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ΕΤΟΣ Β'. ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954 ΤΕΥΧΟΣ 37ΟΝ

'Ό ταν προ δέκα ακριβώς ετών, οί κατακτηταΐ νικημένοι άττό τις 
δυνάμεις τής ελευθερίας, έγκατέλεπτον τή χώρα μας, οί κομμουνισταί 
εσττευσαν να συγκεντρωθούν στην Πρωτεύουσα πάνοπλοι, γ ιά  νά 
καταλύσουν τό Εθνικό ‘Ελληνικό Κράτος καί νά έγκαταστήσουν τή 
δικτατορία τού σκότους καί τής βίας.

Καί στίξ 3 Δεκεμβρίου έξαπόλυσαν την επίθεσή τους. Οί άστυ- 
νομικοί πού έτήρουν τήν τάξη στήν πλατεία Συντάγματος, εδέχθη- 
σαν τις πρώτες σφαίρες κΓ έβαψαν με τό άλικο αιμά τους τήν ’Αθη
ναϊκή γή .

Ό  αγώνας άρχισε τότε μέ πείσμα. ’Από τό ένα μέρος τά  εγκλη
ματικά κομμουνιστικά στίφη έπεδόθησαν σε ακατονόμαστα κακουρ
γήματα, καί άπό τό άλλο μέρος οί άστυνομικοί, μέ ελάχιστα όπλα 
αλλά μέ άδάμαστη πίστη στο Θεό, στήν Πατρίδα καί στο καθήκον, 
έστάθησαν άντιμέτωποι προς τούς έγκληματίας αύτούς, γ ια  νά προ
ασπίσουν τήν ιδέα τής εθνικής, κοινωνικής καί προσωπικής ελευθε
ρίας.



1768 Ν. ’Αρχιμανδρίτου

Στον προμαχώνα αυτόν τής ελευθερίας εκατοντάδες αστυνομι
κοί προσέφεραν τό άνθος τής ζωής των.

Εις αϋτοϋς τούς προμάχους, ήρωας και μάρτυρας τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, είναι άφιερωμένο τό  σημερινό μας άρθρο ώς ένα ευλαβικό 
καί ιερό μνημόσυνο.

Εις αϋτοϋς λοιπόν, ποϋ ζοΰν στην Ιστορία τής ‘Αγίας Πατρίδος 
μας, ωραίοι, άκατάλυτοι καί αιώνιοι στρέφομε σήμερα τή σκέψη μας.

Αυτοί, οί άθάνατοι στρατιώτες τοΰ καθήκοντος, τών οποίων 
ή άγά πη  γ ιά  τήν Πατρίδα είχε πλημμυρίσει τις μεγάλες καρδιές των, 
άντεστάθησαν πρώτοι μέ φανατισμό στο βάρβαρο κομμουνιστικό 
κϋμα καί τό άνάγκασαν νά στραφή προς τά  όπίσω.

Χάρις σ’ αύτους! διελύθη ή πνιγηρή ατμόσφαιρα στήν όποια 
ζοϋσαν τότε όλοι οί ελεύθεροι άνθρωποι καί διασκορπίστηκε ό ζόφος, 
πού έπίεζε τά  στήθη τών αγωνιστών τοΰ δικαίου.

Αυτοί!!! τήν ’Ασιατική θϋελα τοΰ Πανσλαυϊσμοΰ, ποϋ εμφα
νίζεται μέ τό δελεαστικό πέπλο τών νέων πολιτικοκοινωνικών συστη
μάτων τοΰ κομμουνισμοΰ, τήν έσταμάτησαν στή γή  τούτη τών αιω
νίων Θεών τοΰ καλοΰ καί άνάγκασαν τούς ποντίφικας τών νέων 
συμβόλων πίστεως, τούς αύτοχειροτόνητους αύτούς έπανορθωτάς τών 
κοινωνικών άδικιών ν’ άντικρίσουν τήν άλήθεια, πού  άκτινοβολεΐ ή 
Χριστιανική Θρησκεία καί ή εθνική πίστις καί νά καταισχυνθοΰν.

Αυτοί!! οί άγνοί "Ελληνες, όταν εύρέθησαν στό σταυροδρόμι 
τής Ιστορίας, όπου άντίπαλοι άνεμοι άγριεμένοι έδημιούργουν τυφώ
νες, ικανούς νά συντρίψουν τά  πάντα, στάθηκαν όρθιοι καί άκολούθη- 
σαν τόν όρθό δρόμο, τό δρόμο τής άληθινής ελευθερίας καί τών άν- 
θρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτοί! έδωσαν στήν άνθρωπότητα θέαμα λαμπρό, κι’ έδειξαν, 
ότι οί άρετές τών προγόνων μας δεν έσβυσαν ποτέ στις μεγάλες καρ
διές των, άλλ’ άπετέλεσαν τήν άψίδα τής δόξης μας, πού ενώνει π α 
ρελθόν, παρόν καί μέλλον. »■

Αυτοί! οί "Αγιοι τής Ελληνικής Πατρίδος μάρτυρες, πιστοί 
στό Θεό, στήν Πατρίδα καί στήν οικογένεια, έφόρεσαν τόν άκάνθινο 
στέφανο τοΰ μαρτυρίου καί έτσι ή γή  αύτή διετήρησε άμόλυντο τό 
βωμό τής ελευθερίας.

Αυτοί! τέλος, ύπήρξαν οί άθάνατοι νεκροί μας, προς τούς ό
ποιους ή εθνική εύγνωμοσύνη είναι άπέραντος.

Καλότυχοι νεκροί!
Άκοΰστε τώρα καί τή φωνή τής καρδιάς μας.
Τό νήμα τής ζωής σας δέν έκόπη ανώφελα καί τό αίμα σας δέν 

έχύθη μάταια.



Ή  ’Αστυνομία Πόλεων εϊς τον άντικομμουνιστικόν αγώνα 1769

Έδεχθήκατε το Θάνατο, ώσάν το  ωραιότερο δώρο τής πατρί- 
δος και ατάραχα άκολουθήσατε τή μοίρα των Η ρώ ω ν μας καί κατήλ
θατε στον τάφο.

’Α π’ εκεί οί σκιές σας θά μας ομιλούν πάντοτε και θά μας διδά
σκουν διαρκώς.

Θά μάς διδάσκουν χ ιά  ποιο λόγο καί γ ια τί έπέσατε καί ότι κατά 
τήν π ιστή  εκτέλεση του καθήκοντος δεν υπάρχουν όρια.

Θά μάς διδάσκουν ότι ή ήθική δύναμη καί τά  δίκαια ενός λαού 
αποτελούν τον άσφαλέστερο προμαχώνα κατά πάσης βίας ή επιβουλής.

Θά μάς διδάσκουν τέλος, ότι ή φιλοπατρία δεν πρέπει νά είναι 
ένα άφηρημένο ιδεώδες άλλά μιά δύναμη δημιουργική, πού Θά μάς 
έμπνέη σε πράξεις εύγενικές καί Θά μάς έπιτρέπη ν’ άποδειχθούμε άξιοι 
τού θανάτου σας.

Πάνω σέ τέτοιους τάφους, πού έχουν τή σ ιγαλότητα κάθε με
γάλης θυσίας, όπως είναι ό Θάνατός Σας, έθεμελιώθη άνέκαθεν ή ιδέα 
καί τό  μεγαλεϊον τής Ελλάδος μας.

Τά όνόματά σας, ονόματα προσφιλή, ψυχές μεγάλες, στήθη γεν
ναίων, ένέγραψεν εις μνημόσυνον αιώνιον ή έθνική εύγνωμοσύνη.

Ή γωνίσθητε, ένικήσατε καί έπέσατε, με τήν ’Εθνική μας Σημαία 
ώς ’Επιτάφιο.

Ή  μνήμη σας θά παραμένη αιώνιο σύμβολο, σέ μάς πού έπι- 
ζήσαμε ώς ελεύθεροι "Ελληνες.

Καί ή Ελληνική Μούσα, ή μούσα τού εθνικού ποιητή μας Ίωαν. 
Πολέμη, θά γεμίζη τις ψυχές όλων, μ’ αύτούς τούς άθάνατους στίχους 
πού τούς άφιερώνει σέ Σάς ΣΤΟΥΣ ΗΡΩ Ι ΚΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ καί λέει:

"Οσες κι’ άν είν’ οί δάφνες σου, δαφνοσπαρμένη Χώρα, 
κι’ όσα κλαδιά κι’ άν έχουν καί φύλλα στά κλαδιά, 
θέ νά τις εΰρης λιγοστές, δέν θά σού φτάσουν τώρα 
νά πλέξης τά  στεφάνια στ’ άθάνατα παιδιά.

*
* *

Η ρώω ν νεκροί—τί λέω νεκροί; νεκρός είν’ όποιος λυώνει 
στήν κλίνη τής άρρώστειας καί πάει καί δέν γυρνά* 
όμως τού ήρωος ή ζωή ποτέ της δέν τελειώνει, 
ά π ’ τή στιγμή, πού σβύνει, άθάνατη άρχινά. .

** *
Σάν ιερά εικονίσματα ζωγραφισμένα μέ αίμα 
σάς έστησεν ή Δόξα μέ θεία φεγγοβολή* 
έβγαλεν ή Πατρίδα μας τό λαμπερό της στέμμα, 
γονάτισε μπροστά οας, σκύβει καί σάς φιλεΐ.

Ν.Α.
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ΙΓ.' Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ  
(1941 - 1944)

5 —’Έναρξις τής 'Ελληνικής Αντιστάσεως το 1942.
6. —'Η  ’Αστυνομία μετέχει παντοιοτρόπως τής Αντιστάσεως.
7. —Συνεχίζεται ή Αποτυχία τοϋ λαοϋ. —  Το φωτογραφικόν συνεργείου εργάζεται δρα-

στηρίως.
8. —Οί Αστυνομικοί στο πλευρό τοϋ  Λαοϋ, τον προστατεύουν Από τούς κατακτητάς, χω

ρίς διάκριση ιδεολογίας.
9. —’Αφοπλισμός τής ’Αστυνομίας.

«Εϊμ’ έγώ ή ακατάλυτη 
ψ υχή  των Σ α λα μ ίνω ν...

Δέν χάνομαι στα Τάρταρα 
μονάχη , ξαποσταίνω , 
στή ζωή ξαναφαίνομαι 
καί λαούς άνασταίνω».

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

5 . Έ ναρξις της Ε λλη νικ ή ς άντιστάσεως τό 1942
Το 1942 άκούγονται ύπόκοφοι κρότοι. Είναι ή έπαναστατική ψυχή των 

Ελλήνων πού θέλει κάπως νά ξεσπάση. Καί βρίσκει χίλιους δυο τρόπους. Τα δί
κτυα τής Συμμαχικής κατασκοπίας τά έξυπηρετοΰν χιλιάδες "Ελληνες καί Έλλη- 
νίδες, τά σαμποτάζ άρχίζουν νά πληθαίνουν καί μαζί μ’ αύτά πληθαίνουν καί οί εκ
τελέσεις των πατριωτών. Ή  άντίστασις ξεφαντώνει στις πόλεις καί στά βουνά μέ 
άπειρους τρόπους ένεργητικώς καί παθητικώς.

6 . Ή  Α στυνομία μετέχει παντοιοτρόπως τής άντιστάσεως
Ή  ’Αστυνομία Πόλεων είναι μέσα σ’ όλα. ’Οργανώνει, έξυπηρετεΐ, βοη 

θεΐ καί προφυλάττει. Χιλιάδες πρόσωπα βρήκαν καταφύγιο καί προστασία μέσα 
στά ’Αστυνομικά Τμήματα καί 'Υπηρεσίας.

’Εκεί σφραγίζονται ψεύτικες ταυτότητες γιά κάθε πατριώτη. Οί Ίσραηλΐ- 
ται αποκτούν νέα ονόματα καί νέες ταυτότητες. Οί ’Άγγλοι πράκτορες κυκλοφο
ρούν μέ τη συνοδεία άστυφυλάκων. Οί άσύρματοι μεταφέρονται άπό άστυφύλακες 
εν στολή.

'Η  ’Αστυνομία άποτελεί προπέτασμα γιά τούς κατακτητάς.
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Κάπου-κάπου υποψιάζονται, άλλα γρήγορα χάνουν το παιχνίδι, γιατί σέ κάθε 
περίπτωση, βρίσκεται τό άντιφάρμακο.

Στην περίοδο αύτή υπήρξε φρικτή η άγωνία των άστυνομικών. Είχαν άνα- 
λάβει πλέον αγώνα όχι μόνον να προστατεύουν καί να προκαλύπτουν τον εθνικό μη
χανισμό άντιστάσεως, άλλα καί νά μπαίνουν μέσα στήν οργανωμένη μηχανή των 
κατακτητών καί άπ’ εκεί ν’ άποσποΰν δτι μπορούν.

’Οργάνωσαν άπαγωγάς πατριωτών άπό τις φυλακές καί τις έφεραν σέ πέρας.
’Έκλεψαν δπλα καί πυρομαχικά για τή χρήση εναντίον τών ιδίων. ’Έθεσαν σέ 

λειτουργία άσυρμάτους για τή μετάδοση στους Συμμάχους πληροφοριών, πού μέ 
δυσκολία συνεκέντρωνον. Καί γενικώς εξυπηρέτησαν κάθε προσπάθεια πού συντε
λούσε στην Εθνική ’Αντίσταση. Είναι αφάνταστο τό θάρρος τών άστυνομικών μας. 
Κάποτε ό Γερμανός Φρούραρχος ζήτησε άπό τήν ’Αστυνομία ένα κατάλογο είκοσι 
’Αθηναίων γιά νά τούς έκτελέση, επειδή έγινε άνατίναξη μιας σιδηροτροχιάς παρά 
τά Σεπόλια, δπου έπρόκειτο νά περάση αμαξοστοιχία μέ πυρομαχικά. Οί ’Αστυ
νομικοί ήρνήθησαν καί έδήλωσαν δτι μπορούν οί Γερμανοί νά τυφεκίσουν άπό αυ
τούς δσους θέλουν. ’Έτσι άπεσοβήθησαν οί τυφεκισμοί αύτοί τών πολιτών. Καί 
δταν εις άλλην περίπτωσιν ήξιώθη ύπό τών Γερμανών άπό τήν ’Αστυνομικήν Διεύ- 
θυνσιν Πειραιώς, δπως ζητηθή άπό τον τότε Δήμαρχον αείμνηστον Μιχ. Μανούσκον 
ή υποβολή καταλόγου μέ δέκα εγκρίτους πολίτας τού Πειραιώς ως ομήρους, εις σύ- 
σκεψιν τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ κ. Θεοδ. Λεονταρίτου (ήδη’Αρχηγού τής’Αστυν. 
Πόλεων) μετά τού Δημάρχου, άπεφασίσθη νά σταλή κατάλογος περιλαμβάνων τά ονό
ματα τών: 1) Μιχ. Μανούσκου Δημάρχου 2) Κ. Βοβολίνη, Γεν. Γραμματέως Δήμου 
3) Θεοδ. Λεονταρίτου, Άστυν. Δ )ντού καί 4) Κ. Καζάκου Δ )ντοΰ Γεν. ’Ασφαλείας.

7 . Συνεχίζεται ή δυστυχία τοϋ λα ο ΰ . Τό φω τογραφικόν συνερ- 
γεϊον έργάζεται δραστηρίως

’Αλλά ή δυστυχία ή πείνα καί ό όλεθρος τού πληθυσμού συνεχίζετο. Τό 
φωτογραφικό συνεργείο τής ’Αστυνομίας εξακολουθεί νά παίρνη φωτογραφίας πού 
έστέλλοντο εις τούς Συμμάχους καί προκάλεσαν τό ενδιαφέρον τής διεθνούς κοινής 
γνώμης διά τήν ένίσχυσιν τού λαοΰ.

8 . Οί άστυνομικοι στό πλευρό τοΰ λαοΰ, τον προστατεύουν άπό 
τούς χατακτητάς, χω ρίς διάκριση ιδεολογίας

’Από τής πρώτης λοιπόν στιγμής τής κατοχής τών ’Αθηνών οί αστυνο
μικοί μέ σφιγμένη τήν καρδιά, έστάθησαν εις τό πλευρόν τοΰ λαού. Μαζί έταπείνώ- 
θησαν, μαζί έπείνασαν, μαζί ύπέστησαν έγκληματικάς επιθέσεις άπό κακοποιούς 
τών στρατευμάτων κατοχής', μαζί τέλος ήγωνίσθησαν διά τήν διατήρησιν τού μί
σους κατά τών κατακτητών.

Παραλλήλως όμως ώς έλέχθη οί αστυνομικοί υπήρξαν πρωτοπόροι εις πά
σαν εθνικήν προσπάθειαν, είτε έμμεσον είτε άμεσον. Κατεσκόπευον παντού καί 
πάντοτε τούς κατακτητάς. Παρηκολούθουν αυτούς εις τάς ένεργείας των καί παρε- 
λάμβανον ή παρημπόδιζον κατά τό δυνατόν τάς κατά τών Ελλήνων πολιτών πρά
ξεις των, ειδοποιούν ή έφυγάδευον τούς καταζητουμένους ύπό τών Γερμανοΐταλών 
εις οίανδήποτε ιδεολογίαν ή κοινωνικήν παράταξιν καί άν άνήκον καί τέλος οί έκλε- 
κτώτεροι έκ τούτων ένετάχθησαν εις κλίμακα ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, είς δίκτυα 
μεταβιβάσεως πληροφοριών είς τούς Συμμάχους καί είς άλλας λίαν επικινδύνους 
μυστικάς υπηρεσίας τών Συμμάχων έν Έλλάδι.

Οί ’Ιταλοί καί οί Γερμανοί δέν ήδυνήθησαν ν’ άνεύρουν είς τήν’Αστυνομίαν 
παρά ελάχιστους, οΐτινες, είτε άπό συμφέρον, εϊτε άπό άρριβισμόν, εΐτε καί άπό 
ήττοπάθειαν, διότι έπίστευσαν είς τό άήττητον τού Γερμανικού στρατού, τούς συνε-
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πάθησαν άπλώς ή τούς ένίσχυσαν εις ένεργείας των στρεφομένας κατά των Συμμά
χων καί επομένως κατά τού συμφέροντος τής Πατρίδος των.

9 . ’Α φοπλισμός τής ’Αστυνομίας

'Η  πρώτη ενέργεια των κατακτητών ήτο ό αφοπλισμός τής ’Αστυνομίας. 
Άπηγόρευσαν εις τούς άστυνομικούς νά κατέχουν άτομικά όπλα καί έπέτρεψαν νά 
φέρουν τά ύπηρεσιακά των μόνον περίστροφα μέ 12 φυσίγγια έκαστον. ’Αλλά τον 
κύριον οπλισμόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων ’Αθηνών έ'φερε.τό Μηχανοκίνητον Τμήμα, 
τό όποιον είχε τριακόσια αύτόματα όπλα έργοστασίων ΣΤΑΓΕΡ, άφθονα πυρο- 
μαχικά, 120 βενζινοκίνητα τρίκυκλα καί δίκυκλα, 25 αυτοκίνητα καί πολλά ποδή
λατα. Πάντα ταΰτα άφηρέθησαν καί άντ’ αυτών έδόθησαν 20 μόνον αυτόματα όπλα 
κατωτέρας ποιότητος καί 50 τυφέκια μέ έλάχιστον άριθμόν φυσιγγίων διά τήν έκ- 
παίδευσιν τών αστυνομικών. Ούτω ή ’Αστυνομία άοπλος σχεδόν ήτο ύποχρεωμένη 
ν’ άντιμετωπίζη δχι μόνον τούς κοινούς έγκληματίας, άλλά καί άρκετούς κακοποιούς 
τών στρατευμάτων κατοχής, οί όποιοι διέπραττον, ληστείας, φόνους καί πλεΐστα 
άλλα άδικήματα.

Άλλ’ άς άφήσουμε καί πάλι τό φωτογραφικό φακό νά μάς δώση τις φρικτές 
εικόνες τών ζωντανών πτωμάτων τής εποχής εκείνης.

'Η πείνα όμως άρχισε νά θεριζη.. Είναι ό 
χειμώνας τοΰ 1941 πρός τό 1942. ’Οργανι
σμοί ακμαίοι κάμπτονται, λυγίζουν καί πέ
φτουν. ΟΙ εικόνες αύτές κατά έκατοντάδες συ
ναντιόνται σ’ όλες τις γωνιές τής Ελλάδος.
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Τά παιδάκια, τά  αθώα αύτά πλάσματα 
τοΰ Χ|τλερικοΟ Σαδισμού είναι τά πρώτα 
θύματα. Μέσα στους δρόμους πέφτουν νεκρά. 
Τά άφίνουν οί μαννάδες στα νεκροταφεία γιά 
νά ταφούν μέ τή σειρά τους, γιατί καί έκεΐ 

υπάρχει ουρά νεκρών.

Ή  πείνα έκαμε νά σκελετοποιηθοΰν άνδρες 
ακμαίοι καί νά εΰρεθοΰν νεκροί στά πεζο
δρόμια. Μερικά δείγματα είναι τά πτώματα 
πού Απεικονίζουν οί φωτογραφίες αυτές.



1774 'Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

Μέ φορτηγά τοΰ Δήμου καί μέ καροτσάκια μετεφέροντο τά πτώματα καί έτοποθετούντο 
έξω άπό τά νεκροταφεία, μέχρις δτου έλθει ή σειρά τους νά ταφοΰν σέ μεγάλους ομαδικούς; 

τάφους, των 200, 300 καί 500 ακόμη νεκρών.

Στό νεκροταφείο ανοίγονται τάφοι γιά  500 νεκρούς. Τοποθετούνται κατά σειράς τά  πτώ 
ματα τό ένα πάνω στό άλλο.
Τί μπορούσαν νά κάμουν καί οί νεκροθάπται;
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Γερόντισσε; πού πέθαναν άπό τήν πείνα, έμειναν άταφε; καί καταφαγώθηκαν άπό τά σκυλιά.

Ό  ήρω; του ’Αλβανικού μετώπου, ή μάννα πού γυρνοϋσε νά βρή λίγο φαί γιό τά παι
δάκια τη; καί ό αστυφύλακα; πού εξακολουθούσε νά φρουρή, έπεσαν νεκροί άπό ασιτία.

Έ τσι τού; βρήκεν ή ’Αστυνομία.

ΦΡΙΚΗ! ΦΡΙΚΗ! Έσβυναν σιγά, σιγά καί σιγοπέθαιναν άπό τήν πείνα. 'Η αγωνία τού 
θανάτου είναι ζωγραφισμένη στά πρόσωπά των. Αύτή ύπήρξε ή νέα τάξη πραγμάτων τοΰ 

Χίτλερ, πού νόμισε ότι έτσι θά έκαμπτε τήν ψυχική άντίσταση των Ελλήνων.
( Συνεχίζεται)



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗ ΛΙΚΩ Ν1'1
'Υπό κ. Ν. ΓΑΒΑΛΑ Είσαγγελέως

1. —Α ίτια  τής έν γένει έγκληματικότητος (ενηλίκων και ανηλίκων).
2. —  Ψυχική καί βιολογική ιδιομορφία τής νεαρός ηλικίας.
3. —’Αγωγή ανηλίκων εις τήν οικογένειαν, τό σχολεΐον καί το επάγγελμα.
4. —Κοινωνικοί δροι διαβιώσεως τον ανήλικον.
5. —Δννανται οί ανήλικοι νά θεωρηθώσιν υπεύθυνοι διά τάς πράξεις των:
6. —Ληπτέα μέτρα προς άντιμετώπισιν τής εγκληματικότητας τών άνηλίκων. Α ) ' Υπό

τής Πολιτείας. Β) Ύ πό τής Κοινωνίας. Γ ) 'Υπό τής ’Εκκλησίας.
7. —Μελέτη όργανώσεως ’Αστυνομίας άνηλίκων.

1 . Αίτια τής έν γένει έγκληματικότητος (ένηλίκω ν καί άνηλίκων)
Ή  διερεύνησις θέματος, τούτου νυν εμφανίζεται μέ τήν μορφήν όξυτάτου κοι

νωνικού προβλήματος. Διά τήν έξακρίβωσιν τών αιτίων τής παρατηρουμένης αύ- 
ξήσεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων καταβάλλεται, ώς γνωστόν, σοβαρά 
καί επίπονος προσπάθεια. Τοϋτο όμως δεν είναι εργον ώρισμένης κατηγορίας προ
σώπων καί ειδικοτήτων, άλλά πολλών επιστημονικών πολιτειακών καί κοινωνικών 
παραγόντων, μεταξύ τών οποίων ίδιάζουσαν κατέχει θέσιν ό Τύπος λόγω τοϋ ότι 
άποτελεϊ το συνηθέστερον καί προσφορώτερον μέσον πνευματικής έπικοινωνίας 
καί μεταδόσεως.

Συνήθως διακρίνονται τά αίτια τής έν γένει έγκληματικότητος (δηλ. τών 
ένηλίκων καί τών άνηλίκων) εις έσωτερικά (ή έσώστροφα) καί έξωτερικά (έξώ- 
στροφα). ’Ανεξαρτήτως τής διαμάχης ή οποία ύφίσταται μεταξύ τών ύποστηρι- 
ζόντων τάς μονοπλεύρους άπόψεις, ότι δηλ. τά αίτια είναι άποκλειστικώς έσωτε
ρικά ή άποκλειστικώς έξωτερικά, θά μνημονεύσωμεν ένταϋθα αίτια άνήκοντα καί 
είς τάς δύο κατηγορίας, τοϋθ’ όπερ άλλωστε άποτελεϊ καί τήν κρατούσαν σήμερον 
γνώμην.

2 . Ψ υχική καί βιολογική ιδιομορφία τής νεαράς ήλικίας
2. Άρχίζομεν άπο τήν ψυχικήν καί βιολογικήν ιδιομορφίαν τής νεαρας ήλι

κίας. Ώ ς έπιτυχώς έλέχθη ό άνήλικος δεν είναι σμικρογραφία ένηλίκου καί τά ψυ
χολογικά προβλήματα τά όποια ορθώνει ένώπιόν μας ή ήλικία αυτή είναι άπό τά 
σπουδαιότερα καί τά πλέον σύνθετα, μέ τά όποια άσχολεΐται ή Ψυχολογία. Ή  άκρι- 
βής όθεν γνώσις τής ψυχικής ιδιοσυστασίας τών νεαρών άτόμων, τών έπικρα- 
τούντων εις αύτά συναισθημάτων καί παρορμήσεων ώς καί ή γνώσις τού τρόπου 
τής παρ’ αύτών έπιλογής μεταξύ τών άντιθέτων ροπών, άποτελοϋσι τό πρώτον 
βήμα διά τήν άνίχνευσιν τού θέματος.

Άτυχώς έν Έλλάδι έπί τοϋ σημείου τούτου δεν έ'χομεν νά παρουσιάσωμεν 
έπαρκή πρόοδον έν σχέσει προς τά άλλα Κράτη.

3 . ’Αγωγή άνηλίκων είς τήν οικογένειαν, τό σχολεΐον καί τό 
έπάγγελμα

Συναφές είναι τό θέμα τής άγωγής τών άνηλίκων έντός τών κόλπων τής οι
κογένειας, τού σχολείου ή τού έπαγγέλματος. Οί ψυχαναλυταί υποστηρίζουν ότι

(1) Ή  μελέτη αδτη έγράφη παρά τοϋ κ. Γαβαλα, καθ’ δν χρόνον ύπηρέτει ώς είσαγ- 
γελεύς άνηλίκων Πειραιώς καί πρόεδρος της Εταιρείας άνηλίκων Πειραιώς διά τό Περιοδι
κόν ό «"Ηλιος». Λόγιο δμως τοϋ εξαιρετικού ένδιαφέροντος αυτής παρεχωρήθη εύγενώς παρά 
τούτου όπως δημοσιευθή καί είς τά «’Αστυνομικά Χρονικά».
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έ άνθρωπος έρχεται εις τήν ζωήν φέρων τδ σπέρμα τής έγκληματικότητος καί δτι 
εις τα πρώτα έτη τής ζωής του παραμένει κοινωνικώς άπροσάρμοστος καί απλη
σίαστος. ’Ίσως ή σκέψις αδτη να περιέχη υπερβολήν τίνά, πλήν ούδείς δύναται ν’ 
άρνηθή τήν βάσιν της, δτι δηλ. ό νήπιος άνθρωπος άντικρύζων τδ φως τοΰ κόσμου 
είναι τελείως άνερμάτιστος καί εις αληθή ζωώδη ευρίσκεται κατάστασιν κομίζων 
μεθ’ έαυτοϋ άπδ τάς αναμνήσεις του παρελθόντος μόνον τήν συνείδησιν τοΰ ενστί
κτου τής αύτοσυντηρήσεως. ’Έργον τής άγωγής είναι τδ άμορφον τοΰτο ύλικδν να 
διαπλάση άπδ τής βρεφικής έτι κοίτης, ώστε άνδρούμενον να είναι εις θέσιν νά έκ- 
πληρώση τδν επί τής γής προορισμδν ώς άτόμου καί ώς μέλους τοΰ κοινωνικού συ
νόλου. Τδ έργον τοΰτο είναι βαρύτατον καί ή κυρία ευθύνη βαρύνει τήν άντικρύζου- 
σαν_τδ πρώτον μειδίαμα μητέρα, εις τάς προσπάθειας τής οποίας δέον νά προσέρ- 
χηται άπδ τών πρώτων στιγμών συνεπίκουρος δ γεννήτωρ πατήρ διά τών άνδρι- 
κών άρετών τής εύγενοΰς υπερηφάνειας, τής εόθύτητος καί τής προθύμου άναλή- 
ψεως τών εύθυνών. 'Η  έπιστημονική άντίληψις είναι δτι τήν κυριωτέραν έπίδρα- 
σιν άσκεϊ επί τήν διαμόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος ή διαπαιδαγώγησις κατά τήν βρε
φικήν καί πρώτην νηπιακήν ήλικίαν άπδ τήν μετέπειτα τοιαύτην, ήτις παρέχεται 
έν τώ σχολείω ή έν τώ κύκλω τοΰ έπιτηδεύματος. Φαινόμενα τα όποια δέν δυνά- 
μεθα νά έξηγήσωμεν έχουσι τήν ρίζαν των εις τήν άτέλειαν ή τήν πλημμέλειαν τής 
πρώτης άγωγής. Συμπερασματικώς δύναταί τις νά είπη δτι κατά τά στατιστικά δε
δομένα μέγιστον ποσοστδν έγκλημάτων, έκ τών παρ’ άνηλίκων τελουμένων, δια- 
πράττεται παρ’ άνηλίκων άδιαπαιδαγωγήτων είτε έλλειπώς ή κακώς διαπαιδαγω- 
γηθέντων είτε ηθικώς έγκαταλειφθέντων. Έ ξ άλλου ή τοιαύτη έλλειψις ή άτέλεια 
τής διαπαιδαγωγήσεως δύναται νά οφείλεται είτε εις άμέλειαν τών έπιτετραμένων 
προσώπων είτε καί εις άλλα άντικειμενικά αίτια, ώς εις τήν άπορφάνισιν τοΰ άνη- 
λίκου κ.ά.

4 . Κοινωνικοί δροι διαβιώσεως τοΰ ανηλίκου
Λίαν σημαντικήν ώσαύτως έπίδρασιν εις τήν αυξησιν τής έγκληματικότητος 

άσκοΰσιν οί κοινωνικοί έν γένει δροι διαβιώσεως τοΰ άνηλίκου εις ούς περιλαμβά- 
νομεν καί τήν εθνικήν καί πολιτικήν κατάστασιν. Ή  εποχή τήν οποίαν ζώμεν είναι 
έποχή πλήρης άνησυχιών καί άγωνίας, εποχή άσυλλήπτων κατακτήσεων καί κα
ταστροφών. ’Εποχή- οικονομικών άναστατώσεων καί τιτανείων συγκρούσεων τών 
άτόμων, τών λαών, τών ρευμάτων καί τών ιδεών. ’Εποχή τραχείας προσπάθειας, 
μεγάλων βιωτικών άναγκών, οξέος καί σκληροΰ άνταγωνισμοΰ. Οΐ σημερινοί με- 
σήλικες εντός μιας γενεάς έγνώρισαν τήν φρίκην δύο παγκοσμίων πολέμων, ζώσι 
δέ μέ τδ φάσμα ένδς πιθανοΰ τρίτου τρομερωτέρου πάντων. 'Η χώρα μας έπιπρο- 
σθέτως έπί τεσσαράκοντα συνεχώς έτη, σχεδόν ήδη υποφέρει καί άπδ άλλεπαλλήλους 
τοπικούς πολέμους, άπδ έχθρικάς κατοχάς άσυλλήπτου βαρβαρότητος, εκριζώσεις 
καί μεταναστεύσεις πληθυσμών, βαθείας έσωτερικάς διαφοράς καί οΐκονομικάς 
καταβαραθρώσεις. ’Απόρροια τών περιστάσεων τούτων ύπήρξεν έντονος οικονο
μική καί ηθική έξαθλίωσις, μεταλλαγή καί πτώσις τών άξιών, χαλάρωσις τοΰ οί- 
κογενειακοΰ καί κοινωνικοΰ δεσμοΰ, νεοφανείς φθοροποιοί δοξασίαι, έμφάνισις άπε- 
ράντων, άλλα καί ολισθηρών δυνατοτήτων.

Τοιοΰτον, κατά πρόχειρον καί συνοπτικήν περιγραφήν, είναι τδ έδαφος, εν
τός τοΰ οποίου είναι προωρισμένος ν’ άναπτυχθή ό άνθρώπινος σπόρος καί τοΰ ο
ποίου τήν κανονικήν άνάπτυξιν παρεμποδίζουν καί εκτρέπουν αί διάφοροι ήραι καί 
τά ζιζάνια τής συγχρόνου κοινωνικής καταστάσεως. Καταθλίβουσα πενία καί στε
ρήσεις—Πρόωρος άνάληψις εύθύνης διά τήν συντήρησιν τής οικογένειας—Παραμέ- 
λησις τής έκπαιδεύσεως—Εύκολος καί άνεξέλεγκτος πλουτισμός— Πρόωρος καί άκα- 
τεύθυντος έρωτισμδς ώς καί κατάχρησις καπνίσματος, άλκοδλ καί ναρκωτικών—
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’Αδυναμία γονέων ή καί αμέλεια ή άδιαφορία τούτων προς παρακολούθησιν λόγω τής 
έξ άνάγκης προώρου έκ τής οικίας εξόδου καί συμμετοχής εις τον κοινωνικόνκαί έπαγ- 
γελματικόν στίβον—Φρίκη έκ των εναερίων βομβαρδισμών καί άνάμνησις των φρι
καλεοτήτων των ποικιλώνυμων στρατευμάτων κατοχής—Παιδομάζωμα κ.ο.κ.—'Έ 
καστος των όρων τούτων έπιδέχεται μακράν άνάπτυξιν, τοϋθ’ όπερ όμως έκφεύ- 
γει των ορίων τής μελέτης μας. Δυνάμεθα μόνον να προσθέσωμεν άφ’ ενός μέν ότι, 
βεβαίως άπαντες οί όροι ούτοι δυνατόν να μή ύφίστανται σήμερον, ή έπίδρασίς των 
όμως επί των άνηλίκων των άγόντων ηλικίαν κατωτέραν των δέκα έπτά έτών παρ’ 
οόδενός δύναται ν’ άμφισβητηθή, άφ’ ετέρου δέ ότι ή κληρονομική έπιβάρυνσις 
άσκεϊ πολύ μικροτέραν έπίδρασιν ώς αιτία έγκληματικότητος των άνηλίκων.

5 . Δύνανται οί ανήλικοι νά θεωρηθώσιν υπεύθυνοι διά τάς πρά
ξεις τ ω ν ;

'Υπό τό πρίσμα των άντιλήψεων τούτων εγείρεται ήδη τό πελώριον έρώτημα: 
«Δύνανται οί ανήλικοι νά θεωρηθώσιν ώς υπεύθυνοι διά τάς πράξεις των; «Είναι 
γνωστόν ότι ή εύθύνη τώ ένηλίκων στηρίζεται άφ’ ενός μέν έπί αρχών τινών ήθι- 
κής, κοινώς άνεγνωρισμένων καί κρατουσών, άφ’ έτέρου δέ έπί του άρχαίου δόγ
ματος τής έλευθερίας τής βουλήσεως. Καί αί μέν πρώται έννοιαι τής ήθικής είναι 
άναμφισβήτητον ότι υπάρχουν καί εις τά νεαρά έτι άτομα, έκεΐνο όμως τό όποιον 
έλλείπει εις αύτά εϊναι ή έλευθερία καί ή ίκανότης του νά δράσουν σύμφωνα μέ τάς 
άρχάς αύτάς. Οότω τά παιδιά λίαν ένωρίς γνωρίζουν ότι τό νά κλέπτη τις είναι κα
κή καί-άπηγορευμένη πράξις, δέν δύνανται όμως ν’ άντισταθώσιν εις τον πειρασμόν 
του νά άποκτήσουν πράγμα τό όποιον άνήκει εις άλλους. Δέν υπάρχει εις αύτά έσχη- 
ματισμένη προσωπικότης, ήθική καί ψυχική, εις τρόπον ώστε ν’ άξιώσωμεν προ
σαρμογήν εις τούς κανόνας. Εις τήν έννοιαν παντός κανόνος διέποντος τήν κοινω
νικήν ζωήν ένυπάρχει ή σιωπηρά συγκατάθεσις τών ύποβαλλομένων είς αύτόν, η 
οποία μετουσιώνεται είς τον νόμον, τό έθιμον καί τήν συνήθειαν. 'Η  συγκατάθεσις
όμως αυτή που δύναται ν’ άνευρεθή είς τά παιδία καί τούς έφήβους, οί όποιοι είναι 
έκτεθειμένοι είς τήν έπίδρασιν τόσων έξωτερικών παραγόντων καί έρεθισμών και 
πώς ν’ άξιώσωμεν ύπακοήν είς τούς κανόνας αυτούς άπό πρόσωπα, τά όποια καλά- 
καλά δέν γνωρίζουν οΰτε αύτά τό περιεχόμενόν των;

6 . Ληπτέα μέτρα προς άντιμετώ πισιν τής έγκληματικότητος τών 
άνηλίκων

'Ο γενόμενος καθορισμός τών αιτίων τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων 
προσδιορίζει καί τήν φύσιν τών ληπτέων προς άντιμετώπισίν της μέτρων. Ταϋτα 
άναφέρονται κυρίως είς τήν δράσιν τής Πολιτείας, τής Κοινωνίας καί τής ’Εκκλη
σίας.

Α ) . 'Ο κύκλος δράσεως τής Πολιτείας
Είς τον κύκλον τής δράσεως τής Πολιτείας άνήκει κατά πρώτον μέν ή λή- 

ψις όλων έκείνων τών μέσων καί μεταρρυθμίσεων, αί όποΐαι, έκτεινόμεναι είς πολύ 
ευρυτερους τομείς, θά έχη ώς σκοπόν τήν βελτίωσιν τής θέσεως τών πενεστέρων 
τάξεων, τήν έξασφάλισιν αύτοΐς ύγιεινής καί εύθηνής στέγης, πλήρη ίατρικοφαρ- 
μακευτικήν περίθαλψιν καί τέλος τήν έξασφάλισιν έπαγγελματικής καί έπιστημο- 
νικής έκπαιδεύσεως. Τό πρόγραμμα τούτο ώς φυσικόν, προϋποθέτει σχέδια μα- 
κράς πνοής καί ειρηνικήν καί άδιατάρακτον περίοδον είς τάς διεθνείς σχέσεις. 'Ο  
δεύτερος τομεύς τής κρατικής δράσεως είναι στενώτερος καί άνάγεται είς τήν λή- 
ψιν τών άναγκαιούντων νομοθετικών μέτρων διά τήν πρόληψιν καί καταστολήν τών 
έγκλημάτων. Έ π ί τού σημείου τούτου άπό καθαράς θεωρητικής άπόψεως ή χώρα
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μας δύναται νά ύπερηφανεύεται. ’Από 1 Ίανουαρίου 1951 ισχύει, παρ’ ήμΐν ό νέος 
Ποινικός Κώδιξ, δστις συντεταγμένος ών κυρίως βάσει των διατάξεων του ’Ελβε
τικού Ποιν.Κώδικος, άπηχεΐ τάς νεωτάτας έπί του άπασχολοϋντος ήμας θέματος έπι- 
στημονικάς άντιλήψεις, καθ’ ας ό άνήλικος δεν δύναται νά θεωρηθή κατ’ αρχήν ώς 
υπεύθυνος, άπό ποινικής άπόψεως, καθώς ό ένήλιξ, διά τάς πράξεις του, όσον βα- 
ρεΐαι και εάν είναι αύται θεωρούμενα*, άπό τής άπόψεως τού ένηλίκου. 'Υπό την 
έννοιαν τοϋ άνηλίκου ό ήμέτερος Κώδιξ περιλαμβάνει πρόσωπα άγοντα ηλικίαν 
άπό του εβδόμου μέχρι τοϋ δεκάτου έβδομου έτους συμπεριλαμβανομένου. Τά πρό
σωπα ταϋτα υποβάλλονται κατά κύριον λόγον εις άναμορφωτικά μέτρα, δι’ ών σκο- 
πεΐται ιδίως ή προστασία καί ή βελτίωσις αυτών, ούχί δέ ή τιμωρία των. Τοιαϋτα 
μέτρα είναι: α) ή έπίπληξις, ήτοι μομφή καί αύστηρά ύπόμνησις τής πράξεως 
του, β) ή θέσις τοϋ παιδός ύπό τήν υπεύθυνον έπιμέλειαν των γονέων, κηδεμόνων 
κ.λ.π. Αδτη λαμβάνει χώραν, έφ’ όσον ό δικαστής κρίνει ότι τό οικογενειακόν πε
ριβάλλον είναι πρόσφορον καί ότι δύναται ν’ άσκήση έπίδρασιν έπί τοϋ έγκληματί- 
σαντος άνηλίκου, γ) ή θέσις τοϋ παιδός ύπό τήν έπιμέλειαν προστατευτικών εται
ριών ή ειδικών έπιμελητών κλπ. καί δ) ή εισαγωγή είς κατάστημα άγωγής.

’Εάν όμως οί έγκληματίσαντες άνήλικοι νοσώσι, σωματικώς ή ψυχικώς ή 
είναι τυφλοί, κωφάλαλοι κλπ. υποβάλλονται είς θεραπευτικά μέτρα διατασσομέ- 
νης παρά τοϋ δικαστοΰ τής εισαγωγής των είς ειδικά θεραπευτικά ιδρύματα. Κοι
νόν χαρακτηριστικόν τών μέτρων τούτων, άναμορφωτικών καί θεραπευτικών, είναι 
ότι ό δικαστής δύναται άνά πάντα χρόνον νά μεταβάλη ταϋτα έχων ώς άποκλειστι- 
κόν κριτήριον τό συμφέρον τοϋ άνηλίκου καί τήν προσπάθειαν προς βελτίωσίν του.

’Επί πλέον διά τούς άνηλίκους τούς άγοντας ήλικίαν άπό 12—17 ετών, άπο- 
καλουμένους εφήβους, ό ποινικός κώδιξ καθιεροϊ καί τήν ποινήν τοϋ περιορισμού 
έντός άναμορφωτικοΰ καταστήματος, ής ή διάρκεια ορίζεται άπό έξ μηνών μέχρις 
εΐκοσιν έτών άναλόγως προς τήν βαρύτητα τής πράξεως. Ή  ποινή αυτή τοϋ σω
φρονιστικού περιορισμού έπιβάλλεται μόνον έφ’ όσον ό δικαστής έκ τής έρεύνης 
τών όρων τής τελεσθείσης πράξεως καί τής προσωπικότητος τοϋ εφήβου κρίνη ταύ- 
την άναγκαίαν προς συγκράτησίν του άπό τής τελέσεως νέων πράξεων έν τώ μέλ- 
λοντι.

Παρέχομεν άμέσως κατωτέρω πλήρη στατιστικά στοιχεία περί τής έφαρ- 
μογής τών διατάξεων τούτων παρά τοϋ Δικαστηρίου Άνηλίκων Πειραιώς, διά τήν 
χρονικήν περίοδον τών δύο έτών τής εφαρμογής τοϋ Ποιν. Κωδ., ήτοι άπό 1ης 
Ίανουαρίου 1951 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1952.

I. Κατά τό έτος 1951 είσήχθησαν ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου Άνηλίκων 271 
ανήλικοι. Έ κ  τούτων έκηρύχθησαν ένοχοι 62 καί εΐδικώτερον διά τάς κάτωθι άξιο- 
ποίνους πράξεις: α) Κλοπής 18, β) Σωματικών βλαβών (κατά τό πλεΐστον έξ άμε- 
λείας) 13, γ) Επαιτείας καί άλητείας 7, δ) Ααραβάσεως ’Αστυνομικών διατά
ξεων 18, ε) Φθοράς 3, στ) Έξυβρίσεως 1, καί ζ) Τυχηρών παιγνίων 1. Είς οκτώ 
μόνον έκ τών κηρυχθέντων ένοχων έπεβλήθη ή ποινή τοϋ σωφρονιστικού περιορι
σμού, είς δέ τούς λοιπούς έπεβλήθησαν άναμορφωτικά μέτρα ώς άκολού- 
θως: α) έπίπληξις είς 38 άνηλίκους, β) έτέθησαν ύπό τήν έπιμέλειαν τών γονέων 
3, γ) έτέθησαν ύπό τήν έπιμέλειαν είδικοΰ έπιμελητοΰ 7 καί δ) διετάχθη ή εισα
γωγή είς τό άναμορφωτικόν κατάστημα εξ (6) άνηλίκων.

II. Κατά τό έτος 1952 είσήχθησαν 450 καί έκηρύχθησαν ένοχοι 106 τών ακο
λούθων πράξεων: α) Κλοπής 30, β) ’Επαιτείας καί άλητείας 30, γ) Σωματικών βλα
βών 7, δ) Παραβάσεως ’Αστυνομικών Διατάξεων 37, ε) Φθοράς 1, καί στ) Έξυβρί
σεως 1. Είς έξ (6) μόνον έπεβλήθη ή ποινή τοϋ σωφρονιστικού περιορισμού, είς δέ 
τούς λοιπούς άναμορφωτικά μέτρα, ώς άκολούθως: α) έπίπληξις είς 35, β) έτέθη-
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σαν ύπό την επιμέλειαν των γονέων 17 γ) έτέθησαν ύπό τήν έπιμέλειαν ειδικών έπι- 
μελητών 13 καί δ ) διετάχθη ή εισαγωγή εις τδ, άναμορφωτικόν κατάστημα 35.

Στατιστικά στοιχεία διά τήν λοιπήν χώραν ώς καί διά τάς χώρας τοΰ έξω- 
τερικοϋ δεν κατέχομεν.

Μετά τήν άνάπτυξιν των ίσχυουσών διατάξεων καί τήν παράθεσιν των στα
τιστικών στοιχείων διά τήν κίνησιν τοΰ Δικαστηρίου ’Ανηλίκων Πειραιώς, θά έκ- 
φράσωμεν τήν άτομικήν μας γνώμην περί τών διατάξεων, έρειδομένην έπί τών πο
ρισμάτων τής πείρας.

Ούδείς άσφαλώς δύναται νά άρνηθή τήν ορθότητα της βάσεως τών νέων θε
σμών καθόσον, ώς έλέχθη άνωτέρω, ή ευθύνη τών άνηλίκων διά τάς αξιοποίνους 
πράξεις των έμφανίζεται ύπό τελείως διάφορον μορφήν άπό ότι έμφανίζεται έπί 
ώριμων τά δέ καθιερούμενα μέτρα άγωγής καί θεραπείας, κατά τήν θέλησιν τοΰ νο- 
μοθέτου, δέον νά προσαρμόζωνται προς τήν προσωπικότητα καί μόνον τοΰ άνηλί- 
κου χωρίς ή βαρύτης της πράξεως καί ή έπελθοΰσα προσβολή νά δύναται νά έπη- 
ρεάση τό παράπαν τήν σκέψιν τοΰ δικαστοϋ.Ουτω, έκ της πρακτικής τοΰ Δικαστη
ρίου ’Ανηλίκων Πειραιώς έχομεν περίπτωσιν καθ’ ήν, ένώ διά κλοπήν κάπως βα
ρείας μορφής έπεβλήθη τό άναμορφωτικόν μέτρον τής έπιπλήξεως, διά σωματικήν 
βλάβην έξ άμελείας (τραυματισμόν διά ποδηλάτου) έπεβλήθη ή άνωτάτη ποινή 
τοΰ σωφρονιστικού περιορισμού (έννοεϊται τό κατώτατον όριον αύτής), καθόσον 
εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν έκρίθη ότι ή διά τής πράξεως έκδηλωθεϊσα άντικοινω- 
νική προσωπικότης τοΰ δράστου (έπρόκειτο περί λακτίσματος τό όποιον κατέφερεν 
άλως άναιτίως όχούμενος ποδηλάτης κατά άμερίμνως βαδίζοντος έπί τοΰ πεζοδρομίου 
νηπίου, τό όποιον συνεπεία τοΰ κτυπήματος ύπέστη νεφρεκτομήν καί σπληνορραγίαν) 
δεν ήδύνατο νά συγκρατηθή άπό τής εις τό μέλλον τελέσεως νέων πράξεων διά τών 
συνήθων άναμορφωτικών μέτρων καί ότι συνεπώς ένεδείκνυτο ή έπιβολή ποινής.

Παρά τήν κοινήν όμως ταύτην έπιδοκιμασίαν ύφίσταται άγωνιώδης έπιφύ- 
λαξις, ιδία τών άσχολουμένων μέ τήν πρακτικήν έφαρμογήν τών περί άνηλίκων 
διατάξεων, έάν αί προεκτεθεϊσαι όρθαί λύσεις τών θεωρητικών προβλημάτων θά 
καταστή έφικτόν νά τελεσφορήσωσιν.

'Η  έπιφύλαξις ήμών, αυτή έρείδεται έπί τοΰ γεγονότος ότι έτέθησαν εις έ
φαρμογήν διατάξεις χωρίς νά ύφίστανται τά άνάλογα ιδρύματα καί θεραπευτήρια, 
άτινα προβλέπει ό ποινικός κώδιξ. Οΰτω διά τήν εκτισιν τής ποινής τοΰ σωφρονι- 
στικοΰ περιορισμοΰ, διά μέν τά άρρενα ύφίστανται εις ολόκληρον τήν Ελλάδα δύο 
μόνον σωφρονιστικά καταστήματα, τό τής Πτυχίας (Βίδο) Κερκύρας καί Κασσα- 
βετείας (Βόλου), διά δέ τά θήλεα ούδέν υπάρχει άλλ’ ή ποινή των έκτίεται εις τάς 
Γυναικείας Ποινικάς Φυλακάς Πειραιώς. ’Εξ άλλου εν καί μόνον ’Αναμορφωτι
κόν 'ίδρυμα διά τά άρρενα καί έν διά τά θήλεα ύφίσταται εις ολόκληρον τήν χώραν. 
Εκ τής αιτίας ταύτης παρατηρεΐται συγκέντρωσις μεγάλου άριθμοΰ άνηλίκων εις 

τά ιδρύματα ταΰτα ένώ έξ άλλου ό δικαστής τών άπώτερον κειμένων περιφερειών 
τής χώρας, εύκόλως διστάζει διά τήν έπιβολήν ποινών συνεπαγομένων τήν εισαγω
γήν εις καταστήματα άναμορφωτικά ή σωφρονιστικά άνηλίκων, άτινα πρόκειται 
νά μεταταχθώσιν διά τών οικείων Τμημάτων Μεταγωγής τής Χωροφυλακής έκ 
χωρίου φερ’ είπεΐν τής ’ Αλεξανδρουπόλεως ή τής Μυτιλήνης εις Βίδο Κερκύρας!!! 
Σημειωθήτω δέ ότι ό νόμος, κατά τραγικήν όντως είρωνίαν, όμιλεΐ περί εισαγω
γής εις κατάστημα άγωγής κρατικόν, δημοτικόν κοινοτικόν ή καί ιδιωτικόν.
Τοΰτο θά ήδύνατο νά έκληφθή ώς άντιγραφή ξένου νόμου, χωρίς νά ληφθή μέριμνα 
διά τήν προσαρμογήν του προς τήν Ελληνικήν πραγματικότητα. Έ τ ι όμως τραγί- 
κωτέρα είναι ή κατάστασις, όταν πρόκειται ό άνήλικος νά ύποβληθή εις θεραπευ
τικά μέτρα λόγω ψυχικής νόσου, καθ’ όσον ούδέν τοιοΰτον κατάστημα θεραπείας 
ή περιθάλψεως ύφίσταται, οί δέ άνήλικοι ούτοι είσάγονται εις ειδικόν τμήμα τοΰ
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Δημοσίου Ψυχιατρείου, ένθα, δσον φιλότιμος καί έάν καταβληθή προσπάθεια, δέν 
δύναται να συντελεσθή θετική καί μετ’ άποτελέσματος έργασία.

"Οσον άφορα τάς κατ’ ούσίαν διατάξεις μίαν μόνον διατυποϋμεν έπιφύλαξιν 
σχετικώς προς τό άνώτατον όριον τής κατά τάς διατάξεις του κωδικός ποινικής, 
άνηλικότητος. Φρονοΰμεν δηλ. ότι τό τεθειμένου όριον των δέκα επτά (17) έτών 
είναι όμολογουμένως εύρύ καί ότι δέν είναι σύμφωνον προς την 'Ελληνικήν πραγμα
τικότητα. 'Υπό τό άκραιφνώς μεσογειακόν κλίμα τής πατρίδος μας ή σωματική 
καί πνευματική άνάπτυξις των οργανισμών συντελεΐται κατά πολύ ένωρίτερον των 
άλλων χωρών, τάς νομοθεσίας τών οποίων εΐχεν ύπ’ οψιν του ό επιχώριος νομοθέ- 
της. "Ετι δέ περαιτέρω οί προεκτεθέντες δυσμενείς κοινωνικοί όροι τής τελευταίας 
τεσσαρακονταετίας έχουσιν συμβάλει—έστω καί άρνητικώς—εις τήν πρώιμον πνευ
ματικήν άνάπτυξιν τών νέων άνθρώπων διά τής προσπάθειας τής φυλής ν’ άντιμε- 
τωπίση τά έν γένει προβλήματα διά τήν άτομικήν καί εθνικήν έπιβίωσιν. Έ ν οψει. 
τών διαπιστώσεων τούτων έχω τήν γνώμην ότι τό δέκατον πέμπτον (15) έτος τής 
ήλικίας ένδείκνυται νά προσδιορισθή ώς άνώτατον όριον ποινικής άνηλικότητος, ή 
δέ αύστηρότης, ήν θά ήτο πιθανόν νά ένεφάνιζεν τό χαμηλόν τούτο όριον, είναι δυ
νατόν νά παρακαμφθή διά διατάξεως συμπληρωματικής όριζούσης ότι εις τήν κρί- 
σιν τού δικαστοϋ εναπόκειται, έκτιμώντος τήν προσωπικότητα τού δράστου καί 
τήν βαρύτητα τής παρ’ αυτού τελεσθείσης πράξεως, νά καναγνώση έπί προσώπων 
ήλικίας 16—18 (ή τής έτι μεγαλυτέρων δηλ. 19—20) έτών, άντί τών κατ’ ένηλί- 
κων ποινών, άναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα ή σωφρονιστικόν περιορισμόν.

Εις τήν άνωτέρω πρότασίν μου θά ήτο δυνατόν ν’ άντείπη τις ότι τά βασικά 
νομοθετήματα μιας χώρας (καί τοιοΰτομ άποτελεΐ άσφαλώς ό ποινικός κώδιξ) έ- 
χουσιν ώς προϋπόθεσιν ομαλήν περίοδον διαβιώσεως, πλήν, κατά τήν κρίσιν μου, 
έφ’ δσον ή άνωμαλία άπετέλεσε κατάστασιν παρ’ ήμΐν, ούδείς δύναται νά παρίδη 
ταύτην καί ότι έν πάση περιπτώσει ή άνάγκη τής έξωπλισμένης άμύνης τού κοινω
νικού συνόλου κατά τών άπειλούντων αυτό ποικιλωνύμων κινδύνων κέκτηται πολύ 
μείζονα άξίαν άπό τάς διαφόρους θεωρητικάς κατασκευάς. ’Άλλωστε καί άπό θεω
ρητικής άπόψεως ή άποψις ήμών δέν άποκρούεται καί προς άπόδειξιν φέρω τό σχέ- 
διον ποινικού κώδικος τό καταρτισθέν έν έτει 1933 καί πρότερον τό όποιον καθώ- 
ριζεν ώς άνώτατον όριον τό 16ον έτος τής ήλικίας. Τέλος πας δισταγμός μου έκλεί- 
πει κατόπιν τής γενομένης δηλώσεως παρά τού ’Αξιότιμου Είσαγγελέως τού Ά - 
ρείου Πάγου κ. Δημ. Κιουσοιιούλου, ώς Πρωθυπουργού, ότι ευνοεί τον καθορισμόν 
τού 15ου έτους.

Περαίνω τον κύκλον τής δράσεως τής Πολιτείας μέ ευχάριστους διαπιστώ
σεις. Πρώτον μέν ότι τό παρά τώ Ύπουργείω Δικαιοσύνης λειτουργούν Τμήμα 
προλήψεως καί Καταστολής ’Ανηλίκων ’Εγκληματιών, ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. 
Ίω . Βεργοπούλου, άνταποκρίνεται πλήρως προς τον προορισμόν του τόσον ώς προϊ
σταμένου καί έποπτεύοντος διοικητικού οργάνου, οσον καί ώς είσηγουμένου τάς 
άνχγκαίας νομοθετικάς κλπ. τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις. Δεύτερον δέ ότι 
παρά τώ Κέντρω Κοινωνικής Προνοίας λειτουργούν Τμήμα Παιδικής Προστα
σίας, συμβάλλει ένεργότατα εις τήν βελτίωσιν τών υλικών όρων διαβιώσεως τών 
μέχρις ήλικίας δέκα πέντε έτών άνηλίκων διά χρηματικών παροχών προς τούς οι
κείους των. Διά τής έφαρμογής τού προγράμματος τούτου ύπέρ τάς χιλίας (1000) 
οικογένειας έν τή περιφερεία Πειραιώς λαμβάνουν τακτικόν μηνιαΐον έπίδομα λόγω 
στρατεύσεως τού άρχηγοΰ αύτής, ή σωματικής ή πνευματικής άνικανότητος τού
του ή φυλακίσεως ή ήθικής άνικανότητος ή έγκαταλείψεως τής οικογένειας κ.ο.κ. 
'Η  έν Πειραιεΐ άπόδοσις τού προγράμματος τούτου (διά τάς λοιπάς πόλεις δέν κα- 
τέχομεν στοιχεία) οφείλεται καί είς τήν έπιτυχή δράσιν τού Διευθυντοΰ τού Κέν
τρου κ. Μ. Ρηγάδη καί τού άρμοδίου προϊσταμένου Παιδικής Προστασίας κ. Κ.
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’Ιακώβου. Τρίτον δέον νά έξαρθή ή υποδειγματική λειτουργία τοϋ ’Αναμορφωτι
κού Καταστήματος Κορυδαλοϋ, ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ παιδαγωγού κ. Χαρ. Προ- 
κοπίδη. Εις τούτο είσάγονται έξ ολοκλήρου σχεδόν τής χώρας τα άνήλικα άρρενα 
πρόσωπα είς α έχει έπιβληθή παρά των Δικαστηρίων ’Ανηλίκων τής χώρας τό άνα- 
μορφωτικόν μέτρον τής εισαγωγής είς αναμορφωτικόν ίδρυμα εκτός δέ τούτων εί- 
σάγονται ωσαύτως κατόπιν άποφάσεως τοϋ έπί τής Δικαιοσύνης Κυρίου 'Υπουρ
γού καί πρόσωπα άνήλικα διατελοϋντα έν ήθικώ κινδύνω ή προς διαπίστωσιν τής 
προσωπικότητος των κατόπιν έξακριβώσεως ενδελεχούς καί προτάσεως τοϋ Είσαγ- 
γελέως καί Δικαστοϋ ’Ανηλίκων. Τήν λειτουργίαν τοϋ ιδρύματος τούτου παρηκο- 
λουθήσαμεν καί προσωπικώς καί δυνάμεθα νά διαβεβαιώσωμεν ότι πρόκειται περί 
πραγματικού Σχολείου. Τήν υποδειγματικήν λειτουργίαν τοϋ καταστήματος τού
του χαρακτηρίζει ή παρασχεθεΐσα ήμϊν πληροφορία ότι,καίτοι τοΰτο στερείται έξω- 
τερικών φυλάκων, δεν έχει σημειωθή άπόδρασίς τις άνηλίκου, είς έλαχίστας δέ 
μεμονωμένας περιπτώσεις οί άποχωρήσαντες έπανήλθον συντομώτατα. Τέλος δέον 
νά έξαρθή όλως ιδιαιτέρως ή δράσις τοϋ υπό τήν αιγίδα τοϋ Βασιλέως τελοΰντος 
’Εθνικού 'Ιδρύματος καί συγκεκριμένως τού Τομέως Τεχνικών Σχολών, ώς τής Κώ 
κλπ. Είς τάς τεχνικάς ταύτας σχολάς παρέχεται τελείως δωρεάν επαγγελματική καί 
τεχνική έκπαίδευσις, άλλ’ ιδία εθνική καί ήθική διαπαιδαγώγησις. Διά διατάξεως 
δέ τού νόμου 2220 τού έτους 1952 επετράπη ν’ άνατεθή ό ποινικός σωφρονισμός 
καί ή έν γένει έθνική ήθική καί θρησκευτική διαπαιδαγώγησις τών άνηλίκων κρα
τουμένων, είς τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα, κατόπιν άποφάσεως τού 'Υπουργού Δικαιο
σύνη ς.

Β ) . 'Ο κύκλος δράσεως τής Κοινωνίας
’Ήδη προβαίνομεν είς τήν έξέτασιν τής στάσεως τής Κοινωνίας έν γένει έ

ναντι τού προβλήματος τών άνηλίκων. Όφείλομεν ευθύς έξ άρχής νά όμολογήσω- 
μεν ότι τά συμπεράσματά μας είναι άκρως άπογοητευτικά. 'Ως άτομα διαπνεό- 
μεθα άπό,ένα υπερτροφικόν έγωϊσμόν καί ή συνεχής άπασχόλησίς μας μέ τά φλέ
γοντα ζητήματα τής καθημερινής ζωής δέν μάς άφήνει νά σκύψωμεν μέ συμπόνοιαν, 
άγάπην καί στοργήν έπάνω άπό τά πελώρια καί πολύπλευρα ζητήματα τής νεανι
κής ήλικίας. Ουτω οί άνήλικοι καταντώσιν άληθή θύματα τής άδιαφορίας καί τής 
άγνοιας μας, ένώ έξ ετέρου ή κοινωνία ώς σύνολον ύφίσταται τήν φθοροποιόν έπί- 
δρασιν τής άμελείας ταύτης. Δέν θά ήτο υπερβολή τό νά υποστήριξή τις ότι ή εύ- 
θύνη διά τάς πράξεις τών άνηλίκων βαρύνει άποκλειστικώς τήν κοινωνίαν τών ένη- 
λίκων. Χαρακτηριστικόν φαινόμενον τής νοοτροπίας τών ωρίμων άνθρώπων είναι 
ότι άναμένουσι τά πάντα άπό τήν παρέμβασιν τού Κράτους, ένώ δέ ή ιδιωτική πρω
τοβουλία είς τον τομέα τής κερδοσκοπικής έπιχειρήσεως, άληθή έπιτελεΐ θαύματα, 
είς τάς έκδηλώσεις τής κοινωνικής συμπαραστάσεως καί άρωγής είναι άνεπιτρέ- 
πτως καθυστερημένη.

Τό περιεργώτερον όμως πάντων είναι ότι τά κείμενα τών νόμων παρέχουν 
πλείστας όσας ευκαιρίας προς δημιουργίαν καί δράσιν. ’Εκείνο τό όποιον έλλείπει 
είναι ή πρωτοβουλία καί ή όργάνωσις. Φέρω ώς παράδειγμα τήν λειτουργίαν τών 
έταιριών Προστασίας ’Ανηλίκων. Είς αύτάς ό νομοθέτης είχε στηρίξει πλείστας 
ελπίδας καί τάς έφαντάσθη ώς ήμικρατικάς οργανώσεις διευθυνομένας παρ’ ιδιω
τών, αί όποΐαι θά ύπεβοήθουν τήν Πολιτείαν είς τό σημαντικόν έργον τής προλή- 
ψεως καί καταστολής τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων. 'Ο καταστατικός νό
μος 2724)40 καί τό Κ.Δ. τής 3)31 ’Ιουλίου 1943 προβλέπει τήν ΐδρυσιν καί λει
τουργίαν τοιούτων έταιριών κατά Πρωτοδικειακάς περιφερείας. Άτυχώς ό νομο
θέτης διεψεύσθη πλήρως είς τάς έλπίδας του, καθόσον κατήντησε νά λειτουργήσω- 
σιν κατά τρόπον όπωσοΰν ικανοποιητικόν αί έταιρεΐαι προστασίας άνηλίκων μόνον
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των τριών μεγάλων πόλεων ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσ)νίκης καί αύταί χάρις εις 
τάς συντόνους προσπάθειας μικρού άριθμοΰ προσώπων. Δεν άρκοΰν δμως τα έπι- 
τευχθέντα άποτελέσματα. Βασική έπιδίωξις δλων πρέπει νά είναι τδ να άπομα- 
κρυνθώμεν άπό τον ερασιτεχνισμόν καί νά παρουσιάσωμεν έν όργανωμένον σύνο- 
λον τό όποιον νά εύρίσκεται σέ κάθε στιγμή κοντά στο παιδί καί στον έφηβον, εΐτε 
πρόκειται νά παρουσιασθή εις τό Δικαστήριον εϊτε εύρίσκεται εις κάποιον ηθικόν 
κίνδυνον, εΐτε τέλος αισθάνεται κάποιαν ανάγκην ν’ άπευθυνθή προς συμβουλήν 
σέ κάποιον, έξω άπό τό σπίτι του. Τοϋτο κατά την γνώμην μου θά κατορθωθή μό
νον διά τής άναδιοργανώσεως τών έταιριών καί τής μείζονος παρεμβάσεως τής κρα
τικής έξουσίας τουλάχιστον διά τήν έξεύρεσιν τών άναγκαιούντων πόρων καί χώ
ρων προς άνέγερσιν, εις τάς μεγαλυτέρας τουλάχιστον πόλεις Σταθμών ’Ανηλίκων, 
κατά τό πρότυπον του έν Άθήναις λειτουργοϋντος τοιούτου. Ή  άναδιοργάνωσις 
ωσαύτως δέον νά περιλάβη τον περιορισμόν τών μελών των καί τήν καλλιτέραν έπι- 
λογήν των.

Είδικώτερον ώς προς τήν ύπό τήν προεδρίαν ημών τελούσαν Εταιρίαν Προ
στασίας ’Ανηλίκων Πειραιώς, τής οποίας τά άποτελοΰντα τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον μέλη είργάσθησαν μετά προθυμίας καί ζήλου, έχομεν νά έμφανίσωμεν ένα σύ- 
νολον είδικώς έκπαιδευθέντων καί άρίστης άποδόσεως έπιμελητών άποτελουμένων 
άπό ήθικούς καί σεμνούς νέους καί νέας, τών οποίων ή μετριοφροσύνη εκδηλοϋται 
καί διά τής έκφρασθείσης επιθυμίας των δπως τά όνόματά των μή έλθωσιν εις τήν 
δημοσιότητα. Ποιοϋντες δμως αυτοκριτικήν τών έργων μας όφείλομεν νά όμολο- 
γήσωμεν δτι ή έταιρία ούδέν έπετέλεσεν είς τον τομέα τής τοποθετήσεως καί άπο- 
καταστάσεως τών έκ τών ιδρυμάτων άπολυομένων άνηλίκων, τοϋθ’ δπερ ΐσως καί 
αποτελεί τήν ένεργωτέραν άπόδειξιν τής δράσεως μιας εταιρίας. Άντιθέτως ένερ- 
γεΐται συστηματική καί άκατάπαυστος διά τών έπιμελητών έπίβλεψις καί παρα
κολούθησή τών άνηλίκων τούτων, περί ών ένημερούμεθα ήμεΐς τε καί ό δικαστής 
’Ανηλίκων. Τό συμπέρασμα δμως πασών τών έκθέσεων τών έπιμελητών είναι δτι 
δέον είς τούς άνηλίκους νά έξασφαλισθή άπασχόλησις καί έργασία. Ώ ς έπιτυχία 
ώσαύτως τής Εταιρίας δέον νά έκληφθή καί τό γεγονός δτι δεν παρέλιπε μέχρι σή
μερον ευκαιρίαν διά νά προκαλέση τό ένδιαφέρον τής Πειραϊκής Κοινωνίας έπί τών 
θεωρητικών καί πρακτικών προβλημάτων τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων 
καί πρακτικών προβλημάτων τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων καί τών ένδει- 
κνυομένων προς περιστολήν αύτής μέτρων.

Γ) . 'Ο κύκλος δράσεως τής Εκκλησίας
"Οσον άφορα τήν δράσιν του τρίτου παράγοντος, δηλ. τής ’Εκκλησίας, θά 

ήτο κοινοτυπία νά έπαναλάβω δτι αΰτη κατά τούς διαφόρους κινδύνους, ούς διέ- 
τρεξεν ή Πατρίς, ύπήρξεν ό έμψυχωτής καί ένσαρκωτής τών έθνικών πόθων κα
θώς καί ό τηλαυγής φάρος, ό όποιος έφώτιζε τό "Εθνος καί. τον Λαόν ,είς τήν αί- 
ματωμένην πορείαν του προς έκπλήρωσιν τών κοινών ’Ιδανικών. Άτυχώς είς τον 
άγώνα ύπέρ τής Νεότητος δεν έχει έπιδείξει μέχρι σήμερον, πλήρη προσαρμογήν. 
Βεβαίως ή λειτουργία τών Κατηχητικών Σχολείων είναι ύποδειγματική καί μέγας 
άριθμός νέων έχουσι δι’ αυτών άνεύρει τον χριστιανικόν δρόμον τής ζωής. Τά άπό 
τοΰ άμβωνος δμως μόνον κηρύγματα δέν είναι άρκετά διά τήν λύσιν τών πρακτι
κών θεμάτων. Θά έπεθύμουν κατά πολύ μείζονα, ένεργωτέραν άνάμιξιν καί κάποιαν 
άπάμβλυνσιν τής ιερατικής άκαμψίας. Δέν είναι τό παράπαν άσεβή αύτά τά όποια 
ύποστηρίζω, καθόσον προέρχονται άπό άνθρωπον, ό όποιος βαθύτατα πιστεύει είς 
τον προορισμόν τής ’Εκκλησίας καί είς τήν δυνατότητα τήν όποιαν αύτη κατέχει 
ϊνα έπιτύχη πολλά. ’Επειδή τ’ άνωτέρω έκτιθέμενα είναι ΐσως θεωρητικά, φέρω 
ώς παράδειγμα διά τον τρόπον, καθ’δν θά έπεθύμουν νά ΐδω τήν ’Εκκλησίαν δρώ-
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σαν, τό έν Πειραιεΐ τμήμα τής όργανώσεως Χ.Ο.Ν.(Χριστιανική ’Οργάνωσές Νέων) 
τό όποιον γεμίζει κυριολεκτικώς τήν ζωήν δχι μόνον των μελών της άλλα καί πολ
λών άλλων δεομένων βοήθειας καί συμπαραστάσεως.

7 . Μελέτη όργανώσεως ’Αστυνομίας άνηλίκων
Τέλος φέρω εις γνώσιν ύμών δτι διά τής ύπ’ άριθ. 141728)20-12-1952 κοι

νής άποφάσεως τών κ.κ. 'Τπουργών ’Εσωτερικών καί Δικαιοσύνης κατηρτίσθη 
’Επιτροπή έκ τών κ.κ. X. Γιώτη, τέως Έφέτου ώς Προέδρου, Ν. Νέρη τοϋ ’Εθνι
κού 'Ιδρύματος, Ίω . Βεργοπούλου Διευθυντοΰ 'Υπ. Δικαιοσύνης, Γ. Δημητρο- 
πούλου Δικαστοϋ ’Ανηλίκων, ήμών ώς Είσαγγελέως ’Ανηλίκων καί Ν. ’Αρχιμαν
δρίτη ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ, προς σύνταξιν προσχεδίου ειδικού νόμου περί όρ
γανώσεως Σώματος ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων. Κατόπιν τούτου φρονοΰμεν δτι έν 
καιρώ θά εΐμεθα είς θέσιν να φέρωμεν εις τήν δημοσιότητα τό συνταχθησόμενον 
προσχέδιον νόμου περί ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων (‘).

1. Τό σχέδιον τούτο καταρτισθέν θέλει δημοσιευθή είς έπόμενον τεύχος καίτοι επί τού 
παρόντος έκρίθη οτι λόγω οικονομιών δεν είναι δυνατόν νά τεθή είς εφαρμογήν.

'Η  εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπο τοϋ Κεντρι
κού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ένοπλων Δυνάμεων κατά τήν 
Ιην Δεκεμβρίου, ήμέραν Τετάρτην και ώραν 7.30' μ.μ., θά 
είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη είς τήν μνήμην τών' Ηρώων 
καί μαρτύρων ’Αστυνομικών, οί όποιοι έθυσιάσθησαν πα- 
λαίοντες κατά τής έρυθράς βίας. Κατ’ αύτήν θά όμιλήση 
ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης.

"Ολοι ήμεϊς οί έπιζώντες ’Αστυνομικοί χάρις είς τήν 
θυσίαν αυτών, άς στρέψωμεν κατά τήν ώραν εκείνην τήν 
σκέψιν προς τούς 'Ηρωικούς νεκρούς μας.
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Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΙΣ 
ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ( )

(STERILISATION)
'Υπό κ. ΓΡΗΓ. ΚΑΤΣΑ Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής

1. —Αϋξησις τοϋ αριθμού τών όλιγοφρενών, των παραφρόνων κλπ. Αιτία τούτου, και
πύκνωσις τής τάξεως τών εγκληματιών.

2. ·—Οικονομικοί συνέπειαι διά την Κοινωνίαν.
3. — Η  ευγονία ώς μέσον έλαττώσεως τών όλιγοφρενών κλπ.
4. —’Αναγκαστική στείρωσις τών ψυχοπαθών άνδρών καί γυναικών.
5. —Ή  ευγονία καί στείρωσις κατά την άρχαιότητα καί ή μεταγενέστερα εφαρμογή αυ

τής, εν ’Αφρική καί Ευρώπη.
6. —Σχψηγορίαι υπέρ τοϋ συστήματος τής στειρώσεως.
7. —Κατηγορίαι κατά τοϋ θεσμού τής στειρώ.σεως.
8. —Ό  Γερμανικός Νόμος.

1 . Αϋξησις τοϋ άριθμοΰ τών όλιγοφ ρενώ ν, τώ ν παραφρόνων κ λ π .
Αιτία τούτου, καί πύκνωσις τής τάξεως τών εγκληματιών

Ό  άριθμός τών όλιγοφρενών, τών παραφρόνων, κλπ. υπήρξε πάντοτε άρκετά 
μέγας, κατά τάς τελευταίας δμως δεκαετηρίδας καί ιδία μετά τον πόλεμον εμφα
νίζεται μεγάλως αύξηθείς. Είναι άληθές δτι πολλοί έρευνηταί αποδέχονται τήν εσχά
τως σημειουμένην αΰξησιν ούχί ώς πραγματικήν τοιαύτην, άλλά ώς άποτέλεσμα 
τής καλυτέρας μεθόδου έξετάσεως τών πασχόντων καί τής βελτιώσεως τών στατι
στικών μεθόδων. Είναι δμως άναντίρρητον δτι όντως ό άριθμός τών όλιγοφρενών 
κλπ., ύπέστη, κατά τά τελευταία μάλιστα έτη, έπίσημον έπαύξησίν. Δύναται αυτή 
νά άποδοθή είς τήν δημιουργίαν βιωτικών δρων ζωής ευνοϊκών διά τήν άνάπτυξιν 
λανθανουσών ψυχοπαθειών, αίτινες ύπό ήρέμους βιωτικούς δρους θά έξηκολούθουν 
παραμένουσαι έν άφανεία. Δέν άφορα τό θέμα ήμών ή λεπτομερής έρευνα τών αι
τίων τής άναπτύξεως επί άνθρώπου τίνος ψυχικής τίνος νόσου, μεταξύ δμως αυ
τών έξέχουσαν θέσιν λαμβάνουσιν αί τοξικομανίαι αί παντός είδους, άπό οίνοπνεύ-

1. Ή  προκειμένη μελέτη τοϋ κ. Κάτσα είχε δημοσιευθή ύπ’ αύτοϋ έν τώ Ίατρικώ Περιοδικώ 
ό «’Ασκληπιός» κατά τό 1939. Τ ίτο τότε επίκαιρον τό θέμα λόγω της ύπό της Χιτλερικής Γερ
μανίας εύρυτέρας τοϋ δέοντος χρησιμοποιήσεως τής άναγκαστικής στειρώσεως καί δή, ώς λέγε
ται, δχι μόνον έπί τών ψυχοπαθών άλλά καί έπί ά>λων, μη άκολουθούντων τάς δοξασίας τοϋ Χί- 
τλερ καί ένεργώς άντιτιθεμένων προς αύτάς.

Ή  κακή δέ χρησιμοποίησις τής άναγκαστικής στειρώσεως έδυσφήμισε τήν μέθοδον ταύ- 
την, τήν πράγματι ώφέλιμον, όταν έφαρμόζεται όταν καί οπού έπιβάλλεται. Ή  ώφελιμότης δέ 
τής μεθόδου καταδεικνύεται έκ τής έξακολουθητικής έφαρμογής ταύτης είς τάς χώρας τής Εύ- 
ρώπης καί ’Αμερικής είς τάς οποίας καί προ τοϋ Χιτλερικού καθεστώτος έφηρμόζετο ή άναγκα- 
στική στείρωσις.

Είναι δέ πάντοτε έπίκαιρον τό θέμα καί τοΰτο καταδεικνύεται έκ τών έπ’ αύτοϋ δημοσιευο- 
μένων συνεχώς μελετών, δικαιολογείται δθεν ή άναδημοσίευσις τοϋ άρθρου. Ό  Sutter είς βιβλίον 
του ύπό τόν τίτλον L’ Euhenique—1950 άναφέρει δτι καί ή ’Ιαπωνία κατά τό 1948 έψήφισε νό
μον έπιβάλλοντα τήν άναγκαστικήν στείρωσιν διά περισσοτέρας αίτιας ή ώς έν Ευρώπη καί ’Α
μερική έφαρμόζεται.

Είς τό βιβλίον τοϋ Sutter αναγράφονται στατιστικαί τοϋ άριθμοϋ τών άνδρών καί γυναικών 
έπί τών οποίων ένηργήθη ή άναγκαστική στείρωσις.

Αί έπί Χιτλερικής Γερμανίας έκτελεσθεϊσαι στειρώσεις δέν κατωρθώθη νά καθορισθοΰν 
διότι τά σχετικά έγγραφα έκάησαν κατά διαταγήν. Τοΰτο δεικνύει δτι πιθανώτατα ή άναγκαστική 
στείρωσις δέν έφηρμόσθη έκεϊ μόνον έπί ψυχοπαθών άλλά καί έπί άνθρώπων ύγιών άλλ’ άντιτι- 
θεμένων είς τό Χιτλερικόν καθεστώς.

’Εκ τοϋ βιβλίου τοϋ Sutter πληροφορούμεθα δτι έν Νορβηγίφ, έξ άρχής τής έφαρμογής τής 
άναγκαστικής στειρώσεως (1934) έπετράπη αΰτη προς περιορισμόν τών πολλών τέκνων, δταν 
οί γονείς είναι άποροι. Τοΰτο συνιστα καί ό άναφερθείς ’Ιαπωνικός νόμος.
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ματος μέχρι, τών κοινώς ύπδ τδ όνομα των ναρκωτικών φερομένων—μορφίνης, κο
καΐνης κλπ.—.'Η άναγκαστική στείρωσις ψυχοπαθών εγκληματιών, αί λοιμώδεις 
νόσοι καί δή ή σύφιλις, ή ληθαργική έγκεφαλΐτις κ.λ.π. Κυριώτατα δμως δέον να 
ληφθή ύπ’ δψιν ή κληρονομικότης καί περί ταύτης εόρύτερον θέλομεν συζητήση 
κατόπιν.

'Η  τοιαύτη υπαρξις τών όλιγοφρενικών ή άλλης μορφής ψυχοπαθών δεν είναι 
άδιάφορόν τι διά τήν Κοινωνίαν, άλλα τουναντίον άφορμή μεγίστων οχλήσεων και 
πραγματικών κινδύνων. ’Εκ τοϋ στρατεύματος τών παντδς είδους ψυχοπαθών στρα
τεύονται κυρίως τά άτομα τά άποτελοϋντα κίνδυνον διά τήν Δημοσίαν ’Ασφάλειαν. 
Οί έξ έπαγγέλματος έπαΐται, οί άλήται, οί κλέπται, οί έμπρησταί, οί φονεΐς, οί πα- 
ραβάται τών διαφόρων άρθρων τοϋ Ποινικού Νόμου εις τάς τάξεις τών ψυχοπαθών 
συνήθως άνευρίσκονται. ’Ιδία δμως άφθονοϋσιν έξ αυτών προερχόμενοι, οί διαπράτ- 
τοντες πράξεις άντικειμένας προς τά περί προστασίας τών ήθών άρθρα τοϋ Ποι
νικού Νόμου.

2 . Οικονομικοί συνέπειαι διά τήν Κοινωνίαν
’Αλλά καί οίκονομικώς άποβαίνουσιν οί ψυχοπαθείς βαρύ φορτίον διά τήν 

Κοινωνίαν, ύποχρεουμένην νά διατρέφη αυτούς, είτε μεταξύ αύτής ζώντας, είτε 
έν Νοσοκομείοις παντδς είδους, είτε έν φυλακαΐς, είτε διατηρούσαν σχολεία ειδικά 
δι’ ελαττωματικά παιδία, στοιχίζοντα πολλαπλάσια τών κανονικών. 'Ως παράδειγμα 
τής τοιαύτης οικονομικής έπιβαρύνσεως δύναται νά άναφερθή δτι τδ 1 )5 τοϋ δλου 
προπϋολογισμοΰ τής πολιτείας τής Νέας 'Υόρκης διατίθεται πρδς συντήρησιν τοι- 
ούτων άτόμων, ού μόνον άνωφελών, άλλά καί επικινδύνων διά τήν Κοινωνίαν. Ποσά 
μέγιστα αχρηστεύονται διά τήν συντήρησιν, έπιτήρησιν, έγκλεισιν, άχρήστων καί 
επιζήμιων άτόμων. Διά τήν άπαλλαγήν από τοιούτων άτόμων πολλά έκάστοτε προε- 
τείνοντο, κατά τά τελευταία δμως έτη ήχθησαν μελετώντες τδ ζήτημα εις τδ συμ
πέρασμα δτι δραστικότερον μέσον έπεβάλλετο πρδς λήψιν καί τοΰτο θά ήτο ό περιο
ρισμός τοϋ άριθμοΰ τών ψυχασθενιών διά τής παρεμποδίσεως τοϋ άναπληθυσμοΰ 
αυτών. Τοϋτο δέ λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ή κληρονομικότης διαδραματίζει μέ- 
γιστον ρόλον είς τήν άένναον παραγωγήν τοιούτων άτόμων.

3 . Ή  εύγονία ώς μέσον έλαττώσεως τών όλιγοφρενώ ν κλπ .
Εις τήν έπίτευξιν τοϋ σκοποΰ τούτου άπέβλεψεν έν αρχή ή Εύγονία, δ νέος 

ούτος κλάδος τής ’Επιστήμης δ μελετών τά μέσα δι’ ών θά ήτο δυνατόν νά κατορ- 
θωθή ή καλλιτέρευσις τής άνθρωπίνης φυλής. Είναι γνωστόν δτι έν τών κυριωτέρων 
μέσων, άτινα ή Εύγονική ’Επιστήμη συνέστησε καί δπερ είς άρκετάς χώρας έγέ- 
νετο άποδεκτόν, έπισήμως θεσπισθέν, είναι τδ πρόγαμον πιστοποιητικόν. Τοΰτο 
είς ας χώρας τδ μέτρον έγένετο θεσμός έπεκτείνεται ούχί μόνον είς τάς ψυχικάς νό
σους—περί ών ένταΰθα αποκλειστικούς άσχολούμεθα—άλλά καί είς άλλας, ώς τήν 
φυματίασιν, τήν λέπραν, τάς άφροδισίους νόσους, τήν αιμορροφιλίαν, τήν κληρονο
μικήν τυφλότητα καί κώφωσιν. ’Επί τοϋ ζητήματος τούτου ήσχολήθη καί ή ήμε- 
τέρα ’Ιατρική Εταιρεία κατά τδ 1931 κατόπιν προτάσεως τοϋ κ. Χαριτάκη δπως 
καί παρ’ ήμΐν έφαρμοσθή ό θεσμός ούτος.

Μή έπεκτεινόμενοι νΰν έπί τοϋ ζητήματος τούτου καί περιοριζόμενοι μόνον 
είς τήν έξέτασιν τοϋ ζητήματος τών ψυχασθενών παρατηροΰμεν δτι έπεζητήθη τδ 
πρόγαμον πιστοποιητικόν έπί ψυχασθενών έκ λόγων εύγονικών, βελτιώσεως δη
λαδή τής φυλής διά τοϋ άποκλεισμοΰ τών ψυχασθενών άπδ τής συνάψεως γάμου. 
Εύνόητον δτι ό σκοπός τοϋ μέσου ήτο άνεπίτευκτος διά τοιαΰτα άτομα, μή συναι
σθανόμενα τήν άνάγκην τήν υποβολής των είς τάς διατυπώσεις τής χορηγήσεως
του προγαμου πιστοποιητικού η και εσκεμμενως αποφευγοντα τούτο. Καί
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όμως αυστηρά εφαρμογή των επιβεβλημένων διατάξεων θά ίσχυε νά παρακωλύση 
τον νόμιμον γάμον, ούδεμία θά υπήρχε δυσκολία διά τήν παράνομον συμβίωσιν άτό- 
μων ψυχασθενών, μετά των συνεπειών τής παραγωγής τέκνων υπό συνθήκας έ'τι 
χειροτέρας καί ών την φροντίδα τής διατροφής καί άναπτύξεως θά έπέρριπτον εις 
τήν Κοινωνίαν.

4 . Α ναγκαστική στείρωσις των ψυχοπαθώ ν άνδρών και γυναικών
Καινοτομοΰντες δθεν πλήρως οί ’Αμερικανοί—τών 'Ηνωμένων Πολιτειών— 

συνέστησαν τήν άναγκαστικήν στείρωσιν τών ψυχοπαθών—άνδρών καί γυναικών—- 
τήν έπικληθεΐσαν άποστείρωσιν (Sterilisation).

Ένεργεΐται δέ ή στείρωσις αΰτη επί τών άνδρών μέν είτε διά του ευνου
χισμού, τής άποτομής δηλαδή τών ορχεων, είτε διά τής τομής ή τής έκτομής του 
σπερματικού πόρου (vasectornie), επί δέ τών γυναικών διά τής ώοθηκεκτομίας 
ή τής σαλπιγγεκτομίας ή άλλων τρόπων περί ών κατωτέρω θέλομεν άσχοληθή. 
Έ ν ταϊς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις ή άναγκαστική στείρωσις έφηρμόσθη καί ώς 
ποινή -κατά τών καθ’ υποτροπήν διαπραττόντων πράξεις προσβαλλούσας τά ήθη 
έν γένει. 'Η  τοιαύτη άντίληψις έλήφθη ύπ’ οψιν υπό νεωτέρων νόμων ώς ό τής 
Δανίας καί άλλων.

Ή  τοιαύτη άναγκαστική στείρωσις τών ψυχοπαθών έν Εύρώπη έφηρμόσθη 
τό πρώτον εις καντόνιά τινα τής Ελβετίας, συσταθεΐσα έκεΐ ούχί ώς μέσον ευγο
νίας, ουδέ ώς ποινή, άλλ’ ώς μέσον θεραπείας τών ψυχοπαθών καί δή τών δια
πραττόντων παραβάσεις τοϋ περί βλάβης τών ήθών τμήματος του Ποινικού Νόμου, 
έπικινδύνους διά τήν Κοινωνίαν.

Αί αίτιολογίαι όμως τής ευγονίας ή τής ποινής ή τής θεραπείας δέν έγένοντο 
πανταχοϋ άσπασταί καί έπ’ έσχάτων προετάθη ή έφαρμογή τής άναγκαστικής 
στειρώσεως ώς μέσου προασπίσεο>ς τής Δημοσίας Τάξεως.

'Υπό τό πνεύμα τούτο άλλά καί τής ευγονίας έθεσπίσθη έν Γερμανία ό 
νόμος τού 1933 όστις αποτελεί έπ’ έσχάτων ζήτημα έπίκαιρον, πανταχοϋ συζη- 
τούμενον καί ύπ’ άλλων μέν έπικροτούμενον, ύπ’ άλλων δέ άποδοκιμαζόμενον.

Τον νόμον τούτον θέλομεν έχει ώς βάσιν τής περαιτέρω άναπτύξεως τού 
ζητήματος, θέλομεν όμως προτάξη γενικήν τινα έπισκόπησιν τού ζητήματος, ώς 
τούτο άνεπτύχθη καί έφηρμόσθη κατά τάς διαφόρους Χώρας.

5 . Ή  εύγονία καί στείρωσις κατά τήν αρχαιότητα καί ή μεταγε
νέστερα έφαρμογή αυτής, έν ’Αφρική καί Εύρώπη

Ή  ιδέα τής άπαλλαγής τής Κοινωνίας άπό τών έλαττωματικών τό σώμα 
(καί τήν ψυχήν) έφηρμόσθη τό πρώτον έν τή ’Αρχαία ’Ασσυρία ύπό τής περι- 
φήμου βασιλίσσης αυτής Σεμιράμιδος. Αΰτη καθίστα εύνούχους τά λίαν άσθενή 
άτομα ή λίαν νοσηρά προς τον σκοπόν τής άποφυγής τής έκφυλίσεως τού λαού της.

Αυστηρότεροι έπί τοϋ σημείου τούτου οί Σπαρτιάται δέν άνέμενον τήν ένη- 
λικίωσιν τών σωματικώς άδυνάτων, άλλά ολοκληρωτικούς καί προληπτικώς ένερ- 
γοΰντες όλοσχερώς άπηλλάσσοντο τής όχλήσεως διατροφής τοιούτων πολιτών 
ρίπτοντες αυτούς εις τον Καιάδαν.

Τήν ιδέαν τής Σεμιράμιδος άποδεχόμενος ό Γερμανός φιλόσοφος Frank 
έπρότεινε κατά 1779 τον εύνουχισμόν τών σωματικώς ή ψυχικώς άδυνάτων προς 
τον σκοπόν τής άποφυγής τής έκφυλίσεως τής φυλής.

Ή  συστηματική όμως άλλά καί έπιστημονική μελέτη τού ζητήματος, ή 
έφαρμογή δηλαδή τής άναγκαστικής στειρώσεως άνεπτύχθη έν ’Αμερική—εις τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας. ’Εκεί εύρέως ήρχισεν έφαρμοζόμενον τό μέσον τούτο. Έν 
άρχή έτέθη έν χρήσει άνευ Νόμου- οΰτω περί τό 1880 εις τήν Πολιτείαν τού Kan-
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sas 40 νέοι καί 4 νέαι άσύλου τίνος παραφρόνων ύπέστησαν τήν άναγκαστικήν 
στείρωσιν. 'Η  έξέγερσις τής δημοσίας γνώμης άνέστειλεν έπί τινα έτη τήν έπανά- 
ληψιν τοιούτων αύτοβούλων έπεμβάσεων, ή ιδέα δμως κατέκτα έδαφος καί άπό 
τοϋ 1897 ήρχισε νομοθετική έπιβολή τής (άπο)στειρώσεως, είς άρκετάς των Πο
λιτειών. Εις πολλάς δεν κατορθώθη έν αρχή ή έκτέλεσις τοΰ Νόμου, είτε διότι οί 
έκασταχοϋ Κυβερνήται ήρνήθησαν τήν έπικύρωσιν, εΐτε διότι τα Δικαστήρια έκή- 
ρυξαν (αντισυνταγματικόν τον Νόμον. ’Άλλαι όμως Πολιτεΐαι έδέχθησαν καί κατε- 
κύρωσαν τήν έπέμβασιν καί είς αύτάς προσεχώρησαν βαθμηδόν καί άλλαι καί οότω 
ήδη 29 Πολιτεΐαι άπεδέχθησαν τό σύστημα. 'Ο αριθμός των κατόπιν κανονικής 
διαδικασίας ύποστάντων τήν άποστείρωσιν άπό 1910—1937 άνήλθεν είς 25.404 
έξ ών 10674 άνδρες καί 14727 γυναίκες. 'Η  Πολιτεία τής Καλιφρονίας (αντιπρο
σωπεύεται διά τοΰ μείζονος άριθμοΰ μεταξύ των έγχειρηθέντων (11484).

Είναι δέ αιτιολογία, ως εΐρηται, ό σκοπός τής ευγονίας, άλλα καί είδος τι 
ποινής.

Έν Εύρώπη έχρησιμοποιήθη το πρώτον έν Ελβετία (είς τό καντόνιον 
τοϋ Vaud) έν άρχή άνευ νόμου. Κατά τό 1928 τό καντόνιον τοϋ Vaud έψή- 
φισε νόμον καθ’ όν, «όταν προβλέπεται ότι άτομον προσβληθέν ύπό φρενίτιδος 
νόσου ή πάσχον έκ ψυχικής άτελείας ή τοξικομανίας δεν δύναται νά παραγάγη 
είμή έλαττωματικούς άπογόνους, τό άτομον τοΰτο δέον νά ύποστή ιατρικήν έπέμ- 
βασιν παρακωλύουσαν τήν δημιουργίαν άπογόνων».

’Ανάλογοι νόμοι έψηφίσθησαν είς τήν Σουηδίαν 1924, Δανίαν 1929—1934— 
1935 καί είς τήν ’Αγγλίαν άπό καθαρώς εύγονικής άπόψεως ύποστηριζόμενοι. 
Έ ν Γερμανία έπισήμως έτέθη τό ζήτημα έν τή Σαξωνική Βουλή (1924) έν ή 
υπεβλήθη σχέδιον νόμου περί (άπο)στειρώσεως άναφορικώς προς τάς νόσους, ας 
κατά τό πλεΐστον θέλομεν άνεύρη έν τώ νόμω τοΰ 1933. Κατά τό σχέδιον τοΰτο 
ή (άπο)στείρωσις, θά ένηργεΐτο τή έκουσία παραδοχή τοΰ άρρωστου. 'Η  ιδέα 
τής (άπο)στειρώσεως έπολεμήθη ύπό πλείστων, διαφιλονικηθέντος τοΰ ύποστατοΰ 
τής κληρονομικότητος τών διαφόρων φρενιτίδων νόσων. Άλλ’ ή έπικράτησις τοΰ 
Έθνικοσοσιαλισμοΰ καί ή μεγίστη φροντίς τής διασώσεως τής άκμής τής φυλής 
προεκάλεσε τον νόμον τοΰ 1933 δι’ οδ ύποχρεωτικώς ένεργεΐται ή (άπο)στείρωσις 
είς περιπτώσεις διαγραφομένας ύπό τοΰ νόμου, περί ών κατωτέρω θέλομεν άσχο- 
ληθή. 'Η  έκεΐ δέ έφαρμογή ύπήρξεν εύρυτάτη καί έντός 4 έτών ένηργήθησαν κατ’ 
έτος 50.000—60.000 (άπο)στειρώσεις κατά τήν στατιστικήν τοΰ έν Μονάχω Κα- 
θηγητοΰ Riidin.

Είς τήν Γαλλίαν χώραν κατ’ έξοχήν έκτιμώσαν τήν άτομικήν έλευθερίαν, 
το σύστημα συνήντησε γενικήν σχεδόν άντίδρασιν, βασιζομένην κυρίως έπί τοΰ 
ακαθορίστου είσέτι τής πλήρους έπιδράσεως τής κληρονομικότητος έπί τήν παρα
γωγήν τών φρενιτίδων νόσων.

6 . Συνηγορίαι υπέρ τοΰ συστήματος τής στειρώσεως
Τοΰ συστήματος τής (άπο)στειρώσεως πολλοί άνεφάνησαν οί συνήγοροι 

καί πολλοί οί κατήγοροι. Άμφότεροι αί άπόψεις δύνανται νά συνοψισθώσιν είς τά 
εξής :

α) Πολλοί συνηγοροΰσιν υπέρ τής (άπο)στειρώσεως άπό πνεύματος φιλαν
θρωπίας προς τούς μέλλοντας νά γεννηθώσιν έξ έλαττωματικών γονέων. Τά έκ 
τούτων τέκνα ή εύθύς λαμβάνουσι τήν άγουσαν προς τά Βρεφοκομεία καί εΐτα προς 
τά διάφορα άσυλα, ή αν διατηρηθώσιν ύπό τών γονέων των ούδεμιάς άξιοΰνται 
κατα τό πλεΐστον φροντίδος, ούδέ άπολαμβάνουσι τής στοιχειώδους άναπτύξεως, 
μέλλοντα ουτω νά άποτελώσι τον περίγελον τοΰ λοιποΰ κόσμου, εΐτε νά προκαλώσι 
τον οίκτον αύτοΰ, θεωρούμενα ώς όντα κατώτερα.
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β) 'Η  συντήρησές των έλαττωματικών, ών ό άριθμός είναι μέγας εις πάντα 
τά Κράτη, ύποχρεοί αύτά εις μεγίστας δαπάνας. Άνεφέραμεν ήδη δτι τδ 1/5 τοϋ 
προϋπολογισμού της Νέας 'Υόρκης άχρηστεύεται διά την συντήρησιν έλαττωμα
τικών άτόμων. Τά τεράστια ταϋτα ποσά, κατά τούς οπαδούς τής (άπο)στει- 
ρώσεως, θά ήδύναντο νά διατεθώσιν υπέρ ώφελιμωτέρων σκοπών, ώς ή περί- 
θαλψις υγιών, οίτινες δεν τυγχάνουσιν ίσως τής αύτής φροντίδος ώς οί άχρηστοι. 
Έπιπροσθετέον δτι πράξεις έπιβλαβεΐς διά τήν κοινωνίαν καί οίκονομικώς, ώς οί 
εμπρησμοί, διαπράττονται συχνάκις ύπο παραφρόνων. Λόγοι δθεν οικονομικοί 
έπιβάλλουσι τήν (άπο )στείρωσιν.

γ) Αί παρεχόμεναι ύποστηρίξεις προς τούς ελαττωματικούς διευκολύνουσι 
τήν πλήθυνσιν αυτών, άνευ ούδενος ορίου συνερχομένων άλλήλοις καί παραγόντων 
πολυάριθμα τέκνα, δι’ ά ουδόλως ένδιαφέρονται καί άτινα θέλουσιν άποβή άντάξιοι 
διάδοχοι τών γονέων των. Λόγω τούτου τά βάρη τής Κοινωνίας άποβαίνουσι βαθ
μηδόν δυσβάστακτα καί οί παντός είδους κίνδυνοι έκ τών έλαττωματικών συχνό
τεροι. Προς περιορισμόν δθεν τής αύξήσεως καί βαθμιαίαν έξάλειψιν αυτών ένδεί- 
κνυται ή άποστείρωσις.

δ) Λαμβανομένου ύπ’ δψιν κατά τούς οπαδούς τοϋ Μαλθουσιανισμοϋ ό πλη
θυσμός τής γής αύξάνεται δυσαναλόγως προς τάς άποδόσεις αύτής καί δτι λόγω 
τούτου ένδείκνυται ό περιορισμός τών γεννήσεων, προτείνουσι οί υπέρ τής άποστει- 
ρώσεως, δπως διά τής άποφυγής γεννήσεων περιορισθή ό άριθμός τών άχρήστων. 
Τοιοΰτον τι έφαρμόζουσι κατά τον Delisle οί άγριοι τής Αυστραλίας, οίτινες εις 
περιπτώσεις δυσχερούς· βίου προς άποφυγήν γονιμοποιήσεως διανοίγουσι τήν ου
ρήθραν κατά τήν ρίζαν τοϋ πέους, δημιουργοΰντες έκεΐ συρίγγιον (δηλαδή τεχνητόν 
υποσπαδίαν) ούτως ώστε έκχεομένου κατά τήν συνουσίαν έκεΐθεν τοϋ σπέρματος 
νά άποφεύγωνται αί πολλαί γεννήσεις καί ή δημιουργία πληθυσμοΰ, διά τήν διατρο
φήν τοϋ οποίου δέν θά ήρκουν τά μέσα αύτών.

ε) 'Η  διά τής υποχρεωτικής άποστειρώσεως παρακώλυσις τής δημιουργίας 
έλαττωματικών οντων θά άπετέλει κράτιστον μέσον βελτιώσεως τής φυλής έκπλη- 
ρουμένου οδτω τοϋ σκοποΰ τής ευγονίας. Είδομεν δτι εις πολλά Κράτη άπό τοιού- 
του σκοποΰ έθέσπισαν τήν (άπο )στείρωσιν, κυριώτατα δμως εις τοϋτον άπο- 
βλέπει ό άπό τοϋ 1933 θεσπισθείς Γερμανικός νόμος.

7 . Κατηγορίαι κατά τοΰ θεσμού τής στειρώσεως
α) 'Η  παραβίασές τής άτομικής έλευθερίας, πάντοτε σεβαστής- έν Γαλλία 

μάλιστα ή άπόψις αδτη έτονίσθη ώς άντικρυς άντίθετος προς τήν υποχρεωτικήν 
στείρωσιν.

β) 'Η  έκθεσις τοΰ έγχειρουμένου εις πιθανούς κινδύνους έκ τής εγχειρητικής 
έπεμβάσεως. ’Εάν είναι ολίγοι διά τον άνδρα είναι πιθανώτεροι διά τήν γυναίκα. 
Περί τής συχνότητος τών κινδύνων τούτων θέλομεν διαλάβη κατωτέρω.

γ) 'Η  αΐσθησις κατωτερότητος, ήν θά αισθάνονται οί άποστειρούμενοι θά 
είναι λίαν καταθλιπτική δι’ αυτούς καί θέλει δημιουργήση ψυχώσεις μάλλον έπικιν- 
δύνους (αύτοκτονίαι, έπιχειρήσεις έκδικήσεως κατά τής Κοινωνίας).

δ) Έφαρμοζομένου τοΰ συστήματος άναπότρεπτοι θά είναι αί έκ τούτου 
καταχρήσεις, παρ’ δλην τήν νομικήν κατοχύρωσιν δικαίας έφαρμογής. ’Ήδη έν τή 
Πολιτεία τοΰ Michingan τών Η. Π., έσημειώθησαν τοιαΰτα πολυάριθμα κρού
σματα. Συγγενείς καί κληρονόμοι ή καί άλλοι λόγω έκδικήσεως έπέτυχον τήν 
αναγκαστικήν στείρωσιν άτόμων, άτινα δέν ήσαν άξια τοιαύτης τύχης.

Ή  κατάχρησις θά ήδύνατο νά έπέλθη καί έκ λόγων πολιτικών, τής ίσχυού- 
σης μερίδος καταδικαζούσης είς άποστείρωσιν τούς άντίπαλα φρονοΰντας. (Θρη
σκευτικοί λόγοι είς άλλας έποχάς θά ωθούν είς τό μέτρον).
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’Αλλά καί έκ κακής έκτιμήσεως τής πραγματικής καταστάσεως τοϋ πά- 
σχοντος θά ήτο δυνατόν νά έπιβληθή αύτώ άδικος άναπηρία.

ε) Αί (άπο)στειρώσεις ήθελον επιφέρει μείζονα έκλυσιν των ήθών, καθ’ 
δσον οί έγχειρούμενοι θά περιέπιπτον εις άχαλίνωτον ίκανοποίησιν των γεννητικών 
όρμων, τοϋτο δέ θά ήτο συχνότερον εις τάς γυναίκας, εις ας ό φόβος κυήσεως δεν 
θά άπετέλ.η πλέον κώλυμα. ’Εννοείται ότι τοϋτο δεν θά παρετηρεΐτο έπί των άνδρών, 
ο'ίτινες ύπέστησαν ευνουχισμόν. Οΐ ύποστάντες όμως μόνον την έκτομήν θά ήδύ- 
ναντο νά παρασύρωσιν νέας διά την βεβαιότητα τής μή γονιμοποιήσεως.

στ) Κυριωτάτην κατηγορίαν κατά τοϋ συστήματος τής άποστειρώσεως; 
κατευθύνουσιν οί ύποστηρίζοντες ότι οί νόμοι τής κληρονομικότητος των νόσων 
καί δη εκείνων περί ών άσχολούμεθα ένταϋθα (των φρενικών) είναι είσέτι ακαθό
ριστοι, καθ’ όσον πλεΐσται τούτων άποδιδόμεναι εις κληρονομικότητα είναι έν τή 
πραγματικότητι νόσοι ή τραυματισμοί κατά τήν ένδομήτριον ηλικίαν, ούδαμώς δέ 
έκ τοιούτων άτόμων είναι οριστικόν ότι θά παραχθώσιν έλαττωματικά οντα, του
ναντίον δέ θά ήτο άτοπος ή έπέμβασις.

ζ) Οί κατακρίνοντες τό σύστημα προβαίνουσι περαιτέρω έν τώ πολέμω κατά 
τής άποστειρώσεως- λαμβάνοντες ύπ’ 0ψιν ότι πλεΐσται μεγάλαι διάνοιαι καί δη 
δημιουργοί θρησκειών, φιλόσοφοι, ποιηταί, μουσικοί, γλύπται καί έν γένει καλλι- 
τέχναι προήλθον έκ γονέων ούχί ΐσορρόπων τώ πνεύματι ύποστηρίζουσιν ότι ή άνά- 
δειξις ένός τοιούτου μεγάλου άνδρός αξίζει καί ισοφαρίζει τάς ζημίας, άς ή Κοι
νωνία έκ τών άχρήστων ύφίσταται. Άκολουθοΰντες ούτοι τον Λομπρόζον παρα- 
θέτουσιν άριθμόν άτόμων δοξασάντων τον άνθρωπον εις πάντας τούς κλάδους τοϋ 
έπιστητοΰ καί θεωροΰσιν άνεκτίμητον τήν άπώλειαν, ήτις ήθελε προέλθει, άν οί 
έλαττωματικοί γονείς τών τοιούτων ένδοξων άτόμων ήθελον ύποστή άποστείρωσιν.

Ό  βέλγος καθηγητής Bracket προκειμένου περί άπαγορεύσεως τοϋ γάμου 
διά προγάμου πιστοποιητικού διά λόγους εύγονίας γράφει τά έξής : «Διά νά άπα- 
γορευθή ό γάμος εις έλαττωματικούς (tares) άπαιτεΐται βεβαιότης' δύναταί τις. 
νά έρωτήση έάν δέν θά έστοίχιζε περισσότερον εις τήν Κοινωνίαν ή παρακώλυσις 
δι’ άσυνέτου veto τής γεννήσεως έξεχούσης προσωπικότητος ή ή δαπάνη έκατομ- 
μυρίων τινών διά τήν Ιγκλεισιν εις τάς φυλακάς ή εις άσυλα τών κατιόνΐων ζεύ
γους άνωμάλου. ’Επί τοϋ αύτοΰ ζητήματος σύγχρονος καί γνωστός Γάλλος ψυχί
ατρος (ό Hartenberg) παραβάλλει άφ’ ένός τήν άρχαίαν Σπάρτην, ήτις έφαρμό- 
ζουσα τήν ευγονίαν ούδέν έκληροδότησεν είς τον κόσμον καί άφ’ έτέρου τάς άρχαίας 
’Αθήνας, αΐτινες ούδαμώς φροντίζουσαι περί εύγονίας έκληροδότησαν τά περί
φημα μνημεία πνεύματος καί καλλιτεχνίας, έσαεί θαυμαστά καί άνυπέρβλητα.

η) 'Η  έμφάνισις τών φρενικών νόσων έκείνων, αΐτινες άσυζητητί δύνανται 
νά άποδοθώσιν είς τήν κληρονομικότητα είναι ένίοτε λίαν όψιφανής, ούτως ώστε νά 
είναι άνωφελής πλέον ή άποστείρωσις. 'Ως παράδειγμα δύναται νά άναφερθή ή 
περίπτωσις τοϋ Sehiff άφορώσα οικογένειαν παρακολουθηθεΐσαν έπί τρεις γενεάς 
έφ’ ής ή φρενΐτις νόσος μάμμης, θυγατρός καί έγγονής ένεφανίσθη έπί πασών μετά 
τήν ήλικίαν τών 35—40 έτών, οπότε έκάστη τούτων είχε δημιουργήση τούς άπο- 
γόνους της.

θ) Λαμβανομένου ύπ’ δψιν ότι άσταθής είναι, κατά τούς έναντίους τοϋ συ
στήματος, ή έπίδρασις τής κληρονομικότητος εις τήν παραγωγήν τών φρενικών 
νόσων, φρονοΰσιν ούτοι ότι ή φροντίς τής Πολιτείας έδει νά στραφή είς τήν έξά- 
λειψιν άλλων αιτίων σαφώς άποδεδειγμένων, ότι δημιουργοΰσι κατωτερότητα τών 
άπογόνων ή ότι διευκολύνουσι τήν έμφάνισιν τών φρενικών νόσων είς τούς κληρο- 
νομικώς έπιβεβαρυμένους οπωσδήποτε. Τοιαύτη κατωτερότης άναπτύσσεται καί 
είς.άτομα ύγιά, οία δύνανται νά είναι τά τέκνα τών άλκοολικών, άτινα συμβιοΰντα 
μετά τών άναξίων γονέων προσκτώνται σύν τώ χρόνω τάς κακάς αύτών συνη-
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θείας, αισίως συνεχίζοντα τάς παραδόσεις αυτών. Καί προτείνουσιν οδτοι μέτρα 
καλλιτέρας εύζωΐας τοΰ πληθυσμού (οίκίαι καλαί, τροφή εύθυνή) καί καταπολέ
μησήν των άφροδισίων νόσων (ώς καί των λοιμωδών), κυριώτατα δμως τοΰ (αλκοο
λισμού καί τών λοιπών τοξικομανιών. ’Αποτελεί έπαίσχυντον διπροσωπείαν κατ’ 
άύτοΰς τό γεγονός τής ύπό τής Πολιτείας άνοχής, διά λόγους ύποστηρίξεως τοΰ 
προϋπολογισμού, τοΰ άλκοολισμοϋ, προς την προσπάθειαν τοϋ περιορισμού τών 
απογόνων τών άλκοολικών διά τής άποστειρώσεως τών προγόνων. Δοθέντος δτι 
προς τον αλκοολισμόν φέρονται άτομα ούχί πάντοτε κληρονομικώς έξωθούμενα 
προς τούτον θά άπετέλη είδος πίθου Δαναΐδων ή προσπάθεια τής διά τής άποστει
ρώσεως έξαλείψεως τοΰ άλκοολισμοϋ, έν ά  πλείονα τών άποστειρουμένων άτομα 
θά ήρχοντο νά πληρώσωσι τάς άραιωθείσας τάξεις. Έ κ  τών ύπό τών διαφόρων 
κρατών θεσπισθέντων νόμων έν σχέσει προς τήν (άπο)στείρωσιν παραθέτομεν 
μόνον τον Γερμανικόν Νόμον καί έκ τούτου τά άρθρα τά κυρίως ένδιαφέροντα τούς 
ιατρούς.

8 . 'Ο Γερμανικός Νόμος

'Ο νόμος οδτος ρΐσήχθη κατά τον ’Ιούλιον τοΰ 1933 καί έτέθη εις έφαρμογήν 
άπό 1-1-1934. Δύο κυρίως άρθρα τοΰ νόμου τούτου ένδιαφέρουσιν ημάς, τά έξής:

’Άρθρον Ιον.—Παν πρόσωπον προσβεβλημένον ύπό νόσου κληρονομικής, 
δύναται νά ύποστή την άναγκαστικήν στείρωσιν (νά άποστειρωθή), διά χειρουρ
γικής τίνος έπεμβάσεως, έάν, κατά τήν πείραν τής ’Ιατρικής έπιστήμης, ύπάρχη 
φόβος, κατά μεγίστην πιθανότητα, δτι οί κατιόντες έκ τοΰ προσώπου τούτου δύ- 
νανται νά προσβληθώσιν ύπό βαρειών κληρονομικών κακών προσβαλόντων τήν πνευ
ματικήν αύτών κατάστασιν ή τήν σωματικήν.

"Αρθρον 2ον.—Θεωρούνται προσβεβλημένοι ύπό κληρονομικής νόσου κατά τήν 
έννοιαν τοΰ νόμου τά άτομα τά προσβεβλημένα ύπό συγγενοΰς όλιγοφρενείας, πρω
τογόνου άνοίας, μανίας καί μελαγχολίας, χορείας τοΰ Huntigton, κληρονομικής 
τυφλώσεως, σωματικών διαστροφών βαρειών καί κληρονομικών.

Αΐτησιν προς άποστείρωσιν άτόμου τίνος δύνανται νά ύποβάλωσι :
Ιον) Αύτοί ούτοι οί ένδιαφερόμενοι. 2ον) Οί κηδεμόνες αύτών. 3ον) ’Ιατροί 

έξ ύπηρεσίας καί δή ό διευθυντής ψυχιατρείου ή άσύλου έν οίς ό πάσχων έχει έγ- 
κλεισθή.

'Η  αΐτησις κρίνεται ύπό είδικοΰ δικαστηρίου—τοΰ δικαστηρίου τής κληρο
νομικής ύγείας προσκεκολλημέ,νου εις δικαστήριον πρωτοβάθμιον—. Τοΰτο καθοδη
γείται ύπό άναγκαίων μαρτυριών καί ιατρικών έξετάσεων, άλλά άποφαίνεται κατά 
τήν έλευθέραν του πεποίθησιν. ’Έφεσις δύναται νά γίνη καί κριθή ύπό Άνωτέρου 
Δικαστηρίου ύγείας. Άποφασισθείσης τής άποστειρώσεως ένεργεΐται αυτή ύπό 
Κρατικοΰ ίατροΰ έντός ιδρύματος έξουσιοδοτουμένου προς τοΰτο.

'Ο σκοπός τοϋ νόμου είναι κυρίως εύγονικός προς άπαλλαγήν τής φυλής άπό 
έλαττωματικών άτόμων. Ύπελογίζοντο κατά τήν αρχήν τοΰ νόμου εις 400.000 τά 
άτομα, άτινα συμφώνως προς τό πνεύμα τοϋ νόμου έδει νά ύποστώσι τήν (άπο) 
στείρωσιν. Αί νΰν παρεχόμεναι πληροφορίαι έπιβεβαιοΰσι τήν εις εύρεΐαν κλίμακα 
έφαρμογήν τοΰ νόμου. Τοσοΰτος άριθμός περίπου, ύπέστησαν ήδη τήν άναγκαστικήν 
στείρωσιν κατά τήν άνωτέρω άναφερθεΐσαν διαβεβαίωσιν τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Μο
νάχου Rudin.

(Συνεχίζεται)



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ

"Μιά νύχτα σάν όλες τις άλλες,,
Είναι νύχτα.....
Νύχτα σάν δλες τίς άλλες, χωρίς τίποτε το ξεχωριστό τριγύρω.
Νύχτα σάν χτές, σάν προχτές....μέ τ’ άστέρια στον Ούρανδ νά τρεμοσβύνουν 

__μέ τ’ άεράκι νά σιγοπερπατά δώθε κείθε άλητεύοντας....
Κι’ δμως μέσα στήν ψυχή μου άπόψε κυριαρχεί καταθλιπτικά μιά άπέραντη 

«γωνία, καθώς φέρνω τά βήματά μου στον ίδιο πάντα ρυθμό.
Είμαι υπηρεσία ίσαμε τίς 2 τά μεσάνυχτα καί οί στιγμές κυλάν σάν έπί- 

τηδες άργά-άργά, δίχως νά νοιάζωνται αν έτσι μεγαλώνουν τό μαρτύριό μου.
Είμαι υπηρεσία....
Μά ή σκέψη μου πέτα λαχανιασμένη σ’ ένα φτωχό, λευκό σπιτάκι....Είναι 

τό σπιτάκι μου ’κεΐ μέσα, πάνω στο φτωχικό κρεβάτι της μοναδικής κάμαρας 
δίνει τήν άποφασιστική μάχη της μέ τον θάνατο μιά γρηοΰλα.

Είναι ή μάννα μου....'Η άρρωστη μαννοϋλα μου πού είναι τό μόνο πρόσωπο 
πού μουμεινε σ’ αύτόν τον κόσμο.

Κι’ αν τά βήματά μου μέ φέρνουν σιγά-σιγά σ’ αύτό τό βρεγμένο λιθόστρωτο, 
όμως ή καρδιά μου είναι κοντά της, πλάι στο μαξιλάρι τοϋ πόνου της.

Μή σάς κάνη εντύπωση. Είμαι κι’ εγώ άνθρωπος. ’Έχω κι’ έγώ κάποια 
ζωή καί κάποια τιμή νά διαφυλάξω—έστω κι’ αν γιά σάς πού μέ βλέπετε νά περ
πατώ στά ίδια πάντα μέρη είμαι μονάχα μιά άπέραντη άστυνομική διάταξη—.

Χλωμή άπ’ τήν άρρώστεια, αυτήν τήν ώρα ή μαννούλα μου μ’ άναζητά.... 
Μέ κατακόκκινα τά μάτια άπ’ τον πυρετό κυττά μέ άγωνία τήν ξύλινη πόρτα τοΰ 
σπιτιού μας νά μέ δή,.,.Μέ καρτερεί μέ πονεμένη νοσταλγία.

«....Νά μήν άργήσης νά γυρίσης, παιδάκι μου», μοϋ είπε μέ βουβό παρά
πονο καθώς τήν άποχαιρετοΰσα- «σέ θέλω.,.σέ χρειάζουμαι εδώ κοντά μου.....
Φοβάμαι αύτή τή νύχτα... Ποιος ξέρει. Μπορεί νά κλείσω γιά πάντα τά μάτια. 
Παιδί μου νάσαι έσύ κοντά μου νά μοϋ δώσης τό ύστερο φιλί....»

Αύτά τά λόγια στριφογυρίζουν στο μυαλό μου αυτήν τήν ήσυχη στιγμή καί 
φέρνουν στά μάτια μου κάποιο δάκρυ πού δέν έχει τή δύναμη νά κυλήση στο 
μάγουλο, άπό φόβο μήν προδώση δ,τι νοιώθω....'Η μάννα μου!!!' Η μάννα ένός 
άστυφύλακα,

Μέ χίλιες στερήσεις καί μέ τήν πίστη στο Θεό τά βγάλαμε πέρα ίσαμε σή
μερα εμείς οί δύο. Μά εκείνη θέλει τώρα νά φύγη....Νά-ταξειδέψη μακρυά....Στούς 
τόπους πού κοιμάται ό πατέρας μου άπό πολλά χρόνια....

Είμαι ή μόνη της χαρά....τό κρυφό της καμάρι.....
"Οσοι άγαπάτε τή μαννοϋλα σας, δσοι δέν πάτε νά κοιμηθήτε πριν τήν φιλή

σετε....θά καταλάβετε τί νοιώθω έτούτη τή στιγμή. Κι’ δμως είμαι άστυφύλακας. 
Καί πάνω άπ’ τή ζωή της μοναδικής γρηούλας πού λατρεύω, πάνω άπ’ τή ζωή 
’Εκείνης πού μέφερε στον κόσμο στέκουν χιλιάδες ζωές, χιλιάδες μαννάδες, χιλιά
δες γρηοΰλες πού μ’ εμπιστεύτηκαν τό είναι τους.

Πάνω άπό τά πρόσωπα καί τά ονόματα, τίς φιλίες καί τίς συγγένειες, τίς 
αγάπες καί τίς έχθρες στέκει μιά πελώρια έννοια, τρανή σάν δλη τή γή καί ιερή 
σάν Θρησκεία : Τ ό  Κ α θ ή κ ο ν .  Κι’ αύτό τό άχαρι καθήκον μ’ έσπρωξε σήμερα 
εδώ, μακρυά άπό τήν μαννοϋλα μου, μονάχο στά σκοτάδια νά φυλάξω τ’ άγαθά τών
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συνανθρώπων μου, άφοσιωμένος ολόκληρος σ’ αύτήν την έννοια. ΤΩ ! ’Εσείς οί άλλοι 
πού μάς βλέπετε να περνάμε μέ βραδύ βήμα κάτω άπ’ τα παράθυρά σας άκούστε την 
ήσυχη φωνή μας μέ προθυμία. Σάς άγαπάμε όλους. Σάς κλείσαμε γιά πάντα στις 
καρδιές μας. Γιά σάς ζοϋμε καί κινούμεθα.

'Η  μαννοΰλα μου είναι άρρωστη.
Κι’ ό γιατρός πού την έξήτασε εϊπε :
«...."Ολα πιθανά είναι. Δεν μπορώ τίποτα νά πώ. Αυτή ή νύχτα θά δείξη. 

’Απ’ αύτή τη νύχτα θά έξαρτηθή ή ζωή της».
Αυτή άκριβώς τή στιγμή πού συνεχίζω το δρομολόγιό μου μέσα στή νύχτα 

μπορεί ’Εκείνη νάχη πεθάνει....Καί νά πέθανε μέ τό πικρό παράπονο πώς δέν μέ
είδε......’Ενώ λοιπόν βάδιζα σιωπηλά, έξαφνα, άπ’ τή γωνιά τοϋ δρόμου άκού-
στηκε ένα βογγητό, πού έπαναλήφθηκε πολλές φορές, κάθε τόσο πιο άργό, πιο 
παραπονεμένο, πιο άνθρώπινο.......

Ή  μάννα μου τότε χάθηκε άπό τή σκέψη μου καί τράβηξα άνήσυχος προς 
τά έκεΐ...."Ενας άνθρωπος βρισκόταν πεσμένος κάτω, καταματωμένος, κουλου- 
ριασμένος, ίσως κι’ έτοιμοθάνατος.......

Σκύβω προσεκτικά επάνω του...Καί μέσα σ’ άναφυλλητά μου ειπεν ότι τον 
είχε κτυπήσει ένα αύτοκίνητο τό όποιο χάθηκε μέ τήν ίδια ταχύτητα πού εϊχεν 
έλθει......

....Τον πήρα μ’ άγάπη στά χέρια μου.,.Τό αίμα έτρεχε πάντα καί γέμισε τή 
στολή μου....Μέ τό πρώτο αύτοκίνητο πού πέρασε τον μετέφερα στον Σταθμό 
Πρώτων Βοηθειών....Αυτός ό κτυπημένος άνθρωπος πήρε στά μάτια μου τή θέση 
του πατέρα μου κι’ένα μονάχα κυριάρχησε μέσα στήν καρδιά μου:Νά τον προλάβω. 
Νά μήν πεθάνη. Νά τον ξαναφέρω πίσω στά παιδάκια του πού ,τόν περίμεναν κι’ 
αύτά όπως έμένα ή άρρωστη μαννοΰλα μου.

Στο σταθμό τον παρέλαβε ένας γιατρός. Κι’ έμεινα μόνος έξω άπό τον χει
ρουργικό θάλαμο νά περιμένω ν’ άνοιξη ή πόρτα νά μάθω γιά τήν κατάστασή του. 
Τηλεφώνησα στο μεταξύ στο Τμήμα άναφέροντας τό συμβάν κι’ ύστερα καπνίζοντας 
έκανα βόλτες έξω άπό τήν κλειστή πόρτα περιμένοντας τήν ιατρική γνωμάτευση.

Ξαναφέρνω στο μυαλό μου τό γεγονός καί δέν βρίσκω λόγια νά χαρακτηρίσω 
τήν πράξη τοϋ δράστη. Κτύπησε έναν άνθρωπο, έναν άθώο άνθρωπο, πού γυρ- 
νοϋσε σπίτι του άμέριμνος κι’ ύστερα άντί νά τον περιθάλψη καί νά τοϋ προσφέρη 
τις πρώτες βοήθειες όχι σάν δράστης ένός άδικήματος, στο κάτω-κάτω τής γρα
φής, άλλα σάν συνάνθρωπός του, σάν "Ελληνας, σάν Χριστιανός....αυτός εξαφανί
ζεται άφίνοντας στο δρόμο ματωμένο αύτό τό γέρικο κορμί ν’ άργοπεθαίνη.

"Οσο καί νά προσπαθήσω δέν μπορώ νά τον δικαιολογήσω. Ή  πράξη του 
μοιάζει μέ έγκλημα, μέ δολοφονία, καί μάλιστα άπ’ τις πιο βάρβαρες.

Ά ν  κατά λάθος τον κτύπησε (κι’ αύτό δέν άποκλείεται) τό χρέος του είναι 
νά μείνη κοντά στο θΰμα του, κι’ ύστερα νά λογοδοτήση στις άρχές γιά τήν πράξη 
του. Ά λλ’ αυτός, δειλός άρνητής τοϋ άνθρωπισμοΰ του, χάθηκε μέσα στά σκοτά
δια σάν ένας στυγνός δολοφόνος....

—'Οδηγοί! Γιά τ’ όνομα τοϋ Θεοΰ! Νά σέβεσθε τή ζωή τών συνανθρώπων 
σας. "Αν γίνατε αιτία ένός τραυματισμού μήν λιποτακτήτε. Μήν άφίνετε τό θΰμα 
σας νά ύποκύψη άργά-άργά στο τραΰμα του γεμάτο κατάρες γιά σάς. Προσέξτε. 
Αύτές οί κατάρες είναι κατάρες ένός μελλοθάνατου καί μιά μέρα θά πέσουν έπάνω 
σας καί στά παιδιά σας.

Συλλογισθήτε : Κάποια μαννοΰλα, κάποια γυναίκα, κάποιο παιδάκι. Τον 
περιμένουν. Μήν γίνετε αιτία νά ρημάξη ένα σπιτικό. Βοηθήτε μέ άνδρισμό καί μέ 
θάρρος τό θΰμα σας. "Ισως άπ’ αύτή τή βοήθεια νά έξαρτάται ή ζωή του....

’Ενώ αύτά σκεπτόμουν ή πόρτα τοΰ χειρουργείου άνοιξε έπί τέλους. Κι’ ή
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πρώτη νοσοκόμα πού βγήκε μέ πληροφορεί ότι. ό κτυπημένος έχει σωθή. Ζητούσε 
επίμονα να μέ δή. Είπα να φύγω για να μείνη άνώνυμη ή πράξη μου...’Έτσι κά
νουμε συνήθως εμείς. Άλλα πήγα κοντά του σαν μουπαν ότι ήθελε νά πάω σπίτι του.

Κι’ άφοΰ τον συνώδευσα μέχρι το Νοσοκομείο, έφυγα τρέχοντας για το σπίτι 
του, την ΐδια στιγμή πού έκεϊνος μου έστελνε εύχές άπο τα βάθη τής ψυχής του 
καί ένα σωρό εύχαριστίες για όσα έκανα γι’ αυτόν.

Τό σπίτι του βρίσκονταν σέ μιά φτωχογειτονιά, στην άλλη άκρη τής ’Αθήνας. 
’Έκανα μισή ώρα νά πάω, γιατί έκείνη την προχωρημένη ώρα δεν υπήρχε λεω
φορείο....Κι’ όταν έφτασα—πριν νά χτυπήσω τήν πόρτα—ένοιωσα πόσο δύσκολη καί 
λεπτή ήταν ή άποστολή πού είχα άναλάβει.

Ναί, φίλοι μου. ’Εμείς σάς φέρνουμε πάντα τήν πρώτη είδηση γιά κάποιο 
κακό συμβάν καί το έργο αυτό είναι άπο τά πιο δύσκολα τής υπηρεσίας μας. 'Η  
καρδιά μας πονά μαζί σας, μά τά χείλη μας αγωνίζονται νά σάς μεταδώσουν ωμά 
έκεΐνο πού πριν λίγη ώρα συνέβη....Μάς βρίζετε πολλές φορές. Μέσα στον πόνο σας 
μάς ξεχνάτε. ’Αλλά γιά μάς δέν έχει σημασία αύτό. Κοντά σας μένουμε καί στήν 
χαρά καί στήν λύπη....'Η ώρα είναι πιά έξη. Νά οί πρώτοι εργάτες πού ξεκινάν γιά 
τή δουλειά τους. 'Η  δροσερή αύγοϋλα έρχεται νά ξεπλύνη τά χτεσινά σκοτάδια κι’ 
ένα βούϊσμα, σάν μιάς κυψέλης, άντιβοά στούς αιθέρες το τραγούδι τής δουλειάς.

"Εκανα τό καθήκον μου άπέναντί σας—τώρα είναι ώρα πιά νά γυρίσω στήν 
μάννα μου. Πηδώ σ’ ένα ταξί καί τραβώ γιά τό σπιτάκι μου. Ή  άγων ία πού ύπεχώ- 
ρησε προς στιγμήν ξαναθρονιάζεται τυραννικά στήν καρδιά μου.

Θά τήν βρώ άραγε ζωντανή; ρωτιέμαι καί ^αναρωτιέμαι....
Καί τή βρήκα ζωντανή. 'Η  μοιραία νύχτα έφυγε παίρνοτας μαζί της τήν 

άρρώστεια της καί τήν άγωνία μου. 'Η  ευτυχία πού νοιώθω δέν περιγράφεται καί 
θέλω νά τήν φωνάξω παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι καί νά προσθέσω!

Κάντε τό καθήκον σας παντού, πάντοτε ύπό όποιεσδήποτε συνθήκες καί ο 
Θεός θά σάς άνταμείψη.....

Αύτή είναι νομίζω ή περίληψη τού Κανονισμού τού ’Αστυνομικού μας Σώματος.

Σπΰρος Πηλός καί Άλέκος Άγγελόπουλος

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» άπηχούν τήν πνευ
ματική κίνηση των αστυνομικών μας και μαρτυρούν περί 
τού βαθμού τής μορφώσεως αυτών. Γι’ αύτό ακριβώς πρέ
πει ν’ αποτελούν τό έγκόλπιον δλων τών ’Αξιωματικών, 
’Αρχιφυλάκων καί ’Αστυφυλάκων.
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Εϋδυμο τ ε τ ρ ά ω ρ ο
«Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ άναφέρω δτι...... ούδέν συνέβη............... »

** *
Τή στιγμή πού γράφω τούτες τις γραμμές είμαι πολύ εύδιάθετος.... Εύδιά- 

θετος, ΐσον χαρούμενος! Δεν εϊν’ έτσι; Νομίζω δτι δλοι σας θά συμφωνείτε.... Καί 
δμως! Δεν είμαι καθόλου χαρούμενος....

Μάλλον κουρασμένος είμαι, γιατί προ μιας ώρας γύρισα άπο το τετράοιρο
10—14   Θά μου πήτε ίσως δτι θά έπρεπε νά κοιμούμαι τώρα, άφοΰ αυτήν τήν
ώρα δλος ό σοβαρός κόσμος κοιμάται! Συμφωνώ άπόλυτα άγαπητοί μου. ’Οφείλω 
δμως νά σάς πώ, νά σάς διαβεβαιώσω, δτι προσπάθησα νά κοιμηθώ, άλλά δεν τό 
κατώρθωσα. Μόλις γύρισα, άνέφερα στον ’Αξιωματικό 'Υπηρεσίας: «Λαμβάνω τήν 
τιμήν ν’ άναφέρω κ. 'Υπαστυνόμε δτι κατά τό διάστημα τού τετράωρου 10—14, 
ούδέν συνέβη.....» «Ο ύ δ έ ν;>Τ Μεγάλο ψέμμα! Νά ξέρατε πόσα μοΰ συνέβησαν.....

Καί δμως! Στον ’Αξιωματικό 'Υπηρεσίας είπα δτι «ούδέν συνέβη.....».
Παρέδωσα λοιπόν υπηρεσία καί έν συνεχεία... έφαγα'! Θά τό μαντεύσατε 

άλλως τε αύτό.... Έν συνεχεία άνέβηκα στο θάλαμό μου, έβγαλα τή στολή μου, 
ντύθηκα τις πιτζάμες μου σάν καλός άνθρωπος καί, έν συνεχεία σάν καλός άστυνο- 
μικός, ξάπλωσα στο κρεβάτι μου.

Μά πού ύπνος! Τά μάτια μου καρφώθηκαν στο ταβάνι τού θαλάμου καί δέν 
έλεγαν νά κλείσουν ούτε γιά ένα λεπτό!

Στριφογύρισα άρκετές φορές στο κρεβάτι μου, προκάλεσα τις διαμαρ
τυρίες ενός συναδέλφου μου πού τον ένόχλησε τό τρίξιμο τού κρεβατιού μου, —κοι
μόταν, βλέπετε αύτός— έπεκαλέσθην τό Θεό τού ύπνου μερικές φορές, άλλά τί
ποτα! Τίποτα άπολύτως! 'Ο ύπνος δέν φαινόταν πουθενά..... Άπογοήτευσις! Καί
σκεφθήτε οτι τό βράδυ.θά έκαμνα υπηρεσία 2—6!...... Γι’ αύτό, έπρεπε οπωσδή
ποτε νά κοιμηθώ. ! Μά άφοΰ ό εύεργετικός ύπνος δέν φαινόταν διατεθειμένος νά 
μοΰ σφαλίση τά βλέφαρα, αποφάσισα καί γώ.... ν’ άντιδράσω! Μέ τον τρόπο μου 
φυσικά.....

’Ανασηκώθηκα λοιπόν στο κρεβάτι μου, έβαλα τις κουβέρτες πίσω μου γιά
ν’ άκουμπάω, πήρα κόλλες καί μολύβι καί..... άκοΰστε!, άκοΰστε νά σάς πώ γιατί
είπα παραπάνω δτι είπα ψέμματα στον ’Αξιωματικόν 'Υπηρεσίας!......

«Ούδέν συνέβη......» Καί δμως!
• ** *

Στις δέκα άκριβώς, ό επί κεφαλής τής μικρής μας φάλαγγος κατά δυάδας 
αρχαιότερος συνάδελφος, πρόσταξε:

—"Αλτ!......
Συμμορφωθήκαμε δλοι, χαιρετήσαμε καί διαλυθήκαμε,.... άκολουθώντας ό 

καθένας ξέχωρο δρόμο γιά νά φθάσουμε στις σκοπιές μας.
Δέν είχα κάνει πέντε—έξη βήματα καί, νά μιά γρηούλα. ’Έμενε στήν άκρη 

τού πεζοδρομίου καί κυττοΰσε μέ δέος τό συρφετό τών λεωφορείων, ταξί, τρόλλεύ
μπάς, μοτοσακό καί κάθε είδους μεταφορικό μέσον πού συναγωνίζοντο στήν.....
συνοχή. ’Έκανε ή καημένη ένα βήμα μπρος καί άμέσως γύριζε πανικόβλητη δύο 
βήματα πίσω!.... Κυττοΰσε τούς άλλους πού.... άψηφοΰσαν τον κίνδυνο καί περνοΰ-
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σαν άπέναντι και σταυροκοπιόταν! Άστυφύλαξ δεν υπήρξε στή διάβαση εκείνη, 
να ρυθμίζη τήν κυκλοφορία......  Καί ή άμοιρη περίμενε ποιος ξέρει πόση ώρα......

Μόλις μέ είδε να πλησιάζω, ελαμψε άπό χαρά! Όρθωσε τό κυρτωμένο άπ’
τα χρόνια σώμα της, άνοιξε 
διάπλατα τα χέρια της καί φώ
ναξε:

—’Έλα γυιέ μου! ’Έλα
καί σέ περίμενα τόσην ώρα.....

—Εμένα περιμένατε;
—Εσένα. Τον ’Α σ τ υ 

φ ύ λ α κ α  !......
—'Ορίστε κυρία μου. Στή 

διάθεσή σας.
—Διάταξε παιδί μου τ ’ αυ

τοκίνητα να σταματήσουν για νά 
μπορέσω νά περάσω άπέναντι....

— Νά διατάξω;
— Ν αί! ’Αστυφύλακας δεν

είσαι;
—’Ελάτε κυρία μου μαζί μου, της λέγω.
— Μά θά μάς πατήσουν! ’Εσύ δεν φοβάσαι καθόλου;
—’Ελάτε. Δεν πατούν τ’ αύτοκίνητα......
Μ’ άκολούθησε μέ μικρά βηματάκια. Μόλις όμως φθάσαμε στή μέση τού δρό

μου, σταμάτησε άπότομα.
— Μή γυιέ μου! Μ ή! Θά μάς πατήσουν.... Μή θυσιάζεσαι γιά μένα.... Εί

σαι νέος καί πρέπει νά ζήσης......
—· Μά κυρία μου, ελάτε μαζί μου. Μή φοβάστε......
Έδέησε νά πεισθή ότι δέν θά μάς πατήσουν τ’ αύτοκίνητα. Καί περά

σαμε......  σώοι.!
— Θέλετε τώρα τίποτα άλλο;
—Ό χ ι παιδί μου νά πάς στο καλό. Σ ’ εύχαριστώ πολύ, πάρα πολύ.... Καλά 

τολεγα έγώ ότι σεις οί άστυνομικοί δέν φοβάστε τίποτα! Καλά έλεγα ότι σείς δί
νετε στους άνθρώπους εκείνο πού οί άλλοι δέν μπορούν νά δώσουν.... Ό  Θεός νά σάς 
έχη καλά όλους σας.... Ξέρετε τί έλεγα προχθές στή νύφη μου;.... Τής έλεγα ότι.....

— Μέ συγχωρεϊτε, άλλά έχω υπηρεσία, τήν διέκοψα. Χαίρετε.
— Στο καλό παιδί μου.... Νά σέ χαίρεται ή μανούλα σου....
Δέν έκανα δυο—τρία βήματα κι’ άκούω νά μοΰ φωνάζη.
— Ξέρετε κ. άστυφύλακα; Είμαι χήρα Συνταγματάρχου καί πάω νά πάρω τή

σύνταξή μου......
—’Αλήθεια; τής φώναξα ξεμακραίνοντας.
Καί σκέφθηκα: Γι’ αύτο μοΰ είπε «νά διατάξω» νά σταματήσουν τ’ αύτοκί

νητα......
** *

Πέρασαν όμως δέκα λεπτά καί πρέπει νά προχωρήσω λίγο πιο σύντομα γιά 
νάμαι στο καθωρισμένο σημείο εγκαίρως. Βαδίζω βιαστικά. Φθάνω καί ακολουθώ 
κανονικά τό δρομολόγιό μου.

Διαβαίνω κάτι στενά δρομάκια, στρίβω στή μεγάλη καμπή' καί νάμαι στή 
πολυάνθρωπη λεωφόρο. Σάν μυρμηγκοφωληά τούτος ό κόσμος πηγαινοέρχεται!
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Μπαίνει στα καταστήματα, ψωνίζει......  Να μια κοπελίτσα! Ξεπετάχθηκε άπό ένα
κομμωτήριο μ’ ένα πενηντάρικο στο χέρι......

Την παρακολουθώ μέ το βλέμμα μου. Σαν πεταλουδίτσα πεταχτή, ντυμένη »
στα ολόλευκα, πηγαίνει σ’ ένα περίπτερο......  Κάτι λέει στον πωλητή! Φεύγει μέ
κατσουφιασμένο λίγο τό γελαστό πρόσωπό της κα'ι πηγαίνει σ’ ένα άλλο περίπτερο.
Φεύγει κι’ άπό κεΐ, κάνοντας μία χειρονομία άπογοητεύσεως...... Πλησιάζει έναν
εΐσπράκτορα στη στάση των λεωφορείων. Κάτι του λέει καί αύτουνοϋ, κάτι τής λέει, 
κι’ αυτός.... Μά φεύγει πάλι, τρέχοντας τώρα καί· περνάει νευριασμένη άπό μπρο
στά μου, χωρίς νά μέ προσέξη.... Την κυττώ καί μου φαίνεται έτοιμη νά βάλη τα 
κλάμματα!.... Προχωρεί λίγο καί άποτείνεται σ’ έναν καστανά.... (πάντοτε μέ τό 
πενηντάρικο στο χέρι). Κάτι τής λέγει ό καστανάς σηκώνοντας τούς ώμους του.... 
’Εκείνη του μιλάει νευριασμένη, παίρνει μιαν άπότομη στροφή καί φεύγει......

— Κουνάει τό κεφάλι του ό καστανάς καί φωνάζει:
— Κάστανα ζεστά !......
Νάτην πάλι!.... Πάλι προς εμένα έρχεται!.... Είναι χλωμή καί άγανακτη- 

σμένη, καθώς μου φαίνεται. Ξάφνου, μέ βλέπει καί τό πρόσωπό της φωτίζεται I 
Μέ πλησιάζει πηδώντας, χαρούμενη λίγο, καί κυττάζοντάς με κατάματα, ένθου- 
σιασμένη λές καί άνακάλυψε τούς θησαυρούς του Σολομώντος, άναφωνεΐ, προτεί- 
νοντάς μου τό πενηντάρικο.

— Κύριε άστυφύλακα, κανείς δέν μου τό χαλάει!!! Χαλάστε το σείς......
Καί είπε τό «χαλάστε το, εσείς» άρκετά.... έπιτακτικά!.... Καί μέ ύφος θυμωμένο!

Τήν κυττάζω κάνοντας δτι δέν καταλαβαίνω.
—’Ακούσατε τί σάς είπα; Γρήγορα! Περιμένει ή κυρία τα ρέστα της.........

“Αχ θεέ μου......
Καί κτυπάει τα πόδια της στο πεζοδρόμιο!......
Μού κάνει έντύπωση ή...... άναίδεια τούτου του παιδιού!
Ξαφνικά θυμάμαι δτι προχθές πληρωθήκαμε καί ό καλός μας ό ταμίας μάς 

έδωσε δλο δεκάρικα καί μερικά χιλιόδραχμα. Σκέπτομαι νά τήν άφήσω νά περι- 
μένη λίγο, νά τής περάσουν τά νεύρα. Μού κάνει έντύπωση τό πείσμα, ή άφέλεια, ή 
άγένεια τούτου τού μικρού άγγέλου. ’Αλλά δέν βαρυέσαι, λέω μέσα μου. 'Ο άστυνο- 
μικός πρέπει νά έχη υπομονή, με
γάλη ύπομονή......

Καί άντοχή στά νεύρα του!
’Ιδίως δταν έχη νά κάνη μέ γυναί
κες......

Καί αύτή πού έχω τώρα 
μπροστά μου είναι μιά γυναίκα!

Μιά γυναίκα έν μικρογρα
φία..-.. Καί οί γυναίκες είναι.... 
γυναίκες...... !

Βάζω τό χέρι στήν τσέπη μου,
βγάζω τό......χρηματόδεμά μου καί
τής μετρώ ΓΕνα, δύο, τρία, τέσσαρα 
δεκάρικα. Συμπληρώνω καί κάτι
χιλιάρικα,... πέντε......  Άγαλίασις!
Ξεσυννέφιασμα! Αΐθριότης!..... Ό 'Ή λιος ξανάλαμψε στο πρόσωπό της! Μού δίνει.
τό πενηντάδραχμο καί...... συντετριμμένη μού λέγει:

— Μέ συγχωρεΐτε κύριε! Συγγνώμην.... ’Εγώ εννοούσα δταν σάς έλεγα νά
μού τό χαλάσετε, νά πάτε σείς στον περίπτερά, στον καστανά, στον εΐσπράκρορα, 
γιατί σέ σάς.... στον άστυφύλακα......  ποτέ δέν θά λέγαν δχι!!!1 ’Εγώ ποτέ δέν

Βγάζω τό... χρημοτόδεμά μου καί τη$ μετρώ!



1798 ’Αστυνομικά σκίτσα

φανταζόμουνα ότι σεις θά είχατε ψιλά γιά νά μοϋ χαλάσατε τό πενηντάρικο.... ’Α
φού δεν έχουν αυτοί πού έχουν ολόκληρες......  έπιχειρήσεις! Πώς θά έχετε σεις;
. —’Έτσι νομίζεις;

—Άμέ; Έ τσ ι νόμιζα.
Μένει γιά λίγο συλλογισμένη. Καί κατόπιν:
— Μωρέ, καλά μάς έλεγε μιά μέρα τ’ άφεντικό μας ! Γ ι ά  ό, τ ι δ ή π ο τ ε

ζ ή τ η μ α ,  ζ η τ ή σ α τ ε  τ ο ν  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό !  Μάς έλεγε δ,τι, ότι κι’ αν 
θελήσουμε, νάρθουμε σέ σάς.... Καί έγώ δέν τον καλοπίστευα.......

— Τώρα τον πιστεύεις;
—’Αλλά; τώρα! Τώρα τον παραπιστεύω....
Μ’ άφησε κι’ έφυγε τρεχάτη, άνεμίζοντας τά δεκάδραχμα...... καί τά χιλιό-

δραχμα........
*

*  *

Βαδίζω. Ή  ώρα είναι 12 καί ή κίνησις στους δρόμους όσο πάει καί μεγαλώνει. 
Παρατηρώ έναν γέρο χωρικό, φορτωμένον ένα ταγάρι στον ώμο του. Φορεΐ τό σκού
φο του—ένα μάλλινο καπέλλο μέ γείσο—καί στο χέρι έχει τήν γκλίτσα του......

Τον κυττάζω καί κάνω διάφορες σκέψεις.... Συγκρίνω αυτόν τον λεβεντό-
γερο μέ τούς άλλους πού βαδίζουν 
πλάϊ του, τούς «πρωτευουσιάνους». 
’Έρχεται καταπάνω μου, άφήνει 
κάτω τό ταγάρι του καί μέ χαιρετά 
βγάζοντας τό σκούφο του.

— Γειά σ’ όρ’ παλληκάρι μ’.
— Γειά σου παππού.
— Ούρέ πιδί μ’ πού μέν’ ού 

Θανάης ού Καραφουτιάς;
— Πώς ε’ίπατε;
— Ού Θανάσης ού Καραφου- 

τιάς, σ’ λιέου, πού μέν’;
(Πολύ παληό, θά μοΰ πήτε, έ;) 

Ξύνω τό κεφάλι μου. Κατα
λαβαίνω !.... Ό  γέρος τήν έπαθε σάν 
πολλούς άλλους....

—’Έλα ντέ! Πού μένει; ’Απορώ τώρα καί γώ.....
— Είσι πουλιτσμάνους....;.
— Ναί!
— Κι’ δέν ξέρς πού βρίσκιτ’ ού·Καραφουτιάς ού Θανάης, άπ’ τ’ Κολουπιτνί-

τσα; Τί διάουλου ξέρς;........
— Γιά στάσου γέρο. ’Έχεις τη διεύθυνση τού κ. Καραφωτιά;
— Τί διεύθυνσ’ ρέ; ! Σ ’ ν’ ’Αθήνα μέν! Οΰλ’ ή ’Αθήνα τούν γνουρίζ’. Είνι

γραμματιζούμινους! Στοΰ χουριό όταν ήταν πήγι δυο τάξεις στού Σχουλαρχείου.... 
Κ’ δώ έχ’ μιγάλου μαγαζί. Κι’ ουλους ου κόσμους τούν γνουρίζ’ ! Δέν ντρέπισι σύ, 
πουλιτσμάνους κι’ νά μή γνουρίζς—’πού μέν’; Ού κόσμους λέει στού χουριό ούότ’ 
σείς οί πουλιτσμάν’ ξέριτι τού κάθι τί!.... Κι’ τ ’ λόγου σ’ δέν ξέρς τού Θανάσ’ τού 

.Καραφουτιά μι’ τού μιγάλου μαγαζί;......
Σκέφτομαι μέ τί τρόπο θά τον διευκολύνω....
—’Έχετε συγγενείς εδώ;
— Ούόχ! Κανέναν δέν ΐέχου 1......

’Ακουστέ. Θά πάτε στην οδόν Κανάρη, άριθ. 80.
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’Έξαφνα μιά φαεινή ιδέα μοΰρχεται στο νοΰ.
— Δεν μοϋ λέτε, μένει πολλά χρόνια στήν ’Αθήνα ό Καραφωτιάς;
—Ά π ’ τοϋ τριγιάντα!.....
— Γιά περίμενε λίγο.
Μπαίνω σ’ ένα κατάστημα. Μήπως μαντέψατε τί θά έκανα;... “Οχι;......

’Ακόμα;.... Μπαίνω λοιπόν καί ζητώ τόν.... τηλεφωνικό κατάλογο! Ξεφυλλίζω. 
Καρ—Καρατ—Καραφωτιας ’Αθανάσιος—’’Έμπορος, τηλ. 888.888 οδός Κανάρη 80.

Βγαίνω. 'Ο γέρος μέ κυττά άνυπόμονα.
—Ίέ; Τί ΐέκανις; Τούν ξέρουν αύτοίν;
—, Οΰόχ’ ! τοϋ άπαντώ καί γώ !
— Κι’ τώρα; Τί θά γίνου’ γώ ού έρμους μέσα σ’ αυτήν τ’πουλιτεία; Θά χα-

?θοϋ! Κι’ δεν ίέχου κι’ εισιτήρια νά γυρίσου πίσου στού χουριό......
Τραγωδία!!....
—’Ακουστέ. Θά πάτε στήν οδόν Κανάρη, άρ. 80. Θά πάρετε αυτό τό λεωφο

ρείο τό μεγάλο πού έρχεται τώρα καί θά κατεβήτε στήν πλατεία Κολωνακίου. ’Ε
κεί, ρωτήστε γιά τόν άριθμό καί θά σάς πουν....

— Μ’ λιές άλήθεια ούρέ; “Η μι’ κουρουιδεύς;
—’Αλήθεια! ’Αλήθεια σάς λέγω......
— Κι’ πώς τού βρήκεις; .
—’Έλα ντέ! Πώς τό βρήκα; ’Αλλά πηγαίνετε, πηγαίνετε πριν φύγει τό λεω

φορείο....
— Οΰ! Ρέ μαννοϋλα μ’. Ζ ή τ ο υ  ή ’Α σ τ υ ν ο υ μ ί  α......
Σκοντάφτει στή σκάλα τοϋ λεωφορείου καί άνεβαίνει καί... πάει......

*  '  ; ’' · Ρ* *
Προχωρώ άκολουθώντας τό δρομολόγιό μου.'Η ώρα είναι τώρα 13.30' περίπου. 

Βρίσκομαι έξω άπό ένα έστιατόριο. Λαχταριστές μυρουδιές φθάνουν καί μοϋ κεν
τούν τήν όρεξη.... Πελάτες δέν υπάρχουν άκόμη, καί ό Καταστηματάρχης κάθεται 
στήν πόρτα μέ σταυρωμένα τά χέρια καί τήν πετσέτα στον ώμο.... καί περιμένει. 
’Έχει στολίσει τά τραπέζια μέ 
λουλούδια καί μέ ολόλευκα κα
θαρά τραπεζομάνδηλα....

Νά μιά πελάτις! Ψηλή, 
λικνιστή, άδύνατη, ξανθειά. Φο- 
ρεΐ καπέλλο καί τό πρόσωπό 
της τό σκεπάζει ένα μαΰρο βέ
λο. Μπαίνει καί κάθεται....

Κάνω νά προχωρήσω, ό
ταν έρχεται τρέχοντας ό κατα
στηματάρχης καί μοϋ λέει άγα- 
νακτησμένος, άναστατωμένος.

—Κύριε ’Αστυφύλακα! ’Ε
λάτε μιά στιγμή.... ’Ελάτε νά 
τήν δήτε!.... Μέ είπε βώδι!!!.... “Ακου! ’Εμένα νά πή βώδι!!—

■—- Νά τής κάνετε μήνυσι έπί εξυβρίσει κύριε......
— Σάς παρακαλώ, ελάτε μιά στιγμή!.... Φαίνεται διατεθειμένη νά μοϋ πή

υα’ άλλα πολλά..... Βρίζει!....
Τό ύφος του ήταν......  άξιολύπητο! Τόν άκολούθησα λοιπόν. Μπαίνοντας
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μέσα, μέ βλέπει ή κυρία μέ τό βέλο καί μου κάνει νόημα να πλησιάσω.... Συμμορ
φώνομαι καί πηγαίνω στο τραπέζι της.

—Έσύ.... βώδι!!!, μοϋ λέγει!
— Ευχαριστώ για τό.... κοπλιμέντο!.... Εΐσθε πολύ εύγενής!
—ΤΩωωω! Γιές! ’Ίγγλις.... ευγενικοί, εύγκενεΐς....
— Το βλέπω!!....
'Ο Καταστηματάρχης μέ πλησιάζει.
— Ξένη είναι;....
— Ναί! Είναι Άγγλίδα.... Καί, δυστυχώς γιά σάς κύριε.... Ξέρετε, υπάρχει,

ή έτεροδικία......
—Έτεροδικία; Έ γώ  θά της κάνω μήνυση καί στήν άλλη άκρη τοϋ κόσμου νά 

πάη!....
'Η  κυρία φαίνεται νά μήν καταλαβαίνει άπ’ ότι λέμε εμείς. Κυττα έμβρι— 

θώς τον κατάλογο καί μοϋ λέγει πάλιν.
—Έσύ.... βώδι......

Νοιώθω τήν έπιθυμία νά την άρπάξω άπ’ τά μαλλιά! Μά.... συγκρατιέμαι..
—Έγκώ.... άγγελάδα.... μοϋ ξαναλέει!
—Έ !  τώρα κάτι πάει κι’ έρχεται!, λέγω κατ’ ιδίαν.
— Λοιπόν, έγκώ.... έσύ..... γάμο κάμουμε.... τί γίνεται; μοϋ λέει!
’Απορώ! ’Έξαφνα μιά φαεινή ιδέα μουρχεται στο νοϋ!
— Μ ο σ χ α ρ ά κ ι  !!! Φωνάζω......
—Ώ ω ω ω ! Γιές!.... γιές.... μοσχαράκι τέλω νά φάω.... καί ντέν θυμάμαι πώς: 

τό λένε......
— Τρέξε χριστιανέ μου, λέγω στον καταστηματάρχη. Μοσχαράκι θέλει νά

φάη ή κυρία καί μάς παιδεύει καί.... μάς βρίζει τόσην ώρα! .....
'Ο καταστηματάρχης τρέχει νά σερβίρη στήν κυρία. Σέ λίγο έρχεται.
— Γιατί, ντέν λέτε., κατάλογκο.... μοσχαράκι;
— !!!!........  (Τσιμουδιά ό καταστηματάρχης).
Θεώρησα τήν άποστολή μου λήξασα εκεί μέσα καί έτοιμαζόμουν νά φύγω. 

Ρωτώ τον καταστηματάρχη φεύγοντας:
— Θά τήν μηνύσετε τώρα;
—’Ό χι, όχι κύριε πόλισμαν!.... τώρα τής τό συγχωρώ! Λεπτά θά μ’ άφήσει. 

βλέπετε!......
— Τότε, νά σάς μηνύσω έγώ πού.... δέν γράψατε στον κατάλογο τό μοσχα

ράκι ενώ έχετε παρασκευάσει;....
— Γιά τό Θεό! Μή, μη κ. ’Αστυφύλακα! Δέν τό ξανά κάνω......
Έφυγα, Στο δρόμο άναρρωτήθηκα τί μπορεί νά γινόταν αν δέν συνεννοού- 

μεθα μέ τήν ξένη.... Ευτυχώς όμως!....
*

«Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ άναφέρω ότι, .... ούδέν συνέβη». Ποΰ νά ξέρατε κ. 
'Υπαστυνόμε πόσα μοϋ συνέβησαν!!! Καί μόνον αυτά; ’Αλλά άλλη φορά θά σάς: 
πώ καί τ’ άλλα.... Μαζί μέ κείνα πού θά μοϋ ξανασυμβοΰν στο τετράωρο.

X. Σ τ - ς  
Άστυφύλαξ
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(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)
-  ΙΒ -

«Παρακολούθησα τήν κηδεία της μέχρι τοϋ τάφου, πού έδωσα έντολή να 
» είναι άνθοστόλιστος.

« Ό  πόνος μου, έγινε πόνος όλου τοϋ νησιού καί τότε κατάλαβα πώς μια 
» γοητεία πού άσκοϋσε ή Καίτη, ήταν αιτία νά πενθήσουν όλοι οί κάτοικοι για το 
» χαμό της. Για μένα 
» όμως, χάθηκε κάποια 
» άνώτερη ύπαρξη, για- 
» τί δεν ήταν μόνο ή γυ- 
» ναΐκα μέ τήν εύαίσθη- 
» τη ψυχή' ήταν ή γυ- 
» ναΐκα, πού έθυσίασε 
» κάτι, στο όποιο πί- 
» στευε, για νά δώση 
» σέ μένα τήν ευτυχία,
» όταν εγώ νόμιζα ότι 
» θά της· χάριζα μέρος 
» άπό τήν δική μου εύ- 
» τυχία, ένω τά πάντα 
» άνήκον σ’ αύτή.

« Κάποια σημεί- 
» ωσι στο ήμερολόγιό 
» της πού μου άνήκει 
» καί πού δεν θά τό 
» ίδή ποτέ μάτι άνθρώ- 
» που μου τό λέει.

« Εύρηκα γράφει, τήν ευτυχία στον ύπνο, πού μοϋ χαρίζει ή μορφίνη. Τή ζωή 
» μου τήν κάνει μιά στιγμή, τή μηδενίζει- μέ φέρνει στον πνευματικό κόσμο άπό 
» τον όποιο πλάστηκα. Θέλησα νά προσφέρω στον εαυτό μου τον αιώνιο ύπνο καί 
» μέ εμπόδισε ένας νέος. Πιστεύει νά μοϋ χαρίση κάποια εύτυχία, ένω εγώ ήμουν 
» ευτυχισμένη έτσι πού ήμουν. ’Αλλά γιατί νά τον πικράνω; βρίσκει τήν εύτυχία 
» στήν ζωή πού εγώ τήν κάνω νά μικραίνη, ένω αύτός καταβάλει κάθε προσπάθεια 
« νά τήν μακραίνη».

'Η φωνή τοϋ Μόρφη όταν πλησίασε στο τέλος της ιστορίας αύτης έσβυνε, 
τό κεφάλι του έγυρε πάνω στο στήθος του καί όταν είπε τά τελευταία λόγια, στά
θηκε αρκετά λεπτά ακίνητος, σάν νά προσπαθοϋσε νά διαλύση τ’όνειρο πού έβλεπε 
κι’ ύστερα, στράφηκε σέ μένα καί μέ κάποιο άνεπαίσθητο πικρό μειδίαμα στά χεί
λη του μοϋ λέγει:

Παρηκολούθησα τήν κηδεία τη; μέχρι τοΟ τάφου, ποϋ έδωσα 
έντολή νά είναι άνθοστόλιστο;.
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« Σ ’ εύχαριστώ, πού είχες τήν καλωσύνη νά μ’ άκούσης" ν’ άκούσης την ίστο- 
» ρία ένόςνάλήτη, ενός πού ζητάει τή λήθη στον ύπνο, στήν άφάνεια.

<.( Πέρασαν' άπό τότε δέκα χρόνια· για μένα όμως αυτά τά χρόνια δέν ήσαν 
» παρά λίγα λεπτά τής ώρας. Τή συνέχεια τής ιστορίας αύτής αν εχης τήν καλωσύνη 
» θά τήν έυρής μέσα στά χαρτιά αύτά τά βρώμικα, πού σοϋ έδωσα».

Σηκώθηκε καί περπατώντας σάν σκιά, μέ τά κουρέλια του, κατέβηκε τή σκά
λα. Τον συνώδευσα μέχρι τήν εξώπορτα καί τοϋ έσφιξα το χέρι, χωρίς νά μπορώ 
νέ εΐπώ τίποτε. 'Ο μεγάλος πόνος τοϋ άλήτη αύτοΰ μ’ έκανε νά τον σεβαστώ. 'Ύ
στερα άνέβηκα πάλι στο γραφείο μου καί πήρα τό δέμα τοϋ Μόρφη. Τό ξετύλιξα" 
είχε γραφή κάποια ιστορία περίεργη. ’Ηταν τό ημερολόγιο τοϋ άλήτη Μόρφη.

Διάβασα τό πρώτο κομάτι, πού έπεσε στά μάτια μου, άθελά μου συνέχισα 
τό δεύτερο, τό τρίτο καί πρέπει νά μοϋ έκαμαν μεγάλη έντύπωσι γιατί έξακολούθησα 
τό διάβασμα χωρίς νά σηκωθώ καθόλου νά κοιμηθώ. ’Έτσι καθιμένος στο γραφείο 
μου διάβαζα ώλονυχτίς τά χειρόγραφα τοϋ Μόρφη, πού όπως ό ίδιος είπε ήταν ή 
συνέχεια τής ιστορίας, τήν οποία μοϋ διηγήθη τό βράδυ έκεΐνο καί πού τή δίνω πα
ρακάτω, όπως άκριβώς είναι γραμμένη στά κουρελιασμένα χαρτιά τών κιβωτίων, 
στά περιθώρια διαφόρων κοματιών έφημερίδων καί στο πίσω μέρος ποικίλων δια- 
φημήσεων εμπορευμάτων, θεατρικών έργων ή κινηματογραφικών ταινιών.

5 τοϋ Σεπτέμβρη 1928
Άπόμεινα μόνος μέ τον πόνο μου. Πέρασε ένας μήνας άπό τό χαμό τής Καί-

της καί γώ αισθανόμου
να σάν νά μήν υπάρχω. 
Στόλισα, τήν κάμαρά 
της καί τήν έκλεισα, 
αλλά τίποτε δέ μπορεί 
νά μοϋ δώση έκεΐνο πού 
έχασα. Έπίστευα ότι ή 
εύτυχία είναι στή ζωή, 
τώρα όμως θυμοϋμαι τά 
λόγια τής Καίτης καί 
νοιώθω πώς κάποια θυ
σία έκαμε γιά μένα στά 
δυό χρόνια πού ζήσαμε 
μαζί. Γυρίζω μέσα στον 
κήπο καί νομίζω πώς 
τή βλέπω παντοΰ νά 
μοϋ χαμογελά εύχαρι- 
στημένη, Ινώ εγώ πονώ 
περισσότερο...

Πήρα άπόφασι νά 
φύγω άπό τό νησί. Βρή
κα μάλλιστα κάποιον 
γαιοκτήμονα πού άγό- 
ρασε σέ καλή τιμή τό 
σπιτάκι μας. Έμάζεψα 
διάφορα μικροπράγματα 
τής Καίτης καί τά το
ποθέτησα μέσα σέ μιά 
μικρή καλλιτεχνική κα- 

Γυρίζω μέσα στόυ κήπο καί νομίζω πώζ τήν ’βλέπω παντού σετινα. Πήρα και μια 
νά μοϋ χαμογέλα ευχαριστημένη.... μικρή θήκη απο χρυσό



Ναρκό 1803

καί έλεφαντοστό, όπου τοποθετούσε τή μορφίνη, πού τόσον καιρό μου την έκρυβε 
καί τή φανέρωσε μόνο στο μελωδικό της τραγούδι, πού πήρε μαζί καί τή ψυχή της. 
Είχε παραδοθή στο ναρκωτικό, στον πανάρχαιο, στον αιώνιο Θεό τού ύπνου.

"Υστερα άπό δυο μέρες έφυγα άπ’ τό νησάκι πού μας φιλοξένησε καί, δπου 
άφησα τήν εύτυχία μου, παίρνοντας μαζί μου τον πόνο. Ελπίζω όταν περιπλανηθώ 
σ’ άλλους τόπους νά λησμονήσω. ’Ίσως δέ νά μπορέσω νά βρω τή δύναμί μου πού 
μέ έγκατέλειψε.

8 τού Νοέμβρη 1928
Τό χαμόγελο της Καίτης μέ παρακολουθή παντού. Είναι άδύνατο νά λησμο

νήσω. ’Έχω τώρα 20 μέρες, πού μπήκα στήν υπηρεσία μιας πλούσιας κυρίας στή 
Ρώμη. Τά λεπτά, πού πήρα άπό τό σπίτι σχεδόν τα μοίρασα δλα στούς πτωχούς. 
Μοΰ είχαν άπομείνει μερικές χιλιάδες πού τις κατάθεσα σέ μια Τράπεζα. ’Εργά
ζομαι τώρα στο αυτοκίνητο τής κυρίας, πού φαίνεται ότι κάτι έχει καταλάβει άπό 
τον πόνο μου. Νομίζω μάλλιστα (ίσως νά πλανιέμαι) πώς μοΰ φέρεται μέ περισ
σότερη οικειότητα άπό τούς άλλους. Είμαι πρόθυμος στή δουλειά. Θέλω νά εργά
ζομαι πολύ γιά νά μή μοΰ μένη καιρός νά σκέπτομαι. ’Έπαψα πλέον νά γράφω. 
Προχθές πήγα στο πρακτορείο των εφημερίδων καί πήρα ένα περιοδικό άπό τήν 
’Αθήνα. Οί κύκλοι, πού είχαν συνηθίσει νά μέ διαβάζουν έχουν άνησυχήσει γιά τήν 
αιφνίδια εξαφάνισή μου. Δέν σκοπεύω νά γράψω πιά, γιατί δέν πιστεύω σέ τίποτε 
άπ’ οσα έγραφα άλλοτε.

'Η  κυρία μου μιά μέρα μέ παρακολουθούσε πού έπλενα τό αύτοκίνητο. Τήν 
είδα στον καθρέπτη τού αυτοκινήτου. Φαίνονταν σάν κάτι νά έσκέπτετο μέ εύχα- 
ρίστηση γιά μένα. "Οταν έστρεψα δμως προς αυτήν ύπόκρίθηκε πώς δέν μέ άντε- 
λήφθη. Αισθάνομαι δτι δέν άνήκω στή δική της τάξη καί άποφεύγω νά συζητώ πολύ, 
μέ τό προσωπικό του μεγάρου της, έτσι πού έχω σχεδόν άπομονωθή. Σκέπτομαι, 
αύριο νά πάω στήν κυρία μου νά μέ πληρώση καί νά φύγω. Δέν είναι δυνατόν νά 
μείνω περισσότερον έκεΐ.

14 τού Νοέμβρη 1928
Έταράχθη ή κυρία, δταν τής είπα τήν άπόφασί μου, άλλά κατώρθωσε νά τό 

κρύψη. Δέν ξέρω τί αισθάνεται γιά μένα αύτή. ’Ίσιος κάποιον οίκτο. Μά αύτό μέ 
πειράζει πολύ. Θέλω νά μήν ένδιαφέρεται κανείς γιά μένα, θέλω ν’ άπομείνω μο
νάχος, ολομόναχος. Μοΰ 
έδωσε τό μισθό μου καί 
μέ άποχαιρέτησε ψυχρά.
"Οταν πέρασα τήν εξώ
πορτα τήν πήρε τό μάτι 
μου πού ήταν στήν βε
ράντα καί μέ παρακο
λουθούσε. Αύτό μέ πεί
ραξε πιο πολύ καί έπε- 
τάχυνα τό βήμα μου.
Περπάτησα τέσσερες μέ
ρες. Ρωτώντας τούς χω- 
ριάτες έμαθα πώς ύπάρ- 
χει ένα άγρόκτημα με
γάλο δπου εύκολα μπο
ρεί νά δουλέψη κανείς.
Νομίζω πώς είμαι άρ-
κετά  δυνατός γ ιά  νά ΜοΟ εδωσε τό μισθό μου καί μέ άποχαιρέτησε ψυχρά.



1804 Ν. Άρκαδιανοϋ

μπορώ ν’ άντέξω στη δουλειά του χωραφιού και δεν έδίστασα να παρουσια
στώ στον γαιοκτήμονα, έναν άγαθό ’Ιταλό, πού μέ έδέχθη στήν υπηρεσία του μέ 
κάποιο δισταγμό γιατί το παρουσιαστικό μου τον έκανε ν’ άμφιβάλη αν μπορώ νά 
τα βγάλω πέρα μέ τις σκληρές άγροτικές δουλειές. Ρίχτηκα όμως στήν δουλειά μέ 
όρεξη καί προσπαθούσα νά κουράζω όσο μπορούσα περισσότερο τον εαυτό μου γιά 
να κοιμάμαι τό βράδυ βαθειά καί νά μη σκέπτωμαι τίποτα. Ξυπνώ τά χαράματα 
καί άρχίζω τό όργωμα της γης’ παρακολουθώ τό άλέτρι πού άνοίγει τ ’ αύλάκια στο 
πλούσιο χώμα καί σκέπτομαι πώς αύτή ή ζωή ή κουραστική άλλά φυσική θά μέ 
ωφελήση. Συνεχίζω τή δουλειά άκόμη καί ύστερα άπό τό βασίλεμα τού ήλιου, ώς 
πού νά γίνη πυκνό σκοτάδι. Τά βουβάλια κουράζονται κι’ αύτά καί τότε αισθάνο
μαι ευχαρίστηση, γιατί ό πόνος μου πνίγεται στον ύδρώτα, πού στάζει άπό τό μέ
τωπό μου. Συχνά μ’ επισκέπτεται στο περίπτερο όπου κοιμάμαι ό γαιοκτήμονας

καί φαίνεται σάν νά έκ- 
δηλώνη σέ μένα κάποια 
ιδιαίτερη συμπάθεια. 
Προχθές κτυπώντάς με 
στον ώμο μοΰ λέγει. 
«Δέν είναι παιδί μου γιά 
σένα αύτή ή δουλειά, μά 
νά μή κουράζεσαι πολύ».

Δέν άκούω όμως 
τίποτε άπό αύτά. θέλω 
νά κουράζω πολύ τό. 
κορμί μου γιά νά ξεχνώ. 
ΟΙ εργάτες μοΰ φέρονται 
μέ κάποια εύλάβεια καί 
μέ συμπονούν. ~Αρά γε 
έχουν καταλάβει τίποτε 
άπό τή ψυίχική μου α
γωνία; Είναι όλοι τους 
καλοί άνθρωποι. Μοιά
ζουν μέ τ’ άγριολούλου- 
δα πού τά βρίσκει κα
νείς εύκολα καί μπορεί 

«Δέν είναι παιδί μου γιά σένα αύτή ή δουλειά, μά νά μή κου- ν’ άναπνέη τό λεπτό α
ράζεσαι πολύ». ρωμά τους χωρίς καμ-

μιά δυσκολία.
Φαίνεται πώς δέν τρώγω όσο πρέπει, γιατί ό Βιτσέντσος, επιστάτης τού κτή

ματος, μοΰ είπε πολλές φορές, ότι πρέπει νά τρώγω καλά, γιατί τό χωράφι γερνάει 
γρήγορα τούς άνθρώπους.

’Έχω πέντε μήνες στο κτήμα. Παρακολούθησα τή σιτοσπορά, ύστερα τό γέν
νημα πού φύτρωσε καί έδωσε γρήγορα - γρήγορα, στο καστανόμαυρο χρώμα τόΰ 
κάμπου μιά ελπίδα. "Ολα πρασίνισαν καί είναι χαρούμενα. 'Ο καιρός βοήθησε καί 
τώρα βλέπει κανείς μέ ύπερηφάνεια τούς κόπους του. Τά στάχυα πλούσια βαραί
νουν σάν νά θέλουν νά εύχαριστήσουν τή γή πού μέ τόση καλωσύνη τά κρατεί καί 
τούς δίνει τροφή. Μά καί μεΐς μέ λαχτάρα περνάμε άνάμεσά τους καί τά χαϊδεύουμε 
σάν κάτι, πού τό δημιουργήσαμε, καί τού έδώσαμε ζωή.

Χθές ήταν Κυριακή καί μαζί μέ τούς άλλους χωρικούς πήγα, στήν έκκλησία 
καί παρακολούθησα τή λειτουργία. Καλλίτερα νά μή είχα πάει. Τό αρμόνιο καί οί 
εκκλησιαστικές συμφωνίες, πού τις έψαλλαν τέσσαρα μικρά κοριτσάκια μ’ άναστά-



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

0 ΑΝΤΙΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
Ή  έφημερίς «Καθημερινή» της 21—11—54 έδημοσίευσεν την κατωτέρω άν- 

παπόκρισιν έκ Παρισίων έν σχέσει μέ τον διεξαγόμενον ύπό τής Κυβερνήσεως 
άντιαλκοολικδν άγώνα.

Παρίσι 20 Νοεμβρίου 1954. 'Η  εθνική ομοσπονδία των Γάλλων ξενοδόχων 
έδήλωσεν, ότι δεν θά συμμετάσχη εις τον άγώνα προς καταπολέμησιν τοΰ άλκοο- 
λισμοΰ εις Γαλλίαν. Εις ψήφισμα έπικυρωθέν άπό τήν έτησίαν συνέλευσίν της, ή 
ομοσπονδία έδήλωσεν, ότι «τα άνεπαρκή μέτρα άπαγορεύσεως ήμποροϋν να έχουν 
ύ ς  άποτέλεσμα μόνον τήν άπάτην».

'Ο... γαλακτοπότης Γάλλος πρωθυπουργός κατέστησε τον άλκοολισμόν πρω
τεύον θέμα συζητήσεως εις ολόκληρον τήν χώραν διά των προσωπικών του παραι
νέσεων έπί τοϋ ζητήματος και κυρίως διά τών προτάσεων του περί μιας σειράς νέων 
νόμων πού θά έπιβάλουν τό κλείσιμον τών μπάρ, τουλάχιστον άπαξ τής έβδομάδος 
καί όλα τά πρωινά, τον έλεγχον τής βιομηχανίας «οικιακού ζύθου» καί τήν έλάτ- 
τωσιν τοϋ άριθμοΰ τών ταβερνείων.

Εις συγκέντρωσιν εις τήν οποίαν έξητάσθησαν κυρίως τά προβλήματα αύτά, 
ή ομοσπονδία ξενοδόχων—ή οποία περιλαμβάνει τούς κλάδους—άντέδρασεν, ώς 
άνεμένετο.

Τρεις κυρίως κλάδοι περιλαμβάνονται εις τήν άνωτέρω ομοσπονδίαν: Ξενο
δοχεία, έστιατόρια καί ταβερνεΐα. Μέ τήν ομοσπονδίαν σχετίζεται έπίσης ή έθνική 
ένωσις βιομηχάνων ελαφρών ποτών, ή οποία ένδιαφέρεται ιδιαιτέρως διά τό δη- 
μιουργηθέν ζήτημα περί άλκοολισλοΰ.

«'Η άπαγόρευσις τής βιομηχανίας καί τής πωλήσεως ώρισμένων ποτών, 
τών οποίων ή παραγωγή άπαγορεύεται αύστηρώς θά είχεν ώς άποτέλεσμα πράγ
ματι τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας καί τής πωλήσεως λαθραίων προϊόντων, προς 
ζημίαν τών οικονομικών τής χώρας καί τής δημοσίας υγείας», λέγει τό ψήφισμα 
τής συνελεύσεως.

"Οσον άφορά τήν άπαγόρευσιν τοϋ σερβιρίσματος οινοπνευματωδών ποτών 
κατά τάς πρωινάς ώρας, ή ομοσπονδία έβεβαίωσε τά εξής: «Τάς πρωϊνάς άκρίβώς 
ώρας, ή πελατεία μας καταναλίσκει σχεδόν κατά 90ο)ο μόνον υγιεινά ποτά».

Έν τώ μεταξύ μία στατιστική μελέτη τής καταναλώσεως οινοπνευματωδών 
εις Χώρας τής Εύρωπαϊκής οικονομικής συνεργασίας δεικνύει τούς άκολούθους άριθ- 
μούς, διά μετατροπής όλων τών τύπων τών άλκοολικών ποτών, (μπύρας, οίνου, 
λικέρ, κλπ.) εις μέση'ν ποσότητα καθαροΰ οινοπνεύματος καταναλισκομένην απο 
τούς ενηλίκους έτησίως κατά κεφαλήν: Γαλλία 30.5 λίτρας, ’Ιταλία 14.2, ’Ελβε
τία 13, 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι 9.4, Μεγάλη Βρεττανία 9.3, Βέλγιον 8.8, Δυτική 
Γερμανία 6.1, Σουηδία 5.1, Δανία 4 λίτρας.

τωσαν. Φαίνεται ότι έδάκρυσα καί δεν μπόρεσα νά κρύψω τήν ταραχή μου γιατί 
μέ κυττοΰσαν όλοι μέ μιά έκφραση πόνου, καί όταν ό παπάς έθυμιάτιζε έστάθη περισ
σότερο μπροστά μου, μέ κύτταξε κατάματα υστέρα έκλινε τό κεφάλι, του προς τά 
κάτω κι’ έπροχώρησε προς τό βήμα. Δέν άντεξα πλέον καί έφυγα άπό τήν εκκλησία..

Είναι αδύνατο νά λησμονήσω. Τό χλωμό προσωπάκι τής Καίτης, τό άγγε- 
λικό της τελευταίο τραγούδι πού έσβυσε μαζί μ’ αύτήν, τό άκούω πάλι σάν μιά με
λωδία μακρινή. Καταβάλλω προσπάθεια νά πλησιάσω γιά ν’ άκούσω καθαρώτερα 
καί δέν μπορώ. "Ολα σβύνουν ώς καί ή ζωή μου. Αύτό τό καταλαβαίνω πιά. ’Απο
φάσισα νά φύγω καί άπό δώ γιατί δέν θέλω νά πονοΰν μαζί μου καί οί χωρικοί πού 
συχνά έρχονται καί άμίλητοι μένουν κοντά μου. Θά φύγω καί θά περπατώ σάν ένας 
έρημος διαβάτης, μέ τήν άνάμνηση έκείνης πού ύπήρξε γιά μένα, ένα όνειρο, μιά 
φαντασία. (Συνεχίζεται)



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ 64
«Περί τηρήσεως υπηρεσιακών ήμερολογίων ύπό αστυνομικών».

"Αρθρον 1. ΟΙ αστυνομικοί απάντων των βαθμών (συμπεριλαμβανομένων καί τών κ.κ. Διοι
κητών) τών υπηρεσιών: α) Γενικής ’Ασφαλείας, β) ’Αγορανομίας, (περιλαμβανομένης της Γεν.. 
Έποπτείας ’Αγορανομίας), γ) Τροχαίας Κινήσεως, δ) Προστασίας Έθν. Νομίσματος, ε) ’Αλλο
δαπών καί στ) ’Ελέγχου Αιμένων καί ’Αερολιμένων, ύποχρεοϋνται να τηρούν ατομικόν ήμερολό— 
γιον τής έκτελουμένης καθ’ έκάστην υπηρεσίας των.

"Αρθρον 2. Σκοπός τοϋ ήμερολογίου είναι, όπως άπαντες οί αστυνομικοί τών έν άρθρω I, 
άναφερομένων υπηρεσιών έξ ίσου ύποβοηθοϋνται καί προστατεύονται έν τή έκτελέσει τών κα
θηκόντων των, παρέχοντες ταυτοχρόνως έν δεδομένη στιγμή, άκριβεΐς καί σαφείς μαρτυρίας ή 
πληροφορίας εις τάς δικαστικάς καί διοικητικάς άρχάς περί διαφόρων συμβάντων ή άδικημάτων,. 
έφ’ ών έν τώ κύκλιο τής άρμοδιότητος αυτών ένήργησαν.

"Αρθρον 3. α) Τό έν λόγω ήμερολόγιον είναι τετράδιον συνήθων διαστάσεων καί συμπλη- 
ροΰται μεθ’ έκάστην μετά την πρωινήν καί άπογευματινήν υπηρεσίαν:

Ή  ήμερομηνία εις αύτό θά άλλάσση κατά 24ωρον ώς άκολούθως:
15 ’Οκτωβρίου 1952. Ημέρα Τετάρτη

β) Εις αύτό αναγράφονται ίδιοχείρως καί έν περιλήψει τά έκτελούμενα υπηρεσιακά καθή
κοντα ύπό τοϋ κατόχου ώς καί τό χρονικόν διάστημα καθ’ δ τά καθήκοντα ταϋτα έξετελέσθησαν. 
Είδικώτερον δέον έκ τής έγγραφής νά έμφαίνωνται άπασαι αί κινήσεις τοϋ κατόχου, τά ονόματα 
κλπ. τών προσώπων άτινα δι’ υπηρεσιακήν ΰπόθεσιν συνήντησε καί προέβη είς ένεργείας ώς καί. 
σύντομος περιγραφή τής σχετικής ΰποθέσεως. Έάν τυχόν πρόκειται περί ζητήματος έμπιστευ- 
τικής φύσεως θά άναγράφωνται τά πρόσωπα συνθηματικώς, συμφώνως προς τάς οδηγίας τοϋ» 
προϊσταμένου ή δεν θά γίνεται έγγραφή, άλλ’ απλώς μνεία οτι μετέβη δ ί  ένέργειαν έμπιστευτικής. 
ύποθέσεως δ ί  ήν υπεβλήθη τό άπό....ειδικόν δελτίον πληροφοριών, ή αναζητήσεων ή έξακριβώσεων. 

Παράδειγμα έγγραφής εις ήμερολόγιον:
'Ώρα 8 π.μ. άνέλαβον υπηρεσίαν έν τω γραφείω μου. Έθεώρησα τά βιβλία Συμβάντων^ 

τηλεφωνημάτων ώς καί τά ήμερολόγια τών υπαλλήλων.
"Ωρα 10 π.μ. μετέβην είς ’Αστυνομικήν Δ)νσιν κατόπιν διαταγής τοϋ κ. Διευθυντοϋ. Εις 

Δ)νσιν έλαβον διαταγάς διά τήν απογευματινήν διαδήλωσιν.
"Ωρα 11 π.μ. έπέστρεψα είς γραφεΐον. Τήν 11.45' μετέβην είς οδόν Πειραιώς 8 δπου έλαβε 

χώραν κλοπή διαρρήξεως είς χρυσοχοεϊον Ν.Π. παρέμεινα μέχρι 12.30' δτε έπέστρεψα είς γρα
φεΐον, έποπτεύων τής ένεργουμένης προανακρίσεως. "Ωρα 14 μετέβην είς οικίαν μου δι’ άνάπαυ- 
σιν. Ώ ρα  16.30' είς γραφεΐον. Τήν 17.35' μετέβην μετά τών άστυφυλάκων Κ 35, Κ. 42, καί Κ.. 
63 διά τήν ένέργειαν έρεύνης είς ύποπτον κέντρον Φ.Ζ.έπίόδοϋ Λεωνίδου προς άναζήτησιν υπό
πτου κλοπής τοϋ χρυσοχοείου Ν.Π. Έπέστρεψα τήν 19, παραμείνας είς γραφεΐον μέχρι 22, δτε: 
μετέβην είς οικίαν μου.

Υπογραφή Δ.Ζ. Ύπαστυνόμος Α'
"Αρθρου 4. α) Τά ήμερολόγια τών κατωτέρων αστυνομικών υπαλλήλων τηροΰνται άνηρτη- 

μένα είς τό γραφεΐον έκατέρου τμήματος ή υπηρεσίας δπου έργάζονται οί κάτοχοι τούτων, έλέγ- 
χονται δέ καί θεωρούνται καθ’ έκάστην ύπό τοϋ Προϊσταμένου ή Διοικητοΰ τοϋ Τμήματος ή Υ πη
ρεσίας, δστις δύναται δι’ έρυθρας μελάνης ν’ άναγράφη είς τό περιθώριον ή κάτωθεν έκάστης έγ
γραφής σχετικάς παρατηρήσεις ή οδηγίας.

β) Οί κ.κ. Προϊστάμενοι τών έν άρθρω 1 Τμημάτων ή Υπηρεσιών δέον νά έχουν τό ήμερο
λόγιον πάντοτε έπί τοϋ γραφείου των.

γ) *0 έλεγχος τών ήμερολογίων τούτων ύπό τών Δ)ντών ή Ύποδ)ντών τών μεγάλων Υ πη
ρεσιών δέον νά γίνεται άπαξ τουλάχιστον κατά μήνα.

δ) Τά άτομικά ήμερολόγια τών κ.κ. Διοικητών τών έν άρθρω 1 άναφερομένων Υπηρεσιών 
έλέγχονται ύπό τών προϊσταμένων αύτών, Έπιθεωρητοΰ τοϋ Σώματος καί Άρχηγοΰ τής ’Αστυ
νομίας.
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’Άρθρον 5.—1. "Απαντες οί Προϊστάμενοι υπηρεσιών άποχωροΰντες τοϋ γραφείου των κατά 
τάς ώρας υπηρεσίας, δέον νά άφίνουν σημείωσιν εις τόν’Αξ)κόνΎπηρεσίας ποϋ μεταβαίνουν, ώστε 
νά δύναται ν’ άνευρεθώσιν άμέσως, ευθύς ώς ζητηθώσιν. ’Εάν ή έξοδός των άφορςί έμπιστευτικήν 
ύπηρεσίαν δύνανται τό σημείωμα τοϋτο νά έγκλείσουν εντός φακέλλου, δστις θ’ άνοίγεται μόνον 
έν περιπτώσει άνάγκης.

2. ’Επίσης κατά τάς εκτός υπηρεσίας ώρας δέον οί κ.κ. Διοικηταί 'Υπηρεσιών νά ένημερώ- 
νουν κατά τον άνωτέρω τρόπον περί τοΰ μέρους δπου δύνανται ν’ άνευρεθώσιν έν περιπτώσει ά
νάγκης.

’Άρθρον 6. Καταργοϋνται: 1) ή ύπ’ άριθ. 5822 Φ. 3009)34 άπό 5-9-1925 έγκύκλ. διαταγή 
τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, 2) ή ΰπ’ άριθ. 6587)22-10-1925 όμοία τοϋ ’Αρχηγείου, 
3) ή ύπ’ άριθ. 4935)20-6-31 Κανονιστική Διαταγή τού ’Αρχηγείου καί 4) ή ύπ’ άριθ. 3993)96)2 
άπό 14-3-42 όμοία τοϋ ’Αρχηγείου, ώς καί πάσα διάταξις άντικειμένη εις τον παρόντα Κανονι
σμόν.

’Εν Άθήναις τη 18 ’Οκτωβρίου 1952 
'Ο ’Αρχηγός Ν. ΚΙΝΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 65

«Περί συστήματος ώρών υπηρεσίας: 1) ’Αστυφυλάκων, 'Υπαρχιφυλάκων, Ά ρ χιφ υ — 
λάκων καί 2) ’Αξιωματικών Τμήματος καί Έπιθεωρήσεως».

ΤΜΗΜΑ I.

Σύστημα ώρών υπηρεσίας ’Αστυφυλάκων, Υ παρχιφυλάκω ν καί Ά ρχιφυλάκω ν

*Ωραι ύπηρεσίας εις ’Αστυνομικά Τμήματα.

Άρθρον 1.—1. Οί Άρχιφύλακες καί Ύπαρχιφύλακες έπόπται καί οί σκοποί άστυφύλακες 
(τυχόν δέ καί ύπαρχιφύλακες τοιοϋτοι) έκάστου ’Αστυνομικού Τμήματος έκτελοΰν 4ωρον ύπηρε- 
σίαν μεθ’ ήν έπακολουθεϊ 12ωρος άνάπαυσις, ήτοι έκτελοΰν καθ’ έβδομάδα 44 ώρας ύττηρεσίαν.

2. Προς τοϋτο ή ύπηρεσία έκάστου 24ώρου κατανέμεται εις τέσσαρας άλλαγάς ήτοι 6-10, 
10-14, 14-18, καί 18-22.

Οΰτω έχομεν τον κατωτέρω έβδομαδιαΐον πίνακα ύπηρεσίας.
3. Διά τήν συμπλήρωσιν τοΰ πίνακος δυνάμεως έν τώ βιβλίο ύπηρεσίας θά λαμβάνωνται 

ύπ’ δψιν αί τέσσαραι τελευταϊαι άλλαγαί. -

ΤΩραι ύπηρεσίας εις Τμήματα Τροχαίας Κινήσεως.

Άρθρον 2.—1. Είς τάς Υποδιευθύνσεις ή Τμήματα Τροχαίας Κινήσεως οί Άρχιφύλακες 
καί Ύπαρχιφύλακες έπόπται καί οί σκοποί άστυφύλακες (τυχόν δέ καί Ύπαρχιφύλακες τοιοϋτοι) 
διατιθέμενοι είς έξωτερικήν ύπηρεσίαν Τροχαίας κατανέμονται είς τρεις άλλαγάς ώς άκολούθως:

Α'. άλλαγή άπό 7-9,30' ώρας καί 14.30'-17 ώρας.
Β'. άλλαγή άπό 9.30'-12 ώρας καί 17-19.30' ώρας.
Γ '. άλλαγή άπό 12-14.30' ώρας καί άπό 19.30'-22 ώρας.
Έ κ τών άστυνομικών οΐτινες κατά τάς πρωϊνάς ώρας έκτελοΰν ύπηρεσίαν είς Β' καί Γ ' άλ- 

λαγήν, συγκροτείται καί Δ' άλλαγή μέ περιωρισμένον άριθμόν ύπαλλήλων οΐτινες έκτελοΰν ύπη
ρεσίαν άπό 22-0.30' ώρας.

2. Οί άστυνομικοί τών άνωτέρω άλλαγών ύποχρεοΰνται, δπως προσέρχονται πρός άνά- 
ληψιν ύπηρεσίας ήμίσειαν ώραν προ τής ώς ώς άνω καθοριζομένης ΐνα άφοΰ λάβουν σχετικάς δια- 
ταγάς οδηγηθούν συντεταγμένοι είς τάς σκοπιάς των, είς τρόπον ώστε ν’ άντικαταστήσουν έγκαι
ρος είς τάς θέσεις των τούς συναδέλφους των.

’Επίσης οί άστυνομικοί ών έ'ληξεν ή ύπηρεσία θά παραμένωσιν είς τό άστυνομικόν κατά-
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•στημα επί ήμίσειαν ώραν ΐνα άναφέρωσιν σχετικώς εις τούς ’Αξιωματικούς Έπιθεωρήσεως κα'ι 
συντάξωσι τάς σχετικάς αναφοράς των.

3. Έπαφίεται εις την κρίσιν των κ.κ. Διευθυντών δπως εις περίπτωσιν καθ’ ήν τοπικαί ή 
άλλαι συνθήκαι έπιβάλλουν άλλαγήν των ώς άνω ωρών εργασίας, προβαίνουν εις ταύτην, άναφέ- 
ροντες καί ήμΐν, πάντως έντός τοϋ πλαισίου των 42 ωρών έβδομαδιαίως.

"Ωραι εργασίας εις Είδικάς Υπηρεσίας.
’Άρθρον 3.—1. Είς τάς Είδικάς 'Υπηρεσίας ήτοι: 'Υποδιευθύνσεις ή Τμήματα Γεν. ’Α

σφαλείας, Μηχανοκινήτου, ’Αγορανομίας, 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών, Τουρισμού, Προστασίας Νο
μίσματος κλπ. οί Άρχιφύλακες καί οΐ σκοποί άστυφύλακες (τυχόν δέ κ α ί'Υπαρχιφύλακες τοιοϋτοι) 
εφ’ δσον διατίθενται εις υπηρεσίαν σκοπού έξωτερικώς ή έσωτερικώς έν τοϊς οίκήμασι ή έπόπτου 
τούτων θ’ άκολουθοΰν τό έν άρθρο) 1 σύστημα ωρών εργασίας,

2. Οί λοιποί άστυνομικοί ώς καί οί έκτελοΰντες είδικάς ύπηρεσίας θ’ άκολουθοΰν τό έκά- 
στοτε ύπό της οικείας Άστυν. Δ)σεως ή άνωτέρας ύπηρεσίας είς ήν άπ’ εύθείας υπάγονται καθο- 
ριζόμενον ώράριον έργασίας δπερ θά είναι σύμφωνον μέ τάς άνάγκας έκάστης ειδικής υπηρεσία? 
εντός δμως τού έκάστοτε ύπό της Κυβερνήσεως καθοριζομένου άνωτάτου ορίου έβδομαδιαίας έρ
γασίας.

ΤΜΗΜΑ II.
Σύστημα ώρών έργασίας ’Αξιωματικών Τμήματος καί Έπιθεωρήσεως.

’Ώραι έργασίας είς ’Αστυνομικά Τμήματα.
’Άρθρον 4.—1. Οί ’Αξ)κοί Τμήματος καί Έπιθεωρήσεως έκτέλοΰν 8ωρον υπηρεσίαν έκα

στος ήτοι άωρον υπηρεσίαν Τμήματος καί έν συνεχεία άωρον υπηρεσίαν Έπιθεωρήσεως, μεθ’ ήν 
άκολουθεΐ 24ωρος άνάπαυσις.

2. Προς τούτο ή υπηρεσία έκάστου 24ώρου κ*τανέμεται είς τρεις 8ώρους άλλαγάς ήτοι : 
6-14,14-22, καί 22-6. Δι’έκάστην άλλαγήν χρησιμοποιούνται δύο ’Αξιωματικοί έξών ό είς ’Αξιω
ματικός Τμήματος καί ό έτερος ώς ’Αξιωματικός Έπιθεωρήσεως, ο’ίτινες καί υπογράφουν κανο- 
νικώς δι’ άνάληψιν ύπηρεσίας είς τό οίκεϊον βιβλίον τού Τμήματος. Οί ’Αξιωματικοί οΐτινες κατά 
τό 24ωρον τούτο θά τελούν έν άναπαύσει καταχωροΰνται είς ιδίαν στήλην τού βιβλίου υπηρεσίας, 
Ϊνα καθίσταται δυνατή ή καταχώρησις της δυνάμεως είς τον οίκεϊον πίνακα.

Οΰτω έχομεν τον κατωτέρω μηνιαΐον πίνακα 'Υπηρεσίας ’Αξιωματικών Τμήματος καί 
Επιθεωρήσεως.

ΓΩραι έργασίας είς Είδικάς 'Υπηρεσίας.
Ά ρθρον 5.—1. Είς τάς Είδικάς 'Υπηρεσίας ήτοι Ύποδ)νσεις ή Τμήματα Γεν. ’Ασφαλείας 

Τροχαίας Κινήσεως, Μηχανοκινήτου, ’Αγορανομίας, 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών, Τουρισμού, Προ
στασίας Νομίσματος κλπ. έφ’ δσον διατίθενται ’Αξιωματικοί Τμήματος καί Έπιθεωρήσεως ή καί 
Τμήματος μόνον καθ’ δλον τό 24ωρον, θά έφαρμόζηται τό έν τώ προηγουμένω άρθρω σύστημα 

ΰπηρέσίας.
2. Οί λοιποί ’Αξιωματικοί καί οί έκτελοΰντες είδικάς υπηρεσίας θ’ άκολουθοΰν τό έκάστοτε 

ύπό της οικείας Άστυν. Δ)σεως ή άνωτέρας'Υπηρεσίας είς ήν άπ’ εύθείας ύπάγονται καθοριζό- 
μενον ώράριον έργασίας δπερ θά είναι σύμφωνον μέ τάς άνάγκας έκάστης 'Υπηρεσίας, έντός δμως 
τού έκάστοτε ύπό της Κυβερνήσεως καθοριζομένου άνωτάτου ορίου έβδομαδιαίας έργασίας.

ΤΜΗΜΑ III.
Ιδλεπτος θερινή άνάπαυσις.

Άρθρον 6.—1. Κατά τήν θερινήν περίοδον άρχομένην άπό 15 ’Ιουνίου καί λήγουσαν τήν 
15 Σεπτεμβρίου έκάστου έτους καί κατά τά 4ωρα10-14καί 14-18 χορηγείται Ιδλεπτος άνάπαυ- 
σις είς τούς είς έξωτερικήν ύπηρεσίαν τών Τμημάτων Τάξεως καί 'Υποδ/νσεων ή Τμημάτων 
Τροχαίας διατιθεμένους άστυνομικούς.

2. 'Ο χρόνος της άναπαύσεως ορίζεται ύπό τού έκάστοτε Άξ)κοΰ Έπιθεωρήσεως, δστις 
ενεργεί σχετικήν έγγραφήν είς βιβλίον ύπηρεσίας καί έλέγχει κατά τήν διάρκειαν της έπιθεωρή- 
■σεως διά τήν άκριβή έφαρμογήν.
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ΠΙΝΑΞ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
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Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ Κ υ ρ ι α κ ή Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ Α-Β

Δ ε υ τ έ ρ α Η-Θ Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ Δ ε υ τ έ ρ α Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ

Τ ρ ί τ η Ε-Ζ Η-Θ Α-Β Γ-Δ Τ ρ ί τ η Η-Θ Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ

Τ ε τ ά ρ τ η Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ Α-Β Τ ε τ ά ρ τ η Ε-Ζ Η-Θ Α-Β Γ-Δ

Π έ μ π τ η Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ Π έ μ π τ η Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ Α-Β

Π α ρ α σ κ ε υ ή Η-Θ Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ Π αρασκευή Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ
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Κ υ ρ ι α κ ή
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Τ ρ ί τ η Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ Τ ρ ί τ η Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ Α-Β

Τ ε τ ά ρ τ η Η-Θ Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ Τ ε τ ά ρ τ η Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ

Π έ μ π τ η Ε-Ζ Η-Θ Α-Β Γ-Δ Π έ μ π τ η Η-Θ Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ j

Π αρ  α σ κ ε υ ή Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ Α-Β Παρασκευή* Ε-Ζ Η-Θ Α-Β Γ-Δ

Σ ά β β α τ ο ν Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ Σ ά β β α τ ο ν Γ-Δ Ε-Ζ Η-Θ Α-Β

Ύποχρέωσις προσελεύσεως υπαλλήλων Si’ άνάληψιν υπηρεσίας.
’Άρθρον 7 . ( ι )—1. Οί εις Υπηρεσίαν ’Αξιωματικού Έπιθεωρήσεως ή 'Υπηρεσίας διατε- 

ταγμένοι Άξ)κοί των Τμημάτων Τάξεως, ’Αγορανομίας καί Μηχανοκινήτων, προσέρχονται εις τό 
’Αστυνομικόν Κατάστημα 20' προ της ώρας άναλήψεως της υπηρεσίας των, ίνα ένημερώνται έπί 
των υφισταμένων. διαταγών διά την άπρόσκοπτον διεξαγωγήν της υπηρεσίας των.

2. 'Ομοίως πάντες οί εις έξωτερικήν ή εσωτερικήν υπηρεσίαν διατεταγμένοι άρχιφύλακες, 
ύπαρχιφύλακες καί άστυφύλακες των Τμημάτων Τάξεως, ’Αγορανομίας, Μηχανοκινήτων, ώς 
καί οι σκοποί τών Ειδικών 'Υπηρεσιών ύποχρεοΰνται νά προσέρχωνται είς τό ’Αστυνομικόν Κατά
στημα 15' προ της ώρας άναλήψεως της υπηρεσίας των, 'ίνα κοινοποιώνται είς αυτούς αί ύφιστά- 
μεναι διαταγαί, κρατώσι σημειώσις καί έπιθεωρώνται πρό της εξόδου των δι’ υπηρεσίαν.

_ S? 1 Έκτέλεσις υπηρεσίας διά μηχανοκινήτων μέσων ή ποδηλάτων.
"Αρθρον 8.—1. Είς ’Αστυνομικά Τμήματα έχοντα έκτεταμένην περιφέρειαν δύναται κατόπιν·

(1) Τό άρθρον τοϋτο τίθεται ώς άντικατεστάθη δι’ ύπ’ άριθ. 23109 Φ. 1)65 άπό 
10-11-1953 Δ)γης ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.
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-Διαταγής τής οικείας Άστυν. Διευθύνσεως νά ένεργώνται περίπολοι διά ποδηλάτων, μοτοσυκλετ- 
τών ή καί αύτοκινήτων κατά τά είδικώτερον διά τής Δ)γής ταύτης καθοριζόμενα, είς τρόπον ώ- 
■στε ή έν γένει άστυνόμευσις καί ή τήρησις άσφαλείας νά ένεργώνται καλλίτερον.

'Υπερωρίαι.
’Άρθρον 9.—1. 'Οσάκις έκτακτοι άνάγκαι τό επιβάλλουν δύναται κατόπιν Διαταγής τής 

■οικείας Διεθύνσεως νά έκτελήται έξωτερική υπηρεσία πλέον των ώς άνω καθοριζομένων ωρών.
Ή  οΰτω καθ’ ύπέρβασιν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας έκτέλεσις υπηρεσίας κατα- 

χωρεΐται δι’ έκαστον υπάλληλον εις ίδιον πίνακα τοϋ Βιβλίου 'Υπηρεσίας μετ’ ένδείξεως τοϋ χρό
νου τής υπερωρίας καί τής υπηρεσίας είς ήν διετέθη.

2. Αί ύπερωρίαι αδται δέον νά λαμβάνηται πρόνοια δπως μη ένεργώνται υπό τών ιδίων πάν
τοτε αστυνομικών αλλά κατ’ άναλογίαν ΰπό πάντων τών είς τό Τμήμα ή Ειδικήν 'Υπηρεσίαν, ύ- 
πηρετούντων είτε είς έσωτερικάς έργασίας (γραφέων κλπ.) είτε είς έξωτερικάς τοιαύτας (σκο
ποί κλπ.).

3. Βάσει τών οΰτω πραγματοποιηθεισών ύπερωριών δέον ό Διοικητής τοϋ Τμήματος ή 
■υπηρεσίας νά παρέχη άνάλογον κατά τό δυνατόν άπαλλαγήν έκ τής υπηρεσίας έντός τοϋ ίδιου μη- 
νός ούχί πάντως πέραν τών έξ τετράωρων.

4. 'Ως υπερωρία δέν θεωρείται ή παραμονή τοϋ άστυνομικοΰ έν έπιφυλακή, είς τό Τμήμα, 
άλλ’ ή έκτέλεσις πραγματικής έξωτερικής υπηρεσίας.

"Αρθρον 10.—Καταργεϊται ό ύπ’άριθ. 1 ) 15-3-1934 Κανονισμός τοϋ’Αρχηγείου περί ήμε- 
ίρησίας καί διημέρου άναπαύσεως.

Έ ν Άθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1952 
'Ο ’Αρχηγός ΑΓΓ. ΕΒΕΡΤ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 66

«Π ερί τροποποιήσεως τών άρθρων 14, 15 καί 16 τοϋ ύπ’ άριθ. 63)1953 Κανονισμού 
«περί κανονισμού στολής ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τών Ά ρ χ)  
κω ν, *Υπαρ)κων, Ά στ)κω ν καί μαθητών τών ’Αστυνομικών Σ χολώ ν».
Έδημοσιεύθη είς τήν οίκείαν θέσιν τοϋ ύπ’άριθ. 63 Κανονισμοΰ (τεΰχος 36ον σελ. 1752).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 67

«Π ερί τροποποιήσεως τού εδαφίου 24 τού ύπ’ άριθ. 63)1953 Κανονισμού «περί κα
νονισμού στολής ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τών Ά ρ χ)κ ω ν, 
Ύ παρ)κων, Ά στ)κ ω ν καί τών μαθητών τών ’Αστυνομικών Σ χολώ ν».
Έδημοσιεύθη είς τήν οίκείαν θέσιν τοϋ ύπ’ άριθ. 63 Κανονισμού (τεΰχος 36ον σελ. 1752).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ *  68

«Περί τών πειθαρχικών αδικημάτων καί έπιβλητέων πειθαρχικών ποινών είς τάς 
παρά ταΐς 'Υπηρεσίαις τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έπί συμβάσει έργασίας ιδιω
τικού δικαίου, ήμερομισθίας καθαριστρίας».

Πειθαρχικά άδικήματα.
Άρθρον 1.—Πάσα δι’ υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως παράβασις υπαλληλικού καθήκο

ντος, δυναμένη νά καταλογισθή, άποτελεΐ πειθαρχικόν άδίκημα διά τας παρα ταϊς Ιπηρεσίαις 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων έπί συμβάσει έργασίας ιδιωτικού δίκαιου ημερομίσθιας καθαρίστριας. 

Άρθρον 2.—1. Μεταξύ τών πειθαρχικών άδικημάτων καταλέγονται ιδίως: 
α) ή έλλειψις πίστεως καί άφοσιώσεως προς τήν Πατρίδα καί τά εθνικά ιδεώδη, ως καί 

ή άνάμιξις είς οργανώσεις έπιδιωκούσας πολιτικούς σκοπούς,
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. β) ή έν τη υπηρεσία ή έκτος αύτής άναξιοπρεπής ή άναξία διαγωγή, · 
γ) ή έττί χρήμασι χαρτοπαιξία,
δ) ή δημοσία, προφορικώς ή έγγράφως, άσκησις κριτικής των πράξεων τής προϊσταμένης 

άρχής, δι’ εκφράσεων άποδεικνυουσών έλλειψιν σεβασμού ή σκοπίμου χρήσεως άβασίμων επιχει
ρημάτων,

ε) ή χρησιμοποίησις τρίτων προσώπων, προς άπόκτησιν υπηρεσιακής εύνοιας ή πρόκλησιν· 
ή ματαίωσιν διαταγής τής υπηρεσίας,

στ) ή βραδεία εις την υπηρεσίαν προσέλευσις ή πρόωρος έξ αύτής άποχώρησις, 
ζ) ή ραθυμία, ή άμέλεια, ώς καί ή άτελής ή μη έγκαιρος έκπλήρωσις τοϋ καθήκοντος, 
η) ή μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τούς προϊσταμένους, τούς λοιπούς ύπαλλήλους κα£ 

τούς πολίτας,
θ) ή άδικαιολόγητος άποχή άπό τής έκτελέσεως των καθηκόντων, 
ι) ή άρνησις ή παρέλκυσις έκτελέσεως υπηρεσίας, 

ια) ή παράβασις τής έκ τής υπηρεσίας έπιβαλλομένης έχεμυθείας, 
ιβ ) ή λόγω άσυνήθους χρήσεως φθορά δημοσίου πράγματος, 
ιγ) ή έγκατάλειψις δημοσίου πράγματος, 
ιδ) ή παράνομος χρήσις δημοσίου πράγματος,
ιε) πάσα έκ δόλου ή βαρείας άμελείας πραξις ή παράλειψις, καΐπερ τύποις νόμιμος, δυνα- 

μένη οπωσδήποτε νά βλάψη ή νά θέση έν κινδύνω τά συμφέροντα τής Πολιτείας καί 
ιστ) ή παράβασις καθήκοντος κατά τον Ποινικόν ή άλλους ειδικούς νόμους.

Πειθαρχικαί Ποιναί.
Άρθρον 3.—1. Πειθαρχικαί ποιναί είναι: 
α) Έπίπληξις,
β ) Πρόστιμον μέχρις 1) 4 ήμερησίων άποδοχών, 
γ) 'Οριστική παϋσις.

Πειθαρχική δικαιοδοσία.

’Άρθρον 4.—1. Τάς ποινάς έπιπλήξεως καί προστίμου μέχρις 1)4 ήμερησίων άποδοχών 
έπιβάλλει ό έπί βαθμώ τουλάχιστον ’Αστυνόμου Α' ή Β' τάξεως, Διοικητής τοϋ ’Αστυνομικού 
Τμήματος ή ’Αστυν. 'Υπηρεσίας, μετά κλήσιν εις άπολογίαν, ύποβλητέαν έντός 48 ωρών άπό τής 
έπιδόσεως τής κλήσεως.

2. Διά πειθαρχικόν άδίκημα, άναγόμενον είς άδικαιολόγητον άποχήν άπό τήν έκτέλεσιν 
τών καθηκόντων, πλήν τής καταγνωστικής ποινής ένεργεΐται καί κράτησις άποδοχών διά τάς ή- 
μέρας τής άποχής έκ τής υπηρεσίας.

3. Κατά τών, κατά τ ’ άνωτέρω, έπιβαλλομένων ποινών δύναται ν’ άσκηθή έφεσις έντός 
ΙΟημέρου άπό τής κοινοποιήσεως τής ποινής, ένώπιον τοϋ ’Αστυνομικοΰ >Ύποδ)ντοΰ τής οικείας: 
Ύποδ )νσεως ή έλλείψει τοιούτου ένώπιον τοϋ Δ )ντοΰ τής ’Αστυνομίας ή Προϊσταμένου τής οικείας. 
'Υπηρεσίας, δστις δύναται ν’ άνακαλέση ή νά μεταρρύθμιση τήν ποινήν, δι’ ήτιολογημένης άπο- 
φάσεως αύτοϋ,

4. Τήν ποινήν τής οριστικής παύσεως δύναται νά έπιβάλη ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας 
ή 'Υπηρεσίας φέρων τον βαθμόν ’Αστυν. Διευθυντοΰ Α ' μετά κλήσιν είς άπολογίαν, ύποβλητέαν 
έντός 48ώρου άπό τής έπιδόσεως κλήσεως καί σχετικήν πρότασιν τοϋ άμέσου Προϊσταμένου, Διοι- 
κητοΰ τοϋ ’Αστυνομικοΰ Τμήματος ή Προϊσταμένου ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας.

5. Πειθαρχικόν άδίκημα δι’ δ έπιβάλλεται ή ποινή τής όριστικής παύσεως δέον νά διαπι- 
στωθή διά διοικητικής άνακρίσεως, διενεργουμένης ύπό άξιωματικοΰ έπί βαθμώ τουλάχιστον, 
’Αστυνόμου Β' τάξεως.

6. Κατά τής έπιβληθείσης ποινής όριστικής παύσεως δύναται ν’ άσκηθή έφεσις έντός δεκαη
μέρου ένώπιον τοϋ ’Αρχηγοΰ τοϋ ’Αστυν. Σώματος.

7. "Οπου ό Προϊστάμενος ’Αστυνομικής Υπηρεσίας έξαρτωμένης έκ τοϋ ’Αρχηγείου ’Α
στυνομίας Πόλεων, φέρει τον βαθμόν τοϋ ’Αστυν. Δ)ντοϋ Β', ή περί όριστικής παύσεως πρότασίς
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του ύποβάλλεται είς τον ’Αρχηγόν, έάν δέ ή 'Τττηρεσία έξαρτδται έκ τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερι
κών, εις τον Γεν. Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πόλεων τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών, οϊτινες δύ- 
νανται νά έπιβάλλωσι την έν προκειμένω ποινήν.

8. Τό πρόστιμον παρακρατεϊται έκ τοϋ πρώτου, μετά τήν τελεσιδικίαν της άποφάσεως μη
νάς καί κατατίθεται παρά τη ’Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος διά λογαριασμόν της «’Εργατικής 
Εστίας».

9. Ή  ποινή τής οριστικής παύσεως δύναται νά έπιβληθή μόνον διά τά έξής άδικήματα: 
α) Διά παράβασιν τοϋ άρθρου 2 έδαφ. α',
β ) 'Αδικαιολόγητον άποχήν άπό τής έκτελέσεως τών καθηκόντων έπί δέκα τουλάχιστον ή“

μέρας.
γ) Χαρακτηριστικώς άναξιοπρεπή ή άναξίαν διαγωγήν έν τε τή υπηρεσία, καί έκτός ταύτης. 
δ) Διάπραξιν έντός έτους, μετά υποβολήν τριών πειθαρχικών ποινών, τοϋ αύτοϋ άδικήματος. 
ε) ’Εκ συστήματος κακήν συμπεριφοράν προς τούς προϊσταμένους, τούς λοιπούς υπαλλή

λους καί τούς πολίτας.
στ) Σοβαράν άπείθειαν.
ζ) Παν πειθαρχικόν άδίκημα δυνάμενον ώς έκ τής φύσεως αύτοϋ νά προκαλέση δημόσιον 

σκάνδαλον καί προκαλέσαν τοιοϋτο.
η) Χρήσιν πρός έπίτευξιν τοϋ διορισμού, βίας, δόλου, ή δωροδοκίας καί 
θ) Παράβασιν καθήκοντος, κατά τον Ποινικόν ή άλλους Νόμους.

10. Τό πειθαρχικόν άδίκημα παραγράφεται μετά τήν παρέλευσιν έτους άπό τής διαπρά- 
ξεώς του,, πλήν έάν συνιστα καί ποινικόν άδίκημα, οπότε παραγράφεται μετά τοϋ ποινικού άδική-
ματος.

“Αρθρον 5.—Ό  παρών Κανονισμός δέον νά ή άνηρτημένος είς έμφανές μέρος έκάστου 
’Αστυνομικού Καταστήματος, ώστε νά λαμβάνωσιν γνώσιν αύτοϋ, αί άς αφορά ούτος, ήμερομί- 
σθιαι καθαρίστριαι.

Έ ν Άθήναις τή 12 ’Ιανουάριου 1954 
Ό  ’Αρχηγός ΑΓΓ. ΕΒΕΡΤ

"Ενας καφές μαζί μ* ένα σιγαρέττο δίνουν από
λαυση για λίγα λεπτά τής ώρας, καί παράλληλα βλά
πτουν τήν υγεία.

"Ενα τεύχος όμως τοΰ Περιοδικού μας «ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» δίνει πνευματική απόλαυση 
ώρες ολόκληρες καί παράλληλα βοηθάει στην πνευματική 
ύγεία.

’Αξίζει λοιπόν κάθε 15 ημέρες νά στερηθή κανείς μία 
στιγμιαία Απόλαυση, γιά νά είναι συνδρομητής καί νά λαμ- 
βάνη τό Περιοδικό μας.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β.Δ. έγένοντο άποδεκταί, αί έκ τοΰ Άστυν. Σώματος παραιτήσεις τοΰ 
Άστυν. Δ)ντοΰ Β' κ. Μπάκλη Λαυρέντιου κ α ί’Αστυνόμων Β' κ.κ. Ποτσόλη Άθ. 
καί Άδαμοπούλου Χρ.

—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, οί άστ)κες Σταυρόπουλος Σπ., Σώ- 
κας Α., ’Ίσκος I., Μαρκόπουλος Λέων, καί Παιγνιωτάκης Κ.

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ)κες Παλιεράκης Π., Άαρών
1., Μελλάς Ε. καί Πηνιώτης Γρηγόριος. <

—Διά Β. Δ)των άπηλλάγησαν των καθηκόντων των ώς καταληφθέντες ύπο 
τοΰ ορίου ήλικίας οί εις κατάστασιν μονίμου διαθεσιμότητος τελοΰντες Άστυν. 
Α' κ. Σκούρτης Κ. καί Σταθάτος Χρ., Ύπαστυν. α' κ. Οίκονομίδης Μ. καί Άνθ)μοι 
Λάζαρης Δ. καί Μανίκας Γ.

• ** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι 
άμοιβαί:

α) ’Έπαινος καί υλική άμοιβή, εις τούς Άστυν. Δ)ντήν Β' κ. Καραχάλιον
1., Ύπαστυν. Α' κ. Λάμπρου Βασ. καί άστ)κας Πολίτην Π., Χρυσομέρην Π. καί Ά - 
λευράν Φ., διότι ούτοι έργασθέντες μετά ζήλου, ύπο την δεξιάν καθοδήγησιν τοϋ 
πρώτου, έπέτυχον τήν σύλληψιν τοΰ κομμουνιστοσυμμορίτου Παπανικολάου Χρ.

β) Έπαινος καί υλική άμοιβή είς τούς: Άστυν. Β' κ. Γιαννακόπουλον Ε., 
Ύπαστ. Β' κ. Πιπερόπουλον Ν., άστ)κας Γεωργόπουλον Διον., Τσαγκαράκην Έ μ. 
καί Τσιώναν Εύάγ., διότι ούτοι έργασθέντες μετά ζήλου καί μεθοδικότητος, έπέ
τυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν μελών σπείρας έμπορων ναρκωτικών.

β) ’Έπαινος είς τούς Ύπαστ. Β 'κ . Γάγκον Ά θ., άστ)κας Σαμαράκον Θ., 
Καλατζήν Β., Μέλετην Γ., διότι ύπεβοήθησαν άποτελεσματικώς είς τήν πλήρη έξι- 
χνίασιν τής ώς άνω ύποθέσεως.

δ) ’Έπαινος καί ύλική άμοιβή είς τούς: Άστυν. Δ)ντήν Β' κ. Κορωνακον 
Λ., Άστυν. Β' κ.κ. Παπαναστασίου Ν., καί Παρίσην Λ., Ύπαστυν. Α' κ.κ. Κωστή- 
ρην Χρ. Ρεπούλιαν Γ., Ταραβήραν Δ., Ζυγοκώσταν I., Ύπαστυν. Β 'κ . Ζάββον Γ., 
Άρχ)κας: Βαβαλιεράκην Στ.,Καλονάρον Π.,καί Παναγόπουλον Π.,Ύπαρχ)κας Λαμ- 
πρόπουλον Ή . καί Παπουλάκον Η., καί άστ)κας: Ζάγκον Δ., Άγγελόπουλον Π., 
Πανόπουλον Κ., Δάβην Π., Τσίτουραν Άλ., Λιακώνην Κ., Άδαμόπουλον Ί . ,  Γιάγ- 
κον Ί .,  Παναγόπουλον Ν., Κοτίνην Ν., Οίκονομάκον Ν., Μπακλέσην Α., Πράσι
νον Α., Ζάκκαν Εύ., Φωτεινόν Ά ., Φαρσάρην Ε., Δρακόπουλον Π., Ήλιόπουλον 
Κ., Βόγκαν Τρ. καί Σπύρου Δ., διότι έργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας καί με
θοδικότητος, ύπο τήν δεξιάν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν τών ένοχων καταχρήσεων υλικών σημαντικής άξίας είς βάρος τών 
Σ.Ε.Κ.

ε) ’Έπαινος είς τούς: Άστυν. Δ)ντήν Α' κ. Πολυχρονόπουλον I., Άστυνομ. 
Δ)ντήν Β' κ. Ταβουλάρην Ν. καί 3) Άστυν. Β' κ. Καρυδάκην Ν., διότι συνετέλεσαν 
είς τήν έπιτυχή έκβασιν τής ώς άνω ύποθέσεως.

'Ο κ. Αρχηγός τοΰ Άστυν. Σώματος έξέφρασε τήν πλήρη εύαρέσκειάν του 
είς τούς Άστυν. Δ)ντήν Β' κ. ·Γεωργακόπουλον Π., Αστυνόμον Β' κ. Σταματό- 
πουλον Ά λ., Ύπαστ. Α' κ. Κρΰον Β., Άρχ)κας Μαρκογιαννάκην Ε. καί Κουβέλην 
Κων. Ύπαρχ. Τριανταφυλλόπουλον Ν., κ'αί άστ)κας: Σεργεντάκην Ί.,Μπέλμπαν Κ., 
Τομαράν Δ., Γκίνην Φωτόπουλον Γ., Άνδριώτην Π., Δήμον Ί .  καί Κουτσολιά- 
κον Π., διότι άποτελοΰντες τήν Άστυν. σκοπευτικήν ομάδα, ό πρώτος ώς έπόπτης,



ό δέ δεύτερος ώς άρχηγός καί οί υπόλοιποι, ώς σκοπευταί αυτής, λαβόντες μέρος 
εις τούς τελεσθέντας άπό 16 εως 31-10-54 Πανελληνίους σκοπευτικούς άγώνας, 
επετυχον τάς περισσοτέρας όμαδικάς καί άτομικάς νίκας εις τα άγωνίσματα διά 
πολεμικού όπλου' εις δέ το αγώνισμα διά περιστρόφου, κατήγαγον πραγματικόν 
θρίαμβον, άποσπάσαντες όλας τάς νίκας.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Αί ραδιοφωνικαί έκπομπαί της Αστυνομίας Πόλεων άπό τον Κεντρικόν Σταθ
μόν ’Ενόπλων Δυνάμεων σημειώνουν έξαιρετικήν επιτυχίαν.

Κατά τήν έκπομπήν της 10-11-54 μετεδόθη ραδιοφωνική σκηνή διά τούς 
χαρτοπαίκτας γραμμένη άπό τον Άλ. Άγγελόπουλον μέ έκτελεστάς τούς κ.κ. Γκύ 
Ζιρώ καί Γ. Ντούμαν καί ώραιότατα τραγούδια μέ τούς Φ. Πολυμέρην, Δ. Ζά- 
χον καί τήν άδελφήν άστυφύλακος Μπέμπαν Κυριακίδου.

Ή  έκπομπή της 17-11-54 στήν οποίαν έτραγούδησε ή Έλίζα Μαρέλι, ό 
Γεώργιος Πάρης καί ή Γεωργία Μητάκη καί τό συγκρότημα δημοτικών τραγου- 
διών τού Καρού μέ ορχήστρα Στρατή Μυρογιάννη, έπλαισιώθη μέ έξαίρετον ραδιο
σκηνοθεσίαν άποσπάσματος άπό τό «ήμερολόγιον τού άστυφύλακος» γραμμένην άπό 
τούς Σπ. Πυλόν καί Άλ. Άγγελόπουλον, ύπό τίτλον «Μιά νύχτα σάν όλες τίς 
άλλες», η οποία έκαμε εξαιρετικήν έντύπωσιν διά τήν λογοτεχνικήν έμφάνισιν καί τό 
διδακτικόν περιεχόμενόν της.

** *
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τα «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται εις τούς έορτάζοντας τήν 6ην Δεκεμ
βρίου, Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Νικ. Κόκκινον, Νικ. Τσαούσην, Νικ. Σπυ- 
ρόπουλον, Νικ. Αρχιμανδρίτην καί Νικ. Ταβουλάρην, ώς καί εις άπαντας τούς 
λοιπούς κ.κ. Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς «Χρόνια πολλά».

** *
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Τήν 10 - 11 - 54 εις τό Παναθηναϊκόν Στάδιον έτελέσθη άθλητική ήμερίς, 
εις ήν μετέσχον καί οί άστυφύλακες άθληταί : 1) Σίλλης Βασίλειος εις δρόμον 500μ, 
1ος.μέ χρόνον Γ07'', όστις άποτελεϊ καί Πανελλήνιον έπίδοσιν, 2) Σύριος ’Ιωάννης 
εις δρόμον 1500μ, μετά φυσικών έμποδίων εις χρόνον 4'46” (Πανελλήνιος έπίδοσις).

Τήν αύτήν ήμέραν εις τό γήπεδον άθλοπαιδιών τού Πανελληνίου Γυμν. Συλλό
γου ή Αστυνομική όμάς άντιμετώπισε είς φιλικόν άγώνα καλαθοσφαίρας, τήν ομά
δα τού ΤΥΦΩΝΟΣ τήν όποιαν καί κατέβαλε μέ σκορ 80—64.

—Τήν 1 3 - 1 1 - 5 4  εις τό γήπεδον άθλοπαιδιών τής Χ.Α.Ν. Αθηνών έτελέ
σθη φιλικός άγων καλαθόσφαιρας μεταξύ τών ομάδων Αστυνομίας Πόλεων καί 
Χ.Α.Ν. Αθηνών. Κατόπιν ένδιαφέροντος άγώνος νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής 
Χ.Α.Ν. μέ σκορ 37—34.

—Τήν 19ην τρέχοντος μηνός εις τό ένταϋθα γήπεδον άθλοπαιδιών τού Πανελ
ληνίου Γυμναστικού Συλλόγου ή Αστυνομική όμάς καλαθόσφαιρας συνηντήθη εις 
φιλικόν άγώνα μέ τήν ομάδα τής A. Ε. Παγκρατίου, τήν όποιαν καί κατέβαλε μέ 
τό εύρύ σκορ 84—52. Τήν Αστυνομικήν ομάδα καλαθοσφαίρας άποτελοϋν οί άστυ
φύλακες : 1) Μπουρνέλος Νικόλαος, 2) Τζέκος Σπυρίδων, 3) Κακαροϋκας Ήλίας, 
4) Μπαρδής Γεώργιος, 5) Πολίτης Κων)νος, 6) Πανίτσας Κων)νος, 7) Φόρτωμας 
’Ελευθέριος, 8) Λαμπράκης Κων)νος, 9) Λεχουρίρης ’Αθανάσιος, 10) Μαχαίρας 
Νικόλαος καί 11) Παπαβασιλείου Εύστάθιος.



Κάθε Τετάρτη και ώρα 7,30 — 

8 μ.μ.ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταδμός των Ένοπλων Δυνάμεων 

δά μεταδΐδη τήν ήμίωρον καδοδη

γητικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε 

όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.


