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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1956)
Ύπά χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α*
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
V- Η Ε Π Ι Θ Ε Σ Ι Σ Κ Α Τ Α ΤΩΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν
Μ Α Χ Ε Σ Σ Τ Η Ν Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η Τ Ο Υ Α' Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ
— Ε Π ΙΘ Ε Σ ΙΣ Κ Α Τ ’ Α Υ Τ Ο Υ ΚΑΙ Α Μ Υ Ν Α ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

64. Θέσις τον Α' Α στυνομικού Τμήματος. Μάχες κομμουνιστών
και ’Ά γγλων. Κατάληψις των κτιρίων τον Κ.Κ.Ε. καί τον
Ε.Α.Μ
65. Περιγραφή υπό "Αγγλου άνταποκριτοϋ τής καταστάσεω ς εις
τό κέντρον (περιοχής Α' Τμήματος).
66. Προπαρασκευή τών κομμουνιστών για την έπίθεσι κατά τοϋ
Α' ’Αστυνομικού Τμήματος.
67. Προώθησις τών κομμουνιστικών δυνάμεων στην περιοχή τοϋ
Τμήματος, μέ ανατινάξεις καί πνρκαϊάς.
68. Ά ντεπίθεσις τών αστυνομικών τον Α’ Τμήματος καί άπώθησις τών είσχωρησάντων ίλασιτών.
69. Π οιοι αστυνομικοί τον Α' Τμήματος έπεσαν μαχόμενοι, ποιοι
έτραυματίσθησαν καί ποιοι έλαβον μέρος είς τάς αντεπιθέ
σεις κατά τών κομμουνιστών.

** *
64.
Θέσις του Α ' ’Α στυνομικού Τμήματος. Μάχη κομμουνιστώ ν και
’Ά γ γ λ ω ν . Κ α τά λ η ψ ις τώ ν κ τιρ ίω ν τοϋ Κ .Κ .Ε . κ α ί τοϋ Ε .Α .Μ .
Τό Α' ’Αστυνομικό Τμήμα περιλαμβάνει την περιοχή τών ’Αθηνών άπό 'Ομό
νοιας μέχρι της πλατείας Συντάγματος, ή οποία υπήρξε καί τό κέντρο του παρανό
μου συλλαλητηρίου τών κομμουνιστών τής Κυριακής, 3ης Δεκεμβρίου 1944. Τό
οίκημα τοϋ Τμήματος τούτου βρίσκεται πολύ πλησίον τής πλατείας του Συντάγμα
τος, έπί τής όδοΰ Λέκκα.
Κατ’ άνάγκην λοιπόν, τό Τμήμα τούτο κατά τήν ήμερα τοϋ συλλαλητηρίου
καί τήν έπομένη, οπότε πλέον όλες οί ενέργειες τών κομμουνιστών έπειθαν δτι έδόθη
τό σύνθημα τής ανταρσίας, διέθεσε δλες του τις δυνάμεις γιά τή διάλυση τών διαδη-
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λωτών—επαναστατών, μαζί μέ τις δυνάμεις πού εΐχαν συγκεντρωθή εκεί άπο δλα
τα ’Αστυνομικά Τμήματα καί τις διάφορες ειδικές 'Υπηρεσίες, δπως ήσαν οί ’Αστυ
νομικές Σχολές κλπ. Έκτος τούτου στην περιοχή του Τμήματος τούτου, πού δπως
είπαμε βρίσκεται στο κέντρο των ’Αθηνών, ήσαν εγκατεστημένα τά έπιτελεΐα τοϋ
Κ.Κ.Ε. και τού Ε.Α.Μ., πού τά φρουρούσαν δυνάμεις άπο έπιλέκτους καί άριστα
εξωπλισμενους ελασΐτες, έπί πλέον.δέ, δπως άπεδείχθη, αποτελούσαν καί μικρά έξωπλισμενα φρούρια. Και το μεν Κ.Κ.Ε. βρίσκονταν στήν πλατεία τού Συντάγματος,
στο μέγαρο τής οδού ’ Οθιυνος 6, ακριβώς απέναντι άπο τδ ξενοδοχείο της «Μεγά
λης Βρεττανίας», δπου εΐχαν έγκατασταθή οί επιτελικές 'Υπηρεσίες τών ’Ά γγλων
και ωριομενες Ελληνικές. Το δέ Ε.Α.Μ. ήταν εγκατεστημένο στήν οδό Κοραή,
στο. εκεί Μέγαρο τής «Εθνικής».
Ετσι, όταν ή στάση έξελίσσετο τά δύο αύτά κέντρα άποτελοΰσαν σοβαρώτατες εστίες στην καρδια τών ’Αθηνών, δπου εΐχαν τήν έδρα τους ή Κυβέρνηση καί τά
περισσότερα Υπουργεία. ’Άλλως τε διεπιστώθη, δτι άπο τά γραφεία τών δύο αύτών
Μεγάρων που κατείχε το Κ.Κ.Ε. καί τό Ε.Α.Μ. έρρίπτοντο πυροβολισμοί συχνό
τατα.
Οι ’Αγγλικές δυνάμεις κατά τήν 3η καί κατά τήν 4η Δεκεμβρίου κυρίως
εκινηθησαν στο να διασώσουν άπο τά άκραια ’Αστυνομικά Τμήματα τούς άστυνομικους πού έκινδύνευαν καί έζήτουν ενίσχυση.
Τήν Τρίτη (5 Δεκεμβρίου 1944) ό Στρατηγός Σκόμπυ, ώς άνώτατος Διοικητης τών Συμμαχικών Δυνάμεων, βλέπων πλέον δτι οί κομμουνισταί έπεδίωκαν τή
βίαια επιβολή τους καί δτι δέύ έσέβοντο πλέον μηδέ τούς ’Άγγλους στρατιωτικούς,
αφού ως γνωστόν τήν 4-12-1944 έπυροβόλησαν κατά τού αύτοκινήτου τού ’Άγγλου
Πλοίαρχου Κομπελ, πού έσώθη έκ τύχης, φονευθέντος τού διερμηνέως του, έξέδωκε
τελεσίγραφου προς τας δυνάμεις τού Ε.Λ.Α.Σ. ΐνα παύσουν πάσαν έχθροπραξίαν
δίδοντας προθεσμία 72 ωρών, ή οποία έληγε τήν 18η ώρα τής 7ης Δεκεμβρίου
1944, οποτε πλέον οι έλασϊτες θά έθεωρούντο καί επισήμους ώς στασιασταί καί βά
έγίνετο άνάλογη μεταχείρισις τούτων.
Οι κομμουνισταί, όταν έλαβαν τό τελεσίγραφο, αντί ά.λλης άπαντήσεως άρχισαν
ομαδικούς πυροβολισμούς άπο τά γραφεία τού Κ.Κ.Ε. (οδού ’Όθωνος) κατά τού
ξενοδοχείου τής «Μ. Βρεττανίας» καί τού «Κίγκ Τζώρτζ».
Η επανάσταση tcov κομμουνιστών άποτελούσε πλέον γεγονός.
Εν τώ μεταξύ έφθασαν Βρεττανοί άλεξιπτωτισταί, πού προσεγειώθησαν στο
Αεροδρομ^ο τού Ελληνικού καί άπο εκεί πολεμώντας έφθασαν στο κέντρον. Οί
αλεξιπτωτισται αυτοί ήσαν δύο λόχοι. Καί ό μέν ένας άνέλαβε νά έκτοπίση τούς
ελασΐτες απο την Ακρόπολη, πού τήν εΐχαν κυκλώσει οί κομμουνισταί καί έπραγματοποίησε τήν άποστολή του άμέσως.
Ο δεύτερος λοχος άνέλαβε νά έκτοπίση τούς κομμουνιστάς άπο τά γραφεία
απ °που ύπυροβολεΐτο τό Αρχηγείου τών Συμμαχικών δυνάμεων καί
το ςενοδοχεΐο τής «Μ. Βρεττανίας». Ό Διοικητής τού λόχου, πριν άρχίσει τήν έπί-

ροβομβιδες απο την ταρατσα ανάγκασαν δλους τούς έλασϊτες νά βγοΰν έζω, Οπότε
αντιμετώπισαν το πΰρ τών ’Αγγλικών δυνάμεων καί παρεδόθησαν. ’Έτσι έξεκαθαρισθη η πρώτη εστία τών επαναστατών καί κατεσχέθησαν τά αρχεία τού Κ.Κ.Ε.
Αμέσως ακολούθησε κατά τον αύτό τρόπο επίθεση στή δεύτερη κομμουνι
στική εστία, όηλαδη στο οίκημα δπου είχε τήν έδρα του τό Ε.Α.Μ. έπί τής οδού
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Κοραή, καί. υστέρα άπό ολιγόωρο μάχη στην οποία έλαβε μέρος καί βρεττανικό
τάνκ κατελήφθη καί οί ένοπλοι κομμουνισταί πού το υπεράσπιζαν παρεδόθησαν.
65.
Π εριγραφή υπό ’Ά γ γ λ ο υ άνταποκριτοϋ τή ς καταστάσεω ς εις τό
κέντρου (περιοχής Λ' Τμήματος) .
’Ιδού πώς περιγράφει ’Ά γγλος δημοσιογράφος την κατάσταση στήν περιοχή
των ’Αθηνών καί Πειραιώς κατά τις πρώτες ημέρες τού κινήματος.
«Στο λιμάνι τού Πειραιώς παρέμειναν πλοία ακίνητα χωρίς κανένα σημάδι
» ζωής έπάνοιι τους. Καί δμως αύτά τά πλοία ήταν ζωτικά γιά τήν Ελλαδα ολο» κληρη. Ή ταν φορτωμένα μέ τρόφιμα. 'Ως τήν παραμονή τής έκρήξεως τού κινη» ματος ξεφορτώνονταν 3.700 τόννοι τήν ήμέρα. Καί γιά τήν έκφόρτωση δέν εχρη» σιμοποιούντο οί απεργοί 'Έλληνες έργάται, αλλά Βρεττανοί καί Ινδοί στρατιώται.

Βρεταννικόν τάνκ καθ' ήν στιγμήν επ ιτίθεται κατα τής εισοδου του επι τής οδού Κο
ραή μεγάρου όπου τό Ε.Α.Μ. είχεν έγκαταστήσει τήν έδραν του κατά τάς πρώ τας ήμέρας τής κηρύξεως τής στάσεως.

» Ή έκφόρτωση έπήγαινε καλά. Έ ν πάση περιπτώσει, μέχρις ότου άρχισε ή σύρ» ραξη. Ή άτμόσφαιρα είχε γίνει βαρεία άπό τήν Κυριακή 3 Δεκεμβρίου μέ τούς
» πυροβολισμούς στήν κομμουνιστική διαδήλωση κ ι’ όταν έγινε τήν έπομένη ή κη» δεία των νεκρών ήταν πιά ολοφάνερο πά>ς ετοιμάζονταν ή ρήξη. Τό ίδιο άπόγευμα
» τής Δευτέρας διαδηλωταί του Ε.Α.Μ. περνούσαν κάτω άπό τή «Μεγάλη Βρετ» τανία» μέ φωνές, πού ήθελαν καθαρά νά μας πουν: «Κάνετε στραβά μάτια στούς
» εσωτερικούς μας καυγάδες». Κι’ , δμως εκείνο το πρωινό ελασΐτες ελεύθεροι σκο» πευταί είχαν κιόλας πυροβολίσει αυτοκίνητο μέ ’Ά γγλους άξιωματικούς καί έσκό» τωσαν τον διερμηνέα τού Ναυάρχου Τέρλ, ένώ ό υπασπιστής τρυ Πλοίαρχος Κόμ» πελ έσώθη έκ τύχης.
«Τήν νύχτα τής Δευτέρας ό Στρατηγός Σκόμπυ έμ.αθε τήν επίθεση τών άν)) ταρτών καί τήν κατάληψη τών ’Αστυνομικών Τμημάτων. Γι’ αυτόν κάθε κίνηση
» έλασίτου χωρίς τήν διαταγή του άποτελοΰσε στάση, γιατί είναι γνωστό πά>ς τά
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» άνταρτικά σώματα υπηρετούσαν ύπό τάς διαταγάς του. Τότε συνέταξε τό τελε
ί» σίγραφό του δίδοντας προθεσμία 72 ωρών στους κινηματίες.
« Η απάντηση έδόθη μέ ομαδικά πυρά άπό τις ταράτσες καί τά μπαλκόνια
» των γραφείων του κομμουνιστικού κόμματος, στην πλατεία Συντάγματος. Πυρο» βολοΰσαν τήν «Μ. Βρεττανία» καί τό «Κίγκ Τζοόρτζ». ΤΗταν πια γεγονός ό έμφύν λιος πόλεμός, άφοΰ γιά πρώτη φορά τό πρωινό τής Τετάρτης ό τάφος του Ά γνώ» στου Στρατιώτου ξημέρωσε χωρίς σκοπούς.
«Βρεττανοί άλεξιπτωτισταί είχαν προσγειωθή στο μεταξύ στο άεροδρόμιο
» των ’Αθηνών άπό τό βράδυ τής Τρίτης καί κατώρθωσαν νά φθάσουν στον κέντρο
» το άλλο πρωί, μαχόμενοι καθ’ οδόν. 'Ηταν δύο λόχοι όλοι-δλοι πού αμέσως ρίχτη» καν σέ σκληρές μάχες. Ό ένας άνέλαβε νά έκτοπίση τούς έλασΐτες άπό τά ύψώ» ματα τής Άκροπόλεως. Ό άλλος λόχος έστειλε άμέσως δίωρο τελεσίγραφο στή

Κ. ΜΑΘΙΟΤΔΑΚΗΣ

»
»
»
»
»

Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

I. ΚΑΣΙΜΗΣ

φρουρά των ελασιτών πού πυροβολούσαν τό ’Αγγλικό Στρατηγείο. Οί κομμουνισται άπαντησαν με ακανόνιστα πυρά. ‘Όταν έληξε ή προθεσμία τού τελεσιγράφου, οι Αγγλοι εξακόντισαν δυο δλμους των δύο λιβρών στη σιδερένια πέίρτα τής
πολυκατοικίας τού Κ.Κ.Ε., ένω οί άλεξιπτωτισταί κρυμμένοι στή γωνιά ρίχτηκαν
αμέσως μέ χειροβομβίδες...».

66.
Προπαρασκευή τω ν κομμουνιστών γιά τήν έπίθεσι κατά τοΰ Α'
’Αστυνομικού Τμήματος.
Οι κομμουνισταί άπό τις πρώτες ημέρες τής έπαναστάσεως είχαν σκοπό νά
καταλαβουν το Α Ά στυν. Τμήμα, πού εΰρίσκετο στην καρδιά τής Πρωτευούσης.
Δεν ημπορουσαν δμως νά επιτεθούν άμέσως, δταν μάλιστα, τις πρώτες κιό
λας ήμερες έχασαν τις δυο έστίες έξορμήσεώς των, δηλαδή τά κτίρια τοΰ Κ.Κ.Ε.
στην πλατεία Συντάγματος καί τοΰ Ε.Α.Μ. στήν οδό Κοραή.
Ετσι σύμφωνα με τό σχέδιο, πού έθεσαν σ’ έφαρμογή, έπετέθησαν καί κατέ
λαβαν πρώτα τα περιφερειακά Τμήματα, ούτως ώστε σιγά-σιγά έδημιούργησαν έναν
αποκλεισμό.στα κεντρικά Τμήματα τών ’Αθηνών, όπως ήσαν τό A‘ τό Β_τό T‘
καί τό Δ'.
Αλλα και ο Διοικητής τοΰ A‘ Τμήματος ’Αστυνόμος A‘ τότε, κ. Ευάγγελος
Καραμπετσος, με τους αξιωματικούς καί τούς άνδρας του είχε λάβει εξαιρετικά
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μέτρα ασφαλείας 'κ α ί άμύνης, δχι μονάχα τοΰ οικήματος του Τμήματος του άλλα
καί της περιοχής αύτοϋ, ώστε ή εισχώρηση των κομμουνιστών νά μή μπορή νά
γίνη εύκολα. ’Έ τσι οί κομμουνισταί μόλις κατά την 6η Δεκεμβρίου, εορτήν τοΰ
'Αγίου Νικολάου άφοΰ είχαν πλέον καταλάβει τά περιφερειακά ’Αστυνομικά Τμή
ματα άρχισαν νά βάλλουν έξ άποστάσεως, δηλαδή άπό άπομεμακρυσμένα σημεία
καί ταράτσες πολυκατοικιών, με διάφορα δπλα καί όλμους, μέ προφανή σκοπό νά
καταρρίψουν τό ηθικό των αστυνομικών καί νά προπαρασκευάσουν τή γενική τους
επίθεση προς κατάληψη τοΰ Τμήματος.
Οί άστυνομικοί όμως όλοι, άπό τοΰ Διοικητοΰ μέχρι καί τοΰ τελευταίου αστυ
φύλακας, ήσαν άποφασισμένοι όχι μόνον ν’ άμυνθοΰν στο οίκημα μέσα, αλλά νά χτυ
πήσουν τούς κομμουνιστάς στήν περιοχή τοΰ Τμήματος, όταν θά επιχειρούσαν νά
εισχωρήσουν έκεΐ γιά νά κάνουν διαρπαγές καί λεηλασίες στά καταστήματα.

f I. ΚΟΚΚΑΛΒΣ

t Κ. ΚΟΤΤΣΟΤΡΑΣ

t Α. ΠΕΤΣΑΣ

67. Προώθησις τω ν κομμουνιστικώ ν δυνάμεων στήν περιοχή τοΰ
Τμήματος, με α να τινά ξεις καί π υρ κ α ϊά ς.
Τό απόγευμα τής 11 Δεκεμβρίου 1944οί κομμουνισταί μέ μεγάλες δυνάμεις
πού υπολογίστηκαν σέ 300 άνδρες καί μέ ισχυρό οπλισμό, άρχισαν νά προωθούν τούς
έλασΐτες εντεύθεν τής όδοΰ Αιόλου καί κατέλαβαν αΐφνιδιαστικώς ώρισμένα οική
ματα τών οδών Αιόλου καί Άθηνάς, μέ τελικό σκοπό τήν επίθεση κατά τοΰ Τμήματος, όπως άνεκοίνωσαν μέ τά χωνιά στις συγκεντρώσεις των.
Στις 3 ή ώρα (μετά τά μεσάνυχτα) τής 11 προς 12-12-1944, άρχισαν άνατινάξεις διαφόρων οικιών καί καταστημάτων μέ δυναμίτιδα καί πυρπολήσεις αυτών,
μέ σκοπό τή δημιουργία οδοφραγμάτων καί τον έπηρεασμό τοΰ ήθικοΰ τών κατοί
κων. Τέτοιες ανατινάξεις πού συνεκλόνισαν τήν περιοχή έ'γιναν στά οικήματα τής
όδοΰ Άθηνάς 1-5, τής πολυκατοικίας τής ιδίας όδοΰ εις τον άριθ. 29, στήν οδό Εύριπίδου —Αιόλου (γωνία), Αιόλου—Ά γ ια ς Ειρήνης (γω νία), Καλαμιώτου—Άθηναΐδος (γωνία), Κολοκοτρώνη—'Αγίου Μάρκου (γωνία), Περικλέους 27 καί οδούς
Χρυσοσπηλιωτίσσης—Ά γιου Μάρκου (γωνία). Οί ανατινάξεις αύτές καί οί φλό
γες άπό τις πυρκαϊές έδιναν μία τραγική εικόνα τοΰ ολέθρου.
Ταυτοχρόνως μέ τις άνατινάξεις, οί έλασΐτες προωθούντο σιγά-σιγά καί
έφθασαν έτσι μέχρι τής όδοΰ Ρόμβης.
68. ’Α ντεπ ίθεσις τώ ν α σ τυνο μ ικώ ν τοΰ Α' Τμήματος καί άπώθησις
τώ ν είσχω ρησάντω ν ε λ α σ ιτ ώ ν .
Κατά τή νύχτα ήτο φυσικόν ότι δέν μπορούσε νά γίνη επίθεση κατά τών κομ-
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μουνιστών. Τις πρωινές όμως ώρες της 12-12-1944 τά προκεχωρημένα φυλάκια
του Τμήματος καί οί περίπολοι των άστυνομικών, ήρθαν σέ έπαφή μέ τούς κομμουνιστάς, τούς έπετέθησαν θαρραλέως καί τούς απώθησαν προς την όδό Αιόλου.
Κατά την επίθεση αύτή, έπεσε μ,αχόμενος μέ σθένος καί αφάνταστο τόλμη
στην όδό Ρόμβης ό Άρχιφύλαξ Α.13 Κουτσουράς Κων/νος. Οί έπιθέσεις των άστυ
νομικών κατά των κομμουνιστών, πού είχαν εισχωρήσει στην περιοχή τοϋ Τμήμα
τος συνεχίσθηκαν καθ’ όλην την ήμερα καί κατά τις έσπερινές ώρες είχε κατορθιοθή
ώστε όλοι σχεδόν οί έλασΐτες νά έχουν άποσυρθή έντεύθεν τής όδοΰ ’Αθήνας, ένώ
διάφορες εστίες πού είχαν άπομείνει σέ σπίτια ξεκαθαρίσθηκαν άπο τις περιπόλους
τού Τμήματος, φονευθέντων ή συλληφθέντων τών έλασιτών.
’Έ τσι μέ τή συνεχή φρούρηση καί τή θαρραλέα αντεπίθεση τών άστυνομικών
σέ κάθε περίπτωση, πού οί κομμουνισταί επιχειρούσαν νά διεισδύσουν στήν περιοχή
τού Τμήματος, κατιυρθώθη ώστε τό οίκημα τοϋ Α' Τμήματος νά συγκαταλέγεται
μεταξύ τών ολίγων, τά όποια δέν κατώρθωσαν νά καταλάβουν οί κομμουνισταί. ’Απ’
εναντίας οί άστυνομικοί συνέλαβαν αρκετούς άπο τούς έπιτεθέντας κομμουνιστάς,
οί όποιοι άφησαν καί δυο νεκρούς στον τόπο τών συμπλοκών.

69.
Ποιοι αστυνομικοί τοϋ Α' Τμήματος επεσαν μαχόμενοι, ποιοι έ
τραυματίσθησαν καί ποιοι έλαβον μέρος εις τάς αντεπιθέσεις κατά τών
κομμουνιστών ή είργάσθησαν δραστήρια πρός άντιμ ετώ π ισιν τώ ν εγκλη
ματιώ ν .
Κατά τις συμπλοκές μέ τούς κομμουνιστάς έφονεύθησαν οί: 1) άρχιφύλαξ
Α.13 Κουτσουράς Κων/νος, όστις έβλήθη στήν όδό Ρόμβης, ένώ έμάχετο έπί τρεις
ώρες υπό τάς διαταγάς τού Ύπαστυνόμου τότε κ .Ί. Κασίμη, 2) ό άστυφύλαξ Α 55
Κόκκαλης ’Ιωάννης καί 3) ό άστυφύλαξ Α 119. Πέτσας ’Αλέξανδρος.
Έτραυματίσθησαν οί : ’Αστυνόμος Α' τότε κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, 'Τπαστυνόμοι Β' τότεκ.κ. Κ. Μαθιουδάκης καί Τ. Κασίμης, Άρχιφ. Α.15 Κοντογιωργάκης
Δημ., οί άστυφύλακες Α. 125 Χαρλαύτης Χαρ., Α. 57 Φράγκου Παν., Α.345 Τσιπρούδης Άχιλλεύς, Α.130 Μαγγιώρος ’Αντώνιος καί Α.160 Καναβιτσής Δημ.
έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας των.
"Απαντες ο-ί υπάλληλοι τού Τμήματος έπεδείξαντο πίστιν είς τό καθήκον,
τόλμην και αύταπάρνησιν, όλως δέ εξαιρετικήν δραστηριότητα άνέπτυξαν μαχόμενοι άνδρείως οί 'Τπαστυνόμοι Β' κ.κ. Κασίμης ’Ιωάννηςκαί Μαθιουδάκης Κων/νος
ώς καί ό φονεύθείς’Αρχιφύλαξ Α.13 Κουτσουράς Κων/νος, πρός τούς όποιους ανήκει
ιδιαίτερος έπαινος.
(Συνεχίζεται)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Σχετικώς μέ τό ιστόρημα τοϋ Κόκκινου Δεκέμβρη για τό ΣΤ' Αστυνομικόν Τμήμα Α 
θηνών, ό τέως Διευθυντής Α' κ. Σ. Σταματιάδης μας άπέστειλε άντίγραφον άναφορας του, από
19-12-1944, πρός την Άστυν. Δ/νσιν, την-όποιαν δημοσιεύομεν κατωτέρω πρός άποκατάστασιν
ωρισμένιον σημείων, τά όποια έσφαλμένως άνεφέρθησαν είς τάς επισήμους εκθέσεις καί κατεχωρήθησαν είς τό ιστόρημα. Τό κείμενον τής άναφορας έχει ώς άκολούθως :
«Λαμβάνω τήν τιμήν, είς έκτέλεσιν προφορικής Υμών Α/γης, ν’ αναφέρω, ότι τήν 4-12-J4
» καί περί ώραν 1'ΐην παρουσιάσθη ενώπιον μου ό ’Αστυνόμος Α' κ. Γ. Κουτάς καί μοί άνέφερεν
» ότι ήναγκάσθη νά παραδώση τό ΙΕ' Τμήμα τοϋ όποιου ήτο Διοικητής, καθ’ όσον εΐ/ε κυκλωθή
«τελείως δι’ ύπερτέρων ενόπλων δυνάμεων τοϋ Ε.Α.Α.Σ. ’Αμέσως μετέβην είς Ί ’ποδ/νσιν ’Αγορά
ν νομίας καί άνέφερον σχετικώς είς Άστυνσμ. Δ/νσιν τηλ/κώς, καθότι τά -τηλέφωνα τών Τμη)>μάτων τής ύπ’ έμέ Ύποδ/νσεους δέν έλειτούργουν. Περί έυραν 12ην έπιστρέψας είς τήν έδραν
» μου (Δ' Ίποδ/νσιν) δέν άνεϋρον τον ’Αστυνόμον κ. Κουτάν καί δέν γνωρίζω ποϋ ήδη εύρίσκεται.
» Τήν 4-12-44 καί περί ώραν 17ην προσήλθεν είς τό Γραφεϊον Δ/τ,οΰ τοϋ ΣΤ' Τμήμάτος|’Αστυ» νομού Α' κ. Ταμπούρλου επιτροπή τοϋ Ε.Α.Α.Σ. καί έζήτησεν άπ’ αύτόν νά μή τούς κτυπήση,
» έπί τω λόγω τής τιμής των, οτι δέν πρόκειται νά θίξουν τό Τμήμα. Ό κ. Ταμποϋρλος διε-
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» βεβαίωσε τήν επιτροπήν ότι δέν συντρέχει ούδείς λόγος τό Τμήμα νά κτυπήση, είμή μόνον,
» έφ’ όσον ούτοι ήθελον έπιτεθή καί ήθελον ζητήση τήν παράδοσιν του οπλισμού τοϋ Τμήματος,
» οπότε θά ήμύνετο τό Τμήμα μέχρις εσχάτων. Ή έπιτροπή μετά ταϋτα παρουσιάσθη ένώπιόν
η μου, παρισταμένου καί τοϋ ’Αστυνόμου κ. Ταμπούρλου καί έπανέλαβε τά ίδια, προσθέσασα
» ότι, έπί λόγω τιμής δεν θά έπιτεθή κατά τοϋ Τμήματος, ούτε Θέλει ζητήση τά όπλα καί άπήλθεν.
» Περί ώραν 18ην έξήλθον τοϋ Τμήματος καί διά τής όδοϋ Εύριπίδου—’Αθήνας—Πλ. Όμο» νοίας—Πειραιώς έπέστρεφον εις τό Τμήμα, όπου εις τήν διασταύρωσιν Πειραιώς—Πλ. Κου» μουνδούρου, εξωθι άκριβοις έστιατορίου- «Σεμίραμις» μέ έπλησίασεν είς έλασίτης καί έφώ» ναξεν, α λ τ , τ ά χ έ ρ ι α ψ η λ ά . Έ ζ ή τ η σ ε ν ά μ έ ά φ ο π λ ί σ η , π λ ή ν π α ρ ο υ » σ ι ά σ θ η ά μ έ σ ω ς , έν μ έ λ ο ς τ ή ς ε π ι τ ρ ο π ή ς , ή τ ι ς ε ί χ ε π α ρ ο υ σ ι α σ θ ή
» έ ν ώ π ι ό ν μου , ώ ς π ρ ο α ν α φ έ ρ ω κ α ί δ ι έ τ α ξ ε ν ά μ ή ν ά φ ο π λ ι σ θ ώ .
» Μετά ταϋτα παρουσιάσθησαν καί τά λοιπά μέλη τής έπιτροπής καί έζήτουν άπ’ έμέ έπιμό» νως νά διατάξω τήν άμεσον παράδοσιν τοϋ όπλισμοΰ καί πυρομαχικών τοϋ ΣΤ' Τμήματος καί
» γενικώς νά τεθώ ύπό τάς Δ/γάς των. Άπήντησα είς τούτους ότι ή τιμή τής ’Αστυνομίας είναι
» τά όπλα της, τά όποια άδυνατεϊ νά παραδώση, προ όμως τής έπιμονής ήναγκάσθην νά δη» λώσω έπί τώ λόγω τιμής ότι θά καταβάλω πάσαν δυνατήν προσπάθειαν καί μ.ετά ένα τέταρτον
» από τής εισόδου μου εις τό Τμήμα θά διατάξω τήν παράδοσιν τοϋ όπλισμοΰ είς αύτούς. Ή
» έπιτροπή πεισθεΐσα παρέμεινεν έπί τής Πλ. Κουμουνδούρου καί έγώ είσήλθον είς τό Τμήμα.
» "Α μ α τ ή ε ί σ ό δ ω δ-ι έ τ α ξ α κ α ί έ κ λ ε ί σ θ η ή έ ξ ώ θ υ ρ α τ ο ϋ Τ μ ή μ α τ ο ς
» κ α ί έ ν σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ ά τ ο ϋ Δ /τοϋ τ ο ϋ Τ μ ή μ α τ ο ς ε λ α β ο ν δ λ α τ ά
« μ έ τ ρ α π ρ ο ς ά μ υ ν α ν . Οί έ λ α σ ϊ τ α ι ά ν τ ι λ η φ θ . έ ν τ ε ς ό τ ι ή θ έ τ η σ α
« τ ο ν λ ό γ ο ν μου έ π ε τ έ θ η σ α ν κ α τ ά τοϋ Τ μ ή μ α τ ο ς , ά φ ο ϋ π ρ ο η γ ο υ « μ έ ν ω ς έ κ τ ύ π η σ α ν τ ή ν έ ξ ώ θ υ ρ α ν δι ά ν ά ε ί σ έ λ θ ο υ ν κ α ί δεν τ ο ύ ς
«έπετράπη, ρίψαντες
πυ ρ ο β ο λ ι σ μ ο ύ ς καί χε ι ρ ο β ο μ β ί δ α ς
κατά
« τ ο ϋ Τ μ ή μ α τ ο ς . Ά μ έ σ ω ς δ ι έ τ α ξ α κ α ί , ά ν τ ε π υ ρ ο β ό λ η σ α ν οί ύ π ά λ » λ η λ ο ι δ ι ά τ ώ ν ό π λ ω ν κ α ί χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ω ν . Έδέχθημεν καθ’ όλην τήν νύκτα
«τή ς 4/5-12-44 αλλεπαλλήλους έπιθέσεις έκ τών πέριξ οικιών, άς άπεκρούσαμεν. ’Από ενωρίς
» είχε τοποθετήσει ό ’Αστυνόμος κ. Ταμπούρλος δύο αστυφύλακας έν πολιτική περιβολή είς Μέ» γάρον όδοϋ Μενάνδρου μέ τήν έντολήν, όταν ήκουον σειρήνα νά μετέβαινον είς Άστυνομ. Δ /vijiv
» καί ν’ άνέφερον σχετικώς τήν έπίθεσιν. Τό ΣΤ' Τμήμα, μόλις έπετέθησαν οί έλασϊται, έκαμε
» χρήσιν τής σειρήνος έπανειλημμένως, πλήν, όμως ούδεμία ένίσχυσις άπεστάλη.
«Τήν 3.30' ώ ρ α ν τ ή ς 5-12-44 π ρ ο σ ή λ θ ε δ ύ ν α μ ι ς Ά γ γ λ ω ν έκ 15 ά ν « δ ρ ώ ν π ε ρ ί π ο υ μέ έπί κεφαλής άξ/κόν, ήτις καί παρέμεινεν έν τώ Τμήματι μέχρι τής
» 5.30' ώρας, ότε καί άπήλθεν. Επειδή τό Τμήμα ήτο κυκλωμένον καί τά πυρομαχικά μας ήσαν
» έλάχιστα, τήν 7.30' ώραν, τή Δ/γή μου, έξωρμήσαμεν παραλαβόντες τον οπλισμόν μας καί
» μετέβημεν είς Άστυν. Δ/νσιν διά τής όδοϋ Πειραιώς—Σταδίου. Ό ’Αστυνόμος κ. Ταμποΰρλος
» διέταξε καί παρέμεινεν είς τό Τμήμα ό Άνθ/μος Παναγιωτάκης διά τήν φύλαξιν τοϋ ύλικοΰ κλπ.
» έζήτησε δέ νά παραμείνη καί ό άστυφύλαξ Μπιζάς, όστις καί παρέμεινεν. Κατά τήν ένέργειαν
» τής νυκτερινής έπιθέσεως δέν εύρίσκοντο έν τώ Τμήματι οί κομμουνισταί άστυνομικοί. Ή
» υπόλοιπος δύναμις, ήτις ήμύνθη καθ’ όλην τήν νύκτα, ήτο έθνικιστική καί έξετέλεσε τό καθήκον
» της προς τήν πατρίδα κατά τό δυνατόν. Δέν παραλείπω ν’ αναφέρω ότι, κατά Δ/γήν τής Δ/νσεως
» άπό τής πρινΐας τής 3-12-44 είχον συγκεντρώσει είς τήν έδραν τής 'Τποδ/νσεως δύναμιν τοϋ
» ΙΖ', ΙΕ' καί ΣΤ' Τμήματος καί κατά τάς άπογευματινάς ώρας διέταξα, ή δύναμις τοϋ ΙΖ' καί
» ΙΕ' Τμήματος, νά μεταβή καί παραμείνη είς ΙΕ.' Άστυν. Τμήμα, καθ’ ότι δέν ήτο δυνατόν
» ή δύναμις τοϋ ΙΖ' νά μεταβή είς τό Τμήμά της, διότι οί έλασϊται ευρισκόμενοι είς τά σύνορα
» τοϋ Τμήματος συνελάμβανον πάντα άστυνομικόν, όν καί άφώπλιζον. Τ’ άνωτέρω άνέφερον είς
» Άστυν. Δ/νσιν. ΤόΙΖ' Τμήμα είχε παραμείνει μέ έλαχίστην δύναμιν ύπό τόν Δ /τήν της Αστυνόμον
» Β' κ. Σορώτον Μ. καί ώς μοί άνέφερε τηλ/κοίς, πριν διακοπή ή τηλεφωνική συγκοινωνία, είχε
» κυκλωθή παρ’ ένοπλων έλασιτών. Έξηναγκάσθη, ώς έπληροφορήθην, νά παραδώση τό Τμήμα,
» λόγω τής πιέσεως, ήν ήσκησαν ύπέρτεραι ένοπλοι δυνάμεις τοϋ Ε.Λ. Α.Σ., αΐτινες συνέλαβον μετε» πειτα τόν Αστυνόμον Β' Γερόσταθον, όν καί έξετέλεσαν, τούς δέ λοιπούς άφησαν έλευθέρους.
» Γενικώς τό ΣΤ' Άστυνομ. Τμήμα κατέβαλε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν νά σογκρατήση τό
» Τμήμα, πλήν δέν κατέστη δυνατόν, λόγω τών ύπερτέρων έπιτεθειθών δυνάμεων τοϋ Ε.Λ.Α.Σ.
» Τέλος τό Τμήμα διέσοοσε τόν οπλισμόν καί τά έναπολειφθέντα πυρομαχικά.
Σ. Α. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
Τέως Άστυν. Δ/ντής Α'.
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Η ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
'Υπό κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ . ΚΑΤΣΑ
Τ. Καθηγητοΰ της ’Ιατροδικαστικής
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου και τέλος)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

7. —Μέσα μεταχειρίσεως πτωμάτων.
δ) Κ αϋσις και άποτέφρωσις τον πτώματος,
ε) Ταρίχευσις πτώματος.
στ) Διάλναις τον σώ ματος διά καυστικώ ν φαρμάκων,
ζ) Μ ουμιοποίησις.
η) Σαπωνοποίησις πτώματος.
8. -Τα> δίκαια τών νεκρών.

** *
7 . Μέσα μεταχειρίσεω ς π τω μ ά τω ν .
δ) Κ α ϋ σ ι ς κ α ί ά π ο τ έ φ ρ ω σ ι ς τ ο ϋ π τ ώ μ α τ ο ς . Ά π ετέλεσε συνήθη τρόπον καταστροφής των μαλακών μορίων τοϋ πτώματος, άλλά καί των
οστών εισετι. Η καϋσις τών πτωμάτων ήτο συνήθης παρά πολλοΐς άρχαίοις λαοΐς.
Εις τούς νεωτέρους χρόνους έφαρμόζεται εΐσέτι εις περιοχάς τινας τών ’Ινδιών, τής
Κίνας και αλλαχού. Εις πλείστας όμως χώρας εφαρμόζεται εκτάκτως ύπό περιστάσΐις τάς όποιας κατωτέρω θά άναπτύξωμεν.
Εις την καϋσιν τών νεκρών οί άρχαΐοι λαοί καί δη οΐ Έλληνες, περί ών κυρίως
ενδιαφερόμεθα, ήχθησαν ούχί βεβαίως έξ αντιλήψεων υγειονομικών, άλλ’ έκ. συναι
σθημάτων μεταψυχολογικών. Διακινδυνεύω την πρότασιν θεωρίας τινός, έπεξηγούσης την υπο τών άρχαίων Ελλήνων παραδοχήν τής καύσεως τοϋ πτώματος, ώς
μέσου ευγενοΰς και ευεργετικού διά τον θανόντα, καί τούς ζώντας εΐσέτι. Οί αρχαίοι
Ελληνες παρεδεχοντο ότι ό κεραυνός έξαπεστέλλετο ύπό τοϋ Διός, καί διά κεραυνού
κατεφλέγοντο οί άνθρωποι. Καί ήτο μέν ενδεχόμενον οί κεραυνόπληκτοι—οί διόβλητοι ώς τότε ώνομάζοντο—νά έτιμωρήθησαν ύπό τοϋ Διός διά τάς έν ζωή άμαρτιας αυτών, υπήρχον όμως μεταξύ αύτών καί άνθρωποι δίκαιοι, δι’ ους ή κεραυνοπληξια εθεωρηθη εύνοια τοϋ Διός, ώς άπαλλάττουσα αυτούς τών κατά τήν ζωήν δει
νών καί τής μετά θάνατον βρώσεως ύπό σαρκοβόρων ζώων ή τών σκωλήκων τής
σήψεως.
Δι οιαδηποτε όμως συναισθήματα καί άν είσήχθη ή καϋσις τών πτωμάτων,
φαίνεται ότι προσελαβε γενικόν χαρακτήρα καί έφηρμόζετο ιδίως ώς τιμητικόν
μέσον προς καταστροφήν τοϋ πτώματος αρχηγών τής φυλής καί έν γένει διακεκρι
μένων άνδρών. Τήν διαδικασίαν τής άποτεφρώσεως τοϋ πτώματος περιγράφει ό
Ομηρος εκθετών τον τρόπον καθ’ ον ό Άχιλλεύς έκαυσε τό πτώμα τοϋ Πατρό
κλου (Ίλιάς 110—225).
Έ καιον οί άρχαΐοι "Ελληνες τά πτώματα τών έν πολέμω μακράν τής Πατρίδος
και υπέρ αυτής αγωνισαμενων και πεσόντων, ΐνα τήν σποδόν αύτών μεταφέρωσιν
εις την πατρίδα. Τα πτώματα τών Μαραθωνομάχων έκάησαν εις τό πεδίον τής μά
χης και η σποδος αυτών ετάφη έκεΐ, ύπεράνω δέ έσχηματίσθη δ καί νΰν ύπάρχων
Τύμβος. Επι τουτου προσθετομεν ότι ή έπί τοϋ πεδίου τής μάχης καϋσις καί ταφή
τών Μαραθωνομάχων ήτο εκδήλωσις τιμής καί ευγνωμοσύνης προς τούς πρόασπίσαντας τήν έλευθερίαν τής Πατρίδος καί ύπέρ ταύτης πεσόντας. Συνήθως ή σποδός
τών άλλων ύπέρ Πατρίδος πεσόντων ένετίθετο εις νεκρικάς ληκύθους καί μεταφε-
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ρομένη εις τάς ’Αθήνας έναπετίθετο εις τον Κεραμεικόν. ’Αλλά καί πάσαι αί Έλληνικαί φυλαί έκαιον τα πτώματα τών μακράν τής Πατρίδος των θανόντων, ίνα έπισημως μεταφερωσι την σποδόν αυτών εις την Πατρίδα. Τοΰτο καταφαίνεται καί έκ
τής « Ηλεκτρας» τοΰ Σοφοκλεους (1126) ένθα υπάρχει ο περίφημος θρήνος τής
Ηλεκτρας περιπτυσσομενης τό αγγεΐον εν τώ όποίω κατά την δοθεΐσαν αύτή ψευδή
πληροφορίαν υπήρχεν ή σποδός του έν Φωκίδι θανόντος άδελφοΰ της Όρέστου.
,
Η νομιμως ανεγνωρισμενη, ούτως ειπείν, καΰσις τών πτωμάτων έπαυσεν εις
τους κατόπιν χρόνους χρησιμοποιουμένη διά πολλούς λόγους. Καθ’ ήμας καί ό
οικονομικός λόγος δέον να ύπολογισθή. Κατά την αρχαιότητα ή ξυλεία ήτο άφθονος,
επομένως προσιτή, οπωσδήποτε ευκόλως καί άντί μικράς δαπάνης. Βαθμηδόν όμως
ια όαση κατεστραφησαν και δια την χρησιμοποίησιν ξυλείας προς κατασκευήν με
γάλων στόλων καί δι’ άλλας άνάγκας, διό ή καΰσις τών πτωμάτων έλησμονήθη, έάν
μή τελείως κατηργήθη.
Ετερα σημαινουσα αφορμή εγκαταλειψεως τής καύσεως ύπήρξεν ή έπίδρασις
ΆΡ Χριστιανικής Θρησκείας, διότι εθεωρηθη -υπο πολλών Θεολόγων ότι ή καΰσις
τών πτωμάτων άντιτίθεται πρός τινα ρητά τών Γραφών καί διότι καί ό Ίησοΰς
έτάφη. Κατά τούς τελευταίους αιώνας ή ιδέα τής καύσεως έπανήλθέ καί ή καΰσις
ήρχισεν έκτελουμένη. ’Εν άρθροις τοΰ Reader’s Digest (Febr—1954) ύπό τόν
τίτλον: «I restore to nature» εδημοσιεύθησαν πληροφορίαν σχετικαί πρός τήν καΰσιν τών νεκρών. Εν τώ άρθρω αναφέρεται ότι τό πτώμα επισήμου προσώ που τής
Πολιτείας Καρολίνας τών Ηνωμένων Πολιτειών όνόματι Henry Laurens έκάη τή
αιτήσει του, διατυπωθείση προ τοΰ θανάτου του κατά τό 1792.
Κατα όε το 1823 απετεφρωθη εν Ρώμη τό πτώμα τοΰ Ά γγλου ποιητοΰ
Shelley, αδελφικού φίλου τοϋ Βύρωνος. Καί ό Shelley ήτο θερμός φιλέλλην, εις
πολλούς δε είναι γνωστόν το υπέρ τής επαναστατησάσης Ελλάδος ποίημά του, ύπό τόν
τίτλον Ε λ λ ά ς . Τοΰτο έδημοσιεύθη κατά τό 1822.
Της καύσεως του σώματος τοΰ Shelley επεμελήθη ό γνωστός εις τούς 'Έλ
ληνας ως φιλέλλην καί γαμβρός έπ’ άδελφή τοΰ Όδυσσέως Άνδρούτσου, Έδουαρδος Trellauny. Ούτος κατά τόν έπικήδειον διά τόν Shelley λόγον, εϊπεν : «I
restore to nature, through fire, the elements of which this mon was com
posed» δηλαδή «άποδίδω εις τήν φύσιν διά τοΰ πυρός τά στοιχεία τά όποια συνέθετον τόν άνδρα τοΰτον».
Βαθμηδόν ή καΰσις των νεκρών κατέστη συχνοτέρα καί εις πολλάς πόλεις τών
Ηνωμένων Πολιτειών και τής Ευρώπης άνηγέρθησαν άποτεφρωτικοί κλίβανοι
(crematoria) ^ προς καΰσιν τών νεκρών. ’Επιχειρήματα πρός ύποστήριξιν τής διά
ι,^ς πυράς καύσεως των νεκρών αναφερομεν κατωτέρω. Έν τω άναφερθέντι άρθρω
του Reader’s Digest αναφέρεται 6τι κατά τό 1954 ύπήρχον εις τάς 'Ηνωμένας Πο
λιτείας 207 άποτεφρωτικοί κλίβανοι καί ότι εις αυτούς άπετεφρώθησαν 72.000 πτώ
ματα, τή προηγούμενη συστάσει τοΰ θανάτων ή τών συγγενών αυτών, μετά τόν θά
νατον. Τπερ τής καύσεως, κατά τό ρηθέν άρθρον, συνηγορούν πλήν άλλων καί λόγοι
οικονομικοί, καθ’ όσον, κατά τήν προσφιλή εις τούς Αμερικανούς συνήθειαν υπολο
γισμού των πάντων, εις χρήμα, μια αποτεφρωσις στοιχίζει έλάχιστον απέναντι τών
προς ταφήν απαιτουμενων έξόδων. "Ετερος οικονομικός λόγος είναι ή άχρήστευσις
μογαλι^ εκτασεως γηπέδων, καταλαμβανομένων ώς νεκροταφείων. Τά γήπεδα δέ
ταΰτα θά ήδύναντο νά χρησιμοποιηθούν είτε πρός γεωργικούς σκοπούς, είτε διά τήν
οικοδομησιν Ιδρυματοιν κοινής ωφέλειας. Συνηγορεί δέ υπέρ τής καύσεως (άποτεφρωσεως) και το γεγονος τής ευκολίας τής μεταφοράς τών λειψάνων τοΰ θανόντος
εις τήν Πατρίδα του, έάν άπέθανεν, έν τή ξένη.
,
?
αποτεφρωσις πτώματος εντός τών άποτεφρωτικών κλιβάνων
επιτελεΐται εντός ώρας περίπου καθ’ όσον αναπτύσσεται θερμοκρασία 1500°—2000°,
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Παο’ ήμΐν 8έν ίδρύθη είσέτι άποτεφρωτικός κλίβανος. Προ τινων ετών ηγέρθη συζήτησις, έπαναληφθεΐσα καί έσχάτως, περί τού άν η καυσις του πτώματος
τών -Χριστιανών έπιτρέπεται υπό τής Χριστιανικής θρησκείας. _
_,
Τινές τών ήμετέρων Θεολόγων έξεφράσθησαν κατα της καύσεως, δια Λογους
συναισθηματικούς καί εύλαβείας πρός τήν παράδοσιν, καθ οσον μάλιστα. ο Κύριος
έτάφη. Οί πρώτοι Χριστιανοί, τον τρόπον τούτον μιμούμενοι, εθαπτον τους νεκρούς
των ή έναπέθετον αυτούς εις Κατακομβας.
· "„
,
, , ~ ,
Παλαιότεροι θεολόγοι καί άλλοι, έξηγέρθησαν κατα της καύσεως επι τη σκε6ει οτι, οί ουτω καέντες Χριστιανοί, επανερχόμενου του Κυρίου κατα , φ Δευτέραν
Παρουσίαν δεν θά ήδύναντο νά παρουσιασθώσι προ αυτου, δια την εκ της πυράς
απώλειαν τοΰ σώματος. Τύ τελευταΐον τούτο επιχείρημα εθεωρηθη υτίο των σωφρο.νων ώς άστεΐον άν μή καί άσεβές, καθ’ όσον έν τοιαυτη περιπτωσει δεν θα ηδυναντο
νά παρουσιασθοΰν προ τού Κυρίου έπανεμφανιζόμενοι υπέρ της πιστεως, μαρτυρη ^
σαντες καί καέντες κατά τούς διαφόρους διωγμούς των Χριστιανών, εν I ωμη και
*O i παρ’ ήμΐν Κ αθηγηταί τής Θεολογίας καί ’Ακαδημαϊκοί, Μπαλανος και
Π απαμιχαήλ, έδημοσίευσαν μελετάς, δι’ ων άποδεικνύεται οτι ή καυσις των νεκρών
ούδαμώς άντίκειται πρός τά δόγματα τή ς Χ ριστιανικής θρησκείας.
, „

Μια καί μόνη άντίρρησις κατά τής καύσεως των πτωμάτων ευσταθει και α υ. η
είναι ή ιατροδικαστική. Τούτο δέ διότι αν διά θανόντα τινα και απο'τεφρωθεντα αναφυώσιν ΰποψίαι εγκληματικού θανάτου, είτε διά δηλητηριασεως, είτε δι άλλου .ροπου, δεν θά καταστή δυνατή ή έξακρίβωσις τής αλήθειας αποτε^ρρωθεντος_ του π τώ 
ματος.' Διά τούτο εις άς χώρας επιτρέπεται ή καΰσις τών νεκρών,^ απαιτείται ειδική
άδεια τών ’Αρχών, στηριζομένη εις ιατρικήν γνωμοδότησιν ότι αποκλείεται πασα
υπόνοια θανάτου διά δηλητηριάσεως ή άλλης τίνος κάκωσεώς..
ν ,
Παρ’ ήμΐν, πρό τινων έτών συνεστήθη σύλλογος προπαγανδιζων τα εκ της
άποτεφρώσεως ωφελήματα, καί σκοπών τήν άνέγερσιν άποτεφρωτικου κλίβανου. Η
έμφάνισις όμως τού Συλλόγου τουτου έσβυσε ταχύτατα με.α ι'-νας ή-α ε_-.-.
Νόμιμον καύσιν ένήργησαν αί Ά ρχαί διαφόρων χωρών, προς καταστολήν
μεγάλης έκτάσεως επιδημιών, επικινδύνων λοιμωδών νόσων, ώς πανωλους, χολέρας.
Τοιοΰτόν τι Ιπραξαν οί ’Ιάπωνες κατά τήν πρό 50 έτών περίπου ενσκηψασαν εις την
Μαντζουρίαν μεγάλην έπιδημίαν πάνοπλους.
ν ,
Εις άποτεφρωτικούς κλιβάνους άπέστειλαν οί Γερμανοί κατα τον τελευταΐον
πόλεμον χιλιάδας έκ τών αιχμαλώτων των, έκ τών έγκλειστων εις τα στρατόπεδα
’Άουσβιτς, Νταχάου κλπ. Οί αιχμάλωτοι ήσαν κατά προτιμησιν Εβραίοι και 11ολωνοί. Γνωστόν έπίσης είναι ότι τά πτώματα τών άποτελούντων το επιτελειον του
Χίτλερ (Γκαΐριγκ—Γκαίμπελς κλπ.) καταδικασθέντων υπό των συμμάχων εις
θάνατον δι’ απαγχονισμού καί έκτελεσθέντων, άπετεφρώθησαν εις ένα των υπ αυτών
κατασκευασθέντων κλιβάνων καί ή σποδός αύτών διεσκορπίσθη εις τον άνεμον η
έρρίφθη είς ποταμόν.
(
'
, ,
,
ΙΙλήν τών νομίμων λόγων τής καύσεως τών πτωμάτων, ^δεον να αναφερωμεν
τούς καιομένους κατά πυρκαϊάς. Έ ν τέλει, άναφέρομεν τήν δι’ άποτεφρώσεως του
πτώματος προσπάθειαν τών έγκληματιών, νά έξαλείψωσι τά ΐχνη του υπ αυτών
τελεσθέντος έγκλήματος·. Τοιαύτην προσπάθειαν έγκληματιών έχομεν παρατηρήσει
γενομένην έν Άθήναις καί είς διαφόρους έπαρχίας. Περιώνυμος όμως δια τοιαύτην
προσπάθειαν κατέστη 6 Γάλλος Λαντρύ, όστις έκαιε μεχρις άποτεφρώσεως τα π τώ 
ματα τών θυμάτων του, έντος τής θερμάστρας τής οικίας ϊου_.
(
ε) Τ α ρ ί χ ε υ σ ι ς π τ ώ μ α τ ο ς . Οί άρχαΐοι Αιγύπτιοι ως και τινες
λαοί τής ’Αμερικής καί δή ή φυλή τών ’Ίνγκας είχον τήν συνήθειαν, θρησκευτικήν
έπιταγήν άποβάσαν, νά ταριχεύωσι τά πτώματα. Έ ν Α ίγύπτω ύπήρχον προς τούτο
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ειδικά έργαστήρια ταριχεύσεως, ή διαδικασία δέ ταύτης λεπτομερώς περιγράφεται
ύπο του 'Ηροδότου (11-86-89) προσθέτει δέ ό 'Ηρόδοτος, ότι τά πτώματα γυναι
κών, συζύγων, επισήμων άνδρών, ώς καί τών εύειδών, παρεδίδοντο εις τούς ταριχευτάς 3 ή 4 ήμέρας μετά τον θάνατον, οπότε ή σήψις τοϋ πτώματος είχεν άρχίσει,
τούτο δέ διότι, παρετηρήθησαν έκ νεκροφιλίας κρούσματα άσελγείας επί τών πτοομάτων τοιούτων γυναικών.
Προσθέτομεν ότι τά πτώματα μετά την ταρίχευσιν περιεβάλλοντο διά σίνδόνος, πολλακις δέ διά παπύρων. Τούτο ύπήρξεν εύεργετικόν διά την επιστήμην,
διότι πολλά άρχαΐα κείμενα άπεκαλύφθησαν διά τών επί ταριχευμένων πτωμάτων
άνευρεθέντων παπύρων, ώς ποιήματα τού Βακχυλίου, ή « ’Αθηναίων Πολιτεία» τού
Άριστοτελους κλπ. Νΰν ένεργεΐται ταρίχευσις προς προσωρινήν διατήρησιν τού
πτώματος, προκειμένου νά μεταφερθή τούτο εις την πατρίδα του ή νά προφθάσουν
οι μακραν ευρισκόμενοι συγγενείς νά προσέλθίοσι καί παραστώισι κατά την κηδείαν.
Ένεργεΐται όμως καί ταρίχευσις προς οριστικήν διατήρησιν τού πτώματος,
ώς λέγεται ότι έγένετο διά τά πτώματα τών Λενίν καί Στάλιν.
Δεν θά άσχοληθουμεν έν τω παρόντι άρθρω περί τών μεθόδων ταριχεύσειος
κατα την αρχαιότητα, ούδέ περί τών νΰν έφαρμοζομένων.
σ τ) Δ ι α λ ύ σ ι ς τ ο ύ σ ώ μ α τ ος δ ι ά κ α υ σ τ ι κ ώ ν φ α ρ μ άΥ- '■ν.—Καυστικαί ούσίαι είναι πολλαί. Έ ν τή τοξικολογία ώς καυστικά κυρίως, θεω
ρούνται αφ’ ενός μέν τά καυστικά οξέα (θειϊκόν—Νιτρικόν—'Υδροχλωρικόν), άφ’
ετερου δέ τά καυστικά αλκάλια (Καυστικόν νάτριον—καυστικόν κάλι). Έ κ τούτων
το θειϊκόν οξυ έχρησιμοποιήθη εις τινας περιπτώσεις προς καταστροφήν παντός
μαλακού μορίου τού σώματος καί τών οστών είσέτι. Περιώνυμος είναι ή τύχη τού
τελευταίου Ίσαρου τής Ρωσίας Νικολάου καί τής οικογένειας του. Τά πτώματα
αυτών μετά τον έκ πυροβολισμού θάνατον, έτοποθετήθησαν εντός πυκνού θειϊκοΰ
οξέος καί διελύθησαν τόσον, ώστε οι προσοορινώς καταλαβόντες τήν περιοχήν Λευκοί
τού αντικομμουνιστοΰ στρατηγού Κολτζάκ, ούδέν ίχνος τών λειψάνων ήδυνήθησαν
νά άποκαλύψουν.
Η χρησιμοποίησις θειϊκοΰ οξέος προς έξαφάνισιν πτωμάτων άπετέλεσε μέσον
εφαρμοσθεν υπό πολλών εγκληματιών. Έ κ πολλών τοιούτων περιπτώσεων περιοριζομεθα να αναφερωμεν τήν τού περιφήμου Δράκου τού Λονδίνου Τζών Χαίηγκ,
δι’ δν και ό ξένος τύπος καί ό ήμέτερος (Βραδυνή κ λπ .) ήσχολήθησαν κατά τό 1951.
Ο Χαιηγκ επλήρωσε φρίκης τήν οικουμένην, καθ’ όσον άπεδείχθη ότι οΰτος μετά
τον φονον τών θυμάτων του, ένήργει αίμοποσίαν, πίνιυν ικανήν ποσότητα έκ τού
αίματος τούτων. Κατόπιν ένεβύθιζε τά πτώματα εις άφθονον θειϊκόν οξύ, καί μετά
την διαλυσιν και τών οστών είσέτι έχυνε τον πολτόν τών πτωμάτων εις τον υπόνομον.
Δια τούτο και άν τμήμα τι οστού τίνος καί δή όδόντες είχον διαφύγη τήν έπίδρασιν
τού θειϊκοΰ οξέος, δέν άνευρέθησαν.
ζ) Μ ο υ μ ι ο π ο ι η σ ι ς.— Η έν Αίγύπτω τελουμένη κατά τήν άρχαιότητα ταρίχευσις κατέληγεν εις τήν μουμιοποίησιν τού πτώματος. ’Αλλά καί άνευ
παρασκευής ταριχεύσεως ή μουμιοποίησις δύναται εύχερώς νά έπέλθη έν Αίγύπτω
δια το θερμόν και ξηρόν τού έδάφους, έν τώ όποίω ένταφιάζονται έκεϊ. Διάταΰτα
άφθονοι σχετικώς παρατηρούνται αί μούμιαι έν Αίγύπτω. Επίσης άνευρίσκονται
πολυάριθμοι μουμιαι εις το Περού καί άλλα Κράτη τής Νοτίου ’Αμερικής, υπολείμ
ματα τής παλαιάς ’Ινδιάνικης φυλής τών ’Ίνγκας.
Αλλα και παρ’ ήμΐν δυνατόν νά μουμιοποιηθούν πτώματα, άν εύρεθοΰν εις
χώρον θερμόν ισχυρώς ανεμιζομενον και ώς.έκ τούτου ξηρόν. Περιπτώσεις τοιαύτης
μουμιοποιησεως εχομ,εν συναντήσει, μερικής ή ολικής, έπί πτωμάτων άταφων ή καί
ένταφιασθέντων.
η ) Σ α π ω ν ο π ο ι η σ ι ς π τ ώ μ α τ ο ς.—' Η σαπωνοποίησις είναι με-
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τατροπή τών μαλακών μορίων τοϋ σώματος, ενίοτε καί τών όστών εισετι, εις μαζαν
μαλακήν καί συμπαγή ώς ό σάπων. Ε πέρχεται ή σαπωνοποίησις εις πτο)ματα όιαμείναντα έν τώ ΰδατι ή ταφέντα εις λίαν ύγρον έδαφος.
,
. .
Περιπτώσεις σαπωνοποιήσεως συνηντήσαμεν έν τω Α Νεκροταφείο) Αθηνών,
άλλα καί άλλαχοϋ. Το σώμα έπί σαπωνοποιήσεως διατηρείται ^καλως και^ειναι ευδιάγνωστος ή φυσιογνωμία του θανόντος καί επομένως η αναγνωρισις αυτοΰ πολλούς,
μήνας μετά τον θάνατον.
8 . Τά δίκαια τω ν νεκρώ ν.
Πλείστα θέματα νομικής άπόψεως σχετίζονται με τον θανοντα και το πτώμα.
Άφορώσι ταϋτα τον Ποινικόν νόμον, ώς καί τον ’Αστικόν. Πληρη οπωσδήποτε τών
σχετικών προς τούς νεκρούς νομικών ζητημάτων εδημοσιευσε ποο ετών ^ εις τό
Λαϊκόν Πανεπιστήμιον τής Βραδυνής ό νομικός συγγραφευς κ. Δημ. Ζεπος, υπο τον
τίτλον τά δίκαια τών νεκρών.
^
„
„
Τότε ήτο έν ίσ/ύϊ ό παλαιός Ποινικός Νομος, εισηχθησαν όμως εκτοτο και ο
νέος Ποινικός Νόμος καί ή νέα Ποινική Δικονομία, ώς καί ό ανύπαρκτος πρότερον
’Αστικός Κώδιξ.
^
;
Δεν γνωρίζομεν εάν το ύπό τοϋ κ. Ζεπου αναπτυχθεν θέμα εξήτασεν άλλος -ν
οψει τών άναφερθέντων νεωτέρων νόμων. Ημείς, μη νομικοί, δεν όυναμεθα να αναλάβωμεν τό έργον τούτο. Μόνον έπί τοΰ θέματος τής έξυβρίσεως τοϋ νεκροΰ θα περιορισθώμεν καί πάλιν ούχί άπο νομικής πλευράς, ,αλλ απο ηθικής, παραθέτοντας
άποσπάσματά τινα άρχαίων ποιητών καί φιλοσοφούν συνιστωντων την αποφυγήν
έξυβρίσεως τοϋ νεκροΰ.
*
(
(
c
'O' πικρόχολος λυρικός ποιητής τής άρχαιότητος ’Αρχίλοχος, ο Ηαριος, εις
διασωθέν άπόσπασμά του αναγράφει :
«Ού γάρ έσθλά κατθανοΰσι κερτομειν έπ’ άνδράσιν».
«Γ ιατί δεν πρέπει νά περιγελοϋμε άνθρωπους
πεθαμένους»—μετάφρασις Βουτιερίδη.
Εις διάταξιν δέ τινα τοΰ ’Αττικόϋ Δικαίου αναγραφεται:
«Τον τεθνηκότα μή κακώς άγορεύειν»
^
_
ν
Κατά τον Άριστοτέλην άσέβημα είναι τό περί τους θεούς, τους γονείς και
τ ο ύ ς τ ε θ ν ε ώ τ α ς άμαρτάνειν.
’Εν τή ήμετέρα Ι α τ ρ ι κ ή Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α , αναφερομενοι εις τας έν τώ
Νεκροτομείο) ένεργουμένας άνατομάς πτωμάτων καί άκοσμους έκφράσεις φοιτη
τών τινων, εύτυχώς σπανίων, ώς καί τάς άπορρίψεις εις παράμερων μέρος άνθρωπίνων
οστών, δι’ ών οί φοιτηταί έμαθον τήν Ανατομίαν, άναγράφομεν τά εξής :
«Τοιαϋτα άτοπήματα δέον νά άποφεύγωνται υπο τών φοιτητών. Ο σεβασμός
■προς τό πτώμα τοΰ άνθρώπου, δέον νά διακρίνη τον πολιτισμένον άνθρωπον,^ πολλώ
δέ μάλλον τούς φοιτητάς τής ’Ιατρικής. ’Εάν τό άτομον, εις ό ανήκει τό παρ’ αυτών
έξεταζόμενον πτώμα, ούδέν άπέδωκε τή Κοινωνία, εις τούς άναταμόντας όμως αύτό
έδωκεν ευκαιρίαν σπουδής πολυτίμου καί είναι άξιον εύγνώμονος συμπάθειας και
ούνί σκωπτικών επιφωνήσεων».
Χ
ΓΡΗ Γ. ΚΑΤΣΑΣ

ΨΥΧΟΦΥΣ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΗΛΕΠΑ0ΕΙΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΣΗΡΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝ
Ά ναπαραστατική τηλεπάθεια τοϋ κτηνιάτρου Δ. Δημοσθένους .—Πώς
ο ιατρός Λορανδος υπεβαλεν ασ υνα ισ θή τω ς.—'Η περίεργος περίπτωσις τοϋ άλλοτε πρεσβευτοΰ A . Π απαδιαμαντοπούλου.
Τοΰ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ
----------------------------------- Προέδρου της Ελληνικής Έ - _______ .________
ταιρείας Ψυχικών Ερευνών

Ό
στράτευσι
έκοιμάτο

μωντο χωρικοί
καί ό ιπποκόμος του.
Κατάα τας 3 τό πρωί', Ξΐόε ειις τον ύπνο-)^τ°υ τον φίλον του καθηγητήν του Πάνεπιστημίου Λούρον λέγοντα προς αύτόν δτι ό αδελφός του, καθηγητής εις τό Ώδεΐον,
πασχών εκ πνευμανικου νο
σήματος, έπρεπε δήθεν νά
κάμη εγχείρησιν καί δτι μά
·■>/">
λιστα ή έγχείρησις επρεπε
νά γίνη εις την στέγην τής
.
οικίας, δπου ό άέρος ήτο
' Τ' v Μ . '
καθαρός.
Ό Δημοσθένους, πάντοτε
εις τό δνειρόν του, άπεδέχθη
την πρότασιν καί είδε τούς
δύο επάνω εις την στέγην,
άλλα έ άδελφός του ήτο
σταυρωμένος καί κάτι σαν
φλόγα έβγαινε άπό τό στό
μα του.
Τότε έξύπνησε ταραγμέ
νος καί διηγήθη εις τον ιπ
ποκόμον καί τούς χωρικούς
τό ονειρον, έκφράζων την
βεβαιότητα, δτι ό άδελ
Η εξαφνική διά μαγνησίου φωτογραφία αποκαλύπτει
φός του άπέθανε, έσημείωτην απάτην τού μέντιουμ Φρονσάκ, όστις διετείνετο ότι
σε δέ άκριβώς τήν ώρα καί
ενεργεί τηλεκινητικά φαινόμενα μετακινήσεως αντικειμένων
τό λεπτόν. Τό πρωΐ άένω τα μετεκίνει εις τό σκότος με τό χέρι του.
νεκοίνωσεν ως έκ περισσού
τό ονειρόν του καί εις τον ύπασπι
πίστην τήζ μοίρας ορειβατικού πυροβολικού.
Μετά δυο, λοιπον, ημέρας, μεταβας εις Σόροβιτς, είδε τον αγγελιοφόρον φέροντα προς αύτόν ένα τηλεγράφημα.
—Κύριε κτηνίατρε! τού είπε. ’Έχετε τηλεγράφημα...
—■
Ναί, ; τό ξεύρω...άπήντησεν έκεΐνος μέ άπόλυτον βεβαιότητα. Ά νοιξε το
νά ΐδώ ! Άπέθανε ό άδελφός μου...
/Όντως δέ ό άγγελιοφόρος άνοίξας τό τηλεγράφημα εΐδεν, οτι ή είδησις ήτο
αληθής.
—Μά πώς τό ξεύρατε!... εΐπε άπορων.
Την ιδίαν δμως στιγμήν, ό Δημοσθένους έπεφτε λιπόθυμος άπό τό άλογό του.
Εις την περιτωσιν αυτήν η Τηλεπάθεια αναπαραστατικής καί συμβολικής μορ
φής είναι εμφανής.
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’Αγγέλου Τανάγρα — Τηλεπάθειαι μεταξύ νοσηρών εγκεφάλων

’ Εντός τοϋ πλαισίου των όμως, ό εγκέφαλος τού κοιμωμένου παρενεβαλε
' 1£.~r ·
Γ<Χα ) ’Αντί άλλου ιατρού συνεσχέτισε τόν γνωστό του καθηγητήν, β) Περί
της έγχειρήσεως έσκέφθη Αμέσως ώς ιατρός, «τι δέν ήτο δυνατή εις την μεμολυσμενην
Ατμόσφαιραν τού χωρικού σπιτιού τού Πετέρσκο καί έπροτιμησε τον καθαρόν αέρα
τ-χΓ στέγης. Είναι δέ γνωστόν, ότι έν όνείρω καί τα πλεον^παραλογα πραγματα μας
φαίνονται φυσικά, διότι ό έλεγχος τής κρίσεως ενεργεί ελαττωματικως γ)
θάνατος έσυμβολίσθη μέ τό σταυρικόν μαρτυρίου. _δ) Γελος εσυμβολισε ακόμη . 1
ψυχήν μέ φλόγα, έξερχομένην άπό τό στόμα του Ονησκοντος.
** *
'

Ό γνωστός παθολόγος Νικόλαος Λοράνδος, όταν έπρόκειτο νά ύποστή τας
διδακτορικάς έξετάσεις του έν Παρισίοις ύπό τού καθηγητοϋ Ντεμπρεν ειχε ζωηρως
τήν συναίσθησιν 8τι θά έξετάζετο περί «Βρογχοπνευμονίας», η βεβαιοτης δε ου.η
έξηκολούθησε καί όταν εύρέθη καί πρό τού καθηγητού. Πράγματι, λοιπον, ουτος
τόν ήρώτησε περί «Βρογχοπνευμονίας».
Άνεφέραμεν ήδη εις τα προηγούμενα τεύχη των «Χρονικών» ομοιας περ
πτώσεις των ιατρών ΐ. Παπακωνσταντινίδη, Π. Παναγιωτου και Κ. Παπαθανα
σίου, Αρχιάτρου.
, , ,
„
,
,
, ' χ-ί
Εις τήν περίπτωσιν όμως αύτήν ό Λοράνδος, όστις, « ς εμφαίνεται^ και εξ
άλλων, ψυχικών φαινομένων κατατεθέντων εις τό τεύχος Ιανουάριου 1928 των « ψ υ 
χικών Ε ρευνών», έχει εντόνους διαισθητικάς ιδιότητας, υπεβαλεν ασυναισθητως
εις τόν καθηγητήν του τό θέμα πού έσκεπτετο ζωηρως.
Κατά τό 1919, ό πρεσβευτής Άνδρέας Παπαδιαμαντοπουλος, πασχών εκ
μαλακύνσεως τού εγκεφάλου, ένεκα Αρτηριοσκληρώσεις, ήτο ήδη κλινήρης απο^5
μηνών, πότε· Αναγνωρίζων καί πότε μή άναγνωρίζων τους οικείους του, αμφισβητώ/
τήν ταυτότητά των, άρνούμενος ότι ήτο έγγαμος και ουδέποτε ^δυναμενος^ να συζητήση.’Έξαφνα όμως, μίαν ημέραν, είπε εις τήν περιποιουμενην αυτόνι νοσοκομον οτι
βλέπει έξω άπό τήν πόρτα ενα Αξιωματικόν καί νά πάγη να του άνοιξη, όιοτι τους
έφερε κάτι πράγματα.
^
,
Ή νοσοκόμος νομίζουσα ότι έπρόκειτο περί ψευδαισθήσεως τόν καθησύχασε,
καί έσπευσε νά διηγηθή τά λεχθέντα εις· τούς οικείους του, διότι ένεκα του παγκο
σμίου πολέμου, ό πάσχων είχεν έγκαταλείψει τά έπιπλά του εις το Ρουχτσουκι.
Μετά είκοσι λεπτά όμως περίπου, έκρούσθή ή Ούρα καί παρουσιάσθη ο λοναγός Σνινάς, όστις Ανεκοίνωσε εις τόν άνοίξαντα υιόν τού Παπαδιαμαντοπουλου,
ότι έρχεται έκ μέρους τού στρατηγού Μαζαράκη νά φέρη τά έπιπλα των, τα οποία
ήλθαν έκ Ρουχτσουκίου έντός Βουλγαρικού βαγονιού.
"Οντως δέ τά έπιπλα παρελήφθησαν καί τό βαγόνι έμεινε εις τό Κράτος. __
Εις τήν περίπτωσιν αύτήν πρόκειται περί τηλεπάθειας μεταξύ του λοχαγού
τού συνοδεύοντος τά έπιπλα, όστις φυσικά έσκέπτετο έντόνως τόν Παπαδιαμαντοπουλον καί τού πάσχοντος.
_
,
Τό έξαιρετικώς ένδιαφέρον μόνον είναι, οτι ή κατά,στασις τού εγκεφάλου δεν
φαίνεται έχουσα καμμίαν σημασίαν διά τήν διενέργειαν τής τηλεπάθειας. P"-yP°t,a
δέ, έάν τό τηλεπαθικόν φαινόμενο'/ ήτο απλούς Ασύρματος τηλέγραφος μεταξύ 6υο
εγκεφάλων, ή παραμικρά διατάραξις ή άλλοίωσις τοϋ οργάνου τούτου θα το καθιστά
Αδύνατον.
;
,—, ,
Εις τήν παρούσαν δέ περίπτωσιν, έχομεν εγκέφαλον αλλοιωμένου απο την
Αρτηριοσκλήρωσή, μεθ’ όλην δέ τήν κατάστασιν αύτήν, ή τηλεπάθεια ενηργηΟη
άποτελεσματικώς.
,
,.
Βέβαια, υπάρχει ή έπιφύλαξις ότι Αφού ο πάσχων είχε και διαλείψεις φω-

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

«Ή ’Αστυνομία πάντοτε σώζει»
'ΐπό χ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ, Δοκ. Άρχίφύλαχος

Κάποιος μεγάλος συγγραφέας έλεγε κάπου δτι υπάρχουν αερισμένες στιγμές,
όπου ή εικόνα ενός ένθρώπου πού πρίνάπό πολλά χρόνια συνάντησες, έρχεται για λίγο
και πάλι στο νου σου υπο συνθήκες εντελώς ξενες από τό άτομο αύτό. Καί αύτό δεν
έχει καί τόσο μεγάλη σημασία, αν δεν συμβή μέσα σέ λίγο χρονικό διάστημα άπό
τήν 'ώρα που ή εικόνα του ατόμου εκείνου άναπλάστηκε στη σκέψη σου, να συναντήσης τό άτομο αύτό.
Λένε ^οτι αυτό τό φαινόμενο ανήκει στά ψυχικά φαινόμενα. «Τηλεπάθεια»
τό λένε οί επιστήμονες, «σύμπτωση άπλή», «τύχη», τό λένε οί άπλοϊκοί.
Ο,τι και νάναι όμως, εγι» ξερι» τούτο τό πράγμα."Οτι εξεπλάγην πολύ όταν,
ύστερα άπό τή φευγαλέα αναπαράσταση στη σκέψη μου τού ανθρώπου εκείνου πού
κάποτε με πλησίασε σ ενα κεντρικό πολυσύχναστο δρόμο καί μου ζήτησε νά του πώ
πού μενει κάποιος συμπατριώτης του, τον είδα σέ λίγο νά έρχεται καταπάνω
μου, ν αφηνη ένα δέμα στο τραπέζι μου και τραβώντας μιά καρέκλα κοντά μου, νά
μου λέη άγκομαχώντας:
—Μπρε, μπρέ... δεν εισι τού λόγου σ’ αστυφύλακας;
Μωρέ συ δεν εισι που <ιριν an ου δυο χρόνια μου εϊπις, πού μέν ού Θανάσης
ού Καραφωτιά,ς άπ’ τή Καλουπιτνίτσα; Σύ δέν...
—Ναι! ’Εγώ είμαι...
- ’Έλα. ν τ έ ! Καλά σύ θυμήθηκα γώ ! Μόλις σ’ είδα είπα: «Αύτόνους ε ίν ι!
Κείνου τού παλληκάρ’ πού αν δέν μούλεγε πού μέν ού Καραφο^τιάς, θά χανόμουνα
μέσ’ τήν ’Αθήνα!...» Τί κάνς ούρέ; Καλά εισι;
—Καλά ευχαριστώ...’Εσύ καλά είσαι μπάρμπα;
—Ίγώ , Μ μμ! —Ί γ ώ δέν εΐμι καλά καθόλ!!... Μπρέ ξέρς τί ίέπαθα; Ξέρ’ς
τί ντέρτ μουκαναν ΐδώ στην ’Αθήνα; Μ’ πήραν ούλα τά λεφτά μ’ !! ! Ούλα γιά ούλα!
'Ώχ, τί ίέπαθα ού έρμους...
τεινας, πιθανόν τό φαινόμενον νά διενεργήθη κατά μίαν έξ αυτών. Πάντως όμως
κάνεις δεν μπορεί ν’ άρνηθή τήν σπουδαιότητα τής παρατηρήσεως.
** *
^Ό ’Αλέξανδρος Κολαξιζέλης, φοιτητής τής ιατρικής κατά τό 1928, κατέθεσε
εις τον γράφοντα τό εξής έπεισόδιόν του:
Είδε τήν 14 Νοεμβρίου 1922, ευρισκόμενος εις τήν πατρίδα του Μιτυλήνην,
τήν έν Γερμανία άσθενούσαν θείαν του, ήτις ώς ήξευρε έπέστρεφεν εις τήν Ελλάδα,
μέσα εις καμπίναν άτμοπλοίου, ψυχορραγούσαν έν άσφυκτική καταστάσει.
Ί ότε έξύπνησε ένδακρυς; διότι τήν ήγάπα ιδιαιτέρως καί διηγήθη τό όνειρον
εις τους γονείς του. Τό άπόγευμα λοιπόν, έλάμβαναν τηλεγράφημα, οτι πράγματι ή
θεία του έπέστρεφε καί οτι άπέθανε τήν νύκτα κατά τον διάπλουν μεταξύ Πειραιώ>ς-Χίου.
Όταν δμως έφθασε τό πλοΐον, άντελήφθησαν τό πρόσωπον τής νέκρας με
λανόν εκ τής άσφυκτικής καταστάσεως πού έπροκάλεσεν ή άγωνία τού ψυχορραγήματος, άκριβώς, δπιος εις τό δνειρον.
Εις τήν περίπτωσιν αύτήν τής όποιας καί ό δέκτης, νεαρός φοιτητής άπέθανεν
εις Ιίαρισίους, έπρόκειτο περί Τηλεπάθειας άναπαραστατικής μορφής, εΟ τήν όποιαν
ενδιαφέρουσα είναι ή πιστότης τών εικόνων δχι μόνον τής καμπίνας καί τού ψυχορραγήματος, άλλά καί τής άσφυκτικής καταστάσεως τής θνησκούσης.
ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Χαρ. Σταμάτη
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—'Τ ί λέε; Πώς;
, ,
—’Άκου νά δής τί επαθα! 11ώς τ ’ν επαθα σαν αγράμματους! Α κου!...
Καί αρχίζει 6 λεβεντόγερος αυτός νά μοΰ λέη το πάθημά του. Για νά μην σας
κουράσω όμως μέ την τοπική του γλωσσά θά σάς το άφηγηθώ...πρωτευουσιανικα.
-i-

it-

\

-/

Πούλησε ό καϋμένος ό χωρικός μερικά κτήματα στμ χωρίο, του και
: κατεήλθε
πήγε
βήκε στήν ’Αθήνα νά κάνη τά ψώνια του. Κι’ εδώ στην
ηνα, ,μο ις η
,
στό καφενείο τής συνοικίας^ιά νά συναντήση κάποιον πατριώτη του που.συχναζεεκει.
Γ Ό

»

δ μ ω ΐ «τό

» Χίο Ν ,,ο γ ί

στη καρέκλα του και παρήγγειλε τον βαρύ καί όχι.
Πήρε καί μια έψημερίδα
καί βάλθηκε ν’ άνασκοπήση τή πολιτική κατάστα
ση·
,
, Τ
Περνούσαν όμως οι ώρες
καί ό πατριώτης δέν φαινό
τανε πουθενά. Ήρθε καί
τό γκαρσόνι τού καφενείου,
μάζεψε τά ποτήρια καί
τό φλυτζάνι καί στάθηκε
μπροστά στο κύρ Νικολό:
—Τον καφέ σου κύριος...
—Πόσο κάν’ ούρέ ού καφές;
—Δύο δραχμές μόνον.
—Πουλλά είνι ούρέ ! Δέν
κάν’ λιγώτιρου;
—’Ό χι. Δέν κάνουμε μεΐς
παζάρια εδώ...
—’Ιέχ’ καλώωως... λέει
ό κύρ Νικολός καί βγάζει
-Ίέχ* καλώωως... λέει ό κύρ Νικολός κα! βγάζει ένα
χρηματόδεμα...
ένα χρηματόδεμα άρκετα
επιβλητικό. Δίνει ένα πενηντάρι, παίρνει τα ρέστα καίιί ξαναβάζει τό χρηματόδεμα στή τσέπη του.
/.\\ιίη cένας
mnr 7
CM" τύπος
TUTTny* καί v/vil
λαϊκός
κάθεται δίπλα στο χωΤότε σηκώνεται άπό τή γωνία
ρικό.
—Μ’ δίνς μπάρμπα τν’ εφημερίδα νά κυττάξου κί γώ λιγάκι;
—Πάρτην ούρέ, λέει καλοκάγαθα ο χωρικός.
Ε κείνος κάνει πώς διαβάζει λίγο καί κατόπιν τήν αφήνει πάλι στο τραπέζι.
•—Περιμένς κανέναν μπάρμπα;
—Ναί, πιριμένου. Κείνους όμως δέ φαίνιτι πουθινά ακόμα...
Δέν ξέρω τί διάουλου ΐέπ αθι! Κί τού σπήτι τ ’ εϊνι πολύ μακρυά άπό δω...
—Μήπως μπορώ νά σάς πάω έγώ ως έκεΐ; πετάγεται κάποιος πού παρακο
λουθούσε τήν συζήτηση άπό δίπλα. ’Ελάτε κύριε, πάμε μαζί. ’Εγώ ξέρω καλά την
’Αθήνα...
, ,
,
,
,
Ό κύρ Νικολός όμως γνωρίζει καλά κάτι τέτοιες κακοτοπιές. Ξέρει ότι στήν
’Αθήνα υπάρχουν άπατεώνες πού προτίθενται νά σε βοηθήσουν καί στό δρόμο σέ
ξαφρίζουν. Α ρκεί νά καταλάβουν ότι είσαι έπαρχιώτης. Ξέρει άκόμα ότι οί άπατεωνες μιλούν πολιτισμένα, ευγενικά, έχουν καλά ρούχα κ.λ.π. ΓΓ αυτό ρίχνει μια άγρια

—

^

—
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ματιά στο κομψό νεαρό, πού προτίθ; ται να τον παη ως το σπίτι του συμπατριώτη
του καί του λέει ώργισμένος.
■χαζό;
—"Αντί φεύγα άπού δώ ούρέ ζαγάρ’ ! Για ποιόν μέ πέρασις, για κανένα<
εει στον
’Εκείνος φεύγει καί κάθεται στη γωνιά. 'Ο άλλος, ο λαϊκός τύπος, λεε
χωρικό;
/
„
—Καλά τούκανις! Ξιέρς τί αλάνια υπάρχουν ίδώ μπαρμπα; Αλανια να δουν
τα μάτια σου. Θέλ’ς νά πιούμε ίένα καφιδάκι μαζί;
—Νά πιοΰμ’ ούρέ, άλλά ίγώ θά κιράσου.
—Ούόχι μπάρμπα. Ίγώ θά κιράσου. Ί γώ !
—Ούόχι! Ί γώ , ίγώ, ίγ ώ !..
Παραγγέλνει τούς καφέδες ό κΰρ Νικολός. Κι’ ύστερα :
—Δεν μ’ λιές ούρέ, άπού πού εισι;
—Ί γ ώ ; Χ μ μ ! ’Απού κεΐ πού εισι κί σύ μπάρμπα!
—Δηλαδής;
—"Ε ! δεν καταλαβαίν’ς; Ίνώ μιλάμι την ίδια γλώσσα ! Δεν εισι κι κουτος, δ α !
—Ούρέ μπάς κι’ εισι κί σύ άπ’ τού Μαυρουλιθαρ’ ;
—’Έλα ντέ ! Ά πού κεΐ κοντά ε ιμ ι!
—’Αλήθεια; Ού ρέ πατριωτάκ’ ! "Αντί, εις υγείαν.
Σέ λίγη ώρα ή συντροφιά είχε γίνει τετραμελης. Και δυο άλλοι «πατριώτες»
τού κύρ Νικολοΰ έχουν προστεθή στο τραπέζι κι’ ό άνύποπτος χωρικός άνοίγει
την καρδιά του.
Πρόκειται νά πάη σέ λίγο στο Κορωπί δπου μένει ή κόρη του. Θά μείνη έκεϊ
τό βράδυ καί την άλλη μέρα θα επιστρεψη στην Αθήνα για να ψωνιση με την κόρη
του, αφού αύτός δέν ξέρει νά κάνη καλά τα ψώνια του.
'Οπότε καί οί υπόλοιποι τρεις «πατριώται» του, βρίσκονται να θέλουν να πάνε
κι’ αύτοί γιά τό Κορωπί. Βγαίνουν λοιπον και οι τεσσαρες μα^,ι και πάνε να παρουν

εκμυστηρεύεται στο κύρ Νικολό: Είναι ενδεχόμενό, του λεει, στο δρομο για το
Κορο^πί νά τούς κλέψουν τα λεφτά πού έχουν μαζί τους. Γι αυτό προτείνει να τα
φυλλάξουν όλοι μαζί μέσα σ’ ένα χαρτοφύλακα πού βαστοΰσε «ό γιατρός», ό τέ
ταρτος «πατριώτης» τής παρέας.
Βγάζει λοιπόν ό λαϊκός τύπος ένα χρηματόδεμα άρκετά μεγάλο, τό βαστμ
γιάά λίγο στά νέρια
χέρια του—γιά νά τό
το δη
δή ο κυρ Νικολος και το βάζει κατόπιν σ.ο
σ^ο
χαρτοφύλακα τού «γιατρού». Βγάζει κι’ ο άλλος το πορτοφολι του, βγάζει κι ο
«γιατρός» τό δικό του, βγάζει ό κύρ Νικολος τη δέσμη του κάπου πεντε χιλιάδες—
_
£ί*ι^ι ,ιηΥ)
r*Γ,'τΓ,ΓπΛ'λ’Τ'λ'τρ* Λ (tνι(Υτοοί?)) βγαίίει και το κλειδί
Βγαίνουν από τό ταβερνάκι
ζει λίγο καί σιγοτραγουδα :
«"Αν πας πουλί μου στο Μωρηα, άν πας στην Αγια Λαύρα
Στή
λένε «όχι»
άλλους.
Λίγο εξου απο το κεν τρο τής ’Αθήνας σταμάτησε τό ταξί. Είχε «χαλάσει»

3260

Χαρ. Σταμάτη — «Ή ’Αστυνομία πάντοτε σώζει»

καί ό οδηγός πήγε πιο κάτω για νά βρή άνταλλακτικά. Χρειάστηκε δέ καί τη βοή
θεια των άλλων για νά μεταφέρη «ένα χοντρό έργαλεΐο» μέ το όποιο θά αντικαθι
στούσε εκείνο πού έσπασε, κάτω άπό το κέντρο άκριβώς τοΰ αυτοκινήτου του...
Πήγε λοιπόν κι’ δ κύρ Νικολός νά βοηθήση. Έ νω όμως πάσχιζε νά μεταφέρη
μόνος του τό «βαρύ εργαλείο» γιά νά δείξη τη λεβεντιά του, τό ταξί έγινε άφαντο
μαζί μέ τούς «πατριώτες» καί, φυσικά, μαζί μέ τό χαρτοφύλακα καί τά λεπτά του
αθώου χωρικού...
Ινάθησε τότε ό κύρ Νικολός κάτω στο χώμα, βύθισε τό πρόσωπό του στις πα
λάμες του καί σκέφτηκε.,.Ό δροσερός αέρας τοΰ έδιωξε τούς άτμούς τής ρετσίνας
καί τό κεφάλι του άρχισε νά ξεζαλίζεται. Τότε πήδησε στο λεωφορείο πού γύριζε
καί ήλθε πάλι στην ’Αθήνα. Πήρε τον πρώτο δρόμο καί άρχισε ν’ άναζητα αστυ
φύλακα γιά νά τού πή τό πάθημά του.
Μέ είδε λοιπόν πού καθόμουνα σ’ έκεϊνο τό μικρό κέντρο, μ’ άναγνώρισε καί
μοΰ διηγήθηκε τή μυθιστορηματική περιπέτειά του.
** *
Δύο μέρες άργότερα ό κύρ Νικολός έκλήθη στο Παράρτημα ’Ασφαλείας τοΰ
Τμήματός μου. 'Η συστηματική ενέργεια τής Υπηρεσίας Καταδιώξεως τών απα
τεώνων είχε κάνει τό τρισχιλιοστό θαύμα της, βάσει τών χαρακτηριστικών πού
έδωσε τό θύμα. Κι’ ό κύρ Νικολός έκλήθη δευτέρα φορά γιά τήν άναγνώρισή τους.
Στήν ’ίδια σειρά είμασταν έξη αστυνομικοί καί οί τρεις «πατριώτες» τού χω
ρικού. Δέκατος ήταν ό συνεργός τής σπείρας, ό σωφέρ.
Είμασταν ντυμένοι όλοι σάν τό «γιατρό» τής σπείρας.’Άψογες καθαρές ενδυ
μασίες, παπιόν καί...γυαλάκια μυωπίας.
'Ο κύρ Νικολός δέν έδίστασε καθόλου. Ά ρπαξε άπό τά μαλλιά πρώτον τό
λαϊκό τύπο, υστέρα τούς άλλους, ύστερα τό «γιατρό» καί κατόπιν τον οδηγό.
"Υστερα στάθηκε μπροστά μου.
—Ίσύ ποιος διάουλους εΐσι; Κάπου σ’ ίέχου δή κι’ σέναν !
Κι’ έλαβε άπειλητική στάση άπέναντί μου, σφίγγοντας τις γροθιές του.
’Έβγαλα δμως τά γυαλιά κι’ έτσι μ’ άναγνώρισε. Μά πριν κάνω ένα βήμα
γιά νά φύγω άκουσα φωνές πίσω μου.
Γύρισα καί είδα τον κύρ Νικολό νά σηκώνη τή μαγγούρα του καί νά τήν καταφέρνη στήν πλάτη τού «πατριώτη» πού.,.ήτανε άπό τά μέρη του. Μέ πολλή προ
σπάθεια κατωρθώσαμε νά πάρουμε χωριστά τό χωρικό άπ’ τον άρχηγό τής σπείρας
πού ούρλιαζε άπό τό πόνο.
Τά λεπτά τού κύρ Νικολοΰ βρέθηκαν δλα ευτυχώς. Κι’ ό κύρ Νικολός δέν
παύει νά λέη ότι οί άστυνομ.ικοί «εινι λιβέντις ούλοι» άλλά καί δτι πρέπει οί χωρι
κοί νά προσέχουν πολύ όταν βρίσκωνται σέ μεγάλες πολιτείες, δπως στήν ’Αθήνα
λ.χ. Καί προ παντός νά μή βγάζουν πολλά λεπτά άπό τήν τσέπη τους δταν πρόκει
ται νά πληρώσουν κάτι, έναν καφέ λ.χ.
Λέει δμως καί κάτι άλλο: 'Ό τι «Ή ’Αστυνομία πάντοτε σ ώ ζει». Καί
γιά παράδειγμα άναφέρει τά δύο δικά του περιστατικά: Ε κείνο πού, σώθηκε κυ
ριολεκτικά δταν άπευθύνθηκε στον άστυφύλακα καί τού ζήτησε τή διεύθυνση τοΰ χω
ριανού του άπαιτώντας νά τήν ξέρη ό άστυνομικός, ένω αυτός ό ίδιος δέν τήν ήξερε,
καί έκιΐνο πού, σώθηκε πάλι, δταν κατήγγειλε τό πάθημά του στήν ’Αστυνομία.
Αύτό πού σας είπα παραπάνω δηλαδή.
Καί οί συμπατριώτες του τού λένε τις δικές τους περιπτώσεις, κατά τις όποιες:
«'Η ’Αστυνομία πάντοτε σ ώ ζ ε ι» .

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
- Κ Α Τ Α TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ( Α Ρ Θ Ρ Α 372— 384 Π. Κ . )

‘Υπό χ. ΔΗΜ. Κ , ΝΤΖΙΩΡΑ 'Τπαστ. Α :

Α'
ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

/.—Γενικά.
II.—' Υποκείμενον. τον εγκλήματος.
III.—Ά ντικείμενον τής κλοπής.

** ^
I . Γ ενικ ά .
"Εγκλημα, το -όποιον καθημερινώς απασχολεί τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας
καί τό όποιον, εύστόχως ΐσως, θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς τό κατ’ έξοχήν εν
διαφέρον έγκλημα των Ά στυν. 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας, είναι τό τοιοΰτον τής κλοπής.
Δι’ δ καί θά καταβληθή κάθε δυνατή από μέρους του γράφοντος προσπάθεια, ίνα
ούτος άνταποκριθή δσον τό δυνατόν καλλίτερον προς τάς άπαιτήσεις μιας κατά τό
δυνατόν επαρκούς έξυπηρετήσεως, τών καλουμένων νά διώξουν την κλοπήν έν τή πράξει.
’Ακριβώς διά τον λόγον τούτον θά έπιδιώξωμεν νά άπλουστεύσωμεν δσον
τό δυνατόν περισσότερον τά πράγματα, θυσιάζοντες δι’ αύτό, ού μόνον τήν πυκνό
τητα τής φράσεως, άλλ’ Ϊσως καί αυτήν ταύτην τήν μετ’ αύστηράς άκριβολογίας,
νομικήν έκφρασιν.
Τό έγκλημα τής κλοπής, είναι τό κατά κύριον λόγον προσβάλλον τό έ'ννομον
αγαθόν _τής ιδιοκτησίας, δι’ δ καί προτάσσεται τών τοιούτων έν τώ ειδικοί μέρει διαλαμβανομένων του Ποιν. Κώδικος έγκλημάτων. Περί τούτων ό νέος Κώδιξ όμιλεΐ
εις τό ΚΓ' κεφάλαιον αύτοΰ καί δή διά τών άρθρων του 372—384, ών επακολουθεί
διεξοδική άνάπτυξις.
Διά τών διατάξεών του αύτών ό Κώδιξ έμφανίζεται άπλούστερος ή ό καταργηθείς Π.Ν. Εϊδικώτερον δέ, άπλουστεύονται αί περιπτώσεις τής διακεκριμένης
κλοπής. Προβλέπονται αΐ περιπτώσεις κλοπής καί ύπεξαιρέσεως ευτελούς άξίας,
έφ’ ών μάλιστα ενίοτε καθιεροΰται καί λόγος άτιμωρήτου τής πράξεως κατά τήν
τού δικαστηρίου κρίσιν. Ή περί ληστείας διάταξις εγκαταλείπει τήν άφόρητον τού
Π.Ν. περιπτωσιολογίαν, ενώ έξ άλλου ρητώς έξομοιοΐ προς ταύτην καί τήν καλουμένην ληστρικήν έκβίασιν (') ’Αλλά περί πάντων τούτων λεπτομερώς κατωτέρω.
Ό νομοθέτης τού νέου Κώδικος εύρέθη εύθύς έξ αρχής προ τού εξής προβλή
ματος. Θά έ'πρεπε νά δοθή εις τήν κλοπήν εις νομοθετικός ορισμός ή μήπως ήρκει
ή περί τής έννοιας ταύτης, κοινωνική άντίληψις; 'Ο ήμέτερος νομοθέτης άκολουθήσας τήν πρώτην τών ανωτέρω απόψεων, διά τού άρθρου 372 § 1 τού Π.Κ., ούτινος πρόδρομος ή διάταξις τού Ν.Δ. 615 τού 1948, δίδει ορισμόν τής κλοπής καί τούτο,
διότι, κατά τήν σκέψιν αύτοΰ (2), κατ’ αύτόν τον τρόπον αντιμετωπίζονται πλεΐσται δσαι άμφιβολίαι καί διαφωνίαι, αίτινες προέκυψαν έν τή έφαρμογή τών σχε
τικών τού νόμου διατάξεων, κυρίως έκ τού γεγονότος δτι, ούτε έν τή κοινωνική,
ούτε έν τή επιστημονική άντιλήψει έχει έπιτευχθή ομοφωνία, δσον άφορα τον εΐδικώτερον καί έν ταΐς λεπτομερείαις του προσδιορισμόν τής έννοιας αύτοΰ.
1. "Ιδε πλείονα εις Εισηγητικήν Έκθεσιν συνοδεύουσαν τον Κώδικα II Γ' 9 στοιχ. στ'.
2. Τδε πλείονα εις Αίτιολογικήν Έκθεσιν (Ζαχαρόπουλος 1950 σελ. 353 έπ.).
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Κατά τδ άρθρον 372 λοιπόν του II.Κ. ((Κλοπήν πράττει δ έκ τής κατοχής
έτέρου άφαιρών ξένον (έν δλω ή έν μέρει) κινητόν πράγμα, επί σκοπώ παρανόμου
ίδιοποιήσεως αύτοΰ».
II. 'Υποκείμενον του εγκλήματος.
Έ κ του ώς άνω ορισμού συνάγεται δτι υποκείμενον του έγκλήματος τής κλο
πής δύναται να είναι πά.ς τις, μέ μοναδικήν έξαίρεσιν ώρισμένους συγγενείς τοΰ κα
τόχου ή κυρίου τοΰ πράγματος, οΐτινες κλέπτοντες, χαρακτηρίζονται ώς ύφαιρέται,
τοΰ έγκλήματος διωκομένου έν τή περιπτώσει ταύτη κατ’ έγκλησιν, κατά τά κα
τωτέρω έκτιθέμενα (άρθρον 378 Π .Κ .).
III. ’Α ντικείμενου τής κλοπής.
Κατά τήν ρητήν τοΰ νόμου διατύπωσιν ώς αντικείμενου τής κλοπής χαρα
κτηρίζεται παν κινητόν πράγμα, ξένον (έν δλω ή έν μέρει). Περί τής έννοιας των
δρων τούτων παρατηρητέα τά έξής :
Α Π ρ ά γ μ α. Ως πρά.γμα θεο^ρεΐται πά.ν τμήμα τής άπροσώπου (ρύσεως,
δεκτικόν εξουσιασεως. Δεν εχει οθεν σημ.ασίαν, άν τοΰτο εύρίσκεται εις στερεάν ή
ύγράν ή άέριον κατάστασιν. Δεν δύναται επίσης νά θεωρηθή, ώς πράγμα ό ζών άν
θρωπος, ούτε εν άϋλον αγαθόν ή εν δικαίωμα (3) Ά ντιθέτως ούδεμία δύναται νά
ύπαρξη αμφιβολία οτι πράγμα αποτελεί καί παν έγγραφον έχον καθ’ εαυτό αξίαν,
έστω και απο διαθεσεως (αυτόγραφα μεγάλων άνδρών, φωτογραφίαι παλαιαί κ λπ .)
ή έγγραφον δπερ ένσωματώνει άπαίτησίν τινα, ώς λ. χ. τό βιβλιάριου τοΰ ταμιευ
τήριου, η επιταγή ή το δελτίου τροφίμων κλπ. Τοΰτό, διότι διά τής άνταλλακτικής
αυτών αξίας ή επιτυγχάνεται αμέσως ή αυξησις τής περιουσίας τοΰ άφαιροΰντος
αυτα, λ.χ. δια τής άφαιρέσεως τοΰ αύτογράφου, ή πραγματοποιείται τοΰτο διά τής
χρησιμοποιησεως τοΰ εγγράφου τής μέ τήν έκδοσίν του σχετιζομένης.
Εις την τελευταιαν ταυτην περίπτωσιν νομίζομεν, δτι δεν θά ήτο άσύμφωνον
προς τον νομον, ότι η τοιαύτη άφαίρεσις καί έν συνεχεία χρησιμοποίησις τοΰ έγγράφου συνιστά συρροήν κλοπής καί άπάτης. ’Επί τή βάσει τής σκέψεως ταύτης διαρκουσης τής υπηρεσίας μας εις ΚΓ' Παρ/μα ’Ασφαλείας έστηρίξαμεν κατηγορίαν
επι κλοπή και απατη κατά νεαροΰ κλέπτου ώρολογίων καί λοιπών μικροαντικειμένων ανηκοντων εις εργατας τοΰ έν '1 μηττω Ελληνικού Πυριτιδοποιείου καί Καλυ
κοποιείου, ένθα και ούτος ειργαζετο, δστις άφαιρέστας μετ’ άλλων άντικειμένων
και έγγραφον (διατακτικήν) επ’ όνόματι άλλου έκδοθέν ύπό τοΰ έργοστασίου, μετέβη
εις το πρατήριου υφασμάτων καί έμφανισθείς, ώς ό κάτοχος τής διατακτικής, έξώφλησεν αυτήν λαβών βεβαίως διάφορά της άρεσκείας του είδη. Καί τοΰτο, διότι ό
ειρημενος ψευδώς παρεστησεν εαυτόν, ώς φέροντα τό δνομα τοΰ δι’ δν έξεδόθη τό
ώς άνω έγγραφον συναδέλφου του.
Β ( Π ρ ά γ μ α ) κ ι ν η τ ό ν . 'Ως κινητόν θεωρείται τό πράγμα τό ύπό τήν
φυσικήν έννοιαν αυτοΰ τοιοΰτον, ήτοι παν δπερ ό κλέπτης δύναται ν’ άποσπάση ή
ν αφαίρεση εκ τοΰ εν ώ εύρίσκεται τόπου καί νά παραλάβη μεθ’ έαυτοΰ. ”Αρα τοι
οΰτον είναι το δυναμενον να μετακινηθή άπό τίνος τόπου εις έτερον, χωρίς νά έξεταζηται άν και κατα το ’Αστικόν Δίκαιον έκλαμβάνεται (χαρακτηρίζεται) ώς κι
νητόν. Παραμένουν οθεν κινητά υπο την τοΰ Ποινικού Δικαίου έννοιαν καί τά πλοία,
κινηταί αίκίαι, έξαρτήματα τούτων, έντετοιχισμέναι βιτρίναι (Α.Π. 103/1936),
λίθοι και εξαρτήματα υδρομύλου (Α.Π. 241/35), παρ’ δτι ταΰτα κατά ρητήν τοΰ
’Αστικού Δικαίου επιταγήν χαρακτηρίζονται ώς άκίνητα.
Κατα ταΰτα έπομένως, έφ’ δσον ώς κινητά έκλαμβάνονται τά έν τή φυσική
των έννοια τοιαΰτα, ουδεμία δύναται νά γεννηθή αμφιβολία, δτι άντικείμενον~κλο3.
σελ. 162.

’Ίδε σχετικώς καί Γάφον «Τδ έγκλημα τής ύπεξαιρέσεως» έν Ποιν. Χρον, Τόμ. Α
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πης δύνανται να αποτελέσουν τά μέχρι πρό τίνος άκινητα, ώς λ.χ. τά έκριζούμενα
δένδρα, οι αποχωρισθέντες καρποί, κ.λ.π. Έ κ των άνωτέρω συνάγεται δτι τδ πράγμα
πρεπει να είναι ενσώματον, ήτοι ύποπίπτον εις τάς του ανθρώπου αισθήσεις, επιδε
κτικόν δέ καταλήψεως καί άφαιρέσεως. Των άσωμάτων δθεν αντικειμένων αδύ
νατος ή κλοπή. Είναι δμως τούτο ορθόν καί σύμφωνον προς την λαϊκήν περί δικαίου
συνείδησιν; Αναμφισβητήτως όχι. Δι’ δ καί ύπό τό κράτος τού προϊσχύσαντος
δικαίου μας, πλεϊσται δσαι έδημιουργήθησαν αμφισβητήσεις, αν καί ή τοιαύτη ίδιοποίησις άσωμάτων πραγμάτων άποτελή κλοπήν. Ουτω ζωηρώς συνεζητήθη τό ζή
τημα αν δεκτικός κλοπής ήτο καί ό ήλεκτρισμός, των μέν όποστηριζόντων δτι κατα
φατική λύσις ήτο άπαράδεκτος, ώς καταφανώς παραβιάζουσα τήν άρχήν «ούδεμία
ποινή άνευ νόμου» των δέ, δεχομένων τήν άντίθετον λύσιν, έπί τή βάσει τής διασταλ
τικής ερμηνείας των αναλογών τού Π.Ν. (μή όμιλούντος περί τού θέματος), διατά
ξεων, ήτις έρμηνεία ήτο ένδεδειγμένη, ώς άποδίδουσα τό άληθές νόημα τής συγκε
κριμένης περί κλοπής διατάξεως.
"Ενεκα τούτου, ό· νέος Κώδιξ διά ρητής διατάξεώς του καί δή διά τής 2ας §
τού έξεταζομένου άρθρου, έξομοιοΐ προς ξένον κινητόν πράγμα καί τά άσώματα
τοιαϋτα. Κατά τήν έν λόγω διάταξιν «ώς κινητόν πράγμα θεωρείται καί ή ενέργεια
τού ήλεκτρισμοΰ, τού ατμού καί πάσα άλλη ενέργεια».
Κατά τον Π.Ν. μεταξύ των δεκτικών κλοπής πραγμάτων αναγράφονται καί
τά έργα τού άνθρωπίνου νοός καί τούτο, διότι ένσαρκοΰται έν αύτοΐς, ή ανθρώπινη
διάνοια. Ά ντιθέτως ό νέος Κώδιξ δεν περιέλαβε τοιαύτην διάταξιν, θεωρήσας αύτήν ως περιττήν διότι, ώς καί ύπό τής αίτιολογικής έκθέσεως τονίζεται, «ούδεμία
δύναται νά γεννηθή αμφιβολία, δτι καί ταΰτα δύνανται νά γίνωσιν άντικείμενον κλο
πής, δταν συντρέχωσιν οί δροι αύτής, πρόκειται δέ, περί, δλως άσκοπου έξάρσεως» (‘ )·
Ά λλ’ έρωτάται τά πτώματα δύνανται νά καταστώσιν άντικείμενον κλοπής;
Κατά τήν κρατούσαν γνώμην, καί όρθώς φρονοΰμεν, τά άνθρώπινα πτώματα τά διά
ταφήν ή άποτέφρωσιν προοριζόμενα, δέν άνήκουσιν εις τήν κυριότητά τίνος. Συνε
πούς δέν νοείται κλοπή αύτών*. Ά ντιθέτως τά τοιαΰτα τά προοριζόμενα προς έξυπηρέτησιν επιστημονικών σκοπών, ώς καί τά άνατομικά παρασκευάσματα, άποτελούν πράγματα καί είναι δεκτικά κλοπής. Ά ν επομένως φοιτητής τις άφαιρέση,
άποκόπτων ταύτην, τήν χεΐρα νεκρού έκ τού νεκροτομείου, έ'νθα τό πτώμα παρεδόθη
π.χ. συμφώνως προς τήν τελευταίαν βούλησιν τού εις δν άνήκεν, πράττει κλοπήν.
Δέν πράττει δμως τοιαύτην άν άφαιρέση ταύτην άπό τήν έκκλησίαν, ένθα προσωρι
νούς άναπετέθη τδ πτώμα,'ίνα άργότερον ταφή.Ά λλ’είναι τούτο1ορθόν; Ασφαλώς δχι.
Δι’ δ καί προς άντιμετώπισιν τού ζητήματος ειδικήν άφιεροΐ ό Κώδιξ διάταξιν, τήν τού άρθρου 201 μέ τίτλον «Περιύβρισις νεκρών» καθ’ ήν: «'Ο άπό τής
παραφυλακής τών έχόντων δικαίωμα αύτογνωμόνως άφαιρών νεκρόν ή μέλη ή τήν
τέφραν τοιούτου ή ό ένεργών σχετικώς προς ταύτα ή προς τάφον πράξεις ύβριστικώς
άναρμόστους, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών». Κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τής αίτιολογικής έκθέσεως, ή διάταξις δέν περιλαμβάνει καί τάς έπί νεκρών
έπιστημονικάς έργασίας. Έ ξ άλλου ούς ύβριστικώς άναρμόστους έπί τού νεκρού
πράξεις νοητέον κυρίως τάς έπί πτωμάτων έπιτελουμένας τοιαύτας, άπό μέρους
γενετησίως διαστροφών προσώπων, άτινα κατ’ αυτόν τον τρόπον ικανοποιούν τήν
βδελυράν αύτών διαστροφή των (δ). Τάφος δέ είναι τό μέρος ένθα όριστικώς έναπετέθη τό πτώμα. 'Ο έπ’ αύτοΰ ένεργών άνάρμοστον πράξιν, περιυβρίζει τον νεκρόν καί
τιμωρείται κατά τάς διατάξεις τού έξεταζομένου άρθρου.
Συναφές προς τό προκείμενον είναι καί τό ζήτημα τής κλοπής πράγματος ή πραγ
μάτων εις τον νεκρόν υπαρχόντων. Περί τούτου άμέσως κατωτέρω έν οΐκείω τόπω.
4. ’Ίδε πλείονα εις Ζαχαροπούλου op. cit. σελ. 35S.
5. "Ιδε πλείονα εις Κάτσα: ’Ιατροδικαστική, τόμ. Β' σελ. 3ο.1
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Δημ. Κ. Ντζιώρα

Γ' (Π ρ ά γ μ α) ξ έ ν ο ν. Τό ύπό του κλέπτου άφαιρούμενον πράγμα,
πρέπει νά είναι ξένον, έν όλω ή έν μέρει. Ξένον δέ είναι τδ μή διατελρΰν ύπδ την
κυριότητα ή την κατοχήν τοϋ κλέπτου, άλλα τελούν ύπδ την εξουσίαν (κατοχήν ή
κυριότητα) άλλου προσώπου, εΐτε φυσικόν, εΐτε νομικόν είναι τούτο, ώς λ.χ. πολι
τείας, έταιρίας κλπ. Κατά συνέπειαν δεν δύναται νά πράξη κλοπήν ό κύριος τού
πράγματος, έστω καί άν δεν είναι κάτοχος αύτοΰ, ώς λ.χ. συμβαίνει εις ας περιπτώαφαιρουμενου

κοΰ Δικαίου, κατά δέ τήν κρατούσαν άποψιν δεν είναι νοητή ιδιαιτέρα τις έννοια
κυριότητος έξυπηρετοΰσα τδ Ποιν. Δίκαιον καί μόνον αυτό.
Τό πράγμα δυνατόν νά είναι ξένον έν μέρει μόνον. Διά της τοιαύτης διατυπώσεώς του, ό νέος νόμος καθιστά περιττήν τήν διάταξιν τού άρθρου 372 § 1 τού
Π. Ν. καθ’ ήν ώς κλέπτης χαρακτηρίζεται καί 6 κληρονόμος, ό έκ τής άμερίστου
είσέτι κληρονομιάς άφαιρών τι, ώς επίσης καί δ συνεταίρος ό έκ τού κοινού πράγματος
ή ταμείου άφαιρών, άφ’ ού εις τήν πρώτην περίπτωσιν τδ πράγμα είναι έν μέρει
μόνον ίδιον τού άφαιροΰντος, εις τήν δευτέραν δέ, ή καθ’ ολοκληρίαν ξένον, άν ή
εταιρία άποτελή νομικόν πρόσωπον, ή έν μέρει ίδιον καί έν μέρει άλλότριον, άν αΰτη
δεν άποτελή νομικόν πρόσωπον, άλλ’ άνήκει κατά συγκυριότητα εις τούς συνεταίρους.
Κλοπή δεν δύναται νά ύπάρξη, όταν τά άφαιρούμενα πράγματα είναι άδέσποτα,
άφοΰ ταΰτα εις ούδενός τήν κατοχήν ή κυριότητα άνήκουν. Συνεπώς, ό τά ύπό τίνος
οίκειοθελώς έγκαταλειφθέντα (re? derelicta) ιδιοποιούμενος δεν πράττει κλοπήν
(6), όπως τοιαύτην δεν πράττει καί ό ιδιοποιούμενος τό ύδωρ τής θαλάσσης, τά
άτίθασα ζώα ή τούς έν τώ πελάγει ΐχθεΐς (res nullras). Ά ντιθέτως άγρια ζώα έντός
περιφράκτου χώρου καί ιχθύς έντός ιχθυοτροφείου ή άλλων περίκλειστων ιδιοκτήτων
ύδάτων δεν είναι άδέσποτα. ’Άγριον ζώον συλληφθέν καθίσταται άδέσποτον έάν άνακτήση τήν έλευθερίαν του, ο δέ κύριος αύτοΰ δέν λάβη άμελλητί, τά προς καταδίωξιν
αύτοΰ μέτρα. "Οσον άφορά έξ άλλου τά ημιάγρια (τιθασσευθέντα), ούς λ.χ. αί περιστεραί, τότε καθίστανται άδέσποτα, όταν άποβάλλουν τήν εξιν τής έπιστροφής.
Τοιαύτας λοιπόν περιστεράς ιδιοποιούμενος τις, δέν καθίσταται κλέπτης. Εύκαιριακώς άναφέρομεν περίπτιυσιν καθ’ ήν άστυφύλαξ σκοπός μάς έφερεν εις τό Α' Άστυν.
Τμήμα ζεύγος περιστερών προσδεδεμένας άλλήλοις. Ταύτας θά έπρεπε ν’ άπελευθερώσωμεν. Δέν έπράξαμεν τούτο, έπειδή δέν άπεκλείσαμεν τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν
αύται προσφάτως άγορασθείσαι προσεδέθησαν, ύπό τού νέου κυρίου των, άπελευθερούμεναι δέ, ένδεχομένως νά έπέστρεφον εις τήν οικίαν τού τέως κυρίου των, άλλά
καί διότι κατ’ έπιταγήν τών προϊσταμένων μας (κ. Ύποδ/ντοΰ) έδει νά έκποιήσωμεν
αύτάς καί νά καταθέσωμεν τό έκπλειστηρίασμα εις τό Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί
Δανείων, όπερ καί έπράξαμεν. Άναμφισβητήτως ούδείς νόμος μάς ύπεχρέουπρός
τούτο, πολλώ μάλλον άφοΰ έπρόκειτο περί πράγματος εύτελοΰς άξίας.
Τό σμήνος μελισσών άποδημήσαν καθίσταται άδέσποτον, έάν ό κύριος αύτοΰ,
δέν λάβη άμελλητί τά προς καταδίωξιν αύτοΰ μέτρα (’Ίδε καί’άρθρα 1077,1078Α.Κ.).
Ά ντιθέτως τά άπολωλότα δέν δύνανται νά έκληφθώσιν ώς άδέσποτα, διότι ό
κύριος αύτών ένδέχεται ν’ άναζητήση ταΰτα. Ούχ’ ήττον όμως έπειδή δέν εύρίσκονται
έν τη κατοχή αύτοΰ, δέν δύναται νά γίνη λόγος καί περί άφαιρέσεως έκ τής κατοχής

6.
Δέν δύνανται όμως νά θεωρηθώσιν ώς έγκαταλελειμμένα τά ενδύματα στρατιώτου
τινός, άτινα έδόθησαν αύτω ύπό τοΰ Κράτους, έστω καί άν ούτος έκουσίως έγκατέλειψεν
αύτά (διότι ταΰτα άνήκουν εις τήν κυριότητα τοΰ Κράτους) όπως επίσης καί τά ήμερα ζωα,
έστω καί ά.ν διέφυγον τήν φύλαξιν τοΰ κυρίου των. (Τάφος άπό τής έδρας).
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ετέρου. "Ινα μή λοιπόν παραμένωσιν ατιμώρητοι τοιοΰτοι δράσται, συνε πεία της βα
σικής γνωστής μας αρχής n.c.n.p.S.l., ό νόμος χαρακτηρίζει ώς ιδιώνυμον έγκλημα
τήν παρασιώπησιν~εύρέσεως διά τοϋ άρθρου 376 αύτοΰ. Κατ’ αυτό «δστις ευρίσκει
πράγμα απολωλός, καί δεν άναγγέλλει τήν ευρεσιν έντός δέκα τεσσάρων ήμερων εις
τήν αρχήν ή εις τό κοινόν ή εις τον δικαιούχον, τιμωρείται διά χρηματικής ποινής.
"Αν τό πράγμα είναι άσημάντου άξίας τό δικαστήριον δύναται νάκρίνη τήν πράξιν
άτιμώρητον». Έρωτάται όμως' ό παρατυχών κατά τήν απώλειαν, δστις καίτοι άντιληφθείς αύτήν δέν ειδοποίησε τον κάτοχον τοϋ πράγματος, δέον νά κριθή ώς κλέπτης
ή ώς παρασιωπήσας ευρεσιν; Όρθότερον νά εΐπωμεν, δτι είναι κλέπτης, διότι γενόμενος επίτηδες παραίτιος της άπωλείας, δέν δύναται νά θεωρηθή εύρέτης. (Χοϊδάς
1928 Θέμις ΛΘ σελ. 573) (7).
Καί ό θησαυρόν άνευρίσκων καθίσταται κλέπτης, άφοΰ ό θησαυρός κατά τό
ήμισυ άνήκει εις τον κύριον τοϋ έν ώ εύρέθη πράγματος. "Αρα δέν θά κριθή ώς ένοχος παρασιωπήσεως εόρέσεως, τοϋ θησαυροΰ μή άνήκοντος εις τήν κατηγορίαν των
απολωλότων.
’Ήδη έρωτάται' ό'άφαιρών τοϋ νεκρού πράγματα, καθίσταται κλέπτης ή μή
πως ταΰτα είναι αδέσποτα; Ή επί τοϋ προκειμένου άπάντησις είναι ή εξής: Πριν ή
ό νεκρός έναποτεθή εις τον τάφον, δέν έχει γίνει εϊσέτι όριστικώς ή κατάθεσις των
πραγμάτων. Ή εις τό φέρετρον άπόθεσις ενδυμάτων, κοσμημάτων κλπ. καί ή ένδυσις ακόμη δι’ αύτών τοϋ νεκροΰ, δέν περιέχει ήδη παραίτησιν τοϋ κυρίου καί κατόχου
αύτών από των δικαιοομάτων του, είναι δέ ταΰτα μέχρι καί τής τελευταίας στιγμής
δεκτικά, ύπ’ αύτοϋ (κυρίου κλπ.) έξουσιάσεως. Άφαίρεσις δθεν αύτών παρ’ ετέρου
έχει δλα τά στοιχεία τής κλοπής, περιττεύει δέ οίαδήποτε ιδιαιτέρα περί τοϋ θέματος
διάταξις. Τί ρητέον όμως, αν τις λάβη αύτογνωμόνως άντικείμενα έκ των έν τώ
τάφω υπαρχόντων, άφοΰ διάνοιξη τοΰτον; Κατά τά ανωτέρω λεχθέντα ταΰτα είναι
άνεπίδεκτα κλοπής, καθ’ ό άοέσποτα καί μή τελοΰντα έν τή κατοχή ούδενός, άφοΰ
ούδείς δύναται ν’ άσκήση έπ’ αύτών κυριαρχίαν. Διότι ώς έλέχθη πράγμα είναι «πάν
τμήμα τής άπροσώπου φύσεως δεκτικόν έ ξ ο υ σ ι ά σ ε ω ς». Δέν είναι έπομένως
δυνατόν νά γίνη έπί τοΰ προκειμένου λόγος περί κλοπής. ’Αλλά καί έπί τή βάσει τής,
περί ής άνωτέρω λεπτομερώς, διατάξεως τοΰ άρθρου 201 (περιύβρισις νεκρών) τοΰ
Κώδικος έπιβολή τιμωρίας είναι άπαράδεκτος. "Ενεκα τούτου λοιπόν καί προς μή
άποφυγήν τής τιμωρήσεως τοιούτων δραστών, ό Κώδιξ περιέλαβεν έν έαυτώ καί
τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 373 αύτοϋ καθ’ ήν:«'Ω ς υπαίτιος κλοπής τιμωρείται καί
δστις, έπί σκοπώ παρανόμ,ου περιουσιακής ώφελείας έαυτοΰ ή τρίτου, τυμβωρυχών
νεκροσυλήση».
Κατά ταΰτα έπομένως διά τήν συγκρότησιν τοΰ προκειμένου εγκλήματος
άπαιτοΰνται τά κάτωθι στοιχεία: α) τυμβωρυχία, ήτοι ορυξις τοΰ τάφου προς σύλησιν αύτοϋ, δηλ. προς άφαίρεσιν τών μετά τοΰ νεκροΰ συνταφέντοον καί β) άφαίρεσις τών τοιούτων άντικειμένων. "Αν δθεν έλλείπη τό έν τών στοιχείων τούτων νεκροσυλία δέν ύφίσταται. 'Ο άνορύσσων οΰτω τάφον ίνα άσελγήση έπί τοΰ πτώματος
δέν παρέβη τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 373 Π.Κ. ’Εάν κατά ταΰτα ό έλλην δικαστής
έκαλεΐτο νά δικάση τον περίφημον γάλλον λοχίαν Bertran (1870) ή τον όμοπάτριόν του χωρικόν Adrisson, οί'τινες φανατικοί νεκρόφιλοι δντες (8) έξέθαπτον γυ
ναίκας, άς παρηκολούθουν κατά τήν ταφήν των καί συνουσιάζοντο μετ’ αύτών προς
ίκανοποίησιν τοΰ βδελυροΰ καί έπαράτου αύτοϋ διαστρόφου πάθους των, δέν έπρεπε
νά καταδικάση αύτούς έπί τυμβωρυχία. Πλήν, οί εΐρημένοι δέν θά διέφυγον τής τι
μωρίας άτε παραβάντες τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 201 Π.Κ. ώς άνοίτέρω.
7. Τάς τής εύρέσεως άπολωλότων άστικάς ύποχρεώσεις, 8ικαιο>ματα καί εύθύνας κανο
νίζουν τά άρθρα 1081—1092 A. Κ.
8. ”Ι8ε Κάτσα op. cit. σελ. 34.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΟΙ "ΑΑΪΟΝΣ,, ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Κ ο ινω φ ελές σωματεΐον τής ’Αμερικής με παράρτημα εις ’Αθήνας—
’Απονομή μεταλλίου εις 'Υ π αρ χιφ ύλακα τ ή ς ’ Α στυνομίας Πόλεων—
’Ά λλες καλές π ράξεις.
’Από σχετική περιγραφή εις έφημε---------------------------------- ρίδα « ’Απογευματινή» ΰπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. Μ . ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ

Τήν 25ην ’Ιανουάριου 1956 οί «Αάϊονς» των ’Αθηνών, άπένειμαν μετάλλων
εις τον καλλίτερον αστυνομικόν τοΰ 1955, τον 'Υπαρχιφύλακα κ. Αντ. Φελουκατζήν,
κατά δοθέν προς τιμήν του γεύμα έν τώ ξενοδοχείω τής Μεγάλης Βρεττανίας,
δπου ό Πρόεδρος τοΰ ένταϋθα παραρτήματος τής όργανώσεως «Αάϊονς» κ. Π.^ϋανθόπουλος προσεφώνησεν αυτόν ώς άκολούθως :
«Κύριε 'Υπαρχιφύλαξ, ’Αγαπητοί Φίλοι «Αάϊονς», Κύριοι,
Πρωτοφανές καί πρωτάκουστο θά φανή σ’ όλους τό τί συντελειται σήμερα
εδώ σ’ αυτή την αίθουσα, πολύ συμβολικό καί μέ νόημα πολύ βαθύτερο απ’ δ,τι επι
φανειακά παρουσιάζεται.
’Εδώ στον τόπο μας όπου—όπως καί σέ πολλά μέρη τοΰ κόσμου—σχεδόν
πάντοτε ή άξια ένός ανθρώπου μετριέται καί αύξομειοΰται άναλόγως με τό χρήμα
πού έχει—ή πού φαίνεται ότι έχει— έδώ πού —προ παντός τις μέρες αυτές—ή κανο
νική άσχολία μας είναι ή πολιτικολογία ή ό κομματισμός ή—όπως τώρα μέ τις εκλο
γές—ή ψηφοθηρία καί ή ρουσφετολογία, ήλθαμε έμεϊς οί λίγοι—καί ό κόσμος άς
Τί ρητέον όμως, αν τις λάβη αύτογνωμόνως άντικείμενα έκ τών ύπαρχόντων
έν τώ τάφω, όταν τό άνοιγμα τοΰ τάφου έγινεν εντολή συγγενών τοΰ ένταφιασθέντος;
Κατά τό ύπ’ άριθ. 319/34 βούλευμα τοΰ Έφετείου Αιγαίου, ό τοιοΰτος δρά
στης έχαρακτηρίσθη ώς τυμβωρύχος (9) έπί τή κάτωθι αιτιολογία: «Λογίζεται
πραχθεΐσα έν προκειμένω ή πράξις τής νεκροσυλίας (τυμβωρυχίας) καίτοι τό ά
νοιγμα τοΰ τάφου είχε γίνει τή έντολή τοΰ μηνυτοΰ πατρός τής θανούσης, έφ’ όσον
προέκυψεν, ότι ό κατηγορούμενος άνοίγων τον τάφον είχε λάβει αύτογνωμόνως επι
σκοπώ ΐδιοποιήσεως τά έν αύτώ εύρεθέντα άντικείμενα, πριν ή περισυλλεγοΰν καί
άνακομισθοΰν έκεΐθεν τά λείψανα τοΰ νεκροΰ».
'Η άπόφασις είναι ΐσως σύμφωνος προς τάς άπόψεις της άντεγληματικής πο
λιτικής. Φρονοΰμεν όμως ότι ή αιτιολογία της, ούδένα δύναται νά πείση. Διότι καθ’
ά άνωτέρω τοιαΰτα άντικείμενα είναι άδέσποτα μή άνήκοντα εις τούς κληρονόμους
τής θανούσης. ’Ακριβώς δέ, διά τήν άντιμετώπισιν τής περιπτώσεως ταύτης έχει
θεσπισθή τό έν λόγω άδικη μα. Έλλείποντος όθεν εις τήν συγκεκριμένην περίπτουσιν
τοΰ α' στοιχείου τοΰ προς πραγμάτωσιν τοΰ έγκλήματος άπαιτουμένου (άνόρυξις
τάφου), δέν ύφίσταται τό άδίκημα. ’Ά λλως τε καί έξομοίωσις τοΰ άνοίγοντος τάφον
διά νά συλήση αυτόν, μέ τον έργάτην τον κατ’ έντολήν άνασκάπτοντα αύτόν, δέν είναι
δικαία. Περαιτέρω ή διάταξις τοΰ νόμου είναι σαφής, σαφεστάτη. Θά ήδύνατο όθεν
νά υποστήριξή τις ότι έπί τοΰ προκειμένου ύφίσταται κενόν εις τήν νομοθεσίαν, προς
άντιμετώπισιν δέ τών ούτως ένεργούντων δραστών, άπαραίτητος ή θέσπισις ^διώνυ
μου έγκλήματος.
.
(Συνεχίζεται)

9.
Τό Έφετεΐον βεβαίως έκλήθη νά έκδώση άπόφασιν υπό τήν ίσχύν του Π. Ν., άλ
τούτο δέν έχει σημασίαν, διότι και ή παλαιά διάταξις είναι πανομοία τής σήμερον ίσχυούσης.
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μάς κρίνη άπό τις πράξεις μας—νά άποτίσουμε φόρον τιμής προς ένα αφανή -ηρώα
του καθήκοντος, τύπον (αντιπροσωπευτικόν του κλάδου του, όχι πλούσιον σε χρήμα,
άλλα πλούσιον σέ δράσιν καί σέ άπόδοσιν προς όφελος των πολλών.
’Από δ,τι ξεύρω, ποτέ στην Ελλάδα δεν σκέφθηκαν οί άπλοι θνητοί νά πά
ρουν τήν πρωτοβουλίαν νά εκδηλώσουν την εύγνωμοσύνην τους καί νά αναγνωρίσουν
τις θυσίες πού κάμει ένα γενναίο, μετριοφρων και αθορυβο Σώμα, που μάς φυλάγει
καί μάς έξυπηρετεΐ κάθε μέρα, πού βρίσκεται σέ πόλεμο μέ τούς εχθρούς μας όχι
κάθε δέκα
χρόνια, άλλά κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. ’Εννοώ τήν
εκα ή είκοσι χρονιά,
τύπος
αυτή
’Αστυνομία μας, πού εκπρόσωπός
της είναι ό 'Υπαρχιφύλαξ ’Αντώνιος Φελουκατζής, ό Ναπο
λέων του ειδικού Σώ
ματος τής ’Ασφα
λείας, πού βρίσκεται
σέ άνηλεή καί άένναο
εξοντωτικό άγώνα μέ
τούς ξαλαφρωτάς τής
τσέπης μας, τούς τε
χνίτες τής λωποδυσίας καί μέ άλλους
πολλούς όμοιους εχ
θρούς τής Κοινωνίας.
Προτού σάς δια
βάσω τό επίσημο έγ
γραφο πού μάς άπηύθυνε τό ’Αρχηγείο
τής ’Αστυνομίας γιά
Ό Πρόεδρος τω ν «Λάϊους» κ. Ξαυθόττουλος προσφέρει εις τόυ
τον τιμώμενο σήμερα,
καλλίτερου αστυνομικόν τοΰ 1955, Ύπαρχιφύλακα κ. ’Αντώνιον
τον καλλίτερον άστυΦελουκατζην, τιμητικόν διακριτικόν μεταλλίου, κατά τό δοθέυ
νομικόν τού 1955, πού
πρός τιμήν του γεύμα είς τό Ξενοδοχείου τής «Μεγάλης Βρετταμέ λίγες μετρημένες
νίας» τήν 21-1-1956.
λέξεις,
περιγράφ
μια δράσι ολόκληρης ζωής, γεμάτης κινδύνους, μέ αγωνίες και συνήθως χωρίς
καμμιά άναγνώρισι άπό τήν Κοινωνία, θά ήθελα να σάς περιγράφω τι βαθεια
έντύπωσι, τί άνακούφισι καί τί χαρά προξενούν σ’ αυτους που τιμάμε σήμερα, οι
ελάχιστες καί σπανιώτατες εκδηλώσεις άναγνωρίσεως και ευγνωμοσύνης εκ μέρους
τοΰ Κοινού.
'Όταν μια μικρή επιτροπή πήγαμε στον ’Αρχηγό τής Αστυνομίας και τού
έκφράσαμε τήν επιθυμίαν τοΰ «Λάϊονς Κλάμπ», μάς έκανε εντυπωσι σε όλους η εκ.

_

________-

. . 1

Δ. .

υ υ σ ι& ς. ινιυΑί,ς ν ιρ υ υ Α ίγ υ υ

*·

Λ

-,,

A ic n fin M /r V ir

ι, -.υι/.ν

Λ σ Τ -τ

Α 'Λ

•'T'/INi

Τ Γ Π Λ 1Τ Ή f t

ί f/V

( L C / .C ,

------

βιοπαλαισταί, έκτελούντες άνωτέρας διαταγάς, ήσαν άναγκασμενοι νά προστατεύ
σουν ώρισμένα μέρη, εναντίον τών όποιων ο ανώνυμος και ασύδοτος όχλος, παρασυρόμενος άπό τήν άγανάκτησι τής στιγμής δι’ (ορισμένα ζητήματα, ήθελε να επιτεθή». Τί φταίνε αύτοί οί άνθρωποι καί τους κτυπάνε έτσι αλύπητα και αλογάρια
στα; Δέν κάνουν παρά τό καθήκον τους, άθόρυβα καί χωρίς κομπασμούς, σε κάθε
ώρα τής μέρας ή τής νύχτας. Είμαι βέβαιος, ότι όλοι που τον ακούσαμε, είμαστε
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υπερήφανοι εκείνη τή στιγμή για την ωραία έμπνευσι τοϋ «Λάιον» Τσότα, την
οποίαν σήμερον καί έκτελοϋμε.
’Ά ς συγχαρούμε λοιπόν μ’ δλη μας την καρδιά τον άνδρεΐο στρατιώτη τοϋ
καθήκοντος, τον άθόρυβο ήρωα, στον όποιο τό «Λάΐονς Κλαμπ» απονέμει τό μετάλ
λων τοϋ «καλλιτέρου άστυνομικοΰ τοϋ 1955», μέ την επιγραφήν «Αίέν Άριστεύειν»,
πράγμα τό όποιον καί τοϋ εύχόμεθα όλοψυχως.
Τό συγχαρητήριά μας άπευθύνονται όχι μόνον προς τον σήμερον τιμώμενον
άλλά καί συμβολικώς—·προς όλον τό Σώμα τής ’Αστυνομίας καί τής Γενικής ’Ασφα
λείας, εις τούς οποίους, έμεΐς οί ολίγοι, προς χάριν των πολλών, λέμετά λίγα αύτά
καί απλά λόγια :
Φίλοι μας, ξεύρουμε πόσο σκληρά έργάζεσθε γιά τήν ησυχία μας καί τήν
άσφάλειά μας. "Οταν έμεΐς εΐμεθα ανύποπτοι, όταν διασκεδάζουμε, όταν ησυχά
ζουμε, όταν κοιμώμεθα, έσεΐς άγρυπνήτε. Τήν ήσυχίαν μας τήν χρωστάμε σέ σάς.
Τό άναγνωρίζουμε. "Αν δεν μπορούμε, δυστυχούς, νά σάς άνταμείψουμε ύλικώς όπως
τό αξίζετε, μάθετε ότι σάς εύγνωμονοϋμε καί σάς τιμούμε όπως τώρα εδώ.
Ή μικρή αύτή τελετή άς είναι καί μια παρόρμησι προς μίμησιν καί προς άμιλ
λαν καί άπό άλλα σωματεία ή καί οργανώσεις τής ΙΙατρίδος μας. Τό ελπίζουμε καί
τό εύχόμεθα.
Έ μεΐς οί «Λάΐονς» σάς λέμε, όπως είχε πή κάποτε μέ απλότητα ό άλησμόνητος εκείνος Βασιλεύς μας, ό Γεώργιος ό Α ':
«Π αιδιά μου σάς έχω στήν καρδιά μου»
'Ο τιμηθείς 'Υπαρχιφύλαξ ’ Αντώνιος Φελουκατζής συγκεκινημένος άπήντησεν ώς εξής :
« ’Αξιότιμοι Κύριοι,
Ευχαριστώ θερμώς διά τήν τιμητικήν διάκρισιν, τήν όποιαν μετά πρότασιν
τής Σεβαστής Προϊστάμενης μου'Υπηρεσίας, μοί άπένειμεν ή Διεθνής όργάνωσις
των «Λάΐονς». 'Η γενομένη εις έμέ τιμή είναι άκόμη μεγαλύτερα, διότι προέρχεται
απο τοιαύτην όργάνωσιν τής όποιας ή φήμη είναι διεθνώς γνωστή.
Ούδέν όμως πλέον τοϋ καθήκοντος μου έπετέλεσα. Ή τιμητική διάκρισις
πού μοΰ έκάματε μέ ενισχύει άκόμη περισσότερον εις τήν άσκησιν τοϋ εύγενοϋς
επαγγέλματος τοϋ ’Αστυνομικού. 'Υποβάλλω καί πάλιν τάς ευχαριστίας μου».
’Αλλά τί είναι οί «Λάΐονς»; Πρόκειται περί μιας κοινωνικοεκπολιτιστικής
οργανώσεως πού έχει τήν έδρα της στο Σικάγο.
Οί «Λάΐονς»—οί Λέοντες ελληνικά—είναι μια ένωσις άνθρώπων πού προσ
παθούν νά κάνουν τό καλό, νά βοηθούν τό κοινωνικόν σύνολον, στήν περιοχή πού
ευρισκονται. Μέ τον σκοπόν αύτόν έδημιουργήθη προ πολλών ετών στο Σικάγο
ό πρώτος όμιλος «Λάΐονς». Ά πό έκεΐ, μέ τήν πάροδο τού χρόνου έπεξετάθη εις
ολοκληρο τήν Βόρειο καί τήν Νότιο Αμερική καί σιγά-σιγά εις τον ύπόλ.οιπο κόσμο.
Οί «Λάΐονς» κάθε πόλεως είναι έντελώς ανεξάρτητοι καί δροΰν εύεργετικώς στά
όρια τής περιοχής των. Σήμερα υπάρχουν εις όλον τον κόσμον 11.000'ενώσεις «Λάϊονς» μέ 500.000 μέλη.
Ά πό τριετίας οί «Λάΐονς» έπεξετάθησαν καί εις τήν Ελλάδα. 'Υπάρχουν
«Λάΐονς» εις τάς ’Αθήνας καί τήν Θεσσαλονίκην. 'Η πρώτη ένο,ισις «Λάΐονς» έγινε
πρόπερσυ εις τήν πρωτεύωόσα. Ευρισκετο τότε εις Αθήνας ό Αμερικανός κ. Μανσουρ
καί έρριψε τήν ιδέαν. 'Ο σπόρος εκείνος καρποφόρησε καί οί «Λάΐονς» τών Ά θηνών έγιναν πραγματικότη ς. Μεταξύ τών ιδρυτικών μελών ήταν ό τότε Δήμαρχος
Αθηναίων κ. Κ. Νικολόπουλος, ό όποιος διετέλεσεν καί πρόεδρος τών «ΛάΐτΤνς»
ο Ελληνοαμερικανός κ. Ισότας, ό όποιος ύπήρξεν «Λάιον» καί εις τάς 'Ηνωμένας
Πολιτείας, και οι κ.κ. Κοσμάς, Παυλίδης κλπ.
Το σημερινόν Διοικητικόν Συμβούλων είναι τό άκόλουθον: Πρόεδρος κ. Παν.
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Ξανθόπουλος, Γραμματεύς κ. Α. Χατζόπουλος, Ταμίας κ. Κ. Συμεώνογλου, μέλη
οι κ.κ. Ρδλφ Μάγιερ, Γ. Κρενδηρόπουλος, Μ. Πεζας, Μ. Παυλίδης, Γ. Τσοτας,

νώνουμε χορούς, και δημιουργούμε ψυχαγωγικά απογευματινά μέ παιχνίδια.
Εις δλον τον κόσμον, συνέχισε ό κ. Κρενδηρόπουλος, οί «Λάϊονς» κάνουν
καλάς πράξεις. Εις τά περιοδικά πού μάς στέλνουν αί ενώσεις «Λάϊονς» άλλων

πους των από ένα λευκό μπαστούνι.
«Λάϊονς» των
των ’Αθηνών
κάνουν /-.ΐΛ
καλάς
---Ο
K J Iί ((άναίονς))
/AU/jVUJV Λίλνυυν
/νίΛΐ, πράξεις;,
X^
τ ι \ τής ένισχύσεως
I
_~ καλλίτερου
__ άστυφύλακος,
__
—Βεβαίως.
Έκτος
τού
πού θά παρα
κίνηση καί τά άλλα όργανα τής τάξεως νά κάνουν καλλίτερα την δουλειά τους, οί

τρεις ημέρας —έπιστρέφαμ: με

ικανυπυι/]μ^νυ(, uu ^.c. s./j.
~ήν 1Ιαρασκ.*υή
βρέου 1955, μερικές οικογένειες έκαναν χαρούμενη Πρωτοχρονιά. ^
_
Τώρα δπως πληροφορούμεθα, οί «Λάϊονς» ετοιμάζονται νά υποδεχθούν τον
πρόεδρο των «Λάϊονς»' κ. Ουμβέρτο Βαλενζουέλλα, ό όποιος έχει την έδρα του εις
τό Σικάγο καί παρακολουθεί με τους 2.000 υπάλληλους τού «Κέντρου» την κινησιν των Λάϊονς όλου τού κόσμου. Ό κ. Βαλενζουέλλα θά φθάση την Ιην Μαρτίου
καί θά μείνη εις τό Ξενοδοχείου τής «Μεγάλης Βρεττανιας». Θα έχη δε την ευκαι
ρία κατά την τριήμερον παραμονήν του ενταύθα νά παρακολουθήση την κίνησιν των
’Αθηναίων «Λάϊονς», νά έπισκεφθή τον Βασιλέα καί νά προσκυνήση τά Ιστορικά
Μνημεία τής Ελλάδος.
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ΕΡΓΑ TOY Ν.Α.Τ.Ο.

ΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ
-

Α' ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο. -

---------------------------------- ‘Υ-ο X. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΚΗΤΑ------------------------------------

Κατά το Διεθνή διαγωνισμό τοϋ Ν.Α.Τ.Ο. για το καλλίτερο γράμμα ενός
νέου των Δημοκρατικών Χωρών, προς νέους πού ζοΰν στο Παραπέτασμα πήρε το Α'
Βραβείο το παρακάτω Συμβολικό γράμμα τοϋ "Ελληνος κ. Εύαγγέλου Δικήτα :
« ’Αδελφέ μου,
Σου γράφω άπό την Ελλάδα—Γι’ αύτο είμαι βέβαιος πώς βλέποντας το
ονομα τής χώρας μου θά διαβάσης τις γραμμές αύτές μέ την πιο καλή πίστη. Γιατί
θά θυμηθής πώς στη φτωχή αύτή χώρα γεννήθηκε καί άνδρώθηκε τό μεγάλο ιδα
νικό τής δημοκρατίας, καί ακόμη πώς το όμορφο αύτο ιδανικό έγινε άπό τότε τό
θαυμαστό όνειρο όλων τών άνθρώπων...
Κι’ αν έχης όμως τή διάθεση όλης τής καλής πίστης, ’ίσως χαμογελάσης δύ
σπιστα στή σκέψη ότι οί γραμμές αύτές γράφτηκαν άπό κάποιο νέο, πού ή χώρα
του συμμετέχει ολόψυχα στήν «κεφαλαιοκρατική συνωμοσία» ενάντια στήν δική σας
την «αληθινή δημοκρατία». Εύχομαι νά κρατήσης τήν καλή σου πίστη μέχρι τό
τέλος πού θά μέ διαβάσης. ’Ίσως τότε τό ειρωνικό σου χαμόγελο γεμίση άπό τό αί
σθημα τής άγάπης καί τής εμπιστοσύνης γιά τούς νέους πού βρίσκονται πολιτικά
άντίθετοί σου, μά πού στις ψυχές τους ανθίζει—όπως καί στή δική σου τή ψυχή—
ή μεγάλη έλπίδα γιά τή νίκη τής ειρήνης...
’Έλα μαζί μου, άδελφέ μου, νά γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω. Τότε πού ή
Ελλαδα—ο λαός τής Ελλάδας—πολέμαγε ήρωϊκά τον κτηνώδη φασισμό...Θά θυ
μάσαι με τι π ίστη καί φανατισμό πολεμούσε τις σκοτεινές δυνάμεις τής βίας πού
είχαν μοναδικό τους σκοπό τήν υποδούλωση κάθε-έλευθέρου λαοΰ. Άναλογίζεσαι
ακόμη—γιατί κι’ έσύ θά τήν έζησες—τήν άπάνθρωπη σκλαβιά τοϋ φασισμού, κ ι’
ακόμη θα θυμάσαι μέ περιφάνεια τό τραγούδι τής άντίστασης πού τραγούδησε κάθε
λαός εναντία στις δυνάμεις τής βίας. Δέν θάθελα νά σοΰ γράψω γιά τήν μονοπώληση
τοΰ εθνικού άγώνα πού έκαναν σέ κάθε χώρα οΐ σημερινοί σου κυβερνήτες καί δά
σκαλοι. ’Ίσως νά. μήν τό πίστευες. Ξέρεις όμως καλά, πώς ό μεγάλος πόθος όλων τών
λαών, και τών νέων ιδιαίτερα, ήταν μιά ζωή καλλίτερη. Πιο έλεύθερη εθνικά, πιο δί
καιη κοινωνικά.Ή ταν τό «πιστεύω» καθενός, πώς οΐ λαοί θά είχαν τήν εύκαιρία νά
γνωριστούν μεταξύ τους καλλίτερα καί πώς όλοι μαζί θά ξανάκτιζαν άπό ερείπια τοϋ
πολέμου ένα καινούργιο κόσμο προόδου καί ειρήνης, ενα κόσμο πραγματικά ελεύθερο !
Ποσο όμως διαψευσθήκαμε, όλοι άδελφέ μου! Δύο φορές άφ’ ότου ελευθε
ρωθήκαμε απο τον φασισμό άντιμετςοπίσαμε τήν βία εκείνων πού κάποτε λέγαν
πως τον πολεμούσαν. Τήν δεύτερη φορά, δέν τολμάγαμε νά πιστέψουμε—άν καί
το βλεπαμε—πως οι δικοί μας «δημοκράτες» παίρνανε όπλα καί βρίσκανε άσυλο
στους χθεσινούς συμμάχους τοΰ φασισμού. Πώς νά ξεχάσουμε, άδελφέ μου, τά ελλη
νόπουλα που σκοτωθήκαν στή μάχη έναντίον άδελφών ένω έπρεπε νά χτίζουν καί
ν ανοικοδομούν τα ερείπια; Πώς νά λησμονήσουμε τις χιλιάδες τά παιδιά που” μάς
πήραν στις χώρες τών χθεσινών εχθρών μας, μέ τήν προστασία εκείνων πού κάποτε
υμνούσαν τον άγωνα μας... Είχε βουρκώσει τότε τό βλέμμα μας, ποτέ όμως δέν
φώλιασε στην καρδια μας το μίσος...'Όταν εμείς, οί νέοι άντιμετωπίσαμε νικηφόρα
τη βια τους, ανοίξαμε στοργικά τήν αγκαλιά μας στούς παραστρατημένους. Οΐ πιο
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πολλοί γύρισαν κοντά μας. Οί άλλοι μένουν στον κόσμο σας, ΐσως μετανοιωμένοι
ίσως μέ τό ίδιο μίσος πού είχαν σαν μάς πολέμαγαν...
"Ομως, ή επίθεση της βίας δεν περιορίστηκε στη φτωχή, καί μαρτυρική τούτη
χώρα. Κάτω άπό τά συνθήματα για την «ειρήνη» απλώθηκε ή φοβία του πολέμου.
Στην Κορέα έπεφτε, κάτω άπό ένα άδικο πόλεμο, το άνθος των λαών, έπεφταν και
δικοί σας, έπεφταν καί δικά μας παιδιά.Τό νά σου πώ ποιος έφταιξε πρώτος, θά ήταν
ίσως ψέμμα για σένα. ’Ά ν κρίνης όμως άμερόληπτα, ίσως ύποψιαστής ποιος άναψε
τή φωτιά.
Τι έπρεπε νά κάνουν τότε οί ελεύθεροι άνθρωποι; ’Έκαναν ποιο ισχυρό τον
δεσμό του Ν.Α.Τ.Ο. Είχαν τον δεσμό χωρίς μορφή άκόμα, άπό τότε ποϋ πολεμούσαν
τον φασισμό. Τούς ένωναν άπό τότε κοινοί άγώνες καί αίμα, τούς ένωναν τώρα ακόμη
περισσότερο τά κοινά ιδανικά της ειρήνης καί τής ελευθερίας. Κι’ άκόμη η αγαπη
για τον άνθρωπο πού γίνεται πράξι στά πλαίσια τής δημοκρατίας. 'Ο έρωτας, για
τήν πρόδο πού βρίσκει μορφή στή συνεργασία τών λαών. Ό πόθος για άνεξαρτησία
καί ειρήνη πού πραγματοποιείται μέ τον θεσμό τής συλλογικής άμύνης ενάντια σέ
κάθε πιθανό εχθρό τους.: Πέρα όμως άπό αύτά, υπήρχε καί υπάρχει ό φόβος τών
άτομικών όπλων, πού ή χρησιμοποίησή τους γιά πολεμικούς σκοπούς, θά σήμαινε
τό τέλος τού πολιτισμού. Τό μεγαλύτερο άπό τά έλεύθερα έθνη πρότεινε άδελφικά
τό χέρι γιά τήν κατάργηση τών άτομικών όπλων καί τήν συνεργασία όλων τών έθνών
στον πειραματισμό καί τήν χρησιμοποίηση τής άτομικής ένεργείας, γιά σκοπούς ειρη
νικούς. Γιά τήν άνύψωση τών υλικών όρων τής ζωής, γιά τήν άνακούφιση τών ασθε
νών, γιά τήν γενική εύημερία...
Δεν θέλουμε τον πόλεμο, ούτε συνωμοτούμε εναντίον σας. Προσπαθούμε μέ
όλη μας τή δύναμη ν’ άνατρέψουμε μια πιθανή σύγκρουσι. ’Έχουμε γιά σκοπό μας
νά πετύχουμε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη πού θά άπαλύνη καί θ’ ανακού
φιση τήν άνθρώπινη δυστυχία. ’Έχουμε τήν ψυχή μας δοσμένη μέ τά μπράτσα μας
άπασχολημένα στήν έκβιομηχάνιση καί τήν άνοικοδόμηση τής χώρας μας. Φροντί
ζουμε γιά καλλίτερους όρους εργασίας καί ψηλότερα ήμερομίσθια. Δίνουμε μεγάλη
προσοχή στή μόρφιοση πού θά καταστήση τούς νέους επίλεκτα στελέχη γιάτήνήθική,
τήν πολιτική καί τήν κοινωνική άναγέννηση τού τόπου μας. Ά^λά πάνω απ’ όλα
προσέχουμε τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια καί τήν προσιοπικότητα τού άτόμου. ΰερεις, άδελφέ μου, πόσο βαθειά τραυματίστηκε καί τραυματίζεται καθημερινά ή
άνθρώπινη αξιοπρέπεια, καί πόσο ποθούμε όλοι μας τήν έλεύθερη ανάπτυξη τής προ
σωπικότητάς μας, γιατί,—όπως καί σύ καταλαβαίνης—είναι οί μοναδικοί παράγον
τες καί αύτοσκοποί στήν καθολική άνύψωση τής άνθρώπινης κοινωνίας, εφ’ όσον
αυτή άποτελείται άπό άνθρώπους καί άτομα.
Άδελφέ μου,
’Εδώ ζοΰμε καθημερινά τά πολλά προτερήματα πού μας χαρίζει ό δημοκρα
τικός τρόπος τής ζωής μας καί τού πολιτεύματος, μαζί μέ τά μειονεκτήματα που
φυσικό είναι νά υπάρχουν σέ κάθε πολίτευμα. "Οταν κάνουμε εκλογές, κατεβαίνουν
πολλές διαφορετικές παρατάξεις, καί ό καθένας.μας είναι έλεύθερος νά ψηφήση ό,τι
θέλει. "Οπως ξέρουμε στή δική σας τήν πλευρά, κατεβαίνει μόνο ένα κόμμα, και δεν
έχετε εύκαιρία ούτε γιά τήν εκλογή ύποψηφίων, άφοΰ όλοι τους είναι από πριν καθωρισμένοι...Εμείς βγάζουμε κυβέρνηση πού, κακή ή καλή, προέρχεται άπό τήν ελεύ
θερη θέληση τού λαού. Σαν ίδοΰμε πώς είναι ακατάλληλοι, τότε πάλι μέ τη θέληση
μας θά έρθουν νέοι κυβερνήτες. Πιστεύομε άπόλυτα πώς αύτό είναι τό μεγάλο πλεο
νέκτημα τής άληθινής Δημοκρατίας.
'Ο μοναδικός μας σκοπός σήμερα είναι ή άνύψωση τού βιοτικού έπιπέδου τής
ζωής μας, μαζί μέ τό βαρύ καθήκον τής έπαγρύπνησης γιά τήν άνεξαρτησία και
τήν άσφάλεια τών χωρών μας. Γιά τήν περιφρούρηση τής ειρήνης είμαστε αναγκα
σμένοι νά διαθέτουμε μεγάλα κονδύλια γιά στρατιωτικούς σκοπούς. "Αν δέν υπήρχε
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τό φάσμα του πολέμου το κονδύλια αύτά θά είχαν διατεθή γιά έργα προόδου, για έρ
γα πολιτισμού. Ξέρουμε όμως, πώς μόνο μέ τή διαρκή επαγρύπνηση θά περιφρουρηθή ή ειρήνη, τόσο άπαραίτητη γιά τό μέλλον τού κόσμου, γιά την ευτυχία όλοιν
των λαών.
"Αν ήξερες πόσο ικανοποιημένοι είμαστε τά τελευταία χρόνια πού έληξε ό
πόλεμος στον τόπο μ ας! Καλλιεργούμε τά χωράφια μας χωρίς τό φόβο τού συμμο
ρίτη, καί μαζεύουμε τούς καρπούς τού μόχθου μας χωρίς τον κρότο τού τουφεκιού.
Τά παιδιά μας πηγαίνουν στά σχολεία πού ξαναχτίσαμε καί δέν φοβόμαστε ότι θά
μάς τ ’ άρπάξουνε άσπλαχνα χέρια. Τά τρακτέρ πού μάς χάρισαν οί φίλοι μας οργώ
νουν τό χώμα κι’ εκεί πού ήταν πρώτα βάλτοι απλώνονται πράσινες πεδιάδες...Στα
χωριά μας, μαζί μέ τον ήλεκτρισμό, έρχεται σιγά-σιγά ό πολιτισμός...
Γιατί λοιπόν, άδελφέ μου, νά πιστεύης ότι εμείς συνωμοτούμε εναντίον σου;
Τί έχουμε νά κερδίσουμε σαν σοΰ επιτεθούμε; 'Υπάρχει πιο όμορφο πράγμα άπό
την ειρηνική ζωή; 'Υπάρχει πιο μεγάλη φρίκη άπό τή φρίκη τού πολέμου;
Ά δελφέ μου,
Δέν πιστεύουμε απόλυτα σέ κανένα δόγμα, κι’ άν μάς ρωτούσες τί πιστεύουμε
εΐλικρινά, θά σου άπαντούσαμε πώς μετά τό Θεό πιστεύουμε απόλυτα στον άνθρωπο...
Κάποτε πίστευες (καί ίσως άκόμη νά πιστεύης) πιύς ή κομμουνιστική σας θεωρία
δηλαδή ή θεωρία τού ιστορικού ύλισμοΰ, θά ελευθέρωνε τον άνθριοπο άπό κάθε είδους
βία, καταπίεση καί έκμετάλλευση. Δέν πρόκειται εγώ νά σοΰ διαψεύσω τή θεωρία
αύτή. "Αν σκεφθής λογικά καί κυττάξης γύρο:» σου, θά ίδής τή μεγάλη άπάτη τής
υλιστικής κοσμοθεωρίας σας.
Σούλεγα παραπάνο.» ότι πιστεύουμε στον άνθρωπο. Καί πιστεύουμε άπόλυτα
στή δύναμή του καί τον πόθο του νά καλλιτερέψη τούς όρους τής ζωής του. Και το
κατορθώνει καθημερινά χωρίς βία, χωρίς μίσος, χωρίς αίμα, ό άνθρωπος πού ζή
στις ελεύθερες χώρες μας. ’Επέτυχε, μέ τον συνεχή του άγώνα καί τις θυσίες γιά
τό κοινό καλό, νά καλλιτερέψη άσύγκριτα τή ζωή του άπό τή ζωή τής περασμένης
γενιάς. Δέν κατώρθωσε βέβαια τό ιδανικό, καί πολλά προβλήματα υπάρχουν ά.λυτα
άκόμη. Μά όλα θά τά λύση, μέ όπλο τή δημοκρατική του κυβέρνηση, την άνθρώπινή
του συνείδηση, τήν άγάπη στον άνθρωπο καί την πίστη στον εαυτό του...
"Εχουμε άκόμη άνεργία στις χώρες μας, καί ποτέ μας δέν παινευτήκαμε πώς
ή κοινωνία μας είναι άψογη. Προσπαθούμε όμως νά μειώσουμε όσο είναι δυνατόν
τό ποσοστόν τών άνέργων καί ν’ άνακουφίσουμε όσο μπορούμε τήν άνθρώπινή δυ
στυχία. Καθιερώσαμε πριν πολλά χρόνια τό έπίδομα άνεργίας, έπεκτείναμε τον θε
σμό τής κοινωνικής άσφαλίσεως μέ ιδιαίτερη φροντίδα στή μητέρα καί τό παιδί.
Κι’ όλα αύτά μέ τή δημοκρατική μας οργάνωση πού πραγματοποιεί τούς πόθους τής
πλειοψηφίας καί έπιτρέπει τον έλεύθερο έλεγχο τής μειοψηφίας.
Στις χώρες μας δέν έχουμε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Αύτά μόνον ό φασι
σμός τά ιδρύει καί τά διατηρεί γιά νά καταπνίγη τήν ελεύθερη θέληση καί τό μίσος
πού δημιουργεί. ’Εδώ, στην Ελλάδα, περιωρίσαμε τούς έχθρούς μας, καί σαν έληξε
ή μάχη τούς άφήσαμε έλευθέρους. Στις φυλακές μένουν μόνον οί ένοχοι εγκλημάτων
καί κατασκοπίας. Κανείς δέν διώκεται γιά πολιτικές υποθέσεις. 'Η δημοκρατία
καταργεί τά στρατόπεδα, γιατί πιστεύει στο νόημα τής πραγματικής έλευθερίας
τού πολίτου στο νά πρεσβεύη τις πολιτικές του πεποιθήσεις.
"Ισως όμως σέ ζάλισα μέ τήν άπαρίθμηση καί τήν έγωϊστική περιγραφή τών
άγαθών τής ζωής μας. Θάθελα νά ήσουν έλεύθερος νά ταξιδέψης στις χώρες μας και
νά δής πώς ζοΰν οί άδελφοί σου στον έλεύθερο κόσμο. Θάβλεπες πώς ή ματιά τους
γιά σένα θά ήταν χωρίς κανένα μίσος, πώ»ς τά λόγια πού θά σοΰ έλεγαν θά- ήταν
λόγια άγάπης καί νεανικής κατανόησης.
"Ισως νοιώσης—καί σοΰ εύχομαι γρήγορα—τή χαρά πού δίνει ή πραγματική
δημοκρατία καί ό έλεύθερος—όπως τον θέλης κι’ έσύ—τρόπος ζωής. Θά μιλάς τότε
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ελεύθερα—χωρίς καθοδήγηση καί πολιτική σκοπιμότητα—για τις σκέψεις καί τις
ιδέες σου. Θά ίδής πώς πραγματικά περνούν οΐ νέοι, τ ’ άδέλφια σου, στον άγνωστο
γιά σένα κόσμο, καί θά άγάπαγες καί σΰ τά ιδανικά τους, άφοϋ θά υπήρχε ό τρόπος
νά τά ζήσης, νά τά πραγματοποιήσης. Καί άκόμη, αδελφέ μου, θά έβλεπες πώς οί
λαοί «τής καπιταλιστικής συνωμοσίας» δέν έχουν καμμιά διάθεση νά συνωμοτούν
εναντίον σου καί άκόμη περισσότερο νά σέ πειράξουν. ’Ά ς ήταν τά φτωχά μου αυτά
λόγια νά σοΰ γίνουν συνείδηση καί θάβρισκες πώς ένα μεγάλο βάρος έφυγε άπό τήν
ψυχή σου...
Τό μόνο τό μοναδικό πού θέλουμε μέ όλη μας τή ψυχή, εμείς οί νέοι πού μάς
χωρίζει τό «σιδηροΰν σας παραπέτασμα», είναι νά δημιουργήσουμε ένα κόσμο ει
ρήνης καί προόδου γιά όλους τούς λαούς. Ζή τόσα λίγα χρόνια ό άνθρωπος, άδελφέ
μου, πού θά ήταν κρίμα νά μην περάση τις μετρημένες πάνω στη γή ημέρες του μέ
όσο περισσότερη γαλήνη καί ευτυχία.
Δέν τρέφουμε μίσος γιά κανένα λαό τής γής, τρέφουμε μόνο μιά άληθινή άγάπη
γιά' όλους τούς άνθρώπους άνεξάρτητα άπό τή φυλή τους, τό χρώμα τους, τή θρη
σκεία ή τις πεποιθήσεις'του. Καί έπιθυμοϋμε νά ζήσουμε μονιασμένα μέ όλους τούς
λαούς νά ξεπεράσουμε τά σύνορα πού μάς χωρίζουν, νά τούς πούμε τις ιδέες μας
νά μοιραστούμε μαζί τους τις πίκρες μας καί τις χαρές μας, νά συζητήσουμε ελεύ
θερα καί καλόπιστα τις δικές τους ιδέες. Τά φράγματα πού χωρίζουν τούς λαούς
τά σήκωσαν άνθρωποι. Γιατί νά μήν τά γκρεμίσουν πάλι άνθρωποι; Γιατί νά. μήν τά
γκρεμίσουμε έμεΐς οί νέοι; Σοΰ έκαναν ποτέ, άδελφέ μου, τίποτα οί "Ελληνες; Σε
πείραξε ποτέ κανένας άπό τούς λαούς μας; Μέχρι χθές άκόμη πολεμούσαμε μαζί τό
φασισμό καί χαιρόμαστε γιά τή νίκη μας. Οά μπορούσες λοιπόν ποτέ νά σηκώσης τά
όπλα στούς χθεσινούς φίλους σου; Γιατί λοιπόν νά πιστεύης πώς έμεΐς σχεδιάζουμε
νά σοΰ επιτεθούμε, άν δέν μάς πειράξης;
Τώρα πού σοΰ γράφω αύτές τις γραμμές, άπό τήν έλληνική φύση, χαρούμενο
έρχεται τό μήνυμα τής άνοιξης...Ό ούρανός θά γίνη γαλάζιος κί θά μείνη ήρεμος
όπωις ήρεμα, έπρεπε νά είναι πάντα.τά μάτια των άνθρώπων, όλων των άνθρώπων...
Ό άνεμος θά φέρνη ξανά τό μουρμούρισμα τής θάλασσας καί θ’ άνθίσουν τ
άγριολούλουδα πάνω στις χιλιάδες των τάφων τού μαρτυρικού αύτοΰ τόπου.
Δέν είναι μόνο τάφοι άπό έλληνόπουλα, άδελφέ μ ο υ.’Εδώ αναπαύονται ήσυχα
σαν νά ήταν στήν πατρίδα τους, ξανθόμαλλα παιδιά, πού τά μάτια τους ήταν γα7«χζια
σαν τον ούρανό μας. ΤΗρθαν άπό πολύ μακριά, πολέμησαν γιά τό κοινό ιδανικό τής
λευτεριάς καί βρήκαν τό θάνατο στά χούματά μας.

Μέ τούς λαούς των παιδιών αυτών μάς συνδέει καί θά μάς συνδέη τό πιο με
γάλο, τό πιο αγνό, τό πιο όμορφο σύμφωνο φιλίας που για βάση τοΑ εχει την πίστη
μας στή λευτεριά καί τήν άγάπη μας στήν ειρήνη.
Μπορούμε άδελφέ μου, νά ξεχάσουμ.ε ποτέ τις χιλιάδες των νεκρών, ςενους
καί "Ελληνες, πού έπεσαν γιά τή λευτεριά" τού άνθρώπου;
Πώς μπορεί άπό τούς τάφους τους νά ξεπηδά τό μίσος γιά τούς ζωντανούς
άφοΰ γ ι’ αυτούς έδο^σαν καί τή ζωή τους; Και δεν ήταν κρίμα ν ανοιςουμε'^ι άλλους
τάφους; Δέν θά ήταν καλλίτερα τά μάτια που έκλεισαν για παντα να καθρέφτιζαν την
γαλήνη τ ’ ούρανού; Δέν θά ήταν καλλίτερα τά χείλη που μενουν βουβά, να τραγού
δαγαν τό τραγούδι τής δημιουργίας;
"Ελα άδελφέ μου! Σοΰ σφίγγω άδελφικά τό χέρι, έστω και νοερά... Απο μάς
ποτέ δέν θά βρής τήν άτιμη επίθεση τού ποΐνέμου. Σε βλέπω τώρα χωρίς το ειρωνικό
χαμόγελο, έλα μαζί μας, κοντά μας, έλα, πρεπει μαζί ν’ αντικρυσουμε την μεγάλη
μέρα τής ειρήνης, πού θά ξημερώση γιά όλους μας».
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σή του Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ
{Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Κ ΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ν

ΕΚΤΟ Ν

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.

—Γενικά.
—Δακτυλικά αποτυπώματα.
—Α ποτυπώματα όδόντων.
—Καθορισμός τοϋ οργάνου.
—Πυροβόλα όπλα.

** *

1 . Γενικά.

όποιον άπεσπάσθη τό άνευρισκόμενον). Πήν όμως, αποτελεί την πρωταρχικήν βασιν
επί τής όποιας ό καλός καί φιλόπονος ντέτεκτιβ δύναται να βασισθή δια ν ακολουθήσ·
t
η
εφερ
-αφού ιρεθή ό άνθρι
εμπειρογνώμονα, ώστε νά είναι χρησιμοποιήσιμον και αποφασιστικόν στοιχεϊον
εναντίον τοΰ έγκληματίου. Κατά συνέπειαν, ή πραγματική αξία τής επιστημονικής

φύσεως τής ύποθέσεως, περιωρισμένος
Ή σημασία των θεωρητικών και θετικών επιστημών διά το αστυνομικόν
πραγμάτων,
έργον είναι τετραπλή : 1) ό προσδιορισμός ταυτότητος προσώπων και πι
2) ό καθορ'σμός τών συνθηκών υπό τάς οποίας τό έγκλημα διεπραχθη καί
> τοϋ αίτίου τών θανάτων ή δυστυχημάτων, 3) ή έξασφάλισις συνδρομής τών κατεχοντων
είδικάς γνώσεις—ώς τοϋ χημικοΰ—ή τής χρησιμοποιήσεως ειδικών οργάνων, χρ0_
σιμών εις είδικάς περιπτώσεις διά την εργασίαν τοΰ ντέτεκτιβ και 4) δια τής καταλ
λήλου χρησιμοποιήσεως τής στατιστικής, παροχή δυνατοτητος εις τους διοικοΰντας
τήν ’Αστυνομίαν διά τήν
τοΰ σχεδίου καταπολεμησεως τής εγκληματι
κήν κατάρτισιν
καταρ
κότητος.
2 . Δ ακτυλικά αποτυπώ ματα.
έον γνωστή επιστημονική μέθοδος καθορισμού τής ταυτοτητος αγνω' Η πλέον
στου άτόμου είναι ή διά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. Τό μέσον τοΰτο εγενετο

Έγκλημα καί ‘Αστυνομία
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αποδεκτόν κατά τον προηγούμενου αιώνα, οτε κατεδείχθη ότι όχι μονον τ αποτυ
πώματα τών δακτύλων αλλά καί τής παλάμης ώς καί των πελμάτων των ανθρώπων
διαφέοουν μεταξύ των.
,
„
’Επί πλέον ταύτα δέν μεταβάλλονται καθ’ όλην την διάρκειαν του βίου, ούτε
άλλοιοϋνται συνεπεία βλαβών τοϋ δέρματος. Τά δακτυλικά αποτυπώματα είναι,
κατά συνέπειαν, άλάνθαστον μέσον καθορισμού τή ς ταυτότητος. Δια τον λογον αυτόν
άπό τών άοχών τού παρόντος αίώνος τά δακτυλικά άποτυπώματα καταδικασθεντων
έγκληματιών, άποτελούν στοιχείου τού (έγκληματολογικου) φακελλου των. Ια απο
τυπώ ματα ταξινομούνται άναλόγως τών σημείω ν-διακοπω ν καμπύλων, νησίδων
κλπ.—τά όποια παρουσιάζουν, εις τέσσαρας κατηγορίας. ' Οταν ενα αποτύπωμα
άνευοεθή ή ληφθή, συγκρίνεται τό πολύ μέ μία δωδεκάδα τοιουτων του εγκληματολογικού'αρχείου'καί διαπιστούται ταχύτατα καί κατά τρόπον απλουν η ομοιοτης
ή μή τού ύπό έξέτασιν, μέ τά εκ τού αρχείου ληφθεντα.

3 . ’Α ποτυπώ ματα όδόντων .
"Οπως τά δακτυλικά άποτυπώματα, έτσι καί τά άποτυπώματα τών όδόντων
δύο άνθρώπων δέν ομοιάζουν, μέ την διαφοράν ότι τά τελευταία μεταβάλλονται κατα
τάς διαφόρους ηλικίας. Πολλοί οδοντίατροι τηρούν άρχεΐον τών οδοντωγ των πε
λατών των καί δύνανται μέ μικράς δυσκολίας νά άποφανθοΰν περί του εαν ενα ατομον
ετυχ.ε θεραπείας τών όδόντων του άπό αυτούς. Τά άποτυπώματα ,οδοντων δύνανται
κατά περιστάσεις νά βοηθήσουν εις τον καθορισμόν τής ταυτότητος. Ενας διαρρή
κτης s ic τό Λονδίνου, ό όποιος είχε διαρρήξει άριθμόν διαμερισμάτων, συνεληψθη,
άλλά ό ντέτεκτιβ συνήντα δυσκολίας εις τό νά άποδείξη δτι ο συλληφθεις^ητο ο δρά
στης τών διαορήξεων. Εις ένα άπό τά διαμερίσματα όμως ο διαρρήκτης εγκατελειψε
ένα κομμάτι' μισοφαγωμένης σοκολάτας. ’Αμέσως έγινε ένα κέρινο^ ομοίωμα της
σοκολάτας καί τά άποτυπώματα πού ήσαν έπ’ αυτής συνεκριθησαν με τα αποτυπώ 
ματα τών όδόντων τού ύποπτου. ’Έ τσι άπεδείχθη σαφώς η ένοχη που. Εκδοραι,
προκληθεΐσαι άπό όνυχας, δύνανται επίσης νά οδηγήσουν εις την ανακαλυφιν του
ενόχου καί άκόμα καλλίτεραι άποδείξεις περί ενοχής ή μη αποτελούν ίχνη αίματος
ή. άλλων υλών εις τό εσωτερικόν τών ονύχων.
,
, „

Ό καθορισμός τής ταυτότητος έξ ένός μόνον μέλους ή τεμαχίου ανθρωπίνου
σώωατος (πτώματος), είναι δικαιοδοσία τού ίατροδικαστοΰ. Ο ιατροδικαστής δυ- ·
ναται νά δώση καταπληκτικάς πληροφορίας εις τον ντετεκτιβ, ες ενός τεμαχιόιου
σάρκας (ΐνών) ή οστού.
, ,. η /τ
">
>„
Εις μίαν πολύκροτου ύπόθεσιν εις την Αμερικήν το 1947, ο δολοφονος ετεμάχισε τό θύμά του σέ μικρά κομμάτια και το διεσκορπισε σ ιούς γοαονικους ερημι^
κούς οραους. Ή ’Αστυνομία άνεΰρε μόνον ενα βραχίονα και μια παλαμη; Απο τα
ευρήματα αύτά, όμως, ένας ορθοπεδικός κατώρθωσε. να αποφανθη οτι α υ τ α ανηκου
σέ μία γυναίκα, ήλικίας περίπου 40 χρόνων, ή όποια έπασχε απο αρθριτικά. Και αλλα
στοιχεία άπητήθησαν διά τον καθορισμόν τής ταυτότητος του θύματος, αλλα τα
συμπεράσματα τού ιατρού ήσαν τα βασικα.
,
,
,
’Ιατροδικαστική συνδρομή είναι επίσης άκρως απαραίτητος εις περιπτώσεις
βιασμού η άλλης μορφής άσελγείας (σεξουαλικού εγκλήματος), εις τας οποιας παρίσταται άνάγκη νά καθορισθή έάν ύπάρχουν ’ίχνη σπέρματος επι των ενδυμάτων
ή επί αύτοΰ τούτου τού θύματος, ώστε δι’ αύτών νά άποδειχθη το λαβον χωράν
έγκλημα.

4 . Καθορισμός τοΰ οργάνου.
___
Έ συνδρομή τής επιστήμης άπαιτεΐται κυρίως διά τον καθορισμόν του είδους
τού όογάνου, έκ τών ιχνών τά όποια προκαλεΐ, η τόν καθορισμόν αντικείμενου απο
τεμάχια, μικρά ή μεγάλα, τά όποια άνευρίσκονται. Κατα την κατασκευήν #κάθε
όργάνου έστω καί αν είναι απλό κατσαβίδι η πυροβολον των 16 χιλιοστών, τα έργα-

3276

Anthony Martienssen—Μετάφρ. X . Πατσούρη

λεία τά όποια χρησιμοποιούνται κατ’ αύτήν άφήνουν μικροσκοπικά ίχνη, τα όποια
είναι διάφορα εις κάθε παραγόμενον είδος. 'Ένα κατσαβίδι πού χρησιμοποιείται διά
νά βιδωθή ή κλειδαριά μιας πόρτας, Ιπί παραδείγματι, θά προκαλέση ώρισμ.ένας
γραμμάς (χαρακιές) τάς όποιας ένα άλλο κατσαβίδι δεν θά τάς προκαλοϋσε. Μία
έξέτασις τής κλειδαριάς καί του κατσαβιδιού καταδεικνύει άν το έξετασθέν τοιοϋτον
έχρησιμοποιήθη.
'Υπάρχει σωρεία περιπτώσεων κατά τάς οποίας τά προαναφερθέντα έχουν
εφαρμ,ογήν. 'Η πλέον γνωστή είναι ή των πυροβόλων όπλο^ν. 'Ως έκ τής κατα
σκευής ή κάννη ενός πυροβόλου όπλου καί ή αιχμή ένός κατσαβιδιού, άφήνουν χαρα
κτηριστικά σημεία, τά όποια είναι διάφορα άπό τά τοιαΰτα οίουδήποτε άλλου όπλου.
'Η κάννη είναι πάντοτε κατά πολύ σκληροτέρα τού δ'ερχομένου δι’ αύτής βλήματος.
Οΰτω τά δηυ,ιουργούμενα ’ίχνη παρουσιάζονται όμοιομόρφως εις όλα τά βλήματα,
τά όποια θά διέλθουν διά τής ίδιας κάννης. Ό κάλυξ επίσης δύναται νά φέρη ιδιαί
τερα χαρακτηριστικά σημεία, διότι ό έπικρουστήρ έργάζεται κατά τρόπον διάφορον
εις κάθε οπλον καί δεν κτυπα τό καψύλιον άκριβώς εις τό κέντρον, άλλά έξω αυτού
και πάντοτε κατά τον αύτόν τρόπον. 'Η θέσις τού κτυπήματος επί τής βάσεως τού
καψυλίοϋ είναι ή ταυτότης τού όπλου.
5. Πυροβόλα όπλα.
’Έχει μεγάλην σημασίαν διά τον ντέτεκτιβ νά γνωρίζη τήν άπόστασιν άπό τήν
οποίαν έγένετο ό πυροβολισμός. Τό τοιοϋτον δεν είναι τόσον εύκολον όσον δυνατόν νά
φαίνεται. Άμαύρωσις προκαλεΐται έκ τής άναφλεγομένης πυρίτιδος πέριξ τού πληττομενου ύπό τού βλήματος σημείου, όταν ό πυροβολισμός λάβη χώραν έκ πολύ μικράς άποστάσεως. Κόκκοι ούχί πλήρως καείσης πυρίτιδος ανευρίσκονται εις άπόστασιν ολίγων ποδών (Σ. Μ. 1 πόδι είναι 0,33 μ.) καί δι’ αύτών δύναται νά καθορισθή ή άπόστασις έκ τής όποιας έγένετο ό πυροβολισμός. Πέραν όμως τής άποστασέως των 10 ποδών (3 μέτρων περίπου) είναι σχεδόν άδύνατον διά τον ειδικόν
εμπειρογνώμονα έπί των όπλων καί βλημάτων (Balistic) νά άποφανθή. Αί παρα
μορφώσεις τού βλήματος άποτελοΰν έπίσης χαρακτηριστικά, άλλά δεν πρέπει νά
υπολογίζωνται μετά βεβαιότητος, διότι πολλάκις προκαλοΰνται συνεπεία άλλων
παραγόντων, ώς ή σκληρότης τού άντικειμένου έπί τού όποιου τό βλήμα κτυπα, ή
ποσοτης τής πυρίτιδος καί ή έξ αύτής προκαλουμένη έντασις. Εις ένα κυνηγετικόν
δυστύχημα, έπί παραδείγματι, άνευρέθη ένα βλήμα άπό ένα μικρό όπλο των 22, τό
οποίον έφόνευσεν ένα άνθρωπον εις άπόστασιν 190 μέτρων περίπου. Τούτο διήλθεν
διά τής ξύλινης πόρτας μιας σιταποθήκης καί άκολούθως διά τού ξυλίνου διαχωρίσματος τής άντιθέτου πλευράς αύτής καί των υαλοπινάκων τού παραθύρου τού γει
τονικού μαγειρείου, ένθα εύρίσκετο τό θύμα. 'Υπάρχει έπίσης καί ή πιθανότης άποστρακισμοΰ. Εις μίαν συμπλοκήν, πού συνέβη εις ένα μπάρ εις τό Μίντλαντ (’Αγ
γλία), ένας θαμών έπυροβόλησε μέ περίστροφο των 45. Μάρτυρες έβεβαίωσαν ότι
ούτος έπυροβόλησεν κατά των πελατών πού έστεκαν εις τό μπάρ, άλλά τό βλήμα
πεπλατυσμένον καί άλλοιωμένον κατά τό σχήμα εύρέθη πλησίον τής εισόδου, εις
αποστασιν ολίγων μέτρων άπό τήν θέσιν τού πυροβολήσαντος. Τό θέμα ήτο έάν έναντιον του έπρεπε ν’ άπαγγελθή κατηγορία «έπί άποπείρα βαρείας σωματικής βλάβης»,
έγκλημα έπισύρον πολλών έτών φυλάκισιν, ή κατηγορία «έπί μέθη καί χρήσει πυ
ροβόλου όπλου δυναμένην νά προκαλέση κίνδυνον τών πολιτών». Έκλήθη, όμως,
εμπειρογνώμων καί έκ τών ιχνών τά όποια προεκλήθησαν ύπό τού βλήματος εις τό
μπαρ (το χώρισμα έπί τού όποιου τοποθετούνται τά ποτά) διεπιστώθη ότι πράγ
ματι το βλήμα είχε άποστρακισθή. Έκτύπησε άρχικώς τήν έκ χρωμίου επιφάνειαν
και ακολούθως τον τοίχον καί τήν οροφήν, όπου προεκάλεσε «ξεφτίσματα», κατόπιν
εις ενα τραπέζι καί έξετινάχθη εις τό πάτωμα, όπου καί άνευρέθη. ’Έ τσι ό δράστης
παρεπεμφθη εις τό δικαστήριον καί έδικάσθη δι’ άπόπειραν «σοβαρών σωματικών
βλαβών».
(Συνεχίζεται)
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Ήνωμ. Πολιτειών της ’Αμερικής

Ό Άλφόνσος Καπόνε έγεννήθη έν Μπροΰκλιν τής Νέας Υόρκης τήν 11ηην
:ας
Ίανουαρίου 1899. Έμεγάλωσεν εις τάς πτωχικάς συνοικίας τής πόλεως τής Νέα
'Υόρκης, ήρχισε δέ ενωρίς τήν εγκληματικήν του σταδιοδρομίαν.
λ .τ

___~ ____
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νά
άνα\
’Έπασχεν επί πλέον άπό μεγαλο
μανίαν, ή οποία υπήρξε καί ή
κυριωτέρα κινητήριος δύναμις
εις τήν ζωήν του
Ό ”Αλ Καπόνε έθεωρεϊτο
ώς «άρχηγός» καί άπό τήν παι
δικήν του ακόμη ήλικίαν έθεσεν
ώς σκοπόν τής ζωής του νά κα
τάδειξη τήν υπεροχήν του. Αι
γραμματικαί του γνώσεις ήσαν
πενιχραί, έστερεΐτο ιδιαιτέρας
διανοητικής ίκανότητος, καί ΐσως
εις τό γεγονός τοϋτο νά οφείλεται
ή * αξιοσημείωτος σταδιοδρομία
του. Εις τό άγροϊκον, ρυπαρόν
καί άηδιαστικόν περιβάλλον εις
ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ
τό όποιον εζη, ό Καπόνε κατεΐχεν ολας τάς βασικάς ιδιότητας
at όποΐαι έπιτρέπουσιν εις εν άτομον να έπιβληθή ώς «άρχηγός». Αΐ ιδιότητες
αύται είναι ή δολιότης καί ή σκληρότης.
Μειράκιον άκόμη συνεταιρίσθη μέ μίαν συμμορίαν συνομηλίκων του κατωτατης υποστάθμης, ήτις εΐχεν αποκτήσει αρκετήν φημην μεταξύ τοϋ υποκοσμου τής
Νέας 'Υόρκης.
;
,
'Η φήμη περί τής μεγάλης του δυνάμεως, τήν οποίαν απέκτησε ταχέως, τω
έπέτρεψε νά έξασκήση τό επάγγελμα τοϋ «μπράβου» εις τας κακόφημους νυκτερινάς λέσχας, άργότερον δέ προσελήφθη ώς σωματοφύλαξ των «γκάγκστερς». Κατ’
αύτόν τον τρόπον καί οπ(»ς ό ’ίδιος βραδύτερον διηγείτο εξεπαιδευθη εις όλα τα
τεχνάσματα των κακοποιών, τάς παρανόμους πράξεις καί τάς αναξιοπρεπείς μεθό
δους, διά των οποίων κατώρθωνε νά έπιβάλλη εις ταπεινωτικήν υποταγήν τους συνε
νόχους του.
Πριν ή συμπλήρωσή τά είκοσιν έτη ο Καπόνε συνεληφθη εν Νεα Ίορκβ επι
φόνω, άλλ’ άφέθη ελεύθερος ελλείψει αποδείξεων. Το 1919, μήνας τινας μετά ιο
περιστατικόν τοϋτο, έδέχθη τήν προσφοράν δύο άρχηγών ληστών τοϋ Σικάγου, όπως
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υπηρετήση παρ’ αύτοΐς ώς σωματοφύλαξ. Αυτή ύπήρξεν ή άποφασιστική στιγμή
τής ζωής του.
Ούτως εις ηλικίαν 20 ετών, κατά τάς παραμονάς τής ποτοαπαγορεύσεως έν
Αμερική, ό ’Ά λ Καπόνε μετέβη εις τό Σικάγον καί άνέλαβεν υπηρεσίαν πλησίον
των. Ντάΐμοντ Τζίμ Κολίσιμο κα.ί Τζόνι Τόρριο. ’Εντός εξ μηνών εΐχεν άποβή ό
έμπιστος των δύο τούτων ληστών καί δτε τό 1920, ό Ντάΐμοντ Τζίμ έφονεύθη, ό
Καπόνε κατέλαβε τήν δευτέραν θέσιν εις τούς κόλπους τής ϊσχυράς καί πλούσιας
ταυτης Αυτοκρατορίας του εγκλήματος μέ κέντρον τό Σικάγον. Τό 1925 συμμορίαι
αντίπαλοι έπεδόθησαν εντός τής άνωτέρω πόλεως, εις άγώνα άλληλοεξοντώσεως.
Οΰτιος εν πλήρει ημέρα οί ήγεμόνες τού εγκλήματος προσέβαλον άλλήλους διά τών
οπλών,.διά νά έξασφαλίσωσιν, έκαστος ύπέρ αύτοϋ, τό μονοπώλιον καί τον έλεγχον
τών πλέον έπικερδών παρανόμων επιχειρήσεων. Εις διάστημα μερικών εβδομάδων
εγενετο δίς ένέδρα κατά του Τζόνι Τόρριο έκ μέρους ληστών άνηκόντων εις άντιπάλους ομάδας, ώπλισμένων διά βραχυκάννων τυφεκίων καί πολυβόλων.
'Ο Τόρριο έξα ιρετικά άνανδρος, κατώρθωσε μέν νά διασωθή άπό τάς δύο αύτας επιθεσεις, έπροτίμησεν όμως νά άποσυρθή άφήνων τον Καπόνε άδιαφιλονίκητον κύριον τών καταγωγίων του Σικάγου.
Κατά τήν διάρκειαν τών έπομένων τεσσάρων ετών ή φήμη του τερατωδώς
άτιμου τουτου άνθρώπου, έξηπλώθη εις ολόκληρον τον κόσμον. 'Υπολογίζεται ότι,
όταν ο Καπόνε ευρίσκετο εις τό κατακόρυφον τής ισχύος του, τά συνολικά έσοδά
του εκ τής εγκληματικής του δράσεως άνήρχοντο εις εξ περίπου έκατομμύρια δολλαρια καθ’ εβδομάδα. Πεντακόσιοι φόνοι διεπράχθησαν ΰπό τών «γκάγκστερς» τοϋ
Σικάγου κατά τό διάστημα τής εκεί βασιλείας του.
Ό «Μ πίγκ ’Ά λ » (Μέγας ’Ά λ ) συνεκέντρωσεν ουτω μυδώθη περιουσίαν. Τό
Γενικόν Άρχηγεΐον τοϋ Καπόνε, διεσκευασμένον μέ «στύλ» ά.κρως χυδαΐον, φρουρουμενον υπο ένοπλου φρουράς, τά λίαν δαπανηρά τεθωρακισμένα αύτοκίνητα, έντός
τών οποίων επιβαινων διέτρεχε τάς οδούς τοϋ Σικάγου καί τοϋ Σίσερο, ή ά,κρως
δαπανηρα χειμερινή του κατοικία τής Φλωρίδος περιβαλλομένη ύπό τειχών, πάντα
ταΰτα, εν συνδυασμώ μέ τας φιλανθριυπικάς πράξεις εις τάς οποίας μετ’ έπιδείξεως
επεδιδετο, ικανοποιούν τό «ντελίριο» τής μεγαλομανίας του καί τώ έδιδον τήν έντύπωσιν τής ασφαλείας την οποίαν τόσον έπεζήτει. Τά πλουσιοπάροχα δώρα τά όποια
εδιδεν ενίοτε εις τους πτωχούς, συνετήρουν τήν υπερβολικήν ευαισθησίαν του καί
εδ^μιουργουν εις τους αισθηματικώς μόνον σκεπτομένους τήν γελοίαν πλάνην, δτι
ο Καπόνε διετελει εις την υπηρεσίαν τοϋ καλοΰ. 'Η αλαζονεία καί ή περιφρόνησις
τ /jv οποίαν επεδεικνυε προς πάσαν Αρχήν, ή όποια δέν ήτο ίδική του, τον ώθησεν
εν τελεί εις την άναμέτρησιν τών δυνάμεών του.
Κατα τας αρχας τοϋ 1929 αντιμετώπισε διά πρώτην φοράν τήν 'Ομοσπονδια
κήν Δικαιοσύνην. Έκλήθη ώς μάρτυς εις μίαν ύπόθ εσιν ποτοαπαγορεύσεως ένώπιον τοϋ δικαστηρίου τής Πολιτείας Ίλλινόϊς, έν Σικάγω. 'Η κλήσις άπεστάλη,
κατά τήν επιθυμίαν τοϋ Καπόνε, εις Φλωρίδα.
τούτο ις ο Καπόνε δέν άπέδωκε τήν πρέπουσαν σημασίαν εις τήν κλήσιν
καί δόιεταξεν ενα τών άντιπροσώπων του νά μεταβή εις τό 'Ομοσπονδιακόν Δικαστή-ηϊου
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κατά τήν αύτήν χρονικήν περίοδον είχε ταξιόευσει δια πλοίου και αεροπλάνου εις
τάς νήσους Μπαχάμα.
Μετά τήν άνάκρισιν ταύτην ό Καπόνε παρεπέμφθη εις δίκην έπι άρνήσει προσελεύσεως ένώπιον τοϋ 'Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου τοϋ Σικάγου την 27-3-1929.
Συνελήφθη έν Σικάγω, άφέθη έκ νέου ελεύθερος καταθεσας χρηματικήν εγγυησιν
_1 τής
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τής κατ’ αύτοϋ κατηγορίας ήρνήθη νά παρουσιασθή προ τής Δικαιοσύνης, συνελήφθη
_' ~. ____ ’ Λ.------------- ί ™^
f TTcMrrn·), βάυΐΛ· τάν 1finv Μαΐου 1929.
τοινην ταυτην εις τας ηπανορσωτικας ψυκακας της nivounpu.»^.
-ό
ςιν τής ποινής ταύτης παρεπέμφθη έκ νέου ένώπιον τοϋ Ομοσπονδιακού Δικαστή
3 ίου τοϋ Σικάγου τήν 25-2-1931, δπου ύπεστήριξεν δτι δεν ήτο ένοχος τής εις. αυτό·
άποδοθείσης παλαιάς κατηγορίας. Κηρυχθείς έν τούτοις ένοχος κατεδικασθη τη1
2-3-1
σπονδιακδν Δικαστήριον έν Σικάγω έπί παραβάσειτών Ομοσπονδιακών Νομών, των
σχετικών μέ τήν φορολογίαν τοϋ εισοδήματος. Τδ Έφετεΐον απερριψε την εφεσιν
του καί τήν 21-10-1931 ό Καπόνε κατεδικάσθη εις ένδεκα ετών ειρκτήν επι παραϊήριον
ήλικίαν
τριάκοντα δύο έτών 6 ”Αλ Καπόνε είσήρχετο εις τας Επανορθωτικας Φύλακας τής
Άτλάντα ' ΙΙν. Πολιτειών, διά νά άρχίση τήν έκτισιν τής ποινής του. Έθεωρει πάν
τοτε τον έαυτόν του ώς σπουδαΐον άνθρωπον, ήπατήθη δμως εις τας προσδοκίας
του δτι θά έτύγχανεν έκ τούτου ιδιαιτέρας περιποιησεως.
Διά τήν Διεύθυνσιν τών φυλακών ό Καπόνε ήτο μόνον είς έπι πλέον κρατού
μενος, εν άτομον έκτίον τήν προς τήν Κοινωνίαν οφειλήν του.
;
'Η δοκιμασία αυτή ύπήρξεν οδυνηρά διά τήν άλαζονειαν τοϋ Καπόνε, αλλ
ούτος προσεπάθησε νά τήν μετριάση, λαμβάνων μεταξύ τών εν τή φυλακή συντρό
φων του τήν στάσιν τοϋ σπουδαίου ανθρώπου. Κατώοθωσεν όντως να εμποιηση τήν
έντύπωσιν ταύτην εις τινας έξ αυτών, τούς έμφανίζοντας μάλλον αδύνατον χαρα
κτήρα, οί όποιοι έν τώ μέτρω τοϋ δυνατού παρεΐχον ούτως έδαφος εις την παράλογον
αλαζονείαν του. ’Αλλά σύν τώ χρόνιο οί έν τή φυλακή σύντροφοί του κατεληξαν να
τον θεωρώσιν ώς ένα συγκατάδικον, ευρισκόμενον είς οίαν και αύτοι οι ίδιοι δυσκολον θέσιν.
Διάγων έλεύθερος ό Καπόνε έστήριζε τήν δύναμίν του έπι μιας ανηλεοΰς σκληρότητος καί τής σημαντικής του περιουσίας. Φυλακισμένος δεν ήδύνατο να πράξη
το ’ίδιον. Δεν ήδύνατο νά φέρεται κτηνωδώς προς τούς συντρόφους του, διότι πασα
παράβασις τών κανονισμών τών φυλακών θά ειχεν ώς συνέπειαν τήν επιβολήν ποι
νής καί έλάττωσιν τών «στιγμών τής έλευθερίας». Δεν ήδύνατο διά τής δωροδοκίας
νά έπιτύχη εύνοιας, καθ’ δσον ήτο υποχρεωμένος νά περιορίζεται είς το παρεχομενον υπό τοϋ Κράτους χορήγημα, όπως όλοι οί συγκατάδικοί του, τουτεστιν εις
δέκα δολλάρια κατά μήνα.
Πρέπει έν τούτοις νά άναγνωρισθή δτι ό Καπόνε κατενόησε ταχέως το δυσκολον τής θέσεώς του καί άπεφάσισε νά γίνη υπόδειγμα κρατουμένου διά να τυγχάνη δσον τό δυνατόν περισσοτέρας έλευθερίας.
Κατ’ Αύγουστον τοϋ 1935 ό Καπόνε μετεφέρθη είς τάς Επανορθωτικας Φυλακάς τοϋ Άλκατράζ έν Καλιφορνία. Τοΰτο υπήρξε νέον πλήγμα κατά τής αλαζο
νείας του, διότι αί Άρχαί ήρνοϋντο νά τον θεωρήσωσιν ώς [λέγαν έγκληματίαν. Εις
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ΟΙ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ
ΑΕΝ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ

Οι αριθμοί πού μας δίνει τό Έ φ —Μπί—Ά ϊ δείχνουν δτι οί ληστείες έχουν
τριπλασιασθή άπό τό 1950. Τα μεγάλα καταστήματα, τά εστιατόρια, οί σταθμοί
βενζίνης καί παρόμοιες επιχειρήσεις, ανήκουν στον κατάλογο των θυμάτων—μέ
αύξανόμενο ρυθμό—των ένοπλων ληστών. Αυτό όμως δεν γίνεται καί στο Κολόμπους
του Όχάϊο. ’Εκεί, ό κίνδυνος άπό τούς γκάγκστερς αντιμετωπίζεται μέ ένα μονα
δικό σύστημα συνεργασίας μεταξύ ’Αστυνομίας καί τοϋ κοινού, πού θά μπορούσε
να έφαρμοσθή καί στην υπόλοιπη χώρα.
Είς τό Κολόμπους τό σύστημα αυτό άνεπτύχθη κατόπιν πίκρας πείρας. "Ενα
πρωί, προ άρκετών ετών, τρεις άνδρες μπήκαν στην'Ομοσπονδιακή 'Εταιρεία Παρα
καταθηκών καί Δανείων, στο Χάμπ καί ύπό την απειλή τών οπλών των άφήρεσαν
7.000 δολλάρια σέ μια τσάντα. Ή ταν μια άπό τις συνηθισμένες ληστείες τοαπεζών.
Καί οί ενέργειες τής ’Αστυνομίας ήσαν έπίσης συνηθισμένες. Μια μεγάλη αστυνο
μική δύναμις κατέφθασε έπί τόπου. Οί σειρήνες τών άστυνομικών οχημάτων προσήλκυσαν πλήθη κόσμου πού προσέθεταν στή σύγχυσι καί καθυστερούσαν τήν άνάκρισι. Μάρτυρες πού θά μπορούσαν νά φανούν χρήσιμοι έξηφανίσθησαν μέσα στο
πλήθος, οί ταραγμένοι τραπεζιτικοί υπάλληλοι τάχασαν ακόμη περισσότερον καί
οί λησταί διέφυγαν μέ τήν ησυχία τους καί πέρασαν τήν όοοθετική γραμμή τής Πολι
τό Άλκατράζ ό Καπόνε άπεκάλυψε συμπτώματα διανοητικής διαταραχής. Προσβολαί οργής καί μανιακαί κρίσεις προεκάλεσαν τήν εισαγωγήν του εις τό νοσοκο
μείου τών φυλακών. Οί ιατροί άπεφάνθησαν δτι ό Καπόνε έπασχεν έκ παραισθή
σεων, συνεπεία συφιλίδος έκ τής όποιας είχε προσβληθή προ έτών. Παρά ταΰτα, ή
καλή του διαγωγή τώ έπέτρεψε νά. τύχη τού άνωτάτου ορίου έλαττώσεως τής ποι
νής του προβλεπομένου ύπό τών νόμων τΰ Κράτους. Τήν 19ην ’Ιανουάριου 1939
μετεφέρθη άπό τό Άλκατράζ εις μίαν άλλην 'Ομοσπονδιακήν Φυλακήν καί τήν 19ην
Νοεμβρίου 1939 άπελύθη.
Ή οικογένεια, του τον άνέμενεν εις τάς πύλας τών φυλακών. ’Αμέσως είσήχθη εις κλινικήν ένθα τω έγένετο θεραπεία τής ασθένειας ή οποία τον κατέτρωγε.
Μετά θεραπείαν μηνών τινων ή πρόοδος τής ασθένειας του άνεχαιτίσθη καί ό Κα
πόνε έπέστρεψεν εις τήν έν Φλωρίδι ιδιοκτησίαν του, ένθα διήλθε τό υπόλοιπον τής
ζωής του έν μέσω τής. οικογένειας του, απομακρυνθείς τών προηγουμένων άσχολιών του.
ΤΕΛΟΣ
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τείας πριν ή ’Αστυνομία κατορθώση νά έκπέμψη διά τοΰ άσυρμάτου την περιγραφή
τους’ Καθ’ ον χρόνον οί λησταί άπεμακρύνοντο ήσυχα, συνήντησαν πολλά άστυνομικα
αύτοκίνητα πού έσπευδον στο μέρος της ληστείας.
_
,
fH ληστεία τοΰ Χάμπ άποκρυστάλλωσε τις σκέψεις τοΰ Υπαστυνομου
ο υ ε ιν τ
Νάϊτ, ό όποιος τώρα διευθύνει την 'Υπηρεσίαν διώξεως ληστών στην ’Αστυνομία του
Κολόμπους. Διαπιστώνοντας ότι ή ’Αστυνομία έκανε τα ’ί δια λάθη κατ επαναληψιν,
κατέστρωσε ένα καινούργιο σχέδιο. Ό Ν άϊτ έχώρισε την πόλι σέ επτά διαμερίσματα,
τό καθένα μέ φράγματα στους δρόμους που οδηγούν εςω απο^την πολι. ^
Τά φράγματα αύτά ήσαν φυσικά έμπόδια—όπως οδικές, διασταυρώσεις^, σι
δηρόδρομοι, ή ποταμοί—καί οί αστυνομικοί θά μπορούσαν νά τά^ εκμεταλλευτούν σε
δεδομένη στιγμή. "Οταν τό συνθηματικό γράμμα πού αντιστοιχούσε γιά μια περιοχή
έξεπέμπετο άπό τον ραδιοσταθμό τής ’Αστυνομίας, ώρισμένα άστυνομικα περιπο
λικά αύτοκίνητα κατελάμβαναν κεντρικά σημεία γύρω άπό την περίμετρο τής^ πεοιοχής. Καί έτσι οποίος προσπαθούσε νά διαφύγη, ήταν άδύνατον νά μη γινη αντι
ληπτός άπό ενα τουλάχιστον άπό τά άστυνομικά αύτοκίνητα. Καί άφου κατ αυτόν
τον τρόπον άνεκαλύπτετο ή κατεύθυνσις φυγής ενός ληστου,^ή ’Αστυνομία εστελνε
άλλα αύτοκίνητα νά-τον άποκλείσουν σε στρατηγικά σημεία.
^
(
,
"Αν καί τό σχέδιο αότό ήταν πολύ καλό, ό Νάϊτ διεπιστωσε ότι οι μηχανοκί
νητες δυνάμεις του “δέν έπαρκοΰσαν γιά νά τό καταστήσουν ^«άεροστεγές» κ ι’ έτσι
λοιπόν έκανε ένα επαναστατικό πράγμα. Ρώτησε τις πεντε εταιρείες τα ξί τής πολεως, αν ήθελαν νά ενσωματώσουν τά 200 τους τα ξί—όλα έφωδιασμενα με δέκτη
καί πομπό άσυρμάτου τηλεφώνου—στο αστυνομικό σύστημα^ ασφαλείας, / υ .ο ι
δέχτηκαν άμέσως καί άπό τή στιγμή αύτή όλοι οί οδηγοί τα ξί έγιναν «σώμα παρα
τηρητών τής ’Αστυνομίας». Ό ενθουσιασμός του ήταν τόσο μεγάλος ώστε ο Ναιτ
πολλές φορές άναγκάστηκε νά τούς ζητήση νά μή διακινδυνεύουν τό αυτοκίνητο
τους ή τή ζωή τους. "Αν έβλεπαν κανένα ύποπτο αύτοκίνητο, δεν έπρεπε να το στα
ματήσουν, αλλά απλώς νά άναφέρουν την θεσιν του.
, ,
Έ ν συνεχεία ό,Ν άϊτ διέταξε ένα μόνον άστυνομικό αύτοκίνητο με δυο ανδρες
νά πηγαίνη στον τόπο τού έγκλήματος. Ύ πεστήριζε ότι δύο αξιωματικοί θα ευρί
σκαν μάρτυρες καί θά έλάμβαναν πληροφορίες γρηγορότερα άπό τό καθιερωμένο
σμήνος τών αστυνομικών. Έάν εχρειαζοντο ειδικήν ανακρισιν, όπως π.χ. σε π^ρ.
πτώσεις άνθρωποκτονίας ή λήψεως δακτυλικών άποτυπωμάτων, ή άν παριστατο
άνάγκη ενισχύσεων, η Διεύθυνσις θα τους εστελνε άμεσους.
^
(
'Ο 'Υπαστυνόμος είχε καί μιά άκόμη ιδέα καινοτομίας. ’ Εστειλε ενα βιβλιά
ριο μέ πρακτικές οδηγίες σέ 500 τράπεζες, εταιρείες χορηγήσεως δανείων, εστια
τόρια, σταθμούς βενζίνης καί σέ άλλες εταιρείες.
^
, „
,
Μην αντιστέκεσαι.: Είναι ό πρώτος κανών τοΰ Ναιτ. Ο ληστης εχει ιο
όπλο του προτεταμένο. Έάν φέρης άντίστασι, τόσον έσύ όσον καί άλλοι άθωοι θα
φονευθοΰν.
(
;
Νά ύπακούσης ά μ έσ ω ς : Δώσε στον οπλοφόρο ενα ψεύτικο αίσθημα ασφα
λείας καί τότε αύτός ίσω ς πή ή κάνη πράγματα πού θά βοηθήσουν εις την άναγνώρισιν τής ταυτότητάς του.
(
___ >(
Βλέπε καί θυμήσου : Τούτο βέβαια δέν είναι εύκολο όταν σου έχουν προ
τείνει ένα όπλο, άλλά μπορεί νά γίνη άν προσπαθησης. Προσεςε αυτα τα χαρακτη
ριστικά καί προσπάθησε νά τά συγκρατήσης στη μνημη σου: 1) Ηλικία, ύψος και
βάρος. (Νά συγκρίνης τό ύψος καί τό βάρος τοΰ κακοποιού με το δικό σου). 2) Μαλ
λιά. (Χρώμα, κατσαρά ή ’ί σια, πυκνά ήάραιά). 3) Μάτια. (Χρώμα, είναι σμιχτά ή
ΠλΑ/ΤΛϊτγλ I IΠ'ΓΓί
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ή ξένη διάλεκτο καί προφορά. Προσπάθησε νά θυμηθής άκριβώς τά λόγια πού είπε
ό κακοποιός). 9) "Οπλον. (Τίδπλο έχρησιμοποίησε; Σέ ποιο χέρι τό κρατούσε;)
'Ο 'Υπαστυνόμος Νάϊτ έπίστευε δτι τά βασικά αυτά για την άναγνώρισι τής
ταυτότητος—πού διδάσκονται εις δλους τούς άστυνομικούς—θά βοηθούσαν κάθε
έναν πού τά μελετούσε νά συγκρατήση την περιγραφή ενός κακοποιού. Έ κ πείρας
γνωρίζομεν δτι ένας ληστής συχνά χρησιμοποιεί την ιδίαν τεχνικήν καί έτσι μπο
ρούμε νά προσδιορίσουμε τήν ταυτότητά του, άν έχουμε μια πιστή περιγραφή τού
τρόπου μέ τον όποιον ένήογησε κατά, τήν διάπραξιν τής ληστείας.
Τό σχέδιο αύτό έδωσε τούς καρπούς του γιά πρώτη φορά μιά νύχτα πέρυσι,
δταν ο ’Ιάκωβο Β. Σέλμπη καί ό Ράλφ Μόνακο έλήστεψαν τον Οίκον Σέφ, ένα με
γάλο έστιατόριο. ’Ά ν καί ήσαν νεαροί, 22 δ ένας, 17 ό άλλος, ήσαν πεπειραμένα μέλη
τής «αδελφότητος των έθνικών ληστειών», πού αυξάνει μέ μεγάλο ρυθμό. Τό συν
δικάτο αύτό εργάζεται σ’ δλη τήν έπικράτεια καί μπορεί νά ληστέψη μιά τράπεζα
στο Όχάϊο σήμερα κι’ ένα ξενοδοχείο στήν Καλιφόρνια ύστερα άπό λίγες ημέρες.
Τά μέλη του σιΛεχώς μετακινούνται άπό τήν μιά Πολιτεία στήν άλλη. Οί δύο νεαροί
λησταί σκέφθηκαν δτι τό Κολόμπους ήταν εύκολο μέρος νά «μ&ζέψουν» χαρτζηλίκι,
καθώς έπήγαιναν στή Δυτική ’Ακτή γιά μιά μεγάλη «δουλειά».
Στις 12.07' μετά τά μεσάνυχτα ό Σέλμ.π καί ό Μόνακο έβγαλαν τά δπλα τους
και έπλησίασαν τον ταμία τού Οικου Σέφ. «Βάλε τά λεφτά σου σ’ αύτήν τήν τσάντα
και μην κάνεις θόρυβο», τον διάταξε ό ένας άπ’ αυτούς. Μέ ψυχραιμία, ό ταμίας
άρχισε νά άδειάζη τό συρτάρι του, άλλά ταυτοχρόνους έκύτταζε προσεκτικά—άλλά.
όχι καί έπιδεικτικά—τούς δύο ληστάς καί προσπαθούσε νά συγκρατήση στή μνήμη
του δ,τι έβλεπε. Οί γκάγκστερς έπήραν τή γεμάτη τσάντα καί έπήγαν στο αύτοκίνητό τους.
Στά. επόμενα δεκαπέντε λεπτά, ή τακτική πού άκολούθησαν οί συμμορίτες
για νά διαφύγουν ήτον πολύ πονηρή. "Οταν έφτασαν στή Μάουντ Στρήτ—μιά κεντρική
αρτηρία πού διχοτομεί τό Κολόμπους—έστριψαν προς δυσμάς, προς τό κέντρον τής
πόλεως, άντί νά άπομακρυνθούν άπό αύτό. Ύπελόγισαν δτι οί άστυνομικοί θά έ
σπευδαν προς τήν άνατολικήν πλευράν τής πόλεως. Ό υπολογισμός τους βγήκε
αληθινός, γιατί τά αστυνομικά αύτοκίνητα πού συνήντησαν, δλα έπήγαιναν άνατολικώς τής Μάουντ Στρήτ. "Ενα ταξί ερχόταν πίσω άπό τούς συμμορίτες καί τούς
ενωχλοΰσε μέ τά φώτα του, άλλά κι’ αύτό σέ λίγο έστριψε σέ μ'ά γωνία καί οί δύο
λησται ήσαν βέβαιοι δτι ή φυγή τους ήταν έξησφαλισμένη. ’Αγνοούσαν δμως τί
γινόταν γύρω τους καθ’ δλο αύτό τό διάστημα.
"Οταν οί γκάγκστερς έφυγαν άπό τό έστιατόριο, δ ταμίας τηλεφώνησε στήν
’Αστυνομία. Στις 12.09' ένας άρχιφύλαξ έφθασε στο εστιατόριο μέ ένα άστυνομικό
αυτοκίνητο. Ή σειρήνα του ήταν σιωπηλή. Στις 12.12' δ άρχιφύλαξ τηλεφώνησε
στο αστυνομικό ραδιοκέντρον καί έδωσε τήν περιγραφή τών ληστών, δπως τήν α
κούσε άπό τον ταμία. "Ενας πελάτης είχε προσέξει δτι τό αυτοκίνητο τών κακο
ποιούν ήταν μιά μαύρη Καντιλλάκ—μοντέλλο 1948—μέ άδεια άλλης Πολιτείας.
Λίγα δευτερόλεπτα άργότερα άκούστηκε στά μεγάφωνα 24 άστυνομικών αύτοκινήτων. «Προσοχή. Προς δλα τά α ύτο κίνητα. Λ η στεία. ’Εφαρμόσατε
Συναγερμόν Δ . Προχωρήσατε προς τάς θέσεις σας καί άναφέρατε» . Ακολού
θησε δέ καί περιγραφή τών κακοποιών καί τού αυτοκινήτου των. ~Ησαν κακοποιοί
απο άλλη Πολιτεία, ώπλισμένοι καί πιθανόν επικίνδυνοι. Τά άστυνομικά αύτοκί
νητα διετάχθησαν νά παρακολουθήσουν τήν πορεία τους καί νά αναφέρουν, άλλά νά
μή τους σταματήσουν μέχρι νεωτέρας διαταγής.
Στις 12.16' τά δεκαπέντε άστυνομικά αύτοκίνητα πού άνήκουν στο Σχέδιον
Δ, είχαν καταφθάσει άθόρυβα στις προσδιορισμένες τους θέσεις, πού ελέγχουν τάς
εξοδους στο άνατολικό τμήμα τής πόλεως.
Ο χειριστής στο άστυνομικό ραδιοκέντρον είχε γυρίσει ένα κουμπί καί είχε
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συνδεθή μέ τό κέντρον πού διευθύνει καί τις πέντε εταιρείες ταξί. Σέ λίγα δευτερό
λεπτα έκατό οδηγοί ταξί είχαν λάβει τις ’ίδιες πληροφορίες, όπως καί τά άστυνομικά
αυτοκίνητα. Στις 12.15' ένας οδηγός άνέφερε ότι μια μαύρη Καντιλλάκ—1948—
μέ πινακίδα άδειας τής Ν. Ύόρκης έπήγαινε προς δυσμάς τής Μάουντ Στρήτ. Κάθε
λίγα δευτερόλεπτα άκολουθοϋσαν άναφορές καί άπό άλλα ταξί, ένα δέ άπό αύτά
ήταν εκείνο πού είχε ενοχλήσει τούς κακοποιούς μέ τά φώτα του. Στις 12.20' ό
χειριστής τοϋ ραδιοκέντρου ήταν βέβαιος πλέον για τό καταζητούμενο αυτοκίνητο.
Έμελέτησε τον μεγάλο χάρτη στον τοίχο γιά. μιά στιγμή κ ι’ έδουσε μια σειρά, άπό
διαταγές.
Στις 12.22', ακριβώς 15' λεπτά μετά τήν διάπραξι τής ληστείας, ό Σέλμπ
κα> 6 Μόνακο έσταμάτησαν φρενάροντες άπότομα, μπροστά σ’ ένα μεγάλο άστυνομικό αύτοκίνητο, πού ξαφνικά έφραξε τήν δίοδο έπάνω στή γέφυρα του Σιότο
Ρίβερ. Αυτό τό μέρος είχε διαλέξει τό Άρχήγεΐον ώς τό πιο κατάλληλο σημεΐον.
Ταυτοχρόνως, άπό τρία διαφορετικά σημεία, τρία άλλα άστυνομικά αυτοκίνητα
συνέκλιναν προς τήν διασταύρωσιν καί άπό τό καθένα πηδούσαν άστυνομικοί μέ
προτεταμένα τά περίστροφα.
Πυροβολισμοί δεν άντηλλάγησαν. Οί κακοποιοί παρεδόθησαν άμέσως. «Ποτέ
δεν είδα τόσους αστυνομικούς νά φθάνουν σ’ ένα μέρος τόσο γρήγορα ή τόσο ήσυχα»,
είπε ένας άπό τούς ληστάς καθώς τού περνούσαν τις χειροπέδες.
Ή πρακτική εφαρμογή τού σχεδίου Κολόμπους σέ ληστεία τραπέζης έγινε
προ ολίγων μηνών καί ό γκάγκστερ συνελήφθη εντός πέντε λεπτών. "Οταν ή τρά
πεζα άνοιξε τό πρωί, ένας καλοντυμένος, μεσόκοπος άνδρας πλησίασε στο ταμείο
καί υπό τήν άπειλήν τού όπλου του έπήρε 1000 δολ. Στις 9.35' μπήκε σ’ ένα αύτο
κίνητο πού άναχωροϋσε άπό μιά παρακειμένη ((πιάτσα», άπείλησε τον οδηγό μέ
τό όπλο του καί τόν διέταξε νά τον πάη στο Γιούνιον Ντέπο.
'Ο ταμίας άκολούθησε τις οδηγίες τοϋ 'Υπαστυνόμου Νάϊτ. Στις 9.36' μετεδόθη ή περιγραφή τού ληστοΰ στά άστυνομικά αυτοκίνητα καί τις εταιρείες τών
ταξί. ’Αμέσως έτέθη εις εφαρμογήν τό Σχέδιον Β.
Στις 9.38' ένας μοτοσυκλεττιστής σέ περιπολία, είδε τόν γκάγκστερ νά βγαίνη
άπό τό αύτοκίνητο στο Γιούνιον Στέϊσον. Ό αστυνομικός φορούσε· γάντια καί δεν
πρόλαβε νά χρησιμοποιήση τό όπλο του. ’Έτσι ό κακοποιός τόν άφώπλισε καί έν
συνεχεία έπήδησε σ’ ένα φορτηγό αύτοκίνητο πού περνούσε τή στιγμή έκείνη. Ό
άστυνομικός έτρεξε στή μοτοσυκλέττα του καί μετέδωσε μέ τό άσύρματο τηλέ
φωνο τά γεγονότα στο κέντρον. Στις 9.40' δύο περιπολικά αύτοκίνητα έστρίμωξαν
τό φορτηγό καί τό άνάγκαν νά σταματήση. Ό γκάγκστερ παρεδόθη άμέσως.
'Η συμμετοχή τού κοινού εις τό έργον αύτό αυξάνει συνεχώς εις τό Κολόμπους.
Οί οδηγοί ταξί έχουν στο ενεργητικόν τους τήν σύλληψι ενός βιαστοΰ, ένός δολο
φόνου καί τήν ματαίωσι πολλών ληστειών καί διαρρήξεων, μέ τό ·νά. διαβιβάζουν
στο κέντρον τις υποψίες τους γιά άτομα ή αύτοκίνητα.
Τό σύστημα τοϋ 'Υπαστυνόμου Νάϊτ δχι μόνον περιώρισε τό έγκλημα εις τό
έλαχιστον εις τό Κολόμπους, άλλα άρχισε νά έπηρεάζη τις διάφορες ’Αστυνομικές
Διευθύνσεις τής χώρας. Ά φ ’ ότου έδημοσιεύθη εις τό έπίσημον περιοδικόν τοϋ Έ φ
Μπί ”Α ΐ—πού προορίζεται κυρίους διά ’Αξιωματικούς τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος—
πολλοί άστυνομικοί κατέχοντες άνούτέρας θέσεις δεικνύουν ένδιαφέρον διά τήν εφαρ
μογήν του.
«'Όταν τό κοινόν», λέγει ό 'Υπαστυνόμος Νάϊτ, «συνεργάζεται μέ τήν ’Αστυ
νομία, οί κακοποιοί βρίσκουν τή ζωή πολύ δύσκολη».
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Μερικά σχολικά στιγμιότυπα...
Φεβρουάριος 1956.
Ή ζωή μας συνεχίζεται κανονικά, διαγράφοντας την ί'δια τροχιά κάθε μέρα...
Μά τώρα πια δεν συναντάμε εμπόδια. Προσαρμοστήκαμε.
"Ολα τα «μεγάλα», τα φοβερά», τά «αδύνατα» τά «άκατόρθωτα» γίνανε απλές
καθημερινές άπασχολήσεις, πού τις συνηθίσαμε καί τις αγαπάμε...
"Ολα αύτά τά «πελώρια βάρη», πού μάς τοποθέτησαν πάνω στους άσθενικούς
ώμους μας σάν μπήκαμε στή Σχολή, έχουν πάρει τώρα ένα ασήμαντο σχήμα. ’Έ τσι
τό στρώσιμο του κρεβατιού, το προκνο ξύρισμα, το διάβασμα κι’ όλες οί άλλες «κο
πιαστικές» λεπτομέρειες τού Σχολικού μας προγράμματος, κατάντησαν πρακτικές,
ευχάριστες συνήθειες, πού μάς τραβούν την προσοχή γιατί τό αξίζουν...
’Ίσως νά κουραζώμαστε λιγάκι... "Ομως ή κούραση τού καθημερινού προ
γράμματος εξαγιάζεται μέσα στή συνειδοποποίηση της ’Αποστολής μας... ’Από τό
πρωί, ίσαμε τό βράδυ κοπιάζουμε... Μά μήπως είμαστε μονοί; Ολα δουλευουν
μέσα στήν πλάση... Καί οί άνθρωποι, καί τά ζώα. Ακόμα και τα άψυχα οντα...
’Αλλά έκτος άπ’ αύτό, π ο ι α ά ξ ι α θάχε ή ζωή αν δέν τήν ομόρφαινε ό
μόχθος τής δουλειάς; Δίχως αύτον πώς θά μπορούσες νά νοιώσης τήν εύτυχία τής
άναπαύσεως; Δίχως αύτόν πώς θά μπορούσες νά όνομασθής άνθρωπος, παντοδύ
ναμος άνθρωπος... πανέμορφος, περήφανος, ακαταμάχητος, ωραίος;
Ν αί! ’Αγαπάω τούς άνθρώπους μ’ όλα τους τά ελαττώματα, καί τούς άγαπάω περισσότερο γιατί μπορούν καί δείχνουν τήν Δύναμή τους δημιουργώντας θαυ
μαστά επιτεύγματα πάνω στή γη...
Είναι άλήθεια αύτό...μεγάλη αλήθεια, έστω κι’ άν δέν τήν προσέχουμε όσο
πρέπει : ' Ό λ α δ ο υ λ ε ύ ο υ ν τ ρ ι γ ύ ρ ω . . .
Στέκω στο παράθυρό μου καί παρατηρώ μιά μέλισσα... ’Ακούραστη πέτα
αδιάκοπα άπό κλαρί σέ κλαρί για νά μαζέψη τις πρώτες ύλες πού θά τής χρησιμεύ
σουν στο τελειότερο εργοστάσιο τής γής, πού λέγεται κυψέλη... Κάτω στο χώμα ένα
μερμήγκι...ένα πλασματάκι τόσο δά... Γιά δέστε το, καλοί μου φίλοι, μέ πόση όρεξη,
μέ πόση έπιμονή είναι άφοσιωμένο στή δουλειά του! !! Φτειάχνει χωρίς νά στα
ματά... Φτειάχνει κομψές άποθηκοΰλες, μέσα στις όποιες, σάν καλός καί φρόνιμος
νοικοκύρης, αποταμιεύει τροφή γιά τό χειμώνα...
Πιο κεΐ ένα πουλί... Τρέχει δεξιά κι’ άριστερά, δίχως νά ξεκουράζεται ούτε
μισό λεφτό... Άναζητά τό φαγητό των παιδιά) ν του... Δέν χαζεύει μπροστά στις
όμορφες βιτρίνες τής φύσεο^ς...’Αδιάφορο τις προσπερνά... 'Ολόκληρη ή προσοχή
του είναι αφιερωμένη στή δουλειά...
Κάτω άπ’ τό παράθυρό μου ένα γαϊδουράκι... Κι’ αύτό δουλεύει. Και μάλιστα
σκληρά... Μέ ιδρώτα τής πελώριας κεφαλής του τρώει τον άγαπημένο του σανό...
Τό βλέπο:> στο δρόμο νά σέρνη υπομονητικά ένα πελώριο φορτίο στούς ώμους
του, καί σκέφτουμαι άν έχω έγώ τό δικαίωμα νά μήν πάρω μέρος μέσα στή γενική
δραστηριότητα τού Σύμπαντος...
Γιατί όλα δουλεύουν...
Δήτε τά άστέρια ψηλά στον Ουρανό... Δέν στέκουνται ποτέ. Χρόνια καί χρό
νια' τώρα κινούνται μέ μαθηματική μάλιστα άκρίβεια πάνω στο Στερέωμα, δίνοντας
αύτά τό... υψηλότερο παράδειγμα έργατικότητος...
Ρίξτε τώρα μιά ματιά σ’ αύτό εκεί τό πολύχρωμο καί δροσερό λουλούδι πού
στολίζει τή γή μέ τά χρώματα καί τήν ομορφιά του... Καί αύτό δουλεύει. Kt’ αύτο
κόπιασε πολύ γιά νά άποκτήση μιά θέση, αύτή τή θέση στον ήλιο.. Βρέθηκε κάποτε
σάν σπόρος στά βάθη τής|γής, καί ξεκινώντας άπό κεΐ βγήκε στον καθαρό άέρα, δια
τρυπώντας μέ πείσμα, μ’ έπιμονή, μέ υποδειγματική εργατικότητα τό έδαφος...
γιά νά μάς δώση ίσως τό... βαθύτερο νόημα τής ύπάρξεώς μας...
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Καί βέβαια δλα δουλεύουν τριγύρω...’Εγώ, μέ ποιο δικαίωμα θά μείνω θεα
τής απλός των κόπων των συνανθρώπων μου;
Μέσα στή βροχή καί στον ήλιο ό φιλόπονος γεωργός ποτίζει τή γή μέ τον
τίμιο ιδρώτα του, άπό τά χαράματα ’ίσαμε τέ δειλινό...
Νυχτοξημερώνει ό χειροτέχνης πάνω άπό τον «μπάγκο» τής δουλειάς, εξαν
τλώντας δλες του τις δυνάμεις στήν παγκόσμια αύτή μάχη τής ζωής...
Δέν κοιμάται, δεν τρώει, θυσιάζει δλες τις γήινες χαρές 6 επιστήμονας, ό
φιλόσοφος, ό εφευρέτης, ό συγγραφέας, ό ερευνητής για τήν πρόοδο καί τή χαρά των
συνανθρώπων του.. ’Έ χει σ’ αύτή τή κατεύθυνση αφιερώσει τή ζωή του, τή σκέψη του,
τή δράση του, τήν ψυχή του, δίνοντας ένα πανέμορφο παράδειγμα έργατικότητος
ιδανικής...Στά σπίτια, στους δρόμους, στά κέντρα, στά χωριά, στις πόλεις, ψηλά στους
αιθέρες, άκόμα καί στά βάθη τής θάλασσας, παντού όπου υπάρχει ζωή, μπαίνουν
δλα κάθε πρω'ί σέ κίνηση, ύπακούοντας στον προαιώνιο κι’ άθάνατο νόμο τής δου
λειάς... Πώς είναι λοιπόν δυνατόν νά σταθώ έγώ μακριά άπό τό μόχθο των άλλων,
να ζήσω εις βάρος τους, νά γίνω παράσιτο μέσα στον πυρετό τής δημιουργίας τους.;;;
Θά έ’ρθη κάποια μέρα—ίσως κάποια σκοτεινά μεσάνυχτα—πού θά ακούσιο
μιάν άδυσώπητη φωνή νά μέ ρωτά. «Γιά ποιο σκοπό λοιπόν έζησες στή γή; Τί έκα
νες για τούς άλλους; Τί τούς πρόσφερες; Πώς τούς ωφέλησες; Μέ ποιο τρόπο κέρ
δισες τό ψωμί σου;»
Έ ! ακριβώς αύτήν τήν άγάπη προς τή δουλειά, προς τον πανάγιο μόχθο, τήν
ανθρώπινη κούραση πού τελειοποιεί, μάς διδάσκει ή Σχολή, μέσα στον ταχύ ρυθμό
τών έναλλασσομένων καθηκόντων μας.
Δουλειά καί άνάπαυση σ’ ένα πανέμορφο Σύμπλεγμα, μάς δείχνουν τον άληθινό προορισμό μας σαν χριστιανών, σαν πολιτών, σαν υπαλλήλων.
’Έξω στούς δρόμους, στά Μέγαρα, στις φτωχογειτονιές, στά μαγαζιά, σ’
όλους τέλος πάντων τούς τομείς τής αύριανής δράσεώς μας, ή ζωή μάς περιμένει
γεμάτη άπαιτήσεις. Μαθαίνουμε νά άγαπάμε τον κόπο, τήν τάξη, τήν πειθαρχία,
τήν άκρίβεια, γιά νά μπορέσουμε έτσι κάποτε, σαν βαθμοφόροι, νά διοικήσουμε σω
στά, νά έκτελέσουμε τά καθήκοντα, μας τίμια, νά ωφελήσουμε τούς εαυτούς μας
καί --τούς άλλους...
«Ό εργαζόμενος τήν έαυτοϋ γήν έμπλησθήσεται άρτων οί δέ διώκοντες μά
ταια ενδεείς φρενών», λέει ή 'Α γία Γραφή.
Κι’ εργαζόμαστε «τήν γήν» τής άρμοδιότητός μας μέ όρεξη, σάν φιλόπονοι
εργάτες... Καί ή μεταβολή πού συντελεΐται μέσα μας είναι απροσδόκητη...
Αύτό τό καταλαβαίνουμε καλά κάθε Κυριακή πού έχουμε «έξοδο».
Μέ πόση επιμέλεια προσέχουμε τήν εμφάνισή μ α ς !!! Πόσο προσεκτικοί
είμαστε στο δρόμο ! ! ! Πόσο περήφανο είναι τό παράστημά μας, πόσο περήφανα
βαδίζουμε, πόσο άξιοπρεπής είναι ό τρόπος πού κινούμαστε ! ! !
Δέν κάνουμε, δέν μπορούμε νά κάνουμε, κακή χρήση τής ελευθερίας μας...
Κάτι μάς έχει δέσει σφιχτά μέ τό πνεύμα τής Σχολής.
Σάν μιά οικογένεια είμαστε όλοι μαζί. 'Η Σχολή είναι τό σπίτι μας, ένα
σπίτι ζεστό, φιλόξενο, ακριβό, άγαπημένο.,.Τήν ιστορία της δέν μάς έπιτρέπει ποτέ
ή συνείδησή μας νά τήν άμαυρούσουμε μέ όποιαδήποτε αταίριαστη στήν μαθητική
μας ιδιότητα εκδήλωση...
’Έτσι οί δικοί μας μένουν κατάπληκτοι μέ τήν άλλαγη μας. Δέν χορταίνουν
νά μάς καμαρώνουν, νά μάς χαίρωνται. Μάς λένε, όλο μάς λένε, δτι γινήκαμε νοι
κοκύρηδες, δτι σοβαρευτήκαμε, πώς γίναμε άληθινοί πιά άντρες...
Τό πρόγραμμα τής Σχολής προβλέπει «έκκλησιασμό» τήν Κυριακή τό^πρωί...
Κι’ όταν πηγαίνουμε, καταλαβαίνουμε καλά πόσο πολύ ή Σχολή έχει ζεστάνει τις ψυ
χές μας, πόσο προσεκτικά τις έχει οργώσει, ώστε νά δέχωνται τον κάθε σπόρο τού
Ούρανίου σπορέως μέ κατάνυξη άπέραντη...
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Σημειώσεις ένός Δοκ. Άρχιφύλακος

Καθαροί, γαληνεμένοι, πλημμυρισμένοι πίστη κι’ εύλάβεια, βρίσκουμε μέσα
στον Ναό μιαν ευκαιρία νά άποθέσουμε κάθε μέριμνα βιωτική, για νά υποδεχτούμε
τον βασιληά των 'Όλων, πού έχει στήσει το θρόνο Του στη Σχολή...
Μέ προσευχή ξεκινάμε κάθε πρωί για το καθημερινό πρόγραμμα...καί μέ κοινή
εύλαβική προσευχή μέσα στο. εστιατόριό μας, κλείνουμε τήν κάθε μέρα μας, κάθε
βράδυ στις 10...
*
*

*

Πριν δυο μέρες τελείωσαν καί οί εξετάσεις μας του πρώτου διμήνου...

Σέ 13 μαθήματα διαγωνιστήκαμε... Μαθήματα πολλά καί διάφορα...Επι
στημονικά καί αστυνομικά... Μαθήματα ψυχολογίας τοΰ όχλου, Επιστημονικής Ά νακριτικής, Ποινικά, Δικονομικά, ’Ιατρικά, ιατροδικαστικά...
Μαθήματα Σχεδιαγραφίας, Ελληνικών, ’Αγγλικής γλώσσης...
Μαθήματα ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας, Νόμων, Κανονισμών, Πρακτικής
’Αστυνομίας, Συνταγματικού Δικαίου.
"Υλη επιμελημένη, ευρύτατη, πλούσια...κατάλληλη γιά αύριανούς βαθμοφό
ρους τής ’Αστυνομίας, πού είναι ή τελευταία λέξη τής παγκόσμιας μόδας... Παράλ
ληλα Διαλέξεις μέ πολύτιμο περιεχόμενο...Διαλέξεις στο μάθημα τής Κοινωνιολογίας, πού δέν μπορεί κανένας άλλος, έξω από τη Σχολή, νά ίσχυρισθή ότι τό διδά
σκεται καλλίτερα από μάς. Γιατί ό Καθηγητής μας, ειδικευμένος στά ζητήματα
τής Κοινωνιολογίας, φύσει καί θέσει ερευνητής τών Κοινωνικών συστημάτων καί
παληός έμπειροπόλεμος πολέμιος τοΰ Κομμουνισμού, μπορεί νά καταλάβη όποιαδήποτε Πανεπιστημιακή έδρα τοΰ κόσμου καί νά συγκριθή μέ τούς καλλίτερους έρευνητάς καί έργάτας τής Κοινωνιολογίας, όχι άπλώς σαν ’ίσος προς ’ίσους, άλλά σαν
ένας άνάμεσα στούς πολλούς...
Καί πόσα πράγματα δέν μάς δίδαξε ! ! ! Μάθαμε έπί τέλους μέ κάθε λεπτομέ
ρεια ποια είναι αύτή ή πολυθόρυβη Κομμουνιστική θεωρία, πώς εμφανίστηκε στη
γή, πού εφαρμόστηκε, τί επιδιώκει, μέ ποιά μέσα ζητάει νά έπιβληθή...
Αύτό τό μάθημα θάπρεπε υποχρεωτικά νά τό παρακολουθούν όχι μονάχα οί
αστυνομικοί υπάλληλοι μά καί όλοι ανεξαιρέτως οί πολΐται πού θέλουν νά λέγωνται
"Ελληνες καί πολεμούν τον Κομμουνισμό...
'Ο Καθηγητής μας αύτός, γνώριμος πιά καί θαρραλέος κοινωνικός άγοονιστής,
είναι ό άνθρωπος τής καρδιάς μας, γιατί δέν είναι άλλος άπό τον Διευθυντή μας...
Ό ίδιος μάς διδάσκει τό μάθημα τής Κοινωνικής ’Αγωγής, όχι σαν ψεύτικη
εκδήλωση μοντερνισμού, άλλά σάν πολιτισμό τής ψυχής καί τού χαρακτήρος...
Μαθαίνουμε έτσι τον έαυτό μας, αύτό τον άγνωστο κόσμο πού ζή μέσα μας
καί μάς σπρώχνει σέ χίλιες απίθανες κατευθύνσεις... Παράλληλα κι’ άλλες διαλέξεις
έξ ίσου πολύτιμες καί άπαραίτητες στή δουλειά μας...
Διαλέξεις Τουρισμού...Διαλέξεις Πολιτικής Άμύνης... Διαλέξεις ’ Ηθικής
’Αγωγής, πού τονώνει τήν πίστη μας καί μάς δίνει την μοναδική συνταγή τής εύτυχιας... Μ’ αύτά τά μαθήματα αύξάνονται οί γνώσεις μας καί πολλαπλασιάζονται
τά εφόδιά μας γιά τον κοινωνικό άγώνα πού μάς περιμένει αύριο...
** *
Κι’ ένας επίλογος «έκτος προγράμματος»...
Μιά επίσκεψη στο Νεκροτομείο, κι’ ένα μάθημα ιατροδικαστικής πάνω σέ
δυο άνδρικά πτώματα...
Θλιβερή σελίδα ! ! ! μά τόσο διδακτική ! ! !
"
"Ενα πτώμα άνθρώπινο πάνω στο ιατροδικαστικό τραπέζι...
Ά πό κάποια πληγή τρέχει άκόμα τό τελευταίο αιμα.,.τά μάτια κλειστά...
τό στήθος άκίνητο.,.τά μέλη παγωμένα... Κι’ ένα μαχαίρι νά σχίζη τις σάρκες κά
θετα άπό τό σαγώνι ίσαμε τήν «ήβική σύμφυση»...

Μερικά σχολικά στιγμιότυπα
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Με τον κ. Καψάσκη λοιπόν Καθηγητή στο Νεκροτομείο, διδαχτήκαμε τόσες
πολλές μεγάλες αλήθειες...
,
Οχι απλώς ςερα πώς είναι το εσωτερικό του ανθρωπίνου οργανισμού καί πώς
θα μπορέσουμε^ να διαγνώσουμε την αιτία ενός θανάτου, άλλα πιο πολύ καί κυρίως
τ ι ε ί ν α ι ό ά ν θ ρ ω κ ο ς , πόσο μηδαμινός κι’ έλάχιστος είναι μπροστά στο θά
νατο, και πόσο μάταια είναι όλα τα εγκόσμια άγαθά...
' Πασχίζει να πλουτισ/), να φταση ψηλά, σκοτώνει, φορτώνει την ψυχή του μέ
κρίματα, γίνεται μεγάλος καί τρανός...
Κι’ όμως λάσπη είναι...Καί στη γή επιστρέφει κάποτε... Καί μένει μονάχα
ή ανάμνηση...ή ανάμνηση τών πράξεων του.,.Ό θ ά ν α τ ο ς ! ! ! Πολλοί ένοχλοΰνται μ' αυτήν τήν λέξη...Τήν έχουν διαγράψει άπό τό λεξιλόγιό τους...Κτυπάν ξύλα
φοβισμένοι, οταν^την ακοϋν... Ομως ή τό θέλουν ή δεν τό θέλουν μιά μέρα θά πεθάνουν...Γιατί δέν έτοιμάζουν την ψυχή τους για νά υποδεχτούν μιά μέρα τό Θεό;
Ό θάνατος δέν είναι πιά ό απαίσιος μπαμπούλας τών παληών χρόνων.’ Ή
Χριστιανική θρησκεία τον εξαγίασε, τοΰδωσε τή σωστή θέση...Είναι μονάχα ή γέ
φυρα άπό ένα κόσμο στον άλλον, σ’ εκείνον τον ωραίο καί μαγευτικό, όπου όλα είναι
ευχάριστα, γαλάζια, χαρούμενα...Νά γιατί άξίζει νά θυσιάσης τή ζωή σου γιά κάποιο ’Ιδανικό!!!
*
** *
Πριν λίγες μέρες χιόνισε...
,
Παί ή^ Σχολή ντύθηκε στά νυφικά της...Κανένα βέβηλο πόδι δέν τολμούσε
να μολυνη τον λευκό παρθενικό χιτώνα της...
Ά πό,τό παράθυρο τού Διδακτηρίου μας βλέπαμε μπροστά μας ένα μαγευτικό
θέαμα, σπάνιας ομορφιάς...
Σάν εκατομμύρια καταλευκα έντομα, οί μικρές τουλίπες τού χιονιού τοιγύάττ' ' i f ,Λ
ιτ .’ ,'ί____ ....
/
> ’ r 1,
- _ γ — ησυχάσουν,
ι«λϊι ^ h/iu τις οοΛοφονικες αχτιοες
του ήλιου.... Χιλιάδες άσπρες πίκες πάνω σ’ ένα όμορφο ζωγραφικό πίνακα"...Τό
χιόνι... Λένε πώς φέρνει ευτυχία ...Δέν ξέρω.,.Τό μόνο πού είδα είναι ότι μάς πα
ρουσίασε μιά μεγαλειώδη εικόνα, κι’ άλλάξε τήν όψη της πλάσεως...
Κι’ υστέρα οί εκλογές... Ό κόσμος μέ τά έκλογικά βιβλιάρια στους δρό
μους, μΐ τις εφημερίδες, μέ ζωηρές συζητήσεις, μέ αντεγκλήσεις, μέ φανατισμό...
/
στην ακρ/) όιγως καρ,μ,ια απολύτως εκδήλωσή φανατισιαοΰ νά έπιβάλουμε τήν τάξη...
, , Έχουμε κΓ έμεΐς τά φρονήματά μας... Ψηφίσαμε κι’ έμεΐς τον εκλεκτό μας,
αλλα στήν πολιτική μάχη τού πεζοδρομίου καί τής ψηφοθηρίας, όπου «άλλος άλλα
έλεγεν», εΐμασταν οί μόνοι δεδικαιολογημένοι απόντες...
Καί τό ’Έθνος ολόκληρο μάς άπένειμε μιάν εύφημο μνεία.
Ή Σχολή Άρχιφυλάκων διατέθηκε γιά υπηρεσία στο Θησείο, στο ένατο
Τμήμα...^ Είναι ένα Τμήμα πεντακάθαρο, μέ εύγενικούς αξιωματικούς, καλόκαρ-

( Γυρνώντας στή Σχολή ριχτήκαμε μέ καινούργιες δυνάμεις στον αγώνα τού
εξάμηνου, βέβαιοι ότι όλα θά πάνε καλά...
Καί ή ζωή μας συνεχίζεται κανονικά...
ΕΝΑΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΑΣ
Σ.Κ.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ Τ ω Ν ΕΣωΤΕΡΙΚωΝ
κ. Σ. Μ Α Ν Ι Δ Α Κ Η
ΠΡΟΣ ΤΑ Σ03Μ ΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
« ’Επιθυμώ νά κάμω'τον τελικόν απολογισμόν τής συμβολής των ύφ’ ύμάς
Σωμάτων εις τήν διεξαγωγήν των εκλογών τής 19ης Φεβρουάριου.
Λόγω τών συνθηκών αί όποΐαι έδημιουργήθησαν, ό άγων διεξήχθη με
πείσμα τό όποιον ένέκλειε σοβαρωτάτους κινδύνους νά διασαλευθή ή τάξις, ήτις
είναι άπαραίτητος προϋπόθεσις διά νά ύπάρξη έλευθερία, άνευ τής οποίας αύτη
αυτή ή έννοια τών έκλογών χάνει κάθε δημοκρατικόν περιεχόμενον.
Κατά ομόφωνον έν τούτοις διαπίστωσιν, αί έκλογαί υπήρξαν υποδειγμα
τικά! τόσον άπό άπόψεως τάξεως, όσον καί άπό άπόψεως ελευθερίας προ, κατα και
μετά τήν ημέραν τών έκλογών.
Τά μοναδικά και δλως άσήμαντα προεκλογικά μικροεπεισόδια Αίγιου και
Γαργαλιάνων, ούδαμώς μεταβάλλουν τήν συνολικήν άρίστην εικόνά.
Τό άποτέλεσμα τούτο βεβαίως οφείλεται και εις τήν πολιτικήν ωριμότητα
καί τά φύσει ήμερα ήθη του Ελληνικού Λαού.
Τό άκοίμητον έν τούτοις πάθος όλων ανεξαιρέτως τών Ελλήνων, διά τας
πολιτικάς καί άτομικάς των έλευθερίας, τών οποίων υπάτη βεβαιωσις είναι η
έλευθερία τής ψήφου, θά ήτο άδύνατον νά παραμείνη ήρεμον καί νά μήν έκσπάση
εις έκρηξιν οργής, έάν ό κάθε πολίτης δεν ήτο άπολύτως βέβαιος, ότι τα Κρατικα
όργανα καί ιδιαιτέρως τά άρμοδιώτερα όλων Σώματα ’Ασφαλείας δεν ηγρυπνουν
ως φιλικοί, ήρεμοι άλλά καί αυστηροί καί άμερόληπτοι παραστάται τών δικαιω
μάτων του.
Ουτω, ή ήρεμος συμπεριφορά τών πολιτών, άποτελοΰσα έκδήλωσιν τής
προς τά Σώματα ’Ασφαλείας έμπιστοσύνης, είναι ή πειστικωτέρα αποδειξις ότι
όλοι οι άνδρες, Ά ξ /κοί καί 'Οπλΐται τής Β. Χωρ /κής καί τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, έξεπλήρωσαν πλήρως καί όρθώς τό καθήκον των.
’Ελπίζω ότι, ή τόσον πανηγυρική αΰτη άναγνώρισις θά θεωρήται άπό όλους
σας ώς πλήρης καί έπαρκής ήθική άμοιβή, διά τούς τόσους κόπους καί τας τοσας
προσπάθειας τάς οποίας κατεβάλατε καί τάς όποιας γνωρίζω πολύ καλά.
’Επιθυμώ έν τούτοις νά προσθέσω καί τά προσωπικά μου συγχαρητήρια,
τά όποια παρακαλώ νά διαβιβάσετε καί εις όλους τούς ύφ’ ύμάς.
Έπείσθην άπαξ ετι, ότι οί Ά ξ /κοί καί 'Οπλΐται καί τών δυο Σωμάτων,
παρά τάς δύσκολους συνθήκας ύπό τάς οποίας εύρίσκονται δεν έπιθυμοϋν τίποτε
διακαέστερον, παρά νά αίσθάνωνται εαυτούς κατωχυρωμένους έναντι έκνόμων
μεταχειρίσεων, διά νά έκτελοϋν ακέραιον τό καθήκον των καί ώς Κρατικα όργανα
τάξεως καί ώς έλεύθεροι ά.νθρωποι.
Δι’ έμέ θά είναι μεγάλη ίκανοποίησις, έάν ή προσωρινή παρουσία μου επι
κεφαλής τών δύο Σωμ.άτων ’Ασφαλείας συνετέλεσεν εις τό νά ύπάρξη αυτό το
αίσθημα ασφαλείας».
Έ ν Άθήναις τή 20 Φεβρουάριου 1956
'Ο 'Υφυπουργός
ΣΤΥΛ. ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ
-
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν του Ά στυν. Σώματος, οί άστ/κες Μπίρμπας Θ., Λυμπερόπουλος Κ., Τσάτσαρης Χρ., Καραβελάκης Γ., Παπαρής Έ λ., Βραχιώτης Παν., Τασιόπολυλος Δ., Οικονόμου Εύάγ., Μπέλεσης Θ. καί Μπαμπαρούτσης I.
—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυν. Σώματος διά λόγους υγείας, ό Άρχιφύλαξ Περατινός Γ. καί'ό άστυφύλαξ Άγγελόπουλος Εύαγ.
** *
ΑΜΟΙΒΑΙ
—Ό κ. 'Υφυπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων "Εργων διά διαταγής του
έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του προς τον Διοικητήν τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας
Κινήσεως ’Αθηνών, Ά στυν. Δ/ντήν Α' κ. Καραμπέτσον Εύάγ., διότι κατά τάς έπανειλημμένας απεργίας τοϋ προσωπικού τής H.E.M. καί κατά τήν άπεργίαν τοϋ προ
σωπικού τών ιδιωτικών άστικών λεωφορείων τής 21-1-56 έλαβεν άπαντα τά ένδεικνυόμενα μέτρα, δι’ ών άντιμετωπίσθησαν έπιτυχώς αΐ άπεργίαι αύται, έτηρήθη ή
τάξις καί άπεφεύχθη ή ταλαιπωρία τοϋ επιβατικού κοινού.
—Ό κ. Υφυπουργός Εσωτερικών έχορήγησε υλικήν άμοιβήν εις τον άστ/κα
τής 'Υποδ/σεως Γεν. Ασφαλείας Α θηνών, Παλοΰκον Θεόδ., διότι καί ούτος συνέβαλεν εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν άνωτάτων κομμουνιστικών στελεχών.
—'Υπό τοϋ κ. Άρχηγοΰ τοϋ Ά στυν. Σώματος άπενεμήθη έ'παινος εις τον άστ/κα
Χατζηγιάγκον Ά λ ., διότι τήν 15-1-56 καί ώραν 10.30' έκτελών υπηρεσίαν εις τό
Μουσεΐον Μπενάκη, ένθα έλάμβανε χώραν ή ξενάγησις τοϋ Έθνικοΰ Ιδρύματος
δωρεάν διά τό κοινόν καί εις παράκλησιν τής ξεναγού κ. Σειραδάκη προς τό άκροατήριο'ν, όπως τις τοϋ άκροατηρίου προσφερθή δι’ αιμοδοσίαν διά τον ασθενή Πρεβέν
Αύγουστίνον έ'χοντα επιτακτικήν καί άμεσον ανάγκην μεταγγίσεως αίματος, έδήλωσε μόνον αύτός ότι ήτο πρόθυμος νά δώση τήν άπαιτουμένην ποσότητα αίματος
διά τήν διάσωσιν τοϋ ως σ.νω ασθενούς, πράγμα όπερ καί έ'πραξε δώσας 300 γραμ
μάρια αίματος δωρεάν.
—Διά Διαταγής τοϋ 'Υπουργείου Εθνικής Άμύνης άπενεμήθη τό Α ναμνη
στικόν Μετάλλιον ’Εθνικής ’Αντιστάσεως εις τούς: Αστυνόμον Β' κ. Μιχαλόπουλον
Στ., Ύπαστυνόμον Α' κ. Καπετανίδην Εύάγ. καί Άνθυπαστυνόμον κ. Παπαλεξόπουλον Ά λ .
*
* *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΓΙΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
'Η εκπομπή τής Αστυνομίας συνεχίζεται κανονικά κάθε έβδομάδα, μέσα στις
πιο εύοίωνες συνθήκες καί άνάμεσα σέ εκδηλώσεις αγάπης τοϋ κοινού.
"Υστέρα άπό κάθε ραδιοφωνικό πρόγραμμα φθάνουν στό Τμήμα Πνευματι
κής Α γωγής τής Σχολής, δεκάδες συγχαρητήρια γράμματα, γεμάτα επαίνους για
τήν έκπομπή τής Αστυνομίας, τήν οποίαν έγκυροι ραδιοφωνικοί κύκλοι τών Α θ η 
νών κατατάσσουν στις τελειότερες καί καλλίτερες εκπομπές τής Ελλάδος.
Μέ όλως ιδιαίτερη χαρά πρέπει ν’ άναφερθή τό πάρα κάτω γράμμα τής εύγενεστάτης καί άριστούχου τοϋ πιάνου κυρίας ’Όλγας Δεληγιάννη, ή οποία δίνει μιά
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παραστατική εικόνα τής τελειότητος των άστυνομικών εκπομπών, απο τεχνικής
πλευράς.
« ’Αγαπητή ’Εκπομπή
Μέ πολύ ένδιαφέρον παρακολουθώ κάθε εκπομπή σας εις την κάθε εκδηλωσίν της, άλλά τό πνεύμα καί ή έργασία τής εκπομπής τής 25-1-46 ξεπερνούσε κάθε
προηγουμένη τοιαύτη.
Δεν ξέρω άν υπερβάλλω, μά κάθε ραδιοφωνική εκδηλωσις δεν πιστεύω να
είναι τόσον συστηματοποιημένη έργασία σαν τής εκπομπής αυτής.
"Ενα κομμάτι μέσα άπ’ τή ζωή. 'Όλα ωραία συνδεδεμενα, αρμόνικα, αποτε
λούσαν ένα καλλιτεχικό σύνολο.
Ή προσπάθεια αύτή προς δλας τάς κοινωνικάς κατευθύνσεις, γεμάτη ζωη,
κοινωνικότητα, πραγματικότητα, παραδείγματα πού φθάνουν στο βάθος κάθε δύ
στροπης καρδιάς καί κάνουν ένα καθρέπτισμα τής ’Αστυνομίας και τής όλης εργα
σίας της στον πρωτεύοντα ρόλο πού επιδίδεται μέσα στην κοινωνία.
Αύτά άποδεικνύουν έμπράκτως πλέον ότι τό σύνολο τής Αστυνομίας κατα
λαμβάνει μέγα μέρος στή καρδιά τής κοινωνίας.
’Επανέρχομαι στήν έκπομπή σας, τό μέρος τής πρόζας μέ τό «με ωραια^ μου
σική υπόκρουση, φόντο» εις τό σύνολόν της άπόδειξεν ότι ήτο πολύ καλή και επι
μελημένη έργασία. Μέ τή βοήθεια λίγης φαντασίας, άκούοντας τάς ουραίας περιγραφικάς εικόνας, νομίζει κανείς ότι παρίσταται αύτόπτης μάρτυς τής όλης σκηνής,
ότι τήν βλέπει μπροστά του νά διαδραματίζεται.
Μέ χαράν εκφράζω τά ειλικρινή μου συγχαρητήρια και τας καλλιτερας ευχας
μου, διά τήν πρόοδον τής έκπομπής σας.
’Εάν δέ τούτο επιτρέπεται, τά συγχαρητήριά μου στο συνεργάτη σας όοκιμο
Άρχιφύλακα Σπΰρο Πηλό, διά τά ωραία παραδείγματα τής ζωής πού παίρνει και
άποδίδει τόσο ζωντανά, παραστατικά!
Π ιστεύουσα ότι θά συνέχιση μέ τό αυτό πνεύμα τήν άνάλυσι και την επιθεσι
του κατά τής κοινωνίας, διά τά δράματα πού περικλείει μέσα στήν πυκνή της ομίχλη,
πού ολίγοι τά εννοούν ασχέτως άν τά ζούν».
Μέ φιλικά αισθήματα
’Όλγα Δεληγιάννη
Πρέπει επίσης νά μνημονευθή (καί νά ύπογραμμισθή μαλιστα η αξία του)
ένα ακόμα γράμμα, πού έλήφθη στήν ’Αστυνομική Σχολή, σταλμένο απο την γνω 
στή συγγραφέα καί ποιήτρια δίδα Νίνα Γεωργίου, ή όποια, αφού δηλώνει στην αρχή
ότι είναι τακτική άκροάτρια καί θερμή θαυμάστρια τής έκπομπής τής ’Αστυνομίας,
προσθέτει :
« ...Ή ποικιλία τού προγράμματος σας, τό διαλεχτό του περιεχόμενό και τα
ζωντανά, λογοτεχνικά λόγια του, μοΰ γεννούν τήν έπιθυμία νά σάς τείνω με μεγάλη
συγκίνηση τό χέρι, μέ τήν έλπίδα ότι θά μοΰ κάνετε τήν τιμή να με θεωρήσετε φίλη
καί θαυμάστρια τής όλης πνευματικής σας κινήσεως».
Καί τελειώνει:
«...Μιλήσατε πολύ μέσα στήν καρδιά μου, μιλήσατε έντονα με την εκπομπή
σας σχετικώς μέ τό «σπίτι τού Θεού». Καί μιλήσατε άκόμα πιο βαθεια, και με κά
νατε μάλιστα νά κλάψω, γιατί συμβαίνει ν&μαι κι’ εγώ μιά ορφανή κοπελλα χωρίς
προστάτη, πού πάλαιψε ολομόναχη στήν Κοινωνία στήθος μέ στήθος...».
«...Νά μοΰ έπιτρέψητε, σάς παρακαλώ πολύ, μαζί μέ τά πολλά θερμά συγχα
ρητήριά μου, νά καταφεύγω στις δύσκολες ώρες τής ζωής μου σέ σάς, πού άλλου;
Στο σπίτι τού Θεού. Γιατί έσεΐς άντιπροσωπεύετε γιά μένα τήν Θρησκεία, τήν Πα
τρίδα καί τήν Οικογένεια, καί γιατί ή έκπομπή σας είναι γιά κάθε άνθρωπο ένας ει

λικρινής φίλος, δλο κατανόηση, παρηγόρα λόγια καί ηθικές ικανοποιήσεις...»
'Η ίδια μάλιστα συγγραφεύς καί ποιήτρια είχε τήν καλωσύνη ν’ άποστείλη
μέ ιδιόχειρη αφιέρωσή της, στον Διευθυντή του Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής
κύριο Νικόλαο ’Αρχιμανδρίτη, ένα θαυμάσιο μυθιστόρημά της πού έχει τίτλο «Στον
ίσκιο τής στοργής» μαζί μέ δυο υπέροχα ποιήματά της (ένα άπο τά όποια και
δημοσιεύεται σ’ άλλη στήλη του περιοδικού) σαν εκδήλωση τού θαυμασμού της
προς τό «πολύτιμο έργο)) του.
'Υπό αύτές τις τόσο έλπιδοφόρες προϋποθέσεις για τό μέλλον των ραδιοφω
νικών προγραμμάτων της ’Αστυνομίας, προσετέθηκαν ακόμα δυο εκπομπές, στο
δεκαπενθήμερο πού πέρασε, οί όποιες γνώρισαν πρωτοφανή επιτυχία...
—'Η μία τής 8-2-1956, πλαισιωμένη από τήν εκλεκτή ορχήστρα τού Σταύ
ρου Ρουχωτά καί ανάμεσα σέ σπάνια λογοτεχνικά κείμενα, παρουσιάστηκε σαν μια
άριστα επιμελημένη ραδιοφωνική εργασία, πού θαυμάστηκε ξεχωριστά από τό κοινό.
Στήν εκπομπή αύτή τραγούδησε ή διάσημη γερμανίδα τραγουδίστρια Κατε
ρίνη Βαλέντε, ή Μπέμπα Κυριακίδου, ή Φραντζέσκα Ίακωβίδου, ό Νίκος Παπαδάκης καί ό Μίμης Έλευθεριάδης καί μεταδόθηκαν καθοδηγητικές υποδείξεις πάνω
σέ θέματα αστυνομικής φύσεως'.
—'Η άλλη, τής 15-2-1956, πλούσια, ζωντανή, ευχάριστη, έγοήτεψε κυριολε
κτικά τούς άκροατάς της, γιατί παρουσιάστηκε σάν ένα σφιχτοδεμένο, άρμονικο,
μουσικό σύνολο μέ μικρές χαριτωμένες ερωτικές ίστοριοΰλες καί όμορφα τραγού
δια. ’Εντύπωση προξένησαν μάλιστα τρεις μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές,
επιτυχίες, καί ιδιαίτατα μία κινεζική μουσική, από δίσκο πού δέν υπάρχει στήν
Ελλάδα.Στήν εκπομπή αύτή τραγούδησε επίσης καί ό γνωστός καλλιτέχνης τού
τραγουδιού, άστυφύλαξ τής Σχολής, Ματθαίος Φελώνης, όμορφα δημοτικά τρα
γουδάκια.
—(Τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Αστυνομίας τά παρουσιάζει τακτικα
ό Μίμης Φραγκιουδάκης καί τά επεξεργάζεται τεχνικά ό Γιάννης ΓΙορετσανος.
Συμμετέχει πάντα ό καλλιτέχνης τής πρόζας Τάσσος Γκούβας. Κείμενα, επιμέλεια,
τεχνική έπίβλεψις, ραδιοσκηνοθεσία: Τμήμ.ατος Πνευματικής ’Αγωγής τής ’Αστυ
νομικής Σχολής) .
—Ή ’Αστυνομική Σχολή ευχαριστεί θερμά όλους τούς καλούς συνεργατας
τηξ τού Σταθμού ’Ενόπλων Δυνάμεων καί ιδιαίτερα τον Διευθυντή του, τον ευγε
νικό κ. Νίκο Φατσέα, γιά τις έκάστοτε τεχνικές διευκολύνσεις του.
***
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
—Εις τήν ’Εθνικήν ομάδα ’Ενόπλων Δυνάμεων συμπεριελήφθη τελευταίως
ώς τακτικόν μέλος καί ό άστυφύ?«χξ—ποδοσφαιριστής Πολύζος Ευθύμιος.
Τήν 22 ’Ιανουάριου 1956 ή ’Αστυνομική όμάς καλαθόσφαιρας μέ επι κεφαλής
τον ’Αστυνόμον β' κ. Κορρέν Ίωάννην μετέβη εις Χαλκίδα, ένθα μ.ετέσχε φιλικού
άγώνος μετά τής A. Ε. Χαλκίδος, τελεσθέντος εις τό γήπεδον τού Γυμνασίου Άρρένων Χαλκίδος. Νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς, μέ σκορ 84—32. Τον ως
άνω αγώνα, παρηκολούθησαν αρκετοί φίλαθλοι οίτινες ίκανοποιήθησαν πλήρως δια
τήν τεχνικήν κατάρτισιν τής όμάδος μας άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου διά τήν καλήν καί
άψογον έμφάνισιν καί τό άθλητικόν ήθος, δπερ έπέδειξαν οί αστυφύλακες—καλαθο-

Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 —
8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός
Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων
μεταδίδει τήν ήμίωρον καθοδηγητικήν και μουσικήν εκπομπήν τής
’Αστυνομίας Πόλεων.
Ή εκπομπή τής Αστυνομίας Πό
λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα
σμόν και έπεβλήθη

χάρις εις τό

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν καί
μορφωτικόν περιεχόμενόν της.
Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε
όλοι καί θά πεισθήτε περί τής αξίας
καί ώφελιμότητος αυτής.

