα 5 
’Ιουνίου καί δέν είχε ξαναεπιστρέψει. Αύτό ήταν αλήθεια, άλλα δπως άποδείχθηκε, 
άπό τήν έρευνα, αύτή ξανάκανε τήν έμφάνισί της στο γραφείο την Τετάρτη για να 
δανεισθή 10 δολλάρια άπό ένα φίλο. Δηλαδή ήταν έν τή ζωή τότε, ένω κατά τό χρόνο 
αύτό τό θύμα ήταν νεκρό.

Μια οικοδέσποινα, 24 ετών, είχεν έγκαταλείψει τό σπίτι της, τό άπόγευμα τής 
Δευτέρας 5 ’Ιουνίου, παίρνοντας μαζί της 100 δολλάρια περίπου γιά ν’ άγοράση 
ένα δώρο γιά τά γενέθλια του πατέρα της. ’Από τότε δέν ξαναγύρισε στο σπίτι 
—άνέφερεν ό σύζυγος πού άνησύχησε. ’Αλλά ή γυναίκα αύτή φορούσε παπούτσια 
νούμερο 7, δηλαδή πολύ μικρότερα άπό τή γυναίκα τής οποίας τό πόδι έφυλάσσετο 
στο νεκροτομείο.

Καί ή έρευνα συνεχίσθηκε. Τή Δευτέρα, τέσσερες ημέρες μετά τήν άνεύρεσι 
τών μελών, οί άστυνομικοί ήλεγξαν όλες τις άναφερθεΐσες περιπτώσεις έξαφανι- 
σθέντων άτόμων κατά τήν περίοδο μεταξύ 1ης καί 6ης ’Ιουνίου. «Κάτι θά έχομε 
παραλείψει. Πρέπει νά άρχίσουμε πάλι άπό τήν άρχή» είπε ό Τένναντ.

—« Ά ς  άκολουθήσουμε άλλη τακτική» είπε ό Σήηλντς, παραμερίζοντας τό 
φάκελλο μέ τά ληφθέντα τηλεγραφήματα άπό άλλες άστυνομικές υπηρεσίες σχετι- 
κώς μέ τον έλεγχο τών έξαφανισθέντων άτόμων άπό τις περιφέρειές τους. « ’Έχομε 
ένα θετικό μέσο άποδείξεως τής ταυτότητος τού θύματος.........  μιά σειρά δακτυ
λικών άποτυπωμάτων. ’Ά ς τά χρησιμοποιήσομε λοιπόν καί πάλι».

—«Σύμφωνος είμαι κ ι’ εγώ, άλλά τί έχετε κατά νοΰν ; Τά δακτυλικά άποτυ- 
πώματα δέν θά μάς βοηθήσουν, έκτος έάν έχουμε κάτι τό συγκεκριμένο γιά νά τά 
συγκρίνουμε μ’ αύτά».

—«Αύτό άκριβώς θέλω νά πώ κ ι’ έγώ. Δέν μπορούμε νά περιορίσουμε τις έξα- 
φανισθεΐσες γυναίκες έκτος έάν κάνουμε σύγκρισι τών δακτυλικών τους άπο
τυπωμάτων. Πρέπει νά έπισκεφθοΰμε τις κατοικίες τους καί νά πάρουμε τυχόν 
λανθάνοντα άποτυπώματα άπό προσωπικά τους άντικείμενα. Χρειάζεται πολύ έργα- 
σία, άλλά είναι ό μόνος τρόπος. Νομίζω ότι μερικές περιπτώσεις έξαφανίσεων φαί
νονται πιο πιθανές άπό τις άλλες».

—«Μάλιστά, δυο—τρεις ταιριάζουν. Σέ μιά άπ’ αύτές ήλπιζα καί περίμενα, 
αλλά οί διαστάσεις τού παπουτσιού δέν συμφωνούσαν. Φορούσε 7 νούμερο παπούτσι, 
ένω τό θύμα ύποτίθεται δτι φορούσε 81/2 ή 9».

Ό  Σήηλντς κοίταξε γιά μιά στιγμή τήν άστυνομική υπάλληλο πού τακτο
ποιούσε τούς φακέλλους στο γραφείο της. Τού ήρθε μιά ιδέα. 'Η ύπάλληλος ήταν 
μιά ωραία μεγαλόσωμος γυναίκα μέ άθλητικές διαστάσεις.

—«Δέν μοΰ λέτε δεσποινίς, τί νούμερο παπούτσια φοράτε;».
'Η νέα κάθισε κάτω κ ι’ έβγαλε τό ένα δερμάτινο άστυνομικό ύπόδημά της.
—«Μέ συγχωρεΐτε, άλλά πρέπει νά ίδώ. Τά πολιτικά μου παπούτσια είναι 

μισό πόντο μικρότερα». Έξήτασε τά νούμερα πού ήταν τυπωμένα. «Αύτά έδώ είναι 
81/2, άρα τό πολιτικό παπούτσι πού φορώ είναι 8 νούμερο».

'Ο Τένναντ τοποθέτησε ένα χάρακα στο πάτωμα. «Σάς πειράζει νά βάλετε 
τό πόδι σας μέ τήν κάλτσα πάνω στο χάρακα;».

Τό μήκος τού ποδιού τής νέας ήταν 0.25 μ.
—«Κάτι είναι λάθος. Τό πόδι τής δεσποινίδος είναι 0,25 μ. καί φορά 8 ή 

8, 1 /2 νούμερο παπούτσι. Δέν βλέπω γιατί στη περίπτωσί μας ένα πόδι μήκους 
0.23 φορά 8, 1 /2 ή 9 νούμερο παπούτσι» είπε ό Τένναντ.

—«Κάποιος έκανε λάθος στο κατάστημα ύποδημάτων» είπε ό Σήηλντς. «Νο
μίζω δτι είναι καλύτερα νά άρχίσουμε άμέσως μέ τά δακτυλικά άποτυπώματα».

—«Μάλιστα» είπε ό Τένναντ «καί ξέρω άπό πού νά άρχίσουμε».
Τό σημεΐον άπ’ δπου άρχισαν αί άστυνομικοί καί ή υπηρεσία σημάνσεως ήταν 

ενα ταπεινό πράσινο σπιτάκι, κοντά στο πάρκο Κολούμπια, στη βόρεια άκρη τής Πόρ-
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τλαντ, στο άντίθετο σημείο άπό την περιοχή οπού είχαν βρεθή τά μέλη του πτώ
ματος.

Τό σπίτι αύτό ήταν έπί της λεωφόρου Νόρθ Ντουάϊτ. Σ’ αυτό κατοικούσε ό 
Λώρενς Κώντλ, ένας νεαρός εργάτης μεταλλουργίας μέ τη γυναίκα του καί τά δυο 
παιδιά του.

Τό ένδιαφέρον τοϋ Τένναντ εϊχε συγκεντρωθή στή σύζυγο τοϋ Κώντλ γιατί 
φορούσε 7 νούμερο παπούτσι καί γιατί είχεν έξαφανισθή κατά τη χρονική περίοδο 
πού διεπράχθη τό έγκλημα. Ή  Τζόαν Κώντλ ήταν μία ευκίνητη, άρτίμελής, μελαψή 
γυναίκα μέ μακρυά μαλλιά μέχρι τούς ώμους, ήλικίας 24 έτών, πού είχε γεννηθή 
στήν Πόρτλαντ.

'Ο σύζυγός της είχε νά τήν ίδή άπό τή Δευτέρα, 5 ’Ιουνίου. 'Ο Κώντλ άνέ- 
φερε τήν έξαφάνισι τής συζύγου του στις 7 ’Ιουνίου, μιά ημέρα προ τής άνευρέσεως 
των μελών στή νοτιοανατολική Πάϊν στρήτ. Είχε καθυστερήσει νά καταφύγη στήν 
άστυνομία έπί δύο ήμέρες, πιστεύοντας ότι ή σύζυγός του θά έπέστρεφε στο σπίτι 
καί φοβούμενος τή δημοσιότητα καί τά πιθανά σκάνδαλα, τά όποια θά προέκυπταν 
άπό τις άναζητήσείς τής άστυνομίας.

Ό  Κώντλ είπε δτι ή σύζυγός του έγκατέλειψε στο σπίτι τό άπόγευμα τής 
Δευτέρας μέ σκοπό νά πάη έξω γιά ν’ άγοράση ένα δώρο γιά τά γενέθλια τού πα
τέρα της. Είχε μαζί της 100 δολλάρια περίπου, αλλά δέν πήρε μαζί της άλλα ρούχα 
εκτός άπό εκείνα πού φορούσε. Στον πατέρα της δμως δέν έφθασε ποτέ, οΰτε καί οί 
διάφοροι συγγενείς της στήν Πόρτλαντ τήν ξαναεϊδαν.

'Ο ’ίδιος ό Κώντλ άσχολήθηκε τον περισσότερο χρόνο κατά τις δύο εκείνες 
ήμέρες ψάχνοντας γιά τήν Τζόαν καί έπισκεπτόμενος φίλους καί συγγενείς. ’Επίσης 
διέθεσε άρκετό χρόνο ψάχνοντας στά μπάρ, στά όποια ή Τζόαν σύχναζε κατά τό 
παρελθόν.

'Ο Κώντλ έξήγησε δτι ή σύζυγός του ήταν τελευταία πολύ στενοχωρημένη, 
λόγφ τής άσθενείας τής μητέρας της, ή οποία είχε πεθάνει μερικές μόνον ώρες πρίν 
νά έλθουν οί άστυνομικοί.

Ή  Τζόαν δέν ήταν τύπος άπό έκείνους πού ξενυχτοΰν στά μπάρ, άλλά ό σύ
ζυγός της υπέθετε δτι, ’ίσως ή ψυχική της κατάστασις νά τήν παρεκίνησε νά πιή, 
προσέθεσε δέ, δτι σύμφωνα μέ έξώδικες πληροφορίες του, ή σύζυγός του έθεάθη 
τή νύκτα τής 5ης ’Ιουνίου σ’ ένα μπάρ στήν νοτιοδυτική Πόρτλαντ.

—«Δέν μπορούμε νά καταλήξουμε σέ συμπεράσματα μέχρις δτου κάνουμε 
τή σχετική έρευνα» είπε ό Τένναντ. «Θέλουμε τά δακτυλικά άποτυπώματα τής συ
ζύγου σας. Θέλουμε νά εξετάσουμε μερικά άντικείμενα, τά όποια αύτή είχε χρησι
μοποιήσει προσφάτως. Θά προτιμούσαμε τά άντικείμενα τά όποια προφανώς κανένας 
άλλος δέν χρησιμοποιούσε».

Ό  ειδικός τής σημάνσεως ζήτησε τά κοσμήματα τής Κας Κώντλ. Άπό εκεί 
άντέγραψε διάφορα λανθάνοντα δακτυλικά άποτυπώματα. Ά λλα  άποτυπώματα έλή- 
φθησαν άπό ποτήρια καί σερβίτσια.

Τά άποτυπώματα εξετάσθηκαν στο εργαστήριο καί συγκρίθηκαν μέ τά άπο
τυπώματα τού άνευρεθέντος χεριού.

Ή  έξέτασις καί σύγκρισις τών άποτυπωμάτων δέν άφησε άμφιβολίες στον 
προϊστάμενο τής σημάνσεως Χάμιλτον, δτι ή δολοφονηθεΐσα γυναίκα ήταν ή Τζόαν 
Κώντλ. «Δέν έχουμε τόσα άποτυπώματα γιά νά συγκρίνουμε, δσα θά θέλαμε, άλλά 
μπορέσαμε νά ταυτίσουμε τρία δάκτυλα καί ένα άντίχειρα μέ τά λανθάνοντα άποτυ
πώματα άπό τήν κατοικία τού Κώντλ. Γιά μένα είναι άπολύτως πειστικά».

( Συνεχίζεται)



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

TQN ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Τοπωνυμικά τω ν όδών Α θ η νώ ν  κατ’ άλφ αβητικήν σειράν
Έρμαγόρα.
Πάροδος της όδοΰ Δημοσθένους 6, στο Μεταξουργείο.
'Ο Έρμαγόρας, καταγόμενος άπό την Τήμνο της Αίολίδος, ήτο ρήτωρ καί 

ρητοδιδάσκαλος τοΰ 1ου μ. X. αίώνος, κορυφαίος τής Ροδιακής Σχολής.
Έρμιόνης.
Πάροδος τής όδοΰ Καλλιμάχου 3, στη βόρεια πλευρά τοΰ άλσους Παγκρατίου.
'Η Έρμιόνη, μοναχοκόρη τοΰ Μενελάου καί τής 'Ελένης, ήτο τόσον όμορφη 

ώστε ό "Ομηρος την θεωρούσε έφάμιλλη τής ’Αφροδίτης. "Οταν ή μητέρα της έφυγε 
με τον Πάρι στην Τροία, ήτο έννέα χρόνων. Κατά μαρτυρία τοΰ 'Ομήρου, παντρεύ
τηκε τον γυιό τοΰ Άχιλλέως, Νεοπτόλεμο.

Έρμου.
’Αρχίζει άπό την πλατεία Συντάγματος καί τελειώνει στην οδό Πειραιώς, 

απέναντι στο έργοστάσιο αεριόφωτος.
'Ο Ερμής, γυιός τοΰ Διός καί τής Μαίας (κόρης τοΰ ’Άτλαντος), γεννήθηκε 

σε μια σπηλιά τοΰ ορούς Κυλλήνης τής ’Αρκαδίας. "Ενεκα τής πανουργίας, εύκι- 
νησίας καί ρωμαλεότητός του, έχρήσιμοποιεϊτο άπό τον Δία ώς κήρυξ—άγγε- 
λιαφόρος. Έθεωρεϊτο ώς προστάτης των οδοιπόρων καί των έμπορων, ώς καί των 
αγώνων.

Έρμουπόλεως.
Πάροδος τής όδοΰ 'Αγίας Σοφίας 93, κοντά στη σιδηροδρομική γέφυρα τής 

Πλατείας ’Αττικής.
'Η Έρμούπυλις, πόλις καί λιμήν τής επαρχίας Σύρου, άποτελεΐ ανεξάρτητον 

δήμον. Γιά πολλά χρόνια ή 'Ερμούπυλις ήτο ή πρώτη εμπορική καί ναυτική πόλις 
της Ελλάδος. 'Η διάνοιξις τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου, ή ραγδαία άνάπτυξις τοΰ 
Πειραιώς, ώς καί άλλοι παράγοντες, μείωσαν σημαντικά την παλαιά κίνησι τής 
Ερμουπόλεως. Πάντως καί σήμερα είναι μία αρκετά ζωτική ελληνική πόλις.
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Έρμωνάσσης.
Βρίσκεται στή βόρεια πλευρά τοΰ εργοστασίου «Θέρμις», στο τέρμα Πα

τησίων.
'Η Έρμώνασσα, αρχαία πόλις τοΰ Βοσπόρου, κτίσθηκε άπό τούς βασιλείς των 

Μυτιληναίων, Σήμανδρον και Έρμώνασσαν. Κατ’ άλλους άναψέρεται ώς ’Ιωνική 
άποικία των Μιλησίων.

Έρσης.
Πάροδος τής όδοϋ Ζωσιμάδων 20, στα δυτικά τοΰ λόφου Στρέφη.
'Η "Ερση, μία άπό τις τρεις κόρες τοΰ Κέκροπυς, έκπροσωποΰσα την πρωϊνή 

δρόσο, άγαπήθηκε παράφορα άπό τον Έρμη. 'Ως έπίθετον ή λέξις έρση—έέρση άπε- 
δίδετο στήν ’Αθήνα καί στον Δία.

’Ερυθραίας.
Πάροδος της όδοΰ ’Ιλλυρίας 37, στο τέρμα τής λεωφ. γραμμής Πολυγώνου.
'Η ’Ερυθραία, χερσόνησος τής Μ. ’Ασίας, βρίσκ.ται στά δυτικά τοΰ κόλπου 

τής Σμύρνης. Δι’ αυτής έγένετο ή άποχώρησις τοΰ όγκου τής στρατιάς Μ. ’Ασίας, 
το τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Αύγκυστου τοΰ 1922. ('Ομώνυμη οδός υπάρχει καί σ’ 
άλλες συνοικίες).

’Ερυθρού Σταυρού.
Πάροδος τής Λεωφ. Κηφισίας 221, κοντά στο ομώνυμο Νοσοκομείο.
Πήρε αυτή τήν ονομασία γιατί οδηγεί στο Νοσοκομείο τοΰ Ε.Ε.Σ. 'Ο Ερυ

θρός Σταϋρός, ανθρωπιστική όργάνώσις διεθνούς καί έθνικοϋ χαρακτήρος, απο
βλέπει στήν άνακούφισι τοΰ πόνου καί τής δυστυχίας τοΰ άνθρώπου, ανεξαρτήτως 
θρησκεύματος, φυλής ή πολιτικής τοποθετήσεως. Ή  δράσις του συνεχίζεται τόσο 
στον καιρό τής ειρήνης, όσο καί τοΰ πολέμου. Κατόπιν διεθνών συνθηκών, άπολαμ- 
βάνει τών προνομίων τής ούδετερότητος καί τοΰ άπαραβιάστου τοΰ εμβλήμα
τος του.

'Η όργάνώσις αύτή έχει τήν άρχή τής ίδρύσεώς της στον ελληνοχριστιανικό 
πολιτισμό. 'Ο Σαμαρείτης τοΰ Ευαγγελίου ύπήρξεν ή βασική άφετηρία τών ώραίων 
σκοπών της. Το πρώτο άλλά σταθερό βήμα γιά τήν ΐδρυσι εοϋ Ε. Σ., έγινε άπό τήν 
Άγγλίδα φιλάνθρωπο Φλώρενς Νακτιγκαίηλ, ή οποία τό 1854 έζησε άπό κοντά, τις 
σκληρότητες τοΰ Κριμαϊκού πολέμου. Γυρίζοντας στο Λονδίνο, 'ίδρυσε τήν πρώτη 
συστηματική σχολή άδελφών νοσοκόμων.

Ή  όλοκλήρωσις τοΰ έργου, σέ διεθνή κλίμακα, οφείλεται στον Ελβετό, Ερ
ρίκο Ντυνάν, ό όποιος κ ι’ αυτός έζησε άπό κοντά τον γαλλοαυστριακό πόλεμο τοΰ 
1859. Μέ δικές του ένέργειες, συνεκλήθη τον ’Οκτώβριο τοΰ 1863, στή Γενεύη, Διε
θνές Συνέδριο, μέ τις άποφάσεις τοΰ οποίου θεμελιώθηκε τό έργο τοΰ Ε.Σ

Τό 1877 ιδρύθηκε, υπό τήν προστασίαν τής βασιλίσσης ’Όλγας, ό Ελληνικός 
Σύλλογος τοΰ Ε.Σ. Πρώτος πρόεδρος τοΰ Ε.Ε.Σ. ύπήρξεν ό Διοικητής τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, Μάρκος Ρενιέρης. Σήμερα πρόεδρος τούτου _ΐναι ό Κ. Γεωργακόπουλος, 
τ. Πρωθυπουργός υπηρεσιακών κυβερνήσεων. Τό όμοόνυμο Νοσοκομείο κτίσθηκε 
μέ δωρεές τών Έμ. Μπενάκη καί Κοργιαλένιου καί λειτουργεί άπό τήν 15 Δεκεμ
βρίου 1930.

’Ερυθρών.
Πάροδος τής όδοϋ Άλκαμένους 38, κοντά στή στάσι «Παιωνίου» τών Λεω

φορείων Σεπολίων.
Αί Έρυθραΐ, μία τών δώδεκα πόλεων τής μικρασιατικής’Ιωνίας, κατ’ άλλους 

μέν κτίσθηκε άπό Κοήτες, μέ άρχηγό τον ’Ερυθρόν, κατ’ άλλους δέ ήτο άποικία τών 
’Ερυθρών τής Βοιωτίας.
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’Ερυμάνθου.
Πάροδος τής όδοϋ ’Ισμήνης 21, άνατολικά τοΰ λόφου Κολωνοϋ.
'Ο Ερύμανθος, ογκώδης οροσειρά τής Πελοποννήσου, βρίσκεται στά σύνορα 

Άχαίας—’Ηλείας καί ’Αρκαδίας. Ά π ’ αύτόν πηγάζουν πολλοί ποταμοί, όπως ό 
Πηνειός, ό Ερύμανθος, ό Σελεινοΰς κ. ά.

Έρυσίχθωνος.
Πάροδος τής όδοϋ 'Ηρακλειδών 33, στά ’Ά νω Πετράλωνα.
'Ο Έρυσίχθων, ’Αθηναίος ήρως, κατά τον Παυσανία, ήτο γυιός τοΰ Κέκροπος 

καί άδελφός τής Άγλαύρου, "Ερσης καί Πανδρόσου.
Έρωτοκρίτου.
Πάροδος τής όδοΰ Λυσίου 12, κοντά σ.τόν Ά γιο  Νικόλαο τής Πλάκας.
'Ο Έρωτόκρίτος, γυιός τοΰ συμβούλου τοΰ άρχαίυυ βασιλέως των ’Αθηνών 

'Ηράκλη, αγάπησε, παράφορα την κόρη τοΰ βασιλέως, Άοετοΰσαν. Μέ θέμα τούς 
έρωτες τοΰ Έρωτοκρίτου προς την Άρετοΰσαν, ό Κρητικός ποιητής Βιτσέντζος 
Κορνάρος έγραψεν επικόν ποίημα στη δημοτική γλώσσα, άποτελούμενον άπό 10.010 
δεκαπεντασυλλάβους.

Έ σλιν Κωνσταντίνου.
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 221, στο τέρμα ’Αμπελοκήπων.
'Ο "Εσλιν Κων/νος, "Ελλην νομομαθής, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1884. 

Έξελέγη βουλευτής ’Αττικής (1910) καί πρόεδρος τής διπλής βουλής. 'Υπήρξεν 
ό πρώτος πρόεδρος τοΰ Δικηγορικοΰ Συλλόγου (1909). Κατά τήν περίοδο τής δια
μάχης μεταξύ Κωνσταντίνου καί Βενιζέλου (Α' Παγκόσμιος πόλεμος), ό "Εσλιν 
σϋνελήφθη άπό τούς συμμάχους (1917) καί άπηλάθη, μαζύ μέ άλλους πολίτικούς 
καί στρατιωτικούς, στή Κορσική, άπ’ όπου έπέστρεψε ύστερα άπό τήν λήξε τοΰ 
πολέμου.

Κατηγορηθείς ότι πήρε μέρος στις σκηνές τοΰ Νοεμβρίου 1916, καταδικάσθηκε 
σέ θάνατο, πλήν σέ λίγο καιρό (17/1/1920) πέθανε, βαρειά άρρωστος, στο Δημο
τικό Νοσοκομείο ’Αθηνών, κατάδικος ών.

Έσσελιγκ.
_ Πάροδος τής όδοΰ Λεοντίου 30 (Λ. Συγγροΰ 103), κοντά στή Φόρντ.

Ό  "Εσσελιγκ, όλλανδός φιλόλογος—βυζαντινολόγος—νεοελληνιστής, γεννή
θηκε στο Άμστερνταμ τό 1858. Τό 1907 έγινε τακτικός καθηγητής τής Βυζαντινής 
καί Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο τοΰ Λέϋντεν, τό δέ 1912 πήρε 
τον τίτλο τοΰ επιτίμου διδάκτορος τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Τό 1933 έξελέγη 
άντεπιστέλλον μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Πέθανε τό 1941.

'Ε στίας.
Πάροδος τής όδοΰ Μεσογείων 77, κοντά στή Σχολή Χωροφυλακής.
Ή  Εστία, μυθολογική θεά τοΰ οίκιακοΰ πυράς, προστάτις τής άγάπης, τής 

αρμονίας καί τής εύτυχίας τοΰ σπιτιοΰ, ήτο πρωτότοκη κόρη τοΰ Κρόνου καί τής 
Ρέας, άδελφή δέ τοΰ Διός, Ποσειδώνος, Πλούτωνος, "Ηρας καί Δήμητρος. Παίρ
νοντας μέρος στον κατά τών Γιγάντων πόλεμον, ύπέρ τοΰ Διός, άνακηρύχθηκε 
απ’ αυτόν ώς μία θεά τών δώδεκα θεών τοΰ Όλύμπου.

Έ τεοκλεους.
Πάροδος τής όδοΰ Πλάτωνος 117, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
'Ο ’Ετεοκλής, γυιός τοΰ Οίδίποδος, στον άγώνα γιά τό θρόνο τών Θηβών, 

εφόνευσε τον άδελφό του Πολυνείκη, φονευθείς συγχρόνως ύπ’ αύτοΰ.
(  Συνεχίζεται)
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ΓΥΜΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
Ύ πό Ύπαστυν. Β' χ.Χ.ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχ«ια άπό τό προηγούμενο)

Τή «Μασσαλιώτιδα» τήν περιμέναμε την άλλη νύχτα, στις έντεκα καί μισή! 
Ξέραμε δτι άρκετές φορές το πλοίο αύτό βρέθηκε να μεταφέρη ναρκωτικά, πότε προς 
τό Λίβανο καί πότε προς τον Πειραιά-Μιλάνο. Παρ’ δλα αότά έξακολουθοΰσε, άγνω
στο πώς, νά βρίσκεται άκόμα στην κατοχή τής Γαλλο-Ίράνιαν καί νά έκτελή ήσυχο 
τά δρομολόγιά του στη Μεσόγειο. Τό περιμέναμε λοιπόν τό άλλο βράδυ καί είχαμε 
μεγάλους φόβους δτι μέ αυτό θά έφευγε ή Νάνσυ μέ τή Ντόρα, παρ’ δλο πού οί άν
θρωποι τοϋ Λάβδα προσπαθούσαν νά μάς κάνουν νά πιστέψωμε δτι θά έφευγαν τό 
πρωί εκείνης τής ήμέρας. Νά δμως πού τώρα έπαλήθευαν τά δσα νομίζαμε δτι δια
δίδονταν γιά νά μάς παραπλανήσουν. 'Η παρουσία τής «Μασσαλιώτιδας» στον Πει
ραιά παρουσίαζε τούς άνθρώπους τού Λάβδα νά διαδίδουν πράγματα πού δεν τούς 
συνέφερε. Γιατί;

Πήρα αμέσως στο τηλέφωνο τήν ’Ασφάλεια καί ζήτησα συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Μοϋ άπάντησαν δτι ό ’Αστυνόμος τηλεφώνησε προ ολίγου άπό τον 
Πειραιά κι’ δτι ό Διευθυντής, φεύγοντας άπό τήν ’Ασφάλεια, διέταξε νάέπικοινωνήσω 
μαζί του οπωσδήποτε. HIταν άπόλυτη άνάγκη νά τον συναντήσω τό συντομώτερο 
καί πριν άπό τις τέσσερις τό πρωί.

Ζήτησα νά μοϋ στείλουν τρεις άνδρες γιά νά μεταφέρουν τούς χασισοπότες 
στήν ’Ασφάλεια κι’ άφησα τό άκουστικό. 'Η κ. Κλάουζ μέ κοίταζε σαστισμένη άπ’ 
τό κρεβάτι πού κοιτόταν κι’ ή νεαρή γυναίκα πού μοϋ άνοιξε τήν πόρτα στεκόταν 
μπροστά σ’ ένα μεγάλο καθρέφτη. Βαστοϋσε μιά χτένα ελεφάντινη καί προσπαθούσε 
νά χτενιστή χωρίς νά τό κατορθώνη. Τά χέρια της έτρεμαν καί τό στήθος της άνεβο- 
κατέβαινε μέ δύναμη. Πίταν φανερό πώς κοιτάζοντας στον καθρέφτη ένδιαφερόταν 
πιο πολύ γιά τήν κάθε μου κίνηση παρά γιά τήν περιποίησή της.

—Πώς λέγεσθε; τήν ρώτησα πλησιάζοντας.
Γύρισε καί μέ κοίταξε έρευνητικά άπό πάνω ώς κάτω. Τίναξε υστέρα τό κε

φάλι προς τά πίσω καί προχώρησε προς τό μέρος μου, κοιτώντας με κατάματα. 
Ήρθε καί στάθηκε μπροστά μου, πολύ κοντά, άφήνοντας τό σώμα της νά έρθη σ’ 
έπαφή μέ τό δικό μου. Τό στόμα της ήταν μισάνοιχτο καί τά χείλη της έτρεμαν.

—Σ’ ένδιαφέρει τό όνομά μου κύριε...Χόλμς! μοΰ είπε μέ μπριόζικο χαμόγελο 
καί σηκώνοντας φιλάρεσκα τό ένα φρύδι.

’Έκανα ένα βήμα πίσω καί τήν ξαναρώτησα αύστηρά.
—Πώς όνομάζεσθε δεσποινίς.
—Μοΰ δίνετε αν έχετε τήν καλωσύνη ένα τσιγάρο; είπε προχωρώντας πάλι 

προς τό μέρος μου. Κι’ ΰτερα πρόσθεσε σιγά :
•—Είναι πάρα πολλοί οί άνδρες πού έπεσαν στά πόδια μου. ’Εσένα νομίζω σοΰ 

προσφέρεται μιά σπάνια εύκαιρία τώρα...
"Υστερα ύψωσε ξανά τή φωνή της.
—Πιστεύω δτι δέν θά έχετε άντίρρηση αν σάς προτείνω νά πάρουμε ένα μπράν- 

τυ μαζί. 'Ορίστε, περάστε στο διπλανό δωμάτιο...
Προχώρησε δυο βήματα κι’ άνοιξε μιά πόρτα. 'Ένα δωμάτιο μέ πολυτελή 

επίπλωση φάνηκε στο άνοιγμα τής πόρτας. Τά έπιπλα ήταν τοποθετημένα μέ άρκετό 
γούστο κ ι’ ένα τραπεζάκι μέ δύο άναπαυτικές σαίζ-λόγκ βρισκόταν στή μέση. Μιά. 
μποτίλια μέ δύο ποτήρια ήταν τοποθετημένα πάνω στο τραπέζι καί στή γωνιά ένα 
μεγάλο κρεβάτι φαινόταν στρωμένο μέ πολυτέλεια· Στον τοίχο, άπέναντι, κρεμόταν
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ένας μεγάλος πίνακας. Παρίστανε έναν χαρούμενο νέο, γεμάτον ύγεία κ ι’ ομορφιά. 
Πλησίασα προς την πόρτα καί διάβασα τη λεζάντα :

«Μ. Ζ Ω Τ Ο ΐ  : 'Ο Θέμος Βότσικας ελεύθερος».
Άπόρρησα. «Ό  Θέμος Βότσικας ελεύθερος». Τί έννοϋσε μ’ αύτό ό Ζώτος ; 

Μήπως...
Άλλα δέν είχα καιρό για τέτοιες σκέψεις. ’Ένοιωσα ένα ελαφρό σπρώξιμο καί 

στράφηκα πίσω. 'Η νεαρή κοπέλλα στεκόταν πίσω μου καί μέ έσπρωχνε έλαφρά 
προς τό δωμάτιο χαμογελώντας.

—ΓΙότε έγινε αύτός ό πίνακας ; τη ρώτησα.
Δέν μου άπάντησε. Μπήκε στο δωμάτιο καί παίρνοντας τό μπουκάλι μέ τα 

δύο ποτήρια πήγε καί κάθησε σ’ ένα βελούδινο καναπέ. Άφησε μέ τρόπο άκάλυπτα 
τα δυό της πόδια καί ρίχνοντας νωχελικά τό σώμα της πίσω μου ψιθύρισε μέ τα 
μάτια μισόκλειστα.

—’Έλα λοιπόν !...
’Έκλεισα μέ δύναμη την πόρτα άπ’ τό δωμάτιο έκεϊνο καί γύρισα γρήγορα 

προς την έξοδο. Περνώντας άπό την κ. Κλάουζ τη ρώτησα ;
—Που βρίσκεται τώρα ή Νάνσυ ;
—Δέν ξέρω γυιέ μου, άποκρίθηκε. "Οταν ήρθα τή βρήκα έδώ. ’Έφυγε στις 

δέκα χωρίς να μου πή πού πάει. Μοΰ είπε μόνον να μήν άνησυχήσω άν δέν έρθη 
αύριο στο σπίτι... Ά χ  ! πάει παιδί μου. ’Έφυγε χωρίς νά προλάβετε νά κάνετε 
τίποτα...

—Ποϋ νομίζετε δτι μπορεί νά βρίσκεται τώρα ;
—Μακάρι νάξερα... Ξέρω μονάχα ένα πράγμα γυιέ μου. 'Ότι ώσπου νά φέξη 

θάχη φύγει άπό τήν ’Αθήνα... Κι’ δτι σέ δύο μέρες θά βρίσκεταιστήΜασσαλία. 
Είναι πολύ άργά τώρα γιά νά τήν βρήτε...

—Μήν άνησυχεϊτε γ ι’ αύτό κ. Κλάουζ. ’Αλλά θά έχετε άντίρρηση άν ρίξω μιά 
ματιά καί στά άλλα δωμάτια ;

—’Όχι, παιδί μου, δέν έχω καμμιά άντίρρηση. Μπορείς νά κοιτάξης δπου θέλεις. 
Σου συνιστώ δμως νά μήν χάνης τον καιρό σου άδικα. Τό σπίτι τό ξέρω δλο. Δέν 
υπάρχει τίποτα άπ’ αύτά που ζητείς. 'Όσο γιά τό υπόγειο, κάνε δ,τι καταλαβαίνεις. 
’Έχω νά κατεβώ κάτω οχτώ χρόνια καί δέν μπορώ νά ξέρω τί μπορεί νά ύπάρχη 
εκεί.

Έκανα νά φύγω γιά νά φωνάξω τον Γιαννόπουλο νά κάνουμε λεπτομερή έρευνα 
σ’ δλο τό σπίτι. Βγαίνοντας άκουσα τήν κ. Κλάουζ νά φωνάζη :

—Δώρα, ποϋ ε ίσα ι! ’Έλα σέ παρακαλώ νά μοΰ πάρης έναν αριθμό στο τηλέ
φωνο.

Φώναξα τον Γιαννόπουλο καί μπήκα ξανά στο δωμάτιο τής κ. Κλάουζ. ’Εκείνη 
συνέχιζε νά· φωνάζη :

—Δώρα, δέν άκοΰς ; Έ λα γρήγορα σέ παρακαλώ.
’Έκανα πώς δέν παραξενεύτηκα άκούγοντας τό όνομα «Δώρα» καί μπήκα μέ 

τον Γιαννόπουλο στήν τραπεζαρία. ’Έκανα μιά μικρή έρευνα καί γύρισα πάλι. 'Η 
Δώρα στεκόταν μπροστά στο τηλέφωνο καί γύριζε τό τελευταίο νούμερο. ’Έδωσε 
υστέρα τό άκουστικό στήν κ. Κλάουζ καί γύρισε προς τό μέρος μου. Τό ύφος της 
εόειχνε άμηχανία κ ι’ οί κινήσεις ήταν άδέξιες.

—Μέ συγχωρεΐτε άν παραφέρθηκα πριν άπ’ ολίγο, εϊπε μέ τό πρόσωπο κόκκινο. 
Μπορώ νά σάς βοηθήσω σέ τίποτα ;

■—’Ασφαλώς. Δέν έχετε παρά νά ντυθήτε γρήγορα καί νά μέ άκολουθήσετε.
—Γιά ποϋ, άν επιτρέπεται ;
—’Αφήστε τ ’ άστεϊα δεσποινίς. Ντυθήτε γρήγορα. Σέ δέκα λεπτά, τό πολύ, 

πρέπει νά είστε έτοιμη.
(Σ υνεχ ίζετα ι)
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Α) Κατά τον μήνα ’Ιανουάριον έ.ε. καί άπό 1—31 εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πάτρας καί Κέρκυραν :

1 ) Έξητάσθησαν άπό ’Ιατρούς τής εκλογής των.................................................................. 1.735 Μέλη
2) Έξητάσθησαν εις ’Ιατρεία τής εκλογής των.....................   1.844 »
3) Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής εκλογής τ ω ν .....................................  258 »
4) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια ..............................................................................................  41 νέα »
5 ) Έξητάσθησαν εις εξωτερικά ’Ιατρεία τοϋ Ν.Α.Π. καί τοΰ Κλάδου Υ γείας ’Αθη

νών—Πειραιώς .............................   5.550 »

"Ητοι τό Ταμεϊον περιέθαλψεν έν συνόλω................................................... .............  9.428 »

6) Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 6.390 συνταγαί.
7) Έχορηγήθησαν εις 3 μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας 515 δραχμών. ’Από οικονομικής πλευράς ό

μην Δεκέμβριος 1961 έχει ώς έξής :

’Έσοδα τακτικά ............................
’Έσοδα έκ συμμετοχής Δημοσίου

Σύνολον έσόδων..............................
Έξοδα ..............................................

Δραχμαί 247.763
Δραχμαί 432.728

.» 680.491
» 857.501

Β) Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα κινήσεως ασθενών Α' καί Β' Εξαμήνου 1961 καί συνο- 
λικώς τοΰ έτους τούτου, προς γνώσιν.

Α' ΕΞΑΜΗΝΩΝ 1961

Ίαν. Φεβρ. Μάρτιος ’Απρίλ. Μάιος ’Ιούνιος Άθροισμα
Ο ίκο ι...................................................... 1.084 1.418 1.821 1.063 988 934 7.308
’Ιατρεία ................................................ . 1.106 1.021 1.299 1.264 1.595 1.667 7.952
Νοσοκομεία—Κ λινικάς..................
Γεννήσεις...........................................

. 167 181 239 146 275 211 1.219
25 34 29 33 23 31 175

’Ιατρεία Ν.Α.ΙΙ. καί Κλάδου 'Υγεί
ας ’Αθηνών—Πειραιώς............ 3.631 3.745 4.718 4.336 5.342 5.009 26.781

Σ ύ ν ο λ ο ν ......................................... 6.013 6.399 8.106 6.842 8.223 7.852 43.435

Φ ά ρ μ α κ α . . . , ! , ............................ 4.553 4.782 6.181 5.000 5.623 5.393 31.532

Β' ΕΞΑΜΗΝΟΝ 1961

’Ιούλιος Αΰγ. Σ/βριος 8/βριος Νοέμβρ. Δεκέμ. Άθροισμα
Ο ίκο ι..................................................... 689 601 659 810 939 1.141 4.839
’Ιατρεία ................................................ 1.410 1.231 1.395 1.327 1.603 1.339 8.305
Νοσοκομεία—Κ λινικάς....................
Γεννήσεις.............................................

162 122 195 215 202 177 1.073
34 36 22 15 18 28 153

’Ιατρεία Ν.Α.Π. καί Κλάδου 'Τγεί-
ας ’Αθηνών—Π ειραιώς........... . 4.835 3.566 4.606 4.042 5.008 3.709 25.766

Σ ύ ν ο λ ο ν ......................................... 7.130 5.556 6.877 6.409 7.770 6.394 40.136

Φ ά ρ μ α κ α ....................................... 4.950 4.219 4.475 4.992 5.144 4.646 28.426
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Συνολικώς κατά τό έτος 1961 έπραγματοποιήθησαν :

1) ’Επισκέψεις ο ϊκοι................................................................................................................................  12.147
2) ’Επισκέψεις έν Ίατρείω ..................................................................................................................  16.257
3) Νοσηλευθέντες είς Νοσοκομεία καί Κ λινικάς............................................................................  2.292
4) Γεννήσεις...............................................................................................................................................  328
5) Έξετασθέντες δωρεάν εις ’Ιατρεία Ν.Α.Π. καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—Πειραιώς 52.547

Σύνολον ατόμων περιθαλπέντων ύπό Κλάδου 'Υγείας ........... ........................................... 83.571

6) Έξετελέσθησαν δωρεάν συνταγαί 59.958.
7) Έχορηγήθησαν κατά τό έτος 1961 είς 379 μέλη όρθοπεδικά άξίας 67.463 δραχμών.

Ή  οικονομική κίνησις τοϋ Ταμείου κατά τό έτος 1961 εϊχεν ώς άκολούθως κατά μήνα :

Α' ΕΞΑΜΗΝΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ίανουάρ. Φ/βριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος ’Ιούνιος Σύνολον
"Εσοδα έκ 2% . . . . 339.271 252.783 422.055 316.622 307.835 226.742 1.865.308
’Έσοδα έκ Δημοσίου 355.124 225.886 440.548 305.454 525.935 285.248 2.138.195

Σύνολον εσόδων . .. . 694.395 478.669 862.603 622.076 833.770 511.990 4.003.503
Έξοδα..................... . 776.630 473.499 775.658 626.581 573.316 1. 279.540 4.505.274

Β' ΕΞΑΜΗΝΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ’Ιούλιος Αΰγουστ. Σ/βριος Ό/βριος Ν/βριος Δ/βριος Σύνολον
Έσοδα έκ 2% . . . . 328.966 306.133 402.762 357.911 294.869 247.763 2.156.220
Έσοδα έκ Δημοσίου 214.383 294.476 135.425 479.660 970.456 432.728 2.527.128

Σύνολον έσόδων . . . 542.921 600.609 537.208 837.571 1.265.325 680.491 4.683.348
Έ ξοδα.................... , . 793.379 438.841 684.306 1.124.785 815.388 857.501 4.714.200

Γενικόν σύνολον των δύο εξαμήνων:

Έσοδα έκ 
’Έσοδα έκ

2 % .........
Δημοσίου .

Δραχμαί
»

4.003.503
4.683.348

Σύνολον έσόδων . . . . 8.686.851
Έξοδα................. » 9.219.474

Έλλειμμα........... » 532.623

• Σ ημειω σις : Τό έμφανιζόμενον ώς έλλειμμα ποσόν, έν τη πραγματικότητι δεν 
καθ’ όσον δικαιολογητικά άντιπροσωπεύοντα ποσόν (2.000.000) δύο εκατομμυρίων περίπου

ύφίοταται,
εύρίσκονται

παρα τώ Κλάδω, Ενα ύποβληθώσιν είς Ύπουργεΐον άμα τή όλοκληρώσει τής άπαιτουμένης προεργασίας 
τής συγκεντρώσεως καί ελέγχου. Πάντως ή πραγματική οικονομική κατάστασις τοϋ Ταμείου θά άπεικο- 
Μζηται είς τον δημοσιευθησόμενον, λίαν προσεχώς, ’Ισολογισμόν.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώ ς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου Υ γ ε ία ς  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
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A' ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ
1) Τραυματισμοί έξ αύτοκινήτων.....................................................................  891
2) Στερούμενοι άδειας κυκλοφορίας ............................................................... 511
3) Στερούμενοι άδειας ίκανότητος οδηγού........................................................ 136
4) Επαιτεία—’Α λητεία .........................................    28
5) Διάφορα Πλημμελήματα............................................................................... 268

Σ ύ ν ο λ ο ν ...........  1.834

Β' ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ
1) Υπερβολική ταχύτης....................................................................................  3.501
2) ’Αντικανονική πορεία...................................................................................... 3.310
3) ’Επικίνδυνος όδήγησις ...................................................................................  584
4) ’Εκτυφλωτικά φ ώ τα ..................................  206
5) Παράνομος στάθμευσις .................................................................................  2.761
6) Παράνομος διέλευσις ...................................................................................  2.307
7) ’Άσκοπος χρήσις ήχητικών οργάνων.......................................................... 688
8) Καυσαέρια..........................................................................................................  2.117
9) Οικοδομικά! παραβάσεις ...............................................................................  51

10) Διατάραξις κοινής ήσυχίας  ......................................................................  85
11) ’Αθεώρητοι άδειαι ίκανότητος καί κυκλοφορίας.....................................  2.087
12) Διάφοροι παραβάσεις περί κυκλοφορίας κ.λ.π ......................................... 3.896

Γενικόν σύνολον.................  21.582

Διά τάς 1—7 περιπτώσεις έγένοντο 13.831 προτάσεις διά τήν άφαί- 
ρεσιν των άδειων κυκλοφορίας.

r  ΑΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
1) Πυρκαϊαί .......................................................................................................... 341
2) Συγκρούσεις μέ ύλικάς ζη μ ία ς ..................................    1.418
3) Διάφορα επεισόδια καί συμβάντα............................................................... 4.516
4) ’Έλεγχος κέντρων τεχνικών πα ιγνίω ν.......................................................... 85
5) Παροχή πρώτων βοηθειών.......................................  268
6) Περισυλλογή οΐνοφλύγων ................................................    178
7) Προσαγωγαί άτόμων...................................................................................... 857
8) Άνεύρεσις κλαπέντων οχημάτων ............................................................... 133

Σ ύ ν ο λ ο ν .........  7.796
Γενικόν σύνολον................  31.214

Έγένοντο έγγραφοι συστάσεις .........................................................................  48.896
Έγένοντο παρ’ ιδιωτών εις τό ύπ’ άριθ. 100 τηλ. προς παροχήν 
βοήθειας κ.λ.π. κλήσεις.....................................................................................  13.375
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
—Διά Β.Δ. προήχθησαν έκ των έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων έτους 1961, προς 

πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, οί κάτωθι ’Αξιωματικοί ’Αστυ
νομίας Πόλεων :

1) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' τάξεως, ό ’Αστυνόμος 
Α' τάξεως κ. Μπιτούνης Νικόλαος, κατ’ έκλογήν.

2) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, οί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως : κ.κ. 
Καραματσούκης Ευάγγελος, κατ’ έκλογήν καί Μονόπωλης ’Ιωάννης, κατ’ άρχαιότητα.

3) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, οί 'ΐπαστυνόμοι Α' τάξεως : 
κ.κ. Παπαχρήστου Περικλής, κατ’ έκλογήν καί Καραβασίλης Γεώργιος, κατ’ 
άρχαιότητα.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, προήχθησαν είς τον 
βαθμόν τοΰ 'Υπαρχιφύλακος οί κάτωθι ’Αστυφύλακες έκ τοΰ καταρτισθέντος οικείου 
πίνακος ικανών, προς συμπλήρωσιν υφισταμένων ισαρίθμων κενών οργανικών 
θέσεων : κ.κ. Νικολοΰζος Δημήτριος, Μπίρταχας ’Αναστάσιος, Γεωργατος Διονύ
σιος, Παπαγεωργίου ’Ιωάννης, Άγοράκης Βασίλειος, Καραβανάκης Μανοΰσος, 
Μπίκας ’Απόστολος, Μπακοδήμος Βασίλειος, Άθανασόπουλος Ευάγγελος, Σκου- 
τέλας ’Αντώνιος, Γαβριήλ Κανέλλος, Καρυτσιώτης Γεώργιος, Παπαγάκης Κων
σταντίνος, Γιαννούλας Σταΰρος, Καγκαράς Νικόλαος, Χριστοφίδης Γεώργιος, 
Κονιδιτσιώτης Ευστάθιος, Χατζηαγγέλης ’Ελευθέριος, ΙΙαπαχριστόπουλος Δημή- 
τριος, Τσιφόπουλος Κωνσταντίνος, Δέτσικας Κωνσταντίνος, Σκέντζος ’Αναστάσιος, 
Χρήστου Δημήτριος, Μπαμπάτσικος Γεώργιος, Λιώσης ’Επαμεινώνδας, Πατα- 
κιούτας Ζήσης, Σαλβάνος Στέφανος καί Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος.

* *
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθη έκ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' 
κ. Γάτσης ’Ιωάννης καί άπενεμήθη αύτώ ό βαθμός τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' 
τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 35ετοϋς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής 2ετοΰς τοιαύ- 
της εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' τάξεως. Διά τήν μακροχρόνιον 
έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνο
μίας έξέφρασεν αύτώ τήν εύαρέσκειάν του.

—Παρητήθη έκ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Λυ- 
μπερόπουλος Παναγιώτης καί άπενεμήθη αύτώ ό βαθμός τοΰ ’Αστυνομικού Διευ- 
θυντοΰ Β' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς συνταξίμου υπηρεσίας, έξ ής 
δετούς τοιαύτης είς τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α' τάξεως. Διά τήν μακροχρόνιον 
έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνο
μίας έξέφρασεν αύτώ τήν εύαρέσκειάν του.

—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Καλαπο- 
θαράκος Παναγιώτης, Κουλούρης ’Ιωάννης, Κεφαλόπουλος Σπυρίδων, Χρυσανθάκης 
Βασίλειος, Άργυρόπουλος Λεωνίδας καί Άλαφροπάτης Βασίλειος.

•—Διεγράφησαν τής δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, κριθέντες άπολυτέοι 
δια λόγους υγείας, ώς καταστάντες σωματικώς άνίκανοι προς περαιτέρω έκτέλεσιν 
αστυνομικής υπηρεσίας, οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Δασκαλάκης Νικόλαος, Κουσουλός 
’Ιωάννης καί Μεντζελόπουλος Παναγιώτης.

—Άπελύθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό Άστυ- 
φύλαξ κ. Πανταζής Θωμάς.
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Τφυπουργοΰ Εσωτερικών, άπενεμήθη έπαινος εις τον 

’Αστυνόμον Α' τάξεως κ. Σαμολαδάν Πέτρον, διότι, υπηρετών εις τήν ’Αποθήκην 
Άλικου ’Αστυνομίας Πόλεων καίτοι κατά τήν έπισυμβάσαν πλημμύραν τής6/11 /61, 
διεκόπη πάσα συγκοινωνία, οδηγούσα προς τό οίκημα τής ώς άνω υπηρεσίας, έν 
τούτοις μέ κίνδυνον τής υγείας καί τής ζωής του—καθ’ δτι έβάδιζεν είς σημεία επι
κίνδυνα, πλημμυρισθέντα ύπό τών ύδάτων—μετέβη είς τήν υπηρεσίαν του καί ύπό 
δλως έξαιρετικώς δυσμενείς συνθήκας εΐργάσθη διά τήν διαφύλαξιν τοϋ κινδυνεύοντος 
έκ τών ύδάτων νά καταστραφή δημοσίου ύλικοϋ.

— Διά διαταγής του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπήνεσε 
τούς ’Αστυφύλακας : κ.κ. Παπαθανασίου "Αγγελον, Σκουτέλην Κωνσταντίνον, 
Παπαγιάννην Διννύσιον, Κέκερην ’Αριστοτέλη, Ζενεμπίσην Έρωτόκριτον, Μητρο- 
κόλιαν Δημήτριον, Μελισσαρόπουλον Παναγιώτην καί Κολέτταν Ίωάννην, διότι, 
ύπηρετοϋντες είς τήν ’Αποθήκην Άλικου ’Αστυνομίας Πόλεων καίτοι κατά τήν 
έπισυμβάσαν πλημμύραν τής 6/11/61, διεκόπη πάσα συγκοινωνία, οδηγούσα είς τό 
οίκημα τής άνω ύπηρεσίας, έν τούτοις μέ κίνδυνον τής ύγείας καί τής ζωής των 
μετέβησαν είς τήν ύπηρεσίαν των καί ύπό δλως έξαιρετικώς δυσμενείς συνθήκας 
είργάσθησαν διά τήν φύλαξιν τοϋ κινδυνεύοντος ύπό τών ύδάτων νά καταστραφή 
δημοσίου ύλικοϋ. 'Ομοίως διά τήν αυτήν αιτίαν έπηνέθη ό παρά τή, ώς εΐρηται, ύπη- 
ρεσία ύπηρετών διοικητικός ύπάλληλος κ. Καλαϊτζάκης Γεώργιος.

*
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

’Από 22—26/1/1962, έν τώ κλειστώ γηπέδω τού Παναθηναϊκού, διεξήχθη 
τό πρωτάθλημα Πετοσφαίρας (Βόλλεϋ-Μπώλλ) ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
’Ασφαλείας τοϋ έτους 1961—62.

Ή  ’Αστυνομική όμάς, άντιμετωπίσασα τάς ομάδας Στρατού, Ναυτικού, ’Αε
ροπορίας, Β. Χωροφυλακής καί Λιμενικού Σώματος, έπεβλήθη τούτων καί κατέ- 
κτησε τον τίτλον τής πρωταθλητρίας Ελλάδος ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
’Ασφαλείας 1961—1962.

Αί έπίσημοι συναντήσεις έχουν ώς έξής:
22- 1-62. 'Η ’Αστυνομική όμάς ένίκησε τήν ομάδα τού Λιμενικού Σώματος 

μέ 3 -0 .
23- 1-62 : 'Η ’Αστυνομική όμάς ένίκησε τήν ομάδα τού Β. Ναυτικού μέ 3—0.
24- 1-62 : 'Η ’Αστυνομική όμάς ένίκησε τήν ομάδα τού Στρατού μέ 3—1.
25- 1-62 : Ή  ’Αστυνομική όμάς ένίκησε τήν ομάδα τής Β. ’Αεροπορίας 

μέ 3—0.
26- 1-62 : Ή  ’Αστυνομική όμάς ένίκησε τήν ομάδα τής Β. Χωροφυλακής 

μέ 3 -1 .
'Η ’Αστυνομική όμάς άπετελεΐτο έκ τών ’Αστυφυλάκων αθλητών κ.κ.: Λαζα- 

ρίδη Ίωάνν., Κουμουνδούρου Δημητρίου, Τριανταφύλλου Νικολάου, Πριονά Διονυσ., 
Μαρκολέφα Βασιλείου, Τζέκου Σπυρίδ., Τζιγκουνάκη Μιχ., Λευτεριώτη Ήλία, 
’Αθανάσαρου Θεοδ., Τσιγκρέλη Νικολάου καί Σταυροπούλου Σπυρίδωνος.

Ή  έμφάνισις τής ’Αστυνομικής όμάδος, ή οποία άπετελεΐτο έκ τών άνωτέρω 
άστυφυλάκων, ύπήρξεν άρίστη καί άφήκε τάς καλυτέρας τών έντυπώσεων μεταξύ τών 
άθλητικών παραγόντων καί τού φιλάθλου Κοινού.

*
ΕΐΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ

Άπό τού κ. Σπυρ. Πολιτοπούλου καί είς μνήμην Ίωάννου Τσαούση κατετέ- 
θησαν είς Κλάδον Άγείας 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων δραχμαί 200.
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