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Το έτος 1955 άνετε ιλεν. Ή ’Αστυνομία Πόλεων εισέρχεται 
ούτω εις το 35ον έτος άττό της ίδρύσεώς της. Ή  άνασκόπησις της 
μακρας αυτής ττορείας, τής οποίας τήν τροχιάν έχάραξαν οί μόχθοι, 
οί κίνδυνοι και αί θυσίαι μιας ολοκλήρου γενεάς των άνδρώνΤοΰ

» t t r *'*' WO^'1’Αστυνομικού Σώματος, αποτελεί πλέον μίαν παράδοσιν/
Μέσα εις την τριακονταπενταετίαν αυτήν έσφυ'ρηλάτήθήόαν τά  

ιδανικά της ’Αστυνομίας των Πόλεων, με πολϋν κόπον, με άφθονον 
ίδρωτα, με δραματικήν πολλάκις έντασιν προσπάθειας καί με θυσίας
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εις αίμα κατά την ττάλιν έναντίον του εγκλήματος, του πόσης μορφής 
εγκλήματος κατά τής ασφαλείας τοΰ. ατόμου, τής Κοινωνίας καί τού 
Κράτους.

Μέ αυτά τά ιδανικά συνεχίζουν οι αστυνομικοί τήν υπηρεσίαν 
των σταΟερώς, μέ συμπύκνωσιν τής ένεργητικότητος, τής θελήσεως 
καί τής δράσεως αυτών, παρά τάς δυσχερείας αί όποΐαι προεβλή- 
Θησαν κατά καιρούς καί κατά διαφόρους τρόπους.

Θά ήδυνάμεθα νά ύπομνήσωμεν πράξεις εξαίρετους, νά τιμή- 
σωμξ,ν ονόματα προσφιλή, πού έδωσαν τήν ζωήν των ή ήναλώθη- 
σαν εξ ολοκλήρου' χάριν των υψηλών ιδεωδών τής Αστυνομίας 
Πόλεων, ήτοι χάριν τής ασφαλείας, τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
καί αύτοϋ τού Έθνους.

’Αλλ’ άντ’ αύτοϋ προτιμώμεν σήμερον, με τήν ανατολήν τοϋ 
νέου έτους 1955 νά συστήσω μεν άνανέωσιν όλων τών ήθικών καί 
ύλικών δυνάμεων τών ύπαλλήλων τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί 
τών φίλων του, εις μίαν γενικήν έξόρμησιν διά τήν θεμελίωσιν νέων 
έργων πολιτισμού καί κοινωνικής δράσεως εις όλους τούς τομείς, 
όπου τούτο άσκεϊ ευεργετικήν έπίδρασιν.

Πρέπει ν’ άνασυνταχθούν αί Θελήσεις όλων τών αστυνομικών 
καί νά παρασχεθούν εντός τού έτους 1955 νέα δείγματα έξαιρέτου 
δράσεως εις τον κύκλον τής αποστολής των, ΐνα ούτω άποδειχθή 
ότι δικαίως τό Κράτος ενεπιστεύθη τήν ’Ασφάλειαν τής Πρωτευού- 
σης καί άλλων μεγάλων πόλεων είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, καί έπα- 
ξίως ήγαπήθη αυτή ύπό τών πολιτών.

Τό παρελθόν μιας ολοκλήρου τριακονταπενταετίας έχει δημι- 
ουργήση ως έλέχθη παράδοσιν πλέον, ή οποία αποτελεί καί τήν 
έγγύησιν τού μέλλοντος. .

Τά ;«ΑΣΓΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» μέ τήν λήξιν τού έτους 1954 
στρέφουν τήν σκέψιν πρός τούς πρωτεργάτας τής ’Αστυνομίας Πό- 
λεςον, οιτινες άττήλθον τοϋ κόσμου τούτου, καθώς καί είς τούς έπι- 
ζώντας παλαιμάχους αύτής· είς δέ τούς νεωτέρους, οΐ οποίοι θά συνε- 
χίσουν τό έργον τής ’Αστυνομίας, απευθύνουν άνατέλλοντος τοϋ 
,1955 τάς καλλιτέρας εύχάς, πλήρεις πίστεως καί αγάπης
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ΙΓ.' Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ 
(1941 * 1944)

*

12. —Ή  ’Αστυνομία έναντι τών Φασιστών, των Ναζί και των Κομμουνιστών κατά τό
1941 μέχρι τών μέσων τού 1942.

13. —Οι κομμουνισταί προπαρασκευάζουν καί αρχίζουν τον εμφύλιον πόλεμον.
14. —Ένίσχνσις τοϋ εμφυλίου πολέμου υπό τών καταχτητών και έκμετάλλευσις τούτον.
15. —Ποια ή στάσις τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά την περίοδον 1943—1944.

12. Ή  ’Αστυνομία έναντι τών Φασιστών, τών Ναζί καί τώ ν  
Κομμουνιστών κατά τό 1941 μέχρι τών μέσων τοΰ 1942^

'Όταν οί Γερμανοί είσήρχοντο εις τάς ’Αθήνας ήσαν σύμμαχοι μέ την Σοβιε
τικήν Ρωσσίαν καί ήρχοντο ώς έλεθευρωταί καί τών κομμουνιστών, οί όποιοι είτε 
ήσαν κατάδικοι εις τάς φυλακάς^ είτε έτέλουν έν έκτοπισμώ, εις τάς νήσους τοΰ 
Αιγαίου ή τών χώρων της Άκροναυπλίας. Ή  πρώτη πράξις τών Γερμανών ήτο 
ή άπελευθέρωσις τών κομμουνιστών. Οΰτω οί έν έκτοπισμώ τελοΰντες έπανήλθον 
εις τάς εστίας των, οί δέ έν ταΐς φυλακαΐς ήλευθερώθησαν. Οί ίδιοι οί Γερμανοί 
ήλευθέρωσαν τότε καί τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Κ.Κ.Ε. Νικόλαον Ζαχαριάδην, 
οστις ήτο κατάδικος εις τάς φυλακάς Κερκύρας. Παραλλήλως έπετράπη είς τούς 
Βουλγάρους κομμουνιστάς καί παρέλαβον άπό τον χώρον έκτοπισμοΰ Άκροναυπλίας 
σημαίνοντας "Ελληνας κομμουνιστάς. .

Ή  ’Αστυνομία έθεάτο καί παρηκολούθει τά διαδραματιζόμενα, φόβος δέ 
συνείχε τά μέλη αύτής, διότι έβλεπον δτι τρεις Φασιστικοί οργανισμοί ή ’Ιταλία 
τοΰ Μουσσολίνι, ή Γερμανία τοΰ Χίτλερ καί ή ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ, συνειργάζοντ^ κατά 
τής Αγγλίας καί της μοναδικής τότε συμμάχου της, της 'Ελλάδος. Τό μέλλον διε- 
γράφετο μελανόν. ’Ητο- ένδεχόμενον άπό στιγμής είς στιγμήν ή Ελλάς νά ’διαμε- 
λισΟή καί ή ’Ιταλία νά λάβη ώς δώρον άπό τον Χίτλερ διά τήν άφοσίωσίν της, 
άνάλογον μερίδιον προς έκεΐνο τό όποιον έλαβεν ή ‘Σοβιετική "Ενωσις, άπό τήν 
Πολοινίαν. Καί όμως οί "Έλληνες άστυνομικοί δεν έκάμφθησαν καί τότε. "Ηρχισαν 
νά λαμβάνουν θέσιν έναντίον τών τριών Φασισμών τοΰ Χίτλερ, τοΰ Μουσσολίνι 
καί τοΰ Κομμουνισμού. Παρηκολούθουν τάς κινήσεις τών τριών συνεργαζομένων 
συγκροτημάτων καί άντελήφθησαν ότι οί" "Ελληνες κομμουνισταί μολονότι ήλευ- 
θερώθησαν άπό τούς Γερμανούς δέν συνεπάθουν καθ’ ολοκληρίαν τον ’Ιταλικόν 
c ασισμόν καί έστρέφοντο κατά τών ’Ιταλών ούχί όμως καί κατά τών Γερμανών, 
διότι όμολογουμένως τό Γερμανοσοβιετικον σύμφωνον είχε προκαλέσει γενικήν 
άναστάτωσιν είς τήν όλην πορείαν καί τάς άρχάς τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος, τό 
όποιον δέν ήδύνατο νά εύρη προσανατολισμόν τών κατευθύνσεών του. Τον ’Ιούνιον 
τοΰ 1941 κηρύσσεται ό πόλεμος τών Γερμανών κατά τής Σοβιετικής Ένώσεως.Όί 
έδώ Γερμανοί σπεύδουν ν’ άνεύρουν καί συλλάβουν τούς "Ελληνας κομμουνιστάς 
τούς όποιους είχον οί ίδιοι άπελευθερώσει καί ζητοΰν τήν συνδρομήν τής ’Αστυ
νομίας. . '

’Αλλά οί αστυνομικοί άδιαφοροΰν. Άδιαφοροΰν διότι, ή Σοβιετική. "Ενωσις 
είναι υποχρεωμένη, πλέον νά πολεμήση παρά τό πλευρόν τών Συμμάχων καί τής 
'Ελλάδος, διότι οί κομμουνισταί τών ’Αθηνών πρέπει κατ’ άνάγκην νά ένθυμηθοΰν
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•την φοράν αύτήν δτι είναι "Ελληνες καί έφ’ δσον είναι "Ελληνες δεν δύνανται νά 
παραδοθούν άπδ την Ελληνικήν ’Αστυνομίαν εις χειρας των κατακτητών. "Ετσι, 
δλοι οί άστυνομικοί, οί όποιοι άλλοτε είχον άναλάβει τήν δίωξιν των έπιδιωκόντων 
την βιαίαν άνατροπήν τοΰ κοινωνικού καθεστώτος διασκορπίζονται εις διαφόρους 
'Υπηρεσίας και επιδεικνύουν 6χι μόνον άδράνειαν άλλα καί άνυπακοήν εις τάς δια- 
ταγάς και άπειλάς των κατακτητών νά συλλάβουν κομμουνιστάς καί νά τούς παρα
δώσουν εις αυτούς, άπ’ έναντίας μάλιστα διευκολύνουν την άπόκρυψιν καί δια
φυγήν τούτων.

Γερμανοί άστυνομικοί (Γκεσταμπό) διαμαρτύρονται καί άπειλούν άκόμη 
τούς "Ελληνας άστυνομικούς άλλ’ ούδείς κλονίζεται, ούδείς παραδίδει "Ελληνας 
είς τομς κατακτητάς. Τό έτος 1941 λήγει καί είσερχόμεθα εις τό έτος 1942, Οπότε 
νέα φάσις παρουσιάζεται, διότι άρχίζουν νά εμφανίζονται αί πρώται ένεργητικαί 
εκδηλώσεις Εθνικής άντιστάσεως. Κατά τήν ’Εθνικήν εορτήν τοΰ 1942, ό λαός 
άνεξαρτήτως κοινωνικών πεποιθήσεων συγκροτεί διαδηλώσεις εις τάς κεντρικάς 
οδούς, παρά τάς άπαγορευτικάς διαταγάς τών κατακτητών. Διατάσσεται ή άστυ- 
νομία νά τάς διαλύση, άλλ’ άρνεΐται καί οί αστυνομικοί θεώνται μ’ εύχαρίστησιν 
τήν πρώτην αύτήν ένεργητικήν έκδήλωσιν ’Εθνικής άντιστάσεο>ς. ’Ιταλοί καί Γερ
μανοί ’Αξιωματικοί ραπίζουν 'Έλληνας άστυνομικούς, άλλ’ ούδείς κινείται κατά 
τών διαδηλωτών. Έ ξ  άφορμής τών περιστατικών τούτων έγένετο τότε έπίσημος 
δήλωσις τής ’Αστυνομίας προς τούς κατακτητάς δτι αΰτη έπ’ ούδενί λόγω καί 
έν ούδεμια περιπτώσει θά έπεμβαίνη, οσάκις λαμβάνουν χώραν πατριωτικαί εκδη
λώσεις, περιοριζομένη μόνον είς τήν δίωξιν τών κοινών έγκληματιών. Τρϋτο ήναγ- 
κάσθησαν νά τό παραδεχθούν οί κατακτηταί. Τήν τακτικήν αύτήν έναντι τών κομ
μουνιστών άκολουθεϊ ή ’Αστυνομία μέχρι τής άπελευθερώσεως, μολονότι τό Κομ
μουνιστικόν Κόμμα διά τών διαφόρων όργανώσεών του άπό τό τελ.ος τοΰ 1942 μετέ- 
τρεψεν τον ’Εθνικόν αγώνα, είς κοινωνικόν τοιοΰτον, με άποτελέσματα, τά όποια 
πολλαπλώς έβλαψαν τήν Ελλάδα.

1 3 . Οί κομμουνισταί προπαρασκευάζουν καί άρχίζουν τον έμφύλιον
. πόλεμον
•’Από τό 1942 αί κδμμουνιστικαί οργανώσεις ανασυγκροτούνται ώς οργα

νώσεις έπαναστατικαί, με συνθήματα έθνικοαπελευθερωτικά καί κοινωνικά. Κατά 
τό στάδιον αύτό τής άνασυγκροτήσεώς των άναπετοϋν τήν Σημαίαν τής έπανα- 
στάσεως κατά τών κατακτητών καί καλούν προς συνεργασίαν τούς "Ελληνας άνε- 
ξαρτητως πολιτικών καί κοινωνικών πεποιθήσεων. Προς τοΰτο καί ΐνα μή δώσουν 
υπόνοιαν εις τούς εθνικόφρονας πολίτας, δτι τούς παρασύρουν προς τήν κομμου
νιστικήν ιδεολογίαν, ιδρύουν τήν όργάνωσιν ύπό τον τίτλον ’Εθνικόν ’Απελευθε
ρωτικόν Μέτωπον (Ε.Α.Μ.) ή όποια είναι ανεξάρτητος τοΰ Κ.Κ.Ε. άλλά πλαι- 
σιοϋται άπό δοκιμασμένους κομμουνιστάς ώς ήγετικά στελέχη. Παραλλήλως ώς 
στρατιωτική όργάνωσις ιδρύεται ό Ελληνικός λαϊκός άπελευθερω-πκός στρατός 
(Ε.Λ .Α.Σ.) με τά αύτά συνθήματα καί με τον σκοπόν τήν έναρξιν ανταρτοπό
λεμου κατα τών κατακτητών. Τέλος εντός τών πόλεων συγκροτούνται καί αί οργα
νώσεις Εθνική Πανελλήνιος όργάνωσις νέων (Ε.Π.Ο.Ν.) καί ή όργάνωσις προ
στασίας λαϊκού αγώνα (Ο.Π.Λ.Α.) τής όποιας-,άρμοδιότης ήτο ή έκτέλεσις τών 
αποφάσεων τού, Κ.Κ.Ε. και του Ε.Α.Μ. τών σχετικών μέ θανάτωσιν άντιφρονούν- 
των η αντιδρωντων εις τας άνωτέρω κομμουνιστικάς οργανώσεις ατόμων κλπ.

Αι οργανώσεις αύται ανησυχούν τούς αστυνομικούς, οί όποιοι κατέχουν τά 
μυσηκα των κομμουνιστικών- μεθόδων, διότι - βλέπουν -δτι ταχέως άνδρόύμεναι 
αυται θα επιδιώξουν την εφαρμογήν τοΰ κομμουνισμού καί τής δικτατορίας τού 
προλεταριάτου, προκαλουσαι εμφύλιον πόλεμον καί -τρομοκρατίαν.
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Καί δεν διεψεύσθησαν. Λήγοντος τοϋ έτους 1942 και άπό των πρώτων μηνών 
τοϋ 1943 οί σκοποί τοϋ Ε.Α.Μ., Ε.Α.Α.Σ., Ε.Π.Ο.Ν., Ο.Π.Λ.Α., γίνονται
πλέον συγκεκριμμένοι. Δεν περιορίζομαι εις τήν ηγεσίαν τοϋ έθνικοαπελευθερω- 
τικοΰ άγώνος, άλλα ρίπτουν συνθήματα καθαρώς κομμουνιστικά.

Πάντα μή άσπαζόμενον τά συνθήματα αυτά θεωροΰν έχθρδν καί τον κατα
δικάζουν έξοντωτικώς.

Κηρύσσεται πλέον έπισήμως ό εμφύλιος πεόλεμος. To Ε.Α.Μ., Ε.Λ.Α.Σ., 
Ο.Π.Λ.Α., δεν άνέχονται την υπαρξιν οίασδήποτε άλλης άνταρτικής άπελ.ευθερω- 
τικής όργανώσεως ή δμάδος. 'Η  Ε.Κ.Α. τοϋ Συνταγματάρχου Ταρροΰ καί ό Ε.Δ.Ε.Σ. 
τοϋ Στρατηγοΰ Ζέρβα καί άλλαι πολλαί έθνικαί ομάδες άνταρτών έν ΓΙελοποννησω 
κηρύσσονται ύπδ διωγμόν καί έξόντωσιν. 'Ο Συνταγματάρχης Τ'αρρος σφάζεται 
άπό τον Ε.Λ.Α.Σ., δολίως καί διαλύεται τδ σύνταγμά του. ΑΙ έν Πελοποννησω 
ομάδες διαλύονται πασαι καί φονεύονται οί άρχηγοί των. *0 Ζέρβας πλήττεται 
έπανειλημμένως άλλα κατορθώνει νά συγκρατηθή καί νά δράση είς "Ηπειρον. Εις 
τάς ’Αθήνας εξαπολύεται τρομοκρατία διά συλλήψεων έθνικοφρόνων πολιτών.

Ό  έμφύλιος πόλεμος ημέρα τη ήμέρα όξύνεται καί έντείνεται. Οί κομμου- 
νισταί διά τών. όργανώσεών των ΕΑΜ, ΕΑΑΣ, ΕΠΟΝ, ΟΠΛΑ, προπαρασκευά
ζουν δραστηρίως την έξέγερσιν διά τήν κατάληψιν της εξουσίας. Οί κατακτηται, 
ώς άντίπαλοί των, καταλαμβάνουν δευτερεύουσαν θέσιν, διότι κύριος έχθρός θεω
ρείται ό "Ελλην έθνικόφρων καί αυτός δέον τελικώς νά καταβληθή.

14. Έ νίσχυσις τοϋ εμφυλίου πολέμου υπό των καταχτητών καί 
έκμετάλλευσις τούτου ·

Οί κατακτηταί ’Ιταλοί καί Γερμανοί, καί ιδία οί Γερμανοί, διαγνώσαντες 
άπό της πρώτης στιγμής τούς πραγματικούς σκοπούς τοϋ ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, όχι 
μόνον ήνέχθησαν τάς οργανώσεις αύτάς, άλλ’ εμμέσως τάς έβοήθησαν ποικιλο- 
τρόπως.

Σημαίνοντες κομμουνισταί περιελθόντες είς χεΐρας των άφέθησαν έλεύθεροι 
ή τοϊς έδόθησαν εύκαιρίαι νά δραπετεύσουν. Ε V. περιπτώσεις άπαγωγών Ελλή
νων έθνικιστών, ένώ ήδύναντο οί Γερμανοί νά έπιτύχουν άμεσον άπελευθέρωσιν, 
αφηνον νά γίνουν οί φόνοι, ίνα έντείνεται ό έμφύλιος πόλεμος.

Παραλλήλως συνεκρότησαν διά τήν δίωξη» τών κομμουνιστών' διαφόρους 
οργανώσεις, δήθεν έθνικιστικάς, ένώ πράγματι ήσαν συγκροτήματα Ελλήνων κα
κοποιών, ςίδικώς έκπαιδευομένων ύπό τών Γερμανών κατά τό πρότυπον τών "Ες-*- 
Έ ς  κλπ. διά τήν διάπραξιν φόνων τών κομμουνιστών ή τών Ελλήνων πατριωτών 
πρακτόρων τών Συμμάχων καί ένέτειναν οΰτω τον έμφύλιον πόλεμον. "Ετσι ό 
έμφύλιος πόλεμος έλαβε μορφήν άλληλοσφαγής λήγοντος τοϋ 1943 καί τό 1944.

Ή  τότε κατοχική Κυβέρνησις εύρέθη είς μίαν κατάστασιν τοιαύτην, ή όποια 
επεβαλ.ε τήν προστασίαν τών έθνικοφρόνων πολ.ιτών άπό τών έγκλημάτων τών 
κομμουνιστών. Έζήτησεν λοιπόν όπλα άπό τούς Γερμανούς, ινα συγκροτήση Τάγ
ματα ’Ασφαλείας άπό έθνικόφρονας πολίτας καί προστατεύση τάς πόλεις. Οί Γερ
μανοί έδωσαν όπλα, διότι οΰτω ένέτεινον τόν έμφύλιον πόλεμον καί είχαν ώφέλη, 
δεδομένου ότι, οΰτω δεν θά έμενε πλέον καιρός είς τούς "Ελληνας νά δράσουν είς 
ευρείαν κλίμακα κατ’ αυτών. Τό αν τά Τάγματα ’Ασφαλείας ωφέλησαν ή έβλα
ψαν- τήν Ελλάδα θά είναι δυνατόν νά κρίθή πολύ βραδύτερον. Πάντως τά Τάγματα 
Ασφαλείας άπετέλεσαν άντίδρασιν είς τά έγκλήματα τών κομμουνιστών καί άν μή 

τι άλλο έμάκρυναν τόν χρόνον τής κομμουνιστικής έξεγέρσεως έπ’ ώφελεία τής 
Ελλάδος. Οΰτω έν μέσω άλληλοσφαγών, τρομοκρατίας καί πλήρους συγχίσεως 
έοθάσαμεν είς τήν άπελευθέρωσιν τών ’Αθηνών τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1944.
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15. Ποια ή στάσις της ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά τήν περίοδον 
1943—1944

Κατά τήν περίοδον τοϋ 1943—1944, τής.προπαρασκευής δηλαδή τής έξε- 
γέρσεως ύπδ των οργανώσεων Κ.Κ.Ε., ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΟΠΛΛ, διά τήν κατά- 
ληψιν- τής εξουσίας εις ’Αθήνας, ή ’Αστυνομία ’Αθηνών έδοκιμάσθη σκληρώς.

"Ολοι γενικώς 'οί άστυνομικοί παρέμειναν πιστοί εις την ιδέαν τής άντιδρά- 
σεως (σαμποτάζ) προς πάσαν διαταγήν τών Γερμανών καί τής προστασίας τών 
Ελλήνων πολιτών τών διωκόμενων ύπ’ αύτών, άδιακρίτως κοινωνικών πεποι
θήσεων. Άπετέλει αρχήν νά μή παραδίδεται εις τούς Γερμανούς, "Ελλην πολίτης 
(εξαιρούμενων τών κοινών έγκληματιών τών συνεργαζομένων μέ τούς Γερμανούς 
καί ΰπηρετούντων εις Έ ς  - Έ ς  κλπ.), οίονδήποτε άδίκημα καί άν διέπραξε καί 
ύπο οίονδήποτε πρόσχημα..

Διά τήν άντιμετώπισιν τών τρομοκρατών κομμουνιστών τής ΟΠΛΑ καί 
τοϋ ΕΛΑΣ οί όρθώς σκεπτόμενοι άστυνομικοί, πιστοί εις τό καθήκον των, άφοβοι 
καί συνετοί έτάχθησαν παρά τό πλευρόν τών άοπλων καί άνυπερασπίστων έθνι- 
κιστών πολιτών καί διεκήρυξαν ότι δεν θά επιτρέψουν ούδεμίαν εγκληματικήν 
ενέργειαν κατ’ αύτών, επί τώ λόγω ότι δεν συμφωνοϋν μέ τούς κομμουνιστάς. 
Διά τήν επιτυχίαν τοϋ σκοπού τούτου έπεσαν άρκετοί άστυνομικοί άνήκοντες ιδία 
εις. τό Μηχανοκίνητον Τμήμα τής ’Αστυνομίας ’Αβηνών.

( Συνεχίζεται)

’Αποτελεί ύψίστην τιμήν διά τήν ’Αστυνομίαν Πό
λεων και τό Περιοδικόν «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» ή 
έξοχος κριτική τοϋ Σεβασμ. Μητροπολίτου Χίου Παντελεή- 
μονος Φωστίνη, τήν όποιαν άναδημοσιεύομεν είς τό παρόν 
τεύχος και τήν οποίαν παρακαλοϋνται, όπως άναγνώσουν 
μετά προσοχής άπαντες οί κ.κ. Βαθμοφόροι συνδρομηταί 
μας και βέβαιοι δντες ότι προσφέρουν ύψίστην υπηρεσίαν 
είς τό Σώμα, καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν διά τήν εγ
γραφήν ώς συνδρομητών τοϋ Περιοδικού, όλων γενικώς 
τών αστυνομικών καί προπαντός όλων τών Βαθμοφόρων.

’Αστυνομικοί μή παρακολουθοϋντες τό Περιοδικόν 
μας διαπράττουν βαρύτατον σφάλμα κατά τού εαυτού των 
καί ολοκλήρου τηύ ’Αστυνομικού Σώματος.
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Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
'Υπό κ. ΣΠΥΡΟΥ Δ . ΓΑΛΑΝΟΥ ταχτικού Καθηγητοΰ της Χη
μείας των τροφίμων έν τω Πανεπιστήμιο! ’Αθηνών, Μέλους τοΰ 
Άνωτάτου Χημιχοϋ Συμβουλίου καί τοΰ ’Ανώτατου ‘Υγειονομικού 
Συμβουλίου τοΰ Κράτους καί Καθηγητοΰ της Σχολής Ύπαστυνόμων.

Εισαγωγή.
I. Πότε χαρακτηρίζεται τρόφιμόν τι ως επιβλαβές εις την υγείαν. ^

Εισαγωγή

Αί φυσικαί καί χημικαί σταθεραί επί τη βάσει των όποιων γίνεται ή γνω- 
μάτευσις τών διαφόρων εις έλεγχον υποκειμένων τροφίμων, ευφραντικών καί λοι
πών ειδών κοινής χβήσεώς, ύπόκεινται εις συχνοτάτας μεταβολάς. Αί μεταβολ.αί 
αύται επιβάλλονται έκ τών έκάστοτε έμφανιζομένων νέων ερευνών καί άνακαλύ- 
ψεων τής έπιστήμης, ώς καί έκ τών συνεχών προόδων τής βιομηχανίας. Διά τούς 
ανωτέρω λόγους δεν είναι δυνατόν αί χρησιμοποιούμενα’, διά την γνωμάτευσιν 
σταθεραί νά ισχύουν άμετάβλ.ητοι έπί μακρότερον χρόνον, ώς επίσης δεν είναι 
δυνατόν νά ισχύουν εις όλα τά Κράτη αί ϊδιαι, διότι σημαντικώτατα επηρεάζονται 
αύται καί έκ τών γενικωτέρων συνθηκών τής παραγωγής τών κρατουσών εις νά 
διάφορα μέρη τής γής.

Αί εις τά διάφορα Κράτη ίσχύουσαι σταθεραί δεν πρέπει νά έμφανίζωνται 
ύπό την μορφήν νόμων, διότι ή νομοθετική μηχανή είναι άρκετά δυσκίνητος, ώστε 
νά μή δύναται νά προσαρμόζηται ταχέως εις τάς έκάστοτε δημωυργουμένας νέας 
συνθήκας, όπως όμως πρέπει νά γίνηται προς προστασίαν τοΰ δημοσίου συμφέ
ροντος. - ·

Πρέπει επομένως νά είναι ευχερής ή μεταβολή τών σταθερών αυτών.
Αί σταθεραί τής γνωματεύσεις δύνανται νά λαμβάνουν μονιμωτέραν μορφήν 

μόνον όταν προβλέπεται ότι θά ίσχύσουν αύται έπί σχετικώς μακρότερον χρόνον, 
ώς συμβαίνει π.χ. εις την περίπτωσιν τής άπαγορεύσεως τής χρησιμοποιήσεως 
δηλητηριωδών χρωμάτων προς χρώσιν τροφίμων, ευφραντικών καί αντικειμένων 
κοινής χρήσεως.

Αί σταθεραί τής γνωματεύσεως κατά κανόνα περιλαμβάνονται εις τον εις 
έκάστην χώραν ίσχύοντα Κώδικα τών τροφίμων, δστις πρέπει πλήν αυτών νά 
περιέχη δι’ έκάστην ομάδα τροφίμων γενικήν περιγραφήν τής παρασκευής αυτών 
καί τών κρατουσών εμπορικών συνθηκών. Επίσης πρέπει έν τώ Κώδικι νά έκτί- 
Οενται αί έπισημως άναγνωριζόμεναι μέθοδοι άναλύσεως, ώς καί ό τρόπος τής 
έκτελέσεως τών μεθόδων αυτών, παρουσία προσμείξεων όφειλομένων είς νοθείας. 
Τέλος δέον νά υποδεικνύονται καί εΐόικαί όδηγίαι, άναλόγως τοΰ είδους, διά την 
δειγματοληψίαν ώστε νά έπιτυγχάνηται μετά τής μεγαλυτέρας βεβαιότητος ή άντι- 
προσωπευτικότης τοΰ δείγματος. 'Οπωσδήποτε τό σημαντικώτερον μέρος τοΰ 
Κώδικος δέον νά άποτελ.οΰν τά όρια ή σταθεραί τής γνωματεύσεως έξ ών θά δύ- 
νάται νά συναχθή τό συμπέρασμα έάν τό έξεταζόμενον προϊόν είναι κανονικόν ή 
είναι ενδεχομένως τοϋτο έπιβλαβές είς τήν υγείαν ή νοθευμένον ή ήλλοιωμένον 
ή αποτελεί άπομίμησιν γνησίου προϊόντος ή εχει ψευδώς δηλωθή ή είναι μειω
μένης θρεπτικής αξίας ή θά δύναται -επίσης νά καθορισθή ή ποιότης τούτου.

Αί εις τούς Κώδικας άναφερόμεναι σταθεραί πρέπει ύποχρεωτικώς νά λαμ- 
βάνωνται ύπ’ δψιν ύπό τών άσχο>.ουμένων με τήν έξέτασιν τών τροφίμων Χημικών 
’Εργαστηρίων, ώς καί τών Άγορανομικών ’Αρχών διά τήν ένδεχομένην δίωξιν 
υπευθύνων. ’Επίσης δέ άποτελοΰν τήν βάσιν τών ένεργειών τής' Είσαγγελικής 
’Αρχής καί τών Δικαστηρίων. Οΰχί μικροτέραν συνδρομήν παρέχουν αί σταθεραί
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αίται τής γνωματεύσεως εις τους άσχολουμένους μέ την παρασκευήν, την συσκευκ- 
σίαν καί το έμπορων έν γένει των ειδών αυτών βιομηχάνους, βιοτέχνας καί έμπο
ρους, διότι ή γνώσις αυτών τούς προστατεύει άπο τοϋ νά έρχωνται εις άντίθεσιν 
προς τον Άγοβανομικόν Νόμον. ' _

.’Εν τοϊς έπομένοις θά έκτεθοΰν οά γενικαί άρχαί αί διέπουσαι τήν γνωμά- 
τευσιν καί θά παρασχεθούν καί διά παραδειγμάτων αί βάσεις έπί των όποιων στη - 
ρίζεται ό χαρακτηρισμός προϊόντος τίνος ώς έπιβλαβοϋς εις την υγείαν ή ώς 
νοθευμένου ή ώς ήλλοιωμένου, δηλαδή αποσυντεθειμένου, ή ώς άπομιμήσεως ή 
ώς ψευδώς δηλωμένου ή ώς μειωμένης άξίας ή ώς άωρου.

I . Πότε χαρακτηρίζεται τρόφιμόν τι ώς επιβλαβές είς τήν υγείαν
'Ως επιβλαβές είί τήν υγείαν θεωρείται έκεϊνο τό όποιον είναι ένδεχόμενον 

νά βλάψη τήν υγείαν τοϋ ανθρώπου, δηλαδή τό έχον τήν δυνατότητα νά προκαλέση 
βλάβην τής υγείας. 'Ως βλάβη της υγείας χαρακτηρίζεται καί ή έστω καί ταχέως 
παρερχομένη διαταραχή της υγιεινής καταστάσεως τοϋ άτόμου.

Γενικώς χαρακτηρίζονται ώς έπιβλ.αβή είς τήν υγείαν τά τι όψιμα τά όποια 
είναι τυχόν προσμεμειγμένα μετά βλαπτικών υλών, ώς τοιαϋται δέ ύλαι θεω
ρούνται τά επιβλαβή μέσα συντηρήσεως ή λευκάνσεως, αί ύπερβολ.ικαί ποσότητες 
επιτρεπόμενων μέσων συντηρήσεως, τά δηλητηριώδη χρώματα κλπ.

Επίσης έπιβλ.αβή είς τήν υγείαν είναι τά εις προκεχωρημένον βαθμόν απο
συντεθειμένα τρόφιμα. Τοϋτο ισχύει ιδίως διά τό κρέας καί τά έκ κρέατος προϊ
όντα, ώς καί γενικώτερον διά τά πλούσια είς λευκωματοειδείς ΰλ.ας τρόφιμα.

Είς τήν περίπτωσιν των άντικειμένων τής κοινής χρήσεως τά προκαλ.οΰντα 
βλάβην τής υγείας αίτια είναι κυρίως τά δηλητηριώδη μέταλλ.α ή μάλλον αί δια- 
λυταί είς τό ύδωρ ενώσεις αύτών.

Περαιτέρω αί προκαλοϋσαι τήν άηδίαν ιδιότητες τροφίμου τίνος είναι δυ
νατόν νά δράσουν βλ.απτικώς έπί τής υγείας.

Είς έκάστην συγκεκριμμένην περίπτωσιν βάσιν τής δικαστικής κρίσεως 
πρέπει νά άποτελή ή γνωμάτευσις έμπειρου πραγματογνώμονος.

Προς διευκρίνισιν τών άνωτέρω έκτεθέντων παρέχονται κατωτέρω παραδείγ- 
ματά τινα βλαπτικών διά την υγείαν ιδιοτήτων μερικών τροφίμων, ευφραντικών 
καί ειδών κοινής χρήσεως.

1) Τό γάλα καί τά εξ αύτοΰ προϊόντα. Επιβλαβές είς τήν υγείαν είναι 
τό δηλητηριώδες ή μολυσμένον γάλα, ώς επίσης καί τό λόγω έλαττωμάτων ή 
ακαθαρσιών προκαλ.οϋν τήν άηδίαν τοιοϋτον. ’Επίσης τό γάλα, τοϋ όποιου έχει 
έςουδετερωθή ή όξύτης ανεξαρτήτως τοϋ τρόπου καί τοϋ βαθμού έςουδετερώσεως 
ή είς τό όποιον έχουν προστεθή μέσα συντηρήσεως.

Τά άνωτέρω ισχύουν άναλόγως καί διά τήν γιαούρτην, τό άφρόγαλα, τό 
άπισχναθέν γάλα, τό συμπεπυκνωμένον μετά ή άνευ σακχάρεως, ώς καί τήν κόνιν 
τοϋ γάλακτος. Τό άφρόγαλα χαρακτηρίζεται ώς έπιβλαβές είς τήν υγείαν έπί πλέον 
όταν έχουν προστεθή είς αυτό μέσα πυκνώσεως.

2) Τό βούτυρον. ’Επιβλαβές είς τήν υγείαν χαρακτηρίζεται τό νωπόν ή 
λ.υωμένον βούτυρον το όποιον έχει παρασκευασθή έκ μολ.υσμένου γάλακτος, τής 
μυλ.ύνσεως προερχόμενης είτε έξ άσθενείας τοϋ "ζώου, είτε διά μολ.ύνσεως έκ τών 
έζω. έφ’ όσον βεβαίως τό αίτιον τοϋτο τής βλαπτικότητος ,είς τήν υγείαν δεν 
έχει άρθή διά καταλλήλου έπεξεργασίας τοϋ γάλακτος ή τοϋ άφρογάλ.ακτος, ώς 
είναι λ_χ. ή παστερίωσες είς 80—85 % ή ή άνάλ.ογος θέρμανσις κατά τήν τήξιν 
τοϋ νωπού βουτύρου πρός παρασκευήν τοϋ λυωμένου. Περαιτέρω ό>ς έπιβλα.βές 
ii- Try υγείαν θεωρείται τό νωπόν ή λυωμένον βούτυρον τό όποιον μετά τήν πα
ρασκευήν του έμολύνθη διά παθογόνων μικροοργανισμών είτε δι’ έπαφής μέ άσθε-
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νοϋντα άτομα, είτε διά παραμονής είς χώρους διαμονής άσΘενών, είτε κατ’ οίον- 
δήποτε τέλος άλλον τρόπον. 'Ομοίως το νωπόν ή λυωμένον βούτυρον τό περιέχον 
μέσα συντηρήσεως ή άπηγορευμένα χρώματα, έφ’ όσον υπό τών οικείων νομο
θεσιών επιτρέπεται τυχόν χρώσις αυτών, καί τέλος το έντόνως ταγγύν, δυσάρε
στου οσμής, εύρωτιών, προσμεμειγμένον μετ’ άκαΟαρσιών ή το καθ’ οιονδήποτε 
άλλον τρόπον προκαλοϋν τήν αηδίαν βούτυρον.

3) 'Ο τυρός. "Οταν ούτος έχει μολυνΟή διά παΟογόνων μικροοργανισμών 
ή έχει παρασκευασΟή έξ οπωσδήποτε έπιβλαβοϋς είε τήν υγείαν γάλακτος. ΙΙεραι- 
τέρω ο τυρός οστις περιέχει είς τον φλοιόν ή τήν εσωτερικήν αύτοϋ μάζαν ενώ
σεις δηλητηριωδών μετάλλων, εξαιρέσει τοϋ τυοοΰ Parmesan είς τον όποιον είναι 
ανεκτά ίχνη ενώσεων χαλκού. 'Ομοίως ό τυρός οστις περιέχει άπηγορευμένα 
μέσα συντηρήσεως ή επιβλαβή είς τήν υγείαν χρώματα ή είναι άποσυντεΟειμένος 
ή έχει προσβληΟή υπό βλαπτικών εΰρο>τομυκήτο)ν ή περιέχει προκαλοϋντας την 
αηδίαν σκώληκας ή άκάρεα ή γενικώς ακαθαρσίας είς βαθμόν καΟιστώντα τούτον 
άνεπιΟύμητον προς βρώσιν ΰπο τοϋ άνΟρώπου.

Τέλος ιος επιβλαβής είς τήν υγείαν χαρακτηρίζεται ό τυρός κατά τήν παρα
σκευήν τοϋ οποίου έχουν προστεΟή μέσα βλαπτικά τής υγείας ή έστω και μέσα 
τών όποιων δεν είναι άποδεδειγμένον το άβλαβές. 'Ομοίως έπιβλαβής είναι ό λόγω 
ύπερωριμάσεως ήλλοιιυμένος τυρός.

4) ’Εδώδιμα λ ίπ η . 'Όταν τό λίπος προέρχεται έξ άσθενών ζώων- ή ες 
έπιβλαβοϋς είς τήν υγείαν γάλακτος ή τά μαγειρικά λίπη καί αί μαργαρΐναι κατά 
τήν παρασκευήν τών οποίων έχουν χρησιμοποιηΟή μή έπιτρεπόμεναι χρωστικά1, 
ύλαι ή έχουν χρησιμοποιηΟή λιπαραί ύλαι τών όποιων ή καταλληλότης προς τροφήν 
τοϋ άνΟρώπου δεν έχει λεπτομερούς έρευνηΟή. ’Επίσης είναι έπιβλαβή είς τήν υγείαν 
τά παντός είδους έδώόιμα λίπη τά όποια είτε έκ φύσεως είναι δηλητηριώδη ή έχουν 
καταστή άκατάλληλα προς βρώσιν διά τής κατεργασίας είς ήν έχουν ΰποβληθή 
ή περιέχουν σημαντικάς ποσότητας βαρέων μετάλλων ή μή έπιτρεπομένουν μέσων 
συντηρήσεο>ς ή περιέχουν μεγαλύτέρας τό>ν ΰπο τών σχετικών διατάξειυν τυχόν 
επιτρεπόμενων ποσοτήτων μέσο,ιν συντηρήσεως. Τέλος είναι έπιβλαβή εις την 
υγείαν τά εδώδιμα λίπη τά όποια κατά τήν παρασκευήν ή παραμονήν αυτών έμο- 
λύνΟησαν κατά οιονδήποτε τρόπον υπό παΟογόνων μικροοργανισμών ή έχουν εις 
μεγάλον βαθμόν ταγγίση ή έχουν δυσάρεστον οσμήν ή εύρΐυτιοϋν ή είναι ακάθαρτα 
ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον προκαλοϋν τήν αηδίαν, ώς έπίσης τά προσμεμειγ- 
μένα μεΟ υδρογονανθράκων, ώς βαζελινών, βαζελινελαίων κλπ.

5) ’Εδώδιμα έλαια. "Οταν ταϋτα περιέχουν αλκάλια, σάπωνας, ανόρ
γανα οξέα, ένώσεις βαρέων μετάλλων ή ορυκτέλαια, έπίσης είναι έπιβλαβή είς τήν 
υγείαν τά δηλητηριώδη έδώδιμα έλαια ώς και τά μεγάλου βαθμού ταγγίσεως.

. 6) Τό κρέας καί τά έξ αύτοϋ προϊόντα. Τό νωπόν κρέας θεωρείται ιός έπι- 
βλαβές είς τήν υγείαν όταν ΰπο τής κτηνιατρικής έξετάσεως χαρακτηρίζεται σπερι- 
φράστο,ις ώς άκατάλληλον προς βρώσιν ή όταν φέρηται είς τήν κατανάλωσιν μή 
τηρουμένων τών σχετικόόν ύγιείνολογικών διατάξεων τής άστυκ.τηνιατρικ.ής υπη
ρεσίας. 'Ομοίως το είς μεγάλον σχετικώς βαθμόν άποσυντεΟειμένον ή τό προσμε- 
μειγμένον μετ’ ακαθαρσιών ή το ύποστάν σήψιν θήραμά καί τέλος τό περιέχον 
βλαπτικας ΰλας, ώς μέσα συντηρήσεως κλπ. Τά άνωτέρο^ ισχύουν άναλόγως καί 
διά τά διάφορα έκ κρέατος προϊόντα, ώς άλλάντας κλπ.

Τά εκχυλίσματα κρέατος καί τά παρόμοια προς ταϋτα προϊόντα Θεοφουντα.ι 
ή εις τήν υγείαν όταν εύρίσκωνται είς κατάστασιν άποσυνΟέσέως ή είναι 

παρασκευασμένα έξ άποσυντεθειμένων υλών ή έχουν χρησιμοποιηΟή διά τήν πα- · 
ρασκευήν αύτών μή έπιτρεπόμενα βοηθητικά μέσα, ή περιέχουν ούχι άμέμπτους 
ύγιεινολογικώς ένώσεις μετάλλων ή μέσα συντηρήσεως.
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7) Κονσέρβαι κρέατος καί λα χαν ικώ ν. Επιβλαβείς εις τήν υγείαν 
είναι ,αί δηλητηριώδεις κονσέρβα'., ώς καί αί περιέχουσαι μέσα συντηρήσεως, μέσα 
λευκάνσεως, μή έπιτρεπομένας χρωστικάς υλας, ενώσεις αρσενικού, υδραργύρου, 
νικελίου, ψευδαργύρου, περισσότερον των ιχνών μολύβδου ή μόλυβδον ύπό μορφήν 
μεταλλικών σφαιριδίων ή ένώσεις χαλκού. Ό  τελευταίος ούτος εις τήν περίπτωσιν 
των κονσερβών λαχανικών δεν πρέπει να ύπερβαίνη τήν έπιτρεπομένην ποσότητα. 
Περαιτέρω θεωρούνται ιός επιβλαβείς εις τήν υγείαν αί κονσέρβαι εκ κρέατος υπό
πτου από ύγιεινολογικής άπόψεως, ώς επίσης κονσέρβαι εις κυτία τών οποίων 
ή εσωτερική έπιφάνεια τού κυτίου είναι επικασσιτερωμένη διά μολυβδούχου κασ
σιτέρου ή τών οποίων τά κυτία είναι συγκεκολλημένα διά κράματος περιέχοντος 
περισσότερον τού 10ο)ο μόλυβδον. Όμοίως επιβλαβείς είναι αί παντός είδους 
κονσέρβαι αί παρουσιάζουσαι σαφή εύρωτίασιν ή αί σημαντικώς μεταβεβλημέναι 
κατά τήν οψιν, οσμήν ή γεϋσιν καί παρέχουσαι αυτοί τήν έντύπωσιν ότι δεν είναι 
πλέον' κατάλληλοι προς βρώσιν ύπό τού άνθρώπου, ώς καί αί παρουσιάζουσαι 
πραγματικήν διόγκωσιν. Τέλος όταν οί τυχόν χρησιμοποιούμενοι διά τό κλείσιμον 
τών δοχείων άπομονωτικοί δακτύλιοι αποτελούνται έκ καουτσούκ μή π?ηροΰντος 
τάς σχετικάς ύγιεινολογικάε άπαιτήσεις.

8) ’Ιχθ ύ ες . "Οταν ουτοι περιέχουν έπί τού δέρματος αύτών τούς σκώληκας 
τού Piphyllobothrium  latum  L, ώς και όταν ή βακτηριολογική έξέτασις έχει 
απόδειξη τήν όπαρξιν παθογόνων μικροοργανισμών. 'Ομοίοις είναι επιβλαβείς 
εις τήν υγείαν οί αποσυντεθειμένοι ιχθύες.

9) ’Οστρακόδερμα καί μαλλάκια. "Οταν ταϋτα εΰρίσκωνται εις κατά- 
στασιν άποσυνθέσεως, ώς επίσης καί όταν είναι τεχνητώς κεχρωσμένα ή όπο>σδή- 
ποτε δηλητηριώδη καί μολ.υσμένα, οός π.χ. τά στρείδια τά προερχόμενα έξ ακα
θάρτων ύδάτων ή έκ τών μεταλλικών επιφανειών τών πλοίων.

10) Αύγά καί κονσέρβαι α ύγώ ν . "Οταν ταύτα έχουν ύποστή επεξερ
γασίαν διά μή έπιτρεπομένων μέσον,/ συντηρήσεως ή περιέχουν εις τό έσωτερικόν 
αύτών ξένα σώματα ή έχουν αιματηρόν ή μή κανονικούς κεχρωσμένον περιεχό- 
μενον, ώε καί τά έπωασθέντα ή άποσυντεθειμένα αύγά.

11) Μ ύκητες. "Οταν μεταξύ αύτών περιέχονται καί δηλητηριώδεις. Βλάβην 
τής υγείας δύναται νά προκαλέση καί ή βρώσις βρο»σί;ιων μέν άλλ’ άποσυντεθει- 
μένο,/ν τοιούτοιν. Ταύτα ισχύουν επίσης καί διά τούς οπωσδήποτε διατηρημένους 
μύκητας. 'Ομοίως οί διατηρημένοι οί περιέχοντες μέσα συντςρήσεως ή οί κεχρω- 
σμένοι δι1 επιβλαβών εις τήν υγείαν χρωμάτων.

12) Σ ιτηρά . "Οταν ταύτα περιέχουν περισσότερον τού 0, 1 ο)ο κατά βάρος 
έρυσιβώδη όλυραν. Προϊόντα άλέσεως τών οποίων ή περιεκτικότης εις μή έκ σι
τηρών προερχομένας προσμείξεις υπερβαίνει τό έπιτρεπόμενον μέγιστον όριον 
τού 0,5 ο )ο κατά βάρος ή περιέχουν περισσότερον τού 0,1 ο )ο έρυσιβόόδη όλυραν 
Οεο>ρούνται ώς έπιβλαβή εις τήν υγείαν καί δεν πρέπει νά χρησιμοποιούνται δι’ 
έδωδίμους σκοπούς. ’Επίσης δεν πρέπει νά χρησιμοποιούνται προς άλεσιν 
δι’ έδωδίμους χρήσεις σιτηρά τά όποια προς τον σκοπόν της χρησιμοποιή- 
σεως αύτών προς σποράν έχουν άπολυμανΟή διά δηλητηριωδών απολυμαντικών υλών 
ή άκόμη καί νά αναμειγνύονται ταύτα μέ άλλα κατν.λληλα προς άλεσιν σιτηρά. 
Τέλος σιτηρά περιέχοντα πλέον τών 20 χλστγρμ. υδροκυανίου κατά χιλιόγραμμον 
είναι έπιβλαβή εις τήν υγείαν καί δεν ‘πρέπει νά άλέθωνται προς παρασκευήν τρο- 
φίμων.

13) "Αλευρον καί προϊόντα άλέσεως. "Οταν ταύτα περιέχουν δυνα- 
μένας ·νά προκα>.έσουν διαταραχήν τής υγείας υλας άνοργάνου ή οργανικής φύσευις 
ή σημαντικάς ποσότητας συστατικών ζιζανίων, έρυσιβώδους όλύρας ή ζωικά υπο
λείμματα.
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14) "Αρτος καί προϊόντα αρτοποιίας. "Οταν περιέχουν π.χ. θειϊκόν 
θαλκόν, θειϊκόν ψευδάργυρον, σάπωνα καί άλλας υπόπτους ΰγιεινολογικώς ύλας ή 
ακόμη καί όταν κατά τήν διόγκωσιν αυτών έχουν χρησιμοποιηθή προς άνάπτυξιν 
ανθρακικού οξέος άνόργανα οξέα.

15) Ζυμωτικοί κόνεις. "Οταν περιέχουν ώς όξινον συστατικόν όξινα θειϊ- 
κά άλατα, όξινα Οειώδη άλατα, υδροχλωρικόν οξύ, ή ένώσεις τοΰ μολύβδου ή χλω- 
ριοΰχον κάλιον κλπ.

16) Ζυμαρικά. "Οταν ταϋτα είναι άποσυντεθειμένα εις βαθμόν προκα- 
λοΰντα τήν άηδίαν ή περιέχουν άπαγορευόμενα χρώματα ή μέσα συντηρήσεως.

17) "Οσπρια. Ώ ς επιβλαβή είς τήν υγείαν θεωρούνται όταν έχουν καταστή 
ακάθαρτα έκ ζωικών παρασίτων ή εντόμων ή έξ έκκριμμάτων αυτών ή όταν οπω
σδήποτε προκαλούν τήν άηδίαν ή όταν έχουν ύποβληθή είς έπεξεργασίαν διά μέσων 
συντηρήσεως ή δηλητηριωδών μέσων άπολυμάνσεως τών σπόρων ή περιέχουν πε
ρισσότερον τών 20 χλστγρμ. υδροκυανίου κατά χιλιόγραμμον. Περαιτέρω είναι 
επιβλαβή είς τήν υγείαν τά μή ΰποστάντα έκπίκρισιν λούπινα, ώς καί ώρισμένα 
ξενικής προελεύσεως φασόλια.

18) Μαγειρικόν αλας. "Οταν περιέχη δηλητηριώδεις ενώσεις μετάλλων
ή είναι προσμεμειγμένον μετά μετουσιωμένου άλατος προοριζομένου διά βιομηχα
νικήν χρήσιν. *

19) Πόσιμον ΰ8ωρ καί πάγος. "Οταν περιέχουν δηλητηριώδη μεταλ
λικά άλατα ή παθογόνα μικρόβια. Περαιτέρω είναι επιβλαβές είς τήν υγείαν τό 
δι’ άπορριμμάτων άκάθαρτον καταστάν επιφανειακόν ύδωρ, ώς καί ό έκ τοιούτου 
ύδατος παρασκευαζόμενος πάγος.

20) Νωπά λαχανικά. "Οταν είναι προσμεμειγμένα μετά δηλητηριωδών 
χορταρικών.

21) Ξηρά λαχανικά. "Οταν περιέχουν μή έπιτρεπομένας ποσότητας χαλκού.
22) Ξηραί όπώραι. "Οταν περιέχουν ποσότητα μεγαλυτέραν τής έπιτρε- 

πομένης θειώδους οξέος ή χαλκού ή άλλων δηλητηριωδών ένώσεων μετάλλων.
23) Καρποί καί όπώραι. "Οταν ούτοι περιέχουν προσμείξεις δηλητη

ριώδους ή οπουδήποτε επιβλαβούς είς τήν υγείαν είδους ή περιέχουν τοιαύτας 
ακαθαρσίας είς ποσότητα ύποπτον διά βλάβην τής υγείας. Τοιαΰται προσμείξεις 
ή άκαθαρσίαι δύνανται νά οφείλονται είτε είς σκόπιμον, ή έξ άμελείας πρόσμιξιν 
μετ’ έπιβλαβών είς τήν υγείαν καρπών ή σπερμάτων, είτε είς μή έπιτρεπόμενον 
τρόπον συσκευασίας, ώς π.χ. είς δοχεία ή 'μεταλλικά περιβλήματα περιέχοντα πο
σότητας μεγαλυτέρας τών έπιτρεπομένων μολύβδου χαλκού ή ψευδαργύρου κλπ. 
είτε είς προηγουμένην καταπολέμησιν παρασίτων καί έντόμων δι’ έπιβλαβών είς 
τήν υγείαν άπολυμαντικών μέσων, ώς π.χ. παρασκευασμάτων άρσενικοΰ, χαλκού- 
χου πόλτου, ένώσεων μολύβδου κλπ. είτε τέλος είς έξωραϊσμόν ώς λ.χ. ή λεύ- 
κανσις τών καρύων, ξηρών σταφίδων, ξηρών σύκων κλπ. δι’ έπιβλαβών είς τήν 
υγείαν μέσων.

24) ’Οποί οπωρών. "Οταν ούτοι περιέχουν μή επιτρεπόμενα μέσα συν
τηρήσεως ή ποσότητας μεγαλυτέρας τών καθοριζομένων μεγίστων ορίων διά τά 
έπιτρεπόμενα τοιαύτα ή όταν περιέχουν σαπωνίας ή σαπωνινούχους ύλας ή άπα- 
γορευομένας χρωστικάς ύλας ή δηλητηριώδη μεταλλικά άλατα. ’Επίσης είναι έπι-

• βλαβεϊς είς τήν υγείαν όποί οπωρών περιέχοντες μεγαλυτέραν τής επιτρεπόμενης 
ποσότητα χαλκού, ώς έπίσης καί όταν ή όξύτης αυτών έχει έξουδετερωθή έν μέρει 
ή έν ολω διά ΰγιεινολογικώς υπόπτων μέσων έξουδετερώσεως.

25) Γλεύκος σταφυλώ ν . "Οταν κατά τήν παρασκευήν αυτού έχουν χρη- 
σιμοποιηθή άπαγορευόμενα χρώματα ή όταν έχουν προστεθή έπιβλαβεΐς είς τήν 
υγείαν ύλαι ώς π.χ. ενώσεις τού άρσενικού τοΰ άντιμονίου, τού βαρίου, τού
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μολύβδου, τοϋ στροντίου, διαλυταί ενώσεις τοϋ αργιλίου καί φθορίου, μή επιτρε
πόμενα μέσα συντηρήσεως κλπ., ώς καί περαιτέρω όταν περιέχη μεγαλυτέραν 
της έπ'ιτρεπομένης ποσότητα θέιώδους οξέος.

26) Μέλι καί άναπληρώματα μέλιτος. "Οταν ταϋτα είναι κεχρωσμένα 
δι’ άπαγορευομένων χρωμάτων ή περιέχουν μέσα συντηρήσεως ή άλλας υπόπτους 
άπό ύγιεινολογικής άπόψεως ύλας. Περαιτέρω θεωρούνται ~ώς επιβλαβή εις την 
υγείαν τα προϊόντα τής όμάδος ταύτης τα έ'χοντα ύποστή εύρωτίασιν ή έντονον 
ζύμωσιν ή τα άκάθαρτα εις βαθμόν προκαλοϋντα την άηδίαν.

27) Σάκχαρα καί άναπληρώματα τούτω ν . "Οταν είναι άκάθαρτα ή 
έχουν ύποστή μικροβιακήν άποσύνθεσιν εις τοιοΰτον βαθμόν ώστε νά δύνανται νά 
προκαλέσουν διαταραχήν τής υγείας τοϋ ανθρώπου. Επίσης όταν περιέχουν δηλη
τηριώδους δράσεως μεταλλικά άλατα ή άπάγορευομένας τεχνητάς χρωστικάς ΰλας 
ή μέσα μετουσιώσεως, ώς άκόμη επιβλαβή εις την υγείαν είναι τα σάκχαρα καί 
τά σιρόπια τά περιέχοντα μεγαλυτέραν τής έπιτρεπομένης ποσότητα θέιώδους 
οξέος.

28) Μαρμελάδαι καί παρόμοια. "Οταν ταϋτα περιέχουν μεγαλυτέραν τής 
έπιτρεπομένης ποσότητα θέιώδους οξέος ώς καί όταν περιέχουν γενικώς δηλη
τηριώδη μεταλλικά άλατα, δηλητηριώδη χρώματα ή μή έπιτρεπόμενα μέσα συν
τηρήσεως.

29) Είδη σακχαροπλαστικής καί σακχαρωτά. "Οταν ταϋτα περιέχουν 
δηλητηριώδη χρώματα ή τοιαϋτα μεταλλικά άλατα, προερχόμενα λ.χ. έκ των χρη
σιμοποιούμενων διά την παρασκευήν αυτών μεταλλικών σκευών, ή σαπωνίνην καί 
συγγενείς προς αυτήν ΰλας ή άλλας άπό υγιεινής' άπόψεως επιλήψιμους όλας. ο.ς 
λ.χ. άρσενικόν κλπ. ’Επίσης είναι έπιβλαβή εις την υγείαν τά άποσυντεθεtμένα. 
είδη σακχαροπλαστικής, ώς καί τά έμφανίζοντα ιδιότητας προκαλούσας τήν άηδίαν.

30) Κ αφές, προσθήκαι καί άναπληρώματα τούτου. Ώ ς επιβλαβής 
εις τήν υγείαν θεωρείται ό πεφρυγμένος καφές όταν προς έξωραϊσμόν έχει ούτος 
έπιχρισθή δι’ ορυκτελαίου ή σελλάκης περιεχούσης άρσενικόν .ή άντιμόνιον. Τά έκ 
καφέ παρασκευάσματα θεωρούνται ώς έπιβλαβή όταν κατά τήν παρασκευήν αυτών 
χρησιμοποιηθούν ούχί άμεμπτα υλικά, ώς λ.χ. κακής ποιότητος ΰδωρ ή έχουν 
προστεθή εις αυτά μή έπιτρεπόμενα μέσα συντηρήσεως. Αί προσθήκαι καί τά άνα
πληρώματα τοϋ καφέ χαρακτηρίζονται ώς έπιβλαβή εις τήν υγείαν όταν έχουν 
έπιχρισθή δΓ ορυκτελαίου.

31) Κακάον καί προϊόντα έξ  αύτοΰ. "Οταν ταϋτα περιέχουν όλας 
δυναμένας νά προκαλ.έσουν διαταραχήν τής υγείας, ώς π.χ. μή έπιτρετίόμενα μέσα 
συντηρήσεως. Περαιτέρω τά προϊόντα τά όποια ιός έκ τών έξωτερικών ιδιοτήτων 
αύτών ή διά τής οργανοληπτικής έξετάσεως αυτών άποδεικνύονται ώς δυνάμενα 
νά προκαλέσουν τήν άηδίαν χαρακτηρίζονται ώς έπιβλαβή εΐε τήν υγείαν.

32) Τέϊον. "Οταν τούτο περιέχη δηλητηριώδη μεταλλικά άλατα, ώς είναι 
λ.χ. αί ενώσεις τοϋ μολύβδου αί προερχόμενα', έκ τών μεταλλικών· φύλλων τής συ- 
σκευασίας.

33) "Οξος. "Οταν τούτο περιέχη έλεύθερα άνόργανα όξόα, δηλητηριώδη 
άλατα μετάλλων ή άλλας έπιβλαβεΐς εις τήν ύγείαν όλας ή έπιβλαβή χρώματχ 
ή μή έπιτρεπόμενα μέσα συντηρήσεως ή μεγαλυτέρας ποσότητας έκ τών τυχόν 
έπιτρεπομένων τοιούτων ή είναι παρασκευασμένον έξ έπιβλαβών εις τήν ύγείαν 
πρώτων ύλών, ώς λ.χ. ύποπτου ύγειονολογικώς ΰδατος.

34) ’Αρτύματα. "Οταν περιέχουν γενικώς έπιβλαβεΐς εις τήν ύγείαν ξένας 
όλας ή άκαθαρσίας φυτικής ή άνοργάνου φύσεως, ώς λ.χ. ξένους έπιβλαβεΐς εις 
τήν ύγείαν καρπούς ή φυτικά μέρη, ώς έπίσης καί δηλητηριώδη μεταλλικά άλατα.
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35) Οίνος. Διά τον οίνον καί τούς διαφόρους οίνους έξ οπωρών ισχύουν 
όσα έξετέθησαν διά τό γλεΰκος σταφυλών.

36) Οίνοπνευματώδη π ο τ ά . 'Ως επιβλαβή εις την υγείαν χαρακτηρίζονται 
ταΰτα όταν περιέχουν περισσότερον τοϋ 0,5 ο )ο κατ’ όγκον ζυμελαίων, έπϊ άπο- 
λύτου αλκοόλης υπολογιζόμενων, ή έχουν πλέον τοϋ 0,5 ο )ο κατ όγκον μεθυλικής 
αλκοόλης επί 100 κ.έ. τοϋ προϊόντος. Περαιτέρω όταν ταϋτα περιέχουν περισσό
τερον τοϋ 0,5 γρ. έστέρας εις 100 κ.έ. (εξαιρέσει τοϋ ρουμίου της Ίαμαϊκής), ως 
όξικοϋ μεΟυλεστέρος ύπολογιζομένου, ή περιέχουν τέλος μέσα συντηρήσεως ή μέσα 
ένισχύσεως ή ελεύθερα άνόργανα οξέα ή δραστικώς δρώσας δλας ή έστέρας τοϋ 
νιτρώδους οξέος ή μετουσιωμένον οινόπνευμα ή στυπτηρίαν ή άλατα βαρέων με
τάλλων είς μή έπιτρεπομένην ποσότητα ή άνωμάλως πολύ ΰδροκυάνιον ή άλλα 
δηλητήρια.

37) Ζύθος. "Οταν ούτος περιέχει μεγαλυτέραν της επιτρεπόμενης ποσότητα 
Οειώδους οξέος ή μέσα συντηρήσεως.

38) Διαιτητικά σκευάσματα. Τά πρύς διατροφήν των βρεφών συνήθως 
προοριζόμενα άμυλοϋχα διαιτητικά σκευάσματα χαρακτηρίζονται ώς επιβλαβή 
εις την ύγείαν δεαν είναι άποσυντεθειμένα ή άκάθαρτα ή περιέχουν χημικά μέσα 
συντηρήσεως.

39) Όξυανθρακοϋχα ΰδατα. Θεωρούνται ώς επιβλαβή είς την ύγείαν 
τά προϊόντα κατά την παρασκευήν τών όποιων έχει χρησιμοποιηθή ύγειονολογικώς 
ύποπτον ύδωρ ή έχουν προστεθή μή επιτρεπόμενα μέσα συντηρήσεως ή σαπω- 
νϊναι ή σαπωνινοϋχοι ύλαι, ώς καί περαιτέρω όταν ταϋτα περιέχουν ελεύθερα άνόρ
γανα οξέα ή επιβλαβή είς την ύγείαν άλατα βαρέων μετάλλων ή άλλας δηλητηριώ
δεις ύλας. 'Η  χρησιμοποίησις δοχείων, φιαλών κλπ. μή πληρούντων τάς καθο- 
ρισμένας ύγειονομικάε διατάξεις παρέχει επίσης άφορμήν διά τον χαρακτηρισμόν 
τοϋ επιβλαβούς είς την ύγείαν.

'Ως έπιβλαβή είς την ύγείαν θεωρούνται ομοίως τά άκάθαρτα όξυανθρα
κοϋχα ύδατα, τά περιέχοντα δυσαρέστου οσμής ή κακής γεύσεως διοξείδιον τοϋ 
άνθρακος.

Τά αεριούχα ποτά είς τά όποια περιέχονται άποσυντεθειμένοι οποί οπωρών 
ή ήλλοιωμένα οπωσδήποτε φυτικά εκχυλίσματα κλπ. ή έμφανίζουν αισθητήν ύπο- 
στάθμην έκ ζυμών θεωρούνται ώς έπιβλαβή είς την ύγείαν, όταν βεβαίως τά 
ελαττώματα ταϋτα παρουσιάζονται είς μεγάλον βαθμόν.

40) Είδη κοινής χρήσεως. Ώ ς είδη κοινής χρήσεως χαρακτηρίζονται 
τά μαγειρικά ή οικιακά σκεύη γενικώς ή τά έργαλεΐα,· ύλικά, έγκαταστάσεις κλπ. 
τά όποια οπωσδήποτε χρησιμεύουν διά τήν παραλαβήν ή παρασκευήν ή πλήρωσιν 
δοχείων ή διατήρησιν ή μαγείρευσιν ή παράδοσιν ή βρώσιν τών διαφόρων τρο
φίμων καί εύφραντικών ή καί αΐ άλλαι όπωσδήδοτε προς κατανάλωσιν ή χρησιμο
ποίησή έν τή οικιακή οικονομία ή βιοτεχνία ή βιομηχανία προοριζόμεναι ύλαι 
ή άντικείμενα κοινής χρήσεως.

Είς τά είδη κοινής χρήσεως κατατάσσονται περαιτέρω τά κοσμητικά μέσα 
καί τά έξωτερικής χρήσεως μέσα τά χρησιμοποιούμενα προς περιποίησιν τοϋ 
σώματος, έφ’ όσον ταυτα προορίζονται άπλώς προς καθαρισμόν, ούχί δέ καί πρός 
θεραπείαν νοσημάτων.

Ώ ς έπικίνδυνα είς τήν ύγείαν χαρακτηρίζονται όλα τά άνωτέρω είδη όταν 
είναι δυνατόν έξ αύτών νά προσλάβουν τά διάφορα τρόφιμα δηλητηριώδη άλατα 
βαρέων μετάλλων ή δηλητηριώδη χρώματα ή γενικώς δηλητηριώδεις υλας.

(  Σητεχίζετηι)
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I V. Τετελεαμένον καί άπόπειρα εγκλήματος άνθρωποκτονίας.
I . Γενικά
'Ως γνωστόν ό Παλαιός Ποινικός ημών νόμος τά κατά της ζωής άδική - 

ματα, διαλαμβάνει εις τό ΙΣΤ ' Κεφάλαιον τοΰ Β' Βιβλίου αύτοϋ, ένω ό νέος Κώ- 
διξ περί των κατά της ζωής έγκλημάτων πραγματεύεται εις τό ΙΕ' Κεφάλαιον 
τοϋ Εΐδικοΰ μέρους αύτοϋ. Ώ ς εγκλήματα κατά τής ζωής καί οί δύο Κώδικες χαρα
κτηρίζουν, τάς άξιοποίνους έκείνας πράξεις οι’ ών προσβάλλεται είτε ή ανθρώπινη 
ζωή, εΐτε ή μέλλουσα τοιαύτη, είτε τέλος, έκείνας δι’ ών απειλείται ή ζωή. Εις 
την πρώτην περίπτωσιν όμιλοϋμεν περί άνθρωποκτονίας.

’Ανθρωποκτονία, είναι ή καταστροφή ανθρώπινης ζωής δι’ ένεργείας ή 
παραλείψεως.

II . Άντικείμενον τοϋ εγκλήματος
1. Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  ώς  ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν  ά ν θ ρ ωπ ο κ τ ο ν ί α ς .
Κατά τόν άνωτέρω ορισμόν, άντικείμενον τής άνθρωποκτονίας είναι ή ζωή 

τοϋ άνΟροόπου. Είναι δηλαδή ό άνθρωπος καί δή πας άνθρωπος, άπό τής γεννή- 
σεώς του μέχρι καί τοΰ θανάτου αύτοϋ. Συγγενές βεβαίως προς τό άντικείμενον 
τής άνθρωποκτονίας είναι καί τό τοιοϋτον τής άμβλώσεως. Διαφέρουν όμως κατά 
τό ότι ή τελευταία άποτελεξ έγκλημα κατά τής μελλούσης ζωής, έν άντιΟέσει, προς 
τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας κα(Γ ό προσβάλλεται ή ήδη ύπάρχουσα ζωή. Ά λλ’ 
έν προκειμένω ζήτημα γεννάται, ώς προς τόν καθορισμόν τοϋ σημείου καθ’ ό άρ- 
χεται ή αυτοτελής ΰπαρξις τοΰ άνΟρώπου. Έρωτάται δηλαδή τίς ό σαφής διαχω
ρισμός έμβρύου καί άνΟρώπου. Διότι διά τοΰ προσδιορισμοϋ τούτου πραγματο
ποιείται ό χαρακτηρισμός των έκάστοτε συγκεκριμένοι'; έγκλήματικών πράξεο.ν 
άναλόγως. Σχετικώς έδιδάχΟησαν τρεις γνώμαι. Κατά τήν πρώτην έξ αύτών ή 
ίδιότης τοϋ άνΟρώπου κταται, άφ’ ής περατωΟή ή έξέλιξίς- του, έν τή μητρική 
κοιλία καί άρχίσουν αί ώδινες τοϋ τοκετοϋ. Ή  δευτέρα άποψις δέχεται, ότι αύτο- 
τελής ΰπαρξις τοΰ άνΟρώπου, άρχεται άμα τή έξόδω καί μέρους έστο; τοϋ σοόματος 
έκ τής κοιλίας τής μητρός. Κατά συνέπειαν κατά τούς άσπαζομένους τήν γνοόμην 
ταύτην, ή έν όλω ή έν μέρει, έξοδος τοϋ έμβρύου, έκ τής μητρικής .κοιλίας, άπο- 
τελεϊ τό κρίσιμον διμχωριστικόν σημεΐον (Χωραφας). Κατά τήν τρίτην τέλος 
γνοιμην, ή ανθρώπινη ίδιότης κταται, άφ’ ής στιγμής τό νεογνόν άναπνεύση (έξερ- 
χόμενον τής λοιλίας) διά των ιδίων αύτοϋ οργάνων. Ό  προσβάλλων οΰτω μίαν τοι- 
αύτηνΰπαρξιν, προσβάλλει μίαν ξεχωριστήν καί αύτοτελή άνθοωπίνην ζωήν (Τάφος).
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Κατά τά άνωτέρω, όθεν, το ζών έμβρυον, έφ’ δσον υπάρχει έν τη κοιλία 
της μητρός, δεν είναι άνθρωπος.

Το τεχθέν δεν άπαιτεϊται νά είναι βρέφος υγιές, ούτε βιώσιμον. ’Αρκεί, 
μόνον, ότι τοϋτο έτέχθη ζών. Τό έάν δέ τοϋτο, άπέΟανεν έντός ή έκτος τής μη
τρικής κοιλίας, διαπιστοϋται ήδη πλήρως παρά τής ’Ιατροδικαστικής επιστήμης. 
Περαιτέρω, ή άνΟρωπίνη ζο/ή προστατεύεται ποινικώς μέχρι καί τοϋ θανάτου. Δεν 
εξετάζεται οθεν, αν ό θανατωθείς ήτο υγιής ή έπασχεν άπό ανίατον νόσον, (λ.χ. 
έκ καρκίνου ή φυματιώσεως τοϋ τελευταίου σταδίου) ή άν έπέκειτο έξ οίουδήποτε 
λόγου ό θάνατος αύτοϋ (λ.χ. μετά, τινας στιγμάς έπρόκειτο νά έκτελεσθή κατ’ 
αύτοϋ ή εις θάνατον καταδίκη του).

2. Ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν  π ε ρ ί  τ ε ρ α τ ο κ τ ο ν ί α ξ .
Δεν εξετάζεται έπίσης, άν ό άνθρωπος είναι άνώμαλος, ώς προς την διά- 

πλασιν. Λί άπύψεις τής σημερινής επιστήμης πιστοποιούν πλέον, ότι ό άνθρωπος 
δέν γεννά τέρατα. ’Εκ τοϋ αντικειμένου τούτου ή επιστημονική άντίληψις είναι 
σαφής, ούδεμιάς γεννωμένης άμφιβολίας. Ουτω «την Ιδιότητα τοϋ άνθρώπου έχει 
το τεχθέν, έστω καί άν είναι άνωμάλως καί παρά τούς φυσιολογικούς κανόνας 
διαπεπλασμένον». Διότι οιαδήποτε άνωμαλία τής σωματικής διαπλάσεο/ς (κατά 
τήν νεωτέραν επιστήμην) δέν άφαιρεΐ άπό το τεχθέν τήν άνθρωπίνην αύτοϋ ιδιό
τητα. Οΰτω, ή διάταξις τοϋ άρθρου 299 τοϋ καταργηθέντος ήδη Ποινικού Νόμου 
ημών (τερατοκτονία) άπαληφθεΐσα ού μόνον άπο τον Κώδικα τοϋτον, αλλά καί 
άπό τάς Νομοθεσίας άλλων Κρατών, δέν έχει πλέον έφαρμογήν ύπο τήν ίσχύν τοϋ 
σήμερον ίσχύοντος δικαίου μας καί είναι άνευ σημασίας. Ό  καταργηθεΐς Ποι
νικός’ Νόμος, έθεώρει τήν τερατοκτονίαν, ώς ιδιώνυμον έγκλημα, όπερ καί έτι- 
μώρει διά φυλακίσεως τό πολύ μέχρις έξ έβδομάδιον.

3. Ε ι δ ι κ ο ί  λ ό γ ο ι  ά π ο / .  λ ε  ί ο ν τ ε ς  τή ά δ ι κ ο ν .
Ή  καταστροφή τής άνθρο/πίνης ζωής δέον νά είναι άδικος. Δέν είναι δέ 

τοιαύτη, όταν τελήται έν άμύνη ή έν καταστάσε' άνάγκης. Ωσαύτως ή συνεπεία 
άμετακλήτου άποφάσεως θανατική έκτέλεσις, ή ή έν τή μάχη τελεσθεΐσα άνθρο/- 
ποκτονία δέν άποτελοΰν άξιόποινον πράξιν. Επίσης κατά τήν κρατούσαν, γνώμην 
ή άνθρωποκτονία κατά τά άθλητικά άγωνίσματα δέν συνιστά άδικον πράξιν ύπο 
τήν προϋπόθεσιν όμως, ότι έτηρήθησαν κατά τον άγώνα «οί παραδεδειγμένοι τοΰ- 
άγωνίσματος κανόνες, καί τό καθοριζόμενον όπό τών άθλητικών συνηθειών έν τή 
χρήσει τής δυνάμεώς των, μέτρον, άπό μέρους τών άντιπάλων». "Οσον άφορα 
δέ τον λόγον τον άποκλείοντα τόν άδικον τής πράξεως χαρακτήρα, ύπάρχει δια
φωνία. Κατά τήν κρατούσαν γνώμην (Χωραφας) ό έν προκειμένη/ άποκλεισμός 
τοϋ άδικου τής πράξεως δικαιολογείται έπί τη βάσει έθίμου. Κατ’ άλλην γνώμην 
τό τοιοϋτον στηρίζεται εις τήν συναίνεσιν τοϋ παθόντος. Τέλος άλλοι δέχονται ότι 
έπειδή τό κινούν τόν δράστην αίτιον καί ό σκοπός αύτοϋ δέν είναι άντικοινωνικός, 
διά τοϋτο αίρεται καί ό άδικος τής πράξεως χαρακτήρ.

I I I .  'Υποκείμενον τοϋ εγκλήματος >εαί είδικώτερον περί συμμετο
χής εις αυτοκτονίαν Π . Κ. 301

1. Ο ά ν θ ρ ω π ο ς  ω ς  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο ν  ά ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ί α ς .
Υποκείμενον τοϋ έγκλήματος τής άνθρωποκτονίας είναι κάθε άνθρωπος - 

μέ μοναδικήν έξαίρεσιν τόν αύτοφονέυόμενον. Ό  θανατούμενος δηλ. πρέπει νά. 
είναι άλλος άνθρωπος καί ούχί αύτός ούτος ό πράττων. Ή  αυτοκτονία κατά τήν 
είς τά νεώτερα δίκαια έπικρατήσασαν άρχήν δέν συνιστά έγκλημα. Δέν άναγρά- 
Φεται δηλαδή ή αυτοκτονία μεταξύ τών τιμωριτέων πράξεων, θεωρηθέντος, ότι 
έκαστος δικαιούται νά διαθέση τήν έαυτοΰ ζωήν, ώς ούτος νομίζει. Ά λ λ ’ έρωτάταί, 
αν ή ηθική αύτουργία ή συνέργεια είς αυτοκτονίαν είναι άξιόποινος πράξις. Έ π ί
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τή βάσει των γενικών άρχών βεβαίως, οχι. Διότι καθ’ * έκ τούτων προκύπτει 
ήθική αύτουργία καί συνέργεια προϋποθέτουν ΰπαρξιν έγκλήματος, τέλεσιν τ. ε 
ύπό τοϋ πράττοντος, άξιοποίνου πράξεως, όπερ δεν συμβαίνει έπί αυτοκτονίας. 
’Άλλως· άφοϋ έπί τοϋ προκειμένου έδεχθημεν, ότι δεν υπάρχει έγκλημα, φυσικόν 

. νά μή έχωμεν καί συμμέτοχους. ’Αλλά τό λαϊκόν περί δικαίου συναίσθημα, δέν 
αντιμετωπίζει μέ επιδοκιμασίαν τοιούτου είδους πράξεις. Μία τοιαύτη πράξις δέν 
αποκλείεται νά ένεργήται καθ’ ΰπουλον τρόπον, νά οφείλεται δέ, εις κατώτερα 
καί ποταπά ελατήρια (ώς λ.χ. εις άπληστίαν, άποφυγήν ονείδους έκ Ποινικής 
Καταδίκης, έπίσπευσιν' διαδοχής, ή άλλους κληρονομικούς λόγους κλπ.). Διά τούς 
λόγους τούτους τό λαϊκόν περί δικαίου συναίσθημα καταδικάζει έντόως τήν ηθικήν 
αύτουργίαν τής αύτοκτονίας, τά δέ νεώτερα δίκαια περιέχουν σχετικάς διατάξεις. 
Την οδόν ταύτην ήκολούθησε καί ό νέος ημών Π. Κ. όστις εις τό άρθρον 301 
αύτοΰ διαλαμβάνει τά έξής : «'Ο έκ προθέσεως, καταπείσας έτερον εις αύτο- 
κτονίαν, έάν αότη έτελέσθη ή έγένετο άπόπειρα αύτής, ώς καί ό παρασχών βοή
θειαν κατ’ αύτήν, τιμωρείται διά φυλακίσεως» (Συμμετοχή εις αύτοκτονίαν).

Έ κ  τούτων λοιπόν προκύπτει ότι ό νέος ήμών Κώδιξ, δέν αναγνωρίζει 
τήν αύτοκτονίαν ώς έγκλημα, έκ παραλλήλου όμως καθιεροϊ τό ιδιώνυμον έγκλημα 
τής συμμετοχής είς αύτοκτονίαν (άγνωστον κατά τον Παλαιόν τοιοϋτον) καθ’ ό 
τιμωρείται ό ήθικός αύτουργός ' τοϋ αύτοκτονοϋντος.

Έ ν προκειμένω άπαιτεΐται όπως ό αύτόχειρ είναι λογικός καί έχέφρων. 
(ικανός προς καταλογισμόν). Δέον δηλαδή ούτος, νά μή εΰρίσκηται έν διαταράξει 
τών πνευματικών του λειτουργιών ή τελή έν πλάνη. Διότι αν ό αύτόχειρ _είναι 
παράφρων (άρθρον 34) ή τελή έν πραγματική πλάνη (άρθρον 30) τότε έφαρμογήν 
έχουν αί γενικαί άρχαί περί έμμέσου αύτουργίας. Οΰτω άν ό Α' παρακινήση τον 
Β' παράφρονα όπως αύτοκτονήση τότε ούτος (ό Α) είναι έμμεσος αύτουργός 
ανθρωποκτονίας, όπως έπίσης είναι έμμεσος αύτουργός φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, 
άν παρακινήση αύτόν νά καγαστρέψη τήν οικίαν του, ή τοιοΰτος σωματικής βλά
βης, άν τον παρακινήση νά αύτοτραυματισθή κλπ. Τούναντίον, ό έκ προθέσεως 
παρακινήσας ή βοηθήσας παράφρονά τινα, ή τινά τελοϋντα έν πραγματική πλάνη 
κλπ., δπο)ς άποκτείνη άλλον, δέν είναι έμμεσος αύτουργός ανθρωποκτονίας έκ 
προθέσεως, ώς κατά τον Παλαιόν Ποινικόν ήμών Νόμον συνέβαινεν, άλλ’ έάν μέν 
παρεκίνησεν, ήθικός αύτουργός έάν δέ έβοήθησε, συνεργός, τιμωρούμενος ό μέν 
κατά τό άρθρον 299 Π. Κ., ό δέ μέ τήν ποινήν τοϋ αύτοϋ άρθρου ήλαττωμένην 
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 83 Π. Κ. Διότι, ό νέος Ποινικός ήμών Κώδιξ 
υιοθετεί τό σύστημα καθ’ ό ή ήθική αύτουργία καί συνέργεια, έχουν περιιορισμένως 
παρακολουθηματικόν χαρακτήρα. Κατά τό σύστημα τούτο, διά τήν ΰπαρξιν ηθικής 
αύτουργίας καί συνέργειας, άρκεϊ ή ύπό τοϋ αύτουργοΰ τέλεσις ώρισμένης άδικου 
πράξεως, συνιστώσης τήν άντικειμενικήν τοϋ έγκλήματος ύπόστασιν, χωρίς νά έξετά- 
ζηται, άν αΰτη δύναται νά καταλογισθή είς τον πράξαντα ώς έκ δόλου πηγάσασα (άρ
θρα 46, 47 καί 48 Π. Κ .). Αί διατάξεις αύται είναι άντίθετοι προς τον προΐσχύσαντα 
ήμών Νόμον, καθ’ όν προς ΰπαρξιν ήθικής αύτουργίας καί συνέργειας, έδει νά τελε- 
σθή ύπό τοϋ αύτουργομ ού μόνον άδικος πράξις, άλλά καί καταοχγιστή τοιαύτη, 
προβλεπομένη ύπό τοϋ Νόμου δηλ. τέλειον έγκλημα (Άκρα έξάρτησις).

2. ’Α ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ί α  έν σ υ ν α ι ν έ σ ε ι  ( ε υ θ α ν α σ ί α )  Π.Κ.Γ3 0 0 .
"Ετερον ζήτημα έπί τοϋ προκειμένου γεννώμενον είναι τό ζήτημα τής «Εύ- 

Οανασίας». Έρωτάται δηλαδή, εις τάς περιπτώσεις, έκείνας καθ’ άς «βεβαίου 
όντος, ότι ό άνθρωπος θέλει ύποκύψει εις τό μοιραΐον» ό έτερος ό έπιχειρών πράξιν 
έπιφέρουσαν τήν- συντόμευσιν τής ζωής, ίνα οΰτω ό πάσχων απαλλαγή τών οδυ
νών καί βασάνων τής έπιθανατίου άγωνίας, είναι κριτέος, ώς ένοχος άνθρωποκτο- 
νίας. "Αλλως δηλαδή έρωτάται* έπιτρέπεται ή έπιτάχυνσις τοϋ τέλους τής ζωής 
τών ανθρώπων αύτών τή συναινέσει των;
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Το θέμα δεν άπετέλεσεν άντικείμενον συζητήσεων, εις τά στενά πλαίσια 
τοΰ Ποινικού Δικαίου, άλλα καί την επιστήμην γενικώς άπησχόλησεν (Δημοσιο
γραφίαν, Φιλολογίαν, ’Ιατρικήν κλπ.) καί ώς τοιοΰτον πρόβλημα (κοινωνικόν 
έδημιούργησεν ίκανωτάτην συγκίνησιν.

'Υπεστηρίχθη καί υποστηρίζεται ΰπό της πλειονότητος των Ποινικολόγων, 
ή μή παραδοχή της Ευθανασίας. 'Ο άνθρωπος είναι στενώτατα προσδεδεμένος, 
προς τή·ν ζωήν καί δέν είναι δυνατόν νά δοθη τό δικαίωμα άφαιρέσεώς της, εις ένα 
άλλον. "Αλλως τε καί τό περιθώριον των καταχρήσεων μέγα θά ήτο. 'Ο καταργη- 
θείς Ποινικός ήμών Νόμος δέν περιείχε σχετικήν διάταξιν. Κατά τό άρθρον 98 
αΰτοϋ, ή έν προκειμένω συναίνεσις τοΰ παθόντος, ήρε, τον άδικον της πράξεως 
χαρακτήρα, έφ’ όσον όμως έπρόκειτο περί έγκλήματος κατά της περιουσίας στρε- 
φομένου. ’Ακριβώς καί ό ήδη ισχύων Νόμος ήμών, δέν θεωρεί τήν ευθανασίαν, 
ώς λόγον αίροντα τό αξιόποινον. Τοϋτο θά ήτο έξαιρετικώς επικίνδυνον καί κοι- 
νωνικώς άπαράδεκτον. Ούχ’ ήττον όπως ποινή όμοια μέ εκείνην, ήτις έπιβάλ- 
λεται, εις τάς περιπτώσεις της κοινής άνθρωποκτονίας, δέν θά ήτο καί σύμφω
νος προς τήν λαϊκήν περί δικαίου συνείδησιν. Δι’ δ καί αί νεώτεραι νομοθεσίαι, 
ώς καί ό Νέος ήμών Ποινικός Κώδιξ, είδικώς άντιμετωπίζουν τό ζήτημα. Κατά 
τό άρθρον 300 αύτοΰ «όστις άπεφάσισε καί έξετέλεσεν άνθρωποκτονίαν, επί τη 
σπουδαία καί έπιμόνω απαιτήσει τοΰ παθόντος καί έξ οίκτου προς αυτόν άνιάτως 
πάσχοντα, τιμωρείται διά φυλακίσεως». ’Ενταύθα δέον νά τονισθή ότι ό Νόμος 
τιμωρεί ήπίως τό άδίκημα τοϋτο, ούχί λόγω τής συναινέσεως τού θύματος, άλλ’ 
ώς έκ τών λόγων οίτινες ώθησαν τον δράστην εις τήν πράξιν του καί οί όποιοι 
είναι διάφοροι καί άνάλόγοι προς τάς έπί μέρους συγκεκριμένας περιπτώσεις. Τήν 
έξήγησιν αυτήν δίδει καί ή αίτιρλογία τού Νόμου, ήτις έπί τού σημείου τούτου άνα- 
φέρει τά εξής: «'Η διάταξις δέν οφείλεται είς τήν τυχόν άντίληψιν, ότι ή συναίνεσις 
τού παθόντος, αίρει τον κολάσιμον τής πράξεως χαρακτήρα, καθ’ όσον αυτή θά ήτο 
εσφαλμένη. 'Υπηγόοευσαν όμως αυτήν περιστάσεις έξαιρετικαί». ’Εκ τών έν τη 
διατάξει ταύτη διαλαμβανόμενων σαφώς προκύπτει, ότι αΰτη περιορίζεται εις 
μόνας τάς περιπτώσεις τής άνιάτου παθήσεως, δέον δέ νά υφίστανται άμφότεραι 
αί προϋποθέσεις ήτοι άπςιίτησις τοΰ παθόντος καί άνίατος πάθησις. ’Εάν όθεν δε- 
χθώμεν τον έρωτα τών παραφόρως ερωτευμένων, οίτινες άποφασίζουν νά θέσουν 
τέρμα είς τήν ζωήν των, ώς μίαν τοιαύτην νόσον (πάθησιν), τότε άγόμεθα είς τό 
συμπέρασμα, ότι έπί τοΰ προκειμένου έχει έφαρμογήν ή έν λόγω διάταξις, διά τόν 
ένα έξ αύτών, τόν έκ τύχης σωθέντα, ούτινος ή ένέργεια (πράξις) ύπήρξεν άδολος, 
δέν είναι δέ δυνατόν νά έξομοιωθή ούτος προς τόν κοινόν φονέα. 'Ο κανών τοΰ 
Δικαίου καθ’ δν δέν πρέπςι ν’ άφαιρειται ή άνθρωπίνη ζωή, δέν μάς έπιτρέπει 
βεβαίως νά μή έπιβάλλωμεν ποινήν, δέον όμως αί περιπτώσεις αύται νά κρί- 
νωνται μετ’ έπιεικείαε ' (υπαγορεύουν ταύτας περιστάσεις δλως έξαιρετικαί).

Έ ν ταΰθα παρατηρητέον (άπό Δικονομικής βεβαίως πλευράς) ότι ή άπό- 
δειξις τής σπουδαίας καί επιμόνου τοΰ παθόντος άπαιτήσεως, γίνεται δι’ οίονδή- 
ποτε άποδεικτικοΰ μέσου. *Ή παράκλησις έξ άλλου αύτοΰ διά νά είναι σοβαρά, 
πρέπει νά γίνεται υπό τοΰ έν τελεία διανοητική καταστάσει τελοΰντος, ώς καί διά 
τάς περιπτώσεις τής (καθ’ ά άνωτέρω) συμμετοχής είς αυτοκτονίαν.

3. Δ ι α φ ο ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  ά ρ θ ρ ω ν  3 0 0  κ α ί  3 0 1  Π .Κ .
Έξετάζοντες ήδη τήν διαφοράν μεταξύ τών άρθρων 300 καί 301 Π. Κ., 

άτινα άνωτέρω διεξοδικώς μάλλον άνεπτύχθησαν, παράτηροΰμεν τά εξής : 'Η  άν- 
θρωποκτονία συναινοΰντος (άρθρον 300) διαφέρει τής συμμετοχής είς αυτοκτονίαν 
(άρθρον 301) κατά τό ότι είς τήν πρώτην περίπτωσιν ή κυρία υλική πράξις είναι 
εργον τοΰ δράστου, έν ω είς τήν δευτέραν αύτοΰ τούτου τοΰ θύματος. (Αύτοκτο- 
νοΰντος).
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IV . Τετελεσμένον καί απόπειρα εγκλήματος ανθρωποκτονίας

Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας καθίσταται τετελεσμένον διά της καταστρο
φής της άνθρωπίνης ζωής. Έ ν εναντία. περιπτώσει υπάρχει άπόπειρα. Επέρχεται 
δέ αΰτη εΐτε δι’ ένεργείας, εΐτε διά παραλείψεως. Καί ή μεν ενέργεια δύναται νά 
είναι άμεσος κάκωσις, χωρίς βεβαίως ν’ άποκλείηται οιαδήποτε άλλη έμμεσος 
έπίδρασις, ή δέ παράλειψις συνίσταται εις άποχήν άπδ ώρισμένης ένεργείας, τής 
οποίας καταβαλλόμενης δεν θά έπήρχετο ό θάνατος. Οΰτω ή μήτηρ ήτις δεν δίδει 
τροφήν είς τό τέκνον της, εντεύθεν δέ τοϋτο, άποθνήσκει έξ άσιτίας, γίνεται ένοχος 
έγκλήματος άνθρωποκτονίας διά παραλείψεως τελεσθείσης. 'Ομοίως καί ό σιδηρο
δρομικός υπάλληλος, δστις παρέλειψεν νά δώση τό άνάλογον σήμα, εντεύθεν δέ 
σύγκρουσις καί θάνατος. 'Ως παράδειγμα έξ άλλου άνθρωποκτονίας δι’ έμμέσου 
ένεργείας άναφέρεται ή περίπτωσις καθ’ ήν ό Α ', λ.χ. άστειευόμενος (διαδίδει, ότι 
είς την οικίαν υπάρχουν στοιχειά καί φαντάσματα) προκαλεϊ τον τρόμον τοϋ Β', 
έξ οδ έπέρχεται παράλυσις είς την ασταθή αύτοϋ καρδιακήν κυκλοφορίαν καί 
άκολούθως ό θάνατος.

Έρωτάται δμως· άπαιτεΐται ή δπαρξις αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ τής 
ένεργείας ή παραλείψεως τοϋ υπαιτίου (δράστου) καί τοϋ άποτελέσματος, τοϋ θα
νάτου τ. έ τοϋ καθ’ ου αυτή έλαβε χώραν ; *Η άπάντησις είναι, δτι πρέπει νά 
ύπάρχη αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ένεργείας (ή παραλείψεως) καί άποτελέσματος. 
Τοϋτο άποτελεΐ άπαραίτητον, διά την αντικειμενικήν τοϋ' έγκλήματος ύπόστασιν, 
προϋπόθεσιν. *

’Ενταύθα δμως δέον νά παρατηρήσωμεν τά έξής : έπί τοϋ σημείου τούτου 
ύπάρχει διαφορά, μεταξύ τοϋ καταργηθέντος Ποινικού ημών Νόμου καί τοϋ ήδη 
ΐσχύοντος Ποινικού μας Κώδικος. Διότι, ό τελευταίος, άκολουθεϊ έν προκειμένω 
πλείστας ξένας Νομοθεσίας, δέν περιέχει σχετικήν περί αιτιώδους συνδέσμου διά- 
ταξιν καί κατά συνέπειαν έφαρμογήν έχουσιν αί γενικαί, περί άντικειμενικοϋ αι
τιώδους συνδέσμου άρχαί.

Ώ ς γνωστόν αί έπί τοϋ προκειμένου άναπτυχθεΐσαι θεωρίαι (μή συμπερι
λαμβανομένων ένδιαμέσων μέ άποκλίσεις κλπ.) είναι τρεις ήτοι: α )ή  θεωρία τοϋ 
Ισοδυνάμου των δρων (Condicio sine qua non)—Χωραφάς—β ) ή θεωρία τής 
προσφόρου αιτίας (causa adaequata)—Γάφος, Τριανταφυλλόπουλος—καί γ) ή 
θεωρία τής ένεργοΰ αιτίας (causa efficiens)—Ήλιόπουλος.

Άντιθέτως ό παλαιός ημών Νόμος καθιέρου τήν θεωρίαν τής ένεργοϋ αιτίας, 
έκείνην δηλαδή καθ’ ήν μεταξύ τών διαφόρων παραγωγικών δρων τοϋ άποτελέ
σματος ύπάρχει είς, δστις είναι χαρακτηριστέος, ώς αιτία τούτου, καθ’ δ ύπερέ- 
χων κατ’ άξίαν τών λοιπών καί περιέχων κατά τήν κοινήν άντίληψιν τήν έλατή- 
ριον δύναμιν τήν διεγείρουσαν καί προκαλοΰσαν τήν ένέργειαν τών άλλ.ων, ήτις 
(δύναμις) καί δύναται νά χαρακτηρισθή αιτία τοϋ ’Εγκληματικού άποτελέσματος.

'Η  σχετική διάταξις διαλαμβάνεται εις τό άρθρον 287 τοϋ έν λόγω Κώδικος. 
Κατ’ αυτήν «διά νά νομίζηται ώς καιρία (θανατηφόρος) βλάβη τις ή πληγή δέν 
άπαιτεΐται άλλο τι, παρά τήν βεβαιότητα, δτι παρήγαγεν ώς έ ν ε ρ γ ό ς  α ι τ ί α ,
τόν θάνατον τοϋ βλααφθέντος ή πληγωθέντος... .Τ’. __ ». Είς τό σημεΐον τοϋτο ό
Νόμος σαφώς σχετίζεται μέ τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας. ’Εν τούτοις ώρι- 
σμένοι συγγραφείς (Ήλιόπουλος) δέχονται δτι αυτή είχε γενικήν σημασίαν καί 
έλυε τό πρόβλημα τής αίτιότητος, έν άντιθέσει προς άλλους (Γάφος) οΐτινες δέ
χονται δτι οί ορισμοί ούτοι έστεροϋντο γενικής σημασίας. Πάντα δμως ταϋτα 
θεωρητικήν μόνον έχουν άξίαν δεδομένου, δτι ό ήδη ισχύων Νόμος ημών, δέν λύει 
τό υφιστάμενον ζήτημα, άλλ’ έπαφίεται είς τήν επιστήμην, διά τόν καθορισμόν 
τής όρθοτέρας θεωρίας. (Συνεχίζεται)
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
’Τττά X. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ)ντοΰ Α'.

Εις ειδικήν μελέτην μας γραφεΐσαν κατά τδ έτος 1932 ύπεστηρίξαμεν καί 
άνεπτύξαμεν την ανάγκην όπως, παραλλήλως προς τα λαμβανόμενα νομοθετικά 
μέτρα διά την ίδρυσιν δικαστηρίων άνηλίκων, ληφθή μέριμνα καί διά την ίδρυσιν 
Ειδικής 'Υπηρεσίας δι’ άνηλίκους.

'Η  άνάγκη αΰτη άνεγνωρίσθη ύφ’ όλων, διότι ώς γνωστόν τό πρώτον κρα
τικόν οργανον, τό όποιον αντιμετωπίζει ό οπωσδήποτε άδικοπραγών άνήλικος 
είναι τό άστυνομικόν δργανον καί άπό τήν συμπεριφοράν καί μεταχείρισιν τούτου 
έξαρταται πολλάκις ή διόρθωσις τοϋ άνηλίκου ή ή έξώθησις αύτοϋ εις τήν εγκλη
ματικότητα.

Τήν ανάγκην τούτην κατενόησεν καί τό’ επίσημον Κράτος καί οΰτω διά τής 
ύπ’ άριθ. 1417/28 τής 20-12-1952 κοινής άποφάσεως των κ.κ. 'Υπουργών Ε σω 
τερικών καί Δικαιοσύνης κατηρτίσθη ’Επιτροπή έκ τών κ.κ. Χρήστου Γιώτη τέως 
Έφέτου, ώς Προέδρου, Ν. Νέρη Διευθυντοϋ τοϋ ’Εθνικού 'Ιδρύματος, ’Ιωάν. Βερ- 
γοπούλου Διευθυντοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γ. Δημητροπούλου Δικαστοΰ άνη
λίκων, Ν. Γαβαλά Είσαγγελέως άνηλίκων, καί ήμών ώς μελών, προς σύνταξιν 
προσχεδίου είδικοΰ Νόμου «περί ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων».

'Η  έπιτροπή αυτή συνελθοΰσα εις έπανειλλημένας συνεδριάσεις άπό ’Ιανουά
ριου μέχρι τέλους Μαρτίου 1953 κατήρτισε τό προσχέδιον τοϋτο, τό όποιον δημο- 
σιεύομεν κατωτέρω μετά τής σχετικής εισηγητικής έκθέσεως τής ’Επιτροπής.

t  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έ πί τοϋ σχεδίου νόμου «Περί Αστυνομίας ’Ανηλίκων»

I.
Ή  κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν μεταβολή τής ποινικής καί σωφρο

νιστικής μεταχειρήσεως τών άνηλίκων επέβαλε τήν λήψιν ειδικών μέτρων διά τήν 
πρόληψιν καί καταστολήν τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων. "Εν έκ τούτων 
είναι καί ή καθιέρωσις τοϋ θεσμοΰ «άστυνομίας άνηλίκων», έπιφορτισμένης με τήν 
άστυνόμευσιν καί τήν έποπτείαν γενικώς τών άνηλίκων.

'Ο θεσμός οίκτος εμφανίζεται άλλαχοϋ είτε ώς άνεξάρτητον άστυνομικόν 
σώμα, είτε ώς γυναικεία άστυνομία, επιφορτισμένη μέ τούς άνηλίκους καί τάς 
γυναίκας.

Παρ’ ήμϊν άφ’ ενός λόγω τής μετά τον τελευταΐον παγκόσμιον πόλεμον 
καί τήν ξενικήν κατοχήν αύξήσεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων καί έξ 
άλλου προς άποτελεσματικήν έφαρμογήν τών ύπό τών νέων Ποινικών Κωδίκων 
εΐσαχθέντων νέων θεσμών άναφορικώς προς τούς έγκληματοΰντας άνηλίκους, ή 
σύστασις ενός τοιούτου Σώματος έμφανίζεται ώς άνάγκη κοινωνική τής οποίας ή 
πλήρωσις έπιβάλλεται ήδη.
_ - Π.

Κατηρτίσθη όθεν διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Δικαιοσύνης καί
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'Εσωτερικών Επιτροπή ή όποια έμελέτησε τό θέμα καί συνέταξε τό ΰποβαλλόμενον 
σχέδιον νόμου,

Τό σχέδιον τούτο προβλέπει, εν οψει της Ελληνικής πραγματικότητος, την 
όργάνωσιν ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων, έξ άποσπάσεως έκ των δύο Σωμάτων ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής, του αναγκαίου αριθμού προσωπικού Αξιωματι
κών καί οπλιτών τιθέμενων υπό Γενικήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων, εντασ
σόμενης ώς υπηρεσίας Κεντρικής τού 'Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρά τή Ύπηρεαίφ ταύτη καθίσταται ώς άνώτατον οργανον Διοικήσεως Διοι
κητικόν Συμβούλιον, αρμόδιον έπί πάντων των θεμάτων τής συγκροτήσεως καί 
διοικήσεως τής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων.

Ή  πλήρης όργάνωσις τής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων όλοκληρούται διά τής προ- 
σλήψεως γυναικών αστυνομικών εντός τών ορίων τής ύφισταμένης έξ αστυνομικών 
γενικής οργανικής δυνάμεως τών Σωμάτων ’Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλα
κής, εις τρόπον ώστε να μή έπέλθη αυξησις δαπανών.

Τό εις τήν ’Αστυνομίαν ανηλίκων τοποθετούμενον κατ’ άπόσπασιν προσω- 
πικόν υποβάλλεται εις ειδικήν έκπαίδευσιν.

Αί λεπτομέρεια', της εφαρμογής τού νόμου άφέΟησαν όπως ρυΟμισΟώσι διά 
Βασιλικών Διαταγμάτων, ή δέ άνάληψις τών καθηκόντων της ’Αστυνομίας Ανηλί
κων ορίζεται όπως γίνη Β μήνας από τής ισχύος τού Νόμου, ίνα παρασχεθή ό αναγ
καίος χρόνος τό μέν έκπαιδεύσεως τού προσωπικού τό ρδέ διαρθρώσεως τών κατά 
τόπους ’Υπηρεσιών.

Προς εύχερεστέραν προσαρμογήν τού νέου θεσμού, ώρίσθη όπως λειτούργησα; 
ούτος άρχικώς εις ώρισμένας περιφέρειας τού Κράτους, τάς κεντρικωτέρας, με τήν 
δυνατότητα όπως συν τώ χρόνφ έπεκτείνηται διά Β. Διαταγμάτων καί εις αλλας 
περιφέρειας τού Κράτους.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ 
u&ept ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων»

. "Αρθρον Ιον 
Σύατασις καί Άρμοδιότης

1. Συνισταται ’Αστυνομία ’Ανηλίκων, ήτις έχει άρμοδιότητα έπί προσώπων 
αγόντων ηλικίαν μέχρι τού εικοστού έτους συμπεπληρωμένου ώς καί έφ’ ών ό παρών 
νόμος προβλέπει.

2. Ή  ’Αστυνομία ’Ανηλίκων αποτελεί Γενικήν Διεύθυνσιν τού 'Υπουργείου 
των Εσωτερικών, τό προσωπικόν δέ αύτής προσλαμβάνεται έκ τών Σωμάτων τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί τής Βασιλικής Χωροφυλακής.

3. Γενικός Διευθυντής διορίζεται ανώτερος κρατικός λειτουργός κεκτημέ- 
νος είδικάς γνώσεις εις τά θέματα τής έγκληματικότητος τών ανηλίκων ή τοποθε
τείται ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός έν ένεργτία τών Σωμάτων Άστυν. Πό
λεων ή Βασιλικής Χωρ)κής διά Β. Δ)τος έκδιδομένου έν έκχτέρα περιπτώσε.. προ- 
τάσει τού Υπουργού Δ)σύνης και ’Εσωτερικών.

·\. Ό  Γενικός Διευθυντής έν τή ’Αστυνομία ’Ανηλίκων έχει πάντα τά δικαιώ
ματα καί τάς υποχρεώσεις ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων καί Βασ. Χωρ)κής, 
ασκεί δέ καί την πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν τούτων.

"Λρθρον 2ον
Διοικητικόν Συμβούλω ν

1. Παρά τή Γενική Δ ΐΐ’υ&ύνσει τής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων συγκροτείται 
διά κοινής χποφχσεως τών Υπουργών Δικαιοσύνης καί ’Εσωτερικών, Διοικητικόν 
ΣυμΔούλιον συντιθέμενον :
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α) Έ ξ  ενός Άεροπαγίτου ή Άντεισαγγελεως τοϋ Άρείου Πάγου έκ των 
άσχοληθέντων, ει δυνατόν μέ τήν έγκληματικότητα των άνηλίκων όριζομένου μεθ’ 
ενός άναπληρωτοϋ δε’ άποφάσεως της 'Ολομέλειας τοϋ Άρείου Πάγου, ώς Προ
έδρου.

β) Έ κ  τοϋ Γενικού Διευθυντοΰ της ’Αστυνομίας Άνηλίκων.
γ) Έ κ  τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοΰ Ποινικής Δικαιοσύνης τοϋ 'Υπουργείου Δι

καιοσύνης.
δ) Έ ξ  ενός δικαστοϋ άνηλίκων έχοντος βαθμόν τουλάχιστον Προέδρου Πρω

τοδικών έκ των έν Άθήναις ή Πειραιεϊ ύπηρετούντων, όριζομένου ύπό της 'Ολο
μέλειας τοϋ Άρείου Πάγου μεθ’ ενός άναπληρωτοϋ.

ε) Έ ξ  ένός Έκπαιδευτικοϋ Συμβούλου, όριζομένου μεθ’ ένός άναπληρωτοϋ 
ύπό τοϋ 'Υπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας.

στ) Έ κ  τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοΰ Κοιν. Προνοίας τοϋ 'Υπουργείου Κοιν: Πρό
νοιας καί 'Υγιεινής, καί

ζ) Έ κ  μιας άντιπροσώπου τοϋ Συνδέσμου Έλληνίδων ’Επιστημόνων έκλε- 
γομένης μετά μιας άναπληρωτοϋ μεταξύ τριών προταθησομένων ύπό τοϋ Συνδέ
σμου τούτου, εΐδικώς άσχοληθεισών μέ τά θέματα άνηλίκων.

2. Τά ύπό στοιχεία β', γ ' καί στ' μέλη κωλυόμενα άναπληροΰνται ύπό τών 
νομίμων αύτών άναπληρωτών.

3. Τά ύπό στοιχεία α', δ', ε' καί ζ' μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου διο
ρίζονται έπί τριετεϊ θητεία δυναμένη^νά άνανεώνεται.

4. Τό Συμβούλιον εύρίσκεται έν απαρτία παρόντων πέντε τουλάχιστον έκ 
τών μελών του, αί δέ αποφάσεις του λαμβάνονται έν πάση περιπτώσει διά τεσσά
ρων τουλάχιστον ψήφων.

5. Γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου ορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού τών 
Εσωτερικών εις τών παρά τη Γενική Διευθύνσει τής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων ύπη
ρετούντων ύπαλλήλων.

6. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον α) άποφαίνεται έπί παντός θέματος, άφο- 
ρώντος τήν όργάνωσιν καί τον τρόπον λειτουργίας τής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων, 
β ) παρέχει τάς γενικάς κατευθύνσεις προς τήν ’Αστυνομίαν ’Ανηλίκων διά τήν έκ- 
τέλεσιν τών καθηκόντων της, γ )  προτείνει προς τάς άρμοδίας άρχάς τήν λήψίν τών 
αναγκαίων μέτρων διά τήν προστασίαν τών άνηλίκων, δ ) άποφασίζει περί έκδόσέως 
γενικών άστυνομικών διατάξεων ύπό τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας ’Ανη
λίκων, ε) άποφασίζει περί τής δημοσιεύσεως πάσης άστυνομικής διατάξεως έκδι- 
δομένης έν τή περιφ.ερεία τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί άφορώσης άνή- 
λίκους, στ) άποφασίζει έπί τών περί άποσπάσεως εις τήν ’Αστυνομίαν Άνηλίκων, 
προτάσεων τών Αρχηγών τής ’Αστυνομίας. Πόλεων καί τής Βασ. Χωρ)κής ώς καί 
έπί τών προτάσεων τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοΰ Αστυνομίας Άνηλίκων περί τοποθε- 
τήσεως, μεταθέσεως καί άπομακρύνσεως τών Αξιωματικών καί κατωτέρων άστυ- 
■ ομικών τής Αστυνομίας Άνηλίκων καί ζ) άποφαίνεται έπί παντός άλλου θέμα
τος, περί ού προβλέπουσι διατάξεις τοϋ παρόντος ή ήθελε ζητηθή ή γνώμη τοϋ έπί 
τοϋ συναφούς τοιούτου παρά τών οικείων 'Υπουργών.

Άρθρον 3ον
Καθήκοντα ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων

'Η  ’Αστυνομία ’Ανηλίκων :
1. α) ’Επιβλέπει τούς άνηλίκους καί παρέχει προστασίαν κατά κινδύνων 

τής σωματικής ηθικής καί ψυχικής ύγείας αύτών, β) παρακολουθεί τήν έφαρμογήν 
τών ίσχυουσών διατάξεων περί κινηματογράφων, θεάτρων καί άλλων δημοσίων θεα
μάτων περί άσεμνων δημοσιευμάτων, περί έργασίας άνηλίκων, περί άπαγορεύσεως

ι
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συμμετοχής ανηλίκων εις τυχηρά, τεχνικά καί μικτά παίγνια, περί υποχρεωτικής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως, ώς καί περί πάσης άλλης διατάξεως σκοπούσης την προ
στασίαν των άνηλίκων, γ )  επιτηρεί τάς χαρτοπαικτικάς λέσχας, σφαιριστήρια, κα
φενεία, οίκους ανοχής, καί έν γένει τα δημόσια ή άλλα κέντρα, ή εντός των οποίων 
παρουσία άνηλίκων περικλείει ήθικούς κινδύνους, δ) παρακολουθεί τούς χώρους 
εις τούς οποίους συχνάζουσι άνήλικοι, ε) έξακριβοΐ περιπτώσεις κακοβούλου ή άλ
λης παραμελήσεως ή σκληράς μεταχειρίσεως άνηλίκων έν τή οικογένεια τω σχο- 
λείω ή έν τω κύκλω τοϋ έπαγγέλματος καί λαμβάνει τά έκ των κειμένων διατάξεων 
μέτρα, στ) κατόπιν άναφοράς τοϋ Διευθυντοΰ τοϋ οικείου Σχολείου ή άλλης έπισή- 
μου άνακοινώσεως ή καί οίκοθεν παρακολουθεί άνηλίκους άτάκτως φοιτώντας εις 
τό Σχολεΐον καί λαμβάνει τά προσήκοντα μέτρα, ζ) παρέχει συμβουλάς καί υποδει
κνύει τά κατάλληλα μέτρα προς τούς γονείς, έπιτρόπους ή άλλους κηδεμόνας άνη
λίκων διά την άνατροφήν καί διαπαιδαγώγησή αυτών καί η ) άσκεΐ έν γένει την άστυ- 
νόμευσιν έπί των άνηλίκων. ·

2. 'Υποβάλλει τάς κατά τάς κειμένας διατάξεις έκθέσεις διά τήν εισαγωγήν 
άνηλίκων έίς αναμορφωτικά καταστήματα.

3. ’Ενεργεί άποκλειστικώς τάς προανακρίσεις έπί άδικημάτων διαπραχθέν- 
των παρά των κατά το άρθρον 1 παρ. 1 τοϋ παρόντος νόμου άνηλίκων, δύναται νά 
ενεργή τοιαύτας άφ’ ένός μεν καί έπί άδικημάτων τελουμένων παρ’ ενηλίκων καί 
στρεφόμενων κατά παίδων καί έφήβων, άφ’ έτέρου δέ έπί άδικημάτων διαπραχΟέν- 
των παρ’ ενηλίκων τή συμμετοχή άνηλίκων. ’Επίσης- ένεργ-εΐ τάς σχετικάς έρεύ- 
νας συλλήψεις, φρουρήσεις καί μεταγωγάς άνηλίκων καί άσκεΐ τήν αστυνομικήν 
υπηρεσίαν εντός των ακροατηρίων των δικαστηρίων άνηλίκων.

4. Έκτελεΐ τάς παραγγελίας τοϋ Δικαστοϋ καί Είσαγγελέως άνηλίκων, έπι- 
μελεϊται τής έκτελέσεως των κατά τό άρθρον 1 παρ. 1 τοϋ παρόντος νόμου άνηλί
κων, έκδιδομένων άποφάσεων παρά τών δικαστηρίων, επιβλέπει δέ καί παρακολου
θεί την έκτέλεσιν τών άναμορφωτικών μέτρων, ώς καί τών καθοριζόμενων προσθέ
των υποχρεώσεων τών άφορωσών εις τόν τρόπον τοϋ βίου τοϋ ανηλίκου ή τήν δια
παιδαγώγησήν αύτοΰ. ’Επίσης υποβάλλει έκθέσεις διά τήν παρά τοϋ. Δικαστηρίου 
Άνηλίκων μεταβολήν ή άρσιν τών έπιβληθέντων άναμορφωτικών μέτρων ώς καί 
προτάσεις περί άνακλήσεως τής ύφ’ όρον άπολύσεως ή παρατάσεως τοϋ χρονου δο
κιμασίας, όταν έκ τής παρακολουθήσεως διαπιστοΰται τοιαύτη άνάγκη.

5. Παρακολουθεί τούς έκ τών σωφρονιστικών, άναμορφωτικών, θεραπευ
τικών ή άλλων καταστημάτων έξερχομένους άνηλίκους τούς τυχόντας άναστολής 
έκτελέσεως τής ποινής, ΰφ’ δρον άπολύσεως ώς καί τούς ύφ’ ,οίονδήποτε άλλο μέ- 
τρον ύποβαλλομένους.

χ Άρθρον 4ον
Σύνθεσις

^  'Η  ’Αστυνομία Ανηλίκων άποτελεΐται έξ άνδρών αστυνομικών καί έκ 
τών- κβκϊ^τή *επόμενον άρθρον προσλαμβανόμενων γυναικών’Αστυνομικών.'Η το- 
ποθέτησις τούτων ένεργεΐται δι’ άποσπάσεως έκ τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής 
Βασ. Χωρ)κής κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, διέπονται δέ ώς 
προς μέν τά ειδικά αύτοΰ καθήκοντα ΰπό τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου ώς 
προς δέ τά γενικά αυτών δικαιώματα, καθήκοντα καί υποχρεώσεις ύπό τών διατά
ξεων τών ’Οργανισμών ’Αστυνομίας Πόλεων ή Βασ. Χωρ)κής.

2. Η σύνθεσις καί ή διάρθρωσις τών ' Υπηρεσιών Αστυνομίας ’Ανηλίκων 
εις έκάστην πόλιν καθορίζεται δι’ άποφάσεων τοϋ 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών έκ-. 
διδόμενων μετά σύμφωνον πρότασιν τών οικείων ’Αρχηγών ’Αστυνομίας Πόλεων 
ή Βασ. Χωρ )κής καί τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων. - υ 1
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3. 'Η  Διοίκησις της ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων είς έκάστην πόλιν άνατίθεται 
είς ’Αξιωματικόν ή 'Υπαξιωματικόν αυτής ή δέ οργανική δύναμις ορίζεται άνάλο- 
γος προς τάς γενικάς άνάγκας της πάντως όμως, διά την έκτέλεσιν της εξωτερικής 
υπηρεσίας, ό συνολικός άριθμός είς άνδρας καί γυναίκας της υπηρεσίας ταύτης κα
θορίζεται εις τό διπλάσιον τούλάχιστον τοϋ άριθμοϋ των έν τή πόλει ’Αστυνομικών 
Τμημάτων Τάξεως.

4. Τα όργανα τής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων απασχολούνται άποκλειστικώς είς 
τά διά τοϋ παρόντος νόμου προβλεπόμενα ειδικά αυτών καθήκοντα μή διατιθέμενα 
εις άλλας υπηρεσίας άνευ έγκρίσεως τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ ’Αστυνομίας ’Ανη
λίκων.

5. Αί ύπηρεσίαι ’Αστυνομίας άνηλίκων είς έκάστην πόλιν εγκαθίστανται είς 
ίδια καταστήματα.

"Αρθρον δον

Πρόσληψις Γυναικών είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί . 
τήν Βασ. Χωροφυλακήν

1. Δι’ άποφάσεων τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών τή προτάσει τών ’Αρχηγών 
’Αστυνομίας Πόλεων ή Βασ. Χωρ)κής προσλαμβάνεται άνάλογος άριθμός γυναι
κών άστυνομικών πρός τον διά τοϋ παρόντος νόμου προβλεπόμενον, έντός τών ορίων 
της υφιστάμενης έξ άστυνομικών γενικής οργανικής δυνάμεως τών Σωμάτων τού
των.

2. Αί γυναίκες άστυνομικοί άσκοΰσιν άπαντα τά έκ τών κείμενων νόμων κα- 
θήκονστα ώς οί άρρενες συνάδελφοί των ύπαγόμεναι είς τάς αύτάς διατάξεις τών 
οργανισμών καί κανονισμών τών Σωμάτων καί έχουσι τά αυτά δικαιώματα καί υπο
χρεώσεις.

3. Αί υποψήφιοι γυναίκες άστυνομικοί άπαιτεΐται όπως έχωσι τά κάτωθι
προσόντα :

α) Ελληνικήν ’Ιθαγένειαν.
β ) ' Ηλικίαν 25—35 "έτών συμπεπληρωμένων.
γ ) ’Ανάστημα τούλάχιστον 1.58 μ. '
δ ) Φυσικήν ικανότητα άνταποκρινομένην είς τάς άπαιτήσεις τών έργων τής 

’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας, διαπιστουμένην ΰπό τών οικείων 'Υγειον. ’Επιτροπών.
ε) ’Απολυτήριον Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής.

στ) Παρελθόν άπηλλαγμένον καταδίκης ή καταδιώξεως έπί πράξεσι προ- 
βλεπομέναις ύπό τών άρθρων 61—63 τοϋ Π. Κώδικος καί έν γένει βίον προηγού- 
μενον χρηστόν. -

Προτιμώνται αί μή εχουσαι τέκνα.
4. Αί γυναίκες αστυνομικοί προάγονται μέχρι τοϋ βαθμού ’Αστυνόμου Β’ 

ή Μοιράρχου, κατά τάς ίσχυούσας καί διά τούς άρρενας αντιστοίχους διατάξεις.
5. Ή  έκπαίδευσις τών προσλαμβανόμενων γυναικών αστυφυλάκων καί χω

ροφυλάκων ένεργείται είς ίδια εκπαιδευτικά τμήματα τών Σχολών τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, τών δέ ’Αρχιφυλάκων καί Ένομωταρχών, 'Υπαστυνόμων Β' καί 
’Ανθυπομοιράρχων είς αντίστοιχα Τμήματα τών Σχολών τής ’Αστυνομίας Πό
λεων μετά τών άρρένων μαθητών συμφώνως πρός τά δια Β. Δήτος έκάστοτε ορι
ζόμενα. : ϊ -X - - ' * , ' i

6. Αί δυνάμει τοϋ Α.Ν. 698)4-12-1945 υπηρετοΰσαι είς- τήν ’Αστυνομίαν
Πόλεων γυναίκες, είσάγονται είς τό ώς άνω ειδικόν έκπαιδευτικόν Τμήμα ’Αστυ
φυλάκων καί αν έτι -δεν κέκτηνται τά ύπό τοϋ παρόντος νόμου άπάιτόύμενα -προ
σόντα. . . . .  .
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'Ο  προηγούμενος χρόνος υπηρεσίας αυτών λογίζεται ώς χρόνος υπηρεσίας 
αστυνομικών. . '  _ -

"ΑρΘρον 6ον
Έκπαίδευσις προσωπικού ’Αστυνομίας Α νηλίκω ν

1. Τ ό  προσωπικόν της. ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων άμφοτέρων των φύλων ύφί- 
σταται καί ειδικήν έκπαίδευσιν.

2. Τά τής όργανώσεως τής έκπαιδεύσεως, των διδασκόμενων μαθημάτων 
τού διδακτικού προσωπικού,· των εξετάσεων, καί έν γένει πχσαι αί σχετικοί λεπτο- 
μέρειαι καθορισθήσονται διά κοινών άποφάσεων των Υπουργών Δικαιοσύνης καί 
Εσωτερικών, μετά σύμφωνον γνώμην τού Διοικητικού Συμβουλίου της "Αστυνο
μίας ’Ανηλίκων.

ΑρΘρον 7οV
Συνεργασία μετ’ άλλων Α ρχώ ν

Ή  ’Αστυνομία ’Ανηλίκων, έν τώ κύκλω της άρμοδιότητός της, συνεργάζε
ται μετά πάσης κρατικής, έκκλησιασττκής ή άλλης υπηρεσίας ή καί ήμικρατικών 
ή ιδιωτικών Ιδρυμάτων σκοπούντων την προστασίαν των ανηλίκων.

At ώς άνω όπηρεσίαι καί ιδρύματα ύποχρεοϋνται δπως παρέχωσι αύτή πά
σαν δυνατήν συνδρομήν. '·. '  · .
• · / '  ■ ιΆρθρον 8ον ·

Έ χδοσις Αστυνομικών διατάξεων
1. 'Ο  Γενικός Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων εκδίδει κατόπιν άπο- 

φ άσε ως τού Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, γενικάς άστυνομικάς διατάξεις άναγο- 
μένας είς τά έν άρθρω 3 καθήκοντα τής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων, ώ ςκαίεΐςτόν κα
θορισμόν ειδικών υποχρεώσεων των ανηλίκων καί των εντεταλμένων τήν επιμέλειαν 
αυτών.

2. Αί έν λόγω άοτυνομικαί διατάξεις έγκρίνονται παρά των Υπουργών Δι
καιοσύνης καί ’Εσωτερικών, ίσχύουσι δέ μετά 15 ημέρας άπό τής· δημοσιεύσεως 
εις τήν έφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Ή  παράβασις αυτών επισύρει τήν ποινήν τοϋ 
άρθρου 459. τού Π. Κώδικος.

. .%- · Τελικάί Διατάξεις
- ' - - ·  'ΑρΘρον 9ον

Δια Β. ’Διαταγμάτων έκδιδομένων πρστάσεί των Υπουργών ’Εσωτερικών 
καί Δικαιοσύνης κανον ισθήσονται :

1. Τά τής όργανώσεως καί συνθέσεως τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνο
μίας ’Ανηλίκων. . .

2. Τα τής λειτουργίας καί τού κανονισμού τών Υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας 
’Ανηλίκων.

3. Τά τής στολής ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια μη προβλεπομένη υπό τοϋ 
παρόντος νόμου.
Γ- . : . 'ΑρΘρον ΙΟον. ·

1. Ή  ίσχύς τοϋ παρόντος νόμου άρχετα-ι μετά Ινα μήνα άπό τής δημοσιεύ- 
σεώς του είς τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, ή δέ εγκατάστασή καί άνάληψις 
τών διά τοϋ παρόντος Νόμου προβλεπομένων καθηκόντων τής ’Αστυνομίας ’Ανη
λίκων, γίνεται $  μήνας άπό τη ς . ισχύος αυτού. 1) Εις τάς πόλεις ένθα. έδρεύουσιν 

- .’Αστυνομικοί Διευθύνσεις ’Αστυνομίας Πόλεων, 2) Εις τάς λοιπάς πόλεις Ινθα έδρεύ- 
ουσμτ άνώτεραι Διοικήσεις καί Άοτυνομικαί Διευθύνσεις Βασ. Χωροφυλακής καί
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3) εις τούς Δήμους ή Κοινότητας της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευού- 
σης ένθα έ&ρεύουσι Διοικήσεις Χωροφυλακής.

Μέχρι τής έγκαταστάσεως και άναλήψεως των καθηκόντων παρά τής ’Αστυ
νομίας ’Ανηλίκων τά κατά τον παρόντα νόμον καθήκοντα αυτής άσκοϋνται συμφώ- 
νως προς τάς κειμένας διατάξεις.

2. 'Η έπέκτασις τοϋ θεσμού καί εις άλλας περιοχάς ένεργεϊται έκάστοτε διά 
Β. Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης καί ’Εσωτε
ρικών.

Το προσχέδιον τούτο απαιτούν σύστασιν ίδιου Σώματος ’Αστυνομίας ’Ανη
λίκων έκρίθη διά λόγους οικονομικών ανεφάρμοστος έπί τού παρόντος καί ένεκα 
τούτου άνετέθη εις καταρτισθέν συμβούλιου ούτινος μετέχομεν καί ήμεϊς ώς έκπρό- 
σωπος τής ’Αστυνομίας, ή κατάρτησις σχεδίου όργανώσεως «’Αστυνομικών 'Υπη
ρεσιών ’Ανηλίκων» ιδία εις τάς πόλεις ’Αθηνών καί Πειραιώς.

Τήν τοιαύτην όργάνωσιν Υπηρεσιών ’Ανηλίκων, είχομεν ήδη υποδείξει καί 
κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τής ώς άνω επιτροπής καταρτίσεως σχεδίου νόμ.ου 
«Περί ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων» ΰποστηριζοντες ότι ούτω θά έπιτευχθή ή Αδάπα
νος καί ταχεία σύστασις τής Απαραιτήτου ειδικής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας δι. 
ανηλίκους, δοκιμαστικώς 8ιά τήν Πρωτεύουσαν καί τον Πειραιά καί εις περίπτω 
σιν επιτυχίας.νά έπεκταθή μελλοντικώς καί εις τάς άλλας πόλεις.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Χριστούγεννα! Άηδονόλαλη καί πρόσχαρη ή καμπάνα 
στη θεία νύκτα ευλαβικά καί πάλιν θ’ άντηχήση, 
τις κοιμισμένες μας ψυχές για λίγο νά ξυπνήση 
μ’ αγάπης θειο μήνυμα καί λυτρωμού παιάνα.

*
* *

Γενναται σήμερα ό Χριστός, χαρήτε-άπ’ άκρη σ’ άκρη, 
κρύψτε τον πόνο όλοι σας, βαθειά μες τήν καρδιά 
άς γίνη ή θλίψη θαλπωρή, καί άγιασμός τό δάκρυ 
κι’- ό στοχασμός ό πονηρός άγνότης εύωδιά.

*
* *

Στην έκκλησιά βαδίσατε όλοι αδελφωμένοι
υψώσατε τό Είναι σας, στον ούρανό ψηλά,
εκεί πού ακατάσχετα ή αρετή κυλά ·
άπ’ του Χριστού τήν ομορφιά φωτοπλημμυρισμένη.

** * .
Κι’ όταν στη μυστικοπαθή της εκκλησίας γαλήνη,
«Δόξα έν ύψίστοις» θ’ ακουστή άπ’ τού παπά  τά χείλη 
ψάλλετε άπ’ τά βάθη σας, καί έπί γης ειρήνη 
στον ταραγμένο κόσμο μας, ό Λυτρωτής νά στείλη.

ΠΕΤΡΟΣ Η. ΓΙΟΛΔΑΣΕΑΣ . 
• ’Αστνφύλαξ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,, <’>
* Τοϋ Σεβασμ. Μητοοπολίτου Χίου

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΩΣΤΙΝΗ

'Όταν άκόμη είχα την εύτυχία νά είμαι Άρχιερεύς των Ενόπλων Δυνάμεων, 
ήμουν πνευματικός παληός καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Είχα πολλές φορές λά
βει την εύκαιρία νά έπικοινωνήσω μαζί τους καί σέ διάφορες τελετές καί στάς Σχο
λάς των καί σέ άλλες συγκεντρώσεις των. Είχα παρακολουθήσει τό έργον των. Είχα 
αίσθανθή βαθειά καί την αύταπάρνησίν των τότε, πού ή μαύρη σκλαβιά έπίεζε τά 
στήθη όλων μας. Σέ ώρισμενες περιστάσεις έκρεμασθήκαμε στό λαιμό τους . Καί 
αυτοί μας έδωκαν την συνδρομή τους σάν τίμιοι "Ελληνες μέ προφανή τον κίνδυνον 
τής ιδίας τής ζωής των. "Ω ! Ό  άγων τής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως στάς ’Αθήνας 
έστηρίχθηκε σοβαρά στον πατριωτισμό καί τάς θυσίας’Αξιωματικών καί άστυφυ- 
λάκων τοϋ τιμημένου Σώματος.

’Από τότε μιά άνάμνησις γλυκειά άπένειμε στήν ψυχή μου καί πολλές φορές 
άφήνω θερμούς στοχασμούς προσευχής νά βγαίνουν άπό τά βάθη τής ψυχής μου γι’ 
αυτούς. Σήμερα έπεσε στά χέρια μου ένα τεύχος τοϋ Περιοδικού πού εκδίδει τό ’Αρ
χηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων ύπό τον τίτλον «’Αστυνομικά Χρονικά». Τό ά
νοιξα μέ μεγάλη συγκίνησι. ’Από τη σκέψι μου πέρασαν δλες εκείνες οί άλησμόνη- 
τες περιστάσεις τής σκλαβιάς καί έπλημμύρισαν την ψυχή μου άκόμη μιά φορά τά 
συναισθήματα τής εύγνωμοσύνης πού τότε είχαν γεννηθή μέσα της. Τό πρώτο πού 
έ'πεσε στό βλέμμα μου είναι μιά ιστορική Πραγματεία τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυν- 
τοϋ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου «*Η ’Αστυνομίακατάτήνκατοχήν 1941-1944»/ Ηταν 
ακριβώς έκεϊνο, πού περισσότερο άπό όλα μέ ένδιέφερε. Πράγματι ύπήρξε «Πολύ
τιμος προστάτης των πολιτών καί βοηθός εις τον αγώνα της ’Αντιστάσεως». 
"Οσα γράφει μέσα σ’ αύτές τις σελίδες, τά έχω ζήσει. Οί ζωντανές εικόνες πού παραθέ
τει, μέ κάνουν νά βυθισθώ σέ σκέψεις βαθειές. Δέν είχα τό δύναμι νά κρατήσω ένα 
βαθύ άναστεναγμό νά βγή άπό τά βάθη μου, οΰτε δυο δάκρυα νά κυλίσουν στά μά
γουλά" μου. Ή  άλλη υπέροχος καί διδακτική πραγματεία τής κυρίας Θάλειας· IIο- 
ταμιάνου «’Ο αλκοολισμός ή μεγαλύτερα μάστιξτοϋ αίώνος». Τά σοφά λόγια, οί 
ζωντανές περιγραφές καί οί παραστατικές εικόνες πού παρατίθενται, πείθουν τόν 
πιο δύσπιστο, ότι πράγματι ό άλκοολισμός άποτελεΐ έγκλημα κατά τοϋ άνθρώπου 
καί ώς έαυτοΰ μας καί ώς κοινωνίας καί ώς έθνους. "Ολη ή πνευματική ύλη τοϋ τεύ
χους άναδίδει,άρωμα ελληνικού θυμαριού. ’Ανάμεσα σέ όλα αύτά σάν διαμάντι λαμ-

* ‘Η  Διεύθυνσις τοϋ Περιοδικού μας διερμηνεύουσα τά αισθήματα Ολοκλήρου τού ’Αστυ
νομικού Σώματος, υποβάλλει εύσεβάστως τάς ευχαριστίας της πρός τόν Σεβασμιώτατον Μη
τροπολίτην Χίου κ. Παντελεήμονα Φωστίνην, διά τό άρθρον τούτο, τό όποιον έδημοσιεύθη 
είς τόν «Εθνικόν Κήρυκα» της Κυριακής 19 Δεκεμβρίου 1954 καί τό όποιον εύχαρίστως 
άναδημοσιεύομεν χάριν των άναγνωστών μας άστυνομικών.

ΑΙ εύμενέσταται κρίσεις τοϋ Σεβασμιωτάτου, γνωστού διά τήν έξαίρετον Χριστιανικήν 
καί πατριωτικήν δράσιν είς τόν πολύπλευρον άγώνα υπέρ βωμών καί έστιών, αλλά καί είς 
τό σύγχρονον πνευματικόν έπίπεδον, μάς ενθαρρύνουν είς τήν ταπεινήν μας προσπάθειαν, 
όπως καί ήμεϊς έν τώ κύκλω της άρμοδιότητός μας, συνεισφέρωμεν έστω καί δι’ έλαχί- 
στων, είς τήν έπιβολήν τοϋ Χριστιανικού καί Ελληνικού πνεύματος.

Εΐμεθα εύτυχεΐς δτι είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων έκαλλιεργήθη άνέκαθεν καί καλλιερ
γείται πάντοτε ό "Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός όστις εμπνέει τά όργανα αύτής, είς τήν 
καθ’ ημέραν ύπηρεσίαν το>ν πρός τό Κράτος είς τάς σχέσεις των πρός όλους τούς πολίτας 
καί είς τούς παρανομοΰντας άκόμη είς μίαν έξαίρετον προσπάθειαν άνατάσεως πρός "Εκεί
νον «δς τά πάνθ’ όρα», πρός τόν Θεόν, όστις εύλογει και Οά εύλογή πάντοτε τά έργα των.

ΑΙ δημοσιευόμεναι μελέται των μελών τού Σώματος, άδιακρίτως βαθμού, άποτελοΰν 
δείγματα τών ιδανικών, τών συναισθημάτων καί τοϋ ψυχικού πλούτου όστις έχει εμποτίσει 
-ά όςγανα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
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πυρίζει πρώτη-πρώτη ή έμπνευσμένη έγκύκλιος τοϋ τέως ύφυπουργοϋ ’Εσωτερι
κών στρατηγού Βάσσου Βραχνού προς τά Σώματα’Ασφαλείας μέ τήν εύκαιρία 
της εθνικής επετείου της 28ης ’Οκτωβρίου. 'Όταν τήν έδιάβαζα ρίγη περνούσαν 
το κορμί μου. Έπέρασαν σαν κινηματογραφική ταινία άπό τή σκέψι μου περασμέ
νες μεγαλειώδεις περιστάσεις. ΤΗλθα τον Σεπτέμβριο τοϋ 1912 στο Ναύπλιον. ’Ή 
μουν τότε καί εγώ παιδί είκοσι πέντε χρόνων ίεροκήρυξ καί ό Βραχνός νέος έφεδρός 
άνθυπολοχαγός. Μαζί ξεκινήσαμε στο τιμημένο, τό ηρωικό 8ον σύνταγμα της Δ' 
Μεραρχίας. Μαζί^ έσπάσαμε τά δεσμά στυγερός δουλείας πεντακοσίων χρόνων, 
μαζί αίσθανόμεθα να πλημμυρίζουν τις καρδιές μας άνείπωτες ευτυχίες όταν άκού- 
αμε τούς έλευθερουμένους νά μας ύποδέχωνται ψάλλοντας τό «Χριστός Άνέστη»! 
’Από τότε σε όλους τούς άγώνας τοϋ έθνους πολλές φορές συναντηθήκαμε. Καί ένα 
βράδυ βροχερό τοϋ Μαρτίου τοϋ 1941 σ’ ένα χωριό της ’Αλβανίας είδα μπροστά 
μου στρατηγό τό Βάσσο. Ένομίσαμε καί οί δυό ότι είμαστε τά νέα βλαστάρια 
τοϋ 1912. Στή Μ. ’Ανατολή μαζί ήπιαμε τά φαρμάκια. "Ολα αυτά πέρασαν γιά 
μιά στιγμή άπό τή σκέψι μου, όταν διαβάζοντας τήν έμπνευσμένη εγκύκλιό του 
αισθανόμουν νά περνοϋν τά ιερά ρίγη τό κορμί μου.

Καί ένα άλλο κομμάτι μέ άπερρόφισε όλότελα. «Ά π ό μία ήμερησία διαταγή 
τής Κοινής Γνώμης» είναι ό τίτλος του καί «'Ένας άστυφύλακας Σ.Κ.11» τό ύπο- 
γράφει. Ιίεριγράφει μιά άπό τις δύσκολες, μά τόσον εύεργετικές γιά Υήν κοινοινία 
των ’Αθηνών ένέργεια τώ>ν οργάνων της ’Αστυνομίας Πόλεων. Μέ συνεκίνησε βα- 
Οειά. Μοΰ άρπαξε τήν προσοχή, μοΰ τράβηξε τήν καρδιά. "Εγινε άφορμή νέα κινη
ματογραφική ταινία νά περάση άπό τή σκέψι μου, αί υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας 
Ιίόλεων,πού προσέφερε τήν εθνικήν οργάνωσι «Μίδας 614». "Επαιρνα τότε μόνος 
μου τήν αλληλογραφία άπό τάς ’Αθήνας γιά νά τήν στείλω μέ τά πλοία της βάσεώς 
μας στο θρυλικό «Πλατάνι» τής άλησμόνητης Κύμης. ’Αποκούμπι μου πάντοτε τά
πατριωτικά παλληκάρια τής ’Αστυνομίας, Βαθέιά συγκίνησις πλημμύρισε τήν ψυχή 
μου. Μέ τί χάρι, μέ τί δύναμι, γραμμένο τό χρονογράφημα αύτό. "Αν πράγματι 
«ένας άστυφύλαξ» είναι εκείνος πού τό γράφει, θά πρέπει νά καυχάται καί γι’ αύτό 
η Αστυνομία Πόλεων. Άποδεικνύει ότι τό έργον της τό πραγματικά σκληρό καί 
άχαρι δεν έχει σταθή ικανό νά μεταδώση τή σκληρότητα του στις καρδιές τών οργά
νων του. Τουναντίον άποδεικνύει ότι ή άνωτερότης καί ή ευγένεια τής ψυχής έκεί-
νων γλυκαίνουν καί τό έργον τους καί ομορφαίνουν τήν άποστολήν τους. Έπήρα

ιογια που τύραννε ι την 
θρωποτητα ολόκληρον δέν καταθέτει εύκολα τά όπλα. Δέν ήμπορει πλέον στήν Έ λ- 
λαδα να δράση δυναμικώς. Δρά όμως καί δρα πολύ έπικινδύνως διαβρωτικώς. Προσ- ■ 
παθει μέ τούς άγαπημένους της τρόπους, πού τόσο καλά ξεύρει νά μεταχειρίζεται 
καί θελει νά κάμη κουφολίθι τή στερεά σάν βράχο άκτής Ελληνική συνείδήσι, γιά 
νά τήν παρασύρη στά απύθμενα κακοποιά της βάθη. "Ε, λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι '
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“ Τά τ ε λ ε υ τ α ί α  βήματα, ,
«Δ εν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος άπό κείνον 
πού νοιώθεις δταν δοκίμασες ν ’ άποχωρισθης 
κάτι πού κυριάρχησε στήν καρδιά σου, στό 
νοΰ , στίς αισθήσεις σου . . .  Μικρότερος είναι 
κ ι’ ό πιό μεγάλος σαρκικός πό νο ς!.. ’Ακόμα 
κ ι’ ό πόνος πού προξενεί ό θ ά ν α το ς! ...» .

Ό ν ο ρ έ  Ν τ έ  Μ π α λ ζ ά κ

............ 'Η  χτεσινή νύχτα ήταν πολύ όμορφη.
Είχε πάψει να πέφτη βροχή, το κρύο δεν έτσουζε καί ό άγέρας είχε σωπάσει. 

Τά σύννεφα είχαν κρυφτεί πίσω απ’ τά βουνά, είτε κυνηγημένα απ’ τον προχτεσινόν 
άγριο άέρα, είτε γιατί θέλησαν να δώσουν τη θέση τους στο γαλανό όραμα πού το 
χειμώνα άπολαμβάνουν οί άνθρωποι μέ πιότερη λαχτάρα.

Μπορεί άκόμα καί νά θέλησαν ν’ άνάψουν τά λαμπερά ματάκια τ’ ούρανοϋ, 
γιά νά φωτίσουν πιό πολύ τη γη καί τούς άνθρώπους, άφοϋ σήμερα είναι μεγάλη 
γιορτή. "Ισως δμως καί νά μή συμβαίνη τίποτα άπ’ αύτά, άλλά τά σύννεφα νά κά
θονταν στην άφάνεια μόνον καί μόνον γιατί δέν μπορούσαν νά ξεμυτίσουν άπ’ τις 
μυτερές βουνοκορφές, παρ’ όλο πού πολύ τό επιθυμούσαν νά σκιάσουν τον ούρανο
καί νά σκορπίσουν τη μαυρίλα τους-στον κόσμο πού δεσπόζουν................

"Οπως καί νάναι, ή χτεσινή νύχτα ήταν πολύ όμορφη! Μια όμορφη χειμω
νιάτικη νύχτα! Τι σάς λέει αύτό...................

Είχε βγή καί τό φεγγάρι, στρογγολοπρόσο>πο καί χλωμό. "Ερριχνε τις ά- 
κτΐνες του ολόισια προς τά κάτω, κάνοντας τά γυμνά κλωνάρια των δέντρων νά σκιά- 
ζουν σά φαντάσματα καί έδινε πιό πολύ χλωμάδα στά κιτρινισμένα άπ’ τό πιοτό καί 
τήν άϋπνία πρόσωπα των διαβατών της περασμένης νύχτας.

Τίποτα δέν είχε ταράξει τή χτεσινή νύχτα άπ’ τά μεσάνυχτα κι’ ύστερα. Μιά 
κοπέλλα πού έπαιζε μιάν άρια τού Μόζαρτ, σταμάτησε αρκετά πικραμένη όταν της 
είπα μέ τρόπο, ότι διαταράσσει τή νυχτερινή ήσυχία. Νεύριασε λίγο στην αρχή καί 
παράτησε τά πλήκτρα. Δρασκελίζοντας όμως τό κατώφλι τού σπιτιού της γιά νά 
βγώ, τήν άκουσα νά έπαναλαμβάνη τήν άρια πολύ σιγά... Σιγά, λές κι’ ερχόταν ή 
βελούδινη φωνή άπό έναν άλλο κόσμο, όχι γήινο...

Σταμάτησα γιά δυο λεπτά μαγεμένος έξω άπ’ τήν πόρτα της. Θυμήθηκα τότε ' 
τήν Κίρκη.. Θυμήθηκα κι’ ότι έπρεπε σέ τρία λεπτά νά βρίσκομαι στήν παραπάνι»
γοννιά."Αφησα λοιπόν τό κορίτσι μέ τήν άρια του κι’ έφυγα,μέ τή ψυχρή μου πλημ
μυρισμένη άπό μύρια κι’ άκαθόριστα συναισθήματα.

Γαλήνη παντού! Μιά γλυκειά, παραδείσια γαλήνη... Οι άραιοί διαβάτες βά
διζαν τόσο ήσυχα, τό φεγγάρι καί τ’ άστέρια έστεκαν βουβά καί παρατηρούσαν τό 
τι γινόταν εδώ κάτω..."Ολα αύτά γιά πολλές ώρες.’Αργότερα, μιά κουκουβάγια ήλθε 
καί κάθισε στή στέγη ενός έρημου σπιτιού, άρχίζοντας ένα κακόηχο, βραχνό τρα
γούδι. Τραγουδούσε! Μή σάς φαίνεται παράξενο αύτό. "Ολα τά πράγματα καί τά 
ζώα, τραγουδούν μέ τό τρόπο τους. Κι’ είναι πολλοί οί άνθρωποι πού καταλαβαί
νουν τά τραγούδια τους, άλλά λίγοι είναι εκείνοι πού καταλαβαίνουν αν τό τραγούδι 
είναι λυπητερό ή χαρούμενο. Σέ μένα τό τραγούδι εκείνο, φάνηκε λυπητερό στήν 
άρχή. "Υστερα κρύο, άπαισιόδοξο άνατριχιαστικό... "Ως που, ψάχνοντας βρήκα μιά 
μικρή πέτρα καί μ’ αύτήν έδιωξα τό άπαίσιο εκείνο πουλί καί μαζί μ’ αύτό καί τό _ 
τραγούδι του. Τό είδα τότε νά φτερουγίζη άργά-άργά, σάν νά μην ήθελε νά φύγη 
άπ’ τό έρημόσπιτο. Τελικά τδχασα άπ’ τά μάτια μου, μά τό τραγούδι του άντηχούσε 
γιά πολλές ώρες στό μυαλό μου.

** *
Πάσχιζα νά δώσω νά καταλάβη ένας μεθυσμένος ότι στη γωνιά στεκόταν μό-
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νον ένα ταξί καί δχι δύο, δπως αυτός νόμιζε, δταν συναντήθηκα στο σταυροδρόμι 
μ’ έναν συνάδελφό μου πού περιπολοΰσε στη διπλανή σκοπιά. ’Ανέβαινε έναν ανη
φορικό δρόμο καί βάδιζε σιγά-σιγά, πολύ άργά. Τον κύτταξα καί μοϋ φάνηκε πώς 
ταλαντευόταν νά πέση, πώς ήταν άρρωστος. Πλησιάζοντας προς τό μέρος μου, 
πήγα καί τον έπιασα άπ’ τό χέρι κυττάζοντάς τον στά μάτια... Δεν πρόφθασα δμως 
νά τόν ρωτήσω γιατί είναι έτσι καί μ’ ένα άγριο σκούντημα μοϋ λέει : «’Άφησέ με 
ήσυχο... Δεν έχω τίποτα...».

’Εξακολούθησε ν’ άνεβαίνη τόν άνηφορικό δρόμο καί στη δεύτερη πάροδο 
τόν έχασα. Για μια στιγμή θύμωσα μέ τό φέρσιμό του καί άπόμεινα κυττάζοντάς 
τον άφωνος... «Δε βαρυέσαι, σκέφθηκα δταν τόν έχασα. Ποιος ξέρει τί συλλογίζε
ται...’Ίσως ή κοροϋλα του νά είναι ξανά άρρωστη. ’Ίσως...’Αλλά δτι κι’ άν τοϋ συμ
βαίνει, στην αλλαγή 0ά τοϋ ζητήσω τό λόγο... Δεν είναι τρόπος αύτός, μιας καί δεν 
τον κακοκάρδισα ποτέ, δλον αύτό τό καιρό πού είμαστε μαζί...».

’Ασχολήθηκα ξανά μέ τόν μεθυσμένο μου. ’Έψαξα καί βρήκα τον οδηγό τοϋ ταξί 
πού ήταν σ’ ένα καφενείο καί, δίνοντάς του τή διεύθυνση τοϋ μεθυσμένου τον παρα- 
κάλεσα νά τόν βοηθήση όσο μποροϋσε έως έτου τον πήγαινε στο σπίτι του.

Εξακολούθησα νά βαδίζω, κάνοντας ένα σωρό σκέψεις για την εξαφάνιση 
μιάς.κοπέλλας είκοσι τριών ετών, πού μάς έδήλωσε τό βράδυ μιά μητέρα στόΤμήμα. 
Πόσες υπόνοιες είχε ή καϋμένη ή μητέρα γιά την εξαφάνιση τής κόρης της! «Μπο
ρεί καί τοϋτο νά συνέβη» μάς έλεγε, «μπορεί καί έκεΐνο. Δεν άποκλείω δμως καί τό 
άλλο...». ΙΙέρα άπ’ αυτά όμως έμεΐς, κάναμε καί άλλες υποθέσεις πού ή μητέρα δεν 
τις έβαζε στό νοϋ της. Είχα πρόσφατα τά χαρακτηριστικά πού μάς διάβασαν στην 
αλλαγή καί σχέδιαζα χίλια—δυο πράγματα πάνω σ’ αυτήν την υπόθεση. Μέ τή σκέψη 
αυτή καί κάτι άλλες, βαδίζοντας, έφτασα στην αφετηρία μου. Κύτταξα· καί είδα 
ότι ή νύχτα ήταν ωραία όπως καί πρίν. Μόνον ένα ελαφρό άεράκι άρχισε ν’ άναπνέη 
κι’ ένα κιτρινισμένο φύλλο μουριάς έπεσε στά πόδια μου... Τό πάτησα κι’ έκανε 
ένα ξηρό άνατριχιαστικό κρότο, θυμίζοντας ένα πρελούντιο πού άπό πολλά χρόνια 
είχα ακούσει...

Κατόπιν πήγα κατ’ ευθείαν στό Ταήαα.
*♦ *

«Θά σοϋ εξηγήσω στό θάλαμο, σαν πάμε νά κοιμηθούμε», μοϋ είπε ό συνά
δελφος δταν τοϋ ζήτησα τό λόγο γιά τή συμπεριφορά του στό σταυροδρόμι πού συ
ναντηθήκαμε.

πονευενο ροσιυπο... Φς βυ'

διαλύθηκε ή άλλαγή ιιας.
:τική φυσιο·γνωμία, το ο

3αθε-ιές, έρευνητικές! Δέν
:ασμά του, και μόνον όταν
>ivua-:',κή του σιωτττ.ςαπ/.ωσαμε στα κρεβάτια μας, ε/.υσε—ευτυχώς—την

—Θά σέ ρωτήσω κάτι. Θέλω νά μοϋ ,άπαντήσης μέ ειλικρίνεια. ’Αγάπησες 
ποτέ...

—■’Ό χι ακόμα!... τον διέκοψα.
—Ά μυαλε! Καταλαβαίνω ποϋ πήγε τό μυαλουδάκι σου. Δέν εννοώ όμως αύτό 

εγώ. Λοιπόν, αγάπησες ποτέ μ’ όλη σου τή καρδιά καί μ’ όλη σου τή ψυχή τίποτα 
στον κόσμο ;

—Πώς! Αγάπησα τούς γονείς μου, την ήσυχη κι’ αγριωπή Πατρίδα μου, την 
υπηρεσία μου...

—'Ωραία. Αποχωρίστηκες καμμιά φορά τίποτ’ άπ’ αυτά πού άγάπησες τόσο 
πολύ ;
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—Ν αι! ’Αποχωρίστηκα τη μάνα μου και το μικρό μου χωριουδάκι προ πολ
λών χρόνων. 'Ο πατέρας μου είχε πεθάνει...

* —Καί τί έννοιωσες, όταν άποχωρίστηκες άπ’ αύτά που άγάπησες;
—...Πόνο... Σπαραγμόν. Τρανή λύπη!...
—Έ  I Αύτό νοιώθω καί γώ άπό πολλές μέρες τώρα.Μά άπόψε όλατά συναι

σθήματα πού άνάφερες, θέριεψαν πήρανε σάρκα καί όστά...ΤΗταν άπόψε ή τελευταία 
μου νύχτα, τό ευτυχισμένο τέλος μιας περιόδου πού πέρασε άνεπίστρεπτα πλέον...

---Μά έπί τέλους! Τί άποχωρίζεσαι σύ ; Τί, εννοείς μ’ δλ’ αύτά ;
—Τί άποχωρίζομαι ; ’Έπρεπε να τδχεις καταλάβει άπό μέρες. Τήν ’Αστυ

νομία άγαπητέ μου άποχωρίζομαι! Τήν ’Αστυνομία μας!...
—... Δηλαδή... άπολύεσαι ; ’Αποχωρείς;...
«—Ναί. Συμπλήρωσα τά χρόνια μου στην ’Αστυνομία καί τώρα πάω να ήσυ- 

χάσω, να γίνω συνταξιούχος. Μά τί νά σοϋ πώ. ' Η ψυχή μου καταπλακώθηκε άπο 
ν  μέρες πολλές, κι’ όσο πλησίαζα προς τό σημερινό τέλος, τόσο ό σπαραγμός μου 
» μεγάλωνε. Κι’ άπόψε θέριεψε, γιγαντώθηκε καί μοΰ σκέπασε κάθε άλλη μου σκέψη, 
» μοΰ παρέλυσε τό είναι μου ολόκληρο...

«Δεν μπορείς νά μέ καταλάβης τώρα. Είσαι νέος στην ’Αστυνομία καί στην 
» ήλικία... Μά πίστεψε, δτι ποτέ δέν έννοιωσα τόσο πόνο, σέ κανένα χωρισμό! Κι’ 
δταν άποχωρίστηκα τή φτώχειά μάνα μου καί τον πατέρα μου, για νάλθω στην πρω
τεύουσα κι’ δταν άργότερα τούς άποχωρίστηκα για νά κοιμηθούνε παντοτεινά, κι’ 
» δταν άργότερα άποχωρίστηκα τό πεντάχρονο άγοράκι μου—πήγε καί κείνο στον 
» ούρανό—πίστεψε δτι τόσο σπαραγμό καί τόση λύπη, δέν έννοιωσα ποτέ όσο άπόψε. 
» Μή σοΰ φαίνεται περίεργο. ’Αποχωρίζομαι μιά ολόκληρη ζωή, τό, καταλαβαίνεις; 
» Μιά ζωή πού συνέδεσε τόσο σφιχτά τήν κάθε μου ένέργεια καί τήν κάθε μου Οέ- 
» ληση μέ τήν ’Ι δ έ α ,  μ έ τ ό ά σ ύ λ λ η π τ ο  μ ε γ α λ ε ί ο  τής ’Αποστολής τού 
» ’Αστυνομικού Σώματος...

«’Αγκαλιάσαμε τήν ’Αστυνομία Πόλεων, δταν ήταν στά σπάργανα άκόμη, 
» δταν γεννιόταν. Τάξαμε σά σκοπό γιά τή ζωή μας ολόκληρη όλοι εμείς πού φεύ- 
» γουμε τό μ ε γ α λ ε ί ο ,  τό άνέβασμά της σέ δυσθεώρητα ύψη! Καί τό πετύχαμε. 
» Κοπιάσαμε, μοχθήσαμε κατορθώσαμε νά τήν στερεώσουμε σέ γερές βάσεις. Τή 
» μεγαλήναμε άπό παντού, καί τώρα πού άνθησε πού άνοιξε τά παρακλάδια της 
» σέ πολύ γη, τώρα τήν εγκαταλείπουμε... Τήν άφήνουμε τώρα πού έγινε ένα με- 
» γάλο καί δροσερό δέντρο, τώρα πού άνθησε καί βγάζει ώριμους καί ώραίους καρ- 
» πούς...

—Μά αύτό θά γινόταν μιάν ήμέρα... Θά φεύγατε οπωσδήποτε...
«—Εύκολο είναι νά τό λές..."Οταν δμως φθάση ή ώρα, ή ώρα τού χωρισμού, 

» τότε δλα άλλάζουν. Προσεύχεσαι νά μακρύνουν λίγο οί μέρες, οί ώρες, τά λε- 
» πτά, πριν φθάσει ή ώρα εκείνη..."Ομως αύτή προχωρεί. Καί οί τελευταίες στιγ- 
» μές περνούν πολύ εύκολα! Γρήγορα πολύ...

«’Απόψε έφτασα στό τέλος. Σ τ ο  μ ε γ ά λ ο  τ έ λ ο ς !  "Εκανα «Τά τελευ- 
» ταΐα βήματα» τά στερνά μου βήματα άτήν ’Ιδέα πού τόσο άγάπησα καί μέ 
«τόση λαχτάρα όροματίστηκα άπό τή πρώτη στιγμή...’Από τότε πού έκανα «Τά 
«πρώτα βήματα». Καί έφθασα, μή νομίζεις κουρασμένος, εξουθενωμένος! 
» Είμαι δλο υγεία καί χαρά! Είμαι γιατί είδα τούς κόπους μου νά καρποφορούν, 
« τά ξενύχτια καί τούς μόχθους μου ν’ άμοίβωνται.-.Έπετέλεσα ένα πολύ μεγάλο 
» ’Ιδανικό, γεμάτο άπό άσύγκριτο μεγαλείο... Καί αύτό μοΰ δίνει θάρρος, μέ γεμί- 
» ζει ικανοποίηση. "Ομως...πικρή ή ώρα τού χωρισμού! Φαρμακερή!... Προ πάν- 
» των δταν άποχωρίζεσαι, εκείνο πού γιά σένα ήταν ή συνισταμένη δλων, σου των, 
» ενεργειών, τών όραματισμών σου, τού μεγάλου πιστεύω σου...»

Σταμάτησε γιά λίγο καί κύτταζε άφηρημένα τό ταβάνι. Σηκώθηκα καί τον
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πλασίασα. Είδα τό πρόσωπό του νά παίρνη μιαν άγρια έκφραση, άπειλητική! Ά -  
νακάθησε στο κρεβάτι του καί συνέχισε μ’ άγριεμένο κάπως ύφος.Τό λόγια του 
έβγαιναν άπ’ τά τρίσβαθα της καρδιάς του.

«—Προσέξτε σείς οί νέοι. Σείς οί νέοι, άστυνομικοί προσέξτε... Σάς παρα- 
» δίνουμε τό ’Αστυνομικό Σώμα τώρα πού τό φτάσαμε σέ μια πολύ ζηλευτή θέση ! 
«Τώρα πού οί καρποί του είναι πιο μεγάλοι, τά κλαδιά του κι’ αυτά μεγάλα καί όλο 
» χυμούς. Φροντίστε νά τό δυναμώσετε, νά τό εξυψώσετε σέ πυλύ μεγαλύτερο βαθμό 
» ακόμα. ’Αγαπήστε το! Περιβάλλετέ το μ’ όλη σας τη ψυχή, δώστε ότι μπο- 
» ρεΐτε γιά νά τό κάνετε τό καλλίτερο σ’ όλη τήν ΰφήλιο. Κι’ αυτό γιά τό καλό τοϋ 
» τόπου μας, τής κοινωνίας μας. τών συνανθρώπων μας. Καί νάστε βέβαιοι τότε, ότι θά 
» δοκιμάσετε τά ίδια συναισθήματα πού εγώ δοκιμάζω τις στερνές μου τούτες στιγμές. 
» Θά δοκιμάσετε περηφάνεια, ικανοποίηση, 'Ηρωισμό ! . . .  ’Άν όμως δέν κατορθώ- 
» σετε νά κάνετε αύτά, άν δέν φανήτε αντάξιοί μας, τότε... Κατάρα σ’ όλους σας!...

—'Ησύχασε, μήν κάνεις έτσι. Νά είσαι βέβαιος ότι θά κάνουμε πολύ περισ
σότερα...

«—Συχώρεσέ με άν παραφέρθηκα. Τό ξέρω ότι θά φανήτε άνώτεροι άπό μάς, 
» άλλά ή άγάπη μου γι’ αύτά πού αφήνω, μέ έκαναν νά παραφερθώ. Ξέρω ότι ή κα
ί) τάρα μου θά μείνη μόνον Λόγος χωρίς σημασία, γιατί ποτέ δέν θά θελήσετε νά 
» φανήτε κατώτεροί μας... Ξέρω ότι θά θαυματουργήσετε, θά κάνετε τό πάν. Ξέ- 
».ρεις όμως κάτι ; ’Εμείς ξεκινήσαμε άπό τό Α καί φθάσαμε στή μέση καί παρα- 
» πάνω. Ξεκινήσαμε όμως πώς ; Ξεκινήσαμε μέ οδηγό μας τό άστρο τού πολιτι- 
» σμού, τής ήθικής καί τής κοινωνιολογικής έξυψώσεως τού τόπου μας. Είχαμε 
» στο δύσκολο δρόμο μας έναν μεγάλο, έναν άνεκτίμητο σύμμαχο. Τήν άγάπη τού 
«κόσμου τών πόλεων, πού μάς περιέβαλλε μέ τόση κατανόηση, μέ. τόση εκτίμηση. 
» Καί ξέρεις ; 'Η άγάπη τού κοινού είναι έκείνη πού σοΰ δίνει φτερά!...

«Δώσαμε ένα πολύμορφο άγώνα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Καί πετύχαμε. 
» Ό  ’Αγώνας μας ήταν μιά ώραΐα ιδέα, μιά εύγενής πάλη εναντίον τής παρανομίας. 
)> "Ακούσε τί εικόνα παρουσιάζει τώρα το ’Αστυνομικό μας Σώμα :

«Δόξης στάδιον μέγα, 
άνδρα έργων καλών 
καί άρεταϊς έργάζεσθε 
καινοτόμοι γενόμενοι».

» Ξέρεις τίνος είναι αύτοί οί στίχοι ;
—Ναί. Είναι άπό τούς «Λόγους τού Πλουτάρχου»...
«Σωστά. "Ετσι λοιπόν, μέ τήν άγάπη τού κοινού καί μέ τό άστρο μας γιά ' 

» όδ) ΐγό, γράψαμε μιά λαμπρή σελίδα. Κατατσακίσαμε τό έγκλημα άπ’ όλες τις 
» πλευρές του, έξοντώσαμε κάθε ύπουλο έσωτερικό εχθρό. Ξερριζώσαμε κάθε τί 
» τό σάπιο στή κοινωνία μας. Καί άφήνουμε τή Μεγάλη συνέχεια σέ σάς. Π αρα- 
» δέξου, ότι τώρα θά συνεχίσετε σείς μέ μεγαλύτερη είκολία. Οί σαπισμένες ρίζες 
» ξερριζώθηκαν, τά κακώς κείμενα μπήκαν στον ίσιο δρόμο.’'Αν σημειώσουν υποτροπή 
» όλ’ αύτά, κάντε το ίδιο μέ μάς. Χτυπήστε τ α ! Μέήρωΐσμό χτυπήστε τα, άλλά καί με 
» εύγένεια... Γιατί ό άγώνας μας είναι προ πάντων ηρωικός καί ευγενικός!...

» Φρόντισε νάσαι τό βράδυ στο Τμήμα νά σ’ άποχαιρετήσω...
Τό βράδυ τον περιμέναμε εγώ καί μερικοί συνάδελφοί μου στις σκάλες τού 

Τμήματος. Τον είδαμε νά κατεβαίνη περήφανος, στητός, αισιόδοξος. Μόλις μάς πλη
σίασε καί ενώ μάς έδινε τό χέρι του, τού λέω :

—Βάλε κι αύτό τό δεματάκι στή βαλίτσα σου. Είναι ένα μικρό μας δώρο. . 
"Ανοιξε τή βαλίτσα του γιά νά τακτοποιήση τό δέμα πού τού δώσαμε. Τό-



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ

Ή μετάνοια του κομμουνιστή
Δεκέμβριος 19ο...
«...Χειμώνας βαρύς- τά δέντρα, δίχως φύλλα, δίχως πουληά, στέκουν σαν 

σκιάχτρα μιας νεκρής Πολιτείας...
'Ο Βορηάς ξηναβρήκε το κέφι του και βροντοφωνεϊ επιβλητικά την δύνα

μή του...
Τ ’ άστέρια τρόμαξαν στην άγριάδα αύτής τής Νύχτας καί χάθηκαν κάπου 

μακρυά άπό την θεοσκότεινη Γή...
Χειμώνας βαρύς... "Ολα ξυλιασμένα, γυμνά, σιωπηλά...
...Μια συντροφιά άπό πέντε άντρες καί τρεις γυναίκες έχουν σχηματίσει 

κύκλο γύρω άπό μια άναμμένη θερμάστρα, σέ κάποιο «άρχοντικό» τής ’Αθήνας...
Συνήλθαν σέ συμβούλιο; Μπά οχι. Μοιάζουν σαν νά συζητούν—πέντε άντρες 

καί τρεις γυναίκες—ένας ζυγός άριθμός πού δεν διαιρείται σέ δύο, μά προστίθεται 
στο ημερολόγιό μου σαν μια «εξωκοινοβουλευτική σελίδα».

Στάθηκα έγώ σαν γραμματέας αύτής τής όμορφης κουβέντας πού λαμβάνει 
χώρα μέσα σέ τούτο τό τετράγωνο δωμάτιο καθώς ό Βοργηάς δέρνει άλύπητα μέ 
χιονοστοιβάδες τό τζάμι, για νά 'μάς ύποχρεώση νά τον προσέξουμε.

«Ή  ζωή μας μοιάζει μέ Θέατρο», είπε κάποιος.
«Καί παίζονται πάνω στή σκηνή της κορώνα-γράμματα οί ζωές μας» συμ

πλήρωσε ένας δεύτερος.
«'Η ζωή μας δέν είναι τίποτε. Άρχινάει άπό τό χάος καί τελειώνει στο θά

νατο φιλοσόφησε ή μιά άπό τις τρεις Άτθΐδες τής συντροφιάς.
"Υστερα γίνηκε Σιωπή... Καί μονάχα τά ξύλα φλυαρούσαν καθώς έτριζαν 

στο τζάκι ("Ισως νά συνέχιζαν την σταματημένη κουβέντα μας...).
Σιωπή... Τό θέμα δέν τελείωσε (Τίς άγορεύειν βούλεται;)
Τότε έλάλησεν εκείνος (ό... έξω δεξιά τής συντροφιάς) καί έφη τάδε :
«...Θά σάς πώ την Μοίρα σας, δίχως ν’ ασημώσετε. Θά σάς πώ τη Μοίρα 

σας καί τό ριζικό σας.
Είναι αύτή ή ίδια ή μοίρα τής Πατρίδας μας πού λέει κάποιο θούριο πώς 

<ςδέν πεθαίνει ποτέ».
Είμαι ένας άνδρας ολόιδιος όπως έσεϊς. Μά κάποτε διέφερα άπό σάς. "Ήμουνα 

άλλοιώτικος. "Ημουνα ό έξω άριστερά άς πούμε τής Εθνικής όμάδος τής Χώρας 
μας στον ’Ιδεολογικό Τομέα.

Δέν σκότωσα κανένα. Συχαίνουμαι τά αίματα.

τε, έπεσαν τά μάτια του σέ μιά φωτογραφία πού ήταν πάνω-πάνω στή βαλίτσα του. 
Τήν πήρε, τήν κύτταξε καλά-καλά καί τά μάτια του βούρκωσαν. "Εσκυψε καί τήν 
ξανάβαλε στή θέση της, κλείνοντας άργά-άργά τή βαλίτσα του, ίεροτελεστικά.......

«—Γειά σας παιδιά μου! Τό ήξερα ότι έτσι θά γίνετε. Τώρα όμως Οάχω τή 
» φωτογραφία σας καί θά σάς θυμάμαι. Καί ή υπόσχεσή σας θά μου δίνη τήν πιο 
«τρανή ικανοποίηση...».

ΤΗταν μιά φωτογραφία μεγάλη, πού βγάλαμε τήν ήμέρα τής όρκομωσίας 
μας στή Σχολή μαζί μέ τούς καθηγητές μας καί τό Διοικητή μας. Κι’ άπό κάτω, 
πριν τήν κλείσουμε προ ολίγου στή βαλίτσα τού άποχωρούντος συναδέλφου μας, 
είχαμε γράψει :

«"Αμμες δέ γ ’ έσσόμεθα πολλώ κάρρονες».
ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

Άστυφύλαξ



‘Η  μετάνοια του κομμουνιστή ISO?

Δεν άναμίχτηκα με τό Κάπα-Κάπα και τα παρακλάδια του, πίστευα όμως 
στην Δικτατορία τοϋ προλεταριάτου. ' · - . ·' ·

Τήν ξέρετε; "Αν ναί, μεταφερθήτε νοερά στήν Κόκκινη Μεγάλη «Πατρι- 
δούλα» δίχως σύνορα καί κοινωνικές διακρίσεις. Άκοϋστε τά ξεφαντώματα της 
μπουρζουαζίας καί το ρυθμικό βαρύ βήμα ένός ώργισμένου λαοϋ πού προχωρεί... ·..

Χάί Χά! Σας τρόμαξα. ’Ανατριχιάσατε! Σας ήλθεν στο μυαλό ή κόκκινη έπα- , 
νάσταση τοϋ Δεκεμβρίου 1 Γέμισεν ή φαντασία σας με σωρούς άπό κομμένα κεφά
λια καί χέρια καί πόδια καί άλλα άνθρώπινα μέλη...

’Αλλά μην τρομάζετε, καλοί μου φίλοι. Δεν γίνεται εγχείρηση 'άν δέν προη- 
γηθή ιατρική διάγνωση. . '  ‘.V

Κάνω τήν διάγνωση σαν έμπειρος γιατρός γιατί έχω αύτό τό δικόιίωμα σαν 
τέως οπαδός της Λαοκρατίας. ' ··, .

Άκοϋστε... Αύτό τό βήμα πού άκούγεται έξω στό δρόμο είναι ένός άστυφύ- 
λακος... Κάνει τήν υπηρεσία του μέσα στήν παγωνιά... ίσως νηστικός, ίσως καί πει- ; 
νασμένος... τήν ίδια ώρα πού εμείς παίρνουμε τό τσαγάκι μας στή ζεστασιά αύτής 
τής πανάκριβης θερμάστρας. Κοινωνική άδικία, θά σκεφθήτε. Κι’ έχετε δίκηο. Τότε 
γιατί δέν είναι αυτός κομμουνιστής; Σάς ρωτώ : Γιατί δέν είναι αυτός κομμουνιστής:; > 

.Δέν θέλει νά φτιάξη τή θέση του ; / . ' ;
’Ελάτε πιο κοντά μου νά σάς αφηγηθώ μιά περιπέτεια μου πού μοιάζει μέ ' 

παραμύθι. Κι’ ύστερα πέστε μου άν δέν νομίσετε ότι τό κάθε βαρύ βήμα αύτοϋ τοϋ 
αστυφύλακα πώς μοιάζει μέ τό θούριο πού είπα πάρα πάνω... ότι δτ)λαδή «ή Ε λ 
λάδα ποτέ δέν πεθαίνει...». * · :' ■/, , λ :>

Βρέθηκα κάποτε σ’ ένα κράτητήριο. Δέν είναι ντροπή πού τό λέω. Μήν κοκ- 
κινίζεται ωραία μου δεσποινίς. Τά κρατητήρια χαμμιά φορά διδάσκουν. Οί τοίχοι ' 
τους άντιλαλοΰν θούρια πού σέ γεμίζουν ρίγη... - ■ - -Τ '

Μ’ έπιασαν όργανα ένός Παραρτήματος Ασφαλείας ένα βράδυ πούβρεχε... · 
πούβρεχε μονότονα, θάλεγεν ό Γούναρης... ^ .

Γιατί μ’ έπιασαν δέν έχει σημασία. Πάντως ούτε γιά φόνο, ούτε για κλοπή, 
ούτε γι’ απάτη, ούτε γιά υπεξαίρεση. Μ’ έπιασαν γιατί ήμουν άνόητος. Τιμωρείται 
λοιπόν ή άνοησία; "Οχι! κατά τον Ποινικό Νόμο. Ναί ! κατά κάποιον άλλον Νόμο 
'Υπέρτατο πού ρυθμίζει τήν πορεία τής Ιστορίας μας! Τιμωρείται! Συλλογιστήτε:* 

Ά ν  ό Β' έργατάκος έβαψε τά χέρια του μέ αίμα, έγώ φταίω, έγώ τόν έστειλα 
στό βουνό, έγώ τοϋ διέστρεψα τήν έθνική κρίση του. Έ γώ  μέ τά* συγγράμματά μου 
γιά τόν κομμουνισμό, μέ τά κηρύγματά μου γιά τήν δβριανή ’Επανάσταση καί δέν 
συμμαζεύεται. Κι’ ύστερα είπα ότι συχαίνομαι τά αίματα...

Γι’ αύτό ήμουν άνόητος. Καί γ ι’ αύτό μ’ έπιασαν. '"· ·
Τροφοδοτούσα τις φάλαγγες τοϋ έχθροϋ. Στρατολογούσα μώρόπιστΟυς στις 

τάξεις τής Κομμούνας. , ’ -  >· · . · - . ·  ·_ ?
Καί συνελήψθηκα. Γ'. * < ' y
Τήν άλλη μέρα έγραψαν τά όργανα τής «Μεγάλης Πατριδούλας» ότι κατα- 

διώκουμαι γιά τά...φρονήματά μου. - Ψ
"Ομως οί μαυροντυμένες μαννοϋλες εκείνων πού σκοτώθηκαν γιά ένα τίποτε 

ήξεραν καλά ότι σέ μένα ταίριαζαν οί κατάρες τους... /  ί
"Όταν μ’ έπιασαν μέ περιέλουσε κρύος ιδρώτας.. Δέν είμαι δειλός. Αλλά είχα 

άκούσει τόσα πολλά γιά τήν ’Αστυνομία ώστε καί μόνη ή ιδέα ότι θά βρισκόμουνα 
μέσα σ’ αύτό τό «μοναρχοφασιστικό» άντρο μέ γέμιζε τρόμο καί ποινικό.

θάτρωγα ξύλο, τό ήξερα. Θά μ’ άφηναν νηστικό, τό περίμενα. Κι’ 'ύστερα... 
κάποια άλλα βασανιστήρια θά έσπαζαν τό ήθικό μου... Μεσσαιωνικά 'υπολείμματα , . 
ένός απάνθρωπου φανατισμού θ άφηναν πάνω στό κορμί μου άνεξίτηλα σημάδια



—  'Ημερολόγιου Άστυφύλακοςi m

τής θηριωδίας αυτών των μαύρων καί σκοτεινών μπράβων της ξενόδουλης πλουτο
κρατίας».

Ό  άρχιφύλακας πού,μ’ έπιασε ήταν στην ηλικία μου. Παρ’ δλον δτι ήταν δμως 
άρχιφύλακας τον συμπάθησα. Μοϋ φέρθηκε σαν φίλος, κάτι πάρα πάνω.

«Φοβοϋ τούς Δαναούς καί δώρα φέροντας» μου ψιθύριζε κάποια φωνή.
«Διαλέξτε άπό πιο δρόμο θέλετε να πάμε κ. Καθηγητά» μοϋ έπανέλαυε ό 

άρχιφύλακας «για νά μη σάς δουν τίποτε γνωστοί σας. Δεν είναι τίποτε. Μην σπάει 
το ήθικό σας. Λυπάμε πού σάς οδηγώ στο Τμήμα άλλα σαν μορφωμένος άνθρωπος 
θα μέ καταλάβετε». Το περίεργο είναι δτι τον κατάλαβα. Καί τον άκολούθησα μ’ 
εμπιστοσύνη καί προθυμία δπως άκολουθώ ένα φίλο μου στο καφενείο για μια παρ
τίδα σκάκι.

Μού είχε κάνει έντύπωση ό τρόπος του, ή διαυγής καί ήσυχη φωνή του, ό 
ανδρισμός του, ή καλωσύνη του, ή εύγένειά του, οί πολιτισμένες κινήσεις του.

Διάβολε! αύτος δεν είναι βασανιστής. Δεν μοιάζει για τέτοιος!.:. "Οταν μπήκα 
στο γραφείο τοϋ Διοικητοϋ μ’ άφησε νά περιμένω ορθός άπέναντί του γιατί τηλε
φωνούσε εκείνη τη στιγμή. (Ποιος ξέρει ποια σκοτεινά σχέδια κατάστρωνε άπ’ τό 
τηλέφωνο !!!).

Πώς; Πώς; Πώς; Τί άκουσα; Τί είπε ό Διοικητής;;;
Περίεργο πράγμα Μιλώντας στο τηλέφωνο τον άκουσα νά λέη : « ...Ό χι

Κώστα μου, σέ ικετεύω. Μην κάνεις τέτοιο πράγμα. Είναι άδικο. Σκέψουτόν Θεό. 
Είμαστε γέροι πιά. "Ας μή βαραίνουμε την ψυχή μας μέ κρίματα σάν αυτά. Ό  
νόμος τοΰ Θεοϋ νά κατευθύνη τά βήματά σου. Σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν...».

Ναί! Τδπε αύτό, τδπε δπως σάς τό λέω. Τό άκουσα μετά ίδια μου ταύτιά. 
Μούφάνηκε πώς κάποιος σεισμός έγινε μέσα μου καί γρέμισε τήν .πίστη μου.

Την ίδια .ώρα ό ’Αστυνόμος έκλεισε τό τηλέφωνο καί πριν συνέλθω άπ’ τήν 
πρώτη κατάπληξη, ένοιωσα δεύτερη πιο ισχυρή, ένω ό σεισμογράφος τής ψυχής 
μου έδειχνε κι’ άλλους σεισμούς μεγίστης έντάσεους κάπου γύρω στο ιδεολογικό 
υποσυνείδητό μου.

«Γιατί δεν κάθεστε κ. Καθηγητά;» μέ ρώτησε όσο παίρνει πιο μαλακά.
«Νά... νά... καθίσω είπατε; Αύτό' δέν είπατε; ’Ακριβώς έτσι δέν τδπατε 

κ. Διοικητά; Καλά δέν άκουσα;... "Ε! βέβαια! θά...καθίσω... "Επρεπε νά καθίσω... 
ρερίεργο πράγμα πού δέν κάθισα τόσην ώρα!!!».

Καί κάθησα. Φουρτούνα είχε ή ψυχή μου, καί γιά νά μην βουλιάξη τό κα
ράβι τής καλής μου πίστης πέταξα κάποιο βάρος προκαταλήψεως καί έχθρότητος... 
καί κουβέντιασα μέ το Διοικητή ήσυχα-ήσυχα σάν φίλος του...

’Εκείνος άρχίνησε πρώτος καί είπε :
«..."Εχω διαβάσει πολλά βιβλία σας ως τώρα καί, σάς θαυμάζω περισσότερο 

άπό κάθε άλλον συνάδελφό σας...». Τινάχτηκα άπό τή θέση μου. "Ε ! όχι μέχρι εκεί. 
"Οχι μέχρι εκεί!... Μέ θαυμάζει;; έμενα; τον κομμουνισταρά; Αύτός; Ό  Διοικη
τής; Τί διάβολο συμβαίνει; Τρελάθηκα;

«Καθήστε κάτω κ. Καθηγητά» συνέχισε ήρεμα ό ’Αστυνόμος...
»Μή σάς κάνει έντύπωση. ’Αλήθεια τόπα. Τό πιστεύω. Σάς θαυμάζω. Θέ- , 

λετε νά σάς πώ κι’ άποσπάσματα άπ’ τά· βιβλία σας; Ναί!!! Σάς θαυμάζω. 'Ως 
άνθρωπος, ώς συνάνθρωπός σας, σάς θαυμάζω καί σάς θεωρώ πολλά σκαλοπάτια 
άνώτερό μου. ’Αλλά ώς ’Αστυνόμος είμαι υποχρεωμένος νά σάς συλλάβω. Τί κρίμα 
πού δέν συμφωνούμε. Είχα άνάγκη τή φιλία σας... Μά πρέπει, είναι ανάγκη νά σάς 
συλλάβω...».

«Σωστά» είπα μέ μιά άπάθεια πού μέ τρόμαξε κι’ έμένα τον ίδιο.
Καί συνέχισα σ’ ένα τόνο πού άφηνε άτονες δλες τις μεγάλες κουβέντες τής 

ιδεολογίας μου.



'Η  μετάνοια τοΰ κομμουνιστή ί909

«Σας καταλαβαίνω! Είσθε ’Αστυνόμος. Κι’ εγώ είμαι κομμουνιστής».
«"Οχι» μέ διέκοψεν άπότομα ό ’Αστυνόμος. «Δέν έχει σημασία αυτό. Σημα

σία έχει ποια θέση παίρνετε έσεϊς μέσα στήν ζωή της Ελλάδος. ’Αναζητάτε τήν 
άλήθεια μέσα στο ψέμμα καί χοροπαλεύετε νά φτειάξετε ένα δρόμο μέσα στο νερό. 
Στο κόκκινο νερό πού μπορεί νάναι καί αίμα ανθρώπινο.

Σας είπα πάρα πάνω ότι σας θαυμάζω. Ναί! ’Έχετε ένα τρόπο άπλό καί εκ
φραστικό νά διατυπώνετε τις σκέψεις σας. ’Αλλά ή έπιστήμη σας εξαφανίζεται, γί
νεται μικρόβιο, μέσα στο απέραντο νεκροταφείο τοΰ κομμουνισμού. ’Αξία καί υπε
ραξία είναι για σας ένα δόγμα. ’Αξία καί υπεραξία είναι γιά μένα ένα θέμα γιά 
έρευνα....

"Ετσι συνέχισε τήν κουβέντα του. Καί έκανε ό,τι μπορούσε νά μέ πείση νά 
καταλάβω δύο πράγματα: 1 ) "Οτι ό κομμουνισμός δέν είναι λύσις, άλλα διάλυσις 
καί 2) "Οτι ή ’Αστυνομία δέν είναι: «μοναρχοφασιστικό άντρο» άλλα ένας αληθινά 
δημοκρατικός συνοικισμός... Τό πρώτο μ’ έκανε σκεφτικό. Τό δεύτερο μέ γέμισε 
έκπληξη. 'Ωραία τάλεγε. Καί τάλεγέ ήσυχα, χωρίς φανατισμό. ’Αλλά δέν τον ά- 
κουσα. «Λυπάμαι», τού είπα στο τέλος «άλλά δέν συμφωνάμε. Αυτό δέν τον έκανε 
ν’ άλλάξη στάση άπέναντί μου. Μέ περιποιήθηκε, όπως θά περιποιόταν τον άδελφό 
του (τον ίδιο άδελφό του, πού, όπως έμαθα αργότερα, τον είχαν κατακομματιάσει 
οί λαοκράτες στήν Ουλεν...).

Αύτό μού έκανε εντύπωση. ’Αλλά τό μικρόβιο τοΰ Μάρξ είχε δηλητηριάσει 
άνεπανόρθωτα τον οργανισμό μου. Κι’ έτσι, 7^αρά τις προσωρινές άντιδράσεις της 
συνειδήσεώς μου, έμεινα ξανά κόκκινος όπως ήλθα (χωρίς νά κοκκινίσω καθόλου 
καί άπό ντροπή όταν μοΰφεραν στο κρατητηριο κουβέρτες, τσιγάρα καί φαγητό).

Τό βράδυ όμως δέν κοιμήθηκα. Ό  ύπνος μου σταμάταγε πάντα στά σύνορα 
.των δύο κόσμων, κάπου έκεΐ στον 38ο παράλληλο, πού δύο ιδεολογίες είχαν μπλε- 
χθή σέ μιά θανάσιμη κι’ εξοντωτική πάλη. Κι’ είχα μιά περίεργη εντύπωση. "Οτι 
ο Διοικητής της ’Αστυνομίας μέ είχε βάλει διαιτητή αυτού τού άγώνος: Νά σημειώ
νω τά «φάουλ» καί τά «πέναλτυ»... Δέν ξέρω όμως γιατί (ύπάρχουν γ ι α τ ί  πού 
δέν έξηγούνται) ένοιωθα ότι έπρεπε νά σφυρίζω φάουλ εις βάρος πάντα της όμάδος 
μου. Τότε έπεκαλέστηκα -τήν ψυχή τού Μάρξ. Ναρθή νά μέ >?αθοδηγήση καλλί
τερα στήν κομμουνιστική θεωρία πού περνούσε μιά επικίνδυνη κρίση εδώ μέσα στο 
κρατητήριο... ’ . _

'Ο δεσμοφύλακάς μου ήταν ένα καλό παιδί. Τον ξέρετε κι’ έσεϊς. Είναι κοντά 
μας καί τον παρακαλώ νά συνέχιση άπό κεΐ πού σταμάτησα ώς πού νά πιώ τό τσα- 
γάκι μου...».

Δεσμοφύλακάς του κείνο τό βράδυ πουβρεχε ήμουν έγώ. Καί θυμάμαι μέ λε
πτομέρεια ό,τι είπαμε. "Ωσπου νά πιή λοιπόν τό τσάι του πήρα τό λόγο καί είπα :

«...Ναί! "Ημουνα σκοπός κρατητηρίων εκείνο τό βράδυ. Κι’ έβλεπα άπ’ τή 
μικρή τετράγωνη θυρίδα τού κρατητηρίου αύτό τον άνθρωπο νά βασανίζεται. Κά
ποια ιδέα τον κυνηγούσε... Κι’ αύτό μοόκανε εντύπωση. Μοδχαν πη γιά τό παρελ
θόν του. Κομμουνιστής ίδεολόγος χωρίς ν’ άναμιχθη ποτέ σέ άντεθνίκή οργάνωση. 
Είχε όμως γράψει κάποιο βιβλίο γιά τον κομμουνισμό, προτρέποντας τούς "Έλλη
νας νά πάρουν τά βουνά βοηθώντας τήν ένοπλη άνταρσία.

Τί νά σκεπτότανε άραγε; "Αξαφνα τον είδα νά βγάζη ένα τσιγάρο άπ’ τό πα
κέτο του κι’ άνάβοντας ένα σπίρτο τον φώναξα ν’ άνάψη. "Ετσι κι’ έγινε. Μά όταν 
άναψε δέν έπεσε ξανά στά ρούχα του, μά στάθηκε όρθιος στήν άκρη της φυλακής 
του κοιτάζοντας προσεκτικά τό καπέλλο μου.

«Μέ συγχωρεϊς» μοϋ είπε σιγά-σιγά, σάν νά μιλούσε μάλλον στον εαυτόν 
του «άλλά θάθελα νάξερα τί σημασία έχει αύτό πού έχεις στό καπέλλο σου;»
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Ή  έρώτησή του μέ ξάφνιασε. ’Αλλά δέν έδειξα έκπληξη. Τοϋ άπάντησα ή
συχα : «Είναι τό έΟνόσημο, κύριε. 'Η  Κορώνα καί ό Σταυρός...».

Μέ διέκοψε, ξαναρωτώντας σαν νά προσπαθούσε νά καταλάβη κάτι καινούρ
γιο πού αναστάτωνε τήν ψυχή του : «Τί είναι ή Κορώνα; Τί είναι ό Σταυρός;».

(Αυτή τή στιγμή κατάλαβα πόσο άπαραίτητο είναι νά διδάσκεται σέ όλους 
τούς τομείς τής ζωής ή αστική θεωρία μέ λεπτομέρειες).

«'Η  Κορώνα είναι το σύμβολο της νοικοκυρεμένης Δημοκρατίας... της βασι- 
λευομένης δηλαδή, όπου ένας βασιληάς, όχι «έλέω Θεού» άλλά πού εκλέγεται άπ’ 
το Λαό* στέκει σάν μεσότοιχος άνάμεσα στήν αναρχία καί τήν νομιμότητα. Κι’ ό 
Σταυρός είναι τό σύμβολο της Θρησκείας μας, αύτής της πανέμορφης ’Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Θρησκείας μας, πού κατήργησε τούς δούλους καί έκήρυξε τήν εντολή 
της άγάπης. Δυο Σύμβολα. 'Η Κορώνα κι’ ό Σταυρός...

Δυο Σύμβολα. Κι’ έχω τήν εντύπωση ότι στέκεσθε φοβισμένος μπροστά τους. 
Ή  Κορώνα είναι βαρειά γιά τό κεφάλι σας καί ό Σταυρός βαρύς για τούς ώμους 
σας...

"Ομως θυμηθήτε... κάποτε... στά παιδικά σας χρόνια... κάποια γλυκέιά μα- 
νούλα σάς έβαζε νά γονατίσετε κάθε βράδυ μπροστά σ’ ένα παληό εικόνισμα καί 
ταπεινά νά προσευχηθήτε στον Καλό της, πού ήταν καί δικός σας Καλός Χριστού- 
λης έτσι όπως τον βλέπατε στά παιδικά όνειρά σας νά σάς χαμογελάη στοργικά...

Θυμηθήτε εκείνα τά χρόνια τά παληά κι’ άγαπημένα.,.όταν, πρώτο μπαίνατε 
δειλά-δειλά στό κατώφλι της Ζωής σάν νέος... ΙΊόση Γαλήνη, πόση Ευτυχία νοιώ
θατε όταν μπορούσατε ν’ άντικρύζετε τούς άλλους μέ βλέμμα αθώο καί τίμιο... .

Θυμηθήτε... Πόσο σίγουροε εϊσαστε ΤΟΤΕ γιά τον εαυτό σας καί γιά τό 
μέλλον σας... Πόσο αισιόδοξος ξεκινούσατε γιά νά φτειάξετε τήν ζωή σας... Πόσα 
όνειρα 1... Πόση ζεστή ΙΙίστις!...

"Ολα αύτά σάς τά γκρέμισεν ό Βορηάς...
Καί νοιώθετε τήν Ευχή σας διψασμένη- γι’ άγάπη καί ζεστασιά... Κρυώνετε 

κ. Καθηγητά. Κρυώνετε μέσα στό άπέραντο μίσος πού σάς τύλιξαν, αυτοί πού έχουν 
γιά Θρησκεία τους ΤΟ ΜΙΣΟΣ...

Είναι μεγάλο πράγμα, κύριε, νάχη κανείς τήν Συνείδησή του ήσυχη καί 
τήν καρδιά του καθαρή... Σάς μιλώ μέ δλον μου τον σεβασμό. Τά λόγια μου βγαί
νουν άπό τήν καρδιά μου πού νοιώθει γιά σάς τήν ίδια άγάπη όπως καί γιά τούς 
άλλους....’Εγώ δέν είμαι πλούσιος. ’Ακούστε τήν φωνή μου. "Ενα φτωχόπαιδο είμαι 
πού δουλεύω πολύ σκληρά γιά νά ζήσω καί νά σπουδάσω. Θά μείνω όλη τή νύχτα 
άϋπνος χωρίς νά έχω νά φάω τίποτε. Ούτε τσιγάρο δέν έχω νά καπνίσω γιατί στό 
τέλος τοϋ μηνός μένουμε πάντα χωρίς λεπτά. Τό πρωί δέν θά πάω νά κοιμηθώ... 
Θά πάω νά δώσω τμηματικές εξετάσεις στό Πανεπιστήμιο. Μά σάς ορκίζουμε στό 
Θεό πού πιστεύω είμαι ευχαριστημένος μέ τήν ζωή μου. Κι’ όταν τό βράδυ ξαπλώσω 
στό κρεβάτι μου νοιώθω τήν ψυχή μου χαρούμενη καί τήν καρδιά μου καθαρή. 
Κι’ αυτή είναι ή ΜΟΝΗ προϋπόθεσις τής άληθινής ευτυχίας, όπως τήν καταλαβαί
νουμε έμεϊς πού δίνουμε τήν ζωή μας γιά τήν χαρά τών άλλων...

"Ομως γιατί κι’ εσείς δέν τινάζετε τον ζυγό πού σάς έβαλαν αύτοί; Σπάστε 
λοιπόν τις άλυσσίδες σας. Τί Καθηγητής είστε πού δέχεστε νά σάς τυραννοϋν οί 
τύψεις χωρίς να έχετε τήν δύναμη νά τις άποτινάξετε; Θέλετε νά ζήτε κηνυγημέ- 
νος; Νά σάς μεταφέρουν άπό έξορία σέ έξορία γιά ένα καταραμένο ψέμμα πού κι’ 
εσείς δέν τό πολυπιστεύετε πιά;

Κ* Καθηγητά γιατί οί σύντροφοί σας σφάξανε άπάνθρωπα τόσους συναδέλ
φους μου στό έφιαλτικό έκεΐνο κίνημα τού Δεκεμβρίου; Γιατί μάς δολοφόνησαν μέ 
σαόισμό τήν ώρα πού έμεϊς κάναμε απλώς καί "μόνον τό καθήκον μας άπέναντι τών 
συνανθρώπων μας; Καί τά παιδάκια σας;... Τά δυό παιδάκια σας πού, όπως έμαθα,
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τά λατρεύετε; αυτά τά άθώα αγγελούδια τί σας φταίνε πού τά τυρανάτε έτσι; Τά 
παιδάκια σας. Κε Καθηγητά, πώς τά αναθρέψατε; Μέ μίσος; Τά μαθαίνετε νά μι
σούν την Κοινωνία; Τά διδάσκετε νά δυστυχήσουν όπως εσείς;...».

Τινάχτηκεν άγριεμένος καί φώναξε :
«Μην άνακατεύεις τά παιδιά μου σ’ αυτή την συζήτηση. Στο άπαγορεύω.' 

Καί συνέχισε πολύ σιγά σκύβοντας το κεφάλι :
Καί τά δυο παιδιά μου άνατράφηκαν δπως έσύ. Μέ τήν Κορώνα καί τον 

Σταυρό...».
Πρόδωσε έτσι χωρίς νά το θέλη το Μεγάλο Μυστικό του...
«'Ώστε» συνέχισα πιο δυνατά «ώστε καταδικάζετε την θεωρία σας. Καί τήν 

διώχνετε μακρυά άπό το σπίτι σας. Τήν φυλάττε όμως για τούς ξένους, γιά όσα «κο- 
ρόΐδα» σάς πιστεύουν. Ένω τά παιδιά σας τά μαθαίνετε ν’ άγαποϋν τον Θεό (το 
ΟΠΙΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ) καί τον Βασιληά (τον άρχηγο της μαύρης ξενόδουλης άντί- 
δρασης)... Γιατί δεν θέλετε νά παραδεχθήτε το λάθος σας; Γιατί δεν έχετε τήν δύ
ναμη νά το ομολογήσετε; Γιατί δεν προφυλάγετε τόσα καί τόσα παιδάκια, δπως 
τά δικά σας άπο το διαβολικό άγγάλιασμα της κομμουνιστικής άπάτης; Δεν δέχε
στε νά μολύνετε τά παιδιά σας μ’ αύτό τό μικρόβιο. Δέν θέλετε νά γίνουν δπως αύτοι 
πού πήραν τά βουνά κλέβοντας, δολοφονώντας καί άτιμάζοντας παρθένες... ’Ανέ
χεστε δμως εσείς ό Σοφός Καθηγητής νά γίνωνται τά παιδάκια τοΰ άλλου κόσμου 
θύματα μιας έθνοκτόνας ’Ιδέας...».

Έν τώ μεταξύ ό Καθηγητής είχε πιή τό τσαγάκι του. Καί μέ.διέκοψε. ’Άναψα 
τότε ένα τσιγάρο, ξαπλώθηκα άναπαυτικά στήν πολυθρόνα μου, κι’ ένω άκούστηκε 
γιά τέταρτη φορά τό βαρύ βήμα τοΰ σκοπού άστυφύλακα. ’Εκείνος συνέχισε, κυτ- 
τάζοντας τή φωτιά μέ γυρισμένες σέ μάς τις πλάτες του :

«...“Ετσι ένας’Αστυνόμος κι’ ένας άστυφύλακας κατάφεραν τά πρώτα άπο- 
φασιστικά πλήγματα στήν θεωρία πού πίστευα. Ό  ’Αστυνόμος άντέκρουσε ένα-ένα 
τά επιχειρήματα, μου μέ στατιστικές, μέ γεγονότα, μέ λογική... κι’ δ άστυφύλακας 
ξύπνησε τον κοιμισμένο αισθηματικό μου κόσμο, άγγιξε δίχως φιλοσοφίες, λεπτά, 
προσεκτικά, άνθρώπινα τις πιο λεπτές χορδές τής καρδιάς μου... Μοϋ θύμησε τά 
παιδικά μου χρόνια... τήν μάννα μου... Θεός σ’ χωρέσ’ τη ν!!! 'Ύψωσε μπροστά μου 
μιά παμμέγιστη ευθύνη...’Ανακάτεψε καί τά παιδάκια μου, τ’ άγγελούδια μου, μέσα 
στο βρώμικο περιβάλλον τής Λαοκρατίας...Καί ταράχτηκα.

Κι’ δλα αυτά δέν λέχτηκάν μέ πείσμα, μέ φανατισμό. Ειπώθηκαν άπλά, με 
συμπόνια, μέ άγάπη, μέ σεβασμό στο πρόσωπό μου, μέ κατανόηση. Καί ή τελική 
μεταστροφή μου καί ή μεγάλη άπόφασή μου νά άπαρνηθώ τις άρχές μου καί να 
ζήσω σάν άνθρωπος κοντά στά παιδιά μου ήταν άποτέλεσμα τής προσεκτικής συ
μπεριφοράς τους. Δέν μέ έδειραν, δέν μέ κακομεταχειρίστηκαν κι’ ας ήμουνα ό χει
ρότερος εχθρός τους. Μέ τάϊσαν, μού φέρανε κουβέρτες, μού πρόσφεραν τσιγάρα, 
κράτησαν ψηλά τή θέση μου καί τήν άξια μου... Μέ περιποιήθηκαν... Καλλίτερα νά 
μέ είχαν δείρει. Θάχα τότε μιά δικαιολογία, θά γινόμουνα ήρωας καί μάρτυρας. 
’Ενώ τώρα.. Ή  συνείδησή μου είχε επαναστατήσει...

«Τί σόϊ άνθρωποι είναι αυτοί;» ρωτιόμουν κάθε τόσο..
Πόσο μεγαλείο κρύβεται μέσα στις ψυχές τους!
Ξανάφερα στο μυαλό μου τά λόγια τους καί νόμιζα δτι έπρεπε νά ντρέπουμαι 

πού μέχρι σήμερα ήμουν εχθρός τους...
«Κ= Καθηγητά δέν έχετε δίκηο. Άπατηθήκατε. 'Ομολογήστε το. Ό  κομμου

νισμός είναι μιά άνόητη θεωρία πού δέν μπορεί νά έφαρμοσθή στή γή......»
Αυτά τά λόγια ερχότανε κάθε τόσο στό μυαλό μου γιά νά ζητήσουν τήν π ί

στη μου έπί πίνακι. Λίγο έλλειψε νά ύποκύψω διότι είχα νικηθή ιδεολογικά. ’Αλλά 
δέν ύπέκυψα. Δέν υπέγραψα δήλωση μετανοίας. Ό  εγωισμός μου μέ κατέστρεψε.
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Καί σέ τρεις μέρες τράβηξα τό ταξίδι της εξορίας. Σέ κάποιο νησακι τοΰ Αιγαίου... 
Τό θυμάμαι καί μελαγχολώ καί όργίζουμαι και χαίρουμαι και δέν ξέρω ποιο αίσθημα 
πρέπει νά νοιώσω. Γιατί έκεΐ μέσα συνάντησα την καταστροφή και σώθηκα. Θά- 
πρεπε νά μελαγχολήσω για τα έρείπια πού άντίκρυσα; Θάπρεπε νά οργισθω γι aur 
τούς πού πρόδωσαν δχι μόνον την Πατρίδα καί την Θρησκεία τους άλλα καί τον αν
θρωπισμό τους; ή μάλλον θάπρεπε νά χαρώ γιατί εκεί πήρα την όμορφη απόφαση 
νά σώσω τον εαυτό μου καί τά παιδιά μου; Δεν ς,ερω ποιο είναι το καθήκον μου, ςερω 
όμως, τώρα πιά, πόσο είχε δίκηο έκεΐνος ό Αστυνόμος όταν μουλεγε: «Δεν τους ξε- 
ρετε στην πράξη, τούς φαντάζεστε από τά βιβλία...

Θ’ άλλάζατε γνώμην αν επικρατούσαν καί τους γνωρίζατε απο κοντά».
Ναι! Ν αί! Τούς γνώρισα στήν Εξορία καί τούς αήδιασα σαν βρωμερά οντι

Βρήκα κοντά τους μιάν απάτη, μιάν ατέλειωτη προδοσία. Βρήκα το έγκλημα. Και 
εή βιτρίνα τοΰ λαϊκού άγώνα βρήκα τό μίσος τού Λαού. Ο κομμουνι-κάτω άπό τη βιτρίνα

αυτούς τούς ληστές»;
Σιγά—σιγά ή άηδία μου μεγάλωνε καί ένα βράδυ δέν κρατήθηκα, καί είπα σ 

ένα άπό τούς καθοδηγητάς. «Γιά σταθήτε. Γιατί μοΰ φερεστε έτσι εσείς που για
χάρη σας έξωρίστηκα καί έκλεισα τό σπίτι μου; Στο Τμήμα πού μ’ επιασαν μού φέρ
θηκαν τίμια, πολιτισμένα. Μέ σεβάστηκαν. Μέ τάϊσαν. Μέ σκέπασαν. Μοΰ δώσανε
τσιγάρο. Μού μίλησαν σάν άνθρωποι προς άνθρωπο. Δεν με βασάνισε κανένας. Δεν 
μέ τυράννησε. ’Εκείνοι είναι οί πραγματικοί υπηρέτες τοΰ Λαοΰ καί ε
κείνων ή Δημοκρατία είναι αληθινή.

Τό άποτέλεσμα ήταν νά μέ δείρουν μέχρι πού μέ πλήγωσαν πολύ. Την άλλη . 
μέρα έγραψα στον ’Αστυνόμο καί τουστειλα καί μιά δήλωση μετάνοιας. Ο εγωι
σμός μου είχε γαθή. Καί στη θέση του είχε στηθή ή ’Αξιοπρέπεια μου που κηλιδώ
θηκε ν άνεπανόρθωτα όσο έζησα κοντά σ’ αύτούς τούς άγύρτες.

Σέ λίγο καιρό γύρισα σπίτι μου. Καί μού φάνηκεν ότι, καθώς αγγαλιαζα τά 
παιδιά μου, ό Χριστός στο εικονοστάσι μέ ευλογούσε.

Αυτή είναι ή περιπέτειά μου. Καί γι’ αυτό σάς είπα ότι τα κρατητηρια διδά
σκουν καμμιά φορά. ’Εμένα πάντως μέ δίδαξαν την αλήθεια. Κι’ αυτό δεν θά το ςε- 
χάσω ποτέ.

’Αλλά άκούστε πάλι τό βήμα τού σκοπού αστυφύλακα στο δοομο και πεστε 
μου άν δέν είναι αυτός ό ώραιότερος φύλακας τής Δημοκρατίας μας».

"Ενας ’Αστυφύλακας 
Σ.Κ.Π.



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Ο ΝΕΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

(ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

'0  κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Στρατάρχης ’Αλέξανδρος Παπάγος 
κατά τον ανασχηματισμόν τής Κυβερνήσεώς του, άνέθεσεν τό 'Υφυπουργείου Ε 
σωτερικών (Δημοσίας ’Ασφαλείας) εις τον γνωστόν καί δεδοκιμασμένον πολιτικόν 
άνδρα, τον βουλευτήν κ. Ευάγγελον Καλαντζήν.

Ή  Ελληνική κοινωνία γνωρίζει καλώς τάς πολλαπλάς υπηρεσίας τάς οποίας 
ό κ. Καλαντζής έχει προσφέρει εις τήν πατρίδα, τόσον κατά τήν ειρηνικήν προ τοϋ 
πολέμου περίοδον, όσον καί κατά τάς χαλεπάς ήμέρας τής μαύρης δουλείας, και 
τής κομμουνιστικής συμμοριακής έπιβουλής κατά τής ανεξαρτησίας τής Χώρας. 
Προικισμένος'με πλουσίαν επιστημονικήν μόρφωσιν, μέ εύρυτάτας εγκυκλοπαιδι
κά^ γνώσεις και μέ άρίστην πολιτικήν κατάρτισιν, τήν οποίαν άπέκτησεν εις τά έν 
Άθήναις καί τή ’Αλλοδαπή Πανε
πιστήμια, έχρησιμοποιήθη λίαν ένω- 
ρίς ήτοι άπό τοϋ 1935 εις σοβα-( 
ροκτάτας διοικητικάς θέσεις, διατε- 
λέσας άλληλοδιαδόχως, Νομάρχης 
Καβάλλας, Γενικός Γραμματεύς Δι- 
οικήσεως Θράκης καί άκολούθως 
'Υπουργός Γενικός Διοικητής Θρά
κης-

Αί διώξεις τούτου υπό τών Γερ
μανών κατά τήν κατοχήν καί αί τα
λαιπωρία', εις άς υπεβλήθη δεν τον 
έπτόησαν, άπ’ εναντίας ώθησαν τού
τον εις Πατριωτικήν έξαρσιν, ώστε 
νά καταταγή εις ομάδα Έθνικώς 
δρώντων άνταρτών καί νά προσφέ- 
ρη ύψίστας υπηρεσίας εις τάς'Συμ- 
μαχικάς 'Υπηρεσίας μεθ’ ών έτέλει 
εις συνεχή επαφήν.

Ή  έντονος αυτή πατριωτική δρά- 
σις του, έξήγειρε τό μίσος τών 
κομμουνιστών οίτινες, πριν άκόμη 
έλθει ή ευλογημένη ήμέρα τής άπε- 
λευθερώσεως τής Ελλάδος, έν συν
εργασία μέ τά Γερμανικά Έ ς —Έ ς  
έπεδίωξαν τήν διά παντός τρόπου 
σύλληψιν καί έξόντωσίν του, πράγμα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
όμως τό όποιον δέν επέτυχαν.

Κατά τόν άπαίσιον κόκκινον Δε
κέμβριον τοϋ 1944 προεγράφη έκ τών πρώτων^ΰπό τών κομμουνιστών, άλλά καί 
πάλιν διέφυγε τήν σύλληψιν καί οΰτωΤκατά τόν Δεύτερον γϋρον τοϋ συμμοριτο- 
πολέμου 1947—1949, προσέφερεν έκ νέου τάς υπηρεσίας του εις τήν Πατρίδα.

Αυτά τά πνευματικά, ήθικά, πατριωτικά, καί χριστιανικά προσόντα έκτι- 
μώντες οί συμπολΐται του, τόν υπέδειξαν καί τόν έξέλεξαν μέ καταπληκτικήν πλειο- 
ψηφίαν ώς αντιπρόσωπόν των εις τήν Βουλήν-τών Ελλήνων κατά τάς έκλογάς τοϋ
1950, 1951 καί 1952.
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'Η  ’Εθνική δμως δράσις τοϋ κ. Καλαντζή δεν περιορίσθη έντδς των ορίων της 
Ελλάδος διότι λίαν ενωρίς ήτοι τό έτος 1927 μεταβάς εις Η.Π. της ’Αμερικής, δχι 
μόνον έμβλέτησεν τόν τρόπον της δημοσίας καί ιδιωτικής ζωής τής μεγάλης αυτής 
Δημοκρατικής Χώρας, άλλα καί κατέβαλεν έξαιρετικάς προσπάθειας διά την έξύ- 
ψωσιν τοϋ Ελληνικού στοιχείου εις τά αισθήματα των ’Αμερικανών. Σχετικά έμπε- 
ριστατωμένα άρθρα του έδημοσιεύθησαν τότε εις τήν μεγάλην ’Εφημερίδα «ΑΤΛΑΝ- 
ΤΙΣ» έν ’Αμερική καί είς τήν ’Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» των ’Αθηνών.

Άναγνώρισις δέ τών προσπαθειών του τούτων ύπήρξεν ή εκλογή του τότε 
ώς άντιπροέδρου τοϋ Έλληνοαμερικανικοϋ Συνδέσμου.

Μέ αυτόν λοιπόν τόν ύπέροχον πνευματικόν, ήθικοκοινωνικόν καί πατριω
τικόν εξοπλισμόν άναλαμβάνει ό κ. Εύγ. Καλαντζής τό Υφυπουργείου ’Εσωτερι
κών ήτοι τήν διαχείρισιν τής Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας τής Χώρας.

'Ημείς ώς άνήκοντες είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, ήτις είναι έντεταλμένη 
διά τήν τήρησή τής’Τάξεως καί ’Ασφαλείας έν τή Πρωτευούση καί είς τρεις άλλας 
μεγάλας πόλεις τής Ελλάδος θεωροΰμεν τιμητικήν διά τό Σώμα μας τήν άνάθεσιν 
τοϋ λεπτοτάτου τούτου άξιώματος τής Πολιτείας είς έξοχον άνδρα, ώς ό κ. Καλαν
τζής καί τόν διαβεβαιοϋμεν ότι, θά μάς εύρη πάντοτε ετοίμους διά πάσαν θυσίαν 
προκειμένου νά προασίτίσωμεν τήν ’Ασφάλειαν τής Χώρας καί δι’ αυτής τόν Ελληνο
χριστιανικόν Πολιτισμόν μας.

Ν. Α.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ">
'Ο 23ετής Τζάκ Μώαν, άπό τό Λήντς τής ’Αγγλίας, ήτο ένας πτωχός άστε

γος εργάτης, τοϋ οποίου ή σύζυγος ήτο έγκυος καί δι’ αύτόν τόν λόγον είχεν άνάγ- 
κην άμέσου περιθάλψεως. 'Ο Μώαν ύπελόγισεν ότι τοϋ έχρειάζοντο περίπου 300 
λίραι διά ν’ άγοράση ένα σπιτάκι. ’Επειδή δμως τοϋ ήτο άπολύτως άδύνατον ν’ άπο- 
κτήση τό ποσόν αύτό διά τής έργασίας του, άπεφάσιίε νά-.,κατασκευάση ό ίδιος τά 
χρήματα πού τοϋ έλλειπαν.

"Επειτα άπό πολύμηνου νυκτερινήν εργασίαν μέ απλήν πένναν χαρτογράφου 
καί σινικήν μελάνην, ό Μώαν κατώρθωσε νά κατασκευάση 62 χειροποίητα χαρτο
νομίσματα τών 5 λιρών. Παρ’ δλον δτι τά χαρτονομίσματα αύτά ήσαν σχεδιασμένα 
μέ τό χέρι, ή ,τελειότης των ήτο τόση, ώστε ήμποροϋσαν νά έξαπατήσουν καί τον 
πλέον πεπειραμένου τραπεζίτην.

"Οταν ό Μώαν συνελήφθη (ή παραχάραξίς του άνεκαλύφθη τυχαίως), -είπεν 
είς τούς αστυνομικούς μέ πολλήν μετριοφροσύνην,^ ότι ό καθείς θά ήμποροϋσε νά 
κάμη δ,τι έκαμε καί αυτός. Κατά τήν δίκην του, ένας αστυνομικός κατέθεσεν δτι 
τά χαρτονομίσματά του, ήσαν τόσο τέλεια, ώστε θά χρειασθή νά παρέλθη άρκετός 
καιρός, μέχρις δτου άνευρεθοΰν τά 5 ύπολειπόμενα έκ τών 62, τά όποια κατεσκεύασε.

Τό δικαστηρίου δμως κατεδίκασε τόν περίεργον αύτόν καλλιτέχνην—ό όποιος 
θά ήμποροϋσε κάλλιστα νά διαπρέψη ώς χαράκτης μάλλον παρά ώς...παραχαράκτης— 
είς φυλάκισιν 5 έτών.

1. Άναδημοσίβυσις έκ τής Έφημερίδος «Καθημερινή» τής 23-11-54,



ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο) 

15 τοϋ Νοέμβρη 1929
Τρόμαξα πολύ το περασμένο βράδυ, γιατί νόμισα πώς μούκλεψαν το ημερο

λόγιό μου. Δέν έ'χω τίποτε άλλο ν’ άφήσω κι’ αύτο το ημερολόγιο είναι ή διαθήκη 
μου, πού θέλω νά διαβαστή μετά το θάνατό μου. Βρίσκω μερικά άσπρα κομμάτια 
άπό κουρελόχαρτα καί τρέμοντας γράφω σ’ αύτά, όσες σκέψεις μού έρχονται στο 
νοϋ. Γράφω τούς πόνους μου. Δέν ξέρω καλά-καλά καί γώ τί γράφω. Τά μαζεύω 
υστέρα καί τά κρύβω σέ μιά τρύπα στον τοίχο, πίσω άπο τούς ρόλους τό χαρτί, 
πού χρησιμοποιούν γιά τις εφημερίδες. Χθες τό βράδυ πήγα νά δώ άν είναι στη θέση 
τους τά χαρτιά μου καί βλέπω, πώς είχαν σηκώσει όλους τούς μεγάλους χάρτινους 
ρόλους άπό τό χαρτί πού έκρυβαν την τρύπα τού τοίχου, οπού είχα τά γραψίματά 
μου. Τρόμαξα πολύ.... Πάγωσα ολόκληρος. Προχώρησα σιγά-σιγά, σάν εκείνον 
πού περιμένει νά δη κάτι τρομερό κι’ έβαλα τό χέρι μου στην τρύπα.... Άνάσανα. 
ΤΗταν στη θέσι τους τά παληόχαρτά μου. Δέν χάθηκε τίποτε. Χ ά! Χ ά! Χ ά! 
Γελούσα τώρα γιά τό φόβο μου αυτό. Σάν τί νά έχω γράψει; καί τί ενδιαφέρον 
μπορούν νά έχουν αύτές οί άνοησίες γιά τούς άλλους πού περνούν άδιάφορα. 
Ξέρω καί γώ; Γράφω άπό μιά ευχαρίστηση πού βρίσκω νά επαναλαμβάνω 
κάτι πού άφορα εμένα, καί κανένα άλλο. ’Έτσι είναι ό άνθρωπος πλασμένος. Καί 
στην δυστυχία του, είναι έγωϊστής. Τού φαίνεται οτι οί άλλοι δέν άξίζουν νά πο
νούν όπως αύτός· νομίζει πώς μόνος αυτός είναι τόσο δυνατός, ώστε νά ύποφέρη 
γιά κάτι πού δέν μπόρεσε άκόμη νά καθορίση. ’Έκρυψα πάλι μέ προσοχή τά παληό
χαρτά μου καί βγήκα έξοα στη στοά. ΤΗταν άργά καί πολύ λίγοι εργάτες είχαν άπο- 
μείνει μέσα στη στοά. Μόνον οί άλήτες είχαν μαζευτή κάτω άπό μιά πόρτα καί 
ήσαν σωριασμένοι ό ένας πάνω στον άλλο γιά νά ζεσταθούν. Τούς πλησίασα καί είδα 
ποις όλοι τους έτρεμαν άπό τό κρύο. Άλοίμονο ! Φαίνεται πώς όλοι είμαστε κολα
σμένοι. Διανοήθηκα πώς οί λαθρέμποροι δέν έφεραν τον τελευταίο καιρό ναρκωτικό 
γιατί τούς κυνηγάει ή ’Αστυνομία. Έ (! Αύτό είναι άρκετό γιά νά μάς κάνη όλους 
μανιακούς. Μόλις τό άκουσα τρόμαξα καί άσυνείδητα, έφυγα βιαστικός καί πήγα 
σ’ ένα καφενεδάκι, πού είναι στην παληά ’Ακαδημία τού Πλάτωνος.’Άνοιξα καί 
μπήκα μέσα. Κανείς δέν μέ καλησπέρισε" μόνο κάποιος κινήθηκε λίγο κι’ έκαμε 
τόπο γιά νά καθήσω καί γώ κοντά στον τοίχο.

Πρώτη φορά πήγαινα εκεί, γιατί καθώς μού είπαν θά εΰρισκα ναρκωτικό. 
Μού φάνηκαν όλα περίεργα κεΐ μέσα.

Ό  προϊστάμενος πού τον φώναζαν οί άλλοι Παναγιώτη καθόταν σταυροχέρι 
πεσμένος πάνω στον πάγγο μέ τό κεφάλι κατεβασμένο στο στήθος του. Άνασή- 
κωσε λίγο τό κορμί του καί μέ κύτταξε κουρασμένα καί ύστερα πήρε πάλι την ίδια 
στάσι. Τον πρόσεξα καλά γιατί στεκόταν πλάγι στή λάμπα. Ή  λάμπα αύτή έκαιγε 
μέ πετρέλαιο καί στηρίζονταν πάνω σ’ ένα άγαλ.μα πού παρίστανε μιά γυναίκα. Τά 
μάτια τοϋ Παναγιώτη έμοιαζαν σάν Κινέζου, τά χείλη του ήταν κρεμασμένα καί
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μια κιτρινάδα πάνω στο πρόσωπό του τον έκανε νά φαίνεται σαν ζωντανός πεθαμέ
νος. "Ενα κασκόλ έσφιγγε τό λαιμό του καί κάπου-κάπου έλεγε δυο λόγια σ’ ένα 
παιδί μικρό, Γιάννη, πού φαίνονταν πώς ήταν ό υπάλληλος. 'Η  φωνή του έμοιαζε 
σαν νά βγαίνη άπό μνήμα. Μ’ έπιασε κείνη τή στιγμή μια ανατριχίλα καί θέλησα 
νά βγω έξω, άλλά πάλι καρφώθηκα στο κάθισμα. ’Έβηξα λίγο γιατί πονούσε τό 
στήθος μου κι’ έκανα νόημα στο μικρό νά έρθη σέ μένα. Τοϋ|είπα νά μοϋ κάνη ένα

Πήγα* σ’ ενα κσφενεδάκι, άνοιξα καί μπήκα μέσα' μοϋ είπαν πώζ έκεΐ θά εύρισκα ναρκωτικό.

καφέ μιλώντας πολύ σιγά, άθελά μου, γιά νά μη ταράξω τή νέκρα πού κρατούσε 
κεΐ μέσα. Τό παιδί, πού ήτανέ κι’ αύτό /λοιμό κι’ είχε τό κορμί του σκεπασμένο 
μέ μιά άθλητική φανέλλα, μέ κύτταξε περίεργα κι’ άμέσως πήγε στο άφεντικό του, 
πού καί κείνο έρριξε μιά ματιά σέ μένα σάν νά ήθελε νά μέ ροιτήση κάτι. "Τστερα 
πήγε στον πάγγο κύτταξε τό καφεκούτι καί γυρνώντας σέ μένα μού λέει. «Φίλε 
μου μόλις σώθηκε ή ζάχαρι. Αργότερα Οά πάρουμε».

’Αλήθεια !... Τότε άντελήφθηκα πώς όλοι κείνοι, πού κάθονταν γύροι δέν είχαν 
τίποτε μπροστά τους, μήτε καφέ, μήτε πιοτό. ’Αλλά μήτε καί ή φωτιά έκαιγε στό 
τζάκι. Πρώτη μου φορά βρέθηκα στό κέντρο αύτό καί όπως κάθε νέο πράγμα μάς 
τραβάει κάπως, έτσι κι’ έγώ συμμαζεύτηκα έκεΐ, στρογγυλοκάθησα κΓ άρχισα 
νά περιεργάζωμαι τό καφενεδάκι αύτό καί τούς πελάτες του, πού βρίσκονταν έκεΐ 
μέσα. Ζήτημα αν το έμβαδόν του ήταν τέσσερα τετραγοινικά μέτρα. Δέν είχε πά- 
τιομα, άλλα χώμα πατημένο, πού σκόρπιζε μιά μυρουδιά μούχλας. Το ταβάνι εύκολα 
τό άγγιζε κανείς σηκώνοντας τό χέρι του καί τό φώς τής ήμέρας έπρεπε νά μπαίνη 
άπό μιά τρύπα καμωμένη στόν τοίχο σάν είδος φεγγίτη, μερικά κάδρα ήσαν κρε-
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μασμένα στις πλευρές καί σχεδόν δλα παρασταίνανε παρθένες γυμνές, κορμιά λαχ
ταριστά, καί σκιές προκλητικές στο σαρκικό πόθο. 'Ένα καναρίνι φαινόταν σαν ναρ
κωμένο κι’ αύτό στό κλουβί του πού ήταν κρεμασμένο στη μέση. Σέ μιά γωνιά εΐδα 
κι’ ένα κρεβάτι πίσω από τον πάγγο, καμωμένο άπο κιβώτια του πετρελαίου με 
μερικά κουρέλια γιά σκεπάσματα. Θά ήτανε τοϋ διευθυντή, πού τώρα φαινόταν σάν 
νά μονολογούσε γερμένος στην ίδια θέσι πού τον , βρήκα.

Σέ μιά στιγμή βλέπω τον Παναγιώτη νά σηκώνεται λιγάκι" έκανε ένα μορ
φασμό πόνου, φώναξε τό παιδί καί τού λέει σιγανά: «Ρίξε μιά ματιά έξω». Κείνο 
βγήκε έξω καί σέ λίγο ξανάφανε τό κεφάλι του άπό τή μισοανοιγμένη πόρτα κινών- 
τάς το μέ προφύλαξη αρνητικά. Ό  ΙΙαναγιώτης τότε τράβηξε προς τά έπάνω τό 
μανίκι τού πουκαμίσου καί ξεσκέπασε τό μπράτσο του, πού είδα πώς ήταν γεμάτο 
πληγές, σάν νά.τα.ν λεπριασμένο. Μέ τό άλλο χέρι πήρε ,μιά σύριγγα πού τήν είχε 
κάτω άπο τό προσκέφαλό του, δάγκωσε λιγάκι τά χείλη του καί κάρφωσε τή βελόνα 
γρήγορα στό κρέας. Σέ λίγο σκέπασε πάλι τό χέρι του. ’Έβγαλε ένα α χ ! καί άρχισε 
μιά πολυλογία λές καί κάποιο ελατήριο έσπασε μέσα του. “Αρχισε νά μισοκλείνη 
εκφραστικά τά μάτια του σάν νά.Οελε νά κυττάξη κάτι πολύ μακρυά, χτυπούσε τη 
γλώσσα, του πού πλατάγιαζε ηδονικά καί μέ ιδιότροπες χειρονομίες μονολογούσε 
σχεδόν, γιατί κανείς δέν φαινόταν νά τού δίνη άπάντησι" καί μόνο έγώ ήμουν κείνος 
πού τον κυττούσα μέ περιέργεια καί έκπληξη, έτσι πού ήρθε σχεδόν μπροστά, μου 
κι’ εξακολουθούσε νά μού λέη πολλά:

«Τί τά Οές !... Μαρτύριο είναι μά. τό Θεό... νά έχης το πόνο σου καί νά σούρχεται 
» ό άλλος νά σού λέη πάμε μέσα. ’Έβλαψα κανένα; μένα μ’ αρέσει τό δηλητήριο. 
» ΙΙα.θός είμαι !·... Τί τούς κάνω; ΙΙάμε μέσα 1 Ιαναγιώτη !! Είσαι αλήτης...’Εγώ άλή- 
» τη ς! Το παρελθόν μου βλέπεις. Ηγαίνεις στο δρόμο" νά.σου μπροστά πάλι" πού 
» πας Παναγκότη.;... νά κλέψης;

Κάνει λίγη διακοπή καί συνεχίζει τό μονόλογό του.
«Τις άλλες μέ κλείνουνε μέσα στόκρατηρήριο καί δέν πιστεύουνε σέ Θεό... Φώ- 

» ναζα... κοπανιώμουνα... έκλαιγα σάν μωρό παιδί" ή καρδιά, μου φαινόταν πώς θά 
» φύγη 'απ’ τή θέση της, το στομάχι μου ερχόταν δέκα φορές τό λεπτό στό στόμα. 
» Πνιγόμουνα καί κείνοι γελούσανε. Πεθαίνω ρέ κόσμε, φώναζα!!... κι’ άκουγα νά 
«λένε: «ησύχασε Παναγιώτη... δέν πεθαίνεις».

«Δέν είστε χριστιανοί μωρέ έ· έ έ έ; Τίποτα. ’Αλλά νάναι καλά, ή Μαίρη, κο- 
» ρίτσι πού δέν τό φτάνει κανείς στην εξυπνάδα. ' Μέ θυμήθηκε μέ τό Γιάννη καί 
» κάθησε καί μού έβαλε τή βελόνα τυλιγμένη ωραία, ώραία σέ αδιάβροχο χαρτί 
» καί γεμάτη τή σύριγγα... πού φαντάζεσαι; Χμ!... Μέσα σ’ ένα ντολμά, πού μού 
» έφερε στό πιάτο τό βράδυ γιά νά φάω. Ντολμάδες πρώτης τάξεοις αύγολέμονο.
» Τήν ψάξανε πρώτα οί κερβέρηδες, τή φοβερίσανε μή μού φέρει ήροιίνη καί τήν 
» αφήσανε, νά μού δώση τούς ντολμάδες, χωρίς πηρούνι, γιά νά μή βγάλω τά μά- 
» τια μου. “Υστερα σού λένε έξυπνοι!!... ’Ανοίγω τον ντολμά καί σάν τζουρέκι 
» έβγαλα τή βελόνα τήν κάρφωσα στό μπράτσο καί ησύχασα..

«Μέχρι τό πρωΐ μήτε φυλακή έννοιωθα, μήτε τίποτε. ’Έ ! ρέ Θεέ τί φτιάνεις...
» δέν- ξέρω καί γώ τί είδα... “Υστερα ένας πολισμάνος κάτι μυρίστηκε πού ήσύ- 
» χασα κι’ έψαχνε σάν λαγωνικό μέσα στό κρατητήριο, μάτή βελόνα τήν είχα στό 
» στόμα καί έκανα πώς κοιμώμουνα καί κείνος μουρμούριζε πά-voj μου... «πάλι φαρ- 
» μακώθηκες...! “Ε!... πολλά περάσαμε».

“Ετσι κουνώντας τό κεφάλι του περίλυπα πήγε πάλι κι’ άκούμπησε πλάγι 
απο τή λάμπα πάνω στό πάγγο, καί σταμάτησε τό μονόλογό του.

Έ γώ  έμενα αμίλητος, σάν άπόχαυνωμένος. "Υστερα κύτταξα έναν ένα τούς 
πελάτες. Στη γωνιά ήταν μιά κοπέλλα ώς 18 χρόνων, κουρεμένη σάν αγόρι, μέ κάτι 
βρώμικα ρούχα έτσι πού μόλις τώρα κατάλαβα πώς ήταν γυναίκα. Σηκώθηκε πιά-
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νοντας ένα νέο ώς 25 χρόνων, πού ήταν πλάγι της καί πού έμοιαζε σάν μαραμένο 
φραγκοστάφυλλο. Προχωρήσανε οί δυό τους αμίλητοι στον Παναγιώτη, τοϋ δώσανε 
είκοσι δραχμές, καί κείνος τούς πέταξε στον πάγγο δυύ χαρτάκια μικρά σάν εκείνα 
τά σκονάκια τοϋ φαρμακείου. Τά πήραν κι’ έφυγαν ρίχνοντας μιά ματιά στούς άλ
λους.

«Ά ιντε! Τον τράβηξε κι’ αυτόν τό άλκολίκι του» μουρμούρισε ό Παναγιώ-

τη ζ· , V , t ,«Σκέψου νάχη χτήματα ό πατέρας του κι’ ό φουκαράς ό Μανώλης νά μαζεύη 
παληοσίδερα μέ τη γυναίκα του γιά νά τά κονομήση».

'Ύστερα άπό λίγο σηκώθηκε ένας άλλος, πού γιά πολλή ώρα φαινόταν σάν 
νά διάβαζε κάτι. Είχε ξυρισμένο καλά το μουστάκι του κι’ έμοιαζε σάν ηθοποιός. 
’Έκλεισε τό βιβλίο προχώρησε στον πάγγο, άφησε ένα δεκάρικο καί πήρε μιά σκόνη. 
Τήν άνοιξε σύντομα καί την έβαλε πάνω στο χέρι του, ύστερα καθάρισε τη μύτη 
του καί άπό κεϊ τη ρούφηξε μέ τά ρουθούνια του. Τίναξε κατόπιν λίγο τό κεφ’άλι-του 
καί σά νά τον έσπρωχνε κάποιος, έφυγε γρήγορα, σχεδόν τρέχοντας. 'Ο Παναγιώ
της κρέμασε τά χείλια του καί άφοϋ κύτταξε τό καναρίνι μέ μισοκλεισμένα μάτια, 
ψιθύρισε στρέφοντας προς εμένα. «’Έπρεπε νά τον δής πάνω στη σκηνή νά σοϋ κο- 
» πουν τά ΰπατά σου. Βούιξε τό θέατρο στά χειροκροτήματα. Τώρα, δουλεύει στο 
» τσαγκάρικο τοϋ πατέρα του. Χ μ .!». Σιγά-σιγά ό ένας πίσω άπό τον άλλο σάν άλα- 
φιασμένοι πέρνανε τά σκονάκια τους καί φεύγανε. ’Έτσι πέρασε πολλή ώρα, γιατί 
βρέθηκα σχεδόν μοναχός μέ'τόν Παναγιώτη πού μέ πλησίασε καί μοϋ λέει: «Πές 
» μου τον πόνο σου καί έλα πάρε τό σκονάκι,σου νά ξεχάσης, κι’ άν θέλης πέσε καί 
» κοιμήσου πάνω στο τραπέζι τώρα πού θά κλείσω».

Πήρα αμέσως τό ναρκωτικό κι’ έκανα νά βγω έξω, άλλά ένας βορηάς άγριος 
ι μέ γύρισε πίσω, οπότε σκέφτηκα νά μείνω εκεί. Μανταλώσαμε τήν πόρτα. Ξανα-' 
σήκωσε ό Παναγιώτης τό μανίκι του, κάρφωσε τή βελόνα πάνο> στο πληγ<»μένο 
μπράτσο του, κατόπιν τρύπησε καί τό δικό μου χέρι κι’ έρριξε μέσα ναρκωτικό. 
Αμέσως ύστερα ξάπλωσα νά κοιμηθώ γιατί ό Παναγιούτης έσβυσε τή λάμπα.

( Συνεχίζεται)

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ

Στην Έκθεση Βιομηχανικών Προϊόντων τοϋ Βερολί
νου, οί επισκέπτες παρακολουθούν μέ κατάπληξη κάποιον 
πού, μέ τά κουτσογερμανικά του, παρενοχλεί ένα τεχνικό 
μέ αδιάκοπες έρωτήσεις σχετικά μέ ένα μεγάλο μηχάνημα 
πού βρίσκεται στήν έκθεση. *0 τεχνικός άπαντά μέ ευγέ
νεια στις έρωτήσεις τού ξένου, άλλά φαίνεται περίεργος 
νά μάθη γιατί ένδιαφέρεται τόσο πολύ γιά τις παραμικρές 
λεπτομέρειες τοϋ μηχανήματος.

— ’Ώ, άπαντά ό ξένος, «είμαι Ρώσος έπιστήμων. Τό 
μηχάνημα αυτό έφευρέθηκε στη Ρωσία π ριν  άπό 20 χρό
νια, μέ έστειλαν όμως έδώ γιά νά μάθω ποιά είναι ή χρή
ση του καί πώς λειτουργεί».
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, οί Άνθυπαστυνόμοι Κωνσταντινίδης 

Παγκ. καί Δεμοϊρος Δ. καί οί άστ)κες Κολοβινός Δ. καί Τζανιδάκης Κ.
—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ)κες Καπερώνης Κ., ΙΙροκοπά- 

κης Μ., Φροσυνάκης Δ., Λυμπέρης Η. καί Χρυσανθόπουλος Γ., διά λόγους δέ υ
γείας ό Άνθυπαστυνόμος Πετριτάκης Μιχ.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεων τοϋ κ. 'Τφυπουργοΰ Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι
άμοιβαί:

α) 'Υλική άμοιβή εις τον άστ)κα Καναβόν ‘Άνδρέαν, διότι ήρύσθη πληρο
φορίαν βάσει τής οποίας έπετεύχθη ή άνακάλυψις καί σύλληψις σπείρας κλεπτών 
διαπραξάντων κλοπήν εις έργοστάσιον άποφλοιώσεως όρύζης.

β) ’Έπαινος εις τούς : Άστυν. Β' Παναγιωτόπουλον Ν., Ύπαστυν. Τζου- 
μάνην Γ., Άρχ)κα Άδαμόπουλον Ε. καί άστ)κας Πλέσσαν Γ. καί Γιαννακόπουλον 
Π., διότι συνέβαλον εις την επιτυχή έκβασιν τής ώς άνω ύποθέσεως, ώς καί την 
άνακάλυψιν καί σύλληψιν έτέρας σπείρας κακοποιών διαπραξάντων σωρείαν κλο
πών καί διαρρήξεων.

γ) 'Υλική άμοιβή εις τον άστ)κα Γιαννόπουλον Ν-, δ’-ότι ένεργήσας μετά 
μεθοδικότατος καί εξαιρετικού ενδιαφέροντος ήρύσθη πληροφορίαν βάσει τής οποίας 
έπετεύχθη ή άνακάλυψις καί σύλληψις δραστών κλοπής τιμαλφών καί ειδών ρου
χισμού εις βάρος Αμερικανού υπηκόου.

δ) ‘Υλική άμοιβή εις τον άστ)κα Γεβράκον Δημ., διότι βάσει δοθέντων αύτώ 
χαρακτηριστικών δι" εντατικών αναζητήσεων καί πέραν τών κεκανονισμένων ωρών 
εργασίας έπέτυχε τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν δράστου κλοπής (αρπαγής) τσάν
τας Γαλλίδος περιηγητρίας.

ε) 'Υλική άμοιβή εις τον άστ)κα Γ εωργάτον Διον., διότι διά τών προσπα
θειών του καί τοϋ έξαιρετικοΰ ενδιαφέροντος του κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόν
των του έπέτυχε τήν σύλληψιν δύο επικίνδυνο; ν σεσημασμένων κακοποιών, οϊτινες 
διέπραξαν σωρείαν σοβαρών κλοπών.

στ) ’Επαινος εις τον Αστυνόμον Β' Διακουμήν Ή /.., διότι ώς Προϊστάμενος 
τής 'Υπηρεσίας άναζητήσεων τής Ύποδ)νσεως Γεν. Ασφαλείας Αθηνών έπεδείξατο 
έξαιρετικήν δραστηριότητα καί έχειρίσθη έπιδεξίως υποθέσεις κλοπών εις βάρος 
ξένων υπηκόων.

ζ) ’Έπαινος εις τον Άνθ)μον Παπαδόπουλον Χαρ., διότι έργασθείς μετά ζή
λου καί πέραν τών κεκανονισμένων ωρών συνέβαλε εις τήν σύλληψιν δράστου κλο
πής εις βάρος ξένης υπηκόου.

η) Έπαινος εις τον'Υπαστυν. α’ Τσουγκράνην X., διότι συνέβαλεν εις τήν 
άνακάλυψιν δραστών κλοπής εις βάρος Αμερικανού υπηκόου, έργασθείς προς τούτο 
μετά ζήλου, μεθοδικότητος καί ττέρχν τών χρονικών ορίων έργασίας

θ) ’Έπαινος εις τούς Άστυν. Δ)ντήν Β’ κ. Γεωργχκόπουλον Παντ., Άστυν. 
Β' κ. Σταματόπουλον Αλκ., Ύπαστ. Α” Κρύον Βασ., Άρχ)κα Μουρκογιάννην 
Εμμαν., Άρχ)κα Κουβέλην Κων., Ύπαρχ)κα Τριανταφυλλ.όπουλ.ον Νικ, καί άστ) 

κας Σεργεντάνην Ίω τ.. Μπέλμπαν Κων., Τομαράν Δημ., Γκίνην. Σπυρ. Φωτό- 
πουλον Γεώργ., Άνδριώτην Παν., Δήμον Ιωάν;., καί Κουτσολιάκον Παναγ., διότι 
ό πρώτος ώς Επόπτης τής Αστυνομικής Όμάδος, ό δεύτερος ώς Ά ρ/ηγος τής 
ομαδος καί οί λοιποί ώς σκοπευταί τής ίδιας Όμάδος καταβαλόντες αξιέπαινους 
προσπάθειας, έπέτυχον κατά τούς τελ-εσθέντας τήν 16—31/10/54 Πανελληνίους 
Σκοπευτικούς Αγώνας τάς περισσοτέρας καί σημαντικωτέρ ας νικάς υπέρ τής όμά-
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δος των, προκαλέσαντες τά ευμενή σχόλια των παρακολουθησάντων τούς αγώνας 
Στρατιωτικών καί ιδιωτών υπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

*
* *

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΑΙ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» διερμηνεύοντα τά αισθήματα ολοκλήρου τοϋ 
’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιον άνήκει καί αύτό, εις τάς ένοπλους Έθνικάς Δυ
νάμεις, εκφράζουν τός θαυμασμόν καί τάς ευχαριστίας των πρός τον Σύνδεσμον τών 
Ελλήνων Αιμοδοτών, διά τά άλτρουϊστικά των αισθήματα καί τήν έξοχον πατριω
τικήν αυτών πραςιν, καθ’ ήν, ευθύς ώς άνηγγέλθη τό τραγικό δυστύχημα τής Έλλην. 
Βασιλ. ’Αεροπορίας όπερ έστοίχισεν την ζωήν 19 τέκνων της Πατρίδας, είς έκτα
κτον αυτών συνέλευσιν άπεφάσισαν παμψηφεί τήν προσφοράν 2.000 γραμμαρίων 
έκ τοϋ αΐματός των πρός τό Γεν. Νοσ. ’Αεροπορίας διά τάς άνάγκας του καί εις μνήμην 
τών τραγικώς πεσόντων Άξ)κών καί άνδρών έν τη έκτελέσει τοϋ καθήκοντος των.

** *
ΒΛΣΣΟΣ ΒΡΑΧΝΌΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται έτη πολλά είς τον τέως Υφυπουργόν 
’Εσωτερικών καί βουλευτήν κ. Βάσσον Βραχνόν έπί τή σημερινή ονομαστική αύτοϋ
έορτϋ'

Αισθάνονται επίσης τήν ανάγκην, δπόος έκφράσουν είς αυτόν τάς ευχαριστίας 
τοϋ Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων, διότι ώς 'Υφυπουργός έπί τών Εσωτερι
κών (Δημοσίας ’Ασφαλείας) διεχειρίσθη τά έν τή άρμοδιότητί του ζητήματα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, μέ σύνεσιν, μέ άκριβοδικαίαν κρίσιν, .μέ ορθολογισμόν, 
μέ γνώμονα το συμφέρον τής Πατρίδος καί μέ εξαιρετικόν ενδιαφέρον, είς τρό
πον ώστε, σήμερον οί αστυνομικοί νά τον θεωρούν ένα τών καλλιτέρων φίλων τής 
’Αστυνομίας.

** *
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΕ ΕΩΣ

Ό  ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρος Λεονταρίτης άνεκοί- 
νωσεν διά τηλεφωνικής Διαταγής του προς τάς 'Υπηρεσίας τής ’Αστυνομίας ότι, 
ώς κάτέστησεν αύτώ γνωστόν ή Κυβέρνησις διά τοϋ ’Αντιπροέδρου αυτής κ. Παν. 
Κανελλοπούλου καί τοϋ 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών κ. Νικολίτσα, ούδεμία σκέ- 
ψις γίνεται διά τήν συγχώνευσιν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί κατά συνέπειαν οι 
άστυνομικοί υπάλληλοι δέον άπερίσπαστοι νά έξακολουθήσωσιν έκτελούντες τά 
υψηλά καθήκοντά των, έχοντες πλήρη έμπιστοσύνην είς τήν στοργήν τής Κυβερνή- 
σεως καί τό ενδιαφέρον τών Προϊσταμένων αυτών.

* ***
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ., ΠΟΛΕΩΝ

Τήν 22αν Δεκεμβρίου π.έ., είς τήν ραδιοφωνικήν εκπομπήν τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, μετέσχον εύγενώς προσφερθεΐσαι αί άδελφαί Καλαβροϋ, συνοδεία τοϋ Γιάννη 
Δέδε μέ τήν κιθάρα του, ό Γιώργος Λουκάς μέ τήν ορχήστρα τοϋ Νάκη Πετρίδη 
καί ό άστυφύλαξ Μιλτιάδης■ Παπασταμόπουλος σέ δημοτικά τραγούδια μέ τό συγκρό
τημα Καρακοϋ. ’Από τό «'Ημερολόγιον τοϋ Άστυφύλακος» μετεδόθη περιστατι- 
κόν μέ άστυφύλακα τής Τροχαίας Κινήσεως, ύπό τον τίτλον «Μήπως κτυπήσατε
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κύριε ;», γραμμένο άπό τον άστυφύλακα Σπΰρο Πηλό. Την δλην έπιμέλειαν είχεν ό 
Άλέκος Άγγελόπουλος μέ έκφωνητήν τον Μίμην Φραγκιουδάκην.

*
Κατά την πανηγυρικήν εκπομπήν μας της 29 Δεκεμβρίου π.έ., ό 'Υφυπουργός 

επί των ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής άπηύθυνε τον άκόλουθον χαιρετι
σμόν πρός τούς άστυνομικούς :

«Μέ την ανατολήν του Νέου ’Έτους άπευθύνομαι πρός όλους τούς άστυνο- 
» μικούς καί εύχομαι,άπό καρδίας νά διέλθητε τούτο μετά των οικογενειών σας έν 
» ειρήνη, χαρά καί ευτυχία, έκπληρουμένων τών εύσεβών πόθων καί προσδοκιών 
» σας.

«Νά είσθε βέβαιοι ότι αί εύχαί μου αύταί, είναι καί εύχαί όλων τών πολιτών 
» τών όποιων έχετε κερδίσει τήν άγάπην διά τών ωραίων καί εύγενών άγώνων σας 
» ύπέρ τής Τάξεως καί Ασφαλείας, τό δέ επίμοχθον καί σκληρόν εργον σας συγκι- 
» νεΐ βαθύτατα τήν κοινή γνώμη ή οποία σάς περιβάλλει καί δικαίως μέ έμπιστο
ί) σύνη καί άγάπη.

«Γνωρίζω καλώς πόσον λεπτή καί δύσκολος είναι ή αποστολή σας καί πο
υ σους κόπους καί μόχθους απαιτεί, άλλ’ είμαι ευτυχής διότι δύναμαι ύπερηφάνως 
» νά ομιλήσω διά τήν ψυχικήν σας άντοχήν, διά τήν πίστιν σας, τήν φιλοπατρίαν 
» σας καί ολας έκείνας τάς Οαυμασίας άρετάς αί όποΐαι σά.ς διακρίνουν καί σά.ς τι- 
» μούν. '

«Τήν έννοιαν τού καθήκοντος ύψώσατε συνειδητώς ύπεράνω πάσης άντι- 
» στυχίας πρός τάς ύλικάς άμοιβάς, διότι το όραμα τής φάτνης τών άλόγο)ν φωτί- 
» ζει τήν συνείδησιν τών άνδρών τών Σωμάτων Ασφαλείας.

«Ποιμένες άληθεϊς τής κοινωνικής ευταξίας είσθε.
«Είσθε πράγματι ποιμένες άγραυλούντες καί φιλάσσοντες φύλακάς νυκτός 

» επί τό ποίμνιον τών πολιτών.
«Αί εύχαί μου άλλά καί ή εμπιστοσύνη μου σά.ς συνοδεύουν εις τον δρόμον 

)) τον επίπονον πού άνοίγει μπροστά μας ό καινούργιος χρόνος κατά τον όποιον θά 
» έχω τήν υψηλήν τιμήν καί εύτυχίαν νά είμαι ειλικρινής συμπαραστάτης σας».

Έ ν συνεχεία ό Αρχηγός τού Σώματος κ. Θεόδωρος Λεονταρίδης έχαιρέτι- 
σεν επί τώ Νέω Έ τει τούς αστυνομικούς είπων τά έξης :

«Κατ’ αρχήν επιθυμώ νά υποβάλω τάς θερμάς ευχαριστίας τού Άστυνο- 
» μικοϋ Σώματος, πρός τον κ. 'Υφυπουργόν επί τών ’Εσωτερικών, ό όποιος είχε 
» τήν εύγενή καλωσύνην νά προσθέση μίαν θαυμαστήν επισημότατα εις τήν έπ
η πομπήν μας, άπευθύνων τάς εύχάς του πρός τούς άνδρας τών Σωμάτων Άσφα- 
» ?.ειας, καί νά τον διαβεβαιώσο), ότι αύται άποτελοϋν τήν ώραιοτέραν ένθάρρυν- 
» σιν εις τό σκληρόν έργον των.

«Συμμετέχων μέ συγκίνησιν εις τό έορταστικόν πρόγραμμα τής Άστυνο- 
» μιας προσθέτω καί τάς είδικάς μου θερμάς εύχάς διά πάσαν πρόοδον καί ικανο
ύ ποίησιν τών έπιθυμιών σας.

«Είθε τό Νέον ’Έτος, νά είναι δι’ όλους υμάς καί τάς οικογένειας σας έτος 
«Γ αλήνης, Εύτυχίας καί Πραγματώσεως τών ώραίων ιδανικών σας.

«’Επί τριάκοντα πέντε έτη συνεχώς είμαι μαζί σας καί μαζί ήγωνίσθημεν διά νά 
» παρουσιασωμεν εις τήν Πρωτεύουσαν τής Ελλάδος μίαν ’Αστυνομίαν άντα- 
» ξίαν τής 'Ιστορίας της καί ίσαξίαν πρός τάς,καλλιτέρας τών άλλων Εύρο)- 
» παϊκών χωρών.

«Γνωρίζο) καλώς, πώς οί άγώνες καί αί θυσίαι τής ’Αστυνομίας κατά τό Jtpo- 
» σφατον παρελθόν, διά τήν άντιμετώπισιν τών κομμουνιστών, ήτοι τών πλέον έπι- 
» κίνδυνων εγκληματιών τού αίώνος μας, έχαλύβδωσαν τάς ψυχάς καί τάς καρ-
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» δίας σας,, ώστε δικαίως οί πολΐται σας άγαποϋν καί σας θεωρούν άξιους της έμ- 
» πιστοσύνης μέ την οποίαν σάς περιβάλλει ή Ελληνική Πατρίς.

«Μέ υπερηφάνειαν λοιπόν, ας συνεχίσωμεν τό έργον μας, βέβαιοι ότι προσφέ- 
» ρομεν εις τήν κοινωνίαν μας βοήθειαν πολύτιμον καί άποτελεσματικήν.

«Καί εγώ ώς ’Αρχηγός σας, αισθάνομαι την ύποχρέωσιν, να έκφράσω την 
«απόλυτον ίκανοποίησίν μου διά τό έργον σας, εις τό όποιον ήδυνήθητε επί τρια- 
» κονταπενταετίαν ν’ άνταποκριθήτε πλέον ή έπιτυχώς, καί νά ευχηθώ, όπως ό 
» ΰψιστος σάς προστατεύη καί σάς χαρίζη τήν εύλογίαν του». _

Έπηκολούθησε πλουσιώτατον μουσικόν πρόγραμμα άπό τούς εύγενώς προσ- 
φερθέντας έκλεκτούς καλλιτέχνας Νίκον Γούναρην μέ την ορχήστρα Γκιζελή, τήν 
γλυκεία Δανάη μέ τήν κιθάρα της, τήν Λένα Γιάννα μέ τήν ορχήστρα Κανελίδη, τήν 
Πόπη Σέρα καί τό Γιώργο Πάρη μέ τήν ορχήστρα Κορινθίου καί τό Θανάση Καμπα- 
φλή σε δημοτικά τραγούδια μέ τό συγκρότημά του πού άποτελειται άπό τό βιολί 
τοϋ Θεμιστοκλή, τό κλαρίνο τοϋ Άνεστοπούλου καί τό λαούτο τοϋ Ρούβα.Επίσης με- 
τεδόθη πανηγυρική σκηνή μέ τον τίτλο «Εύτυχισμένος ό καινούργιος χρόνος» γραμ
μένη άπό τόν ’Αλέκο Άγγελόπουλο. Τό πρόγραμμα παρουσίασε όπως πάντα ό Μί- 
μης Φραγκιουδάκης.

*
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των εορτής εις τούς κ.κ. I. Κωστόπουλον, άντεισαγγελέα Έφετών καί I. 
Παπαζαχαρίου, άντιπρύτανιν Παντείου Α.Σ.Π.Ε. καί Καθηγητάςτής’Αστυν. Σχολής. 
’Επίσης εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Ίωάννην Τσάλην, Ίωάννην Δασκα- 
λάκην, Ίωάννην Πολυχρονόπουλον, Ίωάννην Μάσβουλαν, Ίωάννην Σαραντήτην, 
Ίωάννην Κροντήρην, Ίωάννην Πανέτσον, Ίωάννην Καραχάλιαν, ώς καί εις άπαν- 
τας τούς λοιπούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.

*

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
Διά Β.Δ. άπενεμήθη^ τό μετάλλιον «’Αστυνομικός Σταυρός» εις τόν θανόντα 

Καθηγητήν Εύτύχιον Χάρτ διά τάς έξαιρέτους υπηρεσίας, άς, έκ τών επιστημονι
κών του γνώσεων προσήνεγκεν έπί τοϋ όλου έργου καταρτίσεως τών προανακρι- 
τικών- υπαλλήλων τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

***
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Τήν 11-12-54 εις τό γήπεδον άθλοπαιδιών τοϋ Πανελληνίου Γ.Σ. έτελέσθη 
ό τρίτος άγών καλαθοσφαίρας ’Ενόπλων. Δυνάμεων.

Κατ’ αυτόν έτέθησαν άντιμέτωποι αΐ ομάδες ’Αστυνομίας—Β. Ναυτικού. 
Κατόπιν άμφιρρόπου άγώνος νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς μέ σκορ 49- 
48, προκριθεΐσα νά άντιμετωπίση εις τελικόν άγώνα τήν νικήτρια τών προηγουμέ
νων συναντήσεων ομάδαν τοϋ Λιμενικού Σώματος ήτις κατέβαλεν τάς ομάδας Στρα
τού καί Ε.Β. ’Αεροπορίας.

—Ό  τελικός διεξήχθη τήν 17-12-54 εις τό γήπεδον τοϋ Πανελληνίου Γ.Σ-, 
έληξε δέ υπέρ τής όμάδος τοϋ Λιμενικού Σώματος μέ σκορ 61- -45. Δέον νά σημειωθή 
ότι εις τήν ομάδα τοϋ Λιμενικού Σώματος μετέσχον (4) καλαθοσφαιρισταί οίτι- 
νες άποτελοϋν μόνιμα μέλη τής 'Ελληνικής ’Εθνικής Όμάδος Καλαθόσφαιρας.

Ή  έμφάνισις τής ’Αστυνομικής όμάδος ύπήρξεν ικανοποιητική τό δέ άπο- 
τέλεσμα οφείλεται εις τήν διαφοράν κλάσεως τών άποτελούντων τήν ομάδα τοϋ Λι
μενικού Σώματος παικτών.


