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ΤΕΥΧΟΣ 30ον

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΑΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921- 1954)
Τ τώ Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ “Αστόν. Δ/ντοϋ Α'.
( Συνέχεια από τό προηγουμένου)

ΐ \ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6. —Κρίσεις τοΰ Τύπου διά τό εργον τής Αστυνομίας Πειραιώς.
7 . —Κρίσεις δικαστικών αρχών.

6. Διά τήν δράσιν της ’Αστυνομίας εις δλους αύτής τούς τομείς 6 Πειραϊκός καί ’Αθηναϊκός τύπος άφιέρωναν έγκωμιαστικώτάτα σχόλια. Τό νέον Σώμα
άπό τά πρώτα του βήματα έκίνησεν τήν έκτίμησιν καί τήν άγάπην τών πολιτών.
Ό Άοτυφύλαξ ήτο τό σύμβολον τής τάξεως καί της άσφαλείας. 'Ο πολίτης προσφεύγων εις αυτόν εύρισκεν πάσαν νόμιμον έξυπηρέτησιν. 'Η Κοινωνία τό περιέβαλεν αμέσως μέ άπειρον έκτίμησιν καί σεβασμόν.
'Η ’Αστυνομία έν συνάψει καινοτομοΰσα εις δλας τάς εκδηλώσεις αυτής κάί
άκολουθοΰσα τάς έπιστημάνικάς μεθόδους, εις τήν δίωξιν τοΰ έγκλήματος καί τάς
πολιτισμένος μεθόδους εις τά ζητήματα τάξεως, ήλλαξε ταχέως τήν δψιν τής πόλεως Πειραιώς.
Διά τήν πολύπλευρον δράσιν τής ’Αστυνομίας, κατά τά πρώτα στάδια τής έν
Πειραιεϊ έγκαταστάσεώς της, έδημοσιεύθησαν πλεΐστα δσα έγκωμιαστικά αρθρίδια
εις τον ημερήσιον τύπον, τινά έκ τών οποίων παραθέτομεν.
Ουτω ή Έφημερίς « Σ Φ Α ΙΡ Α » τής Τρίτης 29 Μαίου 1923 γράφει τά εξής :
«Η ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
«’Από τής χθες ή πόλις μας άπέκτησε τήν ’Αστυνομίαν της, μίαν άστυνομίαν
». άνταξίαν αύτής, ώς μεγαλουπόλεως, ώς έμπορικοϋ λιμένος, ώς κέντρου τέλος
» πολιτισμένου, είναι ή ύπό τον Άστυν. Δ/ντήν κ. Ίωάννην Καλυβίτην «Άστυνο» μία Πόλεων» ή όφειλομένη εις τήν έμπνευσμένην καί μεθοδικήν όργάνωσιν τοΰ
» Σερ Φρειδερίκου Χαλλίντεϋ. Τί είναι ή ’Αστυνομία τών Πόλεων ; Είναι άπλού» στατα ή ζώσα σφραγίς τοΰ πολιτισμού. Είναι ή άπόδειξις ύπάρξεως εις μίαν
» πόλιν, τοΰ σεβασμού προς τούς Νόμους καί τάς άρχάς, τοΰ αισθήματος τής πεποι» θήσεως προς τήν κρατικήν μηχανήν καί τούς θεμελειώδεις αύτής τροχούς, τήν
» δικαιοσύνην, τήν ισονομίαν, τήν ατομικήν έλευθερίαν. Είναι ακόμη καθ’ ημάς ή
» άπόδειξις ύπάρξεως χρηστών ήθών, έξευγενισμένων συνηθειών, πεπολιτισμένων
» άντιλήψεων. Διότι πράγματι, μόνον μίαν τοιαύτην κοινωνίαν δύναται νά διευθύνη
» ή μικροσκοπική λεπτή ράβδος τοΰ άστυφύλακος. Ούτως έκλαμβάνομεν, ούτως

1432

'Ιστορικά της 'Αστυνομίας Πόλεων

» δικαιούμεθα νά κρίνωμεν τήν άπόφασιν περί έγκαταστάσεως εις την πόλιν μας
» του νέου ’Αστυνομικού θεσμού. 'Ο Πειραιεύς δικαιούται νά ύπερηφανεύεται διά
» τό πολύτιμον άπόκτημα. ’Αλλά καί έχει άπό σήμερον μίαν ίεράν ύποχρέωσιν νά
» καταστήση δσον δύναται ευχερές το έργον των νέων άστυνομικών αρχών.
«'Ο Άστυφύλαξ έδιδάχθη εις τήν σχολήν του, δτι ό πολίτης δέν είναι εχθρός
» του, δέν είναι καν υποδεέστερός του, έδιδάχθη νά σέβεται τον πολίτην, έδιδάχθη
» δτι οφείλει νά είναι φίλος του καί προστάτης του, έάν παρουσιασθή ανάγκη, έδι» δάχθη δτι οφείλει νά είναι υπάλληλος τού Κράτους καί των πολιτών του καί δχι
» Κερί-’Αγάς.
«Οί Πειραιεΐς πολΐται έχουν ήδη τήν ύποχρέωσιν νά διδάξη έκαστος έαυ» τόν τάς άπέναντι τών άρχών υποχρεώσεις του, δταν τούτο συντελεσθή, θά έπέλθη
» αυτομάτως μία στενή συνεργασία πολιτών καί αστυνομίας, συνεργασία ή οποία
» θ’ άποτελέση τήν ίδεωδεστέραν έγγύησιν διά τήν τήρησιν της τάξεως διά τήν
» έκμηδένισιν τών κακοποιών στοιχείων, διά τήν έπιβολήν τών Νόμων, διά τήν
» άπονομήν της δικαιοσύνης. 'Ο Πειραιεύς ας ύπογράψη νοερώς μετά της νέας
» του ’Αστυνομίας συμβόλαιον αμοιβαίας του συνεργασίας, μέ ισοβαρείς δρους
» ύποχρεώσεων καί δικαιωμάτων έκατέρωθεν, θά έμφανίσουν τοιουτοτρόπως τήν
» πόλιν μας τήν δευτέραν έλληνικήν πόλιν, ως πόλιν άνταξίαν της αποστολής της,
» άνταξίαν τού πολιτισμού της.
*
'Η ιδία Έφημερίς « Σ Φ Α ΙΡ Α » της 18 ’Ιουνίου 1923 γράφει ύπδ τόν τίτλον
ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ τά έξης :
« Ή ’Αστυνομική μας Διεύθυνσις προβαίνει μεθοδικώτατα είς τήν εύπρέ» πειαν τού Πειραιώς καί τήν έξημέρωσιν τών συμπολιτών μας.
«Μετά τάς προγενεστέρας άστυνομικάς διατάξεις της καθαριότητος τών πεζο
ί) δρομίων καί τής τροχαίας κινήσεως, τόσον έπιτευχθείσας, ήλθε τώρα καί ή σειρά
» τών ήθών.
«Είς τούτο άφεώρα ή χθεσινή κάθοδος τού κ. Χρηστομάνου καί ή συνεργα» σία αύτοΰ μετά τού Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας κ. Καλυβίτου.
«Πρόκειται περί τών παρά τόν "Αγιον Διονύσιον δυσωνύμων οίκων τών
» οποίων έκρίθη έπιβεβλημένη ή έπανίδρυσις διά λόγους τούς οποίους γράφομεν είς
άλλην στήλην».
Καί είς τό φύλλον τής 13 ’Ιουλίου 1923 γράφει : «ΜΠΡΑΒΟ ΤΗΣ.
«Δέν ήμποροΰμεν νά μή συγχαρώμεν είλικρινώς τήν ’Αστυνομίαν μας διά
» τάς άκαμάτους προσπάθειας, τάς οποίας καταβάλλει ν’ άπολυμάνη καί νά καθα» ρίση τήν πόλιν μας ήθικώς καί ύλικώς.
«Ευχαρίστως δέ πληροφορούμεθα, δτι έλαβεν αμέσως ύπ’ οψιν της τήν σύ» στάσιν διά τήν περισυλλογήν τών πολυαρίθμων αλητόπαιδων καί τόν περιορι» σμόν των είς φιλανθρωπικά άσυλα, δπου έκμανθάνοντα μίαν τέχνην νά γίνωνται
» τίμιοι καί χρήσιμοι πολΐται».
'Η Έφημερίς «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τής 7-6-1923 γράφει: «ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ.
«’Αγνώριστος ό Πειραιεύς μέ τήν κατάκτησιν τής Άγγλομαθημένης Άστυνο» μίας. "Οσοι τόν έγνώριζον δύσκολα θά τόν άναγνωρίσουν. Μία μαγική ράβδος
» ως νά έβγήκε κατ’ εύθεΐαν άπό τόν Παράδεισον καί έσάρωσε κάθε άκαθαρσίαν,
» άσπρισε κάθε τοίχον, έβαλε τόν κάθε κατεργάρην στον πάγκον του καί τόν κάθε
» πάγκον είς τήν θέσιν του.
«"Αραγε πότε θά γίνη καί τών ’Αθηνών ή ευλογημένη κατάκτησις, θ’ άρχίση
» δέ πόθεν άπό τήν χαλιναγώγησιν τής Έλληνομαθημένης Χωροφυλακής, έστίας
» φεΰ πάσης άταξίας.
«Λέγουν δτι ή κατάκτησις αυτή θά γίνη τόν Σεπτέμβριον. Καί άλλοίμονον άπό
» τόν Σεπτέμβριον μάς χ ω ρ ίζ ε ι ολόκληρον έκατονθήμερον».

Διεύθυνσις Πειραιώς
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7. Τίτλον τιμής διά τήν δράσιν ταύτην τής ’Αστυνομίας άποτελεΐ καί τό ύπ’
άριθ. 16102 από 2-9-1935 έγγραφον προς τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων τοϋ
τότε Είσαγγελέως των έν Πειραιεΐ Πλημμελειοδικών Πειραιώς κ. Σπηλιώτη,
έχον ουτω :
Ο Π Α ΡΑ ΤΟΙΣ

ΕΝ Π Ε ΙΡΑ ΙΕ Ϊ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΤΣ
Άριθ. 16102

’Εν Πειραιεΐ τή 2α Σεπτεμβρίου 1935
Προς

Τον κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων
’Α θ ή ν α ς

«Έκτελών κ. ’Αρχηγέ ιδιαίτερον, ώς τό αισθάνομαι καθήκον, λαμβάνω τήν
» τιμήν να υποβάλω ύπό τήν κρίσιν υμών τα κάτωθι.
«'Όσον καί άν τυγχάνη έν τή κεντρική υπηρεσία καί τή κοινωνία γνωστή
» ή δρασις τοϋ ευγενοΰς Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πάντως δεν είναι εΰ» κολον νά έκτιμηθή άπολύτως ή λεπτομερειακή τοιαύτη ή άφορώσα τήν έν Πει» ραιεΐ ’Αστυνομικήν άρχήν, τής οποίας ή έξαιρετική διορατικότης, ή καταπλη» κτικώς μεθοδική ένέργεια καί παραδειγματική εις τό καθήκον άφοσίωσις μέ τήν
» έπίτευξιν παντός έπιδιωκομένου άποτελέσματος, έχει εΰλόγως προκαλέσει τήν
» ευγνωμοσύνην τής νομοταγούς κοινωνίας, έμοϋ δέ ώς Είσαγγελέως, τοϋ έκ κα» θήκοντος παρακολουθοΰντος τήν άξίαν πάσης έξάρσεως τοιαύτην τής Άστυνο» μικής αρχής δράσιν, τήν πλήρη ίκανοποίησιν καί τον ιδιαίτερον υπηρεσιακόν
» ένθουσιασμόν. 'Η μετ’ έξαιρετικής συνέσεως καί δραστηριότητος διαχείρισις τών
» καθημερινώς έμφανιζομένων έργατικών ζητημάτων. Ή κεραυνοβόλος εις άπο» κάλυψιν καί δίωξιν τοϋ μαστίζοντος τον Πειραιά λαθρεμπορίου τών ναρκωτικών.
» 'Η απηνής καί μέχρις έξοντώσεως μεθοδική δίωξις τών κατακλυζόντων τήν Πει» ραϊκήν προκυμαίαν κακοποιών στοιχείων, ύπό τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας. 'Η
» αμείλικτος δίωξις τών διαφθορέων καί διατηρούντων οίκους τοιούτους ύπό τοϋ
)) Τμήματος τών ήθών. Ή άμιλλωμένη προς τάς έπιστημονικωτέρας έμφανίσεις
» τών ’Αστυνομιών τής Εύρώπης καί ’Αμερικής, ειδική υπηρεσία τής δακτύλο
υ σκοπιάς καί συγκεντρώσεως τών στοιχείων τής έγκληματικής ταύτότητος έν τώ
» αύτώ τμήματι τής ’Ασφαλείας, έξ ής έπιδόσεως κατά πάσαν άποκάλυψιν τών
» παντοειδών κλοπών παρ’ άγνώστων, ραγδαία καί άπολύτως άποτελεσματική
)) άποβαίνει ή άναγνώρισις καί σύλληψις τών ένοχων τών πράξεων. Καί προ παντός
» ή ευγένεια καί ή άξιοπρεπής έμφάνισις πάντων τών ύπό την διεύθυνσιν τοϋ δια» κεκριμένου Διευθυντοΰ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος έν Πειραιεΐ, πιστοποιοΰσιν
» τά άπερ έκ καθήκοντος ήμην υποχρεωμένος έν άνυποκρίτω ένθουσιασμώ νά διαδη» λώσω προς τιμήν τής τοσοΰτον έπωφελώς διά τήν Ελληνικήν Πολιτείαν καί Κοι» νωνίαν δρώσης Κρατικής ταύτης υπηρεσίας.
Καί εις τήν ένέργειαν ταύτην έπί μάλλον προάγομαι ύπό τήν προϋπόθεσιν
» δτι θέλει μοί συγχωρηθή ή αύτεπάγγελτος υποβολή τών άνωτέρω άντιλήψεών
)) μου, διότι πάντοτε διατελώ έν συνειδήσει δτι, τό πρώτιστον καθήκον έν τή άπο» νομή τοϋ δικαίου είναι τό δτι, παραλλήλως προς τό διώκειν καί κολάζειν τό άδίκημα
» καί τάς παραβάσεις τών κρατικών οργάνων έν τή έκτελέσει τοϋ έαυτοΰ καθή» κοντος, πρέπει άντιστοίχως νά άναγνωρίζηται ή άξια καί παρέχηται ή ύποχρεω» τική ήθική άμοιβή εις τά δργανα έκεΐνα, τών οποίων ή προς τό καθήκον έπίδο» σις έμφανίζεται ύπό έξαιρετικήν μορφήν, έν τή συμπτώσει τών ψυχικών καί ήθι» κών άρετών καί τής έξ ολοκλήρου άφιερώσεως τούτων εις τήν ύψηλήν τοϋ Κρατι» κοΰ οργάνου άποστολήν.
« Ό Είσαγγελεύς τών έν Πειραιεΐ Πλημ/δικών
(Τ .Σ .) ΣΠ ΗΑ ΙΩ ΤΗ Σ»

(Συνεχίζεται)

Η ΑΓ ΓΛΙ ΚΗ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ ην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ
•Υπό χ . Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ»Αστονόμου Β'
(Συνέχεια από το προηγονμενον)
Γ '.—Ή έκπαίδευσις των άστνφυλάκων είς τάς Αστυνομικός Σχολάς.
Δ '.—’Έ φ ιππος ’Αστυνομία.

Ό θεμέλιος λίθος, είς δν έδράζεται ή έκπαίδευσις των ’Άγγλων άστυνομικών
υπαλλήλων, είς ολας τάς άστυνομικάς Σχολάς κατωτέρων καί ’Αξιωματικών, είναι
ή πρακτική κυρίως έκπαίδευσις.
Μεγίστην προσοχήν καί προσπάθειαν καί δλως ιδιαιτέραν επιμέλειαν καταβάλλει
άπαν τδ εκπαιδευτικόν προσωπικόν, ΐνα καταστή παν διδασκόμενον έν τή Σχολή
μάθημα πραγματικόν κτήμα των έκπαιδευομένων. Βεβαίως, προς εύχερεστέραν έπι-

Πρακτική άσκησις δοκίμων είς θέματα Τροχαίας κινήσεως

τυχίαν του έπιδιωκομένου σκοπού, τα μέγιστα συντελοϋσι καί τά άφθόνως παρεχό
μενα είς τάς Σχολάς τεχνικά καί έπιστημονικά μέσα, ετι δέ καί αί είδικαί καί κατάλ
ληλοι προς τον σκοπόν τούτον κτιριακαί εγκαταστάσεις.
Τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν τοϋ μαθήματος άκολουθεϊ τό παράδειγμα, ή
πρακτική άσκησις. Α πλά άλλ’ εναργέστατα παραδείγματα, ή προβολή των ειδικών
καί προς τον σκοπόν τούτον κατασκευασθεισών κινηματογραφικών ταινιών καί εικό
νων, ή άναπαράστασις εντός ή έκτος της αιθούσης διδασκαλίας ολοκλήρου ύποθέσεως

Ή ’Αγγλική άστυνομία
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άδικήματός τίνος, είναι τά μέσα άτινα χρησιμοποιούνται προς έπιτυχίαν του σκοπού
τούτου.
Διά τον ρόλον των δρώντων προσώπων χρησιμοποιείται κυρίως τό κατώτερον
προσωπικόν τής Σχολής, παλαιοί άρχιφύλακες, αστυφύλακες άλλ’ ενίοτε, άναλόγως
τής φύσεως του άναπαρισταμένου αδικήματος, λαμβάνουσι μέρος καί οί δόκιμοι καί
αυτοί οι διδάσκοντες ’Αξιωματικοί Καθηγηταί.
'Ως παραδείγματα λαμβάνονται πάσης φύσεως άδικήματα, ώς φερ’ είπεϊν,
μικροδιαφοραί μεταξύ συγκατοίκων δι’ άπλωμα ρούχων, δημιουργία θορύβου ύπό
παίδων παιζόντων μπάλλαν, βραδύτης ή άρνησις καταβολής ένοικίου, έξυβρίσεις,
μικροκλοπαί, συγκρότησις, συμμοριών καί διαπράξεις ληστειών, κλοπαί διά ρήξεων,

Άναπαράστασις συνεδριάσεως δικαστηρίου εντός τής αιθούσης διδασκαλίας
δοκίμων αστυνομικών.

όταν διδάσκεται τό σχετικόν μέ τ άδικήματα ταΰτα ποινικόν μάθημα καί γενικώς παν
θέμα τό όποιον είναι πιθανόν νά άπασχολήση τον μέλλοντα άστυνομικόν κατά την
έκτέλεσιν τώ >καθηκόντων του. Πέριξ τών υπό τήν καθοδήγησιν τοϋ Καθηγητοϋ είκονικώς δρώντων προσώπων, 'ίστανται οί δόκιμοι μέ άνά χεΐρας τό σημειωματάριον
εις ό, εις έκαστος έξ αύτών καταχωρεί τάς κατά τήν κρίσιν του έπιβαλλομένας ένεργείας, εις ας θά προέβαινεν ουτος εις τήν άνάλογον μέ τό άναπαριστάμενον αδίκημα
περίπτωσιν.
Πολλάκις, ιδίως εις υποθέσεις άρπαγών, ληστειών ή αδικημάτων διαπραττομένων δι’ αύτοκινήτου, τά είκονικώς δρώντα πρόσωπα καί ώς εϊπομεν τον ρόλον
τούτων δέν αποκλείεται νά τον ύποδύωνται διδασκόμενοι καί διδάσκοντες, τρέπονται
εις φυγήν καί καταδιώκονται έντός ή καί έκτος τής αιθούσης διδασκαλίας ή ρίπτονται
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χαμαί έκ της πάλης, φωνάζουσι, άπειλοΰσι καί γενικώς καταβάλλεται τοιαύτη προσ
πάθεια, άνευ ύπολογισμοϋ, κόπου, βαθμού καί ίδιότητος, ώστε ή άναπαράστασις νά
μη άφίσταται της πραγματικότητος.
/
Μετά το πέρας τής άναπαραστάσεως γίνεται κριτική καί άναλυτική έπεξήγησις, ύπο την ήγεσίαν τού Καθηγητοΰ, δλων τών ενεργειών καί λύσεων, είς άς

Περιπολία έφιππου ’Αστυνομίας.

προέβη εις έκαστος των δοκίμων, μέ βάσιν πάντοτε τάς έν τώ σημειωματαρίω ση
μειώσεις.
Διά τούς πιστούς των διαφόρων θρησκειών, τά 'Ιερά των βιβλία, θά έχωσι μικροτέραν σημασίαν άφ’ δσην έχουσι τά επίσημα σημειωματάρια διά τούς "Αγγλους
άστυνομικούς. Παρέστην εις έξέτασιν μάρτυρος άστυφύλακος είς το Δικαστήριον.
Μεταξύ των άλλων ερωτήσεων του υπεβλήθη ύπο του προέδρου καί ή έρώτησις περί
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της ακριβούς ώρας ώρισμένου συμβάντος.. 'Ο άστυφύλαξ ήρχισε νά έρευνα τάς σε
λίδας τοΰ σημειωματάριου του. Μετά πάροδον άρκετοϋ χρόνου άνευρε την σχετικήν
σημείωσιν καί άπήντησε μονολεκτικώς. Την τάδε ώραν. Καθ’ δλην τήν διάρκειαν
τής έρεύνης τοΰ άστυφύλακος προς άνεύρεσιν της σημειώσεως, ουδεμίαν δυσφορίαν ή
άδημονίαν, των τε Δικαστών καί λοιπών παρισταμένων παρετήρησα διά τήν
βραδύτητα.
Έτέρα μέθοδος έφαρμοζομένη μετά πείσματος τολμώ νά εϊπω διά τήν εύχερεστέραν έκμάθησιν ύπό τών δοκίμων τών διαφόρων διδασκομένων νόμων καί λοι
πών μαθημάτων είναι ή της άντιγραφής. Πολλάκις έπιβάλλεται ύπό τοΰ Καθηγητοϋ
εις τον δόκιμον ή δεκάκις, ή ή δεκαπεντάκις, ή ή εΐκοσάκις ή καί περισσοτέρας
φοράς άντιγραφή κεφαλαίου τινός.
Εις τάς Άστυνομικάς Σχολάς διά ν’ άποκτήσωσι οί δόκιμοι, προ τής άναλήψεως
υπευθύνου υπηρεσίας, τό άπαιτούμενον θάρρος καί τήν άρμόζουσαν έμφάνισιν δι*
αστυνομικούς ύπαλλήλους, ιδίως εις τάς συνεδριάσεις τών Δικαστηρίων, καταβάλλον
ται δλως ίδιαίτεραι προσπάθειαι. Προς καλλιτέραν επιτυχίαν τοΰ σκοπού τούτου, εντός
τών αιθουσών διδασκαλίας τών Σχολών, γίνονται είκονικαί αναπαραστάσεις συνεδριάσεως Δικαστηρίου.
Διά τοΰ τρόπου τούτου οί δόκιμοι άποκτώσι τό άπαραίτητον διά δημοσίας
εμφανίσεις θάρρος καί τήν δυνατότητα τής διατυπώσεως τών καταθέσεων των μέ τήν
έμπρέπουσαν σοβαρότητα, σαφήνειαν καί παρρησίαν.
ν
Αί συνεδριάσεις δέ τών ’Αγγλικών Δικαστηρίων ουδόλως άφίστανται τής 'Ιερο
τελεστίας. ’Ιδίως εις τον ξένον επισκέπτην προκαλεϊ μεγίστην έντύπωσιν, άπόλυτον
σεβασμόν καί εμπιστοσύνην, ή τάξις, ή άψογος συμπεριφορά δλων, ή έλλειψις φωνα
σκιών, αντεγκλήσεων, ύβρεων καί απειλών καί ή έπιβλητική περιβολή τών τε Δικα
στών καί Δικηγόρων.
Οί δόκιμοι εκπαιδεύονται επίσης εις τάς μεθόδους άποκρούσεως καί συλλήψεως
κακοποιών—ιαπωνική πάλη—καί εις τήν παροχήν πρώτων βοηθειών είς πρόσωπα
δεόμενα τοιαύτης βοήθειας. "Απαντες εκπαιδεύονται μετά πάσης λεπτομέρειας είς
τήν λειτουργίαν τών μηχανών αύτοκινήτων, μοτοσυκλεττών καί εις τήν έκμάθησιν τοΰ
όδηγεΐν αύτοκίνητον, μοτοσυκλέτταν, καί ποδήλατον. Επίσης έκπαιδεύονται εις τόν
τρόπον μεταβιβάσεως διαταγών διά τών άφθονων προς τόν σκοπόν τούτον διατιθεμένων μέσων τηλεπικοινωνίας τής ’Αγγλικής άστυνομίας.
Προέταξα τής παρούσης μου τήν πρακτικήν άσκησιν είς τήν οποίαν υποβάλλον
ται απαντες οί είς τάς Σχολάς τής ’Αγγλικής άστυνομίας έκπαιδευόμενοι,διά νά έξάρω
ταύτην διότι καί ό υποφαινόμενος πιστεύει δτι αΰτη άποδίδει τά πλέον άριστα άποτελέσματα. 'Ο Γκαΐτε λέγει κάπου είς τόν Φάουστ: «ό λόγος-νοϋς ή ή δράσις ; ’Ό χ ι
πρώτη είναι ή πράξις!».
Εις τό σημεΐον τοϋτο τής παρούσης μου κρίνω άπαραίτητον νά δώσω έξηγήσεις
τινάς, διά ν’ άποκλείσθή ό σχηματισμός σφαλεράς γνώμης δτι δηλαδή ή ήγεσία της
’Αγγλικής άστυνομίας άγνοεΐ ή δεν πιστεύει είς τήν άξίαν καί τήν σημασίαν, τήν οποίαν
ένέχει διά μίαν σύγχρονον άστυνομίαν καί ή έπιστημονική θεωρητική κατάρτισις
τών υπαλλήλων της. Τοϋτω πόρρω άπέχει τής άληθείας. Διακεκριμένοι πολΐται,
ειδικευμένοι καί κάτοχοι είς τά τής έπιστήμης καί τέχνης θέματα, άτινα ένδιαφέρουσι καί τήν άστυνομίαν, διδάσκουσι είς τούς δοκίμους τό σχετικόν έκαστος μέ τήν
ειδικότητά του μάθημα. ’Αλλά καί είς τήν περίπτωσιν αύτήν ή ιδία μέθοδος άκολουθεϊται καί ή αυτή προσπάθεια καταβάλλεται. Κατά τήν διάρκειαν τής θεωρητικής άναπτύξεως ύπό τοΰ Καθηγητοϋ τοΰ σχετικού μαθήματος, προβάλλονται είδικαί καί
πρός τόν σκοπόν τούτον ταινίαι ή καί μεμονωμέναι εικόνες, αΐτινες σπουδαίως συμβάλ-
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λουσι είς τήν πλήρη καί σχεδόν άκοπον κατανόησή καί έκμάθησιν καί τών πλέον λεπτεπιλέπτων καί δυσχερεστάτων επιστημονικών θεμάτων. ’Αλλά περί τού θέματος
τούτου περισσοτέρας λεπτομέρειας θ’ άναφέρωμεν είς ετερον κεφάλαιον τής παρούσης μας.
Δ. Έ φ ιπ π ος ’Αστυνομία.
'Όλα τά ’Αστυνομικά σώματα τής ’Αγγλίας έ'χουσι καί δύναμιν εφίππου
Άστυνομίας. Τούτου ένεκεν ύπάρχει καί ειδική Σχολή, είς ήν έκπαιδεύονται οί άνδρες τής εφίππου άστυνομίας καί εκγυμνάζονται καταλλήλως καί οί ίπποι. Ποικί-

’Αστυνομικός κύων ύπερπηδών έμπόδιον διά νά είσέλθη είς οικίαν.

λοι τρόποι καί μέσα χρησιμοποιούνται καί εφαρμόζονται διά τήν έκπαίδευσιν τών
άνδρών καί τήν έκγύμνασιν των ίππων ώς καί τον έθισμόν αυτών είς τούς πάσης
φύσεως δημιουργουμένους θορύβους, κατά τάς στρατιωτικάς παρελάσεις, όχλοκρατικάς συγκεντρώσεις, τής χρήσεως ηχητικών οργάνων παντός συγκοινωνιακού μέσου
κλπ. Ή δύναμις τής έφιππου άστυνομίας διατίθεται κυρίως είς υπηρεσίαν περιπο
λιών τροχαίας κινήσεως, τηρήσεως τής τάξεως κατά τάς τελετάς καί τάς δημοσίας
συγκεντρώσεις. Γενικώς ή δλη έμφάνισις τής εφίππου άστυνομίας, εις τε τό Λονδϊνον καί τάς λοιπάς πόλεις τής ’Αγγλίας είναι έξαιρετική καί συντελεί κατά πολύ
είς τάς όντως μεγαλειώδεις καί έπιβλητικάς εμφανίσεις τών διαφόρων Δημοσίων
τελετών τού ’Αγγλικού λαού.
( Συνεχίζεται)

ΔΙΚΑΙΟΝ

Α1 Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Α Ι ΠΡΟΟ ΔΟ Ι
Κ Α Ι ΤΑ Α Π Ο Δ Ε ΙΚ Τ ΙΚ Α Μ Ε Σ Α
’Υπό κ. ΑΝΔΡ. Χ Ρ. ΤΟΥΣΗ, Ά ν τ )λ έ ω ς Ά ρ . Πάγου
1. —Γενικά.
2. —Παραδεκτόν τών επιστημονικών μεθόδων άποδείξεως.
3. —Περιορισμοί εκ τον δημοσίου δικαίου.—Τά δικαιώματα τής προσωπικότητας.
4. —Ή εξουσία τοΰ δικαστοϋ.
5. —Τά παρ’ ήμΐν.
6.-—Συμπέρασμα.
·

1.
Γενικά.—'Η δικαστική άπόδειξις, ή όποια ώς πασα άπόδειξις ιστορικ
δεν δύναται πάντοτε να όδηγή εις απόλυτον βεβαιότητα, έχει σκοπόν νά πείση τον
δικαστήν ύπό τήν τοιαύτην αύτοϋ ιδιότητα (judici fit probatio) περί της αλήθειας
τών γεγονότων ή μιας ώρισμένης ψυχολογικής καταστάσεως 1.
'Ο έξετάζων ΐστορικώς τά τής άποδείξεως άντιλαμβάνεται εις πόσον μεγάλας
δυσχερείας.προσέκρουεν ό άνθρωπος κατά πάντα χρόνον, καί ιδία κατά τάς άρχάς
τής κοινωνικής του συμβιώσεως; προκειμένου νά δώση διά πρωτογόνων καί άτελών
μέσων τά όποια διέθετε, πρακτικήν άξίαν εις τούς νομικούς θεσμούς 2. Έ ν τή εξε
λίξει όμως τοΰ πολιτισμού καί τή διευρύνσει τών γνώσεών του, τά μέσα άποδείξεως
κατέστησαν ευχερέστερα, ή δ’ επιστήμη κατ’ άνάγκην επηρεάζει γνωστάς μεθόδους
άποδείξεως ή τελειοποιεί άτελεϊς τοιαύτας.
'Η άπόδειξις δέν άφορα ευθέως τήν ΰπαρξιν ενός δικαιώματος, άλλά τών
γεγονότων ή περιστατικών ή τών πράξεων δηλώσεως βουλήσεως, αί όποϊαι γεννώσι
δικαιώματα ή υποχρεώσεις. "Ωστε ή επιστημονική μέθοδος άποδείξεως άναφέρεται
εις τό άντικείμενον ταύτης. Περαιτέρω τόσον έν τώ άστικώ δικονομικώ δικαίω,
1. Σχετ. βλ. καί Μ. Λ ιβ α δα , Έγχειρίδιον πολ. δικονομίας, 1927, § 1076, R. R o s e n 
b e r g , Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, έκδ. 4η, 1949, § 113, Ε ύ κ λ είδ ο υ —
Κ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ . Πολ. Δικ., τόμ. Β', § 171, Ρ ουσμπούλου, περί άποδείξεως, Ο ίκο νο μίδου—Λ ιβ α δ α , πολ. δικονομία, τόμ. β', § 164, Ο ίκονομίδου Γεν. Ά ρχαί, § 94,
C h io v e n d a , principi, σελ. 809 έπ., ό α ύ τό ς, έν Istituzioni, τόμ. II, σελ. 425, C a rn e l u t t i , Sistema, τόμ. 1·, η. 280, R e d e n d i, Profili pratici del diritto proc. civ., § §
20, 25, 27, Milano, 1938, Y. A n d r io li, la prova έν nuovo dig. ital., τόμ. X, 1939,
C la s s o n —T is s ie r —M o re l, πολ. δικονομία (μετάφρασις, προσαρμογή, σημ. Γ. Ράμμου),
§ 592 έπ^, A u b r y et R a u et E t. B a r t i n , Cours de dr. civil iramjais, τόμ. XII, § 749,
P la n io l— R i p e r t —E s m e in , Traite, έκδ. β' 1944, τόμ. VII, n. 1406 έπ., H. D e c u g is ,
revolution des modes de preuve judicisire κλπ. en droit compare, B o u z a t, Droit penal,
1952, n. 1062 έπ. R . S c h m id t , Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, έκδ. β', 1910,
§ 75 έπ. Oi A u b ry et R a u , ταυτίζοντες τήν ιστορικήν καί τήν δικαστικήν άπόδειξιν φαίνονται
άποδεχόμενοι τήν δικαστικήν άπόδειξιν ώς καί τήν ιστορικήν ώς μίαν παραλλαγήν τής άπο
δείξεως, ύπό τήν γενικήν έννοιαν καί ύπό τήν καθαράν λογικήν τής έκφράσεως. Περί τοΰ ότι ή
ιστορική καί ή δικαστική άπόδειξις δέν πρέπεινάέκτιμώνται κατά τον αύτόν τρόπον βλ. ιδία E t.
B a r t i n , ένθ’ άνωτ. έν ύποσημειώσει.
2. Πολύ ένδιαφέροντα είναι τά ύπό τοΰ H e n r i D e c u g is , les etapes du droit (Des
origines a nos jours) γραφόμενα, έκδ. β'., τόμ. II, 1946, σελ. I l l έπ., ώς καί τά έν W es te r m a r c k, l’origine et le developpement des idees morales, τόμ. II, σελ. 666 έπ., G lo ty ,
l’ordalie dans la Grece primitive, L e v y - B r u h l, la mentalit£ primitive, σελ. 245 έπ.,
τοΰ ίδιου, le Surnaturel et la N ature dans la m entalite prim ittive, σελ. 172 έπ.,
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όσον καί τώ ποινικώ τοιούτω, τά μέσα άποδείξεως είναι ώρισμένα διά τοϋ νόμου
περιοριστικώς. 'Ο χρησιμοποιών τ’ άποδεικτικά μέσα συλλέγει την θέλησιν, την
σκέψιν ή την γνώμην των μερών (όμολογίαι, όρκος, έγγραφα), ή δέχεται τάς μαρ
τυρίας τρίτων, ή κατά συλλογιστικόν τρόπον έξ ώρισμένων στοιχείων άγεται εις
ώρισμένα συμπεράσματα, ή τέλος συνενοΐ τάς ύλικάς γνώσεις μέσων των πραγματογνωμόνων. Ή επιστήμη έν τη άναζητήσει της άληθείας όσον περισσότερον προ
οδεύει, τόσον μεγαλύτερον βαθμόν άκριβείας καί βεβαιότητος επί την άλήθειαν
παρέχει.
2.
Παραδεκτόν των Επιστημονικών μεθόδων άποδείξεως.—Έ φ ’ όσ
ή άνεύρεσις της άληθείας είναι τό ιδεώδες, εις δ τείνει νά πλησιάση ό δικαστής,
κατ’ άρχήν τό παραδεκτόν τών επιστημονικών μεθόδων άποδείξεως, δεν δύναται
ν’ άμφισβητηθή. ’Αλλά δεν υπάρχει αρχή άνευ έξαιρέσεως. Καί έν προκειμένω
πλείονα εμπόδια δύνανται νά παρουσιασθώσιν, ικανά ν’ άνακόψωσι συγκεκριμένην
προς τή· άνακάλυψιν της άληθείας τείνουσαν προσπάθειαν. Τοϋτο ώς έκ του ότι :
α) ό νόμος καθιστά σύστημα νομικής άποδείξεως, καθορίζον περιοριστικώς τούς
παραδεκτούς τρόπους άποδείξεως, β) ύφίστανται γενικά όρια, τά όποια θέτει ή
δημοσία τάξις καί ό σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητος καί τέλος, γ ) ό
δικαστής έχει την εξουσίαν αυτός νά έκτιμήση την άξίαν της επιστημονικής άποδεί
ξεως. 'Ως προς τ ό π ρ ώ τ ο ν ό νόμος, δυσπιστών ένίοτε προς ώρισμένους τρόπους άπο
δείξεως, ορίζει περιοριστικώς τά μέσα άποδείξεως. Βεβαίως ή σύγχρονος τάσις τοϋ
εξελιγμένου δικονομικοϋ δικαίου, είναι νά διαφεύγη τούς περιορισμούς καί ή άναζήτησις τής άντικειμενικής άληθείας είναι τό ιδεώδες τής δικαιοσύνης. Παρ’ ήμϊν μά
λιστα προκειμένου περί τής πολιτικής δίκης, ρητώς ορίζεται (άρθρ. 256), ότι τά δικα
στήρια δεν είναι ύποχρεωμένα ν’ άκολουθοϋν νομικήν τινα περί άποδείξεως θεωρίαν,
άλλ’ οφείλουν ν’ άποφαίνωνται κατά πεποίθησιν καί έν ώ σχηματίζουν την πεποίθησίν
των ταύτην ν’ άκούουν μόνον τήν φωνήν τής συνειδήσεώς των καί τήν έκ τών συζη
τήσεων παραχθεΐσαν άπροσωπόληπτον γνώμην περί τής άληθείας τών γεγονότων,
περί τοϋ άξιοπίστου τών μαρτύρων καί τοϋ άξιοχρέου τών λοιπών άποδείξε'ων.
Έξαίρεσις γίνεται μόνον εις τάς ρητώς έν τή πολ. δικονομία ώρισμένας περιπτώσεις,
ώς είς τά άρθρα 264, 289, 298, 357, 363, 400, 412 κ.λ.π. Τήν άρχήν δέ τής
ηθικής άποδείξεως, άνευ οίουδήποτε περιορισμού, άκολουθεΐ καί ό Κώδιξ τής νέας
ποινικής δικονομίας (άρθρ. 177), όστις έν άρθρω 179 έπιτρέπει παν είδος τών έν άρθρω 178 αύτοΰ άναφερομένων άποδεικτικών μέσων 3, έκτος τής έν αύτώ άναφερομένης
μοναδικής έξαιρέσεως.
Ά λλ’ ένώ βασική άρχή παραμένει ή τής δεσμεύσεως τοϋ δικαστοΰ άπό νο
μικήν τινα θεωρίαν περί άποδείξεως, παραλλήλως έπίσης διατηρείται ή έν τή όλη
τής άποδείξεως ούδετερότης τοϋ δικαστοΰ. Μή έχων οδτος εΐ μή τον προορισμόν
ένός διαιτητοΰ έν τή πολιτική δίκη περιορίζεται είς τό νά έκτιμήση τήν άποτελεσματικότητα τών άποδείξεων αί όποϊαι τώ ύπεβλήθησαν. Δεν δύναται νά σχηματίση τήν πεποίθησίν του παρά τή χρήσει τών μέσων καί τών τρόπων τούς οποίους
ρητώς ό νόμος τώ έπιτρέπει νά χρησιμοποιήση είς τήν ύπόθεσιν 4. Αί έπιστημονι3. Βλ. καί Κώδ. Ποιν. Δικ., άρθρ. 394 καί άρθρ. 46 ν. 5026 «περί δικαστηρίου κακουρ
γιοδικών» καθ’ δ έν τώ δρκω τών ένορκων διαλαμβάνεται. . .καί θά δώσητε τήν ψήφόν σας
κατά συνείδησιν καί κατά τήν έκ τών συζητήσεων προελθοΰσαν έλευθέραν πεποίθησίν σας. . .» .
Σχετικώς μέ τήν άρχήν τής ήθικής άποδείξεως (principe de l’intim e convinction), βλ. καί
έν D a llo z , enc. jurid. (droit crim inel), τόμ. II, 1954, λ. preuve, n. 21 έπ., B o u z a t,
tra its theor. et p rat, de droit penal, 1951, n1. 1065 έπ., K. Τ σ ο υ κα λ ά , ποιν. δικονομία
(Πανεπιστημ. παραδόσεις), ή άπόδειξις, 1936, σελ. 172 έπ.,
4. Βλ. καί Γαλλ. Ά κυρ. 22 Δεκεμβρίου 1924, D. Ρ . 1926. 1. 124.
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καί λοιπόν μέθοδοι προς έξεύρεσιν τής άληθείας, δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν
έφ’ όσον είναι δυνατόν νά ύπαχθώσιν εις έν των καθωρισμένων μέσων άποδείξεως.
Είναι γνωστή, καί λαμβάνεται ύπ’ όψιν από εικοσαετίας καί πλέον, ή επιστημονική
γνώσις, δτι τό αίμα των άνθρώπων δύναται νά ύπαχθή εις άριθμόν ομάδων καί
υποδιαιρέσεων αυτών καί δτι τό τοιοϋτον τοϋ τέκνου παρουσιάζει ώρισμένα κοινά
χαρακτηριστικά μέ τό αίμα τοϋ ένός ή τοϋ άλλου των γονέων. Καί δεν δυνάμεθα
μέν έκ τούτου νά συμπεράνωμεν δτι άν τά χαρακτηριστικά ταΰτα ύφίστανται, άποδεικνύεται ή γέννησις υπό των πιθανών γονέων, δυνάμεθα δμως νά συναγάγωμεν,
δτι αποκλείεται ή ύπό τούτων γέννησις, έλλειπόντων τών κοινών χαρακτηριστικών 5.
Ή χρησιμοποίησις τής άποδείξεως ταύτης είναι δεκτή, έφ’ δσον είναι δεκτή ή άπόδειξις τής έλλείψεως ή ύπάρξεως τής πατρότητος, διά παντός άποδεικτικοΰ μέσου,
οπότε έκτιμώνται τά έκ ταύτης συμπεράσματα ώς τεκμήρια ή, κατά τάς περιστάσεις
καί ώς συμβουλευτική πραγματογνωμοσύνη. 'Έν άλλο θέμα έμφανίζει ή πρόοδος
τών έπιστημών καί τής τέχνης έν σχέσει προς τά έγγραφα ή τήν ομολογίαν. Διά τήν
ΰπαρξιν ιδιωτικού έγγράφου άπαραίτητον στοιχεΐον είναι ή υπογραφή τοϋ έγγράφου.
'Η φωτογραφία, τό micro-film δέν άντικαθιστα τό πρωτότυπον τοϋ έγγράφου,
ούδ’ ή φωνοληψία είναι τρόπος άποδείξεως τής ομολογίας. Ή ιδιόγραφος διαθήκη
δέν δύναται ν’ άποδειχθή διά τής πλακός τοϋ μικροφώνου, ή οποία περιέχει τήν δήλωσιν τοϋ διαθέτου. "Ωστε τό πρώτον έμπόδιον τοϋ δικαστοΰ προέρχεται άπό τό
νομοθετικόν καθεστώς δικαίου.
3.
Περιορισμοί εκ τοϋ δημοσίου δικαίου. Τά δικαιώματα της προσωπικότητος.—Τό δίκαιον έχει άποΟτολήν νά προάσπιση τό άτομον περισσότε
ρον άπό τήν άνεύρεσιν τής άληθείας 6. Έ ξ άλλου τό δίκαιον δέν είναι μόνον έπιστή μη
αλλά καί τέχνη πολιτική ή οποία πρέπει νά έ'χη ύπ’ δψει τά ήθη καί τάς άνθρωπίνας
άξίας 7. Υπάρχουν άλήθειαι ανήθικοι, αί όποϊαι δέν λέγονται οΰτε έπιβάλλονται. Τά
πλέον συνεπώς σοβαρώτερα έμπόδια είναι τά προκύπτοντα άπό τήν φροντίδα δπως
προστατευθή ή φυσική καί ψυχική προσωπικότης τοϋ άτόμου. Εις τήν χρησιμο
ποίησή τών έπιστημονικών μεθόδων προς άνακάλυψιν ώρισμένης άληθείας, είτε
περί τής έξετάσεως τοϋ αίματος, έν τή άναζητήσει τής πατρότητος ή τής άποκηρύξεως τέκνου πρόκειται, είτε περί τής άναζητήσεως τοϋ βαθμοΰ ή τής ποσότητος τοϋ
οινοπνεύματος, οδτινος έποιήσατο χρήσιν προ τοϋ αύτοκινητικοϋ δυστυχήματος ό
οδηγός, παρεμβάλλονται τά έμπόδια ταΰτα. Ή προστασία τής προσωπικότητος πα
ρέχει δυσχερείας εις τήν χρησιμοποίησιν τρόπων ψυχολογικών ή φυσιολογικών, τιθεμένων εις ένέργειαν έπί τω σκοπώ όπως προκαλέσωσιν ομολογίαν ή μαρτυρίαν,
ώς ό όρος τής άληθείας (serum de verite, scopolamine, pentothal κλπ.). Εις δλας
αύτάς τάς περιπτώσεις, εις τά δικαιώματα τοϋ άτόμου άντιτάσσουσι τό δικαίωμα τής
κοινωνίας, πλέον ένεργόν άλλως τε εις τό ποινικόν καί όλιγώτερον εις τό άστικόν δί
καιον. Εις τό δικαίωμα έξ άλλου προς άνεύρεσιν τής άπολύτου άληθείας άντιτάσσεται
τό δικαίωμα τοϋ κατηγορουμένου νά ψεύδηται έν τή άμύνη του κατά τής κατηγορίας.
Εις τάς άνάγκας τής δικαιοσύνης άντιτάσσεται, δτι αί συνεχείς καί διαδοχικαί προσβολαί τής προσωπικότητος θά καταλήξωσιν εις τήν έξαφάνισιν ταύτης. Εις τήν
Γαλλίαν άντετάχθησαν μεθ’ δλης τής δυνάμεώς των οί δικηγορικοί σύλλογοι κατά
τής χρησιμοποιήσεως τής μεθόδου τής ναρκοαναλύσεως ή ναρκοδιαγνώσεως, ( narco5. Έ ν έκτάσει περί τοϋ θέματος τούτου έν Α. Τ ούσ η , οικογενειακόν δίκαιον κατά τον Ά σ τ.
Κώδικα, § 195 σημ. 14 καί αύτόθι βιβλ. καί νομολογία.
6. Βλ. καί σχετ. καί R o u s s e le t, les ruses et les artifices dans l’instruction criminelle, έν Revue sc. crim., 1946.50.
7. «Ού τοΐς ψηφίσμασιν άλλα τοϊς ήθεσι καλώς οίκεϊσθαι τάς πόλεις», Ίσοκράτους, Άρεοπαγιτικός, 148α.
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analyse ou narco-diagnostic). 'Η αύτή άντίδρασις παρατηρεΐται καί εις τήν ύποχρέωσιν τοϋ εις δν άποδίδεται ή πατρότης δπως ύποβληθή εις έξέτασιν τοΰ αίματος 8.
Τδ πλημμελειοδικείου του Σηκουάνα, τδ όποιον έδίκαζεν ιατροδικαστήν χρησιμοποιήσαντα ενεσιν pentothal εις κρατούμενον διά νά έπαληθεύση αν δεν ήδύνατο να
όμιλή, άπήλλαξε τδν κατηγορούμενον, διότι ό παθών είχε δώσει τήν συναίνεσίν του
καί διότι ή ενεσις ήτο άκίνδυνος. Νομικώς δμως καί άφηρημένως ή λύσις εΐναι ή
ευθύνη τοΰ ίατροΰ διά σωματικήν βλάβην, εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως τοιούτων
μέσων έπί τοΰ άνθρωπίνου σώματος παρά τήν θέλησιν τοΰ παθόντος ®.
Μία σύντομος έ'ρευνα των χρησιμοποιουμένων επιστημονικών μεθόδων έν
σχέσει με τήν άπόδειξιν της πατρότητος ή τής άποκηρύξεως τέκνου, μάς δίδει τήν
έξης εικόνα. Εις τήν Γερμανίαν καταφεύγουσιν εις : α) ’Ιατρικήν πραγματογνω
μοσύνην διά τδν προσδιορισμόν τοΰ βαθμοΰ ώριμότητος (reifegrad degre de matu rite) ή οποία παρέχει τήν δυνατότητα, κατά τινα προσέγγισιν, νά προσδιορισθή
τδ χρονικόν σημείου τής συλλήψεως. Ή μέθοδος αΰτη χρησιμοποιείται επίσης πολύ
καί εις Ελβετίαν 10. β) Επίσης εις τήν Γερμανίαν καί Αύστρίαν έλαβε σπουδαίαν
έκτασιν ή λεγομένη βιολογική πραγματογνωμοσύνη περί τής κληρονομικής προελεύσεως (erbbiologisches Gutachten ή Aehnlichkeitsgutachten). Συνίσταται εις
τήν συγκριτικήν άνάλυσιν των φυσικών χαρακτηριστικών τοΰ τέκνου καί τών υπο
τιθεμένων γονέων του. Βεβαίως αφετηρία τής τοιαύτης μεθόδου ήσαν σκέψεις έθνολογικαί καί φυλετικαί τοΰ τρίτου Ράιχ. ’Αλλά φαίνεται δτι αί ύπηρεσίαι τάς οποίας
προσέφερεν ή μέθοδος αυτή, παρά τά έλαττώματά της, τή έπέτρεψαν νά έπιζήση
τοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ. Δεν υπάρχει σχεδόν ύπόθεσις άποκηρύξεως ή άναζητήσεως
τής πατρότητος εις τήν οποίαν νά μή γίνηται ή νά μή διατάσσηται ή πρ αγματογνω-

8. Σχετ. Α. Τ ο ύ σ η ς, οίκογ, δίκ., 1951, § 195 σημ. 14.
9. Τό αύτό πρέπει νά δεχθώμεν καί διά τδν ιατρόν τον λαμβάνοντα διά σύριγγος αίμα άπό
τον κατηγορούμενον δι’ αύτοκινητικδν άτύχημα οδηγόν προς έξακρίβωσιυ αν ούτος έτέλει έν
μέθη. Εις άλλην περίπτωσιν άπομιμήσεως τής φωνής άπό τοϋ τηλεφώνου έθεωρήθη ώς άτακτος
ό τρόπος άνακρίσιω ς, βλ. Γαλλ. Άκυρ. (chambres reunies 31.1.1888 έν S. 1889.1.241, καί
Γαλλ. Ά κυρ. (ποιν.) 12.6.1952 έν bull. crim. 3.153. Ά τακτος καί άνευ οίασδήποτε άποδεικτικής άξίας είναι ή λήψις τή βοήθεια μικροφώνου τής όλης συζητήσεως μεταξύ δράστου έκβιάσεως καί θύματος, προ καί κατά τήν έκτέλεσιν τής πράξεως. Είναι άνεπίτρεπτος έπίσης ή έξερεύνησις τοϋ υποσυνειδήτου διά τών γνωστών νέων ιατρικών μεθόδων (διά τών ένέσεων pento
th al), βλ. καί V o u in , έν D. 1949, 101, I le u y e r , narco-analyse et narco-diagnostic, έν re v _
sc. crim. 1950, 7, G ra v e n , le probleme sed nouvelles techniques d’investigation au proces penal, έν rev. sc. crim. 1950, 313. Ή χοησιμοποίησις τοιαύτης μεθόδου έκμηδενίζει έν μεγάλω μέτρω τήν συνείδησιν καί τήν θέλησιν τοΰ υποκειμένου τό όποιον υποβάλλεται εις ταύτας.
Δέν δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς αποδείξεις όμολογίαι έπιτευθχεΐσαι ύπό τήν έπήρειαν ναρκώσεως. Βλ. έν τούτοις πλημμ. Seine 28.2.1949, έν J. C. Ρ. 1949, II, 4786 ένθα καί σχόλ.
L e g a l, Sirey, 1950.2.149. Δέν δύνανται έπίσης νά θεωρηθώσιν ώς μαρτυρίαι αί ληφθεΐσαι τή
άσκήσει βίας. M a g n o l, l’aveu dans la procedure fiscale, έν rev. droit int. compare, 1951,
516.
10. Όμοσπονδ. έλβετ. Δ/ριον 30.3.1950, R. Ο. 70, II, 4, 3 Μαρτ. 1952, R.O. 78, II 10 7
καί ά/λαι. Τοΰτο έχει δικαιολογίαν ιστορικήν έν Ελβετία. Διότι προ τοΰ Έλβετ. Α.Κ. εις τά δί
καια τών Καντονίων δέν υπήρχε διάταξις περί νομίμου περιόδου συλλήψεως. Βλ. καί H u b e r
System und Geschichte des Schweizerichen Rechts, τόμ. 1, c. 398 έπ., 399. Εις τήν Γαλ
λίαν τοΰτο τό πρώτον έν τή νομολογία έμφανίζεται τελευταίως. Οΰτω Έ φ . Naucy 3 Μαΐου 1948 ,
C. I. 1948.2. 62, Έ φ . Paris 26.2.1953 D. 1953.445.
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μοσύνη αυτή χ1. Διά τήν πληρότητα του θέματος σημειώνομεν ότι άλλαι μέθοδοι, ώς
των C ons καί K u h n , βασίζονται έπί της μορφολογίας της σπονδυλικής στήλης 12,
γ ) Τέλος, ή επιστημονική μέθοδος τής έξετάσεως των ομάδων του αίματος, επίσης
χρησιμοποιείται εύρέως. Κατεύθυνσις τής γερμανικής νομολογίας είναι ή Omni
modo έξεύρεσις τής βιολογικής πραγματικότητος. Είναι χαρακτηριστική έν τούτω
ή άπόφασις τοϋ Reichsgerich άπό 24-6-1942 (έν R.G.Z., 169 223): «Es Kommt
darauf an, ob die Beweisererchebung zur Erm ittelung der W ahrheit dienlich sin K ann. . . » 13. Καί ή τάσις αυτή έκφράζεται εις τήν νέαν § 372α τής Γερμ.
Πολ. Δικ., ώς αυτή έτροποποιήθη διά των ν. τής 12-4-1938, 6-2-1943 καί τελευταίου
διά του Ν. τής 12-9-1950. Τό κείμενον τής διατάξεως ταύτης έπιβάλλει ΰποχρέωσιν
τόσον διά τά μέρη όσον καί τούς τρίτους όπως ύποβληθώσιν (Duldungspflicht)
διά μέσων άναγκαστικών, εις όλας τάς τεχνικάς έξετάσεις (έξέτασιν αίματος κλπ.)
έφ’ όσον τό τοιουτον παρέχει τήν ελπίδα, έν όψει των άνεγνωρισμένων ύπό τής έπιστήμης γνώσεων, ΰποβοηθήσεως τής άποδείξεως. Τό κριτήριον, ώς εΰχερώς τις άντιλαμβάνεται, είναι έντέλώς ή πρακτική αξία καί ώφελιμότης τής μεθόδου.
'Η Ελβετία δεν είναι όλιγώτερον ανοικτή εις τούς δικονομικούς αυτούς νεωτε
ρισμούς, άλλά βαίνει μετά μείζοντος περισκέψεως. 'Η ερευνά τοϋ βαθμού τής ώριμότητος χρησιμοποιείται έπίσης έν τή πρακτική. Άντιθέτως ή κληρονομικοβιολογική
έξέτασις ήτο άγνωστος μέχρις εσχάτων 14. Ένω έξ άλλου ή έξέτασις τοϋ αίματος
διατάσσεται ύπό των δικαστηρίων εις τάς σχετικάς μέ την πατρότητα δίκας. Ά πόφασις μάλιστα τοϋ 'Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου έπί άγωγής περί άποκηρύξεως
τέκνου άναγνωρίζει τήν έκ τής έξετάσεως τοϋ αίματος πραγματογνωμοσύνην ώς
παρέχουσαν πλήρη άπόδειξιν έφ’ όσον πρόκειται περί άρνητικοΰ άποτελέσματος 15 1β.
11. Βλ. καί G u g g u m o s , έν N .J.W ., 49.151, C la n b e r g , έν Juristische Rundschau
1950.356, R a d e m a c h e r , έν Neue Justiz (Άνατ. Γερμ.), 1952.29, R ie d e l, έν B .J.F .,
1952, 126, D e is e n h o f e r , έν E .J.F . 1953.24. Πρ. Mannheim, 10.1.1952, έν N.J.W ., 1953.
626, Bundesgerichtshof 3.4.1942 έν E.B.G .H.Z., 5. 302 (306). Διά τήν Ελβετίαν βλ. P f a n n e n s tie l, έν Schw. J. Zeitung, 1953, 101.
12. Βλ. καί D .R .Z . 50. 489, D a h r, έν M .D .R ., 50. 725, B o h lm a n n , έν N.J.W., 1951‘
911, Πρωτ. Siegen, 3.4.1951, έν N.J.W., 51 607.
13. Παρόμοια καί έν B.G.H., 21 Ίουν. 1951 (Entscheidungen aus dem Jugend u n d
Fam ilienrecht), 1952.61.
14. Καί αυτόθι δμως, ή μέθοδος αΰτη έκίνησε τό ένδιαφέρον. Βλ. ιδία P f a n n e n s t i e l , έν
S.J.Z . 1953. 101.
15. Βλ. άπόφ. 'Ολομ. Έλβ. Δικ. 24.5.1945 έν R.O. 71.11.54. Άπαιτοΰσιν δμως τά έλβετ. Δικαστήρια έν πάση περιπτώσει προκειμένου περί άποκηρύξεως τέκνου καί άπόδειξιν της
μοιχείας τής γυναικός. Τά το^αϋτα δέ τεκμήρια δεν άπαιτοϋνται πρός ένίσχυσιν τής διά τής πραγ
ματογνωμοσύνης άποδείξεως άλλά διά λόγους ήθικής διά νά μη κινδυνεύη ή ύπόληψις καί ή άξιοπρέπεια τής γυναικός διά τής χρησιμοποιήσεως καΟαρώς τεχνικών γνώσεων. .'II τελευταία δ’ αΰτη
ψυχολογία δυνάμεϋα νά εϊπωμεν, δτι κυριαρχεί έν προκειμένω έπί τής ελβετικής νομολογίας καί
καθορίζει, ούτως είπεϊν, τό σχετικόν νομικόν κλίμα. ’Ανάλογα καί έλβ. όμοσπ. Δικ., 30.4,1953,
R ,0 . 79. II, 17.
16. ’Εν ’Ιταλία δέχονται, δτι ό πραγματογνώμων δύναται νά έξετάση τό άνθρώπινον σώμα
πρός ώρισμένην διαπίστωσιν έν τή ποινική διαδικασία « . . . per accertate determ inati dati di
fatto, p. e. segni di lo tta, tatuaggi, cicatrici, nei o altri segni di identificazione». Βλ. M an z in i, tra tta to di procedura penale, n. 299, άλλ’ ώς χαρακτηριστικώς άναφέρεται είς τήν υπουρ
γικήν εισηγητικήν έκθεσιν, σχεδ. ποιν. δικόν., 1905, σελ. 300 έπ., «l’ispezione corporale deve
essere d iretta non gia a ricercare gli indici, m a a confermare quelli gia raccolti». Σημειοϋται
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Έ ν Γαλλία ή έπιτροπή άναθεωρήσεως τοϋ Γαλλ. Ά στ. Κωδικός εις τδ περί
δικαιωμάτων επί της προσωπικότητος σχέδιον, προέτεινε νά τεθή, δτι παν πρόσωπον δικαιούται ν’ άρνηθή νά ύποβληθή εις έξέτασιν ιατρικήν, έκτος έναντίας διατάξεως νόμου «toute personne peut refuser de se soumettre a un examen
ou a un traitem ent medical ou chirurgical a moins qu’elle n’y soit
tenue en vertu d’une disposition de la loi», άλλα προσθέτει, δτι τδ τοιοϋτον δύναται νά έχη συνέπειας ως πρδς την άπόδειξιν «lorsqu’une personne refuse de se
soumetre a un expertise medicale ordonnee en justice, sur la demande d’une
partie au proems, ne com portant que Γapplication de methodes conformes
a la science et sans danger serieux pour le corps humain, le juge peut considerer comme etablis les faits que l’expertise avait pour b u t de constater».
Περαιτέρω, έν σχέσει μέ τάς παρά τήν θέλησιν τοϋ δμολογοϋντος λαμβανομένας όμο-^
λογίας προέτεινε : «tout aveu ou m anifestation de volonte obtenu par des pre
cedes p ortant atteinte a la personnalite est nul».
4. Ή εξουσία τοΰ δικαστοΰ.—Ό δικαστής άπδ τδν όποιον ό διάδικος ζητεί
νά τω έπιτρέψη νά χρησιμοποιήση ώρισμένας έπιστημονικάς μεθόδους άποδείξεως,
δύναται ν’ άρνηθη έάν κρίνη, δτι ή μέθοδος δεν δύναται, έν τη σημερινή καταστάσει
της έπιστήμης ν’ απόληξη εις βεβαίαν άπόδειξιν. Άπόφασις δμως τοΰ Γαλλικού ’Α
κυρωτικού φαίνεται δεχομένη, δτι δικαιούται τοΰτο νά έλέγχη τδ δικαστήριον της
ούσίας, αν τδ τελευταΐον ήρνήθη νά διατάξη πραγματογνωμοσύνην δι’ έξετάσεως τοϋ
αίματος 17. Νεωτέρα άπόφασις της 17 ’Ιουνίου 1953 (έν Dalloz hebd., 1953, σελ.
611, σκέπτεται ως έξης: « . . . s ’il est interdit aux tribunaux meconnaissant la
liberte de preuve de refuser a priori par une formule generale et absolue l’expertise sanguine pour 1’unique raison que la valeur probante est contestable
en l’e ta t des connaissances biologiques actuelles, les juges du fond n’en conservent moins le pouvoir souverain d’apprecier dans chaque espece. l’utilite
ou la pertinence des modes d’investigations propres a l’eclairer leur convinction» κλπ. ’Εκ ταύτης πρέπει νά συμπεράνη τις, δτι ή έννοια τής άποφάσεως
είναι, δτι δεν δύναται γενικώς a priori ν’ άποκλείση τήν έξέτασιν αίματος, ούχί δμως
καί δτι είς συγκεκριμένην ύπόθεσιν καί έν δψει τής μορφής ταύτης δεν δύναται
ν’ άρνηθή τοιαύτην. Διότι αν έδεχόμεθα, δτι τδ ’Ακυρωτικόν έπιφυλάσσει έαυτω
τδ δικαίωμα νά κρίνη τήν άξίαν των νέων έπιστημονικών μεθόδων άποδείξεως, θά
κατελήγομεν είς έν νέον σύστημα νομίμων άποδείξεων, καταγωγής νομολογιακής.
Τά. δικαστήρια λοιπόν τής ουσίας μόνα έχουσι τδ δικαίωμα ν’ άρνηθώσι τήν διάταξιν
άποδείξεως διά μεθόδου ήν συγκεκριμένως θεωροΰσιν ακατάλληλον 18. Καί φυσικά

δ’αυτόθι, oxt ή αυτοψία π.χ.εΐναι έκτακτον μέσον άνακρίσεως (mezzo straordinario d’istruzione)
καί συνεπώς στενώς έρμηνευτέον. Είς τδν νέον Κώδικα ΊΙοιν. Δικονομίας, παρ’ ήμΐν, βρίζεται
μέν, δτι δύναται νά ένεργηθή προς βεβαίωσιν της τελέσεως έγκλήματος αύτοψία καί είς άνθρώπους (άρθρ. 180), καί δτι ό ένεργών τήν αυτοψίαν δύναται νά προβή είς τεχνικάς ένεργείας
ίδιοι δέ είς τήν λήψιν δακτυλικών ή άλλων άποτυπωμάτων (άρθρ. 181), πλήν πάντα ταϋτα μέ
γνώμονα, δτι δέν δύναται νά ένεργήση τι έπί τοϋ άνθρωπίνου σώματος, τδ όποιον έπιφέρει βλάβην
ή έγγίζει τά δρια τής έπεμβάσεως χειρουργικής, δσον δήποτε άσημάντου, ώς πρέπει ν’ άποφεύγηται ή προσβολή τοϋ θρησκευτικοΰ, έθνικοΰ ή ήθικοΰ αισθήματος κλπ. (διά τδ τελευταΐον
τοΰτο ΐδε καί άρθ. 181 κώδ. ποιν. δικ.) καί B o u z a t, ένθ’ άνωτ., η. 1065 έπ.
17. Γαλλ. ’Ακυρ. 25 ’Ιουλίου 1949.
18. ’Εκ τής έλλην. νομολογίας σχετ. ή Α.Π. 479]1940, Θέμ. ΝΒ', 125. Σχετ. έπίσης έπί
άναλόγου θέματος Α.Π. 366/1940, 121/1949, 379/1950.
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ή έκτίμησις αΰτη δέν είναι άπό τάς μικροτέρας δυσκολίας τοϋ έργου του δικαστοΰ.
'Η έπιστήμη δεν καταλήγει μέ τήν πρώτην προσπάθειαν εις άσφαλή συμπεράσματα.
Ά πό τοϋ πειραματισμού μέχρι της έπιστημονικής βεβαιότητος μεσολαβοϋσι πολλαΐ
διαβαθμίσεις καί στάδια.
5. Τά παρ’ ήμϊν.—'Η ελληνική νομολογία πλέον ή άπαξ ήσχολήθη μέ τήν
επιρροήν των άνακαλύψεων ή των επιστημονικών μεθόδων επί των μέσων άποδείξεως.
Ουτω περιλαμβάνει εις τήν έννοιαν των εγγράφων καί τάς φωτογραφίας19. Διά τήν
περίπτωσιν αυτοψίας επ' άκροατηρίου προς έξακρίβωσιν υπό τοϋ δικαστηρίου εάν
ύπάρχη όμοιότης μεταξύ έξωγάμου τέκνου της έναγούσης καί τοϋ ώς πατρός φερομένου έναγομένου, άπόφασις τοϋ έφετείου έκρινεν, δτι τό τοιοΰτον μέσον είναι επι
σφαλές καί παρακεκινδυνευμένον, καθ’ δσον προκειμένου περί χαρακτηριστικών ή
φυσιογνωμίας νεογνοΰ ή μείρακος, ή υποκειμενική έκάστου άντίληψις είναι διάφορος,
ήτοι δτι έσφαλμένως τό πρωτοδικεϊον διέταξεν αυτοψίαν περί τοιούτου ζητήματος
μή δυναμένου νά έξακριβωθή διά τοϋ άποδεικτικοΰ τούτου μέσου 20. Έ ξ άλλου τά δι
καστήρια της ουσίας εις πλείστας περιπτώσεις αγωγής άναγνωρίσεως έξωγάμων
τέκνων, διατάσσουσιν άπόδειξιν καί δι’ έξετάσεως τοϋ αίματος ύπό πραγματογνωμόνων. Καί έκ τούτων, άλλα μέν άναγνωρίζουσι πλήρη άπόδειξιν εις τήν τοιαύτην πρα
γματογνωμοσύνην21, άλλα δέ, δπερ καί φαίνεται έπικρατέστερον, δέχονται τήν ώς
τεκμηρίου άξίαν της τοιαύτης πραγματογνωμοσύνης 22. Περαιτέρω δέχονται, δτι
δέν εΧναι υποχρεωτική ή διάταξις πραγματογνωμοσύνης, έν πάση δέ περιπτώσει
άναγνωρίζουσιν δτι δέν είναι δυνατόν νά έξαναγκασθή ό διάδικος δπως ύποβληθή εις
τήν έξέτασιν αίματος.
6. 'Ως συμπέρασμα τών άνωτέρω προκύπτει, δτι ό δικαστής δέν δύναται
ν’ άρνηθή τήν χρησιμοποίησιν τών νεωτέρων επιστημονικών μεθόδων προς άνακάλυψιν τής αλήθειας, έφ’ δσον δέν εξέρχονται τοϋ πλαισίου τών ύπό τοϋ νόμου άναγνωριζομένων μέσων άποδείξεως. ’Αλλά τό τοιοΰτον πρέπει νά πράττη μετ’ άκρας περισκέψεως, φροντίζων πάντοτε τό μέν, νά μή παραβλάπτωνται αί άνώτεραι ήθικαί άρχαί
καί ώρισμένα εις τό έν κοινωνία βιοΰν άτομον άνεγνωρισμένα δικαιώματα, τό δέ, έν
τή χρήσει τών μέσων τούτων νά έρευνώνται δλαι αί προϋποθέσεις τής πρακτικής
των καί μετ’ άσφαλείας άποδόσεώς των.

19. Α.Π. 65/1943, ΕΕΝ., ι', 253. Εις τήν περί ής έδίκασεν ύπόθεσιν ίσως άσφαλεστέρα
θά ήτο ή έκτίμησις τών έκ τών φωτογραφιών προκυπτόντων ώς τεκμηρίων. Βλ. σχετ. καί Γ.
Ρ ά μ μ ο υ , έν ΕΕΝ., ι', 253-254 έν ύποσημ. ’Επίσης καί Έ μ μ . Μ ιχελά κ η , έν Θέμ. ΝΑ',
386 επ. καί αυτόθι βιβλ., Α.ΓΙ. 577/49, ΕΕΝ., ιζ', 167, Ν. Δίκ., τ. 6, σελ. 229, 491/40, Θέμ.
ΝΒ', 134, 573/40, 65/43, 253/50, 43]50, 43]49, Ν. Δίκ. τόμ. 5, σελ. 287.
20. Βλ. καί Α.Π. 479/40, Θέμ. ΝΒ', 125. Σχετ. καί Ε.Α. 1164, Θέμ. ΞΑ', 125.
21. Ε.Α. 1017/46, Θέμ. Ν Ζ', 277.
22. Ε.Α. 1543/53, ΕΕΝ., η', 478. Παλαιοτέρα άπόφασις τοϋ Πρωτοδ. ’Αθηνών 842/43,
ΕΕΝ., ια', 81, έθεώρησεν άναγκαίαν τήν έξέτασιν τοϋ αίματος διά τριών πραγματογνωμόνων, τό
δέ πόρισμα ταύτης ύποχρεωτικόν διά τό δικαστήριον.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΕΝΕΞΙΣ ΤΡΟΤΣΚΥ-ΣΤΑΛΙΝ
‘Υπό Ν· ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ)ντοΰ A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

—'Ό Τρότσκν προ τής Ρωσσικής έπαναστάαεως και κατ’ αυτήν.
— Κατηγορίαι τοϋ Τρότσκν περί παρεκκλίσεως άπό τις αρχές τον Μαρξισμού.
— Θάνατος Λένιν.—Ά γ ω ν Τρότσκν—Στάλιν.
— Τό σημεία τής διενέξεως Τρότσκν καί Στάλιν.
—Ό Στάλιν κατηγορεί τον Τρότσκν ώς εξτρεμιστή.
—’Εξορία τον Τρότσκν.—"Ιδρυσις τής Δ ' Διεθνούς.
— Σημασία τής διενέξεως Τρότσκν—Στάλιν διά την αστυνομίαν.

1.
Στο άρθρο μας αύτό θά άσχοληθοΰμε μέ τό ιστορικό της δημιουργίας του
περιφήμου πολίτικου σχίσματος μεταξύ τοϋ Λέοντος Δαβίδοβιτς Τρότσκυ καί τοϋ
Στάλιν, ό όποιος ώς Γενικός Γραμματεύς τοϋ Ρωσσικοΰ κομμουνιστικού κόμμα
τος, ήτο καί ό ουσιαστικός άρχηγός τοϋ Ρωσσικοΰ κομμουνιστικού κράτους, άνέλαβε δέ καί κατά τύπους τήν άρχηγία τοϋ Κράτους κατά τον τελευταίο πόλεμο.
Ό Τρότσκυ άπό τό έτος 1896 είχεν άναπτύξει σπουδαιοτάτην επαναστατικήν
δράσιν μέ βάσι τήν Μαρξική θεωρία, άπό δέ τό 1903 οπότε διεσπάσθη τό σοσιαλδημο
κρατικό κόμμα, στο κόμμα των Μπολσεβίκων ύπό τον Λένιν καί στο κόμμα των Μεν
σεβίκων ύπό τον Μαρτώφ, άκολούθησε δική του πολιτική γραμμή, πού διέφερε τόσο
άπό τήν γραμμή των Μπολσεβίκων δσο καί άπό τή γραμμή των Μενσεβίκων.
Κατά τήν κομμουνιστική δμως έπανάστασι τοϋ 1917 συνεμάχησε μέ τούς
Μπολσεβίκους καί άπέβη μετά τοϋ Λένιν ό σπουδαιότερος άρχηγός καί θεμελιωτής
τής έπαναστάσεως, δπως δέ άναφέραμε είναι έκεΐνος, πού κατέστειλε δλα τά άντεπαναστατικά κινήματα μέ τον έρυθρό στρατό, τον όποιον διωργάνωσε ό ίδιος.
Κατά τό 1921 εμφανίζεται ή πρώτη έργατική άντιπολίτευσις στούς κόλπους
τοϋ κομμουνιστικού κόμματος άπό τούς Σλιαπνίκωφ καί τήν Άλεξ. Κολοντάϊ.
'Η άντιπολίτευσις αύτή διεμαρτύρετο κατά τής ενεργού καί άδικαιολογήτου
έπεμβάσεως τοϋ κομμουνιστικού κόμματος στή διοίκησι των συνδικάτων καί κατά
των υπερβολών τού γραφειοκρατικού μηχανισμού.
’Αλλά δέν εΐχεν επιβλαβείς συνέπειας γιά τήν ένότητα τού κόμματος, καί
γι’ αύτό δέν ώδήγησε σε έσωτερικό σχίσμα.
’Εκείνο, πού προεκάλεσε σοβαρές συζητήσεις ήτο ό μαρασμός τής σοβιετικής
βιομηχανίας, ό όποιος ηϋξανε -διαρκώς.
Τό κόστος τής παραγωγής δέν κατέβαινε, ή άπόδοσις τής εργασίας δέν ηΰξανε
καί ή πολυδάπανος γραφειοκρατία, δέν ήθελε νά παρατήση τις άξιώσεις της.
Κατά τήν άνοιξι τού 1923 ένεκα τής πλούσιας παραγωγής, τά άγροτικά προ
ϊόντα έχασαν τά 40% τής άξίας των, μόνον καί μόνον, λόγω τοϋ νόμου τής προσ
φοράς καί τής ζητήσεως.
Άντιθέτως ή τιμή τών βιομηχανικών προϊόντων, λόγω τής σπανιότητος αυ
τών, ηύξανε.
Έ τσ ι, τον ’Οκτώβριον τοϋ 1923, ό άγρότης γιά ν’ άγοράση ένα άροτρο, έπρεπε
νά πωλήση τριπλάσια ποσότητα σιταριού, άπό τήν ποσότητα, πού έχρειάζετο τό 1913.
'Η σοβιετική Κυβέρνησις άπεφάσισε τότε, ν’ άγοράση τό Κράτος διά τού έπι-
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2.
Ά λλ’ ό Τρότσκυ, επί κεφαλής 46 κομμουνιστών πολιτικών, άρχισε νά
κατηγορή την Κεντρική επιτροπή τοϋ κομμουνιστικού κόμματος, ότι μ’ αυτό τον
-τρόπο οδηγεί τό κόμμα σέ έπικίνδυνες παρεκκλίσεις άπό τις αρχές τοϋ Μαρξισμού
καί σπρώχνει τή χώρα προς τήν καταστροφή.
'Ο Τρότσκυ εκπροσωπούσε μέ τήν στάσι του αυτή τήν δυσαρέσκεια τοϋ βιο
μηχανικού προλεταριάτου, τό όποιο δέν ήτο διατεθειμένο νά προβή σέ τόσες θυσίες
χάριν τών αγροτών.
Ά λλ’ ή άντιπολίτευσις αυτή, δέν ώδήγησε άόμη εις σχίσμα, γιατί ζοΰσε
ό Λένιν, ό όποιος έπεβάλλετο μέ τό κϋρος του καί τήν πολιτική έλαστικότητά του.
Ό Τρότσκυ όμως, ήναγκάσθη τότε νά παραιτηθή μόνον, άπό τή θέσι του ώς
επίτροπος τοϋ λαοϋ, ώς 'Υπουργός δηλαδή, επί τών Στρατιωτικών.
3. Στις 21 ’Ιανουάριου 1924 ό Λένιν άπέθανε.
'Ο θάνατος τοϋ Λένιν έθεωρήθη άπό τούς μπολσεβίκους τής Σοβιετικής Ρωσσίας ώς μεγάλη άπώλεια, γιατί ό λανθάνων μέχρι τότε άγων μεταξύ τοϋ Στάλιν καί
Τρότσκυ, έλαβε υστέρα άπ’ αυτόν, όξυτάτη καί έκδηλο μορφή, άπολήξας εις επιζήμιο
σχίσμα, όπως άκριβώς είχε προίδει καί ό Λένιν στήν πολιτική του διαθήκη.
Τό φθινόπωρο τό 1924 ό Τρότσκυ έξέδωκε τό έργον του ύπό τον τίτλον «Τά
μαθήματα τοϋ ’Οκτωβρίου», όπου επαναλαμβάνοντας τή θεωρία τής διαρκούς έπαναστάσεως, ήθελε ν’ άποδείξη, ότι αυτός, κατά τό 1917, δέν είχε προσέλθει στο μπολ
σεβίκικο κόμμα ώς οπαδός, άλλ’ ώς σύμμαχος, γιατί, στήν ιδεολογική έξέλιξι αύτοΰ
καί τοϋ Λένιν έπήλθε τότε συνάντησις καί τών δύο.
'Ο Τρότσκυ, στο έργο του αύτό, έξεδήλωνε επίσης φανερά τήν περιφρόνησί του
προς τούς ζώντας ήγέτας τοϋ μπολσεβικισμοΰ καί ιδίως προς τον Στάλιν, τον Ζηνοβιέφ καί τον Καμένεφ.
'Η Κεντρική ’Επιτροπή τοϋ κομμουνιστικού κόμματος άντέδρασε κατά τοϋ
Τρότσκυ άντικατηγοροΰσα αύτόν ότι, μέ τή θεωρία του «περί διαρκούς έπαναστάσεως», υποτιμά τό ρόλο τής άγροτικής τάξεως καί τορπιλλίζει τή συμμαχία μεταξύ
τών εργατών καί άγροτών.
'Ο Ζηνοβιέφ καί ό Καμένεφ έζήτησαν μάλιστα άπό τό πολιτικό γραφείο ν’ άπομακρυνθή ό Τρότσκυ, άπό τήν ενεργό πολιτική δράσι άλλ’ ή πρότασίς των αυτή
άπερρίφθη.
4.
Λίγο άργότερα, ήγέρθη μεταξύ τοϋ Τρότσκυ καί τοϋ Στάλιν όξυτάτη συζήτησις επί νέου προβλήματος, τό όποιο συνεκλόνισε ολόκληρη τή Ρωσσία.
Τό πρόβλημα τοΰτο ήτο, άν είναι δυνατή ή πραγματοποίησις τοϋ σοσια
λισμού σε μια καί μόνη χώρα, ή έπρεπε νά γίνη τοΰτο σέ διεθνή
κλίμακα.
'Ο Τρότσκυ δέν παρεδέχετο ότι ή Ρωσσία μόνη της μπορούσε νά έφαρμόση τό
■σοσιαλιστικό σύστημα.
Γιά τον θρίαμβο τοϋ σοσιαλισμού χρειάζεται κατ’ αυτόν, νά καταλάβουν τήν
εξουσία καί οί προλετάριοι τών πλέον προωδευμένων χωρών τής Ευρώπης.
'Η σοβιετική Ρωσσία, έπρεπε επομένως, σύμφωνα μέ τήν άρχή αυτή, νά
θυσιάση τό παν χάριν τής παγκοσμίου επαναστάσεως, γιατί όπως ύπεστήριζε
•ό Τρότσκυ, οί δικές της δυνάμεις, λόγω τής τεχνικής καθυστερήσεώς της καί τού
υπερβολικού πληθυσμού της, ήσαν άνεπαρκεϊς γιά τή δημιουργία τού σοσιαλισμού.
'Η προσπάθεια έπίσης τών κομμουνιστών, όπως μέ κάθε θυσία διατηρήσουν
τήν εξουσία στή Ρωσσία, ένώ δέν θά έθριάμβευε στήν Ευρώπη ή σοσιαλιστική έπανά-
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στάσις, ίσοδυναμοΰσε, κατά τον Τρότσκυ, μέ γραφειοκρατικό εκφυλισμό.
'Ο Ζηνοβιέφ καί ό Καμένεφ, οΐ όποιοι προηγουμένως καταπολεμούσαν τον
Τρότσκυ, συνεμάχησαν αργότερα μ’ αυτόν, καί έσχημάτισαν τό 1925—1926 μιά κοινή
άντιπολίτευσι, πού είναι γνωστή μέ τό όνομα «Τρόικα» (Τριαδική) ή Νόπ (νέα
άντιπολίτευσις).
Στή θεωρία, πού διετύπωσαν ό Τρότσκυ καί ό Ζηνοβιέβ, περί τοϋ αδυνάτου
τής πραγματοποιήσεως τοϋ σοσιαλισμού σέ μιά μόνη χώρα, ό Στάλιν απαντούσε ώς
έξης : «Μπορούμε ν’ άνοικοδομήσουμε τό σοσιαλισμό καί θά τον άνοικοδομήσουμε
» μέ τούς άγρότας ύπό τήν διεύθυνσι τής εργατικής τάξεως, γιατί υπό τό καθεστώς
». τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου, έχουμε όλα τα άναγκαϊα δεδομένα για να
» πραγματοποιήσουμε έξ ολοκλήρου τό σοσιαλισμό, ύπερπηδώντες όλες τις έσω» τερικές δυσκολίες καί μπορούμε καί οφείλουμε να τις υπερπηδήσουμε, μέ τις δι» κές μας δυνάμεις».
'Η μετάταξις τότε τοϋ Ζηνοβιέφ στήν άντιπολίτευσι είχε μεγάλη σημασία,
γιατί ό Ζηνοβιέφ ήτο ό Γενικός Γραμματεύς τής Γ' Διεθνούς καί γραμματεύς τοϋ
σοβιέτ τοϋ Λένιγκραντ.
Ά λλ’ ό Στάλιν, δέν έδίστασε καθόλου νά άπαλλάξη άπό τά καθήκοντά του τον
άντίπαλο πλέον αύτόν καί νά τον διώξη άπό τό πολιτικό γραφείο.
Τό 1927 έγινε νέα έπίθεσις τής άντιπολιτεύσεως αύτής κατόπιν τής άποτυχίας
τής κινεζικής έπαναστάσεως.
'Ο Τρότσκυ, κατηγόρησε τή διεύθυνσι τοϋ κόμματος γιατί, ύπεστήριζε τον
Τσάνγκ-Κάι-Σέκ, ένώ θά έπρεπε κατά τή γνώμη του νά ύπερνικηθοΰν οί εργατικές
μάζες νά έξεγερθοΰν καί νά ριφθή τό σύνθημα «'Όλη ή εξουσία στά σοβιέτ».
Ό Στάλιν άπαντοΰσε σ’ αυτό «πολλές φορές έπέστησα τήν προσοχή επί των
» κακών μεθόδων, τις όποιες μεταχειρισθήκαμε στήν Κίνα γιά νά κάνουμε μισητή
» τήν Βρεττανική Αυτοκρατορία στήν ’Ασία. Έπανειλημμένως έτόνισα στούς συν» τροφούς Ζηνόβιεφ, Τρότσκυ, Ράντεκ καί άλλους, ότι ή συνεργαζομένη «Καμαρίλλα»
» Μποροντίν-Τσέν στήν Κίνα έσήμαινε χρεωκοπία τοϋ γοήτρου μας στή Ρωσσία. Σή» μέρα κατανοούμε τό πικρό αύτό μάθηκα καί πρέπει νά σπεύσουμε νά θάψουμε
» τούς παράφρονας έξτρεμιστάς τής Κίνας γιά νά μή θρηνήσουμε τήν καταστροφή
» τής Σοβιετικής Ρωσσίας.
«Είναι άνάγκη νά παραδεχθούμε σοβαρώς ότι, δέν μπορέσαμε νά κάνουμε μισητή
» τή Βρεττανική Αυτοκρατορία στις ’Ινδίες. Τις ίδιες ιδέες καί τις ίδιες επιδιώξεις
» είχαν οί Τσαρικοί, έναν αιώνα πριν άπό μάς γιά τ ι ς ’Ινδίες.
«Δέν θά ήμουν φίλος τών Κινεζικών μαζών, έάν έπεδοκίμαζα τάς μεθόδους
» τοϋ συντρόφου Μποροντίν, ό όποιος περιμένει νά ίδή κομμουνιστική έπανάσταση
» σέ μιά χώρα άπέραντη, όπως είναι ή Κίνα, τής όποιας οί κάτοικοι δέν μπορούν νά
» καταλάβουν καί νά χωνέψουν τις θεωρίες πάνω στις όποιες βασίζεται τό σύστημά
» μας. Σ ’ όλη τήν Κίνα μέ τά 400 έκατομμύριά της υπάρχουν 400 πραγματικοί κομ» μουνισταί, δηλαδή ένας κομμουνιστής σέ κάθε έκατομμύριο κατοίκων.
«Θά θεωροΰσα τή δράσι τοϋ Μποροντίν στήν Κίνα ώς κωμωδία φαρσοειδή,
» έάν δέν είχε τραγικά άποτελέσματα γιά τή Ρωσσία. Τώρα, τά άποτελέσματα
» αυτά άρχισαν νά γίνωνται αισθητά γιά τήν πολιτική μας στήν ’Ανατολή, στή Δύσι
» καί πανταχοΰ».
’Εννοείται ότι αύτά, πού έλεγε ό· Στάλιν, είναι μέν άλήθειες άλλ’ άμφιβάλουμε
αν τις πίστευε, γιατί είμεθα βέβαιοι οτι, άποτελοΰσαν έναν άπό τούς περίφημους
ελιγμούς τής κομμουνιστικής Διεθνούς, τήν όποιαν διηύθυνε αύτός ούσιαστικώς,
ύστερα άπό κάθε άποτυχία. Δέν φανταζόμαστε δέ ότι ή Γ' Διεθνής,, θά διέθετε τόσα
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πολλά χρήματα γιά τήν επιτυχία της έπαναστάσεως στην Κίνα, εάν δεν είχε την
έγκρισι τοΰ Στάλιν.
5. Προηγουμένως άναφέραμε δτι 6 Στάλιν κατηγορούσε τον Τρότσκυ κ.λ.π.
ώς «έξτρεμιστάς». Έξτρεμισμός (extremisme) λέγεται στην πολιτική καί κομ
μουνιστική ιδίως κίνησι, ή μετά πείσματος έμμονή, στις θεωρητικές αρχές, πού μετα
βάλλονται εις δόγματα, καί ή διαρκής προσπάθεια υπερβολής προς τ’ άριστερά.
Ό έξτρεμισμός έχαρακτηρίσθη άπό τον Λένιν ώς «παιδική άρρώστεια τοΰ
κομμουνισμού», έ'χει έκδόσει μάλιστα τό 1920 καί σχετικό βιβλίο μέ τον τίτλο
« Ή παιδική άσθένεια τοΰ κομμουνισμού ή ό κομμουνισμός της άριστεράς».
«Τον έξτρεμισμό χαρακτηρίζει στο βιβλίο αυτό ώς λίαν έπικίνδυνο παρέκκλισι
» άπό τά συμφέροντα της έπαναστάσεως.
«Οί έξτρεμισταί παρουσιαζόμενοι ώς αδιάλλακτοι καί έναντίον οίουδήποτε
συμβιβασμού ή ύποχωρήσεως μεταβάλλουν τή θεωρία σέ νεκρό δόγμα καί εις αυτο
σκοπόν, ένώ είναι τό μέσον μόνον γιά τήν έπιτυχία τοΰ στρατηγικού σκοπού.
«Καθήκον ένός έπαναστατικοΰ κόμματος, κατά τον Λένιν, δεν εΐναι νά δια» κηρύσση ότι δεν δέχεται κανένα συμβιβασμό, πράγμα αδύνατον, άλλά νά κατορ» θώνη μέ διαφόρους συμβιβασμούς, έφόσον είναι αυτοί απαραίτητοι, νά παραμένη
» πιστός στις αρχές του, στήν τάξι του, στο έπαναστατικό του καθήκον, στο έργο
» τής προετοιμασίας τής έπαναστάσεως καί τής διαπαιδαγωγήσεως των λαϊκών
» μαζών.
«'Τπάρχουν δέ, όπως διδάσκει ό Λένιν στο βιβλίο του αυτό, διάφορα εϊδη
» συμβιβασμών, καί στο σημείο ακριβώς αύτό έγκειται ή ίκανότης τοΰ κομμουνι» στικοΰ κόμματος : νά προβαίνη δηλαδή στους καταλλήλους συμβιβασμούς άναλό» γως προς τό περιβάλλον τών έκάστοτε συνθηκών, τοΰ βαθμού τής άναπτύξεως
» έπαναστατικής πάλης κ.λ.π.
« Ό συμβιβασμός ή ή συνεργασία μέ άλλα κόμματα ή άλλες ομάδες, όταν γί» νωνται όπως πρέπει, έπιτρέπουν νά βάλλουμε κατά τοΰ ίδιου σημείου κατά τοΰ
» οποίου έβάλλαμε καί προηγουμένως, άκολουθοΰμε δέ μονάχα διάφορη κατεύ» θυνσι».
Αύτή λοιπόν τή φορά, ή ρήξις μεταξύ Στάλιν—Τρότσκυ πήρε μεγαλύτερη έκτασι, έχρησιμοποιήθησαν δέ καί άπό τις δύο παρατάξεις μέθοδοι συνωμοτισμού,
οί όποιες ήσαν έν χρήσει έπί τοΰ Τσαρικού καθεστώτος. .
Έ τσ ι στις 7 Νοεμβρίου τοΰ 1927 καί κατά τή δεκάτη έπέτειο τής ’Οκτωβρια
νής έπαναστάσεως, ή άντιπολίτευσις ώργάνωσε διαδηλώσεις στούς δρόμους κατά τής
διευθύνσεως τού κομμουνιστικού κόμματος.
Κατόπιν τών διαδηλώσεων αύτών, ό Τρότσκυ καί πολλά σημαίνοντα μέλη
τής άντιπολιτεύσεως διεγράφησαν άπό τό κομμουνιστικό κόμμα. 'Ο Ζηνόβιεφ τότε
καί ό Καμένεφ έγκατέλειψαν τήν άντιπολίτευσι καί έδήλωσαν οτι έπλανήθησαν.
Κατόπιν τής μετάνοιας των αυτής άπεκλείσθησαν προσωρινώς άπό τό κόμμα
και άργότερα, ήτοι τον ’Οκτώβριο τοΰ 1932 διεγράφησαν καί αυτοί όριστικώς.
6. 'Ο Τρότσκυ όμως άδιάλλακτος καί πλήρης αύτοπεποιθήσεως παρέμεινε
πιστός στις άρχές του καί γιά τό λόγο αύτό έξετοπίσθη τον ’Ιανουάριο τού 1927 στήν
’Άλμα-’Άλτα καί τον ’Ιανουάριο τού 1929 άπηλάθη στήν Κωνσταντινούπολι καί
έγκατεστάθη στήν Πρίγκηπο.
Ά πό τήν έξορία του ό Τρότσκυ έξηκολούθησε τις έπιθέσεις του κατά τού
Ρωσσικοΰ κομμουνιστικού κόμματος καί τής Γ' Διεθνούς μέ βιαιότητα.
Έ τσ ι, έπέτυχε νά συγκεντρώση γύρω του, ιδίως στή Γερμανία, Γαλλία,

1450

Ν. ’Αρχιμανδρίτου

'Ισπανία, ’Αμερική καί σ’ άλλες χώρες διάφορες ομάδες, έξω άπδ τα κομμουνιστικά
κόμματα, πού ώργανώθησαν όμως κατά το κομμουνιστικό σύστημα.
’Αργότερα ό Τρότσκυ έπήγε εις Παρισίους, όπου τό 1934 κατώρθωσε νά
κάνη ένα συνέδριο άπό άντιπροσώπους διαφόρων χωρών, πού άκολουθοϋσαν τις
αρχές του γιά νά ίδρύση νέα Διεθνή κομμουνιστική όργάνωσι στήν οποία έδωσε τον
τίτλο Δ'. Διεθνής.
"Οπως όμως άναφέραμε καί σέ προηγούμενο άρθρο μας μέχρι σήμερα δεν ώρίσθη μόνιμος έδρα τής διεθνούς αυτής, μήτε καθωρίσθησαν τά διευθυντικά όργανά της,
γιατί ή Γ' Διεθνής τής Μόσχας διεξήγαγε εναντίον τών οπαδών τού Τρότσκυ άγρια
πάλη. ’Αργότερα ό Τρότσκυ έγκατεστάθη στο Μεξικό καί έσυνέχισε άπό εκεί τήν
πολεμική του κατά τού Στάλιν, μέχρι τής δολοφονίας του μέ τσεκούρι στις 20 Αύγούστου 1940, μέσα στή βίλλα του στο προάστειο Κοϋρακαί τού Μεξικού όπου είχε
όριστικώς έγκατασταθή.
Φαίνεται δέ οτι καί μέσα στή Ρωσσία είχε κατορθώσει νά δημιουργήση
ισχυρή άντιπολίτευση, πού έργάζετο συνωμοτικά λόγω τής άσκουμένης τρομοκρατίας,
άν λάβη κανείς ύπ’ όψει του τις περίφημες δίκες τών ετών 1935 καί 1937 κατά τις
όποιες κατηγορήθησαν ώς Τροτσκισταί, σαμποταρισταί, εχθροί τού λαού καί προδόται τής κομμουνιστικής έπαναστάσεως, οί πρωτεργάται αύτής, οί όποιοι καί κατεδικάσθησαν εις θάνατον έκτελεσθέντες άμέσως, όπως είναι ό Καμένεφ, ό Ζηνόβιεφ,
ό Ράντεκ, ό Σοκολνίκωφ, ό στρατάρχης Τουχατσέφσκι, ό Μπουχάριν καί πλεΐστοι
άλλοι.
7.
Τώρα θά διερωτηθήτε ’ίσως τί σημασία έχει γιά μας ή διαμάχη μεταξύ το
Στάλιν καί τού Τρότσκυ, άφοΰ καί οί δύο είναι ένθερμοι οπαδοί τού κομμουνιστικού
κοινωνικού συστήματος άνεξαρτήτως άν ό ένας πιστεύει ότι ό κομμουνισμός δεν μπο
ρεί νά έφαρμοσθή σέ ένα μόνο Κράτος, ό δέ άλλος διακηρύττει καί επιχειρεί τό άντίθετο ;
Γιά τά άστικά Κράτη, είναι φανερό ότι πλέον επικίνδυνος πρέπει νά θεωρήται
ό Τρότσκυ, ό όποιος άπροκάλυπτα διακηρύττει ότι επιδιώκει τήν έφαρμογήν τού
κομμουνισμού διεθνώς καί ότι δέν πρόκειται νά περιορισθή σέ τοπικές έπιτυχίες,
όπως χαρακτηρίζει τήν εφαρμογή τού κομμουνισμού σέ ένα ή δύο Κράτη.
Πρ έπει όμως νά ξεύρουμε ότι κατά βάθος καί ό Στάλιν προς τον ίδιο άντικειμενικό σκοπό κατευθύνεται, προς τον διεθνιστικό κομμουνισμό δηλαδή, άλλ’ άκολουθεΐ
άλλο δρόμο.
'Ο Στάλιν, προσεπάθει νά στερεώση πρώτα τόν κομμουνισμό στο Ρωσσικό
Κράτος, όπου κατωρθώθη νά έπικρατήση ή κομμουνιστική έπανάστασις καί νά καταλάβη τήν εξουσία ή έργατική τάξις, τό προλεταριάτο, μέχρις δτου προπαρασκευάση
τό έδαφος καί δημιουργήσει τις άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά μιά γενικώτερη έξόρμησι τού Διεθνούς προλεταριάτου.
Δέν έπαυσε δηλαδή καί αυτός ν’ άποβλέπη στο όνειρο τής έφαρμογής τού κομ
μουνισμού σ’ όλο τόν κόσμο, διεθνώς δηλαδή, όπως άριβώς ώραματίσθη καί έδίδαξε
ό Μάρξ.
Τούτο άλλως τε άποδεικνύεται καί άπό τήν τακτική, τήν όποια άκολούθησε
τόσο στήν εσωτερική, όσο καί στήν εξωτερική πολιτική τής Ένώσεως Σοσιαλιστι
κών Σοβιετικών Δημοκρατιών, τής όποιας τάς κατευθύνσεις έδιδε ό ίδιος ώς άπόλυτος
κύριος.
Έκτος αύτοΰ ή ένίσχυσις ή μάλλον ή Γενική Διεύθυνσις τής Γ' Κομμουνιστικής
Διεθνούς, ή όποια έγένετο ούσιαστικώς άπό τόν ίδιο τόν Στάλιν, ώς κυρίαν άποστο-
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λήν είχε τήν προπαρασκευή δλων των έθνών γιά μια γενική κομμουνιστική έξόρμησι
προς έφαρμογήν τής Δικτατορίας του Διεθνούς προλεταριάτου.
Μ’ άλλα λόγια πρέπει νά έχουμε ύπ’ δψει μας δτι, δλες οί φαινομενικές υπο
χωρήσεις τοϋ Στάλιν, δεν άποτελοΰν ύποχώρησι τοϋ καθαρώς κομμουνιστικού του
προγράμματος, άλλα τακτική, στρατηγική, ελιγμούς δηλαδή, γιά τήν έπιτυχεστέρα
εφαρμογή αυτού.
Τα άστικά έπομένως Κράτη πρέπει νά θεωρούν έξ ί'σου επικίνδυνα τά κηρύγ
ματα των οπαδών τού Τρότσκυ καί τού Στάλιν καί νά καταπολεμούν τον κομμου
νισμό στήν ούσιαστική του βάσι, ή οποία δπως ξεύρουμε πλέον είναι προσπάθειά του
προς κατάργησιν τού άστικοΰ κοινωνικού συστήματος τής άτομικής ιδιοκτησίας
καί έφαρμογήν τού συστήματος τής κοινοκτημοσύνης.
Ε μ είς οί άστυνομικοί δμως, πρέπει νά γνωρίζουμε τό σχίσμα αότό καί νά
ξεχωρίζουμε τούς κομμουνιστάς πού άκολουθοΰν τάς άρχάς τής F' Διεθνούς (τούς
Σταλινικούς δηλαδή) άπό τούς Τεταρτοδιεθνιστάς (τούς Τροτσκιστάς), γιά’νά έκμεταλλευόμεθα σε δεδομένη περίπτωσι τό μίσος, πού υπάρχει μεταξύ τούτων μέ
σκοπό τήν καλλίτερη ένέργεια των υποθέσεων, τις όποιες διαχειριζόμεθα.
’Αλλά καί γενικώτερα, τό σχίσμα αυτό τού Τρότσκυ καί Στάλιν, τό όποιο
έδημιούργησε μιά σοβαρή εσωτερική κρίσι στο Ρωσσικό κομμουνιστικό Κράτος,
πρέπει νά τό παρακολουθούμε προσεκτικά, γιατί μας άποκαλύπτει τήν πραγματική
εσωτερική κατάστασι τής Ένώσεως των Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών
(Ε.Σ.Σ .Δ .) στούς διαφόρους τομείς τής πολιτικής, οικονομικής καί κοινωνικής ζωής
τής πρώτης χώρας δπου έφηρμόσθη καί δοκιμάζεται έκτοτε ό κομμουνισμός.
Οί Τροτσκισταί δηλαδή δεν παραλείπουν ευκαιρία άπό τού νά δίδουν σοβαρώτατες πληροφορίες γιά τις διάφορες φάσεις τού κομμουνιστικού πειράματος, κατακρίνοντες βέβαια, άμέσως μέν τον Στάλιν καί τούς διαδόχους του, έμμέσως δμως καί τό
κομμουνιστικό σύστημα.
’Έτσι δμως μαθαίνουμε καί μεΐς διάφορα πράγματα, πού κατ’ άλλον τρόπο δεν
θά ήτο δυνατόν νά πληροφορηθοΰμε, λόγω τών μέτρων, τά όποια έχουν ληφθή,
ώστε κανείς ξένος νά μή μπορή νά ίδή τί γίνεται πραγματικά στο Σοβιετικό παρά
δεισο έκτος άπό κείνα, πού ή προπαγάνδα τους παρουσιάζει στον ξένο κόσμο καί έκεΐνα
πού οί ίδιοι μέ τήν αυτοκριτική τους ομολογούν στις, έφημερίδες τους.
Τέλος, πρέπει νά ξεύρουμε δτι άπό τον Δεκέμβριο τού 1934, οπότε έδολοφονήθη
ό Πρόεδρος τών Σοβιέτ τού Λένινγκραδ Κύρωφ κατά>τρόπο μυστηριώδη, ή κρίσις,
πού ύφίστατο άπό τήν διένεξι Τρότσκυ—Στάλιν μετετράπη σέ τρομοκρατία, μέ μορφή
άντιποίνων κατά τών Τροτσκιστών, στούς οποίους άπεδόθη ή δολοφονία αύτή.
'Η τρομοκρατία αύτή σκεπασμένη μέ τον πέπλο τής νομιμότητος, έξεδηλώθη
μέ άθρόες συλλήψεις καί μέ τις περίφημες δίκες τού 1935 καί τού 1937 κατά τις
όποιες, κατεδικάσθησαν εις θάνατον κατά δεκάδες, διάφορες προσωπικότητες τής
προλεταριακής έπαναστάσεως καί άλλοτε συνεργάτες τού Στάλιν καί κατά έκατοντάδες, οί οπαδοί αύτών, άνώτεροι ύπάλληλοι καί μέλη τού κομμουνιστικού κόμματος,
οί όποιοι κατηγορήθησαν ώς Τροτσκισταί, προδόται καί έχθροί τού λαού.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓ ΙΑ

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΣ
'ΐπ ό κ. Ν. ΚΙΝΝΑ, τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων
1. — Γενικά περί τής μεταπολεμικής εγκληματικότητας εν ’Αμερική, Γαλλία, ’Α γγλία
καί Δανία.
2. —Ή μεταπολεμική έγκληματικότης εν Έ λλάδι.
3. — Στατιστική έγκληματικότητος εν Έλλάόι.
4.—· Γενική στατιστική έγκληματικότητος ’Αστυνομικής Δ)νσεως ’Αθηνών καί Π ει
ραιώς.—Σκληοότης κατά τήν εκτέλεσιν των εγκλημάτων.—Α ίτια.
5. —· Μεταπολεμική ηθική κρίσις καί άντιμετώπισις αυτής.
6. —’Ανασταλτικά μέσα τον εγκλήματος : α) ό νόμος, β) ή εύρυθμος λειτουργία τής
πολιτείας, γ ) ή θρησκεία καί ή οικογένεια, δ) ηθική ένίσχνσις τον Κράτους
υπό τής κοινωνίας, ε) αστυνομική δράσις,

1.
Πολύ συχνά άτυχώς εις τον ήμερήσιον τύπον ό άναγνώστης θά ΐδη άναγρ
φόμενον καί άπό εν έγκλημα, είτε εις τήν πρωτεύουσαν του Κράτους, εΐτε εις τήν
επαρχίαν διαπραττόμενον. Τί δεικνύει το γεγονός τούτο; Μίαν κοινωνικήν κατάπτωσιν.
Τού κοινωνικού αυτού φαινομένου, πού ώς έπιδημία παρουσιάζεται μεταπο
λεμικής εις δλας τάς χώρας τού κόσμου, απειλητική ιδιαιτέρως διά τάς μεγάλας πό
λεις, δεν έξαιρεΐται καί ή Ελλάς. Πρέπει δμως νά λεχθή δτι είς τήν χώραν μας δεν
παρουσιάζεται μέ τήν πολύπλοκον καί άποτροπαίαν μορφήν ώς είς άλλας χώρας.
Δεν έχει λάβει είς τήν χώραν μας, καίτοι αυτή ύπέστη ιδιαιτέρως βαρείας τάς συνέ
πειας τού πολέμου, τάς διαστάσεις α'ίτινες εμφανίζονται άλΧοΰ.
Οδτω, κατά τάς Άμερικανικάς έγκληματικάς στατιστικάς, είς τάς μεγάλας
πόλεις της ’Αμερικής ό άριθμος των έγκλημάτων ύπερέβη το 1953 κατά 33,4%
τού προπολεμικού. Τά περισσότερα δέ έγκλήματα είναι αδικήματα βίας, επιθέσεις,
φόνοι, άπαγωγαί, βιασμοί, ληστεΐαι. Των άπαγωγών, γενομένων μέ τον σκοπόν λήψεως λύτρων, ό άριθμος ηόξήθη κατά 80 %.
Τό 'Ομοσπονδιακόν Γραφείου’Ερευνών άπεκάλυψεν δτι κατά τό 1953 έγένοντο
ληστεΐαι είς βάρος Τραπεζών περισσότεραι άπό άλλοτε. Ηύξήθησαν αύται κατά 27 %
άπό τού 1952 μαζύ μέ τάς διαρρήξεις καί κλοπάς είς βάρος Τραπεζικών ιδρυμάτων.
Είς δέ τάς κυρίας ληστείας μέ χρήσιν ένοπλου βίας καί εκβιασμού ή αύξησις είναι
45% τών τού 1952.
Κατά τον Γαλλικόν τύπον άπό τής λήξεως τού πολέμου κύμα έγκληματικότητος
αντιμετωπίζει ή ’Αστυνομία είς τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν. "Εν άπό τά μεγάλα
εγκληματικά γεγονότα τού 1953 είναι ή έμφανισθεΐσα διά πρώτην φοράν μηχανο
κίνητος συμμορία είς τό κέντρον τών Παρισίων. Οί άσύλληπτοι αύτοί λησταί έπέδειξαν πρωτοφανή θρασύτητα ώστε νά πιστευθή δτι πρόκειται περί ’Αμερικανών
γκάγκστερς.
Κατά τον ’Αγγλικόν τύπον ή ’Αστυνομία τού Λονδίνου αντιμετωπίζει μεγαλυτέραν εγκληματικότητα εκείνης τού προηγουμένου πολέμου. Είς τό Λονδΐνον παρου
σιάζεται σημαντική αύξησις τού μεταπολεμικού γκαγκστερισμού. Τούς πρώτους
μεταπολεμικούς μήνας έγένοντο είς Λονδΐνον ληστεΐαι καί κλοπαί κοσμημάτων καί
πολυτίμων άλλων ειδών αξίας 70.800 λιρών.
Είς υπόμνημά του, τό έν Λονδίνω Συμβούλιου Οικονομικών ’Ερευνών, μετ’
έξέτασιν άναφορών 29 κυριωτέρων ’Αστυνομικών περιφερειών τής ’Αγγλίας κατά
τό 1950—53, αναφέρει δτι αί καταδίκαι κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν νεαρών
γυναικών, ήλικίας κάτω τού 21ου έτους, ένεκα μέθης ηύξήθησαν κατά 80% , τών
εφήβων κατά 102 %, τών δέ άνω τού 21ου έτους ηύξήθη κατά 19 %. ’Εν τώ ύπομνήματι έκδηλοΰται ανησυχία διά τήν έμφανιζομένην αυτήν έκτροπήν τών άγγλων νέων,
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συσχέτιζα μένην μέ τήν παρουσιασθεΐσαν αΰξησιν τής εγκληματικότητας των άνηλίκων.
Εις τήν Δανίαν κατά τά έτη 1951—-1952 παρουσιάσθη αΰξησις των εγκλημά
των βίας εις τοιοϋτον σημεϊον ώστε ή Δανική Αστυνομία προέβη εις τό μέτρον
της παραδόσεως ειδικών μαθημάτων εις ά εκαλούντο οί Ιδιώται να συμμετέχουν υπό
τήν έπίβλεψιν αύτοϋ τούτου τοϋ Διευθυντοϋ της ’Αστυνομίας. Είδικαί κινηματογραφικαί ταινίαι δίδουν μαθήματα πυγμαχίας, πάλης, προκειμένου να τά χρησιμοποι
ήσουν κατά των κακοποιών.
2. "Οταν μετά τήν λήξιν του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ήσχολήθη κατά τό
1928 διά τήν έγκληματικότητα της χώρας μας ό άείμνηστος καθηγητής τοϋ Ποινι
κού Δικαίου Τιμ. Ήλιόπουλος, έγραφε εις τήν σχετικήν μελέτην του : «Στερούμεθα
» επισήμων στατιστικών στοιχείων, τά όποια εις όλα τά πολιτισμένα Κράτη άποτε» λοΰσι τον άπαραίτητον οδηγόν προς λύσιν τών έγκληματολογικών ζητημάτων,
» άλλά πας ό ζών έν τώ μέσω τής Κοινωνίας ήμών καί άναγιγνώσκων τον ήμερήσιον
» τύπον μένει έκπληκτος προ τοϋ πλήθους τών άγγελομένων καθ’ ήμέραν παντός
» είδους εγκλημάτων καί δεν είναι τόσον ό αριθμός, δ δυνάμενος ν’ άνησυχή ήμάς,
» όσον ή ειδεχθής μορφή ήν τελευταΐον προσέλαβεν ή έγκληματικότης παρ’ ήμΐν.
» 'Η άγριότης τής έκτελέσεως τών φόνων, ή δεξιοτεχνία τών κλοπών καί ή θρασύτης
» τών ληστειών άποδεικνύει οτι έπληθύνθη .καί συνεκροτήθη παρ’ ήμΐν ή πρότερον
» ολιγάριθμος καί ασυγκρότητος τάξις τών καθ’ έξιν ή έξ έπαγγέλματος έγκλημα» τιών».
Μήπως αυτά πού έλέχθησαν άπό τον σοφόν καθηγητήν κατά τό 1928 πρέπει
καί τώρα, άναγιγνώσκοντες τάς έφημερίδας, νά τά έπαναλάβωμεν ; Ή άπάντησις
πρέπει νά είναι καταφατική δυστυχώς.
Ποϋ δέον ν’ άποδοθή ό μεταπολεμικός αυτός κοινωνικός έκτροχιασμός, ό
όποιος ήρχισε διαμορφούμενος κατά τά πολεμικά έτη, ένεκα άναμφιβόλως τών υφι
σταμένων κοινωνικών συνθηκών μέ τήν άνυπαρξίαν τοϋ άναγκαίου αυτοελέγχου
καί σοβαράς θετικής άντιμετωπίσεως τής ζωής ;
'Ο κοινωνικός έκτροχιασμός είναι βεβαίως έπακόλουθον τοϋ πολέμου καί δή
πολέμου τοιούτου οίος ύπήρξεν ό τελευταίος, δστις έπέφερε χαλάρωσιν τής δημοσίας
καί άτομικής ήθικής. ’Επέδρασε κακώς έπί τής κοινωνικής διαρθρώσεως καί ιδιαι
τέρως έπί τής νεολαίας.
3. "Αν ρίψωμεν όμως εν βλέμμα εις τήν στατιστικήν τής έγκληματικότητος
τών ανηλίκων, δηλ. τών μέχρι ήλικίας 17 έτών άπό τοϋ 1951 καί μετέπειτα, θά έξαχθώσι συμπεράσματα πολύ δυσάρεστα καί περισσότερον δυσάρεστα, όταν ληφθή
ΰπ’ δψει ότι οί μέχρι τής άνωτέρω αυτής ήλικίας παρανομήσαντες ήσαν κατά τόν
τελευταΐον πόλεμον καί τήν κατοχήν παιδιά καί ώς έκ τούτου νά μή είναι εϋκολον
νά έπικαλεσθώμεν ώς αίτια έπιδοάσεως τήν πολεμικήν έποχήν, άλλ’ αίτια άναγόμενα
εις τόν τρόπον διαβιώσεως καί διαπαιδαγωγήσεως τών νεαρών αυτών άτόμων.
Κατά τήν στατιστικήν τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης οί άνήλικοι οί παρανομή
σαντες καί παραπεμφθέντες εις τά δικαστήρια τών άνηλίκων κατά τό 1951 ήσαν
2.796, τό 1952 ήσαν 3.100 καί τό 1953 ηύξήθησαν εις 3.432 δηλ. ή αΰξησις μέσα
σέ δύο χρόνια είναι 25 %.
Δι’ άδικήματα δέ άναγόμενα εις σωματικάς βλάβας, έμπρησμούς, πράξεις έναντίον τών ήθών καί τής τιμής, έπαιτείαν καί αλητείαν έδικάσθησαν παρά τοϋ δικα
στηρίου τών άνηλίκων τό 1951 457, τό 1952 684, τό 1953 986 δηλ. πέραν τοϋ διπλά
σιου ή ηυξησις τό 1953 έν συγκρίσει προς τό 1951. Τό σπουδαιότερον είναι δτι τό
μεγαλύτερον ποσοστόν έκ τών άνωτέρω προέρχεται άπό τήν τάξιν τών μαθητών καί
σπουδαστών. Τοιοΰτοι έδικάσθησαν άπό τά δικαστήρια τών άνηλίκων 534 τό 1951,
τό 1952 634, τό 1953 ηύξήθησαν εις 864 ήτοι αΰξησις άπό τοϋ 1951 έως 1953 61 % .
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Έ π ί του συνόλου δέ των παραπεμφθέντων εις τά δικαστήρια άνηλίκων·
9.328 κατεδικάσθησαν το 1/3 ήτοι 3.155. 'Ως προς το ποσοστόν των καταδικών αί.
καταδίκαι άνήλθον εις 1.253 τό 1953 έν συγκρίσει προς τό 1951 ότε αί καταδίκαι.
ήσαν 970 ήτοι καί εδώ αΰξησις κατά 29 %.
4. Έ κ τής τηρουμένης γενικώτερον στατιστικής έγκληματικότης μετά τήν·
άπελευθέρωσιν καί μετέπειτα ύπό τών Άστυν. Διευθύνσεων ’Αθηνών καί Πει
ραιώς παρουσιάζεται μειουμένη ή έγκληματικότης.
Κατά τό 1951 παρουσιάζεται συμφώνως προς στατιστικήν τής Άστυνομ.
Διευθύνσεως ’Αθηνών μικρά αΰξησις ώς προς τά κατά τής ζωής εγκλήματα έν σχέσείπρός τά διαπραχθέντα τό 1950. Αί ληστεΐαι, έκβιάσεις, αί κλοπαί παρουσιάζονται
μεταπολεμικώς άριθμητικώς μειωμέναι.
’Από άπόψεως τρόπου έκτελέσεως όμως τών έγκλημάτων κατά τής ζωής,,
τών ηθών καί περιουσίας, ουτος έμφανίζεται μέ χειροτέραν μορφήν. Μία σκληρότης
παρατηρεϊται εις την τελευταίαν μεταπολεμικήν έν Έλλάδι έποχήν είς τά κατά τής
ζωής ιδία αδικήματα.
'Η τοιαύτη μεταπολεμική έμφάνισις τής έκτελέσεως έγκλημάτων δέον ν’ άποδοθή είς τήν πολεμικήν, κατάστασιν συντελέσασαν είς τήν χαλάρωσιν τών ήθών,
δτε ή ανθρώπινη ζωή χάνει τήν άξίαν'της, ό άνθρωπος συνηθίζει είς τά φονικά όπλα,
καί έξοικειοϋται είς τό δι’ αυτών χυνόμενον ανθρώπινον αίμα. 'Η έκ του πολέμου
δημιουργουμένη σκληρότης του άτόμου φθάνει είς σημεΐον ώστε τό άδίκημα τής βίας
νά μή προξενή κακήν έντύπωσιν.
Πλήν τών ανωτέρω αιτίων διά τήν ύπό χειροτέραν μορφήν, μεταπολεμικώς έν
Έλλάδι, διάπραξιν τοΰ έγκλήματος συνετέλεσε καί ή κατά τό χρονικόν διάστημα τής
Κατοχής καί μέχρι σχεδόν τών αρχών του 1945 δημιουργηθεΐσα κατάστασις καθ’ ήν
ή παρανομία είχε χάσει τήν έννοιάν της.
Οι έγκληματοΰντες νέοι ήνδρώθησαν ζήσαντες κατά τήν κατοχικήν περίοδον
καθ’ ήν, ώς προελέχθη, ή ζωή ήτο τό εύθηνότερον άντικείμενον, πλεΐστοι δέ έξ αυτών
άναμιχθέντες είς τήν έθνικήν άντίστασιν εζησαν τήν ζωήν των άντικανονικώς.
'Ως συντελεστικόν στοιχεΐον είς τήν διάπραξιν ύπό τήν χειροτέραν μορφήν τοΰ
έγκλήματος είναι καί ό κινηματογράφος μέ τά γκαγκστερικά έργα, ή μεθοδική διδα
σκαλία δι’ αύτών του έγκλήματος.
'Η λεπτομερειακή περιγραφή τοΰ έγκλήματος είς τάς έφημερίδας είναι έτερον
συντελεστικόν στοιχεΐον. Αί έφημερίδες πολλάκις δέν δυσκολεύονται ν’ άποδώσουν
καί ήρωϊκότητα είς τον διαπράξαντα τό έγκλημα. ’Αποτελεί δέ ή περιγραφή τοΰ
έγκλήματος τό έντρύφημα τοΰ άναγνωστικοΰ κοινοΰ καί οΰτω καθίσταται ό τύπος
φθοροποιόν μέσον διά τήν Κοινωνίαν καί έξωθοΰνται άτομα ουτω, έχοντα μίαν ροπήν
έγκληματικήν καί εύρισκόμενα ύπό τήν έπίδρασιν τών περιγραφών, είς τό έγκλημα.
"Οταν είς τάς έφηρερίδας έξιστοροΰνται τά τελούμενα καθ’ έκάστην έγκλήματα
ήτοι βιασμοί, αίμομειξίαι, διαρρήξεις κ.λ.π. γίνονται θέμα συζητήσεων, είς τάς όποιας
μετέχουν άτομα πάσης ήλικίας καί κοινωνικής τάξεως. ’Αποτέλεσμα είναι ή έξαχρείωσις καί ή μίμησις ύπό τών άτόμων ιδία έκείνων τά όποια έχουν μειωμένην διανοη
τικήν ικανότητα ή είναι ματαιόδοξα, αύτοκολακευόμενα νά βλέπουν τήν φωτογραφίαντων είς τάς έφημερίδας καί περιγραφάς περί αύτών καί τών έγκλημάτων των.
'Ο Πρόεδρος τής ’Επιτροπής τής Διεθνούς έγκληματολογικής ’Αστυνομίας
κ. Λουβάζ κατά τό συνέδριον τοΰ Διεθνούς δημοσιογραφικού ’Ινστιτούτου, τό συνελθόν κατά τό τρέχον έτος, είπεν ότι ή πείρα τών ’Αρχηγών ’Αστυνομιών πολλών χωρών
καταδεικνύει τήν έπίδρασιν τής δημοσιεύσεως διαπραχθέντων έγκλημάτων προς
μίμησιν.
5. Μεταπολεμικώς έδημιουργήθη έν Έλλάδι ήθική κρίσις, ώστε νά έπιβάλλεται.
καίτοι αδτη δέν παρουσιάζει μορφήν έντονον, ώς είς άλλας χώρας, όπως προς διαφύ-
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λαξιν της Κοινωνίας μας από τον νοσηρόν κατήφορον, οί νόμοι έφαρμόζωνται πιστώς;
καί ή κατά τον μεταπολεμικόν χρόνον παρουσιασθεΐσα άμβλυνσις (άμνηστεΐαι,.
χάριτες, άναστολαί ποινών) θεραπευθή.
'Η άπονομή τής δικαιοσύνης δέον νά επέρχεται ταχέως, διότι άλλως at ύπό τών
νόμων προβλεπόμεναι ποιναί κατά των έγκληματούντων άποτυγχάνουν εις τον σκο
πόν των. 'Η έπί μακρόν ατιμωρησία άποθρασύνει τά έγκληματοΰντα άτομα καί ή μη
έκτέλεσις τής ποινής δημιουργεί εις τον έγκληματοΰντα αίσθημα περιφρονήσεως προς
τον Νόμον, οπότε θά ίσχύη τό άρχαΐον ρητόν «δεινότερον τοΰ άδ ικε ΐν, τό μή·
κολάζειν τον άδικοΰντα».
Έ ν σχέσει μέ τό πνεύμα των Νόμων ό Montesquieu λέγει τά εξής διά τάς:
ήθικάς κρίσεις εις την συγκεκροτημένην Πολιτείαν : «ό Νόμος, ή φθορά τής έννοιας
» του καί ό έκπεσμός του εις την συνείδησή των πολιτών επιφέρουν την άποσύνθεσιν».
6.
'Ως άνασταλτικά μέσα τής έγκληματικότητος δυνάμεθα ν’ άναφέρωμ
τ ’ ακόλουθα :
α) Τον Νόμον. Τον βαθμόν έπιδράσεως άνασταλτικώς έπί τοΰ έγκλήματος
τοΰ Νόμου, μάς παρέχει ή άνυπαρξία του έν καιρφ έπαναστάσεων, δτε μή έφαρμοζομένων τών Νόμων, τό πλήθος φέρεται άχαλίνωτον προς τό έγκλημα διαπραττόμενον
μάλιστα κατά φρικιαστικόν τρόπον. Παράδειγμα τούτου είναι ή Γαλλική έπανάστασις:
τοΰ 1780. ’Αλλά καί ημείς οί Έλληνες έχομεν πικράν σχηματίσει πρόσφατον πείραν.
β) Την εύρυθμον λειτουργίαν τής Πολιτείας, ήτις έπιτυγχάνεται, όταν αύτη
προσπαθή νά παραμερίζη κάθε τι, τό όποιον άναγκάζει την άνθρωπίνην ψυχήν νά
έπαναστατή, ώς είναι ή παραμέλησις ύπό τής Πολιτείας τών υποχρεώσεων αυτής
προς τούς πολίτας.
γ ) Την μή άπομάκρυνσιν τής ελληνικής Κοινωνίας έκ τών Χριστιανικών καί
καλών οικογενειακών παραδόσεων της. Ή Χριστιανική θρησκεία διαπαιδαγωγεΐ τά
άτομα παροτρύνουσα αυτά εις τήν διάπραξιν πάσης άγαθής πράξεως. Μόνον οί περιφρονηταί τής Χριστιανικής θρησκείας δεν παραδέχονται οτι αύτη άποτελεϊ σπουδαίο
τατον περιοριστικόν μέσον τοΰ έγκλήματος, ίσχυριζόμενοι μάλιστα ότι καί αυτοί οί·
κληρικοί έγκληματοΰν συχνά. Δυστυχώς έγκλήματα έν Έλλάδι καί προσφάτως διάπραξις ύπό ιερωμένου έγκλήματος, άναγραφέν καί εις τον τύπον. Έ κ τοΰ λόγου όμως
δτι ύπήρξαν ή ύπάρχουσι τινες άνάξιοι ιερωμένοι, κάθε έπάγγελμα έχει τούς άναξίους του, δεν δυνάμεθα ν’ άμφισβητήσωμεν τήν έπίδρασιν τής Χριστιανικής θρησκείας
είς τον περιορισμόν τοΰ έγκλήματος.
'Η καλή οικογένεια έξ άλλου, τής οποίας οί έπί κεφαλής είναι ήθικώς έξυψωμένοι, δύναται νά έπιδράση έπωφελώς έπί τών μελών της καί είς τήν διάπλασιν καλοΰ
χαρακτήρος τών τέκνων, ώστε ν’ άποβώσι ταΰτα αγαθά μέλη τής Κοινωνίας. Τής
άγαθοποιοΰ ή μή έπιδράσεως τής οικογένειας πλεΐστα δσα παραδείγματα έχομεν. 'Η
άποσυντεθειμένη οικογένεια άναμφιβόλως έπιβλαβώς θά έπιδράση έπί τών τέκνων.
δ) Τήν ήθικήν ένίσχυσιν τοΰ Κράτους ύπό τής Κοινωνίας.
Μία ύγιής Κοινωνία ένισχύει τό Κράτος είς τήν κατά τοΰ έγκλήματος μέρι
μνάν του διά τής άμύνης αύτής κατά τών έγκληματιών. 'Η κοινωνική αύτη άμυνα εί
ναι έν μέσον φοβερόν καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος.
ε) Τήν έντονον καί πολιτισμένην άστυνομικήν δράσιν.
'Ο έγκληματίας δμως άνθρωπος καί ιδία ό μεταπολεμικός είναι πολυμήχανος,
έχει καταστή φοβερός, διαμορφωθείς κατά τον πόλεμον είς τό σχολεΐον τής διαφθο
ράς, τοΰ άκόπου κέρδους, τοΰ παντοειδούς έγκλήματος. 'Ως έκ τούτου τό δργανον τής
Πολιτείας τό ένισχΰον τήν Κοινωνίαν είς τον κατά τοΰ έγκλήματος άγώνα, ή ’Α σ τ υ 
νομία, πρέπει ν’ άναπτύσση εξαιρετικήν δράσιν.
Μεταξύ τοΰ έγκλήματος καί τής ’Αστυνομίας ό άγων είναι καί θά είναι σκλη
ρός, άλλ’ ή τελευταία λέξις θ’ άπομένη είς τήν ’Αστυνομίαν πάντοτε διά πάσαν·
έγκληματικήν ύπόθεσιν ύπό όσονδήποτε σκοτεινήν μορφήν καί αν έμφανισθή αύτη.

ΦΥΓΟΠΟΝΟΙ ΕΠΑΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΗΤΑΙ
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—■ΟΙ πρώτοι επαιται καί άλήται.
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—’Εγκληματικότης επαιτών και άλητών.
—'Εγκλήματα επαιτών καί άλητών.
^ Α ίτια έκδόσεως προς επαιτείαν καί άλητείαν.
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—1Είδη επαιτών καί άλητών.
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1.
Τό όρμέμφυτον της αύτοσυντηρήσεως ωθεί τον άνθρωπον προς τον άγών
διά την ζωήν, ήτις συντηρείται Si’ άενάου προσπάθειας καί συνεχούς έργασίας.
Ή έργασία παρέχει στα άτομα τά μέσα συντηρήσεώς των, άναπτύσσει άναντιλέκτως τήν δραστηριότητα αύτών κ α ί'τα προφυλάσσει έκ παντοειδών δεινών
καί, κινδύνων. Αΰτη έκπροσωπεϊ τήν προσπάθειαν τοΰ άνθρώπου, δπως άποκτά κατά
τον πλέον ένδεδειγμένον καί τίμιον τρόπον τά μέσα ύπάρξεώς του. Παρέχει συγκινη
τικήν ωραιότητα καί τά δι’ αυτής άποκτώμενα άγαθά προκαλοϋσι τήν λήθην τών
καταβληθέντων προς άπόκτησίν των κόπων καί μόχθων.
'Ο Proudhon εις έν έκ τών βιβλίων του εψαλε τον θαυμάσιον ύμνον προς
τήν θεάν εργασίαν διά τών έξης φράσεων : «Διά της έργασίας πολύ περισσότερον
» παρά διά του πολέμου, 6 άνθρωπος έξεδήλωσε τήν άνδρείαν του- διά τής έργασίας
» πολύ περισσότερον ή διά της θεοσεβείας προάγεται ή δικαιοσύνη· έάν ήμέραν
» τινα, το δραστήριον γένος μας φθάση εις τήν εύδαιμονίαν τούτο άσφαλώς θά έπι» τύχη διά τής έργασίας».
Ή έργασία: α)’Αποτελεί το μόνον κανονικόν μέσονπρός άπόκτησίν περιουσίας.
β) Έξασκεΐ καί χαλυβδώνει τήν θέλησίν μας ήτις είναι άπαραίτητος εις τήν
ζωήν, μάς προφυλάσσει άπό τούς κινδύνους τής άργοσχολίας, ήτις φέρει προς τάς
επιβλαβείς τέρψεις.
Δύναται νά ύποστηριχθή ότι εις τήν Ελλάδα ουδέποτε οί έγκληματίαι διαφεύ
γουν καί άργά ή γρήγορα παραδίδονται εις τήν Δικαιοσύνην καί ύφίστανται τάς κυρώ
σεις διά τάς πράξεις των.
Τούτο εχει έπιτευχθή διά τών προσπαθειών τών αφανών έργατών τής εύνόμου
τάξεως. Είναι δέ παρήγορον οτι παρά τάς παρουσιασθείσας έκάστοτε άνωμαλίας είς
τήν χώραν μας, ή ’Αστυνομία έξεπλήρωσε τό προς τήν Κοινωνίαν καθήκον της,
πλήρως καί έπιτυχώς.
Δι’ αύτό άκριβώς ή Κοινωνία μας διαπιστώσασα συχνά τήν ταχύτητα καί άποτελεσματικότητα μεθ’ ής ή ’Αστυνομία δρα κατά τοΰ έγκλήματος, έδημιούργησε έν
έαυτη τήν πεποίθησιν δτι πας έγκληματίας θ’ άνακαλυφθή καί θά λογοδοτήση. Ε ί
ναι καί τούτο εν άξιόλόγον άγαθόν διά τον Κοινωνικόν μας βίον.
Τό άγαθόν μάλιστα αύτό έπιδρα άνασχετικώς καί είς αυτόν τούτον τον
έγκληματίαν συγκρατούμενον πολλάκις είς τήν άντικοινωνικήν του διάθεσιν, έκ μό
νου τοΰ λόγου δτι δέν δύναται νά ύπολογίση είς διαφυγήν, ή άτιμωρησίαν. Οΰτω περι
σώζεται καί ό άνθρωπος τού κακού καί ή Κοινωνία άπ’ αυτόν.
Ν. ΚΙΝΝΑΣ
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γ) ’Ασκεί έπ'ι της έγκληματικότητος ευεργετικήν έπενέργειαν έλαττώνουσα
τάς βιαίας καί άπατηλάς πράξεις καί
δ) Είναι το ΐσχυρότερον μέσον λήθης εις τον άνθρωπον, εις τον όποιον τό πρό
βλημα της ειμαρμένης καί ή φρίκη τοϋ αναμενομένου τέλους θά προεκάλουν άβάστακτον αγωνίαν καί βασάνους.
Άντιθέτως ή φυγοπονία προκαλεϊ μείωσιν τής φυσικής δυνάμεως, ήτις υπονο
μεύει τήν υγείαν καί εξωθεί τό άτομα είς τό καπηλείαν, προπαρασκευάζει τάς ήθικάς καταπτώσεις των οποίων τά επακόλουθα είναι τοΐς πάσι γνωστά έκ των καθ’
έκάστην διαπραττομένων εγκλημάτων.
Αΰτη, ώς λέγει ό Emile Laurent είς τό έργον αύτοΰ έγκληματολογική άνθρωπολογία, γεννά τήν μέθην, τήν άκολασίαν καί τήν κραιπάλην, παραλύει τον βραχίονα καί
καθιστά τούτον ανίκανον δι’ εργασίαν, ένώ ταότοχρόνως τον οπλίζει μέ τό άνθρωποκτόνον όργανον διά ν’ άπολαμβάνη χωρίς νά κοπιάζη.
2. Μιάν ομάδα ήθικώς καταπεπτοκώτων άποτελοϋν οί φυγόπονοι έπαίται καί
άλήται. Οδτοι άποστρέφονται τήν κοινωνικήν τάξιν καί πειθαρχίαν καί ζώσιν έν
ατμόσφαιρα, ήτις καθιστά τήν διαγωγήν των αύτόχρημα αντικοινωνικήν, ου ένεκα
εόχερέστερον διολισθαίνουν είς τό έγκλημα. Διά τον λόγον άκριβώς τούτον οί φυγό
πονοι έπαίται καί άλήται παρουσιάζουν ένδιαφέρον άπό άπόψεως έγκληματολογικής
’Αστυνομίας.
Τό άθλιον τοΰτό άνθρώπινον υλικόν αποτελεί κοινωνικόν θέμα σοβαρώς άπασχολοΰν τό Κράτος καί τήν Κοινωνίαν. Ή σύγχρονος έποχή διαβλέπει έν τή έπαιτεία καί άλητεία τούς ταπεινοτέρους έκπροσώπους τής κοινωνικής άθλιότητος, τής
αρνητικής έργασίας καί γενικώς τό κοινωνικόν 'ίζημα.
'Η έπαιτεία καί ή άλητεία κατά τήν προϊστορικήν έποχήν, λόγω τοϋ πλάνητος
βίου των τότε άνθρώπων ,άπετέλουν κοινωνικήν άνάγκην. Σήμερον όμως αΰται άπο
τελοϋν διαρκείς άντικοινωνικάς καταστάσεις, αίτινες έμφανίζονται συνήθως ώς τό
κυριώτερον σύμπτωμα τής σταθεράς ροπής τοϋ άτόμου προς τήν διαφθοράν καί τον
άτακτον βίον.
3. Οί φυγόπονοι, έπαίται καί άλήται άπετέλεσαν άντικείμενον μελέτης άπό τής
άρχαιοτάτης έποχής ώς τοϋτο άποδεικνύεται έκ τής μελέτης των Νόμων τοϋ Μανοϋ,
τοϋ Σόλωνος, τοϋ ’Ιουστινιανού, των Βασιλικών κ.λ.π. Διάφορα δέ κατά καιρούς
προς περιστολήν τής έπαιτείας καί άλητείας μέτρα έλήφθησαν.
Οί πρώτοι έν Άθήναις κατά τής έπαιτείας καί άλητείας νόμοι έθεσπίσθησαν
ύπό τοϋ Σόλωνος, όστις είσήγαγεν έξ Αίγύπτου σχετικήν νομοθεσίαν. 'Ο 'Ηρόδοτος
(11, 17) σχετικώς λέγει :
«Σόλων δέ ό ’Αθηναίος λαβών έξ Αίγύπτου τούτων τον Νόμον,
Άθηναΐοις εθετο' τώ έκεΐνοι ές άεί χρέωνται, έόντι άγνώμω νόμω».
Κατά τον Θεόφραστον (Πλουταρχ. βίος Σόλωνος XXXI) ό Πεισίστρατος έθέσπισεν έν Άθήναις τον Νόμον τής αργίας, όστις έκόλαζεν τήν φυγοπονίαν καί άνέθετεν είς τον Άρειον Πάγον νά έπαγρυπνή έπί τής διαγωγής τών πολιτών, νά
έρευνα τά μέσα συντηρήσεώς των καί νά τιμωρή τούς έν οκνηρία ή ακολασία διαβιούντας.
Ό Διογένης Λαέρτιος, διηγείται ότι ό Κλεάνθης άχθείς ένώπιον τοϋ Άρείου
Πάγου, ίνα καταδείξη τά μέσα έξ ών άπέζη, ήναγκάσθη νά όμολογήση ότι τήν νύκτα
ήντλει έν τοϊς κήποις ύδωρ, ίνα δύναται τήν ήμέραν νά άφιεροΐ είς τάς σπουδάς του,
δι’ δπερ καί έπί φιλοπονία διεβοήθη.
’Επί τής έποχής τοϋ Περικλέους, ώς άναφέρει ό Πλούταρχος (Περικλ. XI,
5—7) τό κακόν τής άργίας έν Άθήναις έπεδεινώθη τοσοΰτον, ώστε οδτος, ίνα άνακουφίση τήν πόλιν έκ τοϋ άργοΰ καί διά τήν σχολήν πολυπράγμονος όχλου άνορθώση
δέ κατά τό έφικτόν τά οικονομικά τοϋ Δήμου, ήναγκάσθη πολλούς έξ αυτών ν’ άπο-
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στείλη εις διαφόρους των ’Αθηναίων άποικίας, Χερρόνησον, Νάξον, "Ανδρον κ.ά.
'Ο Πολυδεύκης (loc, cit) άναφέρει ότι ή άργία έπί Δράκοντος έπέσυρεν
ώς ποινήν τήν ατιμίαν, πλήν έπί Σόλωνος τό άποτέλεσμα τοϋτο συνεπήρχετο
μετά τήν τρίτην καταδίκην.
Εις τάς φραγκικάς χώρας άνάλογα μέτρα ήρχισαν νά λαμβάνωνται άπό τοΰ
ΣΤ' αίώνος : Οΰτω διά διατάγματος τοΰ Chilperic τοΰ Α'. ετίθεντο έκτος Νόμου
(ont lam sans aven ) οί άλήται.
Κατά τον Θ' αιώνα, ό Κάρολος ό Μέγας έλαβεν άνάλογα μέτρα κ.λ.π.
4. Οί πρώτοι άλήται, προήλθον έκ της τάξεως τών αιχμαλώτων πολέμου της
αρχαίας έποχής, οίτινες καθίσταντο δοΰλοι καί οί όποιοι προς άποφυγήν τών δεινών
της δουλείας, λαθραίως μετώκουν. Κατά συνέπειαν εις όλους τούς λαούς καί εις όλας
τάς έποχάς υπήρξαν άνθρωποι περιπλανώμενοι τήδε κακεΐσε προσπαθοΰντες νά
έξασφαλίσωσι τά μέσα τοΰ ζήν, διά τής έπαιτείας. Εις τάς τάξεις τών είρημένων
προσετίθετο έκάστοτε νέος άριθμός έπαιτών καί αλητών έκ διαφόρων αιτίων π.χ.
α) Ή έξάπλωσις τοΰ έμπορίου καί ή πανδημία τών πολέμων κατά το δεύτερον
ήμισυ τοΰ μεσαίωνος, μετέδωσαν εις πολλούς τό πνεΰμα τοΰ τυχοδιωκτισμού.
β) Οί εις Παρισίους, Βολωνίαν, Σαλέρνον καί άλλαχοΰ σπουδάζοντες Θεολο
γίαν, ’Ιατρικήν κ.λ.π. άποροι σπουδασταί συνετηροΰντο διά τής έπαιτείας ή έξετρέποντο εις τήν άλητικήν οδόν.
γ ) Οί φυγάδες οί προηγηθέντες λόγω τοΰ διωγμού τών ’Ιουδαίων καί αί όρδαί
τών άθιγγάνων, οίτινες είσέδυσαν κατά τον ΙΕ' αιώνα εις διαφόρους χώρας τής Εύρώπης τά μέγιστα ηυξησαν τον άριθμόν τών εις έπαιτείαν καί αλητείαν έκδοτων.
5. Ή μεγάλη μάζα τών έπαιτών καί άλητών τής συγχρόνου έποχής, ώς άπέδειξεν ό Vilmann, προέρχεται έκ τών κατωτάτων λαϊκών κύκλων καί άνήκει εις χειρονακτικά έπαγγέλματα, διότι συνήθως ή οικογενειακή αυτών κατάστασις είναι δυσμε
νής καί άθλια. *Η ύπέρμετρος πολυτεκνία ή ό άλκοολισμός τοΰ πατρός έξωθοΰν προς
τον πλάνητα βίον.
Λίαν ένδιαφέρον καί εύπαρήγορον είναι τό γεγονός ότι τό άνθρώπινον τοΰτο
τών έπαιτών καί άλητών ύλικόν δεικνύει έλαχίστην ροπήν προς διαιώνισιν τοΰ είδους,
ήτις οφείλεται, τοΰτο μέν είς τήν τάσιν προς πλάνητα βίον, έμποδίζοντα τον καθ’
έξιν έπαίτην νά διάγη τακτικήν οικογενειακήν ζωήν, τοϋτο δέ είς τον άλκοολισμόν,
συνεπαγόμενον πρώιμον άνικανότητα ή είς τήν γενικήν σωματικήν τε καί πνευματικήν
έλαττωματικότητα.
Γενικώς αί τάξεις τών έπαιτών καί άλητών τροφοδοτούνται :
α) ’Από τούς άγρότας, οίτινες κατέρχονται είς τά άστικά καί βιομηχανικά
κέντρα ένθα άντί τής άναμενομένης καλής τύχης καί εύμαρείας συναντώσιν τήν άθλιό—τητα.
β) Ά πό τούς ήθικώς έγκαταλελειμμένους καί τούς έξερχομένους έκ τών φυλα
κών άνηλίκους.
γ ) Ά πό τά ορφανά έκ τών δεινών τών πολέμων ή έγκαταλελειμμένα έκ τών
γονέων των άνήλικα καί
δ ) Ά πό τά άνήλικα, άτινα ή ή άνάγκη νά έργασθοΰν τά πιέζει έξουθενωτικώς
ή διά ν’ άποφύγουν μίαν άθλίαν ζωήν, είς τήν πάμπτωχον οικίαν των, ή διότι άσφυκτιοΰν είς περιβάλλον κολάσεως, τό όποιον δημιουργούν άνάξιοι γονείς ή διότι μεθύσκονται άπό τής άνεξαρτησίας τό όραμα καί τήν γοητείαν τής ήρωϊκής ζωής,συρρέουν
είς τάς μεγάλας πόλεις, ένθα κατά εκατοντάδας καί προ τών όμμάτων άπάντων καίονται, πίπτουν καί καταστρέφονται, όπως τά έντομα άτινα τερματίζουν τήν ζωήν των
έπειτα άπό έναν άφρονα στροβιλισμόν πέριξ τοΰ φωτός.
6. Ώ ς προελέχθη ό πόλεμος μεγάλως προσαυξάνει καί πυκνώνει τάς τάξεις
τών έπαιτών καί άλητών ώς καί τάς τοιαύτας γενικώς τών έγκληματιών. Οΰτω έν·
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’Ιταλία, μετά τήν άπόβασιν των συμμαχικών στρατευμάτων κατά τήν διάρκειαν του
δευτέρου μεγάλου πολέμου, ύπήρξεν ίλιγγιώδης ό άριθμός των άνηλίκων 8—15 ετών,
οί όποιοι περιεπλανώντο άνά τά προάστεια τών μεγάλων πόλεων καί άπέζων έκ τών
κλοπών, λεηλασιών καταστημάτων, αυτοκινήτων κ.λ.π., ώς καί έκ τής καί παρ’ ήμΐν
άποκαλουμένης καί τόσον γνωστής μαύρης αγοράς. Οί άνήλικοι οΰτοι άπεκαλοϋντο
Σιούσια έκ τής ’Αγγλικής λέξεως Σουσάϊνερ (Λοϋστρος). Μετά τη λήξιν τοϋ πο
λέμου, αί συμμορίαι ας οί άνωτέρω άπετέλουν, έγκατεστάθησαν πλησίον στρα
τιωτικών κέντρων καί αποθηκών καί γενικώς πλησίον μερών ένθα θά ήδύναντο
νά διαπράττουν κλοπάς.
Εις τό πλησίον τοϋ Λιβόρνου καί Κολτάνο ευρισκόμενον άπέράντον δάσος—
Πινέττα ντέλ Τόμπολο—κατέφευγον λιποτάκται τών συμμαχικών στρατευμάτων
Νέγροι, Μαλαΐοι, Φιλιππίνοι κ.λ.π. ώς καί Γερμανοί δραπέται διαφόρων στρατοπέδων
αιχμαλώτων, οίτινες άπέζων έκ τών διαπραττομένων κλοπών εις βάρος κυρίως τών
’Αμερικανικών άποθηκών, βοηθούμενοι προς τοΰτο έκ πλήθους τοιούτων άνηλίκων.
<Η συμμαχική ’Αστυνομία έπεχείρησεν ομαδικήν έκκαθάρισιν είς τήν Πινέττα
ντέλ Τόμπολο μέ άποτέλεσμα νά συλλάβη έκατοντάδας τοιούτων Σιούσια, ών άνευρε
μετά πολλοΰ κόπου τάς οικογένειας είς τάς οποίας καί παρέδωσεν τούτους,
πλήν όμως πλεΐστοι έξ αύτών μετ’ ολίγον έγκατέλειψαν έκ νέου τάς έστίας των,
έθισθέντες είς τον πλάνητα βίον.
7. Οί έπαίται καί άλήται εχουσι κοινόν γνώρισμα τήν έλλειψιν δελήσεως προς
έργασίαν έκ φυγοπονίας καί ροπής προς τον άτακτον βίον.
Οΰτοι παρουσιάζουν συνήθως σωματικάς καί ψυχικάς έλλείψεις καί άνωμαλίας,
έχουν ήμβλυμένην τήν ήθικήν δύναμιν άντιστάσεως είς τούς πειρασμούς τοϋ έγκλήματος καί τυγχάνουν ένίοτε κληρονομικώς βεβαρυμένοι κατά τρόπον ώστε ν’ άνατρέπεται ή βιολογική καί μάλιστα ή ψυχική αύτών ισορροπία.
Είπομεν οτι οί έπαίται καί άλήται αισθάνονται άποστροφήν προς πάσαν έργα
σίαν, διό καί ύφίστανται κοινωνικήν κατάπτωσιν βαίνουσαν κατ’ αΰξουσαν γεωμε
τρικήν πρόοδον. Ή άποστροφή τών είρημένων προς τήν έργασίαν άποδεικνύεται έφανώς έκ τών παρατηρήσεων τοϋ Hippel. Ούτος άναφέρει ότι έκ τών άπολυθέντων
έκ τών οΐκων ύποχρεωτικής έργασίας τής Σαξωνίας κατά τό έτος 1885 μόνον 3 %
έδήλωσαν ότι ήσαν πρόθυμοι νά δεχθούν μόνιμον θέσιν, ήν θά ήδύναντο ν’ άποκτήσουν
τη μεσολαβήσει τής Διευθύνσεως τών ρηθέντων οΐκων. ’Αλλά καί έκ τών ολίγων
τούτων μόνον 2 % έδέχθησαν πραγματικώς τήν δοθεϊσαν είς αυτούς θέσιν καί έξ αύ
τών μόνον 1 % διετήρησεν ταύτην πέραν τών 14 ήμερών.
Τά συνεπεία παθήσεως ή σωματικού έλαττώματος άτομα, άτινα έκτρέπονται
προς τήν έπαιτείαν, ώς έπιτυχώς άναφέρει ό αύτός ώς άνω συγγραφεύς, δέον νά θεωρηθώσιν ώς άποτεή,οϋντα άλλην πραγματικήν μορφήν έπαιτών διάφορον τής τών
λόγω φυγοπονίας τοιούτων.
Καθημερινώς παρατηροΰμεν ότι παρά τήν μέριμναν ύπέρ τών γερόντων, τών
πνευματικώς έλαττωματικών καί έν γένει ύπέρ τών μή δυναμένων νά έργάζωνται
έπαρκώς, ή εΰρεσις έργασίας ιδίως είς μεγάλην ηλικίαν μετά δυσκολίας έπιτυγχάνεται.
Πολλά έκ τών ατόμων τούτων έκτρέπονται είς τήν οδόν τής έπαιτίας μετά τό 50
έτος τής ήλικίας των, ένώ κατά τά προηγηθέντα έτη ήργάζοντο κανονικώς. Τοΰτο,
τό μέν λόγω της δυσκόλου άνευρέσεως έργασίας συνεπεία τής ήλικίας των, τό δέ
ένίοτε λόγω τοϋ άλκοολισμοΰ καί τής κοινωνικής καταπτώσεώς των, ήτις έπέρχεται
συνεπεία τούτου.
8. Οί φυγόπονοι έπαίται καί άλήται είναι άτομα σχετικώς μικράς έγκληματικής
ολκής, άποτελοΰν όμως λόγω τής συχνής αύτών ύποτροπής καί τοϋ πλήθους τών τε
λουμένων έγκλημάτων, άξιόλογον αιτίαν διαταραχής τής έννόμου τάξεως. Τά άτομα
ταΰτα θεωρούν τό έγκλημα ώς πρόχειρον μέσον βιοπορισμού καί έγκληματοΰσι λόγω
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ροπής προς τοϋτο καί λόγω του δυσμενούς οικογενειακού περιβάλλοντος εις δ ζώσι
καί άναπτύσσονται.
'Ο Prims άποκαλεΐ τήν άλητείαν προπόνησιν προς τό έγκλημα.
9.
Οί έπαΐται καί άλήται διαπράττουν έλαφράς μορφής εγκλήματα,, μικρο
πάς, μικροεκβιασμούς κ.λ.π., μή άποκλειομένών δμως καί των πλέον άγριων τοιούτων, φόνων, έμπρησμών κ.λ.π. Μετέρχονται παντός είδους τεχνάσματα, προς συνεννόηαίν των π.χ. μεταχειρίζονται ιδίαν διάλεκτον ή έπισημαίνουν διαφόρους οικίας.
Ουτω ή φράσις—φούτσαλε γκλαβίζι ό κερές—σημαίνει, παυσε γιατί μας βλέπουν.·
'Η έπισήμανσις διά σταυροΰ έγγεγραμμένου εις κύκλον, ύποδηλοΐ δτι οί ένοικοι δί
δουν τροφήν καί ούχί χρήματα, δύο τετράγωνα; ύποδηλοΰν δτι οί ένοικοι είναι φτωχοί,
δύο γραμμαί διασταυρούμεναι κίνδυνον κ.λ.π.
'Ωσαύτως διανοούνται διαφόρους τρόπους προς συντήρησίν των καί επιτυχίαν
τού άντικοινωνικοΰ των έργου π.χ. παρουσιάζουν πλαστογραφημένα πιστοποιητικά
τυφλού ή κωφαλάλου ή κρατούν άνά χεΐράς των κείμενον περιέχον ήθικόν τι άπόφυεγμα η συγκινητικόν τι ποίημα.
Άξιοσημείωτον είναι τό γεγονός δτι ό προσφάτως τελευτήσας έν Σαίν Πιέρ
της Νοτίου Γαλλίας, Ζοσέφ Σερόν, ό άποκαλούμενος Βασιλεύς των επαιτών, συνέταξεν
'ολόκληρον βιβλίον εις δ άνέγραφε διαφόρους τρόπους επαιτείας, ους καί προσέφερεν
εις έπαίτας λαμβάνων ποσοστά άπό τά κέρδη των ή έν σημαντικόν ποσόν έφ’ άπαξ.
Οδτος έπενόηίτεν περισσοτέρας άπό εκατόν νέας μεθόδους έπαιτείας καί συνέταξεν
τον πρώτον οδηγόν δι’ έπαίτας, δστις περιελάμβανεν τά ονόματα χιλιάδων πλουσίων
φιλανθρώπων της Δυτικής Ευρώπης καί τής Μ. Βρεττανίας.
10. 'Η έπρός έπαιτείαν καί άλητείαν έκδοσις δέον ν’ άποδοθή :
α ) Εις τήν άκατανίκητον προς τό πλανασθαι ροπήν, ήτις εμφανίζεται κατά τήν
κρίσιμον εφηβικήν ηλικίαν καί ή οποία οφείλεται άφ’ ένός μέν εις κληρονομικά ελαττώ
ματα καί άφ’ ετέρου εις τό περιβάλλον εις δ άναπτύσσεται ό άνήλικος, ώς καί εις τήν
κακώς άσκουμένην ύπό των γονέων έπίβλεψιν καί άγωγήν. 'Η σωματοψυχολογική
άνάλυσις δεικνύει δτι μέγιστον ποσοστόν τών έπαιτών είναι σωματικώς έλαττωματικόν καί ψυχικώς άνάπηρον, έν μέρει δέ καί πνευματικώς άνισόρροπον. Οί Bonhoffer
καί W ilmann άπέδειξαν τό σημαντικόν τούτο γεγονός.
Εις πλείστας περιπτώσεις τά ίχνη τού πνευματικού έλαττώματος, δπερ άγει
προς έπαιτείαν καί άλητείαν, έμφανίζονται κατά τήν παιδικήν ήλικίαν ύπό τύπον άλητικών ροπών, ή δέ τάσις προς τον πλάνητα βίον έμφανίζεται ολίγον μετά τήν άποφοίτησιν έκ τού Σχολείου.
β ) Εις τήν πενίαν, ήτις κατατρύχει τάς μεγάλας λαϊκάς μάζας ώς καί εις τον
άλκοολισμόν καί τά ναρκωτικά.
γ ) Εις άπέχθειαν προς έργασίαν.
δ) Εις τό γεγονός δτι τό έπαιτεΐν έμφανίζεται άκοπώτερον καί έστιν δτε έπικερδέστερον τού έργάζεσθαι καί
ε) Εις τούς φυσικούς δρους (κλίμα, μετεωρολογικαί συνθήκαι, έποχή έτους
κ.λ.π.) οίτινες άσκοΰν άξιόλογον έπίδρασιν διά τήν έξολίσθησιν άτόμου τίνος είς τήν
έπαιτείαν καί άλητείαν.
11. 'Η έπαιτεία καί ή άλητεία συνδέονται προς τήν πορνείαν άπό ποινικολογικής
άπόψεως καί ούχί άπό ψυχολογικής τοιαύτης. 'Η πορνεία έκπροσωπεΐ τήν γυναικείαν άλητείαν, ήτις είναι λίαν έπικίνδυνος. Διότι πλήν τών άλλων δημιουργεί τον
άπεχθή άνδρικόν παρασιτισμόν. "Οπως οί άλήται, οΰτω καί αί πόρναι, τυγχάνουν
άτομα ήλαττωμένης ένεργητικότητος, άδιαφοροΰντα διά τό μέλλον καί παρουσιάζουν
συχνάκις ψυχικάς έλλείψεις.
Παρετηρήθη δτι ή στρατειά τών έπαιτών καί άλητών πληροί τάς φυλακάς κατά
τούς μήνας τού χειμώνος, ένω τούτο δεν παρατηρεΐται μέ τάς έπαίτιδας αίτινες
καταλήγουν εις τήν πορνείαν καί δι’ αυτής είς πάσης φύσεως άκολασίαν.
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12 . Οι έπαίται καί άλήται αρχίζουν την στραδιοδρομίαν των συνήθως έγκαταλείποντες την οικογενειακήν των έστίαν, ό δέ κοινωνικός αύτών βίος άρχεται με την
αυγήν της οκνηρίας καί ενίοτε καί τής άκολασίας. ·
Οί έπαϊται άναλόγως τής ικανότητάς των δύνανται να καταταγώσιν εις τάς
κάτωθι κατηγορίας :
α) Εις έκείνους, οίτινες άρκοϋνται εις ολίγα χρήματά,
β) Εις έκείνους, οίτινες έπισκέπτονται ώρισμένου είδους καταστήματα,
γ) Εις έκείνους, οίτινες ζητούν ένδύματα ή άλλα ώρισμένα άντικείμενα, άτινα
έκποιοΰν καί μετατρέπουν άμέσως είς χρήματα καί ταΰτα εις οινοπνευματώδη ποτά
ή καί ναρκωτικά.
δ ) Είς έκείνους, οίτινες διεκτραγωδούν καταστροφάς έκ πυρκαϊάς, πλημμύρας,
νόσου, θανάτου κ.λ.π. προσπαθοϋντες να έπισύρουν οΰτω τον οίκτον καί
ε) Είς έκείνους, οίτινες παρουσιάζουν πλαστογραφημένα έπίσημα πιστοποιη
τικά τυφλοϋ ή κωφαλάλου ή διανέμουν κάρτας περιεχούσας συγκινητικάς φράσεις.
13. Τούς έπαίτας καί άλήτας άναλόγως των αιτίων, άτινα φέρουν τούτους
προς τήν έπαιτείαν καί την άλητείαν δυνάμεθα νά κατατάξωμεν είς τάς κάτωθι
κατηγορίας :
α) Είς τούς πτωχούς καί άνικάνους προς έργασίαν ή χρονίως άσθενεϊς.
β) Είς τούς έκ περ'ιστάσεως έπαίτας καί άλήτας καί
γ ) Είς τούς έξ έπαγγέλματος τοιούτους.
14. ’Από των άρχαιοτάτων χρόνων, ως προελέχθη, διάφορα κατά καιρούς έλήφθησαν μέτρα προς καταστολήν τής έπαιτείας καί άλητείας, άτινα όμως άτελεσφόρα
άπεδείχθησαν.
Οί έπαϊται καί άλήται, άπεδείχθη ότι χρήζουν διαφόρου των λοιπών καθ’ έξιν
έγκληματιών άγωγής καί μεταχειρίσεως, ίνα δυνηθώσιν καί άποβάλλουν τάς άντικοινωνικάς των έξεις καί είσέλθουν είς τον ομαλόν κοινωνικόν βίον. Ο.υτω :
α) Οί γέροντες, οί άνίκανοι προς έργασίαν ή χρονίως άσθενεϊς δικαιούνται
δημοσίας περιθάλψεως καί δέον νά ξενίζωνται καί στεγάζωνται μέχρις δτού καταστώσιν ικανοί νά κερδαίνωσιν τά προς τό ζήν άναγκαϊα.
β) Οί έκ περιστάσεως έπαϊται καί άλήται, δέον νά προστατεύωνται καί νά
τίθενται είς άσυλα, ένθα θά είναι υποχρεωτική ή έργασία βάσει τής οποίας καί θά
άμοίβωνται καί
γ) Οί έξ έπαγγέλματος έπαϊται καί άλήται δέον νά διώκωνται έφαρμοζομένων
έναντίον των των διατάξεων τού Ποινικού Νόμου.
Σήμερον α) οί νομοθέται.έν τώ νεωτέρω ποινικω δικαίω, δυνάμει τής άρχής των
άντιθέτων (Contraria—Contrariis) έφήρμοσαν τό δραστικώτερον κατά τής φυ
γοπονίας φάρμάκον, ήτοι τήν υποχρεωτικήν έργασίαν είς τά ειδικά καταστήματα,
είς ά έγκλείονται οί προς έπαιτείαν καί άλητείαν ρέποντες, πλήν των λόγω γήρατος
ή άναπηρίας έπαιτών καί άλητών, οίτινες έγκλείονται είς θεραπευτικά καί φιλανθρω
πικά ιδρύματα καί
β ) παρά πάντων των πεπολιτισμένων Κρατών λαμβάνονται μέτρα ειδικά προς
περιστολήν τής άνεργείας, ήτις 1) άποτελεΐ πρόσφορον πεδίον προς άνάπτυξιν τής
έγκληματικότητος, έπί τώ λόγω δτι ό άνεργος ύφίσταται έπιτακτικήν πίεσιν έκ τής
αμέσου οικονομικής άνάγκης, καί καθίσταται δργανον τών πονηρών αύτοΰ σκέψεων
καί τών κακών συμβουλών ας δέχεται καί 2) συμβάλλει είς τήν αΰξησιν τού πλήθους
τών είς έπαιτείαν καί άλητείαν έκδιδομένων.
Συνεπεία τών άνωτέρω μέτρων, τής συγχρόνου συγκοινωνίας καί τών αύστηροτέρων ’Αστυνομικών θεσμών περιωρίσθη ή στρατειά τών τήδε κακεΐσε πλανωμένων
έπαιτών καί άλητών, ήτις δύναται έτι περισσότερον νά σμικρυνθή έάν οί κάτοχοι τού
πλούτου, προ τής πλημμύρας τού έγκλήματος, έφήρμοζον τά διδάγματα τής θρη
σκείας έπ’ άγαθώ τών δεινοπαθούντων καί τής κοινωνίας ολοκλήρου.
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'Η ’Αστυνομία €Ϊναι τό σπίτι τοϋ Οεοΰ
Σεπτέμβριος 194. . .
«...'Όλοι κάνουμε δνειρα.,.δλοι έχουμε τίς στιγμές τής άδυναμίας μας...όταν
σωπαίνουν δλαγύρω για ν’ άκουστοϋν μονάχα οί κτύποι τής καρδιάς μας... Τότε κτί
ζουμε ένα ΓΙαλατάκι.,.Καί μέσα στο Εικονοστάσι του ευλαβικά κρεμάμε τίς Ελπίδες
μας...
Ετούτη την ήσυχη βραδυά, τήν γεμάτη πόθο καί ζεστή λαχτάρα, χιλιάδες
μάτια είναι καρφωμένα στον Ουρανό, χιλιάδες φαντασίες διασταυρώνονται κάπου
ψηλά στο ’Άπειρο, χιλιάδες έλπίδες γεννιούνται στο Σκοτάδι... Χιλιάδες καρδιές
κτυποΰν παράξενα στο ρυθμό μιάς γλυκειάς σερενάτας.
Ναί! Χιλιάδες όνειρα πλέκουνται έτούτη τη βραδυά... Καί τό καθένα ταξιδεύει
στο δικό του λιμανάκι... εκεί που τό περιμένει ή Δικαίωση... εκεί!... σ’ ένα τόπο
φτειαγμένο γιά Σένα καί τήν ψυχή Σου...οπού δλα είναι δικά Σου καί ολα Σου τρα
γουδούν...
.
...Μ’ ένα όνειρό άρχίζει καί αυτή ή θλιβερή ιστορία... μ’ ένα κοριτσίστικο
δνειρο γιά κάποια Πολιτεία μακρυνή... δπου μιά πεταλουδίτσα τριγυρίζοντας τά
Μεγάλα Φώτα έκαψε τίς φτεροϋγες της... κι’ άπόμεινε νά σέρνεται στή λάσπη—·
«πουλάκι μέ σπασμένα τά φτερά».
Μή βιαστήτε νά ρίξετε τον λίθο τοϋ άναθέματος... Λένε δτι δέν είναι πάντα
χρυσός δ,τι λάμπει...
’Αλλά καί ’ίσως νά μήν είναι πάντα βρώμικο δ,τι κυλιέται στή λάσπη.
’Ίσως νά φταίω εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος... ’Ίσως νά φταίμε
όλοι μαζί γιά τούτη τή συμφορά...
'Η ήρωΐδα αυτής τής όλότελα αληθινής ιστορίας δέν ήταν «πρόστυχη». Ή ταν
μιά μικρούλα δροσερή πού έκανε ένα όνειρό. Ή τα ν έγκλημα αυτό ;
Κι’ δμως ξεκινώντας μέ τή βαρκούλα της γιά τον άγνωστο παράδεισο κουρε
λιάστηκε σέ μιά φουρτουνιασμένη θάλασσα... κι’ άπόμεινε ναυάγιο...'
Κι’ αν ήλθε έτοΰτο τό άναπάντεχο «happy-end», ήταν γιατί ένα άστυνομικό
χέρι ξανάφερε τή χαρά στή ρημαγμένη ψυχή της.
Γράφοντας δέν έχω πρόθεση νά κάνω φιλολογία ή νά έπιδείξω ικανότητες...
Α πλά καί πιστά σάς μεταφέρω δ,τι είδα καί δ,τι άκουσα... Καί θά νοιώσω τον
έαυτό μου πλημμυρισμένο ευτυχία αν καταφέρω—έστω καί μιά καρδιά—νά ξυπνήσω
άπό τον αμαρτωλό λήθαργο καί νά τήν φέρω μαζί μέ τήν Μαρία στον Τόπο τής
Χάριτος........................................................................................................ .................... ..
Μιά φορά κι’ έναν καιρό σ’ ένα νησί τοϋ Αιγαίου, κάπου, σέ μιά Ελληνική
άκρογιαλιά...
’Ακουστέ τό κΰμα νά γλυκοφιλά τήν άμμουδιά καί δήτε τήν Μαρία σκαρφαλω
μένη σ’ αύτόν τον άπότομο βράχο, κάτω άπ’ τήν κατάλευκη έκκλησίτσα, νά ζή τό
"Ονειρό της, κάθε δειλινό.
"Ενα κορίτσι στολίζει τό σαλονάκι τής φαντασίας της μ’ ένα ζεστό πανέμορφο
πόθο : Νά πάη στήν ’Αθήνα, νά γνωρίση τήν μακρυνή πολυθόρυβη πολιτεία μέ τά
μεγάλα σπίτια καί τήν πολυθόρυβη κίνηση...
"Ενα κοριτσίστικο δνειρο φτειαγμένο μέσα στήν γαλανή άπεραντωσύνη τής
θάλασσας... δίπλα στους γλάρους... κοντά στο κΰμα...
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Τής άρεσε τής Μαρίας κάθε δειλινό να περπατά σιγά-σιγά σ’ αύτό τό δαν
τελωτό δρομάκι, να σκαρφαλώνη υστέρα πάνω σ’ αυτόν τον γέρικο βράχο καί έκεΐ
να παραδίνεται ατέλειωτες ώρες στήν άγκαλιά τοΰ ’Ονείρου της...
Συλλογιζόταν τον εαυτό της άνάμεσα σέ τόσο κόσμο, να περπατά πλάι στα
πανύψηλα σπίτια, να χαζεύη μπροστά στις πλούσιες βιτρίνες... Κι’ ένοιωθε σάν νά
μεγάλωνε... σάν νά μεγάλωνε άπότομα...
'Ο άγέρας χάϊδευε τό πρόσωπό της απαλά...Κι’ έμοιαζε σάν νά τής ψιθύριζε...
«Ποϋ πας, Μαρία ; Μήν φεύγης. Μείνε, θά βρής γαλήνη εδώ...».
’Εκείνη τότε νεύριαζε καί πεισματωμένη δλο καί περισσότερο γέμιζε άπό λα
χτάρα γιά τήν πρωτεύουσα...
Στή λιμνούλα τής ψυχής της αρμένιζαν τά καραβάκια των ονείρων της μέ τά
πανιά κόντρα στον άγριο άνεμο...................................................... .................................
Τον πατέρα της καλά-καλά δεν τον είχε γνωρίσει...Πέθανε τρία χρόνια μετά
την γέννησή της άπό μιά κακή άρρώστια... Καί ή μάννα της μέ κόπο κατάφερνε νά
ζήση τά πέντε ορφανά πού τής άφησε... Τάφερνε πολύ δύσκολα—ιδίως τον τελευταίο
καιρό. . . Κι’ δταν ή Μαρία μεγάλωσε τήν κάλεσε μιά μέρα καί τής εΐπε δτι θάπρεπε
νά βρή μιά δουλειά γιά νά κερδίζη τό ψωμί της καί νά βοηθή τό σπίτι της...
'Η Μαρία άκουγε παραξενεμένη. Δεν τήν φοβότανε τήν ζωή γιατί τήν νόμιζε
δπως στά δνειρα... Καθαρή, φωτισμένη, ευχάριστη.
Κανείς ώς τά τώρα δεν τήν εΐχε προσέξει...
Καί τά μεγάλα άμυγδαλωτά ματάκια της γέμιζαν άπορία γιά τον έαυτό της
καί γιά τούς άλλους.
Τότε γεννήθηκε τό ’Όνειρο. Γεννήθηκε στή σιγαλιά καί στήν προσμονή δπως
δλα τά δνειρα.
Τδχε αποφασίσει. Νά δουλέψη στήν ’Αθήνα. Θάχε τόσα πράγματα νά διηγήται
σάν ερχόταν νά συναντήση τούς δικούς της κάθε καλοκαίρι.
'Ωμή ή άνάγκη τής Ζωής σπρώχνει τήν όμορφη καί άπειρη μικρούλα σέ μιά
σκληρή μονομαχία μέ τούς άνθρώπους, πού κάποιος γιατρός ώνόμασε : «Αυτά τά
κτήνη».................................................................................................................................
’Έκλεινε τά δεκάξη της χρόνια ή Μαρία δταν στο νησί της ήλθε νά παραθερίση
μιά παρέα—τρεις άντρες καί τρεις γυναίκες τήν άποτελοϋσαν. Κι’ ήταν καί οί έξη
άπό τήν ’Αθήνα. Εκείνη τήν ήμέρα τό μοναδικό ξενοδοχείο τοΰ νησιού εΐχε γεμίσει
κόσμο. Κι’ έτσι οί ξένοι πού έφταναν φιλοξενούνταν σέ σπίτια χωρικών.
Στο σπίτι τής Μαρίας ήλθεν αύτή ή παρέα νά καταλύση. ’Έτσι τάφερε ή τύχη.
Κάποιος μαγνήτης ένας νόμος περίπου προαιώνιος, τράβηξε μιά μέρα στον ίδιο
χώρο τήν Μαρία μέ τον Κώστα—τό ένα άπό τά παλληκάρια τής παρέας.
Τότε χαθήκανε δλοι οί άλλοι άπό τά μάτια τους.—Τήνκοίτταξε—τον κοίτταξε.
Τής μίλησε—τοΰ άπάντησε.
Κι’ άλλαξε άπότομα ή ζωή της.—Κι’ ένοιωσε πιά τον πόνο τον Μεγάλο.—
'Η κακή στιγμή’ πού λέει ό Κόσμος.
Κι’ αύτό έσήμανε γιά τήν Μαρία τήν καταστροφή.—-Τήν ερωτεύτηκε. Κι’ εκείνη
άπειρη καί σεμνή καθώς ήταν νόμισε πώς εΐχε βρή τον δρόμο τής ζωής της.
Θά πήγαινε επί τέλους στήν Αθήνα’ τής τό ύποσχέθηκε τό Μεγάλο ’Όνειρό
της, θά γίνονταν σέ λίγο πραγματικότης.
’Εκείνος μίλησε στήν μάννα της. Κι’ εκείνη—κάτω άπό τό βάρος τής φτώ
χειας—τοΰ έμπιστεύτηκε τό παιδί της.
Καί μιά δροσερή αύγούλα ή Μαρία έφίλησε τήν μάννα της ευτυχισμένη, άποχαιρέτησεν δλο τό χωριό καί άκολούθησε τήν Μοίρα της.
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Στην παραλία σέ λίγο, ή μάννα είχε πνίγη στο κλάμμα καθώς κουνοϋσε το
μαντήλι στο πλοίο πού ολοένα χανότανε...
Κι’ Ιμεινε μόνη, άποκαμωμένη, από τον πόνο να προσεύχεται στην Παναγία
γιά τό παιδί της.
Τήν ώρα ’κείνη ένας νέος φάνηκε τρέχοντας άπό μακρυά. Πλησίασε τήν χήρα,
της έπιασε βάναυσα τά χέρια καί είπεν άγριεμμένος «Κακούργα, γιατί άφησες τήν
Μαρία να φύγη ; Γιατί δεν μοϋ τδπες; πού έστειλες τό κορίτσι σου ; τήν Μαρία σου,
τήν Μαρία μας γιατί τήν άφησες να φύγη ; ’Ά ν σοΰφερνε βάρος να μου τήν έδινες
εμένα», καί ξέσπασε σ’ ένα άτέλειωτο λυγμό καθώς ένας άγέρας σηκώθηκεν άξα
φνα καί γέμισε θεόρατα κύματα τό πέλαγος...
Καί ή Μαρία ταξίδευε... τράβαγε άνύποπτη τό δρόμο της συμφοράς της...
Που πας, Μαρία, χαρούμενη ;
’Αναμέτρησες τις δυνάμεις σου καί τις βρήκες αρκετές γιά να τραβήξης σ’
αυτήν τήν πλατειά λεωφόρο πού δλα πνίγονται στον θόρυβο, κι’ δλα ζαλίζουν μέ τήν
λάμψι τους ; "Ενοιωσες τον εαυτόν σου δυνατό γιά νά παλέψης μόνη σου εσύ ενα πλασματάκι τόσο δά, χωρίς κανένα τίμιο ενδιαφέρον κοντά σου, σ’ έναν άγώνα σκληρό
πού μονάχα ή δύναμη του πιο ισχυρού επικρατεί ;
Βρήκες δτι ταιριάζει σέ Σένα αύτός ό θεατρινισμός καί αυτή ή κοσμικότης
μιας ζωής άδυσώπητης πού δλα είναι διατιμημένα καί δλα πωλοΰνται μέ άνταλλάγματα ; Πίστεψες ότι θά καταφέρης νά μήν συντριβής μέσα σ’ αυτόν τον ρόλο πού
κρατάς μέ τόση χαρούμενη προδιάθεση... ένα ρόλο μέ φάσεις τόσο οδυνηρά άταίριαστες σέ Σένα, στήν εύγένειά Σου, στο πνεύμα Σου, στήν άπειρία Σου, στήν καλωσύνη Σου, στήν άγνότητά Σου, στήν καρδιά Σου ;
Προσαρμόστηκες μέσα στον εμπορικό ισολογισμό τής ρουτίνας καί προσφέρθηκες νά γίνης έμπόρευμα στήν Λαϊκή ’Αγορά τής Ζωής, δπου τά σύν καί τά πλήν,
οί διαιρέσεις καί οί πολλαπλασιασμοί τής βιοπάλης, χρονομετρημένα δλα μέ μιά στείρα
κι’ άρνητική λογική κατεβάζουν συχνά τον άνθρωπο πολύ χαμηλά καί τού δίνουν μιά
τιμή πλάι στά κρεμμύδια καί τά πίτουρα ;
Γιατί άφησες τό φτωχικό νησάκι σου πού μέσα άφθονοϋσεν ή Ευτυχία, γιά νά
κατεβής νά μπερδευτής μέ τό πλήθος, αυτόν τον ίδιο όχλο πού σέ μιά στιγμή παραζά
λης σταύρωσε τον ίδιο τον Χριστό ;
Δέν ξέρεις, δέν σούπαν ποτέ, δέν έμαθες άκόμη τί κρύβεται πίσω άπ’ αυτό τό
χρυσό παραπέτασμα τής λαμπρής ζωής ;
Δέν έμαθες ποτέ γιά τήν βρωμιά, γιά τήν άπόγνωση καί τήν πλήξη, πού κυρι
αρχεί καταθλιπτικά ;
Τί δουλειά έχεις εσύ έκεΐ, άνόητη Μαρία ;
Τί κοινό μπορεί νά ύπάρχη άνάμεσά σου καί σ’ αύτήν, τή χρυσοποίκιλτη πολλές
φορές, επίδειξη των παραθεριστών τού νησιού Σου ;
’Αλλά σκοπός μου δέν είναι νά κατηγορήσω κανένα. Σκοπός μου δέν είναι νά
θίξω κάποια ζητήματα πού «κεΐνται κακώς».
Σοΰ τραγουδώ μονάχα αύτό τό πονεμένο μοιρολόγι καθώς τό πλοίο σέ ταξι
δεύει μακριά... ,
Έφυγες...
Κι’ δμως... Έ κεΐ, στο μισοσκόταδο τού χωριού Σου, κάτω άπό τις φυλλωσιές
μιας γέρικης λεύκας, καθώς άσημίζουν τά φύλλα της οί φεγγαριάτικες άχτίδες...
ένας κόσμος σιγαλός χωρίς χλαμύδες καί έσθήτες, χωρίς άνταλλάγματα καί θησαυ
ρούς, χωρίς προβολείς καί ύποκρισίες... ένας κόσμος πηγαίος, όμορφος, άληθινός,
ταπεινός σάν φλόγα καντηλιού, κλαίει...
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Είναι ό κόσμος ό δικός Σου... καί Σέ ζήτα... Σέ καρτερεί κοντά του...
Δές ολόγυρα.
'Όλος αυτός ό κόσμος... άπό τ’ άστέρια πού τρεμοσβήνουν γεμάτα παλμούς,
ίσαμε τό κύμα πού φλυαρεί στήν παραλία... αυτός όλος ό κόσμος ήταν δικός σου.
Καί τίποτε δεν είναι δυνατό να σοΰ τον πάρη... γιατί έκεΐ μέσα έχεις άφίσει την
καρδιά σου..........................................................................................................................
Ό Κώστας ήταν τό παιδί ένός πλούσιου επιχειρηματία, πού ταξίδευε στό
εξωτερικό. ΤΗταν μονάχος στό θεόρατο σπίτι του μέ τήν βαρεία επίπλωση καί την
επίσημη μεγαλοπρέπεια. Έ δώ μέσα έγκατέστησε τήν Μαρία, καί στάθηκε κοντά της
καλά τον πρώτο καιρό. Τήν είχεν έρωτευθή νόμιζες, μά στό βάθος είχε ποθήσει φλο
γερά αυτό τ’ αγνό, ομορφο σώμα της...
Καί τον πρώτο μήνα δλα πήγαιναν καλά, γιά τήν Μαρία. ΤΗταν τό ξάφνιασμα
της άλλαγής... ή ζωή ή ελεύθερη τήν τράβηξε κοντά της. Ζοϋσε τό όνειρό της θαμπω
μένη μέ δσα έβλεπε, μέ δσα άκουγε, μέ δσα καμάρωνε παραξενεμένη.
"Ενα βράδυ δμως ό Κώστας έβγαλε τή μάσκα, καί άποκάλυψε στά τρομαγμένα
μάτια αύτοϋ τοϋ άθώου κοριτσιού ένα άπαίσιο πρόσωπο.
Κόντευαν μεσάνυχτα δταν ό Κώστας τήν έπισκέφτηκε στό δωμάτιό της. Τής
είπε πώς δέν μπορούσε νά κοιμηθή καί θάθελε νά τοϋ κάνη λίγο συντροφιά... "Ετσι
κι’ έγινε...
Δύο νέοι μόνοι σ’ ένα δωμάτιο... "Ενα σπίρτο κοντά σέ δυναμίτη... Καί τό
έγκλημα συντελέσθηκε.
’Ανάμεσα σέ άπειλές, σέ ύποσχέσεις γιά γάμο, σέ λόγια ψεύτικα κι’άπατηλά
τήν έκανε δική Του...
Τήν ίδια ώρα ή μορφή τής Παναγιάς, πάνω στό εικονοστάσι τοϋ σπιτιού της
χλώμιασε κι’ ένας κεραυνός αύλάκωσε τον Ούρανό τής παιδικής ψυχής της.
Αύτός ό άσυνείδητος ιερόσυλος τής πήρε δ,τι κρεμόταν στήν καρδιά της γιά
εικόνισμα καί τορριξε στούς χοίρους.
Κλαίω μαζί Σου, Μαρία, αύτήν τήν φοβερή στιγμή τής ζωής σου καί νοιώθω
άηδία γιά τοΰτον τον κτηνάνθρωπο πουσπασε αύτό τό άγαλματάκι μέ βανδαλική
αγριότητα............................................................................................................................
"Αλλους δυο μήνες έζησε μαζί του ή Μαρία. Κι’ έγινε ερωμένη του. ’Ανίδεη
ύποτάχτηκε στήν Μοίρα της.
Δέν ήταν κορίτσι βέβαια πιά. ’Αλλά τί σημασία είχε ; Ό Κώστας θά τήν
έκανε γυναίκα του. 'Ένα καινούργιο δνειρο γεννήθηκε στήν φαντασία της καθώς τον
περίμενε ώρες άτέλειωτες πίσω άπό τό παράθυρο νά γυρίση άπό τις...σοβαρές
δουλειές του.
Κι’ αύτός άφοΰ γλέντησε τό κορμί της, άφοΰ τής πήρε καί τήν τελευταία ικ
μάδα άξιοπρεπείας, τήν βαρέθηκε καί μιά μέρα τήν έδιωξε γιά νά φέρη μιάν άλλη
στό σπίτι του... Κάποιο καινούργιο θΰμα—σάν τόσα άλλα προηγούμενα..............
Τήν έδιωξε... Κρατώ τήν άναπνοή μου καθώς άκούω άργά-άργά τά βήματά
της πάνω στό λιθόστρωτο τοϋ δρόμου νά τήν φέρνουν έδώ κι’ έκεΐ...
Κι’υστέρα άπό τούς άμβωνες, άπό τις έδρες τών σχολείων, άπό δλουςτούς υπεύ
θυνους τομείς τής ζωής μας μιλάμε τόσο συναρπαστικά γιά τήν ήθική, ώστε δίνουμε
τήν έντύπωση κοινών απατεώνων.
Νά γιατί Σάς είπα πάρα πάνω νά μήν βιαστήτε νά ρίξετε τον λίθον τοϋ άναθέματος.
Κάθε μιά άπό αύτές τις γυναίκες, πού περιφέρονται ράκη στούς δρόμους,
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πουλώντας τά κορμιά τους έχει καί την ιστορία της. Καί κάθε μια τέτοια ιστορία
είναι καί ένα αμείλικτο Κατηγορώ για την παληανθρωπιά των άνθρώπων.
Μιλώ παράξενα. Τό καταλαβαίνω.
Μά πώς θά μιλούσατε έσεϊς άραγε αν αυτό τό κορίτσι ήταν τό παιδί Σας ;
Θά τό κατηγορούσατε γιατί έπεσε στο βούρκο ή θά κρύβατε τό κεφάλι στά
χέρια γιά νά μην βλέπετε αυτήν τήν βρωμιά πού μάς έχει περιζώσει ; ...............
Ή Μαρία ζήτησε δουλειά. Καί οι δουλειές πού τις προσφέρονταν ζητούσαν κά
ποιο άντάλλαγμα συνήθως.
Τό στομάχι της ήταν αδειανό. Ή τιμή της είχε ταφή γιά πάντα μέσα στό
πλούσιο αρχοντικό τού πρώτου φίλου της. Τί έπρεπε νά κάνη, ένα κορίτσι τόσο δά,
μονάχο αντίκρυ σ’ αυτήν τήν Κοινωνία ;
’Έκανε βέβαια τό λάθος νά μήν καταφύγη στήν ’Αστυνομία. Σύμφωνοι. ’Αλλά
αυτό τό Ιθχρονο κορίτσι δέν είχε τήν ωριμότητα νά σκεφτή αύτήν τήν όμορφη λύση.
Πρέπει λοιπόν νά τήν κατηγορήσουμε γι’ αυτό ; ’Ώ ! ’Εσείς κορίτσια πού ζήτε ευτυ
χισμένα κοντά στούς καλούς γονείς Σας, μέσα στή στοργή καί τήν άγκαλιά τους μήν
περιπαίζετε ποτέ αυτές τις δυστυχισμένες γυναίκες...
Καί σεις ασπρομάλληδες έπικριταί μήν καταραστήτε ποτέ αυτά τά ναυαγισμένα
πλάσματα πού έφτασαν στον βούρκο από μιά κακή στιγμή.
’Ίσως νά φταίμε κι’ έμεϊς λιγάκι γιά τό κατάντημά τους.......................
Περπατώντας στούς δρόμους ή Μαρία βρέθηκε κλαίγοντας ένα βράδυ στό Ζάππειο. ’Εκεί περιφερόταν ένα «κοράκι»: ό Γρηγόρης. «Άγαπητικός» τό επάγγελμα.
Κι’ έπεσε πάνω στό πτώμα της μέ μανία.
Τής μίλησε μέ καλωσύνη, τής έδωσε λεπτά, κέρδισε τήν εμπιστοσύνη της κι’
δστερα τήν έστειλε σέ μιά «έξαδέλφη» του νά τήν... προστατέψη.
Κι’ αύτή ήταν μιά άπό τις έκμεταλλεύτριες τών γυναικών. Ή τα ν μιά «μαμά»
πού έστελνε τά κορίτσια στήν διαφθορά. Τής γνώρισε πελάτες. Αύτή στήν αρχή άντιστάθηκε... Ή λθε κι’ ό Γρηγόρης. Τής «έξήγησαν» νά... νά φανή «λογική», τήν έδειραν,
τήν έντυσαν, τήν μακιγιάρισαν καί τήν παράδωσαν στήν διάθεση τών πελατών τής
μαμάς... Καί ή Μαρία, ποδχε πιστέψει ότι μονάχα τέτοιοι άνθρωποι, κατοικούσαν
στήν ’Αθήνα, ύπέκυψε στό τέλος κι’ έγίνηκε...ιερόδουλη.
Ταιριάζει αύτή ή λέξη στήν δροσερή μικρούλα πού ξεκίνησε άπ’ τό χωριό
της μέ μιά Παναγίτσα γιά φυλακτό ; Κι’ όμως! Τέτοια πρέπει πιά νά τήν χαρακτη
ρίσουμε.
Οί «άγαπητικοί» οί «μαμάδες». Τούς ξέρετε ;
Είναι τά σαρκοβόρα θηρία. Οί έμποροι τής λευκής σάρκας. Οί βασιλείς τού
υποκόσμου. Αυτοί... Αυτά τά καθάρματα, πού αποτελούν κηλΐδα γιά τον πολιτι
σμό μας...
Αυτοί γεμίζουν τούς δρόμους μας μέ τις ξετσίπωτες γυναίκες πού μάς κάνουν
ν’ άηδιάζουμε τον άνθρωπισμό μας.
Αυτοί δολοφονούν τις ψυχές τών ανύποπτων θυμάτων τους καί γεμίζουν τούς
οίκους άνοχής, τις φυλακές καί τά νοσοκομεία.
Είναι τά άποβράσματα τής Κοινωνίας... οί κήρυκες τής λαοκρατίας... οί εμ
πρηστές τής Οικογένειας, οί ύπονομευτές τής Πατρίδος, οί άρνητές τής θρησκείας
τών Πατέρων μας...
Αύτούς καταραστήτε, αύτούς μισήστε, αυτούς μήν τούς λυπάστε. "Ομως φυ
λάξτε κι’ ένα δάκρυ τόσο δά, συμπόνοιας γιά τά θύματα τής ζωής, πού κουρελιάστη
καν στά χέρια τους............................................................................................................
Σκληρός άγώνας διεξάγεται ανάμεσα σ’ αύτούς καί τήν ’Αστυνομία.

Ή 'Αστυνομία είναι τδ σπίτι τοϋ Θεοϋ

1467

Ε μ είς κι’ ό κόσμος... Είναι τό ριζικό μας να πολεμάμε, να πολεμάμε πάντα.
Να φτειάχνουμε, 6,τι οί άλλοι γκρεμίζουν, ανώνυμα, δίχως επιδείξεις, περιφρονημένοι από όλους να προασπίζουμε τα ιδανικά τής Φυλής μας.
Κυνηγοί τοϋ ’Εγκλήματος. ’Έτσι μάς λένε. Κι’ αύτές οί τρεις λέξεις είναι ή
συνισταμένη τοϋ Κοινωνικού Πιστεύω μας...................................................................
’Έπεσε κάποτε στά χέρια μας κι’ ή Μαρία...
Κάποιος καυγάς μέ τον «άγαπητικό της» τον έκανε να τήν ξυλοκοπήση όπως
δεν ξυλοκοποϋν οΰτε τα ζώα.
Καί μια άπελπισμένη κραυγή πού ζήταγε βοήθεια μάς έφερε ίσαμε τό άντρο
τοϋ θηρίου.
Ό Γρηγόρης πήδηξε άπ’ τό παράθυρο κι’ εξαφανίστηκε πριν προλάβουμε νά
παραβιάσουμε τήν πόρτα.
Κι’ όταν μπήκαμε στο βρώμικο δωμάτιο βρήκαμε μονάχα τήν Μαρία...
«Μια πόρνη» θά πήτε. ’Έτσι σκεφτήκαμε κι’ έμεϊς πριν μάθουμε τήν ιστο
ρία της.
Κι’ ήταν αύτή ή μικρή πόρνη πλημμυρισμένη αίματα άπό τό απάνθρωπο ξύλο
τοϋ... προστάτη της.
Τυχαία βρεθήκαμε έκεΐ.
"Ομως γιατί ; Γιατί εσείς οί άλλοι πού λυπάστε γιά τό κατάντημα της κοι
νωνίας μας δέν βοηθάτε τό έργο μας ;
Γιατί δέν μάς προσφέρετε ολόκληρη τήν βοήθειά σας, άφοΰ ξέρετε, ότι αύτός
ό αγώνας μας είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου της Φυλής μας ; .....................................
Νά λοιπόν επί τέλους πού ή Μαρία μπήκε στο δικό μας άντρον.
Στο γραφείο τοϋ Διοικητοΰ μας... Κάτω άπ’ τήν Εικόνα τοϋ Χριστού καί τοϋ
Βασιλιά μας...
Κι’ έκεΐ μέ λυγμούς μάς διηγήθηκε τήν ιστορία της.
« Ή μητέρα σου ζή ;» τήν ρώτησε μαλακά ό Διοικητής μας.
«Μάλιστα», κ. ’Αστυνόμε, ζή. ’Αλλά μήν μοΰ πήτε νά πάω σπίτι μου. Δέν μπο
ρώ. Δέν θά μέ δεχτούν. Θά μέ σκοτώση ό Νίκος...»
«Ποιος είναι αυτός ό Νίκος, ξαναρώτησε ό προϊστάμενος.
«'Ένα παιδί πού μ’ άγαποΰσε πολύ. ’Έμενε κοντά στο κτήμα μας».
'Ο Διοικητής έγραψε τά ονόματα τής μάννας της κι’ αύτοϋ τοϋ Νίκου σ’ ένα
χαρτί. Κι’ υστέρα αναστενάζοντας ελαφρά τής είπε :
«...’Ακούσε, Μαρία. Είσαι παιδί άκόμη. 'Ο Θεός σέ λυπήθηκε καί σ’ άνακαλύψαμε γλήγορα. Είναι πολύ κακό βέβαια αύτό, πού σοΰ συνέβη καί φταις πολύ
κι’ έσύ πού έδωσες πίστη στά λόγια τοϋ πρώτου άντρα πού βρήκες στο δρόμο σου,
μά τό κακό διορθώνεται.
Δέν είναι όλος ό κόσμος έτσι, όπως είπες. Έ τυχε νά γνωρίσης μονάχα τάς
υπονόμους τής ζωής. 'Υπάρχουν καί καλοί άνθρωποι- καί αυτοί είναι οί πιο πολλοί.
'Υπάρχουν καί καλοί άνθρωποι, άλλά έκανες λάθος στις πόρτες πού κτύπησες. ’Εγώ
θά σέ σώσω. Θά σέ ξανακάνω νά νοιώσης τή χαρά πού στερήθηκες αυτούς τούς λί
γους μήνες. Μή φοβάσαι. Δέν θά σέ σκοτώση ό Νίκος. Κανείς δέν μπορεί νά σέ πειράξη. Τώρα πιά πού πάτησες τό πόδι σου εδώ μέσα.
Θά ρωτήσης ίσως ποιοι είμαστε έμεΐς. ’Ίσως νά είμαστε οί καλοί άνθρωποι πού
σοΰ είπα πάρα πάνω.
"Ισως καί νά'μάς έστειλε ό Θεός. Πάντως όμως νά ξέρης οτι πάει πιά τό πα
ρελθόν. ’Έσβησε. Σώθηκες γιά πάντα. Δέν θά σέ γράψω σέ βιβλία, ούτε θά δώσω
τό όνομά σου στις εφημερίδες. Κανείς δέν θά τό ξέρη έκτος άπό μάς τούς δυο τί έγινε.
Αυτόν τον αλήτη πού σέ έκανε έτσι, θά τον στείλω στή φυλακή...
«Ναί», είπε ό ’Αστυνόμος κτυπώντας δυνατά καί άπότομα τό χέρι του στο
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Ήμερολόγιον άστυφύλακος

τραπέζι «στο υπόσχομαι, Μαρία παιδί μου. Θά τον στείλω στη φυλακή. Θά τον
τυραννήσω μέ τό νόμο όπως σέ τυράννησε... Μείνε τώρα έδώ στο Τμήμα καί υστέρα
βλέπουμε...».
Σκέφτηκε λιγάκι. Κάποια πρόταση του έκανε ή καρδιά του καί πάλευε μέ την
συνείδησή του. Κι’ ήταν πανάγιος ό άγώνας πού έτελεϊτο μέσα του αύτή τήν
στιγμή...
Έπιασε μέ τό χέρι του τό Ευαγγέλιο άπό τό τραπέζι καί τό χάϊδευε μηχανικά.
«Ύστερα» είπε γλήγορα καί νευρικά. «'Ύστερα θά σέ πάρω στο σπίτι μου μέχρι
νά σέ τακτοποιήσω γιά πάντα. Θά συνεννοηθώ πρώτα μέ τήν μητέρα σου, μέ τούς
προϊσταμένους μου, μέ τον έξομολόγο μου καί κατόπιν θά σέ παραδώσω σέ χέρια
καλά. Μην άνησυχής.
Ξέχασέ τα όλα. Δέν χρειάζεται νά σου πώ τίποτε γιά την ζωή πού έκανες, τήν
είδες, τυραννήθηκες, ύπέφερες.
Κράτησε βαθειά μέσα στην καρδιά σου αύτήν τήν άνάμνηση. Θά σέ βοηθήση
νά μήν ξαναπαραστρατήσης ποτέ...»
Ή Μαρία τόν κοίταγε σάν χαζή. ~Ηταν ό πρώτος άνθρωπος στήν ’Αθήνα
πού τής μίλαγε έτσι παράξενα, γιατί νά μήν τόν είχε γνωρίσει πιο πρίν; Γιατί νά μήν
είχε έλθει σ’ αύτό τό σπίτι άπό τότε πού πρωτώρθε στήν ’Αθήνα ;
Καί ή μικρή Μαρία ξέσπασε σ’ ένα ατέλειωτο, σπαρακτικό κλάμμα πού έμοιαζε
σάν «Κατηγορώ» πού έμοιαζε σάν προσευχή, πού έμοιαζε σάν ευχαριστήριο άσμα
στόν καλό Θεό πού είχε φτειάξει τήν ’Αστυνομία.
Στο Τμήμα συνάντησε στοργή καί προστασία πού δέν τήν περίμενε.
"Εκλεινε κάθε τόσο καί λιγάκι τά μάτια της νομίζοντας ότι ονειρεύεται.
"Ολοι οΐ άστυφύλακες—κατόπιν διαταγής τοϋ Διοικητοΰ—έτέθηκαν παρά
τό πλευρό της. "Αλλος έπαιρνε πληροφορίες γιά τόν έκβιαστή πού τήν έδειρε, άλλος
τής περιποιόταν τά τραύματα!
"Ενας τής έφερε φαγητό καί νερό. "Αλλος τής έδωσε ένα βιβλίο νά διαβάση.
Κι’ ήταν ή πρώτη φορά πού τής έδιναν οί άνθρωποι τήν αγάπη τους χωρίς άνταλλάγματα.
Κι’ έτσι ή Μαρία, θαμπωμένη άπό όλα, τινάχτηκε κάποια στιγμή άπ’ τήν καρέ
κλα κι’ είπε μ’ ένα σοβαρό ύφος πού μάς έκανε νά γελάσουμε : «...Ξέρετε κάτι. ’Εδώ
είναι τό σπίτι τοΰ Θεού, κι’ όχι μονάχα ή έκκλησία». Έ γώ έμεινα κοντά στήν Μαρία
καμμιά ώρα—κατόπιν διαταγής.
Καί τής είπα όσα μπορούσα γιά τήν ζωή καί τά προβλήματά της.
Τήν συμβούλεψα όσο καλλίτερα μπορούσα κι’ έφυγα ευχαριστημένος γιατί εϊχε
προσέξει τά λόγια μου.......................................... .................................. ................ ..
Μετά μετατέθηκα σέ ένα νησί. Καί δέν έμαθα τί έγινε.
Μοαρθε όμως ξανά στο μυαλό αυτή ή ιστορία, όταν κατηφορίζοντας χτές τό
μεσημέρι κάποια ’Αθηναϊκή λεωφόρο έψαχνα νά βρώ λύση γιά κάποιο ζήτημα πού μέ
άπασχολούσε.
Καί δέν είχα άκόμη καταλήξει σέ μιά συγκεκριμένη άπόφαση.
"Ετσι σκεφτικό μέ βρήκεν ένας τέως ύπαστυνόμος. Κι’ αυτός μοΰ μίλησε πρώ
τος γιά τήν Μαρία δλως τυχαία. 'Η Μαρία λοιπόν παντρεύτηκε τόν Νίκο μέ τήν
μεσολάβηση τού τότε Διοικητοΰ μου καί σήμερα είναι μητέρα ένός χαριτωμένου
άγοριοΰ.
Μά μέσα στήν κρεβατοκάμαρά της πάνω άπό τό κομοδίνο έχει άναρτήσει μιά
κομψή επιγραφή :
«Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠ ΙΤ Ι ΤΟΥ ΘΕΟΥ...»
ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
Σ. Κ.- Π.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΟ

Κ Α Ψ ΙΜ Ο
'ϊ π ό κ. Δ. Ψ Α Θ Α , λογοτέχνου

Μέ τον τίτλον αύτόν, ό γνωστός λογοτέχνης καί θεατρικός συγγραφεύς,
κ. Δ. ψαθας έδημοσίευσε τον περασμένον μήνα, ένα χρονογράφημά του, πού
θεωρήσαμε σκόπιμο νά τό άναδημοσιεύσουμε στά «’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά Χ ρ ο 
ν ι κά», γιατί είναι έξαιρετικά διδακτικό, γιά τούς άστυνομικούς έκείνους πού νομίζουν, ότι οί νόμοι έγιναν γιά νά έφαρμόζωνται άπά δλον τόν
κόσμο έκτος άπ’ αύτούς. Γράφει λοιπόν τά έξης:

’Αναγνώστης της στήλης αυτής—ό κ. I. Κουνέλης, μεταλλοβιομήχανος—
μοΰ γράφει ένα επεισόδιο, πού νομίζω δτι παρουσιάζει γενικώτερο ενδιαφέρον. Πριν
άπό μήνες, λέει, πηγαίνοντας μ’ ένα τζιπ άπ’ την ’Αθήνα στήν Θεσσαλονίκη,
συνάντησε στο δρόμο μεταξύ Μπράλλου καί Λαμίας ένα χωροφύλακα. 'Ο Χωροφάλακας μέ το πηλήκιο στύ χέρι, χαριεντιζόταν μέ δύο κοπέλλες καί σήκωσε το χέρι
του προς τύ τζιπ.
Γειά σου! τοϋ άπήντησαν οί έπιβάτες του τζιπ νομίζοντας δτι ό χωροφύλακας
βρέθηκε σέ άπροσδόκητες εξάρσεις εύγενείας.
Καί προσπέρασαν. ’Αλλά σέ λίγο νάτος, πού καταφθάνει το τζιπ μέ τη μοτοσυκλέττα του.
Τί εϊσαστε ; ’Από ποϋ έρχεστε ;
’Αθηναίοι.
Καί γιατί δέν σταματήσατε άφοΰ σας έδωσα σινιάλο ;
Ό οδηγός του τζιπ έξήγησε στον χωροφύλακα δτι παρεξήγησε τό «σινιάλο»
παίρνοντάς το χαιρετισμό καί ζήτησε συγγνώμην.
— Ρέ δέν τά παρατάτε αύτά ; διέκοψε ό χωροφύλακας. Πολύ τούς έξυπνους
μοΰ κάνετε έσεϊς οί ’Αθηναίοι. Ά λλα θά σάς κάψω γιά νά μάθετε.
Μά κ. χωροφύλαξ..........
—’Ίσα πάμε στήν Λαμία.
Καί ό έπιστολογράφος συνεχίζει, περιγράφοντας τήν περιπέπειά του.
«'Ο χωροφύλαξ μέ ύφος άπολύτως άνάρμοστον πρός τόν πολ τισμόν μας καί
χρησιμοποιών φράσεις καί λέξεις πού προσβάλλουν οίονδήποτε άξιοπρεπή άνθρω
πον, μάς ήνάγκασε, τη συνοδεία του, νά μεταβώμεν είς τήν διοίκησιν Χωροφυλα
κής Λαμίας. ’Εκεί έξεθέσαμεν τά συμβάντα καί θεωρήσαντες δτι κατόπιν μιάς εύγενοϋς δσον καί τυπικής συστάσεως τοϋ κ. διοικητοϋ, λήξαν τό έπεισόδιον, άνεχωρήσαμεν διά νά συνεχίσωμεν τό ταξίδιόν μας είς Θεσσαλονίκην.
Φαίνεται, όμως, δτι κακώς έθεωρήσαμεν ώς λήξαν τό έπεισόδιον διότι προ
χθές έλάβομεν κλητήριον θέσπισμα διά τοϋ οποίου ύποχρεούμεθα νά παρουσιασθώμεν τήν ΙΟην τρέχοντος μηνός είς τό Πταισματοδικεΐον Λαμίας ίνα δικασθώμεν. . .
δι’ ύπερβολικήν ταχύτητα ! Είρήσθω έν παρόδω δτι τό τζίπ μας δέν ήμπορεΐ νά άναπτύξη ταχύτητα πέραν των 60 χιλιομέτρων καί έξ άλλου είς τον δρόμον αύτόν δέν
υπάρχει δριον ταχύτητος. Δέν πρόκειται λοιπόν, δι’ ύπερβολικήν ταχύτητα. Πρό
κειται γιά τό . . . κάψιμο πού μάς ύπεσχέθη ό χωροφύλαξ καί πού πραγματοποιείται
συστηματικώς.
Δυστυχώς—συνεχίζει ό έπιστολογράφος—λόγω τής φύσεως τών έργασιών μας
ειμεθα υποχρεωμένοι νά έπισκεπτώμεθα συχνά τούς άνά τήν Ελλάδα πελάτας μας.
Χωρίς ύπερβολήν σάς λέγομεν δτι περισσοτέρας επισκέψεις κάμνομεν είς τούς δια
φόρους σταθμούς χωροφυλακής παρά είς τούς πελάτας μας. Πάντοτε βλέπετε ύπάρχει
ένας χωροφύλαξ πού άναλαμβάνει νά μάς κάψη».
Νά σχολιάσω τό έπεισόδιο ; Πρός τί ; Τό «κάψιμο» είναι παμπάλαια ιστορία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ
Μετάφρκσις κπό τ’ ’Αγγλικά Η . ΣΑΓΊΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
— Καλλίτερα ας μιλήσω. Ή ύπόθεσις ξεκινάει άπό μια βραδυά στο κέντρον
«Εικοστός πρώτος αιών». Βρισκότανε εκεί κάποιος ιδιώτης όνόματι Κόλγκαν, επι
φορτισμένος μέ τον έλεγχον τής ταυτότητος των μελών τής Λέσχης. Κι άκόμη νά
έπεμβαίνη δυναμικά δταν ή ανάγκη τό καλοΰσε. Δέν τόν ήξευρα καλά, δταν ένα βράδυ,
ήρθε καί μέ βρήκε στο τραπέζι μου για νά μου ζητήση νά μοϋ μιλήση. Δέχτηκα
νάρθη νά μ’ εδρη σπίτι μου. Ό Κόλγκαν είχε μιά πρόταση νά μοϋ κάνη. Ά λλ’ επειδή
έπρόκειτο γιά δουλειά, δέν βλέπω τό λόγο νά μπώ στις λεπτομέρειες.
—Ή πρότασις ήτανε ένδιαφέρουσα ;
— Κάπως. Κι’ επειδή ήθελα νά μάθω περισσότερα προσέλαβα τόν Κόλγκαν
στήν υπηρεσία μου.
— Καί θά τόν διέταξες νά σοΰ άναφέρη λεπτομερώς, άσφαλώς ; είπε ό
Κάμμινγκς.
—'Ο Κόλγκαν ήρθε καί εγκαταστάθηκε σπίτι μου. Αύτό διευκόλυνε τήν κατάστασι. Ά λλ’ εδώ καί δέκα πέντε μέρες άρχισε νά χάνη τήν εμπιστοσύνη μου.
■Όχι μόνο διεπίστωσα δτι κατεχράτο τής καλωσύνης μου, άλλ’ δτι καί μέ πρόδινε
γιά δικό του λογαριασμό.’Άρχισα λοιπόν νά .τόν παρακολουθώ. Πάνω άκριβώς σ’
αυτό είχαμε ένα καυγά καί μουπε πράγματα πού δέν μπορούσα νά τά ανεχθώ έκ
μέρους του. Τελικά τόν πέταξα στον δρόμο καί τούπα νά πάρη τά μπογαλάκια του.
Κυττώντας αν μοϋ πήρε τίποτα φεύγοντας, παρετήρησα τά κλειδιά.
— Ποιά κλειδιά, Καρμπίν ; ρώτησε ό Κάμμινγκς;
— Τά κλειδιά αύτοϋ τοϋ σπιτιοΰ. "Οταν δέν μένω έδώ, τά παίρνω στο διαμέστήν Ελλάδα. Αλλοίμονο άν πέσης στά χέρια οργάνου τοϋ κράτους πού είναι σέ
θέση νά σέ «κάψη». Στό ύπόσχεται ρητώς καί κατηγορηματικώς.
"Ετσι είσαι, θά σέ κάψω!
Καί σέ καίει εύκολώτατα. .. εν όνόματι τοϋ νόμου. Προ καιροΰ παρακολου
θούσα μιά σκηνή στό λεωφορείο. Στήν στάση, κόσμος. "Οπου ένας αστυφύλακας
πού συνώδευε μιά κοπέλλα χτυπά τό τζάμι τής μπροστινής πόρτας :
—Άνοιξε μιά στιγμή νά μπή ή δεσποινίς, λέει στό σωφέρ.
Ό σωφέρ, δμως, συνέβη, νά είναι νομοταγής :
Πέρασε τοϋ λόγου σου κ. άστυφύλαξ. ' Η κοπέλλα, απαγορεύεται!
—Άστην νά περάση.
—Αδύνατον! 'Υπάρχει άστυνομική διάταξις πού άπαγορεύει. ’Εσείς τις
φτιάχνετε τις διατάξεις. . .
— Βρέ άστην νά περάση !
— Μά τί θέλεις τώρα ; θύμωσε ό σωφέρ. ’Εσύ, άστυνομικός καί θέλεις νά
παραβής τις άστυνομικές διατάξεις ;
Κατακκόκινος έγινε ό άστυφύλακας. Έσφιξε τά δόντια καί μουρμούρισε :
—’Εσένα. . . θά σέ κάψω βρέ!
Δέν ξέρω τί άπέγινε. 'Υποθέτω, δμως, δτι θά βρήκε τήν εύκαιρία νά τόν
**ψη.
"Αν ό αναγνώστης πού μοϋ γράφει τό γράμμα νομίζει δτι θ’ άποφύγη τε
λικά τό κάψιμο νομίζω δτι μάλλον άπατάται. . .
Δ. ΨΑΘΑΣ
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ρισμά μου. Θέλοντας λοιπόν νά τά τακτοποιήσω είδα πώς ένα απ’ αύτά είχε γράσσο
άπάνω του. Κι’ επειδή δεν είμαι πολύ βλάκας, δεν άργησα νά μπω στό νόημα. Τό
γράσσο αυτό ήτανε κερί. Μ’ άλλα λόγια είχανε ξεσηκώσει τά κλειδιά. Καί δεν έπρεπε
νά σπάσω τό κεφάλι μου γιά νά μάθω ποιος ήτανε ό δράστης αύτής τής δουλειάς.
’Έτσι πήρα τό πιστόλι μου γιά νάμαι ήσυχος κι’ ήρθα έδώ μέ τό αυτοκίνητό μου.
— Τί μάρκας ήτανε τό πιστόλι σου ;
— Αυτόματο «Λέϊγκερ».
— Μήπως τώχεις επάνω σου ;
·
—’Ό χ ι μοϋ τό πήρανε. . . ’Αλλ’ άφήστε με νά συνεχίσω.
— Τί ώρα έφυγες απ’ τό Λονδίνο καί ποιο δρόμο ακολούθησες ;
— Περνούσα γύρω στά μεσάνυκτα παρά πέντε άπ’ τό μεγάλο ρολόι τού
Ούέστμίνστερ καί άκολούθησα τον δρόμο τού ’Ίλμπριτζ.
— Θά σέ διακόψω ξανά. Π ρέπει νά πέρασες μπρος άπ’ τό πτώμα τού Ρόμπερτ
Τόμσον. Δέν είδες τίτοτα ;
,
—"Όχι· τί θέλετε νά πήτε ; τό πτώμα ήτανε στη μέση τού δρόμου δηλαδή ;
—’Ήτανε στό ένα άπ’ τά ρείθρα. ’Από ποιά πλευρά τού δρόμου πήγαινες καί
μέ τί ταχύτητα ;
— Μέ 50 μίλλια έτρεχα στόν περισσότερο δρόμο. ’Αλλά ώρισμένη άπόστασι
τήν έτρεξα καί μέ περισσότερα. Έ φ ’ όσον όμως τό πτώμα, όπως λέτε, βρισκότανε
σ’ ένα από τά ρείθρα, θάτανε δύσκολο νά τό άντιληφθώ.
—"Ισως νά σ’ ένδιαφέρη νά μάθης ότι τό αυτοκίνητό σου τό άντελήφθησαν δυο
άστυφύλακες κι’ ότι ψάξαμε γι’ αυτό παντού. Στείλαμε άκόιιη άνακοινώσεις μέ τά
Ραδιόφωνα καί διά τού Τύπου.
— Πώς νά τό μάθω έγώ άφοΰ ήμουνα φυλακισμένος ; ’Αφού όμως είδανε τό
αυτοκίνητό μου κι’ οί άστυφύλακές σας, αύτό άποδεικνύει ότι σάς λέω άλήθεια.
— Αύτή είναι μιά ύπόθεσις πού την ξέραμε κιόλας, είπε ό Κάμμινγκς. Γιά πές
μας έδώ τί σοΰ συνέβη ;
— Πέρασα τό φράχτη καί πήρα τήν άλλέα. Οί πόρτες τού γκαράζ φαινόντουσαν
κλειστές όπως καί θάπρεπε νάσαν, καί φώς δέν ύπήρχε. Μόλις όμως κατέβηκα άπ’
τ’ άμάξι γιά ν’ άνοίξω, είδα πώς ήτανε μισανοιχτές. Τό πιστόλι μου ήτανε στήν τσέ
πη μου, βεβαιώθηκα. Ρίχνω μιά ματιά μέσα κι’ άνοίγω την πόρτα. Τό πρώτο πράγμα
στό όποιο έπεσε τό μάτι μου ήτανε μιά μεγάλη μηχανή άπ’ αυτές πού χρησιμοποιούν
τάφροτηγάγιά μεταφορές. ’Ήτανε τόσο μεγάλη πού ή πόρτα δέν έκλεινε καλά. 'Ομο
λογώ πώς έμεινα κατάπληκτος. ’Αλλά δέν πρόφτασα νά συνέλθω γιατί μιά κάννη
περιστρόφου άγγιξε τά πλευρά μου. Πρώτα ένοιωσα τήν επαφή τής κάννης καί
μετά ένα ισχυρό χτύπημα.
Γύρισε άπότομα καθώς καθότανε καί τούς έδειξε τό πίσω μέρος τού κεφαλιού
του.
Τό βλέπετε τούτο ; έκανε δείχνοντας μέ τό δάχτυλό του ένα σταυρό πού σχη
μάτιζαν δυο λουρίδες γάζας. Αύτό είναι τό χτύπημα πού μουδωσαν. Σάν ξύπνησα
βρέθηκα σ’ ένα δωμάτιο τού πάνω πατώματος.
—Άνεγνώρισες τον δράστη ;
—’Ό χ ι τότε. ’Αλλά τον φαντάζομαι, γιατί είδα πολύ τακτικά τον Κόλγκαν
ύστερώτερα. Τήν πρώτη φορά πού ήρθε στό δωμάτιο ήτανε γιά νά μοΰ πή «Θά
μείνης έδώ Καρμπίν, έως ότου θά σοΰ ποΰν νά φύγης. ’Ά ν κάνεις τον παραμικρότερο
θόρυβο ή προσπαθήσης νά τό σκάσης θά σέ σκοτώσω σάν σκυλί». Πρόσθεσε πώς θά
χαιρότανε ιδιαίτερα άν μέ ξέκανε. Καί τό πιστεύω. Ή τελευταία μας κουβέντα είχε
τελειώσει άσχημα. Τό κτήνος αύτό λοιπόν ερχότανε δυο φορές τή μέρα γιά νά μοΰ
ρίξη τό φαγητό πάνω σ’ ένα τραπέζι. 'Ο Κόλγκαν οπωσδήποτε θά μ’ άφηνε νηστικό,
άν δέν θάπαιρνε διαταγές άπό κάποιον άλλον.
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— Καί ποιος σ’ άφησε ελεύθερον ;
— Αυτός δεν ήτανε 6 Κόλγκαν. Ά ν ήτανε αύτος δέν θά υπήρχε λόγος νά μή
μ’ άφίσουν νά τον ίδώ. Καί γιά ποιόν λόγο τότε τό δακτυλογραφημένο σημείωμα ;
ό Κόλγκαν είχε εξαφανιστεί. Έ ξ άλλου δέν μουχε αφήσει καθόλου φαγητό. Νερό
έπινα άπό τό βρυσάκι τοϋ λαβομάνου πού υπήρχε στο δωμάτιο. Έ τσ ι μόλις λευτε
ρώθηκα έτρεξα στο Μαίηντενχεντ. Είχα μεγάλη πείνα κι’ έπρεπε κάτι νά βάλω στο
στόμα μου. Επίσης νά δέσω τό τραύμα.
— Καί γιατί ήρθες πίσω ;
—’Ήθελα νά μάθω τί γίνεται εδώ.
— Γιατί δέν ειδοποίησες τήν ’Αστυνομία ;
— Δέν πάει στο διάβολο ή ’Αστυνομία. Έ γώ , Ούίτλερ, ξέρω νά ύπερασπίζομαι
μοναχός μου. ’Άν βρω ποτέ στο δρόμο μου τον Κόλγκαν...
—Ησύχασε, ησύχασε, είπε ό Ούίτλερ.
— Θά σοϋ πήραν τό πιστόλι την ώρα πουχες λιποθυμήσει, φαντάζομαι, ρώ
τησε ό Κάμμινγκς.
— Ναί.
— Καί τώρα Καρμπίν θέλω νά μάς πής τί ήρθες νά πάρης άπ’ έδώ στο γυρισμό
σου ;
—’Ήθελα νά βρω τά ίχνη τους.
— Κατά τον χρόνο πού παρέμεινες φυλακισμένος, είδες ή άκουσες, τίποτα
πού θά διευκολύνουν ν’ άνακαλύψης τούς δράστες ;
Πέρασε ένα λεπτό σέ άπόλυτη σιγή.
— Μάλιστα’ είπε στο τέλος. Ναί, άκουσα κάποιον πούχε τρελλαθεΐ. Αύτος
έπρεπε νάναι σέ κάποιο άλλο δωμάτιο. Αύτό τό πράγμα μ’ έκανε νά ύποψιαστώ
δτι κι άλλο μυστήριο κρυβότανε σ’ αυτήν τήν ύπόθεση. Καί τότε άρχισα νά φοβούμαι.
Άφοϋ τώκαναν σ’ Ιναν άλλον, μπορεί νά τώκαναν καί σέ μένα. Έ γώ ήμουνα ευγε
νικός στον Κόλγκαν, άκόμη κι’ δταν αύτος ό . ..
"Ενας κατάλογος διακοσμητικών επιθέτων άκολούθησε.
—Άκουσες τίποτε άλλο ; ρώτησε ό Κάμμινγκς.
— Ναί. Προ δύο ήμερων τήν νύχτα άκουσα έναν πυροβολισμό. Κι’ έκτοτε ό τρελλός δέν ξανακούστηκε.
— Τί ώρα άκουσες τήν έκπυρσοκρότηση ;
— Κατά τό δειλινό. Θάταν έννηά μέ έννηάμιση. Μούχαν κλέψει καί τό ρολόι.
’Αλλά τόσο θάτανε. Ή νύχτα είχε αρχίσει νά πέφτει.
—Άκουσες τίποτε άκόμη ;
— Ναί τό θόρυβο ένός αυτοκινήτου πού έφευγε άπ’ τό γκαράζ. Στο διάστημα
πού μ’ είχαν κλεισμένο άκουσα τρεΐς-τέσσαρες φορές αυτοκίνητα νά πηγαινοέρχωνται.
— Κύριε Καρμπίν, παρακαλώ συνόδευσέ μας γιά νά μάς δείξης τό δωμάτιο
πού σ’ είχανε φυλακίσει. "Υστερα θά γράψουμε λεπτομερώς τήν κατάθεσίν σου καί
θά τήν ύπογράψης.
— Καί γιατί μ’ άποκαλεΐτε «Κύριε», σκοπεύετε νά μέ συλλάβετε ;
— Θά έρευνήσωμε πρώτα, είπε ό Κάμμινγκς άνοίγοντας τήν πόρτα του αυτο
κινήτου. ’Εμπρός έλάτε μαζί στο σπίτι.........................................................................
Οί Κάμμινγκς, Φίλλινγκερ καί Ούίττλερ είχαν μαζευτεί στη κουζίνα, ενώ
ό Καρμπίν βρισκότανε στο καπνιστήριο μέ τούς Μάρφυ καί Μπάρρεττ.
— Πρόκειται γιά μιά καλομαγειρεμένη δουλειά, είπε άργά ό Κάμμινγκς.
"Εχω τήν έντύπωσι δτι ό Τζίμμυ μάς τή σκάρωσε.
— Στήν περίπτωσι αυτή, τή σκάρωσε καί στόν Κόλγκαν, μέ άλλη μορφή φυ-
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σικά, άπάντησε ό Ούίττλερ. ’Άν ήταν συνένοχος, δεν θάφηνε τον Κόλγκαν ζωντανό
για νά τοϋ δώση τήν ευκαιρία να παρουσιάση τα πράγματα άλλιώτικα.
—’Αναζητήσαμε τον Κόλγκαν ολόκληρη σχεδόν τήν βδομάδα μάταια.
'Ο Φίλλινγκερ μίλησε μέ τη σειρά του.
—’Ίσως νά μέ πητε γερο-ξεκούτη, είπε, άλλα έγώ δέν νομίζω πώς ό Καρμπίν
λέει ψέμματα, τούλάχιστον όσον αφόρα τήν ουσία της ύποθέσεως. 'Η γνώμη μου είναι
ότι τοΰ έπέβαλαν τό έγκλημα. Θυμόσαστε τί λέγαμε πριν άκόμη νά γίνη.; Αυτός ό
τρόπος τοΰ νά έγκαταλείπωνται μέ τόση άφέλεια ίχνη. . . Δέν ένεργοϋν έτσι όταν
δέν έχουν δεύτερο σχοινί γιά τό τόξο. Καί τό άμάξι τοϋ Τζίμμυ βρισκότανε στο γκαράζ.
—'Όταν έχουμε νά κάνουμε μ’ έναν άνθρωπο σαν τον Καρμπίν, δέν μπορούμε
νά βασιστούμε πάνω σέ υποθέσεις. Τά ίσως τότε φθάνουν μέχρι τό άπειρο.
—Ή ιστορία τοΰ Καρμπίν συμφωνεί σέ όλα μέ τά πραγματικά περιστατικά
καί τά γεγονότα. Μιά σπείρα επιτίθεται έναντίον μιας άλλης σπείρας ναρκωτικών.
’Έχουν άνάγκη ενός μέρους γιά νά κρύψουν τό καμιόνι καί νά ξεφορτώσουν τό άλλο
αυτοκίνητο, ύστερα άπό τήν έπίθεσι. Συνεπώς, αύτό τό σπίτι τοΰ Καρμπίν είναι
δ,τι πρέπει, κατάλληλο γιά τη δουλειά. ’Ιδιαίτερα έπειδή βρίσκεται μεταξύ τών αρτη
ριών τοΰ ’Ίλμπριτζ καί τοΰ Λόαντ. Έ ξ άλλου, τακτικώτατα είναι άδειο κι’ ό ιδιο
κτήτης του ό Καρμπίν θάταν ό τελευταίος πού θά εΐδοποιοΰσε τήν ’Αστυνομία.
"Εχοντας δοσοληψίες μαζί μας, δέν έπρόκειτο ν’ άποταθή σέ μάς παρά στήν έσχατη
άνάγκη.
— Κι’ ό άνθρωπος πού θά μποροΰσε νά τά σκεφθή όλα αυτά καλλίτερα άπό
κάθε άλλον, θά ήταν ό ίδιος ό Τζίμμυ Καρμπίν, είπε ό Κάμμινγκς.
— Μά γιατί ν’ άφηνε τότε τόσα ίχνη ; Γιατί νά έγκληματήση στό καλύτερο
ύπνοδωμάτιό του, κι’ όχι σ’ ένα οπουδήποτε μέρος έξω τοΰ σπιτιοΰ ; .
— Δέν ξέρω άν έξω θάταν εύκολώτερα τά πράγματα. . .
—’Ό χ ι Κάμμινγκς, ή ιστορία αυτή φορτώθηκε στήν καμπούρα τοΰ Καρμπίν.
— Τότε ό Κόλγκαν είναι εκείνος πού θέλησε νά προσληφθή στήν ύπηρεσία
τοΰ Καρμίπν γιά νά τοΰ πάρη τά κλειδιά αύτοΰ τοΰ σπιτιοΰ ;
— Βεβαιότατα. Καί επειδή είχανε στό μάτι τό σπίτι τοΰ Καρμπίν, τοποθέτησαν
κοντά του κάποιον γιά νά τον έπιτηρή. 'Όταν έφτασε ή πρέπουσα στιγμή 6 Κόλγκαν
κατάφερε νά δημιουργήση ένα έπεισόδιο μεταξύ τους, γιά νά πετύχη νά τον διώξη
ό Καρμπίν.
— Πολλά άπ’ αύτά πού λέτε είναι σωστά. Δυστυχώς όμως είναι συλλογισμοί
καί ύποθέσεις.-Τον Καρμπίν δέν μποροΰμε όμως ν’ άφήσωμε έλεύθερο πριν τό Δικα
στήριο άποφανθή.
Τό κτύπημα τοΰ τηλεφώνου άκούστηκε στό καπνιστήριο.
—Ό Μάρφυ είναι έκεΐ καί θ’ άπαντήση, γκρίνιαξε ό Κάμμινγκς. Συνεχίζω. ..
Ό λοχίας Μάρφυ εμφανίστηκε. Τό πρόσωπό του έλαμπε.
— Συνέλαβαν τον Κόλγκαν! φώναξε. Τον πιάσανε, σήμερα στή μία, σ’ ένα
καμπαρέ της όδοΰ Ντρέικ, στό Μπέλφαστ.
Ό Κάμμινγκς άφησε νά τοΰ ξεφύγη ένας βαθύς άναστεναγμός άνακουφίσεως.
—’Επί τέλους, νά καί κάτι άποτελεσματικό.
— Ξέρετε, είπε ό Ούίττλερ, πολλά πράγματα θά έξαρτηθοΰν στήν ιστορία αυτήν
άπό τά δακτυλικά άποτυπώματα. Μάρφυ, πήρατε τά άποτυπώματα τοΰ Καρμπίν ;
—’Ό χι, κ. Προϊστάμενε. Δέν μποροΰμε νά τά πάρουμε χωρίς τήν συγκατάθεσί του.
— Θάθελα νάβλεπα τά «κλισέ». Βρίσκονται μέσα σ’ αυτήν τή βαλίτσα. Δέν
είναι έτσι ;
( Ή συνέχεια και τό τέλος στό έπόμενο)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 48.

«Περί τηρήσεως 'Υπηρεσιακών Βιβλίω ν».
(Συνέχεια και τέλος)
Μέρος

ΚΣΤ\

’Έ λεγχος Λιμένος
’Άρθρον 166. Είς τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου Λιμένων, τηρούνται δσα ειδικά
βιβλία έχει καθορίσει ή Κεντρική'Υπηρεσία’Αλλοδαπών, ήτις καθορίζει καί τόν τρόπον τηρήσεως
αυτών.
’Εκ τών συνήθων βιβλίων, τηρούνται μόνον τα κατωτέρω.
1) Β ιβ λίον
»
2)
»
3)
»
4)
»
5)
»
6)
»
2)
»
8)
»
9)
»
10)
»
11)
»
12)
)>
13)

Κινήσεως.
Συμβάντων.
’Αδικημάτων.
Τηλεφωνημάτων.
Σημειώσεων.
’Αθηνών.
’Επισκέψεων.
Δυνάμεως.
Διεκπεραιώσεως.
’Εμπιστευτικών Σημειώσεων.
’Επιθεωρήσεων.
Χρεώσεως εγγράφων, καί
Έκτίσεως Ποινών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΥ
Μέρος

ΚΖ\

’Άρθρου 167. Είς έκάστην υπηρεσίαν ’Αστυνομίας τηρείται καί βιβλίον «Πρωτόκολλον»
διά τα εισερχόμενα καί έξερχόμενα έγγραφα κατά τό υπόδειγμα τοϋ τοιούτου τοϋ Υπουργείου ’Ε 
σωτερικών. Διά την έμπιστευτικήν άλληλογραφίαν τηρείται ίδιον τοιοϋτον.
’Άρθρου 168. Τά Βιβλία τά περιλαμβανόμενα είς τό Κεφάλαιον I (Μέρη Α' μέχρι Θ') τοϋ
παρόντος, κατά τάς συσχετίσεις τών έγγραφών, σημειοΰνται διά τοϋ άρχικοΰ γράμματος έκάστου
Μέρους μεθ’ δ έπακολουθεΐ ό αϋξων άριθμός έγγραφης (λ.χ. προκειμένου ν’ άναγραφή «Βιβλίον
Συμβάντων σελίς 58», αναγράφεται μόνον «Β. 58» ή αντί νά γραφή Βιβλίον Κρατουμένων άριθ.
265» αναγράφεται μόνον «Γ. 265» κλπ.).
’Άρθρου 169. Καταργοΰνται έξ δλων τών 'Υπηρεσιών τά έξης μέχρι σήμερον τηρούμενα
Βιβλία:
1 ) Βιβλίον ’Εγκληματικότητος.
2) Βιβλίον ’Αδειών (άστυνομικών υπαλλήλων).
3) Βιβλίον ένταλμάτων Συλλήψεως.
4) Βιβλίον Θεάτρων.
5) Βιβλίον ’Επαίνων καί συγχαρητηρίων.
’Άρθρου 170. Πάντα τά βιβλία, ώς καί τά ευρετήρια αυτών, ευθύς ώς τεθώσιν έν χρήσει,
σελιδοποιούνται γιγνομένης περί τούτου μνείας είς την τελευταίαν αυτών σελίδα καί ύπογραφομένης ύπό τοϋ Προϊσταμένου έκάστης 'Υπηρεσίας.
’Άρθρου 171. 'Οσάκις είς τά βιβλία ή έγγραφα (άναφοράς, διαταγάς κλπ.), γίνεται μνεία
ώρας, αϋτη άναγράφεται προσμετρουμένη κατά 24ωρον άπό 1-24.
’Άρθρου 172. "Απαντες οί έπιθεωροΰντες ανώτεροι, ύποχρεοΰνταιδπως έλέγχωσι τάύπό τών
ύπ’ αύτούς 'Υπηρεσιών τηρούμενα βιβλία, καί βεβαιώνται περί της έπακριβοΰς τηρήσεως αυτών
πρός τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ.
’Εν ’Αθήναις τη 9 ’Ιουλίου 1935
Ό ’Αρχηγός Δ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ.

Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σώματος
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
I. Διαταγή ’Αρχηγβίου Ά σ τ υ ν . Πόλεων ΰπ ’ άριθ. 5973 Φ1/48 άπό 8 Μαΐου 1936
Πρός άπάσας τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις καί Υπηρεσίας
«Περί προσθήκης 8 παραγράφου είς τό άρθρον 102 τοϋ ύπ’ άριθ. 48 Κανονισμού»
Κοινοποιοϋμεν κατωτέρω πρός γνώσιν υμών, καί περαιτέρω άνακοίνωσιν είς άπάσας τάς
ύφ’ ύμας 'Ττιηρεσίας περί τοϋ έν περιλήψει, παρακαλοϋμεν διά την περαιτέρω έν προκειμένφ
ένέργειαν.
Είς τό άρθρον 102 τοϋ ύπ’ άριθ. 48 Κανονισμού προστίθεται μετά τήν παράγραφον 7 ή
κάτωθι παράγραφος :
Παράγραφος 8. Έμπιστευτικαί σημειώσεις άφορώσαι: α) Τήν έπίδοσιν των έν ταϊς ’Χπηρεσίαις ταύταις ύπηρετούντων άστυνομικών υπαλλήλων, αϊτινες τυγχάνουσιν άξιαι σημειώσεως
καί ειδικής μνείας πρός διαφώτισιν της 'Χπηρεσίας καί β) Σημειώσεις άφορώσαι πάσαν χρήσιμον
πληροφορίαν περί τών έν αύταϊς ύπηρετούντων άστυνομικών ύπαλλήλων καθ’ ών υπάρχουν ένδείξεις ώρισμένης κατ’ αυτών κατηγορίας.
Αί πληροφορίαι αδται της παραγρ. 2 θά διαβιβάζονται δι* έμπιστευτικοΰ έγγράφου είς
περίπτωσιν μεταθέσεως τών υπαλλήλων είς τήν 'Χπηρεσίαν παρ’ ή μετατίθεται ούτος πρός συνέχισιν της παρακολουθήσεώς των. Σημειουμένου έν τώ περιθώριο δι’ έρυθρας μελάνης ύπό
τοϋ Διοικητοΰ ή προϊσταμένου τής 'Χπηρεσίας, 8τι έγένετο σχετική είδοποίησις περί τούτου είς
τό Τμήμα ή τήν 'Χπηρεσίαν είς ήν μετετέθη.
Ό ’Αρχηγός ά.α. I. ΒΑΒΟΧΡΗΣ
II. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τ υ ν . Πόλεων ύπ ’ άριθ. 6863 Φ9/34 άπό 29 Μαΐου 1936.
Πρός άπάσας τάς Ά στυν. Διευθύνσεις καί 'Χπηρεσίας
«Περί τηρήσεως Βιβλίου Συστάσεων»
Λαβόντες άφορμήν έξ έπιθεωρήσεως τοϋ κ. Έπιθεωρητοΰ καί έχοντες ύπ’ δψει τό άρθρον 25 τοϋ ύπ’ άριθμ. 48 Κανονισμού καθορίζομεν τά κάτωθι :
’Επειδή αί είς τό Βιβλίον Συμβάντων καταχωρήσεις τών ύπό τών άστυν. ύπαλλήλων
γενομένων συστάσεων πρός παραβάτας είς βαθμόν πταίσματος δέν κρίνονται λυσιτελείς ούδέ
έξυπηρετικαί τών συμφερόντων τής 'Χπηρεσίας έπί τώ λόγω ότι περαιουμένου τοϋ Βιβλίου Συμ
βάντων θά ώσιν οί ύπάλληλοι ύποχρεωμένοι νά άνατρέχωσιν είς ταΰτα πρός άνεύρεσιν τών έπιβληθεισών συστάσεων καί έχοντες ύπ’ δψει τήν § γ τοϋ άρθρου 25 τοϋ ρηθέντος 48 Κανονισμού
π α ρ α γ γ έ λ λ ο μ ε ν , δπως τηρήταϊ Ιδιον βιβλίον συστάσεων.
'Ο τρόπος τοϋ καταρτισμού του καί τής καταχωρήσεως τών συστάσεων τούτων θά γίνεται
ώς τό ύπόδειγμα τοϋ άρθρου 25.
Αί συστάσεις αδται θά εύρετηριάζωνται είς ίδιον εύρετήριον, πλησίον δέ τοϋ ονόματος
θ’ άφίεται χώρος, είς δν θ’ άναγράφωνται έκάστοτε αί σελίδες τοϋ Βιβλίου Συστάσεων είς δ
έχουσι καταχωρηθή αδται.
Ή εύρετηρίασις τοϋ δνόματος θά γίνηται άπαξ μόνον, παραπλεύρως δέ τοϋ όνόματος θ’ άναγράφωνται έκάστοτε αί σελίδες τής καταχωρήσεως.
’Αναφέρατε λήψιν καί έκτέλεσιν.
Ό ’Αρχηγός Δ. ΤΡΧΦΩΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ά ριθ. 46/1954.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ ΤΟΤ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΧΗΜΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ
Περί άντικαταστάσεως τής παραγράφου 1 «μαλακοί τυρο'ι» τοΰ Κεφαλαίου « τυ 
ρός» τοΰ Κωδικός περί τροφίμω ν, ποτώ ν κ λ π ., ώς αΰτη ίτροποποιήθη μετα
γενεστέρους.
’Έχοντες ύπ’ δψιν τό ύπ’ άριθ. 189368/21858/2-12-53 έγγραφον τοΰ Υπουργείου ’Εμπο
ρίου, σχετικώς μέ την ρύθμισιν τοΰ ζητήματος των τυρών (υγρασία, λίπος κλπ.), τό έδάφιον S'
της παραγράφου 8 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Νόμου 4328/1929 «περί συστάσεως Γενικού Χημείου τοΰ
Κράτους», τό άρθρον 4 τοΰ Διατάγματος τής 31JΟκτωβρίου 1929 «περί κανονισμού τής λειτουρ
γίας καί των έργασιών τοΰ Άνωτάτου Χημικού Συμβουλίου» καί λαβόντες ύπ’ δψιν τα ύπό την
κρίσιν ήμών τεθέντα στοιχεία διά την Ιστορικήν ρύθμισιν τοΰ ζητήματος περί τυρών, άντικαθιστώμεν είς τό Κεφάλαιον 8 «ΤΤΡΟΣ» τοΰ Κώδικος τών διατάξεων περί τροφίμων, ποτών κλπ.
(σελίς 79 ),τήν παράγραφον 1 «Μαλακοί Τυροί», ώς αδτη έτροποποιήθη μεταγενεστέρως, διά τών
ώς κάτωθι, καταργουμένης άμα τής ύπ’ άριθ. 548, σχετ. 319/1953 προσωρινής άποφάσεως τοΰ
Συμβουλίου,
Μαλακοί Τυροί:
Άναλόγως τής περιεκτικότητος είς λίπος επί τυροΰ ώς έχει καί ούχι έπί ξηράς μάζης τυροΰ, διακρίνονται αί εξής κατηγορίαι καί ποιότητες μαλακών τυρών:
Α'. Τυρός Τελεμές: Ώ ς τοιοΰτος χαρακτηρίζεται 6 μαλακός τυρός, 6 παρασκευαζόμενος
έν σχήματι κύβων καί ούχί είς τεμάχια μικρά ή μεγάλα άκανονίστου σχήματος καί δστις εύρίσκεται
έν άλμη εντός λευκοσιδηρών δοχείων. 'Ο τυρός δέον να έχη καλώς καί πλήρως ώριμάσει πριν ή
προσφερθή είς τήν κατανάλωσιν. *0 τυρός τελεμές διακρίνεται είς δύο ποιότητας :
1) Πρώτης ποιότητος : 'Ο περιέχων λίπος τούλάχιστον 1 8 % έπί τυροΰ ώς έχει.
2) Δευτέρας ποιότητος : 'Ο περιέχων λίπος τούλάχιστον 1 4 % έπί τυροΰ ώς έχει.
Ή ύγρασία τοΰ τυροΰ τελεμέ ορίζεται είς 56% κατ’ άνώτατον δριον.
Β \ Τυρός φέτα, τουλουμοτΰρι κλπ. Διακρίνεται είς δύο ποιότητας :
1) Πρώτης ποιότητος : 'Ο περιέχων λίπος τούλάχιστον 20% έπί τυροΰ ώς έχει.
2) Δευτέρας ποιότητος: 'Ο περιέχων λίπος τούλάχιστον 1 5 % έπί τυροΰ, ώς έχει.
Ή ύγρασία τών μαλακών τυρών, φέτας, τουλουμοτΰρι κλπ. ορίζεται είς 5 4 % κατ’ άνώ
τατον δριον.
’Απαγορεύεται ή προσφορά προς πώλησιν καί ή πώλησις τυροΰ μαλακοΰ ένέχοντος περιε
κτικότητα λίπους έπί τυροΰ ώς έχει, κάτω μέν τοΰ 14 % διά τον τυρόν τελεμέν, κάτω δέ
τοΰ 1 5 % διά τόν τυρόν φέτα. Τά τοιαΰτα προϊόντα άπαγορεύεται νά φέρωνται είς τήν κατανάλωσιν ύπό τήν ονομασίαν τυρός.
Οί παρασκευασταί τυροΰ μαλακοΰ δέον δπως άναγράφωσιν έπί τής έτικέττας τής έπικολλημένης έπί τών δοχείων ή βαρελίων τοΰ τυροΰ τό είδος καί τήν ποιότητα αύτοΰ καθώς έπίσης καί οί λιανικώς πω> οΰντες τυρόν ύποχρεοΰνται δπως έπί τής άνηρτημένης πινακίδος άναγράφωσιν έκτος τής τιμής πωλήσεως καί τό είδος (τελεμές ή φέτα κλπ.) καί τήν ποιότητα
αύτοΰ.
Κατά τά λοιπά ίσχύουσιν αί διατάξεις τοΰ Κώδικος περί τροφίμων, ποτών κλπ., Κεφάλαιον 3 «ΤΤΡΟΣ».
’Εν Άθήναις τή 12 Ίανουαρίου 1954.
'Ο Πρόεδρος Σ. ΓΑΛΑΝΟΣ
Τά Μέλη
Γ. Πανόπουλος, Σ. Χόρς, Λ. Ζέρβας, Π. Χριστόπουλος, Ε. Σακελλάριος, Α. Δεληγιάννης, Δ.
Μαγγιώρος, Φ. Κοπανάρης, Έ . Συνοδινός.
'Ο Γραμματεύς : ΑΝ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Έγκρίνομεν τήν ώς άνω άπόφασεν τοΰ Άνωτάτου Χημικοΰ Συμβουλίου ώς καί τήν δημοσίευσίν της είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί καθορίζομεν χρόνον ένάρξεως τής ισχύος
αύτής άπό 1ης Φεβρουάριου 1954.
Έ ν Άθήναις τή 19 Ίανουαρίου 1954.
Οί 'Υπουργοί
Έ π ί τής Κοινωνικής Προνοίας
Έ π ί τοΰ Εμπορίου
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

& ΠΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΑ Ι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Κατόπιν άποφάσεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, έγένοντο αί κάτωθι μεταβολαί εις την ’Αστυνομίαν :
—Έτοποθετήθη Δ/ντής της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών ό Δ/ντής Α'
κ. Α. Γεωργίου. Ό κ. Τσαούσης έτέθη είς την διάθεσιν τοϋ Υπουργείου Ε σω τε
ρικών.
—'Ομοίως ό Άστυν. Δ/ντής Α' τάξεως κ. Γ. Λιαρομμάτης Δ/ντης της Άστυν.
Δ/νσεως Πειραιώς, άντικατεστάθη ύπό τοϋ όμοιοβάθμου του κ. Σ. Πολιτοπούλου.
Ό κ. Λιαρομμάτης έτοποθετήθη είς τήν 'Υπηρεσίαν Προστασίας Έθνικοΰ Νομίσματος.
*
*

*

— Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ό ΰπαστυν. Α' Άγάθος Δ., οί άρχιφ.
Καρατσώλης Λ., Τσόκας Α., Δογιάμης X., Δολαψάκης Δ., ό ύπαρχιφ. Σωτηρόπουλος Κ., καί οί άστυφ. Γιανίτσαρης, Γ., Κοκκαλιάρης Δ., Άλεξανδράκης I., Δοΰρος Π.,
Σδρόλλιας Α., Τσιγγέλης Ε., Παγουλατος Μ. καί Κατίκας Σ.
—Άπελύθησαν τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, οί άστυφ.
Παπαδόπουλος Γ., Στούπας Α., Μπεκιάρης I., Βασιλόγιαννης Σ., Καταραχιας Β.,
Γκότσης Σ., Λαγός Ν., Βεντούρης Ν., Κυβέλος Η καί ό μαθ. άστυφ. Πυλαρινός Μ.
—Άπελύθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος διά λόγους υγείας, ό άρχιφ. Κουρής Θ.
καί ό άστυφ. Βλαχέας Τ.
—Έπαναδιωρίσθησαν είς τό Άστυν. Σώμα ό άρχιφ. Καραχάλιος Ν. καί οί
άστυφ. Καμελαδάκης I. καί Γεωργούσης Ν.
*
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
—Τήν 24ην καί 25ην ’Ιουλίου έ.έ. έτελέσθησαν έν Βελιγραδίω οί Βαλκανικοί
άγώνες είς ούς μετέσχον καί οί άστυφύλακες άθληταί Κόρμαλης Λεωνίδας, Σίλλης
Βασίλειος, Τρουλλινός ’Εμμανουήλ καί Σύριος ’Ιωάννης, ώς μέλη τής Ελληνικής
αντιπροσωπευτικής όμάδος. Ό άστυφύλαξ Σίλλης Βασίλειος κατέλαβε τήν πρώτην
θέσιν είς τον δρόμον 400 μ. έπιτυχων 48" 8/10 καί τήν πέμπτην θέσιν είς 800 μ.
μέ χρόνον 1.56" 2/10, ό άστυφύλαξ Τρουλλινός ’Εμμανουήλ μέ βολήν 42.90 μ. κα
τέλαβε τήν έκτην θέσιν είς τήν σφυροβολίαν, ένώό άστυφύλαξ Σύριος ’Ιωάννης εις τον
δρόμον 5.000 μ. άντιμετωπίσας διεθνοΰς κλάσεως άντιπάλους έτερμάτισε έκτος μέ
χρόνον 15'56"0. Τέλος ό άστυφύλαξ Κόρμαλης Λεωνίδας μετέσχε τής Ελληνικής
τετράδος σκυταλοδρομίας 4 X 400, ήτις κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν μέ νέαν Παν
ελλήνιον έπίδοσιν 3 Ί 7 " .
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Είδήσεεις καί πληροφορίαν

Ή περιφανής νίκη τής Ελληνικής όμάδος τής Σκυταλοδρομίας 4 X 400 μέ
τρα οφείλεται κατά μείζονα λόγον εις την συγκινητικήν προσπάθειαν καί αυτοθυσίαν
τοϋ άστυφύλακος—Πρωταθλητοϋ Σίλλη Βασιλείου.
—Τήν30ηνκαί 31ην ’Ιουλίου 1954 έτελέσθησαν έν 'Ολλανδία οι ετήσιοι Διε
θνείς άγώνες Στίβου ’Ενόπλων Δυνάμεων. 'Ως μέλη τής Ελληνικής άντιπροσωπευτικής όμάδος μετέσχον καί οί άστυφύλακες Παπαγεωργίου Δημ. εις τον άκοντισμόν
καί Σίλλης Βασίλειος, ρστις άνεδείχθη δεύτερος νικητής τοϋ δρόμου 400 μ. μέ τον
έξαίρετον χρόνον 48” 4/10.
—Τήν 25-7-1954 έτελέσθη φιλικός άγων καλαθοσφαίρας μεταξύ τής ’Αστυνο
μικής όμάδος καί τής Α.Ε. Γλυφάδος εις τό γήπεδον τής δευτέρας. Κατόπιν ενδια
φέροντος άγώνος, νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς μέ σκορ 44—42.
—Τήν 28ην ’Ιουλίου έ.ε. εις τό ρίγκ τοϋ Ε.Γ.Σ., ήρχισε τελούμενου τό Παν
ελλήνιον Πρωτάθλημα πυγμαχίας Γ" Κατηγορίας 1954.
Έλαβον μέρος οί κάτωθι άστυφύλακες πυγμάχοι καταλαβόντες τάς άκολούθους θέσεις : Νάνος Δημήτριος, δόκιμος τής Σχολής ’Αστυφυλάκων άνεδείχθη πρω
ταθλητής βαρέων βαρών έπιβληθείς εις τον τελικόν τοϋ άστυφύλακος Ν. 133 ’Αν
θίμου Δημητρίου, όστις κατετάγη δεύτερος, τρίτος πρωταθλητής ό άστυφύλαξ Ν. 128
Λίτσας ’Ιωάννης καί τέλος άστυφύλαξ Β. 87 Κουτσουβέλης ’Ιωάν, τρίτος πρωτα
θλητής κατηγορίας ελαφρών βαρών.
Δέον νά σημειωθή ότι ή όλη όργάνωσις, ή όποια κατά γενικήν ομολογίαν
ύπήρξεν άρίστη καί ή ικανοποιητική έμφάνισις τών άστυφυλάκων—Πυγμάχων,
οφείλονται εις τον προπονητήν άρχιφύλακα κ. Μαυρέαν Κωνσταντίνον.
—Τήν 5ην τρέχοντος μηνός έτελέσθη εις τό γήπεδον τοϋ Παναθηναϊκού φιλικός
άγων προπονήσεως, μεταξύ τών ποδοσφαιρικών ομάδων ’Αστυνομίας καί Ένώσεως
'Αγίου Δημητρίου. Νικήτρια ή όμάς τής ’Αστυνομίας μέ 8—1.

