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79. Δράσις της 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κ ινήσεω ς κατά τη ν 3ην 
Δεκεμβρίου 1944.

Τήν 8ην π.μ. ώραν της 3-12-1944, ή δύναμις τής'Υποδ/νσεως Τροχαίας Κι- 
νήσεως, πού άπετελεϊτο άπό τό Διοικητή αύτής ’Αστυν. Δ /ντή κ. Λεωνίδα Οίκο- 
νομάκο, τούς ’Αστυνόμους Β' κ.κ. Χρ. Τσάμην, Χρ. Μανδρούκαν, Ά γησ. Παπαστα- 
φίδαν, τούς Ύπαστυνόμους κ.κ. Ά θ . Γεοτργουλέαν, Πρ. Δαφλήν, Γ. Πράσσον, Γ. 
Σκόρδαν, Γ. Κιούσην, Δημ. Τσάδαρην, Ά θ . Καβαθαν, Κ. Μπακήν, Κ. Νταβατζήν, 
16 Άρχιφύλακας, 11 Ύπαοχιφύλακας καί 41 αστυφύλακας, έτέθη στη διάθεση της 
Άστυν. Δ/νσεως (Μέγαρον Άθανασούλη), για τήν προστασία τοΰ Μεγάρου αύτοΰ 
καί των πέριξ χώρων άπό ενδεχόμενη επίθεση των διαδηλωτών κομμουνιστιον, οί 
όποιοι παρά τήν απαγόρευση τής Κυβερνήσετος έπρόκειτο νά συγκροτήσουν τή μα
χητική τους διαδήλωση.

Στο οίκημα της 'Υποδ/νσεως Τροχαίας, πού εύρίσκετο στήν οδό Γ' Σ/βρίου 
19, δίπλα άπό τό οίκημα τού Σταθμού Α' Βοηθειών, παρέμεινε δύναμη άπό 2 'Υ πα - 

•στυνόμους καί 45 Άρχιφύλακας, 'Υπαρχιφύλακας καί αστυφύλακας.
"Οταν ή ύπό τόν κ. Οίκονομάκον δύναμη εφθασε στό Κατάστημα τής Άστυν.
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Δ/νσεως, έτέθη υπό τάς διαταγάς του και ετερα δυναμις ττ)ς Υποδ/νσεως 1 ενικής.. 
’Ασφαλείας ’Αθηνών, ύπδ τον ’Αστυνόμο Β' κ. Χρ. Γραμμένον άπό 30 περίπου κάτω- 
τέρους άστυνομικούς.

Στις 11 π.μ. της 3-12-1944, όταν τό πλήθος των διαδηλωτών παρεβίασε τις 
διάφορες ζώνες τής άστυνομικής δυνάμεως στην οδό Σταδίου, στην όδό ’Όθωνος. 
καί στην Πλατεία Συντάγματος καί τμήμα αύτής άρχισε νά συγκεντρώνεται στο 
χώρο γύρω άπό τό Μνημείο τοΰ Άγνωστου Στρατιώτου, κατόπιν διαταγής ιθϋ 
Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας κ. ’Αγγέλου Εβερτ, ο κ. Οικονομακος απεσι=.ιλε . ην 
ΰπό τον κ. Γραμμένον δύναμη τής ’Ασφαλείας, με σκοπο να επιδιωςη την διάλυσή 
τών διαδηλωτών μέ ήπια μέσα. ’Επειδή 'όμως κάθε προσπάθεια τών άστυνομικών 
αύτών δεν έφερε αποτέλεσμα καί οί διαδηλωιται επροχωρρυν προς το οίκημα τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως, ό κ. Οΐκονομακος εστειλε ενίσχυση και άλλων 30 αστυ
φυλάκων τής 'Υποδ/νσεως Τροχαίας Κινησεως, αλλα και η δύναμη αυτή δεν εφερ .̂ 
αποτέλεσμα, οί δέ διαδηλωταί μαινόμενοι οχι μόνον έξηκολούθουν νά προχωρούν μέ 
κατεύθυνση προς τό Μέγαρον της ’Αστυνομικής Διευθυνσεως, αλλα και εζοδηλωναν 
φανερά την πρόθεσή τους νά κυκλώσουν τους αστυνομικούς και να τους αφοπλίσουν. 
Τότε ό κ. Έβερτ διέταξε τον κ. Οΐκονομάκο, όπως μέ όλην του τη δύναμη πα- 
ρεμποδίση την περαιτέρω προώθηση των διαδηλωτών, οιτινες εΐχον κατακλυσει. 
όλο τό χ<ώρο τοΰ Μνημείου ’Αγνώστου Στρατιώτου.'Οταν οι κομμουνισται είδαν 
ότι ή Από τον κ. Οίκονομάκον, δύναμη παρετάχθη προ τή ς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
καί επί ,τοϋ πεζοδρομίου τής άνωφερικής όδοΰ προς τον περίβολο τών Παλαιών 
’Ανακτόρων καί άντελήφθησαν, ότι ή δύναμη αυτή δεν ήτο διατεθειμένη να υποχω- 
ρήση καί νά τούς άφήση ελευθέρους νά βαδίσουν προς το οικοόομικον τετράγωνον, 
όπου τά κτίρια τής Ά στ. Δ /νσεως, τοΰ ξενοδοχείου τής «Μεγάλης Βρεττανιας» και 
τών Υπουργείων ’Εξωτερικών καί Στρατιωτικών, άρχισαν την επίθεση τους με 
χειροβομβίδες καί αυτόματα όπλα κατά τών άστυνομικών, με αποτέλεσμα το σο
βαρό τραυματισμό τοΰ 'Υπαρχιφύλακος Τ. 54 Ιωαννου Λαμπροπουλου, ο οποίος, 
υστέρα άπό λίγο άπέθανε. ’Επίσης έτραυματίσθησαν με πυροβολο όπλο ο Δ παρχι- 
φύλαξ Τ. 57 Γ. Παπαδόπουλος καί οί άστυφύλακες Ί . 131 Καυκής Ν. και Τ.151 
Π. Παπαδόπουλος. Κατόπιν τούτου υπό τής αστυνομικής δυνάμεως τοΰ κ. Οικο- 
νομάκου καί έκ τοΰ Μεγάρου τής Άστυν. Δ/νσεως έρρίφθησαν πυροβολισμοί εις τον 
άέρα, άποτέλεσμα τών οποίων υπήρξε νά διασκορπισθοΰν οί διαδηλωταί.

"Υστερα άπό 15' λεπτά τής όόρας ή δύναμη τοΰ κ. Οικονομακου απεσυρθη. 
εντός τοΰ περιβόλου τής Άστυν. Δ/νσεως καί έφρούρει διαρκώς για την αντιμετώπιση 
ένδεχομένης νέας έπιθέσεως τών κομμουνιστών κατά τοΰ μεγάρου τής Διευθυν- 
σεως ’Αστυνομίας.

Τό άπόγευμα,.στίς 7 μ.μ. (19ην ώραν) ή δύναμη τής Υποδ/νσεως Τροχαίας 
μέ επικεφαλής τούς ’Αστυνόμους, διετάχθη νά μεταβή στο οίκημα τής Γ Σ/βριου 
19 προς λήψιν φαγητού καί νά έπανέλθη. Ό  κ. Οΐκονομάκος, μέ την υπολοιπον υπο 
τάς διαταγάς του δύναμη, διετάχθη καί παρέμεινεν εις Άστυν. Δ/νση προς φρούρηση 
της - άπό ένδεχομένης έπιθέσεως τών κομμουνιστών.

"Οταν όμως ή δύναμη τής Τροχαίας άνεπτυγμένη κανονικώς έφθασε στά Χαυ- 
τεΐα, έδέχθη αιφνιδιαστική επίθεση τών κομμουνιστών, τήν οποία αντιμετώπισε με 
άμεσο άντεπίθεση. Άποτέλεσμα τής συμπλοκής ύπήρξεν ό τραυματισμός τοΰ αστυ- 
φύλακος Τ. 77 Βασ. Περιμένη. Οί κομμουνισται είχαν θύματα 3 φονευμενους, απο 
τούς οποίους ό ένας ήτο Βούλγαρος. Στις 9 μ.μ. (21η ώρα) ή δύναμη τής Τροχαίας 
έπανήλθεν στήν Άστυν. Δ/νση καί έτέθη καί πάλιν ύπό τάς διαταγάς τοΰ κ. Οικο- 
νομάκου, οπότε άπεχώρησε ή δύναμή τής Γεν. Ασφαλείας εις τό οίκημά της. "Ετσι 
όλη τή νύκτα τής 3 προς 4-12-1944 τό οίκημα τής Άστυν. Δ/νσεως έφρουρεΐτω 
άπό τή δύναμη τής 'Υποδ/νσεως Τροχαίας Κινήσεως.
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80. Συμπλοκές κατά τήν 4ην Δεκεμβρίου 1944.

Τήν 4-12-1944 καί ώραν 8 π.μ., ή δύναμη της Ύποδ/νσεως Τροχαίας Κινή- 
σεως μέ τον Διοικητήν της, κατόπιν Διαταγής του Ά στυν. Δ/ντοΰ κ. Γεωργίου 
’Αναστασίου, επανήλθε στο επί τής. οδού Γ' Σ/βρίου 19 οίκημά της προς ανάπαυση.

’Αλλά όπως γνωρίζουμε πλέον, κατά τό ξημέριυμα της 4-12-1944, οί κομμου- 
νισταί έπετέθησαν αΐφνιδιαστικώς σ’ όλα τά Τμήματα τής Άστυν. Δ/νσεως Πειραιώς 
καί στά άκραϊα των ’Αθηνών, τά όποια καί κατέλαβαν.

Οί κομμουνισταί ένόμισαν ότι ήτο ευκολον νά καταλάβουν αΐφνιδιαστικώς καί 
την Ύποδ/νση Τροχαίας Κινήσεως, γ ι’ αυτό τήν 11 π.μ. ένοπλες ομάδες κομμου
νιστών έσχηματίσθησαν αιφνιδιαστικά στήν Πλατεία τής Όμονοίας καί σέ διάφο
ρες παρόδους γύρω από την Τροχαία Κίνηση, μέ προφανή σκοπό νά επιτεθούν έναν-

Α. ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ X. ΤΣΑΜΙίΣ

τίον τής Τροχαίας καί τού Δ' Τμήματος, πού εύρίσκετο πολύ πλησίον στην οδό Γ' 
Σ/βρίου καί Σολο,ίμοΰ (Γωνία). Οί αστυνομικοί τής Τροχαίας έπετέθησαν άμέσως 
καί έτσι έλαβε χώραν σκληρά συμπλοκή, στην οποίαν πήρε μέρος καί δύναμη τού 
Δ' Τμήματος. Οί κομμουνισταί διελύθησαν, μέ άποτέλεσμα τό φόνο τού άστυφύ- 
λακος Τ. 171 Κιντή Λεωνίδα. Μετά τη  διάλυση τών κομμουνιστών, ισχυρές περι
πολίες αστυνομικών τής Τροχαίας Κινήσεως έκαναν σωματικές έρευνες στούς υπό
πτους πού περιεφέροντο γύρω από τό ’Αστυνομικό Κατάστημα καί συνέλαβαν 100 
περίπου κομμουνιστάς πού έφεραν όπλα, χειροβομβίδες, διάφορα πυρομαχικά καί κομ
μουνιστικά έντυπα, πού βρέθηκαν μέσα σέ νεκροφόρα καί νοσοκομειακά αύτοκίνητα.

Άπό τά άτομα αύτά, 35 πού έφεραν πυροβόλα όπλα ή χειροβομβίδες έκρα- 
τήθησαν καί παρεδόθησαν στην 'Υποδ/νση Γενικής ’Ασφαλείας προς κράτηση.

Τήν 7ην μ.μ. (Τ9ην ώραν), διετάχθη ό Άστυν. Δ/ντής κ. Α. Οΐκονομάκος 
νά μεταβή επειγόντως, μέ τη δύναμη πού είχε τήν προηγουμένην ημέραν, εις τό Κα
τάστημα τής ’Αστυνομικής Δ /νσεως καί νά φρουρήση το οίκημα. ' Η δύναμη αύτή 
άνέλαβε έν συνεχεία τη  φρούρηση οχι μόνον τού οικήματος τής Άστυν. Δ/νσεως 
άλλά καί τού Ξενοδοχείου «Μ. Βρεττανία», όπου έγκατεστάθησαν εις τούς έξώστας 
καί τά παράθυρα πολυβολεία. ' Η φρούρηση αύτή έσυνεχίσθη μέχρι τής ήμέρας τής 
έκκαθαρίσεως τών κομμουνιστών. Μετά ταΰτα, στήν ιδία δύναμη άνετέθη ή ασφά
λεια τών ανωτέρω καταστημάτων άπό δυναμιτιστικάς άποπείρας, καθώς καί ή 
διενέργεια ερευνών, κατόπιν διαταγής τής Στρατιωτικής Διοικήσεως, ώς καί ή με
ταγωγή διαφόρων αιχμαλώτων.
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81. Οί μάχες τής Ύποδ/νσεως Τροχαίας κατά τ ις  έπόμενες ήμερες.
"Οταν ό Άστυν. Δ/ντής κ. Οίκονομάκος μέ μέρος της δυνάμεως της Τρο

χαίας Κινήσεους άνέλαβεν ειδικήν υπηρεσίαν άσφαλείας στην ’Αστυνομική Δ/νση, 
—αρέμειναν στο επί τής όδοϋ Γ' Σ/βρίου 19 οίκημα της Τροχαίας Κινήσεως οΐ 
Ύπάστυνόμοι 1! κ.κ. Γ. Σκορδάς καί Κ. Νταβαντζής, μέ τό υπόλοιπο μέρος της 
δυνάμεως της Ύποδ/νσεως. Στη δύναμη αυτή προσετέθησαν καί οί Ύπάστυνόμοι 
κ.κ. Σ. Γειυργίου, Ν. Βερελής καί Γ. Πρασσος, ό Άρχιφύλαξ Χρ. Ντονας καί άστυ- 
φύλαξ Γ. Μπιστέκος, οί όποιοι υπηρετούσαν εις τό Κέντρον ’Αλλοδαπών ’Αθηνών καί 
δεν άπεχώρησαν στα σπίτια τους μετά τήν διάλυση του Κέντρου, άλλα έπροτίμησαν 
νά σπεύσουν καί νά ένταχθοΰν στή δύναμη τής Τροχαίας Κινήσεως, γιά νά συμπο
λεμήσουν μέ τούς συναδέλφους των.

Ή  δύναμη αύτή τής Ύποδ/νσεως Τροχαίας Κινήσεως, άπό τις πρωινές ώρες 
τής 5-12-1944 έδέχθη σφοδροτάτη επίθεση άπό όλα τα σημεία, μέ καταιγισμό πυ
ρών όπλων, χειροβομβίδων καί πολυβόλων. Τήν επίθεση αύτή άπέκρουσε χωρίς θύ
ματα. Τήν ίδια ημέρα ή δύναμη αύτή τής Τροχαίας Κινήσεως ενισχύεται άπό τήν 
Β' Ύποδ/νση μέ δύναμη 2 Ύπαστυνόμων καί 15 άστυφυλάκων, ύπό τον ’Αστυνόμον 
Β' κ. Σεμιτέκολον. ’Από τήν δύναμη αύτή διετέθησαν άνδρες γιά τήν συγκρότηση 
δύο φυλακείων. "Ενα μέσα στο ξενοδοχείου «Ε στία», πού βρίσκεται στήν διασταύ
ρωση των όδιυν Γ' Σ/βρίου καί Χαλκοκονδύλη καί ένα στήν πολυκατοικία πού εύρί- 
σκετο άπέναντι τοΰ οικήματος της Τροχαίας Κινήσεως.

Οί κάμμουνισταί παρά τήν άποτυχία τους νά καταλάβουν τό οίκημα τής 
Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας, έσυνέχιζαν τήν έπίθεση καί καθ’ όλην τήν νύκτα τής 5 
προς 6-12-1944 μέ όλονέν αύξανομένην έ'νταση, άποσκοποϋντες νά καταπονήσουν 
τους υπαλλήλους καί νά επιφέρουν εξάντληση τών πυρομαχικών.

Στις 6-12-1944, ή έπίθεση τών κομμουνιστών κατά τής Ύποδ/νσεως Τρο
χαίας ενεταθη' στις άρχές οί κομμουνισταί ήθέλησαν νά έξουδετερώσουν τό φυ- 
λάκειο πού ήτο εγκατεστημένο στο ξενοδοχείο «Ε στία». Οί άνδρες αύτοϋ ήγωνί- 
ζοντο σκληρά καί επίμονα, μέ έπί κεφαλής τόνΎπαστυνόμο Γεώργ. Π ράσσο, ό όποιος 
πολεμώντας ακάλυπτος έφονεύθη,έπιδείξαςοΰτωάφάνταστον αύτοθυσίαν καί ήρωϊσμόν.

1 ην νύκτα νεα ισχυροτάτη έπίθεση κατά τού Κεντρικού Καταστήματος 
τής 1 ροχαιας απεκρούσθη, κατ’ αύτήν δέ έφονεύθη ό Ύπαστ. Γεώργ. Σκόδρας καί έ- 
τραυματισθη σοβαριος ο αστ/λαξ Γ. Σπανουδάκης, ό όποιος καί άπεβίο^σε μετ’ ολίγον.

Οί έπιθέσεις τών κομμουνιστών συνεχίσθησαν καί κατά τήν 7-12-1944, άλλά 
και οι αστυνομικοί δεν ηρκοΰντο στήν άμυνα. Ένήργουν καί αύτοί άντεπιθέσεις καί 
απωθούσαν τους επιτιθέμενους. Σέ συμπλοκή λοιπόν πού έγινε τήν ημέρα αύτή στή 
διασταύρωση τών οδών Καποδιστριου καί Τ' Σ/βρίου, έφονεύθη ό άστυφύλαξ Τ. 
142 Γεώργιος Κοντόπουλος.

Στις 8-12-1944, μόλις ξημέρωσε, δηλαδή στις 4.30', οί κομμουνισταί άφοΰ 
είχαν καταλαβει όλα τα ακραία Τμήματα, συνεκέντρωσαν μεγάλες δυνάμεις στήν 
περιοχή εκείνη καί άρχισαν σφοδροτάτη έπίθεση μέ βαρέα όπλα, όλμους καί πολυ-

"̂ το καταΦανεζ ότι έπέκειτο μεγάλη έπίθεση, μέ δυνάμεις πολλαπλάσιες 
ιων  ̂αστυνομικών, οι οποίοι είχαν εξαντλήσει σχεδόν τά πυρομαχικά τους. Έκρίθη 
ως εκ τουτου σκοπιμο να αποσυρθή ή δύναμη στήν Άστυν. Δ/νση, γιά τον άνεφο- 
διασμο καί τήν ανασυγκρότησή της, πράγμα πού έγινε στις 6-7 μ.μ.

Σ τ ίς ^  μ.μ., ό Αστυνόμος Β' κ. Χρ.Τσάμης, μέ 2 Ύπαστυνόμους καί 33 Άρχι- 
φυλακας,^ ^\παρ/κας και αστυφύλακας, έπανήλθε στο οίκημα, όπου οί κομ- 
μουνισται απεφυγαν να μπουν φοβούμενοι παγίδευση καί άνατίναξη τοΰ οικήματος.

Μαζί με τον κ. Τσαμην έγκατεστάθησαν στο οίκημα τής Ύποδ/νσεωςΎρο- 
χαιας Κινήσεως και οι Αξιωματικοί τοΰ Στρατού Λοχαγός κ. Κωνσταντινίδης Κω /νος 
και Ανθυπολοχαγος κ. Άνιτζάκης, διατεθέντες ύπό τής Στρατιωτικής Διοικήσεως 
για την καθοδήγηση τών άστυνομικών κατά τήν άμυνα.



Ό  κόκκινος Δεκέμβρης 3391

Αι επιθεσεις εσυνεχίσθησαν καί οί συμπλοκές υπήρξαν καί κατά την ημέ
ρα αύτή (9-12-1944) αιματηρές. Έτραυματίσθησαν ό 'Υπαρχιφύλαξ Τ. 34 Πανα
γιώτης Φαρδούλης καί ό άστυφύλαξ Τ. 106 Ν. Τσιφτσής.

Κατά τήν νύκτα της 9-12-1944 καί κατά την 10 καί 11-12-1944,. οί επιθέ
σεις και οι συμπλοκές εσυνεχίσθησαν, μέ θύματα άπό μέρους των αστυνομικών τά 
εξής: Εφονεύθη ό άστυφύλαξ Τ. 139 Διονύσιος Ματζαμόρτας καί έτραυματίσθησαν

οι αστυφύλακες Τ. 136 Στυλιανός Κούκουλας, Τ. 158 Διονύσιος Παπαδημητρό- 
πουλος, Γ. 167 Στυλιανός I ιακουμακος, Τ. 94 Έμμ. Άδριανάκης, Τ. 143 Στέφ. 
Σαλπής, I . 163 Α. Μπάλας, Τ. 83 Στ. Κοντός καί ό 'Υπαρχιφύλαξ Τ.45*Π. Ψυχογιός.

Στις 12-12-1944,τό οίκημα άρχισε νά βάλλεται μέ βροχή άπό όλμους καί δυ- 
ναμιτιδες, υπήρχε όε κίνδυνος άναφλέξεως, γιατί ή οροφή ήτο κεραμοσκεπής, όπως 
και τα παράπλευρα οικήματα. Κατόπιν τούτου καί διότι τά πυρομάνικά·.είχαν έξαν- 
τλ-ηθή, εκριθη σκοπιμον νά άποσυρθή ή δύναμη τής Τροχαίας στήν Άστυν. Δ/νσή, 
ίνα χρησιμοποιηθή έπωφελέστερα.

Πράγματι, τό Τμήμα τούτο τής-'Υποδ,Τροχαίας.·, υπό τον κ. Τσάμην, τήν ιδίαν 
ημέραν (12-12-1944) διετέθη εις προκεχωρημένα φυλάκε.ια τής περιφέρειας Λυκα
βηττού, όπου οί αστυνομικοί έδρασαν λίαν ένεργώς, άπωθοΰντες κάθε απόπειραν 
εισχωρήσεως των κομμουνιστών στη συνοικία Κολωνακίου.

Στις 21-12-1944, ό άστυφ. Τ.156 Μ. Ποΰλος, τή στιγμή πού επεχέίρησε νά πα- 
ΡασΧί) πρώτες βοήθειες σέ ’Άγγλο στρατιώτη, πού έτραυματίσθη καί μέ τον όποιο 
εφρουροΰσε το κτίριο τής Γερμ. Σχολής, έπυροβολήθη άπό κομμουνιστάς καί έφονεύ- 
θη. Στις 2-1-1945 έτραυματίσθη στο ίδιο μέρος καί ό άστυφ. Τ.133 Δ. Παπαίωάννου.

'Η δύναμη αύτή έμεινε στο Λυκαβηττό μέχρι τής 5 ’Ιουλίου 1943. οπότε 
επανήλθε στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση.

Μετά την απώθηση τών κομμουνιστών έκ τών ’Αθηνών, ή δύναμη τής ' Υ ποδ/ 
νσεως Τροχαίας Κινήσεως έγκατεστάθη στο οίκημα τής οδού Σωκράτους άριθ. 60 
(πρώην Κέντρον ’Αλλοδαπών), γιατί τό δικό της οίκημα τής οδού Γ' Σ/βρίου 19 
είχε άνατιναχθή άπό τούς κομμουνιστάς. ’Έτσι άπό τις 11-1-1945 άνέλαβε τά κα- 
θήκοντά της για τή ρύθμιση τής τροχαίας.

82. Ποιοι αστυνομικοί έπέδειξαν εξαιρετικήν δράσιν.
Ολοι οί άστυνομικοί τής Τροχαίας Κινήσεως.έξετέλεσαν πιστώςκα.ί μέ αφοσίω

ση το καθήκον των, άπό τού Διοικητρύ των κ. Λ. Οίκονομάκου μέχρι τού τελευταίου
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άστυφύλακος, καί συνετέλεσαν στην απόκρουση των επιθεσεων των κομμουνιστών.
’Αξίζει λοιπόν κάθε έπαινος: α) εις τούς πεσόντας ηρωικώς εν τη εκτελεσει 

τού καθήκοντος, β ) εις τούς τραυματισθέντας κατα τας μα‘/ας προς τους κομμου- 
νιστάς καί γ ) εις τούς πολεμήσαντες χωρίς να υποστοΰν σο^ματικην βλάβην.

Ούτοι είναι οί έξης
1 ) Πεσόντες έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος :
Ύπαστυνόμοι: Γεώργιος Πράσσος καί Γεώργιος Σκορδας, Υπαρ/ιφυλαξ 

’Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ’Αστυφύλακες Γεώργιος Σπανουδακης, Γεώργιος Κοντο- 
πουλος, Λεωνίδας Κιντης, Διονύσιος Ματζαμόρτας, Μενέλαος Ποΰλος.

2) Τραυματισθέντες κατά τάς συμπλοκάς μέ τους κομμουνιστας :
Υπαρχιφύλακες: Παναγιώτης Ψυχογιός. Γ. Πανοπουλος, Π. Φαρδουλής

καί ’Αστυφύλακες Στεφ. Σαλπάς, Έμ. ’Ανδριανάκης, Δ. ΓΙαπαίωαννου, Β. Περι-
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μένης, Ν. Καυκας, Ν. Τσιφτσής, Στυλ. Κούρκουλος, Εύγ. Παπαδημητροπουλος, 
Άθαν. Μπάλλης, Στυλ. Κοντός, Στυλ. Γιακουμάκης.
fa  3) Μετασχόντες των μαχών καί πολεμήσαντες προς άπόκρουσιν τών κομ
μουνιστών :

Άστυν. Δ/ντης Α’ κ. Λεωνίδας Οίκονομάκος, ’Αστυνόμοι κ.κ. Παπασταφιόας 
Άγησ. (ήδη Διευθυντής) Τσάμης Χρηστός, Μανδρούκας Χρηστός. Υπαστυνομοι 
κ.κ. Τσάδαρης Δημήτριος, Μπακής Κων/νος, Δάφνης Προκόπιος, Καβαθάς Αθ. 
Γεωργουλέας ’Αθανάσιος, Κιούσης Γεώργιος, Νταβατζής Γεώργιος (ήδη ’Αστυ
νόμοι). Άρχιφύλακες Κακαβάκης ’Ιωάννης, Μάρκου Σπυρίδων, Κυριακιδης Γεώρ
γιος (ήδη Ύπαστ/μοι), Σιδέρης Γεώργ., Τροβάς Παναγ. (ήδη Άνθ/μος), Μπασης 
Παναγιώτης, Χαϊκάλης Νικόλαος, Παπακώστας ’Ιωάννης, Τριανταφύλλου Χαρά
λαμπος, Γιαννακόπουλος ’Αθανάσιος, Κοντογιάννης Βασίλειος, Φορτσάρης ’Ιωάννης, 
Κυριακόγκωνας. Παναγιώτης, Πορικός Χρηστός, Πάλλης Φίλιππος, Κράτσας Ικα
ρος. 'Υπαρχιφύλακες: Άνανιάδης Προκόπιος, Σταθουλόπουλος Γεώργιος, Πουλής 
Σεβαστιανός, Συμεωνίδης Μιλτιάδης, Τσάφας Κων/νος, Πουλημένος ’Ιωάννης, Ευ- 
θυμόπουλος ’Αλέξανδρος. ’Αστυφύλακες: Σκούρας Νικόλαος, Ζαρόγκας ’ Ιωάννης, 
Βενιζέλος Βασίλειος, Γιαννόπουλος Κων/νος, Λινάρδος Παναγιώτης, Καρυδογιαν- 
νης Παναγιώτής, Τσουτσουμπρής ’Άγγελος, Μπιστέκος Γεώργιος, Γαβριήλ Κανελλος, 
Γκόγκας Γεώργιος, Χρηστακος Ήλίας, Δημακογιάννης Κων/νος, Ζέφυγος Ιω
άννης, Βλαχάκης Δήμος, Λυγκούρης ’Ιωάννης; Μπαλωμένος ’Ιωάννης Κοτσιώρης 
’Αναστάσιος, Κικίλιας Παναγιώτης, Γεωργόπουλος Κων/νος, Δεβεράκης Νικόλαος, 
Ζαρμπούτης Δημήτριος, Σπερνοβασίλης Γεώργιος, Άθανασόπουλος Εύσταθιος, 
Χρύσάκης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Πρόδρομος, Θωμακος Γεώργιος.

(Εις τό επόμενον ή δράσις του Δ' ’Αστυνομικού Τμήματος)
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Δώδεκα χρόνια πέρασαν άπό τότε πού βάσκανη καί σκληρή μοίρα έκοψε για 
πάντα τό νήμα τής ζωής σαράντα συναδέλφων αστυνομικών. Σαν τέτοιες μερες, 
σαράντα άοπλοι άστυνομικοί, ανέβηκαν κ ι’ αύτοί σαν τον Ναζωραίο τον Γολγοθά 
τοϋ μαρτυρίου, τό δρόμο προς τό Σουληνάρι των Καλαβρύτων, έκεΐ όπου επεπρωτο 
νά παραδώσουν τό πνεύμα. Σαράντα παλληκάρια άπ’ όλες τις γωνιές τής αιματοβα
μμένης μας Πατρίδος, όλο ζωντάνια κ ι’ ένθουσιασμό, θάρρος καί ψυχραιμία, ξεκί
νησαν άπ’ την ’Αθήνα εντελώς άοπλα, νά πάνε έκεΐ πού ή φωνή τής ΓΙατρίδος και 
τοΰ καθήκοντος τά καλοϋσε.

ΤΗταν ’Απρίλης. 'Η φύσις ντυμένη στα πράσινα. Λουλούδια ποικιλόχρωμα

ιι

Ιι

ίί

ί,

Ή περιοχή των χωρίων Βεσσίνι καί Λεχούνι τής ’Επαρχίας Καλαβρύτων, οπού τήν ημέ
ραν τοϋ ΠΑΣΧΑ του 1944, έδολοφονήθησαν ύπό των κομμουνιστών 40 αστυνομικοί, 
μεταβαίνοντες εις Πάτρας, ϊνα άναλάβούν υπηρεσίαν. Διά τού σταυρού σημειοΰται ό βρά
χος, κάτωθεν τού όποιου υπάρχει βάραθρον ένθα κατεκρημνίσθησαν οι δολοφονηθέντες.

σκόρπαγαν γύρω αιθέρια άρώματα. 'Η ’Άνοιξις είχε στολισθή μέ τά νυφικά της 
πέπλα. 'Η Χριστιανοσύνη γιόρταζε τις Πασχαλινές ημέρες...’Εκείνες όμως τις ηλιό
χαρες ημέρες, τήν έβδομάδα των Παθών τοϋ Χρίστου, ενώ οί χριστιανοί πήγαιναν 
μέ κατάνυξι στις Έκκλησιές, γονατίζοντες προ τοϋ Σταυροΰ καί συμμετέχοντες στό 
Θείο Δράμα, μερικοί συνάδελφοί μας περνούσαν τις πιο άπαίσιες καί φρικτές τής 
ζωής των ή μέρες.

Δέν είχαν άκόμη προφθάσει νά φορέσουν τήν στολή τοϋ άστυνομικοϋ. Μέ την 
■ψυ/ή τους όμως ζωντ&νεμένη άπό τά νάματα τής Σχολής, πού γιά λίγο καιρό έφοι-
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τησα,ν, έπεσαν σαν πραγματικοί "Ελληνες καί σαν αληθινοί άστυνομικοί, προσθέ
τοντας έτσι μέ τήν θυσία τους σαράντα άκόμη μάρτυρες στο πάνθεον των ηρώων· 
της ’Αστυνομίας.

Έ κεΐ, στο Σουληνάρι, στις 16 ’Απριλίου 1944, ημέρα τής Άναστάσεως,. 
ήμέρα τής ’Αγάπης, διεπράχθη τό πιο άπαίσιο καί ειδεχθές έγκλημα, ά.πό χέρια, 
δυστυχώς Ελληνικά, ψυχές δμως μίσθαρνες. Έ κεΐ, οί κομμουνισταί έδολοφόνησαν 
κατά τον πιο απάνθρωπο τρόπο, τά άοπλα παιδιά τής ’Αστυνομίας καί μισοπεθα
μένα τάρριξαν στην κοιλάδα τοϋ θανάτου. Τά έδολοφόνησαν χωρίς ίχνος άνθροοπισμοϋ, 
άποδεικνύοντας ΐσως έτσι δτι πολεμούν γιά τήν «λευτεριά τοϋ λαοΰ»........

Μπορεί νά ήσαν ά,οπλοι οί άστυνομικοί εκείνοι. Γιά τούς κομμουνιστάς δμως, 
ήσαν έκεΐνοι πού σέ λίγο θά τούς αντιμετώπιζαν στο πεζοδρόμιο μέ λύσσα καί. 
μανία. Ήσαν οί παλαιοί εχθροί των, εκείνοι πού ποτέ δέν τούς άφήνουν νά σηκώ
σουν το κεφάλι τους. Στά πρόσωπα των άοπλων εκείνων παιδιών, βρήκαν τήν εύκαι- 
ρία νά εκδικηθούν τήν ’Αστυνομία Πόλεων.

"Ανανδροι καί άνάλγητοι, ύπουλοι καί άτιμοι δπως είναι πάντα, ώδήγησαν 
ώς πρόβατα επί σφαγής τούς νέους αστυνομικούς.

’Αγόγγυστα καί παλληκαρίσια, χωρίς νά λιποψυχήσουν, καίτοι έγνώριζαν 
ποιο θάναι τό τέλος των, άνέβηκαν τον δρόμο τοϋ μαρτυρίου των, γιατί έπίστευαν· 
στην άθάνατη καί αιώνια Ελληνική Φυλή. Είχαν ψυχή ζυμωμένη μέ τά άκατάλυτα 
Ελληνικά Ίδανικ ά καί δέν ήτο δυνατόν νά γίνουν επίορκοι τής άποστολής των. 'Ώρα 
τήν ώρα τούς περίμενε ό θάνατος κ ι’ δμως ούτε γιά μια στιγμή δέν σκέφθηκαν νά. 
απαρνηθοΰν τήν Ελλάδα καί νά άκολουθήσουν τούς στυγερούς εγκληματίες. Δέν έδεί- 
λιασαν μπροστά στήν μανία τών ύπονομευτών τής φυλής μας, άλλά άντέταςαν τά 
στήθη τούν καί βροντοφώνησαν μέ τήν θυσία των, πώς ποτέ δέν άλλάζουν τήν πίστι. 
τους. Η θυσία των άποτελει γιά μας αστείρευτη πηγή θάρρους καί εθνικής πεποι- 
θησεως. Ο χαμός εκείνων δημιούργησε στις ψυχές τών υπολοίπων συναδέλφων ένα 
ψυχικό τραύμα, άλλά συγχρόνως τούς έκανε πιο άποφαστιστικούς καί πιο δυνατούς- 
στούς μεταγενέστερους αγώνες των.

Τήν μνήμη εκείνων τιμώντες κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, ας γονατίσωμε στις: 
ιερες σκιές τοον κ ι’ άς φανούμε κ ι’ εμείς σαν εκείνους, άγέρο^χοι καί δυνατοί στούς 
ιερούς τής Πατρίδος μας άγώνας.

Αλησμόνητοι συνάδελφοι. Άντικρύζοντας κανείς τις άρρενωπές μορφές σας,, 
διακρίνει σ αυτές τήν δύναμι τής Ελληνικής Φυλής. Άντικρύζοντας τό σπινθηρο-

νεκροι, θα ζήτε αιώνια στις ψυχές μας. Θά μείνετε γιά πάντα άθάνατοι.
 ̂ Στο μνημόσυνό τούτο, ορκιζόμαστε ενώπιον Θεού καί άνθρώπων καί τών· 

όικών σας ψυχών, ότι είμαστε καί θά είμαστε πάντα έτοιμοι νά κτυπήσουμε άλύπητα. 
ιους εχθρούς τής Ελληνικής Φυλής, αύτούς πού τόσο ύπουλα σάς έδολοφόνησαν.

Ψυχές πού γύρω μας εδώ 
αόρατες πλανάσθε, 
ευλογημένες τρεις φορές,, 
εύλογη μένες νάσθε.
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Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟ Υ  ΠΟΛΕΜΟΥ
'Υπό κ. Κ . Δ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

---------------- --------------------  Εκτάκτου Καθηγητου της Ψυχιατρι- ______________________
________κης καί Νευρολογίας

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

—Ψ υχικο ί μ εταβολα ΐ τής προσω π ικότητας (ό το μ ικ ό τη το ς ) των άνθρώπων, προηγού
μενοι τής έξϊοτερικεύσεως των προς πόλεμον ψυχικών δυνάμεων.

10- Π αραλληλισμός τής ειρήνης προς την υγείαν, τοϋ πολέμου προς την ασθένειαν τοϋ  
ατόμου κ α ι τής κοινωνίας προς ζώ ντα οργανισμόν.

11 — 0  πόλεμος ώς πρωτόγονον φαινόμενον.

-}** *
9· Ψυχικα'ι μεταβολα'ι τής προσωπικότητος (ότομικότητος) τω ν  

άνθρώπων, προηγούμενοι τής εξωτερικεύσεως τω ν προς τον πόλεμον ψ υ 
χικών δυνάμεων.

Έγνωρίσαμεν μέχρι, τοΰδε τον πόλεμον ώς δημιούργημα ώρισμένων ψυχικών 
στοιχείων.

Ή  ερευνά άποδεικνύει περαιτέρω, ότι διά την μετάπτωσιν των άνθρώπων 
από τής ειρήνης εις τον πόλεμον προηγούνται ψυχικα'ι μεταβολαί άφορώσαι εις την 
λεγομενην προσωπικότητα (άτομικότητα) αύτών, αΐτινες . εύοδοΰσι την έξωτερί- 
κευσιν των προς τον πόλεμον ψυχικών δυνάμεων καί αί όποΐαι άναλυτικώς έχουν 
ώς έξης.:

Έν τη. κοινωνική ζωή, δημιουργοΰνται ώρισμέναι σχέσεις μεταξύ ατόμου καί 
τής ολότητος,_ δηλαδή τοΰ κράτους. Εις τάς σχέσεις ταύτας δέον νά ύπάρχη ισορρο
πία τις, τό δ’ άτομον νά διατηρή την άτομικότητά του καί νά εύημερή. "Οπου τούτο 
συμβαίνει, έχομεν ομαλούς κοινωνικούς όρους,ύπό τούς οποίους τό 'άτομον δεν αισθά
νεται, την επιβολήν τοΰ Κράτους, άλλ’ ανέχεται ταύτην καλώς καί εύχαρίστως. "Οταν 
ή επιβολή τοΰ κράτους καταστή έντονος π.χ. ύπό μορφήν έντονου έπεμβάσεως εις 
τάς ελευθερίας του, δεν έχομεν. ομαλούς όρους κοινωνικής ζωής. Επίσης όταν έξ ε
τέρου ή έπιβολή τοΰ Κράτους έχη πολύ έξασθενίσεμ ώσαύτως δέν έχομεν ομαλήν 
κοινωνικήν κατάστασιν.

"Οταν έξασθενή τό άτομον, αύξάνεται ή δύναμις τοΰ Κράτους (τυραννία), 
όταν αύξάνη ή δύναμις τοΰ άτόμου έλαττοΰται ή τοΰ Κράτους (οχλοκρατία, άναρ- 
χια). 'Ο μονομερής ούτος τονισμός εις τάς σχέσεις άτόμου καί κράτους δέν άποτελεΐ 
ομαλήν κοινωνικήν κατάστασιν.

'Ο άνθρωπος έν τή κοινωνική ζωή, τείνει νά διατηρή τήν άτομικότητά του 
έναντι τών άλλων άνθρώπων καί τοΰ συνόλου. Τοΰτο επιτυγχάνεται, όταν υπάρχουν 
αί προϋποθέσεις τής ήσύχου καί ήρέμου κοινωνικής ζωής, τής έλευθέρας δράσεως 
καί αύτενεργειας, τής αόταρκείας κ.λ.π.'Όπου ταΰτα δέν υπάρχουν., έπέρχεται μείο;>- 
σις τής άτομικότητος καί έκ ταύτης δυσφορία τοΰ άτόμου.

Ή  οίασδήποτε μορφής μείωσις τής άτομικότητος, άφαιρεΐ άπό τά άτομα τήν 
ικανότητα προς ήρεμον κοινωνικήν ζωήν, καί δημιουργεί εις αυτά αίσθημα άνασφα- 
λείας καί άδυναμίας. Τό αίσθημα άδυναμίας τοΰ άτόμου, ώδήγησεν αύτό ποτέ εις 
τήν σύμπηξιν κοινωνίας. Τό αύτό αίσθημα έν τή κοινωνία δημιουργεί εις τά άτομα 
τήν άνάγκην νά άνήκουν εις οργανώσεις, συνδέσμους καί κόμματα.. 'Όταν π.χ. τά 
άτομα έπαγγέλματός τίνος δέν εύημεροΰν. καί ώς έκ τούτου - χάνουν τήν άτομικότητά 
των, όργανοΰνται προς διόρθωσιν τών κακώς κειμένων. Ό  άνθραιπος, ό εύημερών
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καί αισθανόμενος από πάσης άπόψεως ισχυρόν τον εαυτόν του, άποφεύγει συνήθως 
νά έκμηδενίζη τήν άτομικότητά του έν οργανώσει τινί, δηλαδή έν τή μάζη.

'Η μείωσις τής άτομικότητος δέν έπέρχεται αύτομάτως, άλλ’ έχει ώς αιτίαν 
τούς μή εύνοικούς κοινωνικούς όρους διαβιώσεως.Είναι ούτοι ή πάσης φύσεως καί 
μορφής δεινοπάθεια τού ατόμου, π.χ. έλλειψις έργασίας, επαρκών προς τό ζήν υλι
κών μέσων, ή στέρησις τής ελευθερίας κ.ο.κ.

'Η μείωσις τής άτομικότητος έχει άπήχησιν επί τής κοινωνικής ζωής τοϋ 
άτόμου καί συνεπάγεται διαταραχάς τής σχέσεως αύτοΰ προς τό Κράτος, επιφέρει 
τούτέστιν κοινωνικήν διαταραχήν. Τήν μείωσιν τής άτομικότητος καί τήν εις ταύ- 
την ακολουθούσαν κοινωνικήν διαταραχήν τής σχέσεως τοϋ άτόμ.ου προς τό Κρά
τος, άκολουθεΐ ή προσπάθεια άποκαταστάσεως των πραγμάτων. Ή  προσπάθεια 
αυτή γίνεται άφ’ ενός διά τής όργανώσεως καί συνενώσεως των άτόμων εις μάζας 
καί άφ’ ετέρου διά βίαιων εκδηλώσεων, ύπό μορφήν είτε κοινωνικών ταραχών καί 
έπαναστάσεων, είτε πολέμων. Αί κοινωνικαί αύται εκδηλώσεις, είναι φαινόμενα δια
ταραχής τής κοινωνικής ζωής, σκοπόν έχουσαι τήν άρσιν τών αιτίων, άτινα προεκά- 
λεσαν τήν μείωσιν τής άτομικότητος καί τής σχέσεως τοϋ άτόμου προς τό σύνολον.

Αί κοινωνικαί ταραχαί καί επαναστάσεις έπέρχονται έφ’ όσον ή αιτία υπάρ
χει εντός τοϋ ίδιου Κράτους. "Οταν ή αιτία εύρίσκεται έξω τούτου, γίνεται πόλεμος, 
ίνα δι’ αύτοϋ διορθωθώσιν οί κοινωνικοί όροι, ύφ’ οΰς πάσχουσι τά άτομα π.χ. δι’ 
άποκτήσεως νέας γής, νέων υλικών άγαθών. Δι’ άμφοτέρων τών κοινωνικών τού
των έκδηλώσεων, αίτινες είναι μορφαί διαταραχής τής κοινωνικής ζωής, άποσκο- 
πεΐται ή άποκατάστασις τής άτομικότητος.

Οίονδήποτε παράδειγμα επαναστάσεως ή πολέμου λάβη τις προς έξετασιν, 
θά διαπιστώση τήν μείωσιν τής άτομικότητος τών άτόμων καί τήν κατ’ άκολου- 
θίαν κακοδαιμονίαν αύτών. Καί αυτός ό ιμπεριαλιστικός πόλεμος φαινομενικώς έκδη- 
λοϋται ώς αίσθημα ισχύος· κατ’ ουσίαν έχει ώς προϋπόθεσιν τήν μείωσιν τής άτο
μικότητος τών άτόμων, άτινα υποβαλλόμενα δι’ ιμπεριαλιστικών ιδεωδών, έπιζη- 
τοΰν νά έπαυξήσουν τήν δύναμιν τής άτομικότητος των, τήν οποίαν αισθάνονται 
μεμειωμένην. Κατ’ άκολουθίαν, ώς γενικός κανών δύναται νά διατυπωθή, ότι τά 
άτομα τοϋ λαοΰ τοϋ άποδυομένου τον πόλεμον δέν διατελοΰν ύπό ομαλούς κοινωνι
κούς όρους, διότι ή άτομικότης αύτών καί ή σχέσις προς τό σύνολον πάσχουν κατά 
τον ανωτέρω έκτεθέντα τρόπον. Εύνόητον ότι ενταύθα υπονοείται πάντοτε ό πρώτος 
ύποκινών καί έπιζητών τον πόλεμον.

Έ κ πάντων τών περί τών αιτίων γενέσεως τοϋ πολέμου καθ’ όλου έκτεθέν- 
των προκύπτει, ότι ό πόλεμος άπορρέει έκ τής ένεργείας παραγόντων (έσωτερικών) 
ψυχικών καί ( έξωτερικών) κοινωνικών.

Διά τών τελευταίων τούτων δημιουργεΐται διαταραχή τής ψυχικής ζωής τών 
άτόμων, συνισταμένη εις μείωσιν τής άτομικότητος των, ήτις (μείωσις) συνεπάγε
ται άνάδυσιν τών ενστίκτων επιθετικών τάσεων, διατελουσών ύπό όμαλάς προϋ
ποθέσεις έν άδρανεία. 'Η διαταραχή τής ψυχικής ζωής τών άτόμων είναι ταυτόση
μος προς διαταραχήν τής κοινωνικής ζωής. Ταύτης έξωτερίκευσις είναι ό πόλεμος. 
Περί όλων τούτων διδάσκει ή ψυχολογική παρακολούθησις τής άλληλουχίας τών 
γεγονότων.

Είναι εύνόητον, οτι τά άνωτέρω άποτελοΰν τήν ψυχολογικήν κατανόησιν τής 
γενεσεως τοϋ φαινομένου τοϋ πολέμου, χωρίς ταυτοχρόνως νά άποτελοΰσι κρίσιν 
περί τοϋ επιβεβλημένου ή μή, τοϋ ήθικοΰ ή μή πολέμου τινός.'Ο πόλεμος π.χ. άπε- 
λευθερώσεως λαοΰ τίνος άπό τοϋ ζυγοϋ είναι ιερός καί ήθικός.' Η ιδέα καί ό σκοπός 
είναι ευγενεΐς.Αί προϋποθέσεις όμως καί τοϋ τοιούτου πολέμου είναι αί άνωτέρω 
εκτεθεΐσαι (μείωσις τής άτομικότητος κ.λ.π. ),ώ ς μέσα δέ πραγματοποιήσεως "χρη
σιμοποιούνται οι αύτοί ψυχικοί παράγοντες, ώς εις άλλους πολέμους διαφόρου εΐ-
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δους καί σκοπού, δηλαδή αί ενδιάθετοι, καταστρεπτικαί τάσεις τοϋ ατόμου καί τά 
συναφή άλλα ψυχικά στοιχεία.

10. Παραλληλισμός τής ειρήνης προς την υγε ία ν , τοΰ πολέμου προς 
τήν ασθένειαν τοϋ ατόμου κα ί τής κοινωνίας προς ζώ ντα οργανισμόν.

Τον πόλεμον καί τήν ειρήνην, τάς δύο ταύτας πολιτικάς καταστάσεις, μεταξύ 
των οποίων κυμαίνεται ή ζωή της άνθρωπότητος, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν καί από 
άλλης τίνος πλευράς, τουτέστιν τοΰ παραλληλισμού αύτών προς ώρισμένας κατα
στάσεις έκ τής ζωής τοΰ μεμονωμένου άτόμου καί δή τής ειρήνης μέν προς τήν υγείαν, 
τοΰ πολέμου δέ προς τήν νόσον τοΰ άτόμου.

"Ινα δ έν λόγω παραλληλισμός εύσταθή, δέον ή κοινωνία νά δύναται νά προ- 
■ σομοιωθή προς τον ζώντα οργανισμόν.'Η προσομοίωσις αΰτη έγένετο ύπό πολλών 
ερευνητών της κοινωνικής ζωής (κοινωνιολογική θεωρία τοΰ όργανισμοΰ). "Ηδη 
καί δ ’Αριστοτέλης, άργότερον δ Spencer, δ Carlyle καί άλλοι προσωμοίο^σαν τό 
Κράτος προς ζώντα οργανισμόν. Κατά τον Πλάτωνα, ή πολιτεία είναι άνθρωπος 
εν μικρογραφία, κατά τον Άριστοτέλην δέ «ζώον».

Εις νεωτέρους χρόνους τό κοινωνικόν σώμα μελεταται βάσει τών δεδομένων 
τής βιολογίας. Έ κ τών εκδηλώσεων δ’ αύτοΰ, άλλαι μέν κρίνονται ώς όμαλαί καί 
παραλληλίζονται προς τάς φυσιολογικάς εκδηλώσεις τοΰ άτόμου, άλλαι δέ ώς μή 
όμαλαί καί ταυτίζονται προς τάς νοσηράς έκδηλώσεις αύτοΰ.

'Η τοιαύτη σύγκρισις καί ταύτισις τής κοινωνίας προς τον ζώντα οργανισμόν 
τοΰ άτόμου παριστα, ώς φαίνεται ορθήν άποψιν καί δύναται νά χρησιμεύση προς 
μελέτην τών ποικίλων κοινωνικών φαινομένων. Οΰτω άπό μακροϋ ήδη οί μελετη- 
ταί τής ψυχικής ζωής τών λαών έχουν χαρακτηρίσει πολλάς κοινωνικάς εκδηλώσεις, 
ώς νοσηράς παραστρατήσεις τής ψυχής καί τοΰ πνεύματος.

'Η άνάλυσις τοΰ φαινομένου τοΰ πολέμου παρέχει πλείστα στοιχεία, άναγκά- 
ζοντα νά θεωρήσωμεν τούτον ώς νοσηρόν κοινωνικόν φαινόμενου.

'Ο πόλεμος αύτός καθ’ εαυτόν είναι φυσικόν φαινόμενου ώς τόσα άλλα, έν 
σχέσει δμως προς τήν κοινωνικήν ζωήν τοΰ άτόμου είναι νοσηρά έκδήλωσις άνα- 
λογος προς τάς τοΰ σώματος. ’Ιδού δέ ποία δεδομένα δικαιολογοΰσιν τήν άντιστοι- 
χίαν ταύτην.

Κατά τήν υγείαν καί τήν ειρήνην, τό άτομον είναι ήρεμου καί εύεκτοΐ. Κατά 
τον πόλεμον καί τήν νόσον, είναι τεταραγμένον καί δεινοπαθεϊ. Κατά τον πόλεμον 
έχομεν συμπτώματα οία ύπάρχουσιν εις τήν άσθένειαν τοΰ άτόμου, ήτοι τήν άνησυ- 
χίαν, τήν δυσθυμίαν, τον φόβον, τήν νευρικότητα, τήν άπαισιοδοξίαν, τήν παραμέ- 
λησιν τών καθηκόντων.

Κατά τον πόλεμον φονεύονται (θνήσκουσιν) πολλά άτομα. Κατά τήν νόσησιν 
τοΰ όργανισμοΰ, καταστρέφονται πολλά κύτταρα. Κατά τήν νόσον, τά κύτταρα συνε- 
νοΰνται κατά μάζας καί προστρέχουσιν εις τήν κινδυνεύουσαν θέσιν τοΰ όργανισμοΰ, 
ίνα καταπολεμήσωσιν καί έξουδετερώσιν τον είσβάλοντα έχθρόν, τουτέστιν τά μικρό
βια. Έν καιρώ πολέμου τά άτομα αθροίζονται εις μάζας καί μετακινούνται εις τήν 
θέσιν τής εισβολής τοΰ έχθροΰ.

'Ως κατά τήν άσθένειαν συμβαίνει άναστάτωσις τοΰ δλου σώματος καί επέρ
χονται άλλεπάλληλα ραγδαία συμβάντα, ουτω καί κατά τον πόλεμον διαδραματί
ζονται άλλεπάλληλα αιφνίδια κοινωνικά γεγονότα π. χ. μεταβολαί εις τάς κοινωνικάς 
τάξεις, τάς κυβερνήσεις, οικονομική καταστροφή τών μέν, άνάδειξις τών δέ κ.ο.κ. (*)

Κατ’ άναλογίαν προς τάς σωματικάς νόσους δ πόλεμος παρουσιάζεται μέ συμ-

(1) Αντισθένης ό Σωκρατικός είπόντος τινός, δτι ό πόλεμος άπωλοϊ τούς πένητας, πολ
λούς μέν ούν ποιήσει, έφη.
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πτώματα προδρομικά, συμπτώματα άκμής καί τοιαΰτα άναρρώσεως έξ αύτής. Ώ ς 
δέ κατά τάς νόσους άπαιτεΐται κατάλληλος προδιάθεσις του οργανισμού, δημιουρ- 
γουμένη δι’ έσωτερικών καί έξωτερικών παραγόντων, ούτως καί διά τήν πρόκλησιν 
του πολέμου απαιτείται ή προδιάθεσις των ατόμων, έπερχομένη διά καταλλήλου 
προπαρασκευής.

Ειδικωτερον επί του ψυχικού πεδίου παρατηροΰμεν πολλάς αντιστοιχίας, μεταξύ 
του περιεχομένου του πολέμου καί τοϋ των ψυχικών παθήσεων.

Κατα τον πόλεμον ή ψυχική ισορροπία των άτόμων διαταράσσεται έμφανώς. 
Συμπτώματα δε ταυτης είναι ή ομαδική κατάληψις των άνθρώπων υπό τής ιδέας 
τοϋ πολέμου, ήτις ώς μονοϊδεασμός, παραλληλίζεται προς τάς ιδεοληψίας ή τάς παρα
λή ρητικάς ιδέας των ψυχικώς πασχόντων. 'Η στρατιωτική ζωή έχει δλα τά γνω
ρίσματα τής ψυχικής εκείνης παθήσεως, ήτις καλείται ψυχαναγκαστική νεύρωσις. 
Αι πράξεις και η συνολη συμπεριφορά των στρατιωτών (πρόγραμμα ζωής, βάδι- 
σμα, χαιρετισμός) τελούνται συμφούνως προς καθωρισμένον καί άπαρέκκλιτον τυ
πικόν, μή διαφέρον του τυπικοϋ τοϋ ψυχαναγκαστικού νευρωτικού. Δ ι’ ό ή στρατιω
τική ςωη δυναται να χαρακτηρισθή ώς ομαδική ψυχαναγκαστική νεύρωσις.

Πλεϊσται αλλαι εκδηλώσεις τοϋ πολέμου παραλληλίζονται προς τά νοσηρά 
ψυχικά φαινόμενα τής κλεπτομανίας, τής πυρομανίας, τής φονομανίας, τής πορειο- 
μανιας, τοϋ συκοφαντεΐν, τοϋ ψευόεσθαι, ώς συμπτωμάτων νοσηράς ψυχικής κατα- 
στάσεως. Ο στρατός κλεπτει, προβαίνει εις εμπρησμούς, φονεύει, μετακινείται 
συνεχώς (πορειομανία).

Ειτα η κατα τον πόλεμον παρόρμησις προς παντοίας άλογους πράξεις, ή έξα- 
παλυσις των καταστρεπτικών τάσεων, ή μή συναίσθησις τοϋ διαπραττομένου κα
κού, ή καταργησις παντός φραγμού τής λογικής, ή τάσις προς παρερμηνείας, ή άπόρ- 
ριφις̂  και εκμςδενισις τών ηθικών φιλητικών καί καλαισθητικών συναισθημάτων, ή 
αλλοιωσις τών ̂  συναισθημάτων και η έξαρσις τών παθών (σκληρότης, αναλγησία. 
ψοβος^ μίσος, αγωνία) και εν γενει η άνάδυσις παντός είδους πρωτογόνων ψυχικών 
στοιχείων είναι εκδηλώσεις, τάς οποίας άνευρίσκομεν εις τάς παντοίας ψυχοπαθο- 
λογικάς καταστάσεις.

ταθών προς τάςΠολλοί  ̂ παρελληλισαν τάς κατά τον πόλεμον εκρήξεις τών 
υστερικάς κρίσεις. "Αλλοι έχαρακτήρισαν ταύτας άλλως πως.

Δεν πρόκειται να χαρακτηρισωμεν τον πόλεμον διά διαγνώσεως ψυχικής τίνος 
παθήσεως, δικαιούμεθα όμως να εΐπωμεν οτι ό πόλεμος άποτελεί νοσηράν ψυχικήν 
καταστασιν του συνόλου τών άτόμων, έμπεριέχουσαν πλεΐστα συμπτώματα έκ" τής 
ψυχοκα ολογιας. Δι ο γενικωτερον η κατα τον πόλεμον ψυχική κατάστασις χαρα- 
κτηριζεται ως πολεμική ψύχωσις.

. Λόγω^τών πολλών αντιστοιχιών προς τά συμπτώματα τών νόσων τοϋ άτό- 
μου, τοσον επι τοϋ σωματικού, δσον καί τοϋ ψυχικού πεδίου, είναι βάσιμος ό ανω
τέρω παραλληλισμός τού πολέμου πρός τήν νόσον. «Τή πόλει μέν ούν νόσος το δ’ 
εστι» λεγει ο Ευριπίδης εις τάς Εύμενίδας. Συνεπώς δυνάμεθα νά εΐπωμεν, οτι ή 
Ιστορία των πολέμων είναι τό φύλλον νοσηλείας τής άνθρωπότητος.

1 1 .  'Ο πόλεμος ώς πρωτόγονον φαινόμενον.
Ο πόλεμος καί από άλλης τίνος άπόψεως δύναται νά έξετασθή. 

φ οσον κατα τον πόλεμον έξουδετεροΰνται τά ψυχικά στοιχεία.’ άτινα χαοα- 
κτςριςουν τον προηγμενον άνθρωπον καί άντ’ αύτών αναφαίνονται ψυχικαί λειτουρ- 
γιαι κατωτερας αςιας, οίαι άνωτέρω έμνημονεύθησαν, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, οτι 
το περιεχομενον του πολέμου είναι ού μόνον νοσηρόν αλλά καί πρωτόγονον!
νου απα? αΐ κατά πόλε^ον Ψυ/Ά ^ εκδηλώσεις είναι πρωτΓγό-

ψ ιζ, Ο ε υυχικος κοσμος τού πολεμοΰντος γέμει πρωτογόνων στοιχείων. Γε-
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νικώς εϊπεΐυ κατά τον πόλεμον επικρατεί τό άλογον ασυνείδητον. Περί τούτου πεί- 
σεται τις όταν λαβή ύπ’ όψιν τά ακόλουθα :

^  7)ν κοινωνίαν των πρωτογόνων δεν διακρίνεται ή προσωπικότης των άτό- 
μων,  ̂ αλλ ο άνθρωπος ζή κατά μάζας καί άγέλας. Κατά τον πόλεμον, οί άνθρωποι 
ωσαύτως χανουσιν την ατομικότητά των καί έκμηδενίζονται έν τη μάζη του στρατού.

, , T 0<; ε5 ισωνεϊ Τάς κοινωνικάς τάξεις χαί δημιουργεί ένιαϊον σύνολον 
ατόμων, ανευ διακρίσεων ατόμων καί τάξεων, ώς είναι συγκεκροτημένη ή πρωτό
γονος κοινωνία. (’ ) . Γ

Α~ ^ “7? ΤΟν π°λείΑΟν ° άνθρωπος κυριαρχείται ύπό ενστίκτω ν τάσεων κα ί βιαίων 
παθών.^ Η πρωτόγονος κοινωνία κυριαρχείται επίσης ύπό τω ν τυφλώ ν ενστίκτων 
και υπο έντονων παθών.

Ενώ εις την πεπολιτισμενην ειρηνικήν κοινωνίαν ό άγων της ζωής εχει προσ- 
_,α“ει, ανωτεραν τινά μορφήν πνευματικού συναγωνισμού, κατά τον πόλεμον ώς καί 
εις Γην πρωτόγονον κοινωνίαν, ό άγων έπιτελείται κυρίως διά τής σωματικής δυ- 
ναμεως και τής τυφλής βίας.
* , __Είς, ^  ειρηνικήν προηγμένην κοινωνίαν ή άπόκτησις άγαθών επιδιώκεται 
ια της α.ομικής εργασίας. Εις τον. πόλεμον καί τούς πρωτογόνους ανθρώπους, 

δια της ομαδικής εργασίας, τής υφαρπαγής καί τής βίας. (=)
Οί άνθρωποι έν τόάπολεμώ άφού συνενωθώσιν εις μάζας, άρχονται τού κατα

στρεπτικού έργου των, οίον είναι ίδιον τής άκατεργάστου καί πρωτογόνου μάζης. 
Αι φωναι καί οί άλλαλαγμοί τών πολεμιστών, μαρτυροΰσι τήν ζωώδη προέλευσίν 
τουν. Είναι δε χαρακτηριστικόν, οτι, όταν οί άντίπαλοι εμπλακοΰν εις τήν σώμα προς 
σώμα εκ τού συστάδην μάχην, άπορρίπτουν τελικώς τά φονικά όργανα καί έπιδί- 
δονται εις τον άγωνα μόνον διά τών χειρών καί τών όδόντων, οπότε δάκνουσιν άλ
αλους, στραγγαλιζουσιν, σχίζουσιν καί ουτω άπεκδύονται πάσας τάς ιδιότητας 
ιου προηγμένου άνθρώπου, έπανευρίσκοντες τάς συνήθειας τών ζώων καί τον καν- 
νιβαλισμον τών πρωτογόνων.

, Ε^ ,τον π°λεμον ό άνθρωπος λησμονεί τον πολιτισμόν καί επανακάμπτει εις 
την φυσικήν πρωτόγονον ζωήν, ήν ό Cuy de Maupassant περιγράφει ώς εξής : 
«Δεν σκέπτεται, δεν αναγιγνώσκει, δεν είναι ωφέλιμος εις ούδένα, πνίγεται εις τον 
βορβορον, κυλιέται εις τά κόπρανα, ζή κατά τον τρόπον τών άγριων θηρίων, κατα
στρέφει τχς^πόλεις, έμπρήει τά χωρία, διαφθείρει τον λαόν καί συναντών άλλην 
ομαδα ανθρώπων έπ,ιτίθεται καί δημιουργεί λουτρόν έξ αίματος κ.ο.κ. « ’Άνδρας 
μεν κτεινουσιν, πόλιν δέ τε πΰρ άμαθύνει τέκνα δέ τ ’ άλλοι άγουσι, βαθυζώνους τε 
γυναίκας» λέγει ό 'Όμηρος. (Ίλιάς ι' 63).
, ^Λ°V ΤΑΰ πολε(Χ°ν ε ν̂α!υ °τ ι κατ’ αυτόν επιτρέπεται ό,τι άπαγορεύεται έν

ρΐρήνη.^ Ο,τι θεωρείται έγκλημα εν ειρήνη, είναι αρετή κατά τον πόλεμον. Αί πρά
ξεις του ατομου κατά τον πόλεμον είναι έκεϊναι αΐτινες έν ειρήνη καταδικάζονται 
ως ανήθικοι και εγκληματικαί, ήτοι ό φόνος, ό έμπρησμός, ή βιαιοπραγία, ό έκ- 
βιασμος, ή εςαπατησις, ή πανουργία.

I 1 *"0τ? ν ^είωσιή πής προσωπικότητας καί ή ίσοπέδωσις τών ατόμων, αΐτινες ώς έλένθτι 
είναι ιόιαι της πρωτογόνου κοινωνίας, έπισυμβαίνουσι εις πεπολιτισμένην κοινωνίαν άποτελεί 
τούτο φαινομενον επαναγωγής, επάνοδον δηλαδή είς τήν πρωτόγονον κατάστασιν της κοινωνίας 
JI προσπάθεια δημιουργίας τοιαυτης κοινωνίας άποτελοϋσα, ώς γνωστόν, σκοπόν της κομμου

νιστικής θεωρίας, δέον να θεωρηθή επίσης ώς φαινόμενον επαναγωγής. Οίίτω πως συγκεκροτη-
ν̂αιΡΙ ΐ ί γ μ έ ν η . μή λαθύ<· ^  ^  ή προσωπικότης τών

-, ν Φ  ”A? i0V ^ εία’  τυγχάνει ότι αί μέλισσας, αΐτινες έχουν έκφυλισθή, δεν άρέσκονται πλών 
εις την εργασίαν προς συλλογήν τής τροφής των, άλλα επιτίθενται εναντίον άλλης κωινωνί^ς «ελίσ- 
σων, προς εξοντωσιν αυτών και υφαρπαγήν της τροφής των.
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διότι, ώς άνωτέρω έλέχθη, τό Κράτος ό ρυθμιστής και κριτής των πραςεων των 
ατόμων είναι ηθικόν προς τά εντός, άνηθικον προς τα έκτος, απαγορεΰον και επι- 
τρέπον τά αυτά, άναλόγως των περιστάσεων καί των επιδιωκομενων σκοπών.

'Η αϋξησις της εγκληματικότητας κατά τον πόλεμον και μετ αυτόν αποδει- 
ίνύει, δτι ευνοούνται δι’ αύτοϋ αί άντικοινωνικαί καί εγκληματικαι εκδηλώσεις τουκνυ 
ατόμου

:γκληματ

(Συνεχίζεται

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

Εις τά Γραφεία τοϋ Τμήματος Πνευματικής 'Αγωγής έλήφθη εκ Σαμο
θράκης ή κατωτέρω δημοσιευόμενη επιστολή τοϋ κ. Ίωάννου Παπαγιαννη, 
δημοδιδασκάλου, έκφράζοντος τήν έπιθυμίαν νά έγγραφή συνδρομητής εις 
τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», τήν πολύτιμον πνευματικήν καί μορφωτικήν 
αξίαν των οποίων μέ ιδιαίτερον ένθουσιασμόν υπογραμμίζει.

'Η έπιστολή αυτή, χαρακτηριστική τής άγάπης μέ τήν όποιαν τό κοι
νόν περιβάλλει τό περιοδικόν μας, άποτελεΐ μίαν είσέτι έπιβράβευσιν των 
καταβαλλομένων προσπαθειών ύπό τοϋ περιοδικοΰ, τό όποιον, ήδη έπεβλήθη 
καί άπέσπασε τον γενικόν θαυμασμόν, ιδιαιτέρως δέ των πνευματικών εκεί
νων άνθρώπο^ν εις τούς όποιους ή Πολιτεία δικαίως ένεπιστεύθη ύψηλα λει
τουργήματα ώς τό τοϋ εκπαιδευτικού.

Παραθέτομεν τό κείμενον τής έπιστολής :

Σέ μου Κύριε Διευθυντά
Θερμότατα παρακαλώ, όπως μέ έγράψητε συνδρομητήν εις το λίαν 

άγαπητόν μου περιοδικόν « ’Αστυνομικά Χρονικά», τό όποιον παρακαλώ 
νά μοΰ άποστέλλετε εις τήν διεύθυνσιν τοϋ Σχολείου μου.

Επιθυμώ έπί τούτοις νά προσθέσω, ότι εις τήν πνευματικήν ερημιάν 
μου τό έν λόγω περιοδικόν σας θά άποτελέση πηγήν έπιμορφώσεως τοσον 
τών μαθητών μου, όσον καί τών κατοίκων, οϊτινες μένουν μακράν πάσης κοι
νωνικής έκδηλώσεως.

Τό περιοδικόν τοΰτο, άποτελεΐ πηγήν άνεξάντλητον γνώσεων, διά τών 
εξαιρετικών, κοινωνικών, ψυχολογικών καί άλλο ν̂ έπιστημολογοτεχνικών 
θεμάτων του καί θά συντελέση τά μέγιστα εις τήν άνύψωσιν τοϋ-πνευματικοΰ 
επιπέδου τών καλών κατοίκων τής νήσου. Σάς παρακαλώ νά μοΰ άποστειλητε 
καί άπαντα τά προηγούμενα τεύχη.

Φιλικώτατα
’Ιωάννης Παπαγιάννης 

Δη μοδιδάσκαλος
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’Αστυνόμου Α'
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1—Γενικά περ ί πανικού
2~Έ ννοια κα ί περιεχόμενον τον πανικού.
3—Α ίτια πανικού καί διάφοροι περ ιπτώ σεις τούτου.
-ί—Πανικός εκ πραγματικού  κινδύνου.
3 Πανικός εκ φανταστικού κινδύνου κα ί σχετικα ί περιπτώσεις.
6— Κ αταστολή τού πανικού.
7— Έ νέργειαι τής  ’Α στυνομίας εις περ ιπτώ σεις πανικού.

*. _  , , *  *
1 .  Γ ε ν ικ ά  π ερ ί π α ν ικ ο ύ .
Εις τάς εφημερίδας τής 17 Φεβρουάριου 1956 άνεγράφη, δτι κατά την — ροε

κλογικήν συγκέντρωσιν βρισμένης πολιτικής παρατάξεως, λαβοϋσαν χώραν έν 
Άθήναις την προτεραίαν, ήτοι την 16 Φεβρουάριου 1956, όμάς άντιφρονούντιυν 
προφανώς άτόμων, έδημιούργησε σύγχυσιν καί ανωμαλίαν, προκαλέσασα επεισόδια, 
μέρος δέ των συγκεντρωθέντων άπεχώρησεν άτάκτως, μέ άποτέλεσμα τον τραυμα
τισμόν τινών έξ αύτών καί τήν άπώλειαν διαφόρων αντικειμένων παρ’ άλλων. Έδη- 
μιουργήθη ουτω εις πανικός μεταξύ των συγκεντρωθέντων, περιωρισμένης εύτυχώς 
εντασεως, διότι ή συγκέντρωσις έγένετο έν ύπαίθρω καί διότι έπενέβησαν αμέσως 
τά αστυνομικά όργανα καί έπέβαλον τήν τάξιν.

Μέγα μέρος τής αστυνομικής δυνάμεως τής Δ/νσεως ’Αθηνών θά έ'χη αύτο- 
προσωπον άντίληψιν τών λαβόντων χώραν καί άσφαλώς οΐ έπιληφθέντες άξ/κοί 
θά εχωσιν άκούσει, παρ’ άτόμων παρευρεθέντων εις τήν συγκέντρωσιν, σωρείαν 
εκδοχών περί τοϋ πώς ά.κριβώς ελαβον χώραν τά γεγονότα, μέ ιδιαίτερόν χρωμα
τισμόν τούτων παρ’ έκάστου, άναλόγως τής Ιπιδράσεως ήν έσχον έπ’ αύτών.

Έθεώρησα ώς έκ τούτου έπίκαιρον τό θέμα, άλλά καί σκόπιμον νά άσχοληθώ 
μέ την μελέτην τοϋ φαινομένου τοϋ «πανικού».

Ό  Γουσταΰος Λεμπόν εις τό εργον του «Ή  ψυχολογία τοϋ όχλου», αναφέρει 
ότι το άτομον εις τό πλήθος είναι κόκκος άμμου έν μέσω άλλων κόκκων, τον όποιον 
ό άνεμος υψώνει κατά τήν διάθεσίν του. ’Ασφαλώς δέν θά ήδύνατο νά γίνη καλλιτέρα 
παρομοίωσις, προκειμένου περί περιγραφής ένός πανικού.

'Η γνώσις ένός τοιούτου φαινομένου, ιδιαιτέρως άνησυχαστικοϋ διά τάς 
Αρχάς τάς έπιφορτισμένας τήν τήρησιν τής τάξεως, είναι απαραίτητος διά πάντα 

αστυνομικόν υπάλληλον. Φρονώ, ότι όσον καλλίτερον γνο^ρίζουν οί άστυνομικοί τό 
φαινόμενον τοϋ πανικού καί τά προκαλοϋντα αύτόν αίτια, τόσον εύκολώτερον δύ- 
νανται νά προλάβουν τήν έκδήλωσιν αύτοΰ, καθώς καί τά καταστρεπτικά τούτου 
αποτελέσματα. 'Η ακριβής γνώσις ένός πράγματος δημιουργεί πεποίθησιν εις τον 
άστυνομικόν καί άναπτύσσει τήν δράσιν του, ένώ ή άγνοια προκαλεί τήν αβεβαιό
τητα και την αστάθειαν. 'Η σπουδή παρά τών άστυνομικών καί δή παρά τών άξ/κών 
τών φαινομένων τοϋ πανικού, ένέχει διττήν ώφέλειαν. ’Ήτοι προστατεύονται κατά 
πρώτον λόγον οί ίδιοι καί δέν παρασύρονται έξ άδικαιολογήτου φόβου καί κακής 
έκτιμήσεως τών πραγμάτων εις ένεργείας, αίτινες δύνανται νά άποβώσιν έπιζήμιοι, 
καθίστανται δ’ έξ άλλου ικανοί νά έμψυχώνωσι τούς ύπό τήν διοίκησίν των, καί νά 
επιβάλλωντα εις δεδομένην στιγμήν έπί πλήθους άτόμων, τελούντων ύπό τήν έπί- 
βλεψίν των.

Καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, πρώτος ό άείμνηστος Άστυν. Δ/ντής Α'
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Νικ. Κατραμπασάς, ·ώς καθηγητής τοϋ μαθήματος Πρακτικής·' Διδασκαλίας εις την 
Σχολήν Ύπαστ/μων, ανέπτυξε' τήν έννοιαν τοϋ πανικού' εις δέ τό κατά το έτος 
1949 έκδοθέν βιβλίον του υπό τον τίτλον « ’Αστυνομία Πόλεων», έν σελίδι 248 καί 
έπέκ. πραγματεύεται τό θέμα καί αναφέρει παραδείγματα δημιουργηθεντος πανικού, 
ειλημμένα έκ της αστυνομικής του ζωής κατα το πλειστον. Επίσης ο συναδολφος 
’Αστυνόμος Α' κ. Τασιόπουλος Ά θ. εις τό άρτι έκδοθέν βιβλίον του «Αστυνομία 
Τάξεως» έν σελ. 397 καί έπέκ., πραγματεύεται τό κεφάλαιον «περί πανικού» και 
αναλύει τά άστυνομικά μέτρα προς πρόληψιν τούτου.

2. ’Έννοια καί περιεχόμενον τοϋ πανικού.
Ή  λέξις «πανικός» έτυμολογικώς έξεταζομένη σημαίνει τον φοβον τον ανα- 

ι φερόμενον εις τον θεόν Πάνα, μεταφορικώς δ επεκρατησε να σημαινη τον εκ τοϋ 
Πανός προερχόμενου φόβον. Η Ελληνική μυθολογία απεδιδεν εις τον θεόν Πανα 
τήν συνήθειαν νά κάμη νυκτεοινάς έπιδρομάς, αίφνιδιαστικάς εμφανίσεις, αιτινες 
έσκόρπιζον παντού τόν φόβον καί τον τρόμον. Σήμερον ή λέξις πανικός σημαίνει 
τήν κατάστασιν τής αδικαιολογήτου ύπερδιεγέρσεως των ατόμων, ευρισκόμενων αι- 
φνιδίως ύπό τήν έπίδρασιν μιας κοινής ΐσχυράς συγκινήσεως. Άπό κοινωνιολογικής 
άπόψεως, είναι δύσκολου νά καθορίση τις τήν φύσιν καί νά άναλύση την εξελιξιν του.

'Ο πανικός είναι φαινόμενου έξαρτούμενον έκ τοϋ ενστίκτου άμύνης και αυτο
συντηρήσεις τοϋ ατόμου. "Ολαι αί όμαδικαί συγκινήσεις καί τά πάθη, έχουν ως 
αποτέλεσμα νά έκμηδενίζουν προσκαίρως ολα τά αισθήματα, τά όποια διακρινουσι 
τά άτομα καί άφήνουσι νά έπενεργή είς αύτά εν μόνον κοινόν αίσθημα. Εις μεγαλας 
καταστροφάς, εις πολέμους, σεισμούς, πλημμύρας, βομβαρδισμούς, πυρκαϊάς, υπο
χωρήσεις άμάχου πληθυσμού προ τοϋ έχθοΰ, έν τώ πεδίω τής μάχης και εν γενει 
είς έμφάνισιν μεγάλου κινδύνου, έπακολουθεΐ μέγιστος φόβος ενεκεν τοϋ οποίου 
επέρχεται παράλυσις των άνωτέρων ψυχικών κέντρων. 'Η γνώσις τής ΰπάρςεως 
μιας όμοιας ψυχικής καταστάσεως προς τήν ΐδικήν των είς μεγάλου αριθμόν προσώ
πων, έπιδρα έπί τής συγκινήσεως έκάστου. Τό παράδειγμα τοϋ άλλου καθίσταται 
οΰτω μεταδοτικόν καί ή συγκίνησις δυναμώνει είς έκάστην ψυχήν διά τής παρατηρη- 
σεως τής συγκινήσεως τοϋ έτέρου. Είς τόν φόβον έπί παραδείγματι ό κίνδυνος τον 
όποιον διατρέχει τοϋ φαίνεται περισσότερον βέβαιος, έκ τοΰγεγονότος ότι και άλλοι 
άνθρωποι φοβούνται έπίσης. Τό άτομον αντιδρά τότε διευθυνόμενον ύπό κατωτέρων 
κέντρων, συνήθως διά δύο τρόπων ή διά τής φυγής ή διά τής ακινησίας. ’Εμφανί
ζονται τότε διάφορα αυτοματικά φαινόμενα, ώς π.χ. τρόμος, σπασμοί, δύσπνοια, 
ώχρότης τοϋ προσώπου, ταχυκαρδία, άκόμη δέ καί αναιμία έγκεφαλική προκαλοΰσα 
λιποθυμίαν.

3. Α ίτια  πανικού καί διάφοροι περιπτώσεις τούτου.
Άνεφέρθη ότι πανικός είναι τό άποτέλεσμα άχαλινώτου φόβου. Ούτω ό,τι- 

δήποτε άγει είς τό άποτέλεσμα τοΰτο είναι αίτιον πανικοΰ. "Οταν έγένετο διά πρώ- 
την φοράν ύπό των Κινέζων, προ χιλίων περίπου έτών, χρήσις τής πυρίτιδος, έπε- 
διώκετο δι’ αυτής ή τρομοκράτησις μάλλον τοϋ έχθροΰ παρά ή πρόκλησις βλάβης. 
Διά τοϋ κρότου των κροτίδαν έν συνδυασμώ μετά τοϋ κρότου των «γκόγκ» καί τοϋ 
ήχου των κεράτων, έπεδιώκετο ή δημιουργία πανικού είς τάς τάξεις τοϋ έχθροΰ, 
ώστε νά τραπή ούτος είς φυγήν. Οί απόγονοι των Κινέζων έξηκολούθουν νά έφαρ- 
μόζουν καί μέχρι πρό τίνος τό πρωτόγονον τοϋτο τέχνασμα, τής χρησιμοποιήσεως 
των κεράτων καί σαλπίγγων, ώς καί τής έξακοντίσεως ύβρεων μεγαλοφώνως, απο
πειρώμενοι νά πτοήσουν τό ήθικόν των εις Κορέαν μαχομένων δυνάμεων των ίΠνω- 
μενων ’Εθνών, κατά τήν ώραν τής μάχης.

Παράτασις ανησυχίας, ύπερκόπωσις, έξάντλησις λόγω αϋπνίας, παραμονή
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S7t\ ί/·ακΡον ΧΡό ι̂κον διάστημά υπο δυσμενείς συνθήκας, υπερβολικός αλκοολισμός 
και ελλειψις ̂ καλής τροφής, τείνουν να προξενήσουν μίαν άναστάτωσιν του νοϋ, ήτις 
καταλήγει εις τον πανικόν. 'Η διάδοσις άποτελεΐ επίσης αιτίαν πανικού.

Είναι γνωστά εις όλους μας τα αποτελέσματα τής λεγομένης «Πέμπτης 
Φάλαγγος» κατά ^τόν Β' Παγκόσμιον πόλεμον. Διά τής καταλλήλου διασπορας 
ειδήσεων, καταλλήλως διασκευασμένων, ώστε νά έπιτυγχάνουν τον επιδιωκόμενον 
σκοπον, κατωρθωναν να παραλύουν το ηθικόν σχεδόν ολοκλήρου του πληθυσμού 
ώρισμένων χωρών.

Αγριαι και ανατριχιαστικαι ειδήσεις δια την σκληρότατα τοϋ εχθρού, τείνουν 
εις την προπαρασκευην τής όδοϋ τής άγούσης προς τον πανικόν.
> Κατα το 1896 εις μιαν Ιταλικήν Στρατιάν 15.000 άνδρών παρουσιάσθη τό 
α^ιοθρηνητον θέαμα τής ελαττωσεως της εις 3.500 καί τούτο ένεκα καταστρε
πτικού πανικού. Μαχόμενοι επί αγνώστου έδάφους, έπληροφορήθησαν περί τής τρο- 
μεράς αγριότητάς των ιθαγενών τής ’Αβησσυνίας καί έτράπησαν προς τά όπίσω άνε- 
πανορθώτως. Κατά την πρώτην σύγκρουσιν μέ τάς κατά άσυνήθιστον τρόπον μα- 
χομενας μονάδάς ιθαγενών, οι Ιταλοί εγκατελειπον τά όπλα των καί οπισθοχωρούν 
άτάκτως.

 ̂Εσφαλμεναι ειδήσεις περί αποτυχίας επισπεύδουν την δημιουργίαν πανικού. 
Αιφνιδιασμός, μεγάλαι άπώλειαι, πείνα, άσθένειαι, αμφιβολία, στενοχώρια, ανησυ
χία, άπώλεια πίστεως, πάντα ταϋτα ενισχύουν την δημιουργίαν πανικού.

4. Ό  πανικός έκ πραγματικού κινδύνου.
) Ο πανικός δυνατόν να οφείλεται ε’ιτε εις φόβον έκ πραγματικού κινδύνου, 

είτε εις φόβον έξ άπλώς υποτιθεμένου τοιούτου. Συχνότερον ή μετάδοσις τού φόβου 
γεννάται έξ αφορμής πραγματικού κινδύνου καί τότε χαρακτηρίζεται γενικώς διά τών 
πλέον καταστρεπτικών αποτελεσμάτων. Αί πυρκαϊαί, αΐ πλήμμυραι, οί βομβαρδι
σμοί, οί σεισμοί κλπ. έπροξένησαν μεταξύ τών πληθυσμών πανικούς, τών οποίων αί 
συνέπειαι υπήρξαν ενίοτε τρομεραί. "Εν άπλοΰν περιστατικόν αρκεί νά προκαλέση 
τάς χειροτέρας καταστροφάς.

( Μία βλάβη τού φωτός, μία μητέρα χάνουσα τό παιδί της, μία έπιβράδυνσις 
εις, την έξοδον τών κατοίκων τοϋ Λονδίνου, οί όποιοι συνουθοΰντο κατά τό 1940 εις 
την είσοδον μιας σήραγγος τού Μετρά, κατά τον αεροπορικόν συναγερμόν καί 170 
πρόσωπα εύρέθησαν θανασίμως ποδοπατημένα εις την κλίμακα, την οδηγούσαν είς 
τό κατώφλιον.

Εύρίσκομεν έδώ τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τού ατόμου είς τό τλήθος, 
υπακουοντος είς τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως. Ή  ένσυνείδητος προσωπικότης 
έξαφανίζεται. Δεν είναι πλέον «αυτός», άλλ’ ένα αύτόματον τού όποιου ή θέλησις 
κατέστη άδύνατον νά διευθύνη τό άτομον. Ώς μεμονωμένον άτομον είναι ίσως ένα 
άτομον καλλιεργημένον, είς τό πλήθος όμως είναι ένας ενστικτώδης, ένας βάρβαρος, 
βίαιος, ωμός. Είναι γνωστόν τό άρχαΐον Λατινικόν ρητόν «senitores vonni viri. 
Senctus mala lestia».

f Εις 'π1ν Εφημερίδα «Καθημερινή» τής 13/3/1956 άνεγράφη ή ακόλουθος 
ειδησις, σχετικώς με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει ή ’Αστυνομία τής ’Ιαπωνίας διά 
τήν πρόληψιν πανικών.

« Ομάδες ωπλισμενων ανδρών τής ’Ιαπωνικής ’Αστυνομίας παρευρίσκονται 
ύποχρεωτικώς κατά τάς θρησκευτικάς τελετάς, τάς συναυλίας καί γενικώς είς κάθε 
χώρον συγκεντρώσεως τού πληθυσμού. Τό μέτρον τούτο έλήφθη έξ αιτίας τών πολ
λών δυστυχημάτων, τά όποια συμβαίνουν είς τοιαύτας συγκεντρώσεις, είς τάς όποιας 
μεταδίδεται πολλάκις ό πανικός άνευ συγκεκριμένης αιτίας.

Οΰτω, τον παρελθόντα ’Ιανουάριον, είς μίαν ουράν θεάτρου είς Όζάκα έπρο



ψ

3404 Κ. Τουζένη

ξενήθη τόσος πανικός, ώστε έφονεύθησαν 4 άτομα έκ τοϋ. συνωστισμού και ετραυ- 
ματίσθησαν άλλα εννέα. ’Επίσης πρό τίνος έφονεύθησαν πλέον των 17 ατόμων, κατα. 
την διάρκειαν συγκεντρώσεως: εις τον πρό τών Ανάκτορων του Τοκιο χώρον, δια 
νά επευφημήσουν τον Λύτοκράτορα. Κατά την αυτήν περιπτωσιν ετραυματισθησαν 
έτεροι 45. Τό πλήθος ήτο τόσον πυκνόν, ώστε ούτε ή ’Αστυνομία ούτε οι φρουροί των 
’Ανακτόρων ήδυνήθησαν νά εισχωρήσουν μέσα εις αυτό και να διασωσουν τα θύ
ματα τοΰ συνωστισμού.

Τό φοβερώτερον όμως όλιυν τών δυστυχημάτων είναι το συμβάν εφέτος, κατα 
την πανήγυριν τής πόλεως Νιγκάτα. Κατ’ αυτήν συγκεντρουνται κατ έτος οι Τα- 
ποονες καί προσφέρουν τροφάς καί θυσίας εις τούς θεούς, δια να τους εξευμενίσουν.. 
Καθ’ ήν στιγμήν όμως ένας προσκυνητής άνήρχετο τας κλίμακας τού ναού, ωλι- 
σθησε, κατέπεσε έξ υψους 12 μέτρων καί συνετριβη εις το πλακοστρωτον. Ο πα
νικός, ό όποιος έπροξενήθη κατόπιν τούτου ήτο τοιαύτης εκτασεως, ώστε κατε--. 
πεσαν έκ τοΰ συνωστισμού τού πλήθους ολόκληροι τοίχοι τοΰ ναού, φονευθεντων εν 
συνόλω 124 ατόμων! Φυσικά οί τραυματισθέντες ήσαν πολυάριθμοι.

5. Πανικός έκ φανταστικού κινδύνου καί σχετικαί περιπτώσεις.
Ό  πανικός επίσης δημιουργεΐται έξ υποτιθεμένου φανταστικού κινδύνου. Η 

ιστορία μάς παρέχει περί τούτου πολυάριθμα παραδείγματα.
Τό 1866 σύννεφον σκόνης ύψώθη έκ μιας τρομαγμένης αγέλης κάπρων, ήτις. 

έπροξένησε τήν άτάκτον φυγήν τών Αύστριακών τμημάτων, άτινα έξέλαβον τό γε
γονός ως καλπασμόν τοΰ Γερμανικού 'Ιππικού.

Τό 1904 κατά τον Ρώσο—̂ Ιαπωνικόν πόλεμον, μία Ρωσική Ταξιαρχία 
Πεζικού μετεσχηματίσθη εις καταδιωκομένην άγέλην μόνον έκ πυροβολισμού ένός 
στρατιώτου της. Ούτος, σκοπός ών, άντίκρυσε σκιάν εις τό σκότος καί έφαντάσθη 
ότι έπρόκειτο περί στρατιώτου τής έμπροσθοφυλακής τών ’Ιαπώνων. Έν συνεχεία 
ούτος διέδωσεν ότι οί ’Ιάπωνες ήρχοντο καί ή φωνή του ήτο αρκετή, ίνα οί λοιποί 
στρατιώται κάμουν τήν μοιραίαν ύπόθεσιν, μολονότι οί ’Ιάπωνες εύρίσκοντο εις 
άρκετών μιλιών άπόστασιν από τάς γραμμάς.

Κατά τον Α' καί 13' Παγκόσμιον Πόλεμον επίσης άφθονοΰν τά παραδείγματα, 
στρατιωτικών μονάδων μεγάλο^ν ή μικρών, αίτινες έπανικοβλήθησαν έκ φανταστι
κού κινδύνου, μέ τεράστιας συνέπειας. Τό στοιχείον τού αιφνιδιασμού είναι τό κυριώ- 
τερον αίτιον δημιουργίας πανικού, δι’ ό καί μεγάλη δέον νά καταβάλλεται μέριμνα 
προς πρόληψιν αύτού.

’Επίσης κλασσικόν παράδειγμα υποβολής πανικού έκ φανταστικού κινδύνου 
είναι τό άναφερόμενον καί ύπό τοΰ Κατραμπασά.. Κατά τό έτος 1938, όταν τό ’Αμε
ρικανικόν ραδιόφο^νον έξέπεμψε τήν εϊδησιν περί εισβολής τών Άρίων, πολυάριθμοι 
άκροαταί ύπέστήσαν τοιοΰτον κλονισμόν, ώστε νά καταληφθούν ύπό πανικού, ώς. 
έάν ό κίνδυνος ήτο πραγματικός.

Πολυάριθμοι έπιθέσεις ένοπλων έπί τών αυτοκινητοδρόμων τής Γερμανίας, 
μεταδοθεΐσαι καί μεγαλοποιηθεΐσαι ύπό τού τύπου, έπέφερον εις τό πρόσφατον 
παρελθόν μίαν κατάστασιν ψυχώσεως δημιουργ^ύσης πανικόν.

Εις τάς έφημερίδας άνεγράφη τελευταίιυς ή περίπτωσις άτόμου, τό όποιον· 
εκ φόβου ότι θά διεμελίζετο παρ’ αύτοκινήτου έπαθε συγκοπήν, ένώ τό αύτοκίνητον 
ήτο εις άπόστασιν .50 μέτρων μακράν αύτού.

6. Καταστολή τοΰ πανικού .
Ό  πανικός έμφανιζόμενος είτε εις μεμονωμένα άτομα, είτε εις σύνολον-άτό- 

μων, άπας έμφανισθείς είναι δύσκολον νά .κατασταλή καί μόνον δι’ ισχυρού έρεθι—
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σμου όμοιου ̂ πρός τον άπειλούμενον κίνδυνον, ανακτούν τά άτομα βαθμηδόν την

' , Αναφερεται ότι προ του 1917 εις αστυνομικός τής Τσαρικής ’Αστυνομίας 
^ρκτκ-.ο ~) υπηρεσία εις εν θεατρον τής ΙΙετρουπολεως, κατά την εναρξιν μιας πυο- 
καιας^και ο οποίος ημπόδισε διά τής έν γένει στάσεώς του την έξόρμησιν τών θεα- 
^  ’ί?°Τ ^^^ζ,οδους τής αιθούσης. Εις εκ των θεατών βλέπων ένα μικρόν νέφος 
κα,ωου να ■-̂~-ΡΧ·=· ̂ αι ιής αυλαίας, αυθορμητως ήρχισε να φωνάζη «πυρκαϊά». Το 
ακροατηριον πανικοβλητον ήρχισε νά έξορμα προς τάς εξόδους.' Ό  άστυνομικός 
επρολαβε να φθαση εις τον έκβάλλοντα την κραυγήν, έστήριξε τό περίστροφόν του επί 
του στήθους του καί έδήλωσεν εις τούτον οτι θά τον έφόνευεν άν .άφηνε νά του ξε- 
φυγη μια ακόμη φωνή. Ήπείλησεν ομοίως έν συνεχεία νά πυροβόληση; κατά παντός 
/φοσωπου το οποίον δεν θά ύπήκουεν εις τάς διαταγάς του. Αί άπειλαί αυται έπανέ- 
φεραν την γαληνην καί τό άκροατήριον έγκατέλειψε την αίθουσαν έν άπολύτω τάξε; 
Ε,,ετυχεν^οϋτω νά έξουδετερώση τόν πανικόν τήν στιγμήν τής δημιουργίας του.

_ ατ αναλογίαν δυναταί.τις νά σκεφθή τά καταστρεπτικά αποτελέσματα τό
σων πυρκαιων εις θέατρα, κινηματογράφους, ξενοδοχεία κλπ. καί νά άχθη-εις τό 
συμπέρασμα οτι ο αριθμός των θυμάτων θά ήτο όλιγώτερος, εάν μία ϊσχιίοά-προσω- 
/ακοτης ε̂ ,ουσι(χ̂ ου(Τ(Χ του τυλήθους εττενέβαίνε.

/ . Ενεργειαι τής Αστυνομίας εις περιπτώσεις πανικού.
Οταν ο πανικός εύρίσκεται εις τό στάδιον τής έξελίξεώς του, δεν υπάρχει 

πιθανοτης διακοπής του υπο ορούς ικανοποιητικούς. Αί Άρχαι αί έπιφορτίσμέναι 
την τηρησιν ,ης ταξεως είναι τότε ανίκανοι, δπως θά,ήταν εάν ήθελον νά ελέγχωσι 
τας φωνας του πλήθους^ κατά τήν διάρκειαν ένός ποδοσφαιρικού άγώνος. "Οθεν ή 
ενεργεία των πρεπρι νά άποβλεπη κυρίως, οσάκις είναι δυνατόν, δπως έκλείπωσι καί 
προλαμβανωνται αι συνθήκαι πραγματοποιήσεως ένός πανικού. Συνήθως διαθέτουν 
δια τον σκοπον αυτόν τά αναγκαία μέσα διά τήν πρόληψιν όδυνηρών ένδεχομένων.

Ιΐυτω^δυνανται νά άναζητήσωσι τήν βελτίωσιν των συνθηκών άσφαλείας των 
δημοσίων χωρων, ν.α ελέγχωσι τάς κινήσεις του πλήθους, νά έπισημαίνωσιν εις τούς 
π ,ηουσμους τους  ̂κινδύνους, τούς οποίους διατρέχουσιν εις ώρισμέν.ας περιστάσεις 
αποδεικνυοντες οΰτω, οτι γνωρίζουσι καλώς τήν προληπτικήν αυτών αρμοδιότητα'

- °' Αι περιστάσεις όμως τάς οποίας συναντώσιν αί Άστυν. Άρχαι εις τήν άντι- 
μετωπισιν ένός πανικού είναι πολύ ποικίλαι καί περίπλοκοι διά νά καθορίσθώσιν 
ακριβώς. Απαιτείται προσπάθεια διά τήν πραγματικήν καί πλήρη γνώσιν τής άνθοω- 
;ανης φυσεως ,̂ ήτις δέον νά αναπτύσσεται μέ παν εις τήν διάθεσίν των μέσον, καθώς 
και δια της αναγνώσεως βιβλίων ψυχολογίας καί κοινωνιολογίας. ’Απαραίτητον δέ 
ί,ιναι να καλλιεργώσι τήν τέχνην τών άνθρωπίνων σχέσεούν εις εύρ.εΐαν έ'κτασιν.

ΤΕΛΟΣ
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ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ Σ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
- Κ Α Τ Α  TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ -

( ΑΡΘΡΑ 372— 384 Π. Κ . )
■χπί, κ. ΔΗΜ. Κ . ΝΤΖΙΩΡΑ Ί'-αστ. Α'

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Α'

ΚΛΟΙ1Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

VI. Ποινή.
VII.  Δ ιακεκριμένοι περιπτώ σεις κλοπής. _ , Γ ,

VIII .  Έ κδήλωσις εμπράκτου μετάνοιας επ ί κλοπής κα ι νπεξαιρεσεως.
** *

ΥΙ. Ποινή.
Κατά τον ήμ,έτερον Κώδικα ή κλοπή τιμωρείται βασικώς μεν διά φυλακί- 

σεως τουλάχιστον τριών μηνών, εις έξαιρετικάς δέ περιπτώσεις και συγκεκριμένους 
όταν τδ άντικείμενον αύτής είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αςιας δια φυλακισ^ως ιουλα 
χιστον δύο ετών. (Άρθρον 372 § 1 1Ί.Κ.). Έαν όμως η κλοπή ή γ\ υπεξαιρεσις έχη 
ώε άντικείμενον πράγμα ευτελούς αξίας, τότε τιμωρείται δια χρήμα ιΐκής ποινής 
ή διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. (Άρθρον 377 § 1 Π.Κ.ή ■ _ ,

Ζήτημα έν προκειμένη) γεννώμενον είναι το ζητημα άν η κρισις τής ιοιαιτε 
ρως μεγάλης αξίας τών άφαιρέθέντων ανήκει εις τον δικαστήν τής ουσίας και μονον, 
ή ύπόκειται εις τόν έλεγχον τοϋ ακυρωτικού. Κατά τήν ήμέτερον Α. Π. (αριθ. 71 
καί 168/43 καί 323/51), ή τοιαύτη κρίσις άποτελεΐ άποκλειστικον δικαίωμα τού 
δικαστοΰ τής ούσίας Κατ’ άλλην γνώμην καί δρθώς φρονοΰμεν (Χωραφας, Μπου- 
ρόπουλος ένδιατρίψαντες περί τού θέματος), αί τοιαύται έννοιαι είναι νομικαι και 
ύπόκεινται εις τόν έλεγχον τού Άρ. Πάγου. ■ ; ,

Κατά ρητήν τού νόμου άπαίτησιν, εάν ή πρά,ξις έτελέσθη εξ ανάγκης προς 
άμεσον χρήσιν ή άνάλωσιν τού κλαπέντος ή ύπεξαιρεθέντος, το δικαστηρίου δυναται 
νά κρίνη τήν πράξιν άτιμώρητον. (’Άρθρον 377 § 2 Π. Κ .). Ουδεμια εξ άλλου δυ
νατά'. νά γεννηθή άμφιβολία, ότι ή αύτή προσήκει λύσις καί εν αις περιπτωσεσιν^ς 
άφαίρεσις έγένετο ούχί προς ίκανοποίησιν αυτού τούτου τού δράστου, αλλα και των 
προσώπων εκείνων, τών οποίων ό εΐρημένος φέρει τό βάρος τής διατροφής. Τέλος 
ώς ανάγκη δέον νά θεωρήται ή μεγάλη ένδεια, ή μεγάλη οικονομική στενοχώρια^ 
τής στιγμής δέ, καί ούχί τής άποσκοπούσης εις τήν έξασφάλισιν τών αναγκών του 
άπωτέρου 

Κατο 
καί τά άνει
τούτοις καί ή άντίθετος ύπεστηρίχθη γνώμη, καθ’ ήν τοιαΰτα πράγματα δεν είναι 
δυνατόν νά καταστώσιν άντικείμενον κλοπής. Οΰτω κατά τόν Α. Π. (άριθ. 393/5ο) 
διά τήν ΰπαρξιν κλοπής άπαιτεΐται νά έχη τό άντικείμενον της άγοραίαν και συναλ
λακτικήν αξίαν, διότι μόνον τότε προσβάλλεται ~τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας, οπερ 
καί προστατεύει ό νόμος διά τών περ: κλοπής διατάξεών του. Ά λλ ’ ή άποψις αυτή 
σφοδράν άντιμετωπίζει τήν κριτικήν τής έπιστήμης. Οΰτω κατά τόν Καθηγητην 
κ. Γάφον ή κλοπή καί ύπεξαίρεσις τιμωρούνται, άδιαφόρως άν τελούνται έπι πραγ
μάτων έχόντων χρηματικήν άξίαν είτε μή.Τό γεγονός ότι ό νόμος όμιλεΐ μονον περί 
πραγμ,άτων έχόντων μεγάλην άξίαν καί περί τοιούτων εύτελοΰς άξίας, δεν είναι δυ
νατόν νά μεταβάλη τήν γενικήν τών τοιούτων έγκλημάτων έννοιαν, περί ής λεπτο
μερώς έγένετο έν τοΐς προηγουμένοις λόγος. Σκοπός τών εξαιρέσεων είναι ή ιδιαι
τέρα ποινική μεταχείρισις τών περιπτώσεων τούτων, έξ ών ή μεν πρώτη έχει ώς συνε-

μέλλοντος.
ί τήν α ΐτ ιο λογ ικήν |κθεσιν προς τά πράγματα εύτελοΰς εξομοιοΰνται 

ίξίας τοιαΰτα, ήτοι τά άνευ συναλλακτικής τίνος άξίας πράγματα. Εν
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πειαν τήν έπιβάρυνσιν της ποινής, ή δέ δεύτερα τήν, έλάττωσιν. Έκ τούτου όμως δεν 
πρέπει νά συναχθή οτι δεν υπάρχουν καί άξιόποΐνοι περιπτώσεις άφορώσαι κλοπας 
ούδεμιάς χρηματικής αξίας, α'ίτινες έφ’ δσον δεν συγκεντρώνουν έν έαυταΐς έτερον 
λόγον έπιβαρύνσεως θά υπαχθούν εις τήν έλαφροτέραν μεταχείρισιν (Ποιν. Χρο
νικά τόμος Δ' σελ. 95).

Εις τάς περιπτώσεις τού άρθρου 377 ή ποινική δίωξις χωρεϊ μόνον έπί έγ- 
κλήσει κατά τά έν άρθρω 118 τού Π.Κ. διαλαμβανόμενα.

ΥΙΙ. Διακεκριμέναι περιπτώσεις κλοπής.
Κατά τό ά.ρθρον 374 τού Κώδικος ή κλοπή εις τινας περιπτώσεις χαρακτηρί

ζεται ώς κακούργημα καί τιμωρείται διά καθείρξεως μέχρι 10 ετών. Έ πί τού θέ
ματος ό νέος Κώδιξ κατ’ άντίθεσιν προς τον Π. Ν., δστις διήρει τάς διακεκριμένας 
κλοπάς εις δύο κατηγορίας, έξ ών αί μέν έτιμωροΰντο έλαφρότερον διά τής ποινής 
τής ειρκτής, αί δέ βαρύτερον διά τής τοιαύτης των πρόσκαιρων δεσμών, διακρίνει 
έν μόνον είδος διακεκριμένων κλοπών, άς καί τιμωρεί δι’ ενιαίας ποινής, ήτοι δια. 
καθείρξεως μέχρι δέκα- ετών.

Έν προκειμένω έγεννήθη ζήτημα περί τού εάν θά έπρεπε, συμφώνως προς τήν 
νεωτέραν αρχήν τού Ποινικού Δικαίου, καθ’ ήν παρέχεται πλέον εύούτης ποινικής 
μεταχειρίσεως εις τον δικαστήν, δστις ουτω δύναται :νά κινηθή εις ευρύτερα πλαίσια 
διά τήν έπιβολήν ποινής, νά έξουσιοδοτηθή ούτος καί έπιβάλλη βαρυτέραν ποινήν 
έπί τή βάσει γενικωτέρων τινών γνωρισμάτων, οιον έπί ιδιαζόντως βαρείας πράξεως 
ή λόγω των προσωπικών ιδιοτήτων τού παθόντος ή τών μεταξύ τού δράστου και τού 
παθόντος σχέσεων κλπ., ή μήπως ήτο άπαραίτητος ή έν τω νόμο) έξειδίκευσις τών 
διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής. 'Ο Κώδιξ άκολουθών τά εις άλλας νομοθεσίας 
κρατούντα, υιοθέτησε τήν δευτέραν άποψιν καί όρθώς,διότι, ώς καί υπό τής αίτιο- 
λογικής έκθέσεως τονίζεται, ή έναντία έκδοχή θά ήτο ύπέρ τό δέον άόριστος καί έλα- 
στική, έπιτρέπουσα πάσαν αυθαιρεσίαν κρίσεως έπί ζημία τής έν μέτριο τινί πάντοτε 
αναγκαίας ένότητος έν τή δικαιοδοτική ένεργεία.

Αί περιπτώσεις λοιπόν τής διακεκριμένης κλοπής κατά τό ήμέτερον δίκαιον 
είναι αί κάτωθι έξ, αίτινες καί τιμωρούνται διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτων.

Πε ρ ί π τ ω σ ι ς π ρ ώ τ η .  ’Εάν άφηρέθη πράγμα άφιέρωμένον εις την 
θρησκευτικήν λατρείαν, έκ τόπου προορισμένου προς ταύτην. (’Άρθρον 374 § 1 Π.Κ.)

'Η § αυτή άποδίδει τήν § 1 τού άντιστοίχου άρθρου τού Π. Ν. Ή  διάταςις 
όμιλε ο περί τόπου άφιερωμένου εις τήν θείαν λατρείαν καί τούτο διότι ένδέχεται να 
ύπάρξη τοιούτος μή δυνάμενος νά χαρακτηρισθή ώς οικοδομή. Έ ξ άλλου γενική οϋσα 
αυτή δεν περιλαμβάνει μόνον τάς Εκκλησίας τής έπικρατούσης θρησκείας, αλλ εν 
γένει τούς τόπους λατρείας πάσης θρησκείας, ώ ς ’Εκκλησίας, τεμένη, έντευκτηρίους 
οίκους κλπ. (‘ )· 'Όσον άφορα τώρα τό ποιοι τόποι είναι άφιερωμένοι εις τήν θείαν 
λατρείαν, τούτο είναι ζήτημα άναγόμενον εις τήν κρίσιν τού έκάστοτε καλούμενου 
νά άποφανθή δικαστοΰ, δστις καί θά λύση τούτο έπί τή βάσει τών κανόνων τού θρη
σκεύματος, ούτινος έν προκειμένω παρεβιάσθη δ τόπος λατρείας. Είναι δέ άδιάφορον, 
άν τό άφαιρεθέν πρά.γμα έχρησίμευε προς άμεσον ή έμμεσον έξυπηρέτησιν τής θείας 
λατρείας. Ουτω καί τά οπωσδήποτε άναγκαΐα διά τήν τέλεσιν τής λατρείας (ίδια 
διαφόρων μυστηρίων) πράγματα, ώς λ. χ. κανδήλαι, κολυμβήθραι, δισκοπότηρα, 
'Αγία Τράπεζα κλπ. άντικείμενον διακεκριμένης κλοπής καθίστανται. Πολλώ μάλλον 
αί άγιαι εικόνες, αίτινες άμέσως χρησιμεύουν εις τήν θείαν λατρείαν. Ούχί δμως και 
τά έν αύταϊς άφιερώματα. Δεν είναι επομένως τοιαΰτα, ούτε τά χρήματα τά έκ τού 
παγκαριού άφαιρούμενα, ούτε τά καθίσματα, τά «στασίδια», οί τάπητες κλπ., άτε 
μή οντα άπαραίτητα διά τήν τέλεσιν τής θείας λατρείας. Τέλος, δεν έχει σημασίαν,

1. νΙδε σχετιχώς έν Κωστη. Τόμος Γ', σελ. 50 έπ.,
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το έάν 6 δράστης άφήρεσε τδ πράγμα διά της εισόδου του εις τον ναόν ή έπέτυχε 
τούτο χωρίς νά είσέλθη εντός αύτοϋ, οΰτε πάλιν άν άπεκόμισε τό πράγμα έξ αύτοϋ. 
Εις τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν κατά τά ανωτέρω εκτιθέμενα ή πράξις δυ
νατόν νά ή τετελεσμένη καί προ της άπομακρύνσεως του δράστου έκ τοϋ έξ ού άφή- 
ρεσε τόπου.

Π ε ρ ί π τ - ω σ ι ς  Δ ε υ τ έ ρ α .  Έάν κλαπη πράγμα επιστημονικής, καλλι
τεχνικής ή ιστορικής σημασίας, ευρισκόμενον έν συλλογή έκτεθειμένη εις κοινήν θέαν 
ή εν δημοσία» οΐκήματι ή έν άλλω δημοσία» τόπω.

Καί ή διάταξις αυτή αποτελεί έπανάλήψιν παλαιάς έν τω Π. Ν. διαλαμβανό
μενης. Στοιχεία τοϋ χαρακτηρισμού τής περιπτώσεως ταύτης είναι ή άφαίρεσις 
α) πράγματος εχοντος έπιστημονικήν καλλιτεχνικήν ή ιστορικήν σημασίαν καί β) 
πράγματος εκτεθειμένου εις κοινήν θέαν ή δημόσιον οίκημα ή άλλον δημόσιον τόπον. 
Ελλείποντος λοιπόν τοϋ ετέρου των στοιχείων τούτων, διακεκριμένη κλοπή δεν 

υφισταται. Κατα. συνέπειαν ό έκ δημοσίου τόπου (Βιβλιοθήκης, Μουσείου κλπ .) 
αφαιρών πράγμα μη έχον. τοιαύτην αξίαν, ώς λ.χ. είναι τά ευτελή τοϋ κοινού έμπο- 
ρίου, η εχον τοιαύτην αξίαν μή έκτεθειμένον όμως εις κοινήν θέαν, ώς π,χ. ό έκ 
τής οικίας ετερου κλέπτων άγαλμάτιον ιστορικής αξίας, δπερ είχεν άνεύρει ό τελευ
ταίος την προηγουμενην εντός τοϋ κτήματός του, δεν πράττει διακεκριμένην, άλλ’ 
απλήν κλοπήν. Ουδεμια εξ άλλου αμφιβολία, δτι ό έκ δημοσί ου τόπου άφαιρών πρά
γμα αςιας υπολαμβανον τοϋτο ως τοιοΰτ'ον εύτελοΰς αξίας, θέλει κριθή έπί τή βάσει 
,ών γενικών περί πλάνης αρχών, θά τιμωρηθή 8ε ώς ένοχος άπλής κλοπής κατά τήν 
ρςτην επιταγήν τοϋ νομού καθ ήν: «.δεν καταλογίζονται εις τον πράξαντα τά κατά 
νόμον επαυςάνοντα το αξιόποινον τής πράξεως περιστατικά, άν ούτος διετέλει έν 
αγνοια αυτών». ( Αρθρον 30. § 2 ΓΙ.Κ.). Ή  ϊδιάζουσα τοιαύτη ποινική μεταχείρισις 
κα ια την αιτιόλογικηυ έκθεσιν οφείλεται, άφ’ ενός μέν εις τό δτι τοιούτου είδους 
φράγματα θά είναι πολύτιμα, λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ δψιν δτι ή έξαφάνισίς των 
ουναται^ενίοτε νά φθάση καί μέχρις έθνικής άπωλείας, άφ’ έτέρου δέ, εις τό δτι ή 
οίς^λοινην-θεαν^εκθεσις αυτών αποτελεί τρόπον τινα παρακατάθεσιν αύτών εις ψείρας 
του κοινού, με αποτέλεσμα ό καταχρώμενος αύτής νά είναι άξιος βαρυτέρας τιμωρίας. 
χ , ,  ̂ρ ί π  τ ω σ ι ς τ ρ ί τ η .  Έάν ή κλοπή γίνη εις πράγματα μεταφερόμενα
\ °-^υόήποτε μέσου έξυπηρετοΰντος.τήν δημοσίαν συγκοινωνίαν ή τοποθετημένα 

λωΡουζ προωρισμενους υπο τών διεξαγόντων τάς μεταφοράς προς τοποθέτησιν 
των προς μεταφοράν πραγμάτων η εις πράγματα φερόμενα ύπό ταξιδιώτου.
, _ „ αυ)στίγ1Ρ°ι εν προκειμενω ποινική μεταχείρισις .δικαιολογείται έκ τής σκέ-

ί<αΨ ενοΡ μέν είναι τις εκ τών πραγμάτων ήναγκασμένος νά μεταχειρισθή 
™ Ρ; '  ; ντα μεσα ^Τ κοι;νωνίαζ νά έμπιστευθή εις αύτά πράγματα, άφ’ έτέρου δέ, 
ο.ι ς ,αχυτης μεθ ής ή κυκλοφορία διεξάγεται καί τό πλήθος τών μεταφερομένων 
πραγμάτων και το συνολον τών δρων ύφ’ ούς ή μεταφορά καί τά ταξίδια έκτελοϋνται, 
ματοςΙ>ω^^ ανειρικτον διαΡκίί κ*'ι ένδελεχή προσοχήν έπί ένός έκάστου πράγ-

Χ *Ρακ'ΓίήΡιστικον εν προκειμενω στοιχεΐον είνα ι ή άφαίρεσις πράγματος άνή- 
-ο το ς. εις ταξειδ ιω τικας. αποσκεϋάς η μεταφερομένρυ δι’ οπουδήποτε μέσου έξμπη- 

ρ , ;θυντοε την δημοσίαν συγκοινωνίαν. Ούδεμία δθεν άμφιβολία, δτι κα ί ό έκ χειρα- 
.ρ·10υ,^ υποζϋγιου αφαιρων πράττει διακεκριμένην κλοπήν, έάν ταΰτα έξυπηρε- 

^ Υ ^ ιν ω ν ία ν ,  Ούχί δμως κα ί ό έκ τοϋ αύτοκινήτου, ούτινοε ό 
τ ° θεαΤρ0ν: ^ α πα Ρακ°λουθήση τήν θεατρικήν παράστασιν. Πε- 

^ ά τ ω ν Ι λ ^ έ ν ^ κ α Γ 'α ύ ξ Ξ .  ^  τελευτα ίω ς> καθ' 'V ά άριθμός τοιούτων κρου-
}■ Γ5 /.'ή'» ·

(1) Ιδ«. σχετικώς αίαολ. εκθεσιν, εις. Ζαχοφόπουλον op. c it. σελ. 360.
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Π ε ρ ί π τ ω σ ί ς  τ έ τ α ρ τ η .  ’Εάν ή κλοπή έτελέσθη υπό πολλών ηνω
μένων προς διάπραξιν κλοπών ή ληστειών.

Π ε ρ ί π τ ω σ ί ς  π έ μ π  η. ’Εάν ή πραξις έτελέσθη ύπό προσώπου δια- 
πράττοντος κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθειαν κλοπάς ή ληστείας.

Ή  προύτη περίπτωσίς άφορα τάς σπείρας κλεπτών, οίτινες ένοΰνται προς διά- 
πραςιν κλοπών ή ληστειών μή ώρισμένων δμιος έκ τών προτέρων. Κατά ταΰτα 
ή διάταξις αυτή προσομοιάζει με την συμμορίαν (άρθρον 187 Π. Κ,) μέ την δια
φοράν, δτι διά νά χαρακτηρίσθή τις ώς συμμορίτης θά πρέπη νά ένωθή μετ’ άλλων 
προς τέλεσιν πολλών μή ιδία ώρισμένων εγκλημάτων, γένους ή είδους τινός, ένώ 
έπί του προκειμένου θά πρέπη νά τελεσθή μία τουλάχιστον κλοπή ή ληστεία, ύπό 
τών τής σπείρας μελών.

'Η έτέρα περίπτωσίς άφορα τούς καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα κλέπτας ή λη- 
στάς. 'Ως καθ’ έξιν χαρακτηριστέος ό εγκληματίας εκείνος δστις έκ συνήθειας, έκ 
διαθέσεως ούτως είπείν, έκ τών ένδον ύπαγορευομένης, ρέπει προς τό έγκλημα μή 
δυνάμενος νά σωφρονισθή, κατ’ έπάγγελμα, δέ ό δι’ επανειλημμένης τελέσεως Ιγκλη^ 
μάτων έπιδιώκων τον κατ’ αύτόν τον τρόπον πορισμόν εισοδήματος.

Κατά τον Καθηγητήν κ. Γαρδίκαν πας πλειστάκ'ς υπότροπος δεν είναι καί 
καθ’ έξιν εγκληματίας. Διότι έπανειλημμέναι ύποτροπαί δυνατόν νά όφείλωνται εις 
έπανειλημμένας τυχαίας επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων, ούχί δέ εις τραχυτέραν 
αντικοινωνικήν διάθεσ'ν ή τό άβελτίωτον τοϋ δράστου (').

Δεν άπαιτεΐται καί καταδίκη έπί κλοπή ή ληστεία. ’Αρκεί ή διάπραξις τοιού- 
των κατ’ έπάγγελμα ή κατά συνήθειαν. Ή  άπόδειξις τών διαπραχθέντων έγκλη- 
μάτων δύναται νά γίνη διά παντός άποδεικτικοϋ μέσου. Τά στοιχεία δέ ύφίστανται 
καί άν αί προηγούμενα', πράξεις είναι ανεπίδεκτοι τιμωρίας;ώς π.χ. παραγεγραμ- 
μέναι, έν τή άλλοδαπή διαπραχθεΐσαι κλπ.

Π■ ε ρ ί π τ ω σ ι ς έ κ τ η .  Έάν αί περιπτώσεις, ύφ’ άς έτελέσθη ή πράξις 
μαρτυροΰσιν δτι ό υπαίτιος είναι ιδιαιτέρως έπικίνδυνος.

Τις δμως ό ιδιαιτέρως επικίνδυνος; Δέν είσερχόμεθα ε ί; λεπτομέρειας. 'Απλώς 
δμο̂ ς τονίζομεν δτι λόγω τής εύρύτητος μεθ’ ής είναι διατετυπωμένη ή διάταξις, 
εύρύ διανοιγεται πεδίον, διά τήν δικαιοπλαστικήν τοϋ ποινικού δικαστοϋ έξουσίαν. 
Πάντως δέν δύναται νά προκύψη αμφιβολία, δτι ό άποδεικνύων ιδιαιτέραν δύναμιν 
τής έγκληματίκής αύτοΰ βουλήσεως, ώς π.χ. ό τελών τήν πραξιν διά κατανική- 
σεως σπουδαίων τεχνικών υλικών εμποδίων (διάρρηξις οροφής καί κάθοδος διά 
σχοινιού) ή διαθέτων τεχνικάς καί έπιστημονικάς ίσως προς τούτο, γνώσεις (διάρ- 
ρηξις χρηματοκιβωτίου διά βολταϊκού τόξου) ώς έπίσης καί ό κακοήθη καί δόλια 
μέσα χρησιμοποιών ή ό έφωδιασμένος μέ δπλα προς κατανίκησιν προσωπικής τυχόν 
άντιστάσεως, χαρακτηριστέοι ώς ιδιαιτέρως έπικίνδυνοι. Εύκαιριακώς άναφέρο- 
μεν τήν περίπτωσιν τού γνωστού εις τούς παλαιοτέρους συναδέλφους κακοποιού 
Σταύρου Ζουμέα. Είσήλθεν εις οίκημα τής οδού Μη.τροπόλεως διά νά καταλήξη εις 
κατάστημα τής οδού Έρμου (μεθ’ ήμέρας νομίζω), τό χρηματοκιβώτιον τοϋ ο
ποίου παρεβίασε. Κλασική περίπτωσίς ιδιαιτέρως έπικινδύνου δράστου.

Αί έννοιαι «κατά συνήθειαν» ή «κατ’ έπάγγελμα» έγκληματίας, καί «ιδι
αιτέρως έπικίνδυνος» δράστης είναι νομικαί καί ύπόκεινται εις τον έλεγχον τού Α.Π., 
παρά τάς έπί τούτω ύφισταμένας αντιρρήσεις.

ΥΙΙΙ. Έ κδήλωσις εμπράκτου μετανοίας έπί κλοπής καί ύπεξαιρέ- 
σεως.

Κατά τό άρθρον 379 τού Κωδικός μέ τίτλον «Άπόδοσις ίδιοποιηθέντος πράγ-

' (1) νΓδε ' πλείονα ' εις ' λέτττοαερη ττυ θέματος άνάτττυξίν ύττό Γαρδίκα Σωφρονιστική 
*1955 σελ. 539 έ~.
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ματος» «Τό άξιόποινον τής κλοπής καί ύπεξαιρέσεως έξαλείφεται, εάν ό υπαίτιος,, 
οικεία θελήσει καί πριν έτι έξετασθή οπωσδήποτε περί τής πράξεώς του ύπό τής 
άρχής, ένήργησεν άνευ παρανόμου βλάβης τρίτου τίνος, την άπόδοσιν του πράγματος: 
ή την εντελή ίκανοποίησιν του ζημιωθέντος. 'Η μερική μόνον άπόδοσις ή ίκανοποί— 
ησις έξαλείφουσι τό άξιόποινον κατά τούτο μόνον τό μέρος».

Κατά τοΰτο επομένως ή έμπρακτος μετάνοια εξαλείφει τό άξιόποινον τής κλοπής.
Αί άναγκαϊαι προς ΰπαρξιν τής τοιαύτης εμπράκτου μετάνοιας προϋποθέσεις 

είναι: α) Τό εκούσιον καί αύθόρμητον, ήτοι ή «οικεία βούλησις», κατά την έκφρα- 
σιν του νόμου. Τούτο σημαίνει, ότι ή άπόφασις προς άπόδοσιν κλπ. του ίδιοποιη- 
θέντος πράγματος, πρέπει νά προέρχηται έξ ιδίας του πράττοντος βουλήσεως, ούχί. 
δέ έξ άλλου τίνος λόγου, ανεξαρτήτου τής βουλήσεως ταύτης, ώς λ.χ.,έκ τής απειλής 
τρίτου τίνος περί καταγγελίας του. Περαιτέρω δεν έχει σημασίαν, άν ό δράστης 
συναισθανόμενος την ήν διέπραξεν άδικίαν καί έκ τύψεως τής συνειδήσεως σπεύδη 
όπως παρεμποδίση τό άποτέλεσμα, έπανορθών o utoj την έκ τούτου άδικίαν ή πράττει 
τοΰτο έκ φόβου μήπως άποκαλυφθή ή πράξίς του καί -μόνον έξ αύτοΰ.

β) 'Η βούλησις τοΰ πράξαντος δέον όπως έκδηλωθή πριν ή ουτος έξετασθή 
οπωσδήποτε περί τής πράξεώς του, ύπό τής Άρχής. Τοΰτο σημαίνει ότι έμπρακτος: 
μετάνοια, εκδηλωθεϊσα μετά την ύπό τής Άρχής έξέτασιν τοΰ πράξαντος, είναι απα
ράδεκτος. Ο νομος ουτω καθιεροΐ τεκμήριον ότι ό δράστης μέχρι τοΰ χρονικού 
αυτοΰ σημείου, δεν είχε γνώσιν τής άνακαλύψεως-τής πράξεώς του καί. ότι ή μετά— 
νοιά του ύπήρξεν αύθόρμητος.

Ύ) Το εκούσιον καί αύθόρμητον δέον νά έκδηλωθή έμπράκτως,.εΐτε δηλ. διά 
τής^αποδοσεως αυτοΰ τούτου τοΰ άφαιρεθέντος, είτε διά τής κατ’ άλλον τρόπον έπι— 
διωξεως τής ίκανοποιήσεως τοΰ παθόντος καί

δ) η άνευ παρανόμου βλάβης τρίτου τίνος έπίτευξις τής ώς άνω ίκανοποιήσεως...
Κατα ταΰτα λοιπον διά τήν έξάλειψιν τοΰ άξιοποίνου λόγω έμπράκτου μετα- 

νοίας^ πρεπει αύτη να έκδηλωθή πριν ή ό δράστης έξετασθή, οπωσδήποτε ύπό τής~ 
ΑρΧόζ- Τοΰτο προϋποθέτει κατά τήν ομόφωνον σχεδόν γνώμην νομολογίας καί έπι- 
στημης, εξετασιν τοΰ δράστου ώς κατηγορουμένου περί τής πράξεώς του, ένώπιον 
οίασδηποτ^ Αρχής, δηλ. ούχί μόνον Δικαστικής, άλλά καί. Αστυνομικής, έτι δέ καίΐ 
Διοικητικής τοιαύτης ενεργουσης κατ’ αύτοΰ διοικητικήν έξέτασιν (‘ ). Δεν έξετά- 
^otai δε περαιτέρω άν η ’Αρχή ενεργή έγκύρως ή άκύρως, αύτεπαγγέλτως ή κατόπιν 
παραγγελίας (άρθρον 4ο επ. Κ.Π.Δ.) άρκοΰντος μόνον τοΰ γεγονότος, ότι ό είρη- 
μενος έξητάσθη ώς κατηγορούμενος καί έλαβε -γνώσιν τής βαρυνούσης αύτόν κατη- 
γοριας. Εα αυτοΰ, υπο το κράτος τοΰ Κώδικος, δεν δύναται νά γεννηθή άμφιβολία 
τις, ίδια δέ όσον άφορα τά ούσιαστικά έγκλήματα, ώς τά προκείμενα, διότι τοΰτο 
συναγειαι οκ των λεςεων «υπαίτιος» καί «οπωσδήποτε» αίτινες άναφέρονται εις 
*ην ,.ροκοίμενην τοΰ Κωδικός διαταξιν περί έμπράκτου μετάνοιας. «'Υπαίτιος» 
ε, δεν είναι άλλος ειμή ό καθ’ ού ό είσαγγελεύς ήσκησε τήν ποινικήν άγωγήν, ή ό 

εις ον αποδίδεται ή άξιόποινος πράξις, ή ό άναφερόμενος έν τή μηνύσει, έγκλήσει,. 
εκυεσει η αναφορα παραπόνων (2). ’Εάν τις οθεν έξετασθή ώς μάρτυς καί έν συνε
χεία εκδήλωσή τήν έμπρακτον μετάνοιαν, αθτη τόν ώφελεΐ. Ουτω τό Πλημ/κεϊον 
., °Ρΐν _ήυ > ια· υπ άριθ. 1027/53 βουλεύματος αύτοΰ έδέχθη ότι συνέτρεχον οί 
οροί της έμπρακτου μετάνοιας καί δέν άπήγγειλε κατηγορίαν κατά τής Α.Κ.' ητιςτ 
^νωπιον too ανθυπομοίραρχου, όστις ουδεμίαν ήσκησε έπ’ αύτής πίεσήν καί απλώς 
την ήρωτησ-ν α -γνωρίζει περί τής υποθεσεως, κλαίουσα προήλθεν εις τήν αύθόραη- 
?V  ̂ οτι ειναι ύ δράστις τής κλθ7τής, μεταγενεστέρως δέ άνευ παρα—
ομου βλάβης τρίτου τίνος ένήργησε τήν άπόδοσιντών κλαπέντων. (Συνεχίζεται),

(1) Ουτω καί ό Α. Π. 135/51.
(2) Ιδε πλείονα είς σχετικήν καί 
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ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

1 —Ή  πρώτη κλοπή.
2.—Ά ντιμετώ π ισ ις αυτής. 
3 —Κ λέπτα ι κα ι κλεπταποδόχοι. 
4 Απάται  κα ί ε ίδ η  αυτής.

*
*  *

1 .  'Η πρώτη κλοπή .
'Ο έγκληματίας πού δυσκολώτερα άπο κάθε άλλον συλλαμβάνεται, έκτος 

άν «πιαστή» πάνω στή δουλειά, είναι αύτός ή αυτή πού κλέπτει διά πρώτην φοράν. 
Ή  μέθοδος πού χρησιμοποιούν, τά δακτυλικά άποτυπώματα, οί συνεργάται των, αν 
έχουν, είναι άγνωστα στην ’Αστυνομία καί, έξαιρέσει των περιπτώσεων πού υπάρ
χουν πληροφοριοδόται, οί έγκληματίαι τού είδους αύτού διαφεύγουν τής λαβίδος τού 
νόμου. Εύτυχώς διά τήν κοινωνίαν—καί αύτο μπορεί νά φανή παράδοξον—έλάχιστοι 
έγκληματίαι σταματούν εις τήν πρώτην των κλοπήν, όταν αύτή τύχη νά έπιτύχη. 
'Η κλοπή τούς δίδει ένα εύκολον τρόπον ζωής καί, αφού τήν δοκιμάσουν, καταγοη
τεύονται άπο αύτήν μέχρις οτου ή ’Αστυνομία τούς γνωρίση, οπότε ή σύλληψίς τους 
είναι πλέον ζήτημα χρόνου. Σχετικώς μέ αύτο μπορούμε νά διατυπώσουμε μέ αρκε
τήν βεβαιότητα το συμπέρασμα, ότι κανείς έγκληματίας δεν κερδίζει πιο πολλά άπ’ 
όσα κερδίζει εις τήν πρώτην παρανομία του. 'Η άπειρία των στά χρήματα καί τό 
γεγονός ότι είναι άγνωστοι εις τούς κλεπταποδόχους, άπο τούς όποιους λαμβάνουν 
περί τά 300 % άπο ό,τι οί γνωστοί έγκληματίαι διά τά κλοπιμαία πού πωλοΰν,. 
έπιβεβαιώνουν τό προηγούμενον. Τό μεγαλύτερον κέρδος, πού ένας πεπειραμένος 
κλέπτης μπορεί νά έχη άπο μιά άπλή κλοπή, είναι οχι περισσότερον άπο 5.000 λίρες 
(Σ. Μ. 420.000 δραχμές), παρ’ όλον ότι τά κλοπιμαία δυνατόν νά είναι πενταπλά
σιας ή έξαπλασίας αξίας.

Ή  κλοπή καί ή άπάτη είναι τά πλέον κοινά έγκλήματα καί τό μεγαλύτερον 
ποσοστόν τού χρόνου τού ντέτεκτιβ άφιερώνεται εις τήν σύλληψιν κλεπτών. Έκ των 
460.000 καταγγελθέντων άδικημάτων πού διεπράχθησαν εις ’Αγγλίαν καί Ούαλλίαν 
τό 1949, οί 336.000 ήσαν κλοπαί καί άπάται, άπο τάς όποιας αί 146.000, ήτοι τό 
43.5 %, έξιχνιάσθησαν άπο τήν ’Αστυνομία. Περίπου 88.000 άτομα κατηγορή- 
θησαν έπί κλοπή καί άπάτη καί 78.000 κατεδικάσθησαν, πλείστοι έξ αυτών διά πιο 
πολλά—άπο ένα—άδικήματα τού είδους αύτού.

Τό ποσοστόν αύτο είναι υψηλόν, άλλά κατώτερον τού ποσοστού έγκληματων 
άλλων κατηγοριών. Τό ίδιο έτος, π.χ., διελευκάνθησαν τά 93 % τών φόνων. Ή  
δυσκολία συλλήψεως τών εγκληματιών τής κατηγορίας αύτής, οφείλεται κατά πρώτον 
εις τό ότι είναι πάρα πολλοί—κατά πολύ περισσότεροι άπο τούς άστυνομικούς, τρι
πλάσιοι όπως υπολογίζεται—καί δεύτερον εις τό ότι ή φύσις τού άδικήματος αύτού 
παρέχει εις τον ντέτεκτιβ μικρόν πεδίον δράσεως. 'Η δυσκολία άποδείξεως τοιούτων-
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αδικημάτων ενώπιον τοΰ. δικαστηρίου, αποτελεί μίαν έπί πλέον-δυσκολίαν. Είς πολλάς 
περιπτώσεις ή ’Αστυνομία γνωρίζει τον δράστην, άλλα άδυνατεΐ νά τον στείλη στο 
δικαστήριον επειδή δεν έχει επαρκή στοιχεία είς βάρος του.

2. Ά ντιμετςόπισις αύτης.
Ο ντέτεκτιβ διά νά αντιμετώπιση περιπτώσεις τοΰ είδους αύτοΰ βασί

ζεται έπί τριών βοηθημάτων. Πρώτον καί σπουδαιότερου, χρησιμοποιεί πληροφο- 
ριοδότας που «καλλιεργεί». Δεύτερον, χρησιμοποιεί τό έγκλήματολογικόν Άρχεΐον 
και είδικώτερον τό Άρχείον Μεθοδικότητος. Καί τρίτον, χρησιμοποιεί επιστημονικά 
βοηθήματα, οχι τόσον διά νά συλλάβη τον κακοποιόν, άλλά διά νά στηρίξη καί νά 
απόδειξη την κατηγορίαν κατ’ αύτοΰ. ’Απόλυτος γνώσις των εγκληματιών τής πε- 
ρι°χήζ του, είναι τό «κλειδί» τής επιτυχίας του.

Είς πολλάς περιπτώσεις, αί περιστάσεις υπό τάς οποίας ένα έγκλημα διε- 
πραχθη, καθορίζουν προφανώς τήν ταυτότητα τοΰ δράστου άπό την αρχήν τής έρεύ- 
νης. Αλλα εις αυτό ακριβώς τό σημεΐον αρχίζει τό πραγματικόν αστυνομικόν έργον. 
Και τοΰτο, διότι άλλο είναι νά ξέρης τον δράστην καί άλλο—τελείως διάφορον— 
να δυνασαι να απόδειξης ότι πράγματι αύτός διέπραξε τό υπό έρευναν έγκλημα, ώς 
επίσης και να δυνηθής νά άνακαλύψης τά κλοπιμαία.

3. Κλέπται καί κλεπταποδόχοι.
Παρατίθεται περιπτωσις πού αποτελεί χαρακτηριστικόν παράδειγμα καί δει

κνύει επι πλέον, πώς μια μικρή υπόθεση μ,πορεΐ μερικές φορές νά όδηγήση είς μιαν 
σπουδαιοτέραν. .

Ενας επισκευαστης κοσμημάτων τοΰ ’Ανατολικού Λονδίνου κατήγγειλεν 
®ις 10 Αστυνομικόν Τμήμα τής περιφερείας του, δτι άπό τό έργαστήριόν του είχεν 
αφαιρεθή ωρολογίου απο πλατίνη καί διαμάντια. Ή  κλοπή είχε λάβει χώραν μίαν 
εβδομάδά προ τής^καταγγελίας και τό βαρύτιμο κόσμημα είχε άφαιρεθή άπό τό ράφι 
ιοΰ εργαστηρίου.^ Επι πλέον μιαν ήμερα πριν, ένας οίπό τούς τεχνίτας του ξαφνικά 
και χωρίς ειδοποιήσω εγκατελειψε τήν εργασίαν. Αύτός άκριβώς ήτο ό έπιδιορθώ- 
νων το ώρολόγιον πού έλειπε.
„ υποθεσις ανετεθη είς ένα Άρχιφύλακα ντέτεκτιβ, ό όποιος άρχισε τήν
έρευνα  ̂με τα τυπικά, δηλαδή μέ τή συνηθισμένη ρουτίνα.

, ^̂ ζα . ια διαπραττομενα εγκλήματα καταχωροΰνται είς τό Βιβλίου Άδικη- 
ματων (Crime Βο^==Βιβλίον ’Εγκλημάτων) τοΰ ’Αστυνομικού Τμήματος, ώστε 
ο κα  ̂ νιετεκαβ που θα «έπεφτε πάνω σε τέτοιο ρολόγι» ή θά συνήντα άτομον δπως 
ο ύποπτος να έγνώριζε σχετικώς.

Η κατάλληλος και αποδοτική καταχώρησις τών πληροφοριών καί οχι τοΰ 
πληροφοριοδότου^ είναι ούσιώδης διά τήν άστυνομικήν προσπάθειαν. Μετά άπ’ αύτό, 
ι° ^ ,ν ΑΡ απώλειας τοΰ ωρολογίου καί ή γενική περιγραφή τούτου έγνωστο- 

Γ> \ κωτλαντ-Γυαρδ. Επι πλέον παρεκλήθη ό έπισκευαστής καί έκανε 
■ν 1>ρ,ε ι0; 1 του λεπτομερή περιγραφή τοΰ ωρολογίου καί υπολογισμόν

> ιζ αζ1,ας του· /° ονοΚα τοΰ υπαλλήλου πού έγκατέλειψε .τήν εργασίαν του'είς τό 
εργαστηρίου και περιγραφή αύτοΰ έστάλησαν είς τό Τμήμα Έγκληματολογικοΰ
Αρχείου προς έλεγχον. ' η 1

r -n' . ° ,/ l“ lc^ ‘ ip τελείωσε τα- τυπικά (ρουτίνα), διά τά όποια χρειάσθηκε
> Χ μ-σ·ς ωρα, πΐ)γ0 ,σ μ ν τελευταία γνωστή διεύθυνσι τοΰ ύπαλλήλου, πού έφυγε 
απροειδοποίητα προσποιούμενος υπάλληλον τοΰ Γραφείου Εύρέσεως ’Εργασίας,

μ/] υπόνοιαν εις τους ένοικους η είς τόν ύποπτον. ’Εκεί, είς ένα άπό τά
τοΰAmV301 RP??<7"_'■'■·* ι0υ Λονδίνου, ευρήκε- ενα σπίτι πού κατοικούσαν οί γονείς
Υΐά τό ν ,Τ ·  τ°^’ οποίαν , ό ντέτεκτιβ συνήντησε, μίλησε πολύ άσχημα
για τό γυιο της. Του'είπε δτι είχε-φύγει,άπό τό σπίτι δυό ή^έρες πριν, μετά άπό
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ένα «τρικούβερτο καυγά» μέ την σύζυγον καί τον πατέρα του. 'Η σύζυγός του έπέ- 
στρεψε εις τούς γονείς της. 'Η μητέρα του όμως δεν έγνώριζε που ειχέ πάει ό ύπο
πτος γυιος της. Είπε επί πλέον ότι είχε πάρει όλα τά έπιπλα πού ήταν δικά του καί 
οτι ό πατέρας του είχε κρατήσει το τηλέφωνο, πού ήτανε γραμμένο εις το ((πλαϊνό» 
τού αύτοκινήτου τής 'Εταιρίας πού έκανε τή μεταφορά. Κατόπιν αύτοϋ έκλήθη ό 
"πατέρας καί έδωσε τον άριθμό τού τηλεφώνου. Ό  ντέτεκτιβ έφυγε άπό εκεί καί άπό 
ένα τηλεφωνικό θάλαμο τηλεφώνησε στην Εταιρεία, ή όποια τον έπληροφόρησε ότι 
τα έπιπλα μετεφέρθησαν εις την άποθήκη καί ότι ό πελάτης της έδωσε την διεύθυνσί 
του, την οποίαν καί είπαν εις τον Άρχιφύλακα. 'Η νέα διεύθυνσις εύρίσκετο εις τό 
άλλο άκρον τού Λονδίνου καί μετά άπό κοπιαστική έρευνα διεπιστώθη ότι ό ύπο
πτος ήτο ακόμα εκεί. 'Ο ντέτεκτιβ πήγε εις τό άρμόδιον ’Αστυνομικόν Τμήμα, άνέ- 
•φερε σέ γενικές γραμμές τήν ύπόθεσι καί αφού έζήτησε νά παρακολουθήσουν τον 
«άνθρωπό του» έπέστρεψε στην 'Υπηρεσία του.

’Εκεί εύρήκε τό δελτίον τοΰ Έγκληματολογικοΰ ’Αρχείου. Ό  ύποπτος είχε 
δύο προηγουμένας καταδίκας, ή δευτέρα έκ των οποίων ήτο κλοπή κοσμημάτων 
μικράς άξίας. ’Επί πλέον ήτο ύποπτος κλοπής, πού διεπράχθη εις τό πρηγούμενον 
έργαστήριον όπου είργάζετο. Τό σπουδαιότερου άκόμα ήτο, ότι τό δελτίον άνέφε- 
ρεν ότι διά τά κλοπιμαία τής δευτέρας κλοπής είχεν έλθει εις έπαφήν μέ ένα κλεπτα
ποδόχον τής δευτέρας κλοπής καί συνεπώς ήτο άνθρωπος πού έγνώριζε τον τρόπον 
να άπαλλαγή άπό τό κλαπέν κόσμημα. Τό γεγονός αυτό, μαζί μέ τάς υπόπτους συν- 
θήκας πού τόν «περιτριγύριζαν», έπεβεβαίο^σε τάς υποψίας τού άστυνομικοϋ, 6 
•όποιος έδο^σε τό όνοματεπώνυμον αύτοϋ, περιγραφήν τοΰ άδικήματος εις τήν Police 
Gazette, δηλαδή τό ημερήσιον δελτίον πού άποστέλλεται προς όλα τά ’Αστυνομικά 
Τμήματα τής Χώρας.

Τήν έπομένην ήμέραν ό έργοδότης τοΰ ύποπτου πήγε καί συνήντησε τόν ντέ- 
τεκτιβ καί τοΰ έδωσε έγγραφον λεπτομερή περιγραφήν καί σκίτσο τοΰ κλαπέντος 
ωρολογίου, ή όποια εστάλη στή Σκώτλαντ-Γυάρδ, για νά τά κυκλοφορήση εις τάς 
Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας, Καταστήματα καί κατασκευαστάς κοσμημάτων. Τοΰ 
τ ίπ ε  άκόμα, ότι ένας άπό τούς τεχνίτας του είχεν άκούσει τόν ύποπτον νά όμιλή 
για κάποια έπιχείρησι κοσμημάτων «X καί Co». 'Ο ντέτεκτιβ άπεκάλυψεν, ότι ή 
επιχείρησις αύτή είχε τάς εγκαταστάσεις της εις ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας 
μιας συνοικίας όχι εμπορικής ή βιομηχανικής, άλλά μόνον κατοικιών, άσυνήθιστον 
■διά έπιχείρησιν τοΰ είδους αύτοΰ. Τό τελευταίου αυτό έσήμαινεν διά τόν ντέτεκτιβ, 
ότι ό κύκλος έργασιών τής έπιχειρήσεως θά έπρεπε νά περιλαμβάνη και κάτι τό παρά
νομον. Πρώτη δουλειά τοΰ ντέτεκτιβ, ύστερα άπ’ όλα αύτά, ήτο νά κάνη τόν ύπο
πτον νά τόν όδηγήση εις τό «διαμέρισμα», μέ τήν έλπίδα ότι έτσι θά έξησφάλιζε τάς 
αποδείξεις πού τοΰ έχρειάζοντο διά νά συλλάβη, οχι μόνον τόν ύποπτο, άλλά καί 
όλους τούς επιχειρηματίας τοΰ ψευτοκοσμηματοπωλείου. Δύο ημέρας άργότερα, 
τό ’Αστυνομικό Τμήμα τής περιφέρειας τοΰ σπιτιού πού έμεινε ό ύποπτος έτηλεφώ- 
νησε στον Άρχιφύλακα-ντέτεκτιβ, ότι ό «άνθρωπός του» έβγήκε άπό τό σπίτι 
καί πήρε τό λεωφορείο προς τήν διεύθυνσιν τοΰ διαμερίσματος. 'Ο ντέτεκτιβ συνο- 
δευόμενος άπό ένα συνάδελφό του, μέ τό άστυνομικό του αυτοκίνητο έφθασε μετά 
από λίγο στό ύποπτό διαμέρισμα. Σταμάτησαν στή γειτονική γωνία καί περίμεναν 
εκεί περί τά είκοσι λεπτά.. Τότε είδαν τόν ύποπτο νά φθάνη καί νά εισέρχεται στό 
διαμέρισμα. Περίμεναν άλλα πέντε λεπτά καί μετά κτύπησαν τήν πόρτα τοΰ διαμε
ρίσματος. 'Η πόρτα άνοιξε αμέσως καί οί ντέτεκτιβ προχώρησαν μέσα. Είπαν σ’ 
■αυτόν πού τούς άνοιξε ότι ήσαν άστυνομικοί καί ότι ήθελαν νά δοΰν τόν ύποπτον. 
Αύτός τότε διεμαρτυρήθη γιά μιά στιγμή, άλλά ό Άρχιφύλαξ τοΰ είπε καθαρά ότι 
τον είχαν δή νά εισέρχεται εκεί. Τοΰ έτόνισε άκόμα ότι ήτο καταζητούμενος άπό τήν 
Αστυνομίαν δι’ άνάκρισιν. "Υστερα άπ’ αύτό ώδηγήθησαν σ’ ένα σαλόνι, όπου συ-
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νήντησαν τον ύποπτον καί ένα τρίτον άνθρο;>πο. 'Ο Άρχιφύλαξ ρώτησε τον ύποπτα- 
άν είχε άντίρρησι νά ύποστή. σωματικήν ερευνά. Πράγματι δέν έφερε άντίρρησι,. 
άλλά τίποτε δέν εύρέθη άπάνω του. Μετά ό Άρχιφύλαξ έρώτησε τον τρίτο άνθρωπο 
που εφαινετο ό ενοικιαστής του διαμερίσματος, άν μπορούσε νά κάνη έρευνα σ’ αύτό.
Η απαντησις δμως ήτο αρνητική. ('Η ’Αστυνομία δέν έχει δικαίωμα νά έκτελή

λουθήσουν εις το ’Αστυνομικό Τμήμα.
Κατεβαίνοντας τις σκάλες, είπε στον ύποπτο χωρίς νά ακούσουν οί ά.λλοι τά 

γεγονότα και τον ρώτησε άν είχε νά πή τίποτε.Ό  ύποπτος παρεδέχθη τήν κατηγο
ρία και ωμολογησε ότι οι δύο ά,λλοι ήσαν οί κλεπταποδόχοι τοΰ κλαπέντος ωρο
λογίου.  ̂Ο Αρχιφύλαξ επισημοποίησε τή σύλληψί τους καί μέ βάσιν τάς πληροφο
ρίας που έλαβε απο τον ύποπτο,-έζήτησε καί έλαβε άπό τήν Δικαστικήν ’Αρχή την 
παραγγελίαν διεξαγωγής ερεύνης εις τό διαμέρισμα. Κατ’ αυτήν εύρήκε τό πολύτιμο- 
ωρολό γιον και μερικά άλλα κλοπιμαία κοσμήματα. Αί άπαραίτητοι άποδείξεις διά 
ι/)ν εδραιωσιν κατηγορίας κατα των συλληφθέντων ήσαν πλήρεις. ’Έτσι καί οί τρεις 
αποσταλησαν εις το δικαστηριον καί κατεδικάσθησαν όχι μόνον διά τό ώρολόγιον 
αλλα και δια δώδεκα αλλας παρόμοιας παρανομίας.

ι ^  υποθεσις αυτή ήτο πραγματικά ένας άθλος διά τον Άρχιφύλακα, διότι η 
συλληψις και καταδίκη κλεπταποδόχων, πού σπανίως καταλαμβάνονται νά κατέ
χουν κλοπιμαία, είναι αρκετά δύσκολος.

4. Ά π άτα ι καί εϊδη αύτής.
, Γενικώς τα αδικήματα τής απάτης διακρίνονται εις δύο κατηγορίας: Εις τήν 

κα^αχρησιν ιής εμπιστοσύνης δια τεχνασμάτων (Σ.Μ. άπατηλών μέσων), ή όποια 
μ/ι-opoi να π^ριλαμβανη περιπτώσεις από τήν έξαπάτησιν δι’ άπλής επιστολής αΐτή- 
σεως^οωρεας δι ανυπόστατον αιτίαν καί διά προσωπικήν ωφέλειαν μέχρι τής άρι
στα ωργανωμενης^ απατης απο σπείρα απατεώνων καί εις τήν οικονομικήν άπάτην^ 
/  ̂ υ ·,αιθν οπισης, αδικήματα απατης, να αποτελούν συνδυασμόν των δύο άνω-

τ^ρω ^κατηγοριών Ι παρχουν περιπτώσεις απατης πού γιά νά έξιχνιασθοΰν άπαι- 
> __°ΡΤασιαΐ' έβδομα ων και μεγαλην υπομονήν. Συνήθως περιπτώσεις τού είδους

Ύνω^ ° ' ι°ιουνται οίς την Αστυνομίαν, απο ενα άπό τούς άνθρώπους πού π ι- 
ν °0 0 Lι εξηπατη η Αλλα εις σοβαρας περιπτώσεις ή άπάτη άποκαλύπτεται οχε 

10 κυΡΐως θυ^α’ αλλα άλλον πού έζημιώθη εις μικρότερον βαθμόν.
(Συνεχίζεται)

αυ·
στε > \ απο
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ΉΟΡΤΟΦΟΑίωΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤωΠΙΣΕωΣ ΑΥΤωΝ

Τού κ. Myron Stearns, άπό τό περιοδικόν 
«SELECTION» τοϋ Φεβρουάριου 19S4, κατά 
μετάφρασιν τοϋ Ά στυν. Α' κ. ΔΗΜ. ΜΟΡΟΥ

«Γνωρίζοντας τά  τεχνάσματα (κόλπα) 
τω ν κλεπτώ ν πορτοφολιού ν μπορεί
τε νά σώσετε τά  πορτοφόλια σ α ς» .

"Αν δέν έτυχε πότε νά σάς άδειάσουν τις τσέπες σας, τούτο οφείλεται σ’ ένα 
από τά δυό: "Η δέν.δίδετε τήν έντύπωσιν ένός «παραλή» ή άπλώς έτυχε νά εϊσθε 
πολύ «τυχηρός», γιατί κλέπτες πορτοφολίων εύρίσκονται παντού. Μέσα σ’ όλα τά 
-πολυσύχναστα μέρη διατρέχουμε τον κίνδυνο νά βρεθούμε κοντά σέ (οργανωμένες 
σπείρες λωποδυτών πού ποτέ δέν τούς διακρίνουμε. Τό νά κυκλοφορούν οί πορτο

φολάδες μέσα στο πλήθος άθέατοι, είναι γ ι’ αύτούς βασικός κανών καί ή δλη τους 
προσπάθεια.

Αυτός πού θά διαπράξη τήν κλοπή, δηλαδή αύτός πού μέ τά ’ίδια του τά χέ
ρια θά άφαιρέση τό πορτοφόλι άπό τό θύμα (κύριος αύτουργός) συνωστίζεται καί 
χρησιμοποιεί μιά έφημερίδα μισοανοιγμένη, γιά νά κρύψη τά στριφογυρίσματά του 
και πού τήν άποκαλεΐ «παραβάν». ’Έτσι μπορείτε κάλλιστα νά βρεθήτε παραπλεύ- 
ρως ένός πού τοϋάφαιροϋν τό πορτοφόλι, χωρίς νά άντιληφθήτε τήν παραμικρά κίνησι, 
ή ακόμη νά άφαιρέσουν τό δικό σας πορτοφόλι, χωρίς ούτε σείς ούτε άλλος κανένας 
■νά άντιληφθή τούτο.

’Αμέσως μόλις τό πορτοφόλι κλαπή άπό τή τσέπη τού θύματος, πέρνα αθέατο 
.μέσα στή διπλωμένη εφημερίδα.

Πολύ λίγοι είναι εκείνοι, έκτος βεβαίως άπό τούς άστυνομικούς, πού μπορούν 
νά άντιληφθοΰν τις θαυμάσιες, ταχυδακτυλουργικές καί εξαιρετικά επιδέξιες κινήσεις 
-των πορτοφολάδων.

Ή  επαγγελματική διαίσθησις, αύτή ή ίκανότης νά προβλέπη χωρίς ποτέ νά 
-γελιέται τάς άντιδράσεις τού θύματός του, άποτελεΐ γιά τον κλέπτη πορτοφολίων 
τό πρωταρχικό του άτοϋ.

’Έτσι μέσα σέ μιά κοσμοσυρροή, ό πορτοφολάς άκουμβά πολύ ελαφρά τό 
βραχίονά του στήν πλάτη σας, σαν νά θέλη νά σάς κρατήση σέ μικράν άπόστασι. ’Α
κολούθως μέ τό άλλο χέρι του σάς ψηλαφίζει κατά μήκος των ένδυμάτων σας, ίνα 
βεβαιωθή γιά τήν άκριβή θέσι τού πορτοφολιού σας. "Αν ή κίνησίς του έπισύρη τήν 
προσοχή σας, οί μύς των νώτων σας συστέλλονται άθελά σας καί μέ τό βραχίονά του 
ουτος αντιλαμβάνεται πάραυτα τήν άντίδρασί σας. Παρακολουθεί επίσης καί τό ελά
χιστο κοκκίνισμα των αύτιών σας. Τή στιγμή πού θά κάμετε τήν κίνησι νά ψηλα- 
φίσητε τή τσέπη σας, τό χέρι του έχει ήδη άποσυρθή άπό εκεί.

« ’Άδικος φόβος» σκέπτεσθε. Τό πορτοφόλι σας δέν διατρέχει κανένα κίνδυνο 
-η τουλάχιστο έτσι πιστεύετε.

Άλλα ό λωποδύτης δέν άργεΐ νά έπανέλθη στο έργο του.
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Ή, επαγγελματική του διαίσθησι τοϋ δίνει τή βεβαιότητα 6τι, μπορεί τώρα να 
σας κλέψη έν άνέ,σει.'

Σείς κατά την δευτέρα υποψία σας 0ά διστάσητε άπό εντροπή νά φέρετε έκ. 
νέου1 τόχέρι σας σχό πορτοφόλι σας, φοβούμενος μή δώσητε την έντύπωσίν σ’ αυτόν 
πού βρίσκετε πίσω σας, δτι τον έχετε ύποψιασθή ώς κλέπτην.

"Οταν ένα πλήθος έχει έστραμμένη την προσοχή του σ’ ένα όποιοδήποτε θέα
μα, δπως ;,π.χ. στον τερματισμό μιας κούρσας στο 'Ιπποδρόμιο, ένας πορτοφολάς 
μπορεί νά δράση ανενόχλητα, μπορεί άκόμη νά κάνη τό θύμα του νά σηκώση τό χέρι 
του στην κατάλληλη γ ι’ αυτόν θέσι, κάμνοντας ανάλογο έκδήλωσι χαράς ή άποδο- 
κι μασιάς; οπότε αυτομάτως τό θΰμα σηκώνει τό χέρι του διευκολύνοντας έτσι τον 
πορτοφολά στο έργο του.·

'Οδηγούμενος άπό εξαιρετικήν οξύνοιαν, ο λωποδύτης γνο^ρίζει μέχρι ποϋ 
πρεπει νά φθάση τό τέχνασμά του, ώστε νά μή άφυπνίση τήν προσοχήν τοϋ θύματος^

Συμβαίνει στις πανηγύρεις ένας πορτοφολάς νά πηδήση πάνω σ’ ένα κιβώτιο 
ή σέ μιά καρέκλα καί νά φωνάξη.

«Προσοχή τά πορτοφόλια σας άπό τούς λωποδύτες».
Ολος ό κόσμος ασυναίσθητα θά φέρη τό χέρι του νά βεβαιωθή άν έχη τό πορ

τοφόλι του. Οι συνεργοί τοϋ πορτοφολά, καταλλήλως διασκορπισμένοι μέσα στό 
πλήθος, βλέπουν έτσι πού δ καθένας έχει τά χρήματά του.

Οι πορτοφολάδες δρουν κατά κανόνα κατά σπείρες. Δίνουμε ένα τυπικό παρά
δειγμα απο τις μεθόδους πού χρησιμοποιούν ώργανωμένες σπείρες, οί όποιες δρουν 
γύρω άπό τις Τράπεζες.

Ενας συνεργος, κατά κανόνα, ένας κύριος, πού έπισύρει τό σεβασμό καί τήν 
εκτίμησι λογω τής ηλικίας του καί τής έμφανίσεώς του, μπαίνει μέσα σέ μιά Τρά
πεζα και χωρίς να βιάζεται διόλου συμπληρώνει ένα έντυπο καταθέσεως. Κάμνοντας; 
αυτό, παρατηρεί με τρόπο καί προσοχή τούς ανθρώπους πού είναι στή σειρά στό 
Ταμείο, Μόλις θα επισημανη τόν πελάτην (θΰμα) πού έκανε μιά σημαντική άνά- 
λ όΨ̂  χρημάτων, τον παρακολουθεί κατά τήν έξοδο άπό τήν Τράπεζα. "Οταν φθάση 
στο πεζοδρόμιο, ο συνεργος αυτός σκουπίζει τόν ιδρώτα τοϋ προσώπου του μέ τό 
μανδήλι του, αυτό δε είναι ένα σινιάλο προς τούς συντρόφους του, πού περιμένουν 
τριγύρω «ότι δηλ. το πρόσωπό που άκολουθεΐ είναι τό έπισημανθέν θΰμα». «Τό 
φητο». Ο ίδιος συνεργος δείχνει στούς συντρόφους του, σέ ποιά τσέπη βρίσκονται τά. 
χρήματα, βάζοντας το μ.ανδήλι του στήν άντίστοιχο τσέπη τής ενδυμασίας του.

«Το θΰμα δέ μπορεί πιά νά ξεφύγη».
Ας υποθέσουμε ότι καλεΐ ένα ταξί. Αύτοί τότε ένεργοΰν ταχύτατα.

, ' στ!Ύμη που ανοίγει την πόρτα τοΰ ταξί, αισθάνεται κάποιον νά τοΰ πιάνη
τό χέρι του.

« Εσταματησα αυτό το ταξί πρώτος», φωνάζει προσποιούμενος τόν άγανα- 
κτισμενο,_ ένας κομψά ενδεδυμένος, πού δέν τόν είχε άντιληφθή.

Πριν ^μάλιστα προφθαση να ανοίξη τό στόμα του, έπεμβαίνει ένας δεύτεροε 
συνεργος· « Ο Κος έχει δίκαιο!» διαβεβαιώνει έντόνως. «Τόν είδα νά κάνη σινιάλο 
στο ταξί πριν άπό σάς».

Τα πρόσωπα αυτα είναι οι «Βαρώνοι» όπως λέγονται στή γλώσσα τών 
τοφολαδων.

Οποιαδήποτε καί άν είναι ή έκβασι άπό αυτή τή συζήτησι, ό άνθρωπός μας 
δεν πρόκειται να ξαναϊδή τό πορτοφόλι του.

, Τ*) στ)ϊμή π°ύ η  προσοχή του έχει άποσπασθή άπό τούς δυο άγνώστους, ένας;
ριτος δηλ. ο άμεσος αυτουργός, έρχεται πίσω του άθέατος καί τοΰ ζ— -·Α ·■-

πορ-

γαλη λεπτότητα και δεξιοτεχνία τό πορτοφόλι του.
Μια σπείρα πορτοφολάδων μπορεί νά περιλαμβάνη 5

αφαιρει με με

συνεργους.
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Οι σπείρες αυτές δρουν μέσα στά στάδια, στις Λαϊκές συγκεντρώσεις, μέσα 
στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους, στις ρουλαριστές σκάλες των μεγάλων κατα
στημάτων, στις στάσεις των λεωφορείων, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς καί γε
νικά όπου παρατηρεΐται συνωστισμός κόσμου.

Συνηθέστατα χρησιμοποιείται στο κόλπο καί μια γυναίκα. Μέσα στο πλήθος 
τη στιγμή τής εξόδου άπό τά Γραφεία, μίά νεαρή κομψότατα ντυμένη, αφήνει νά 
τής πεση ενα μικρό δέμα. Εύγενέστατα θά σπεύσετε νά τό σηκώσετε καί νά τής τό 
προσφέρετε. Αυτή δμως συνοδεύεται άπό ένα φίλο ζηλιάρη, πού δέν είχατε ίδή καί 
που σάς κατηγορεί αμέσως ότι έρωτοτροπήτε μέ τήν Κα, καί άπειλεΐ ακόμη νά κα- 
λεση έναν άστυφύλακα.

Ένω σείς θά προσπαθήσετε τότε νά δικαιολογηθήτε,. ό παρακολουθούν πορ
τοφολάς σάς άδειάζει τις τσέπες.

Ο αρχάριος καί αδέξιος κλέπτης πορτοφολίων εκπαιδεύεται έπί πολλά έτη, 
πριν μπορέσει νά γίνη μέλος μιάς σπείρας πρτοφολάδων άνωτέρας κλάσεως.

Γενικώς, ρί κλέπτες τιορτοφολίων άρχίζουν άπό τά εξωτερικά θυλάκια, άφαι- 
ροϋντες κατ’ άρχάς κέρματα. Στο είδος τούτο των κλοπών, όσα έμπόδια καί άν πα- 
ρουσιασθοΰν, ό κλέπτης θά φτάση στο σκοπό του χωρίς νά γίνη αντιληπτός. ’Αλλά 
το είδος τούτο τών κλοπών δέν άποφέρει πολλά έσοδα καί οί έπαγγελματίες «Τ ι
τλούχοι» τών πέντε δακτύλων τις άπέχθάνονται.

’Άλλοι άσχολοΰνται μέ κλοπές άπό γυναίκες, άφαιρούντες τό περιεχόμενο άπό 
τις τσέπες τών ζακετών κι’ άπό τις τσάντες των.

Μέ τήν πάροδο τού χρόνου, όμως, ό κλέπτης μαθαίνει τά διάφορα κόλπα τού 
επαγγέλματος καί προσαρμόζεται προς μιά ειδικότητα.

Υπάρχει μιά κητογορία κλεπτών πορτοφολίων, πού διαλέγουν ούς θύματα τούς 
μεθυσμένους καί άφαιροΰν τό πορτοφόλι τους, είτε μέσα στούς ’Ηλεκτρικούς Σιδη
ροδρόμους, είτε όταν κάθονται στά παγκάκια τών δημοσίων πάρκων καί κήπων. 
Άλλοτε πάλιν προσποιούνται τον καλό Σαμαρίτη καί προσφέρονται νά τούς βοη
θήσουν, συνοδεύοντας αυτούς μέχρι τά σπίτια τους, οπότε στο δρόμο τούς άφαιροΰν 
τό πορτοφόλι τους.

Στο θρόνο τής Ιεραρχίας τών κλεπτών πορτοφολίων βρίσκεται ό πορτοφολάς 
που άφαιρει τά πορτοφόλια άπό τις εσωτερικές τσέπες τού θύματος. Αύτός στη 
Γαλλική γλώσσα ονομάζεται «Fouilieur» δηλ. «ερευνητής», γιατί «Fouille» στήν 
αργκό τών Γάλλων σημαίνει «έσωτερική τσέπη».

Αύτή ή τσέπη στήν οποία οί περισσότεροι άνδρες βάζουν τό πορτοφόλι τους 
προσβάλλεται δυσκολώτερα.

"Ενας κλέπτης έρχεται άπό τήν αντίθετο διεύθυνσι προς σάς μέ ένα παλτό 
ριγμένο στο μπράτσο του.

Άκουμβά πάνω σας κατά τό πέρασμα καί σηκώνει τό χέρι του πού κρατά τό 
παλτό, σαν νά θέλή νά άποφύγη τό στρίμωγμα. Πίσω άπό τό παραβάν τού παλτού 
πάν 6,τι υπάρχει στις εσωτερικές τσέπες σας περιέρχεται στά χέρια του, χωρίς τί
ποτε σείς νά άντιληφθήτε.

Ή  άφαίρεσις τού πορτοφολιού γίνεται μέ τέτοια θαυμαστή δεξιοτεχνία, πού 
πολλές φορές έπαγγελματίες πόροφολάδες μπορ'οΰν νά πέσουν θύματα άλλων συνα
δέλφων των.

Κα τά τό πρόσφατο παρελθόν, μπήκε στο ’Αστυνομικό Τμήμα κάποιος καί 
κατήγγειλε δτι είχε πέσει θύμα πορτοφολάδων. "Οπως άνέφερε είχε άντιληφθή δυο 
άπό τούς ύποπτους «Βαρώνους».

Ή  γνώσις όμως τών μεθόδων πού χρησιμοποιούνται υπό τών κλεπτών πορ
τοφολίων, κάνει τούς άστυνομικούς νά τον ύποπτευθούν. Τηλεφωνούν τότε άμέσως
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στο Κεντρικό ’Αρχείο καί πληροφορούνται δτι πράγματι ούτος έ'χει βεβαρημένο πα
ρελθόν, ως κλέπτης πορτοφολίων.

Αύτός ό πορτοφολάς έ'τυχε νά πέση θϋμα κλοπής, άπό μια σπείρα πού δεν τον 
γνώριζε.

Παρά την εξυπνάδα τους καί τις εξαιρετικές τους ικανότητες νά δρουν άθέα- 
τοι, οί περισσότεροι άπό αυτούς δεν άργοϋν νά συλληφθοϋν καί νά άποσταλοϋν στις 
φυλακές.

Δέν υπάρχει καμμιά μέθοδος άλάνθαστος, για νά άποφύγη κανείς νά πέση 
θύμα κλοπής. ’Ιδού όμως μερικές συμβουλές πού τις ύπαγορεύει ή λογική καί πού 
δέν π ρέπει ποτέ κανείς νά τις λησμονή.

Π ρ ώ τ ο ν: Μή φέρετε ποτέ, περισσότερα χρήματα μαζί σας, άπό όσα σας
χρειάζονται καί μή τά δείχνετε.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Οί κυρίες νά μή κρεμούν στούς ώμους των τις τσάντες, άλλα 
να τις κρατούν καί άν είναι δυνατό νά έ’χουν πάντοτε τό χέρι τους στο φερμουάρ.

Τ ρ ί τ ο ν :  Οι κύριοι νά γνωρίζουν δτι, ή εσωτερική τσέπη είναι πάντοτε 
άσφαλέστερη άπό τήν εξωτερική τοιαύτη.

Τ έ τ α ρ τ ο ν  : "Αν βάζετε τό πορτοφόλι σας στη π ίσω  τσέπη  τού παντελο
νιού σας, να εχητε υπ’ δψιν σας, δτι διευκολύνετε πολύ τήν κλοπή  του.

Π ε μ π τ ο ν : Προ παντός δταν είσθε μέσα στο πλήθος νά είσθε. πάντοτε 
προσεκτικός και να επαγρυπνήτε. "Αν σάς σπρώξουν παραμερίστε γρήγορα.

Τέλος μάθετε ότι ή έπαγρύπνησις καί ή γνώσις των τεχνασμάτα}ν (κόλπων) 
των πορτοφολάδων είναι η καλλίτερες εγγυήσεις, πού μπορείτε νά έχετε γιά τήν 
άσφάλεια των πορτοφολίων σας.

Αν  ̂ τυ^Ί σαι’ ’ ~° φέρει, νά. πέσετε θύμα σπείρας πορτοφολάδων, δέν μπορώ 
να σάς δωσω παρα μονον μια συμβουλή άληθινά σοβαρή. «Σπεύσατε καί ειδοποιή
σατε πάραυτα τήν ’Αστυνομία».

, Ισως ςαναβρήτε τα χρήματά σας, έν πάσει περιπτώσει δμως, θά συμβάλετε 
στην προστασία τής Κοινωνίας.

ΤΕΛΟΣ



ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΚΛΕΠΤΗ
Άπό τό περιοδικόν «Frankfurter illus- 
trierte», κατά μετώφρασιν καί διασκευήν 
’Αστυνόμου Β' κ. ΑΑΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ

«'Τπάρχουν, όπως: θά γνωρίζετε, βιβλιόφιλοι τόσον φανατικοί, πού θά μπο
ρούσαν νά διαπράξουν άκόμη καί έγκλημα για την άπόκτησι ένός βιβλίου. Στή Λει
ψία. π.χ. είχα γνωρίσει κάποτε ένα καθηγητή τής φιλοσοφίας, πού είχε κάνει φόνο 
έξ αιτίας ένός σπανίου βιβλίου, τό όποιον ήθελε νάάποκτήση για νά — λουτήση τή 
συλλογή του. Πάντως στην ιστορία πού πρόκειται νά σάς διηγηθώ, τά πράγματα δεν 
φθάνουν μέχρις αύτοϋ τοϋ σημείου. ’Εδώ δεν θά ΐδήτε παρά μιά άπειλή καί θά ακού
σετε μερικές απελπιστικές φωνές χάριν ένός...Βιβλίου».

’Έτσι άρχισε την ιστορία του ό νέος μας συνεργάτης ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ «X » κι’ 
άφοϋ άναψε ένα τσιγάρο ξάπλωσε στην πολυθρόνα καί συνέχισε :

«Μ ιά μέρα έτυχε νάμαι φιλοξενούμενος στο σπίτι ένός στενού μου φίλου, φα
νατικού βιβλιόφιλου, τόν όποιον ονομάζω Χάϊγκελ. Ή το ένα πλούσιο γεροντοπαλ- 
λήκαρο πού κατοικούσε σέ μιά παληά άρχοντική Βίλλα, 10 περίπου χιλιόμετρα έξω 
άπό το Μόναχο, την όποια είχε αποκτήσει άπό κληρονομιά.

Ζοΰσε μόνος του μέ μιά οικονόμο, ή όποια θά μπορούσε νάχε πάρει σύνταξι 
μετά άπό τόσα χρόνια υπηρεσίας στη Βίλλα, καί έναν υπηρέτη τόν όποιον άλλαζε 
συχνά. Πάντως αύτόν πού έβλεπα σήμερα γιά πρώτη φορά ώνομάζετο Ιω σήφ καί 
δπως είπα στο φίλο μου, δεν είχα κανένα λόγο νά πιστέψω πώς δέν ήταν καλός, 
έτσι τουλάχιστο φαινότανε.

. Έκτος τοϋ υπηρετικού προσωπικού διέμενε στή Βίλλα καί ό κύριος Φέντερ- 
λάϊν, ένας ισχνός καί λιγόλογος άνθρωπος, πολύ μορφωμένος, τόν όποιον ό φίλος μου 
είχε προσλάβει εΐδικώς διά-τήν καταγραφήν των «άναριθμήτων». Τόμο ν̂ πού ύπήρ- 
χον στήν πολυτελέστατη βιβλιοθήκη της Βίλλας. ’Έτσι καθημερινώς καί μέχρι αργά 
τήν νύκτα ό Φεντερλάΐν εργαζόταν μόνος του μέσα στή βιβλιοθήκη, ά,νεβοκατεβοίί- 
νοντας συνεχώς μιά φορητή σκάλα μπρος άπό τά ψηλά ράφια, καθώς προχωρούσε 
στήν καταγραφή καί ταξινόμησι τών βιβλίών, μιά δουλειά τήν όποιαν, δπως μοϋ 
είπε ό φίλος μου, έκανε μέ παραδειγματική επιμέλεια καί εύχαρίστησι.

Τό μεσημέρι στο τραπέζι έμαθα άπό τόν οικοδεσπότη, ότι τό άπόγευμα τής 
ιδίας ημέρας θά ήρχοντο στή Βίλλα τρεις κύριοι άπό τήν Φραγκφούρτη, οί όποιοι 
ένδιαφέροντο γιά ένα σημαντικό άριθμό βιβλίων πού ό Χάϊγκελπροϋτίθετο νά που- 
λήση. ’Έτσι λίγο μετά τό φαγητό, έστειλε τόν ’ Ιωσήφ στο σταθμό νά τούςπαραλάβη. 
Πλήν, τό τραίνο είχε καθυστέρησι καί όταν ό υπηρέτης έφθασε μέ τούς ξένους είχε 
σχεδόν νυχτώσει.

Ήσαν τρεις τελείως διαφορετικοί τύποι. 'Ο ένας κοντόχονδρος, άλλά πολύ 
ευκίνητος·, έμπορος παλαιών βιβλίων, διατηρούσε κατάστημα στήν Φραγκφούρτη.
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'Ο δεύτερος, κάπως νεώτερος, ήτο υπάλληλος τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης τής ιδίας 
πόλεως καί- ό τρίτος, ένας έπιχειρηματιας ’Αμερικανός αρκετά νέος, πού συνεχώς 
κάπνιζε πίπα. Δεν υπάρχει νομίζω λόγος νά αναφέρω τά όνόματά των, άλλα θά τούς 
ξέρετε ώς Παλαιοπώλης, Βιβλιοθηκάριος καί ’Αμερικανός.

’Επειδή ήτο άργά ό φίλος μου τούς έπρότεινε νά μείνουν τό βράδυ στη Βίλλα. 
Καί οί τρεις ήσαν φανατικοί βιβλιόφιλοι. Αυτό μπορούσε νά τό άντιληφθή κανείς 
αμέσως, όταν ό Χάϊγκέλ τούς ώ’δήγησε στη Βιβλιοθήκη.

Ό  Φεντερλάϊν τούς παρακολουθούσε πάνω άπό τή σκάλα μέ έχθρότητα καί 
κάποια δυσπιστία, πλήν οΐ φόβοι του ήσαν άβάσιμοι, καθ’ όσον κανείς δεν άπλωσε 
τό χέρι του πάνω στά βιβλία τά όποια κύτταζαν μέ μεγάλη άπληστία.

Κατά τή διάρκεια τού δείπνου ή συζήτησις περιεστράφη, ώς ήτο φυσικόν, 
γύρω άπό τά βιβλία, κατά τήν οποίαν ό φίλος μου έδήλωσε εις τούς ενδιαφερομέ
νους ότι ώρισμένα άπ’ αύτά, όπως π.χ. ένα σπάνιο Γαλλικό βιβλίο. πραγματευο- 
μενον περί τής «Γενεολογίας καθαρόαιμων "Ιππων» δεν θά τά πωλοϋσε, ταυτοχρό
νους δέ είπε σιγά στο αύτί τού ’Ιωσήφ, πού κείνη τήν ώρα σερβίριζε, νά πάη στη 
βιβλιοθήκη καί νά τό ζητήση άπό τον Φεντερλάϊν.

'Ο υπηρέτης έφυγε καί σέ λίγο έπέστρεψε μέ τό βιβλίο, ένα μικρό, ολιγοσέ
λιδο, έπενδυμένο μέ περγαμινή, μεσαιωνικής γραφής, άρίστης τέχνης.

Τά μάτια τού νεαρού Βιβλιοθηκάριου άστραψαν μόλις είδε τό βιβλίο, τό όποιον 
μέ άρκετή άναίδεια «άρπαξε» άμέσως άπό τά χέρια τού οικοδεσπότου κ ι’ άρχισε 
να το ξεφυλλίζη. 'Ο παλαωπώλης προσέφερε ένα καταπληκτικό ποσό νά τόάγοράση, 
πλήν ό φίλος μου χαμογελώντας κούνησε άρνητικά τό κεφάλι. 'Ο ’Αμερικανός άναψε 
πάλι τήν πίπα του κ ι’ ούτε καν καταδέχθηκε νά κυττάξη τό βιβλίο.

Πήρε ό υπηρέτης τόν «θησαυρό» πάλιν καί τον έβαλε στή θέσι του καί μετά 
απο λίγο άποσυρθήκαμε γιά ύπνο. Πρέπει νά σάς εξηγήσω ότι ή τραπεζαρία καί ή 
βιβλιοθήκη εύρίσκοντο στο ισόγειον καί τά ύπνοδωμάτια στον πρώτο όροφο.

"Ακόυσα τόν υπηρέτη νά κλείνη τήν εξώπορτα τής Βίλλας.Πρίν ό οικοδεσπό
της άνέβη τή σκάλα προς τά ύπνοδωμάτια, μισάνοιξε τήν πόρτα τής βιβλιοθήκης 
καί είπε στο Φεντερλάϊν «Δεν τά άφήνεις τώρα νά πας νά κοιμηθής. !» δέν ακόυσα 
όμως τήν άπάντησι. Κατόπιν άπόλυτος ησυχία καί σκοτάδι έπεκράτησε σ’ όλη τή 
Βιλλα καί μόνον ή βιβλιοθήκη έφαίνετο νά έχη φως.

Μπήκα στο δωμάτιό μου έβγαλα τό σακκάκι μου, άναψα ένα τσιγάρο τό όποιον 
καπνισα μέχρι τέλους καί μετά άπό λίγο άρχισα νά βγάζω τά παπούτσια μου, οπότε 
ακόυσα φωνές μέσα στο σπίτι «Βοήθεια! Βοήθεια!». "Εβαλα πάλι τά παπούτσια 
μου κ ι’ άνοιξα γρήγορα τήν πόρτα. "Οπως κατάλαβα οί φωνές ήρχοντο άπό τή βι
βλιοθήκη καί ήσαν τού Φεντερλάϊν. 'Η πόρτα τού παραπλεύρους δωματίου άνοιξε 
και βγήκε ό οικοδεσπότης, ό όποιος φορούσε μιά ρόμπ-ντέ-σάμπρ. Μιά άλλη πόρτα, 
άνοιξε επίσης καί μπρος έστέκετο ό Παλαιοπώλης μέ'να τόσο πλατύ νυκτικό πού... 
«ανεμιζε» πάνω του. Τέλος μιά τρίτη πόρτα μισοάνοιξε καί άκουσα τή φωνή τού 
Βιβλιοθηκάριου νά έρωτα: «Τί συμβαίνει παρακαλώ;»

Μαζί μέ τό φίλο μου τρέξαμε.κάτω στή σκάλα προς τήν βιβλιοθήκη, άπ’ όπου 
ήρχοντο οί φωνές, καί όταν φθάσαμε στήν πόρτα (ή μοναδική πού είχε) άκούσαμε 
τον Αμερικανό άπό πάνω νά έρωτα: «Τί τρέχει;» Άπό κάπου πρόβαλε ό 

ένα τσεκούρι στο νέρι.
τον
μ

υπηρέτης
σεκουρι στο χέρι.

Η πόρτα τής βιβλιοθήκης βρέθηκε κλειδωμένη έξωτερικώς, μέ δύο βόλτες 
ι το κλειδί στήν κλειδαριά. Ξεκλείδωσα, έστρεψα τό πόμολο καί έσπρωξα τήν
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Σπρώχνοντας δυνατά το ένα φύλλο-τής πόρτας προς τό εσωτερικό παραμέ
ρισαν τά βιβλία κ ι’ άνοιξε τελείως ή πόρτα.

'Ο Φεντερλάϊν, ό όποιος τ.άχε τελείως χαμένα, μάς κύτταξε πάνω άπό τη σκάλα 
μέ.άνοιχτό στόμα και μέ τρέμουσα φωνή μάςειπε: «έ-εκλ-ε-εψαν τό-τ Γα-γα-λι-λι-κό 
Βι-βε-βλίο». ΓΙίσω μας ακόυσα τον υπηρέτη νά λέη ότι ή ξώπορτα τής Βίλλας βρέ
θηκε άνοικτή.

Αυτή ήταν ή Ιστορία πού άνέφερε ακολούθως ό Φεντερλάϊν :
Εύρίσκετο πάνω στη σκάλα, όπως ακριβώς τον βρήκαμε καί εργαζόταν, οπότε 

σέ μια στιγμή του φάνηκε σαν νά ακούσε κάποιο κρότο στο παράθυρο (έξήτασε τό 
παράθυρο ήταν κλειστό, άπό τις γρίλιες φαινόταν έξω ένας ήσυχος σκοτεινός κήπος) 
πλήν ησύχασε καί ξανάρχισε τή δουλειά. Δεν πέρασαν παρά μερικά λεπτά καί είδε 
νάάνοίγη σιγά-σιγά ή πόρτα. "Ενας άγνωστος φάνηκε τυλιγμένος μ’ ένα πανί ή σεν
τόνι (περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπόρεσε νά κρατήση) κάτω άπό τό όποιον 
προεξείχε ενα πράγμα σάν πιστόλι, «Καμμιά φωνή γιατί θά πεθάνης» τοϋ είπε σιγά 
καί κατόπιν έρώτησε. «Πού είναι τό Γαλλικό Βιβλίο;».

Μέ τρέμοντα χέρια έδειξε ό Φεντερλάϊν τό ράφι, δίπλα στήν πόρτα τής Βι
βλιοθήκης οπού εύρίσκετο τό βιβλίο. Ό  επισκέπτης άνοιξε τό τζάμι κι’ άρχισε νά 
πέτα βιβλία -πάνω στο χονδρό χαλί τοϋ πατώματος, μέχρις ότου βρήκε, τό βιβλίο 
πού ζητούσε.

■«Μην κουνηθής άπό τή θέσι σου», διέταξε τον Φεντερλάϊν, ό όποιος πάνω άπό 
τή σκάλα παρακολουθούσε άφωνος τήν όλη σκηνή. ’Ακολούθως βγήκε έξω άπό την 
’ίδια πόρτα τήν -οποία κλείδωσε μέ δυο βόλτες, όπως ακριβώς τήν βρήκαμε καί έξη- 
•φανίσθη μαζί μέ τό βιβλίο.

Ό  Φεντερλάϊν νόμισε πώς ονειρευόταν, τόσον είχε τρομοκρατηθή άλλ’ άμέ- 
•σως συνήλθε κι’ άρχισε νά φωνάζη «Βοήθεια».

’Αφήσαμε τη βιβλιοθήκη καί πήγαμε στήν τραπεζαρία.
«Δεν θά μου ήτο ευχάριστο, βέβαια» μοϋ είπε ό φίλος μου «άλλα φοβούμαι 

•ότι θά πρέπη νά ερευνήσουμε παντού».
« ’Όχι δέν νομίζω ότι είναι άνάγκη τού άπήντησα».
«'Ώστε ξέρεις ποιος είναι δράστης;» μ.’ έρώτησε μέ κάποια έκπληξι.
«Νομίζω πώς τον έχω ήδη ανακαλύψει. Τό λ ά θ ο ς  τό όποιον έκαμε κατά 

τήν διάπραξι τής κλοπής τον έπρόδωσε» τού εξήγησα.
Μήπως άγαπητοί άναγνώσται μπορήτε νά βρήτε καί σεις αύτό τό λάθος γιά 

νά ανακαλύψετε τό δράστη; (*)
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ «X»

1. Ή  λύσις θά δοθή στο έπόμενον. Έ ν τώ μεταξύ ήμποροΰν οί άναγνώσται μας 
άστυνομικοί νά άποτείλουν μέχρι της 20 ’Απριλίου έ. έ τάς άπαντήσεις των καί Θά δημοσι— 
ευθή ή σωστή πού θά λύση το πρόβλημα.



ψ

··.■·· ·’' : -cji

K l / η Ρ Ο Σ

y /,Ο.Λί·^ ·* ^kopOvtia 0A\ iv<5E
ί  H 0 A 4  Σ ώ ο ι  β  ο Κ ι 'β ρ ι αΛ·ιύρσοΚάβίκαΑ, Γ■■,

.K ite /" - '"  -'.1 .%  ro  € Α λ Η Ν Ι Κ Ο  ν η χ ι
.NWHO**

Έλληνες φοιτηταί!
Α κουστέ τη φωνή μας!

,'Τπό δοκίμου Άρχιφύλακος, κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ

• · ·

Γιά μερικούς μικρόψυχους καί ταπεινούς "Ελληνες, εμείς καί σείς είμαστε 
οί πιο άσπονδοι εχθροί τής Οικουμένης!... ’Έτσι μας βλέπουν τις ώρες πού δίνουμε 
τις «οδομαχίες»;'-στους δρόμους τής ’Αθήνας...’Εσάς μέν να μάς ρίχνετε νεράτζια 
ή τα καταπράσίνα φυτά τοϋ Πανεπιστημιακού κήπου, εμάς δέ νά σάς διασκορπί
ζουμε καμμιά φορά, χρησιμοποιοϋντες. ίσως καί τά άστυνομικά ραβδιά μας.

Καί την-άλλη μέρα, κάθονται καί κάνουν την κριτική τους. «Είκοσι τέσσαρες 
αστυνομικοί τραυματία»,, τριάντα οκτώ φοιτηταί καί άλλοι ΐδιώται.,.Είκοσιτέσσαρες 
αστυνομικοί μόνον;'.·.. "Ολους θάπρεπε νά τούς κατατσακίσουν, νά τούς ρημάξουν!.. 
Κτύπησαν τά κακομοίρα τά παιδιά τόσο άπονα καί δεν τά άφησαν νά πάνε στις πρε
σβείες καί νά τά σπάσουν δλα, νά τά ποδοπατήσουν!...»

Οί δύστυχοι!... Μέ πόση επιπολαιότητα κρίνουν τά πράγματα...
—-Πού νάξεραν πόσο στενά άδελφωμένοι είμαστε στο κοινό μας πιστεύω....
—Στο ιδανικό μας πού είναι πιστεύω κάθε άνθρώπου, πού κατοικεί τή ματο- 

βαμμένη τούτη γή κι’ έχει ’Ε θ ν ι κ ή  σ υ ν ε ί δ η σ η.
—'Ο πόθος γιά την ένωση τής Κύπρου μέ τή μητέρα Ελλάδα, θά ήταν μεγάλη 

αδικία νά πιστευθή, ότι σέ σάς είναι πιο μεγάλος άπο μάς...Θά ήταν συκοφαντία 
επαίσχυντη, θά ήταν μικροπρέπεια χωρίς προηγούμενο.

—Ελπίζουμε νά το πιστεύσετε αύτό καί, σάν αυριανοί στυλοβάτες τής Ελ
ληνικής Κοινωνίας, νά τό βροντοφωνήτε παντού, όπου κι’ άν εύρίσκεσθε!... Προ 
παντός νά τό βροντοφωνήτε σέ μερικούς μικρόψυχους καί μέ ταπεινά αισθήματα συμ
πολίτες μας, πθύ ifrov αγώνα’ μας βλέπουν τήν έχθρα καί διατείνονται, ότι μπορούν 
νά θερμομετρήσουν τή λαύρα πού καίει στά σωθικά μας, βγάζοντας τά... τόσον τοις 
εκατόν στούς φοιτητάς, τόσο στούς άστυνομικούς...

'Ο πόθος γιά τήν'Ένωση τής Κύπρου μέ τήν μητέρα Ελλάδα, είναι ό αύτός 
γιά μάς καί γιά σάς, ό αύτός γιά κάθε "Ελληνα μ’ Ελληνικά αισθήματα...

’Ανάμεσα σέ μάς όμως καί σέ σάς, υπάρχει τούτο πού πρέπει νά τό κατανοή
σετε καί νά τό κάνετε συνισταμένη τού φοιτητικού σας προορισμού.’Αρχίζουμε πρώτα 
από σάς.

’Εσείς λοιπόν είσθε οί φοιτηταί, οί υπεύθυνοι γιά τήν άρμόζουσα διάθεση τού 
χρονου σας, οί υπεύθυνοι έναντι τών γονέων σας γιά κείνα πού σάς ένεπιστεύθησαν...

Είσθε όμως οί Μεγάλοι ’Ανεύθυνοι γιά τήν περιουσία,καί τήν τιμή τών ξένων, 
που κατοικούν στον τόπο μας.!...’Έναντι αυτών, οί. μόνοι; υπεύθυνοι είμαστε μεϊς!... 
Εμείς πού έχουμε άναλάβει τή διαφύλαξη τής ζωής των, της περιουσίας, τής τιμής 

των, όπο,ις άκριβώς έχουμε άναλάβή τήν ίδια ύποχρέωσι γιά όλους έσάς τούς άλλους...
Είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν. ’Έχουμε δώσει τον λόγο τής τιμής μας, τον όρκο 

μας, ότι θά τούς προστατεύσουμε, ότι θά διαφυλάξουμε τά αγαθά τους, τήν πρόσω-
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πική τους υπόληψη...Και ό λόγος τιμής τοϋ "Ελληνα είναι δυσθεώρητα μεγάλος. 
Γιά τήν τήρησί του πεθαίνει! ’Αθέτηση τής ύποσχέσεώς του, τοϋ λόγου τής τιμής 
του, είναι ή μεγαλύτερη προδοσία, ή πιο επαίσχυντη προστυχιά...

Νά άπαρνηθοϋμε λοιπόν τό λόγο τής τιμής μας; Νά παραβοΰμε τον όρκο μας; 
-Να ποϋμε ότι επειδή μας πρόδωσαν έκεΐνοι, επειδή διέψευσαν τον πανελλήνιο πόθο, 
επειδή δέν έτήρησαν τό λόγο τής τιμής των—κείνον πού κατά καιρούς καί, όταν 
ενθουσιασμένοι άπ’ τή μεγαλοψυχία καί τον ηρωισμό μας, έδιναν για τήν ταχεία 
πραγματοποίηση τοϋ πανελληνίου πόθου, πρέπει καί μεΐς νά κάνουμε τό ίδιο;...

Νά· παραβοΰμε δηλαδή καί μεΐς τήν υπόσχεσή μας καί νά ποϋμε...«Μια και 
παραβήκατε τό λόγο σας, θά κάνουμε καί μεΐς τό ’ίδιον...»;

’Έ ! όχι βέβαια..."Αν ή ’Αγγλία διά τοϋ στόματος των ήγητόρων της λεγει 
οτι ή Κύπρος δέν είναι Ελληνική άλλα...σχεδόν Τουρκική, αν ο Πρωθυπουργός της 
καί τόσοι άλλοι ήγέται της άθετοϋν τό λόγο τής τιμής των, πού κατά καιρούς μας 
έδωσαν γιά τήν ένωση, εμείς θά μείνουμε πιστοί στο λόγο τής τιμής μας ως "Ελήη- 
νες άστυνομικ,οί γιά τήν διαφύλαξη των άγαθών των καί τής τιμής των... Θα φανούμε 
ΕΛΛΗΝΕΣ μ’ άξίοπρέπεια, μέ τιμή,-μέ πίστη σ’ αυτό πού ύποσχεθήκαμε, ότι θά 
πράξουμε ενώπιον 0εοϋ καί άνθρώπων...

"Αν ή ’Αμερική τήν τελευταία στιγμή μάς άφησε μονάχους στον αγώνα τής 
τιμής, άν κλείδωσε έρμητικά σέ σκοτεινά ντουλάπια, τον καταστατικό χάρτη και 
άφησε νά κοιμάται τό δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως ενός τόσον ώριμου λαοΰ— Ελ
ληνικού 100 °/0—έμεΐς θά κάνουμε τό ίδιο γ ι’ αυτούς, όπως καί γιά τους Αγγλους...

Καί άν πολίτες τής Νέας Ζηλανδίας, γι’ άντάλλαγμα τίον υπηρεσιών που τους 
προσέφερε ό λαός μας κατά τήν κατοχή καί προ αυτής, γ ι’ άντάλλαγμα τοϋ αίματος 
πού έχυσαν οί "Ελληνες πατριώται κρύβοντάς τους μέ κίνδυνο τής ζωής των στα σπί
τια τους καί ραίνοντάς τους μέ ροδοπέταλα οί άδελφές καί οί μαννάδες μας, όταν έφευ
γαν ένα άνοιξιάτικο πρωινό, ψήφισαν τώρα τή διαγραφή τού τόσο δίκαιου αιτήμα
τος μας, έμεΐς θά φανοΰμε άνώτεροι, θά κρατήσουμε πιο ψηλά τή δάδα τοϋ πολιτι
σμού, τού ηρωισμού, στήν καρτερικότητα καί την πικρία...Κι’ ή αλήθεια, το δίκαιο, 
δέν θά άργήση νά λάμψη σάν τό φωτεινότερο μετέωρο τής Οικουμένης...

—Θά μάς πήτε ίσως, ότι όλ’ αύςά υπερβαίνουν τήν καλώς εννοούμενη υπο
μονή, τήν μεγαλύτερη καρτερικότητα!... Θά μάς πήτε ότι τό ποτήρι τής πικρίας 
πού μάς πότισαν ξεχύθηκε σέ μεγάλη άπόσταση, έγινε,λίμνη !... Θά μάς πήτε, οτι 
τό παράπονο γιά τήν τόση άδικία πέρασε τά όρια τής απλής διαμαρτυρίας κι εγινε 
τρανή βοή, θέριεψε!...

Ναί, άγαπητά μας παιδιά. Μάς βρίσκετε σύμφωνους σ’ αύτό, πιστούς συμ
μάχους στή φωνή τής άπελπισίας σας, πού είναι καί δική μας φωνή απελπισίας και 
άπογνώσεοχ γιά τήν κακομεταχείρισή μας...

—Δέν ξέρετε μέ πόση λαχτάρα άγκαλιάζουμε τις ένέργειές σας καί.τις γεμάτες 
παράπονο καί δίκαια άγανάκτηση ούρανομήκεις κραυγές σας. Δέν φέρετε ποσο σάς 
καμαρώνουμε, όταν μαζευόσαστε στήν αύλή τοϋ Πανεπιστημίου και μέ τις φιρνες σας 
δονείτε τήν άτμόσφαιρα τοϋ ’Αθηναϊκού τοπίου...

"Αν μπορούσαμε, θά φωνάζαμε καί μεΐς, καί, όπως είμαστε καί μεγαλύτεροι 
σας, ή φωνή μας θά άκουγόταν ϊσοος πιο μακρυά...! "Ισως νά ξέσχιζε τούς αίθερες 
πάνω άπ’ τά πέλαγα καί νάφτανε στο μεγάλο εκείνο γυάλινο κτίριο πού-γίνεται η 
προσπάθεια ενταφιασμού τής φωνής όλου τοϋ 'Ελληνισμού...

—Σάς βλέπουμε τις ώρες πού ξεχύνεστε στούς δρόμους φωνάζοντας καί νοιώ
θουμε τήν πιο τρανή ικανοποίηση, πού μπορεί νά δοκιμάση άνθρωπος.Λέμε απο μέσα 
μας: «Φωνάξτε ακόμη πιο δυνατά, μαζευτήτε πιο πολλοί, δείξτε μέ τόν έπιβλητικό 
σας όγκο καί μέ τή διάχυτη πικρία στά πρόσωπά σας, ότι ξέρουμε νά διατρανώνουμε 
τόν πόθο μας..."Οτι είμαστε ένας λαός φιλότιμος, όσον καί ήρωϊκός καί γενναίος...»
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,ης ψυχής μας. ινιεσα σε σας βρί 
ριστοι ψιλοί...Μά καί χωρίς αυτούς, μέσα σέ σας βρίσκεται η προσωποποίηση τοϋ 
πόθου καί των ιδανικών τής φυλής μας κείνη την ώρα...  ̂ ( t

—Ξέρουμε τον ευέξαπτο χαρακτήρα σας. Τα νεανικα σας χτυποκάρδια, την 
'ψυχοσύνθεση τοϋ νέου, τοϋ φοιτητοΰ ! ΰέρουμε ότι οι ζεστες απο τον πατριωτι
σμό καρδιές σας, είναι δυνατόν νά προκαλέσουν και. μερικά επεισόδια, απο κείνα που 
σάν φύλακες των δημοσίου πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να αποτρεψουμε.

—Γι’ αύτό στεκόμαστε στο πλάι σας σάν μεγαλύτεροι αδελφοί, σαν πατέρας, 
σά μάννα. Κι’ όταν σείς, φουντωμένοι άπό τούς νεανικούς παλμούς και τά πατριω
τικά σας αισθήματα, προχιορεΐτε σέ κείνα πού έμεις έχουμε ταχθή να διαφυλαξουμε, 
τότε, επεμβαίνουμε υπενθυμίζοντας την απαγόρευση, την υποχρέωση μας έναντι των
ξένων, νά τούς περιφρουρήσουμε τό είναι τους...

—’Εδώ αγαπητοί μας, είναι τό πιο λεπτό σημείο τής αποστολής μας. Είναι, 
ή πιο τραγική θέση, στην οποία μπορεί νά βρεθή ο άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή που.· 
προμηνύεται ή σύγκρουση, είναι στιγμή πού δύσκολα μπορεί να την ψυχολογήσουν· 
οί πολλοί...

Στιγμή μεγάλης δοκιμασίας...
—Ή  ψυχή μας είναι δοσμένη σέ σάς, τις στιγμές αυτές. Αισθανόμαστε την· 

ιδία ανατριχίλα μέ σάς..."Ομως, δέν πρέπει...Δεν πρέπει να κάνετε αυτό που τις ώρες 
εκείνες γεννιέται μέσα σας...Οί νεανικοί σας χυμοί ξεχύνονται πλούσιοι στον ψυχικό, 
σας κόσμο κι’ είστε άποφασισμένοι νά δώσετε τή σκέψη στά έμπρακτα έργα... Ομως 
...δέν πρέπει...’

—Καί· τότε επέρχεται τό μοιραΐον.,.Οί συστάσεις μας, ή λογική, η φρόνηση, 
κείνη τήν ώρα παραχωρούν τή θέση τους στή δράση μόνο ! Τυφλοί απ’ τον άσβεστο 
νεανικό σας πόθο, όρμάτε νά πραγματοποιήσετε τά όσα σέ στιγμές ψυχολογικού 
αναβρασμού- γεννιούνται στις καρδιές σας...

’Εδώ συγκρούεται, τό καθήκον μας μέ τον πόθο σας. Έδώ, συμβαίνει τούτο· 
το περίεργο: Νά κάνη ό άνθρωπος άλλα άπό κείνα πού έπιθυμεΐ!... Νά κάνη πράγ
ματα πού· ή συνείδησή του δέν τά εγκρίνει...

Αύτό τό περίεργο συμβαίνει σέ μάς τις στιγμές αύτές!...
—Δύσκολη ή θέση μας... Τραγική! Τό λεπτότερο σημείο τής άποστολής μας...-
—Δεχόμεθα τήν πίεσή σας, τά κτυπήματά σας στωϊκά... Φιλοσοφούμε κείνη 

τήν ώρα!...Καί μόνον όταν δούμε ότι οί πόθοι σας είναι άχαλιναγωγητοι, όταν 
δούμε ότι τίποτα δέν σάς συγκρατεί, τότε, μοιραίως κάνουμε τήν.,.άντεπιθεση· 
Στήν άρχή μάς φαίνεται δτι παίζουμε μαζί σας, ότι τό πράγμα είναι...διασκεδαστικο* 
τόσον άπό άδικης σας πλευράς, όσον καί άπό ΐδικής μας...Σηκώνουμε τό χέρι, να χτυ
πήσουμε δήθεν, μά κείνο κατεβαίνει απαλά σάν χάδι πάνω σας...Τό ίδιο μάς φαίνεται 
ότι κάνετε καί σείς γιά μάς.

—"Οταν όμως περάση ή στιγμή τής συγκρούσεως, τότε βλέπουμε ότι τό παι
χνίδι μας ήταν λίγο σκληρό. Βλέπουμε ότι μερικά χτυπήματα δόθηκαν μέ περισσό
τερη ένταση άπ’ ό,τι νομίζαμε...

Τό ίδιο φυσικά διαπιστώνετε καί σείς...
Καί καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι αύτό πού έγινε ήταν άναποφευκτο.
—Ή ταν ένα κακό πού έπρεπε νά γίνη. ’ Ηταν ενα κατά συνθήκην επεισόδιο...
”Ε1 Δένουμε τότε τά τραύματά μας καί χαρούμενοι, γεμάτοι θαυμασμό__.κι 

αγαπη γιά... τον έχθρό μας, χαμογελάμε εύχαριστημένοι καί πηγαίνουμε στά σπί
τια μας. ·

—Ε κεί συναντάμε τον μικρότερο άδελφό μας, τα γυιό μας, μέ πρησμένο το
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μάτι ή μέ δεμένο τδ μέτωπό του. Συναντάμε αύτόν πού προ ολίγου ήταν..’.αντί
παλος!... Μάς βλέπει κι’ αύτός μέ γρατσουνισμένο και ματωμένο τό πρόσωπο ή μ’ 
επιδέσμους στο κεφάλι καί...γελάει μέ κατανόηση...

—Αύτά βλέπουν μερικοί κακόπιστοι καί, μ’ έλαφρή συνείδηση—όπως, έλαφρά 
είναι καί τά αίσθήματά τους—καταφέρονται κατόπιν, εναντίον μας. «Χτύπησαν τά 
παιδιά...» λέγει ό ένας. «'Υπήρξε χτυπητή ή άντίθεσις αισθημάτων μεταξύ ’Αστυ
νομίας καί φοιτητών...», γράφει ό άλλος...

—Ποια « ά ν τ ί θ ε σ ι ς  α ι σ θ η μ ά τ ω ν »  κύριος;...
—Ποιοι «Χτύπησαν τά παιδιά;»
—Γιατί δέν βλέπετε λίγο πάρα-πέρα γιά να μπορέσετε νά διακρίνετε την 

αλήθεια; Γιατί στίς τόσες πίκρες κ ι’ άγωνίες μας, προσθέτετε καί τήν άδικη κρίση 
σας γιά τις ενέργειες μας;

Συκοφαντία, άπέραντα μεγάλη!...
—’Έχουν 6μ(»ς τά έλαφρυντικά .τους αύτοί οί κύριοι...Τούς άναγνωρίζουμε 

τήν ανικανότητα νά ψυχολογήσουν!... *
—Τούς άναγνωρίζουμε καί τή μωρία πού έχουν νά πιστεύουν, ότι κάνουν καλό 

στο παιδί πού υποστηρίζουν καί κακίζουν τον πατέρα ή τον άδελφό πού τοϋ τράβηξε 
λίγο τ’ αύτί γιά νά μήν άτακτη... 
στον πατέρα ή τόν άδελφό...

—’Έτσι είναι...’Εκείνοι πού έχουν τήν άνικανότητα νά ψυχολογήσουν, νά 
σκεφθούν, μάς παραξηγοϋν πολύ συχνά...

"Ομως, δέν τούς λαμβάνουμε καί τόσον ύπ’ όψει μας.
—Μά.ς φθάνει ή κατανόηση πού δείχνουμε μεταξύ μας εμείς οί δυό.,.άντί- 

παλοι...
—’Εμείς οί δυο ξέρουμε περισσότερο άπ’ όλους τούς άλλους τήν πραγματι

κότητα. Ξέρουμε ότι τήν ώρα έκείνη τής συμπλοκής, άναμιγνύονται καί όντα πού 
δέν έχουνκαμμιά σχέση μέ τόν ευσεβή κι’ αγνό πόθο τοϋ φοιτητοϋ.

—Αύτοί είναι οί πικραμένοι άπ’ τήν ’Αστυνομία, γιά διαωόρους λόγους...
-Ε ίνα ι οί πραγματικοί εχθροί μας, εκείνοι πού μάς βλέπουν σαν εμπόδιο γιά 

τη\ί πραγματοποίηση τοϋ καταχθονίου σκοπού των...
Αυτοί είναι πού κλείνουν τά μάτια καί χτυπούν πραγματικά...
Κάνουν κάτι πού τούς ικανοποιεί, πού είναι ξένο· έντελώς άπό τόν ίδικό σας 

ιδανικό προορισμό...
Τούς ξέρουμε αύτούς καί όταν κοπάζη ή θύελλα, τούς μιλάμε στή γλώσσα 

πού καταλαβαίνουν...
- Γ ι ’ αύτούς, δέν προορίζεται ή φωνή μ.ας αύτή. ’Απευθύνεται σ’ όλους εσάς 

τους άλλους, πού εισθε αγνοί "Ελληνες φοιτηταί, μέ σκοπούς, όνειρα κι’ επιδιώξεις 
καθαρώς Ελληνικές...

Μέ σάς κουβεντιάζουμε όλη αύτή τήν ώρα. Σέ σάς λέμε νά άκοΰστε τή φωνή
μας...

Μή μάς κρατάτε λοιπόν τήν παραμικρή κακία. 'Όπως άκριβώς καί μεΐς...
Τό πιστεύουμε αύτό μ’ όλη μας τήν ψυχή.
Εμείς δέσαμε τά τραύματά μας χωρίς νά πετάξη ή ψυχή μας ούτε ένα λεπτό 

απο κοντά σας.
Κάντε καί σείς τό ίδιο γιά μάς...
Εμείς σάς παρακολουθούμε μέ τή σκέψη μας σέ κάθε σας βήμα, άγωνιοΰμε 

έξ ίσου γιά τή τύχη τού πανελληνίου πόθου μας. Κι’ εύχόμεθα, οί πόθοι σας ώς 
πραγματικών Ελλήνων καί ώς αύριανών επιστημόνων νά γίνουν τό συντομώτερο 
τρανή πραγματικότης, πολύ μεγάλη έπαλήθευση... '

Κι’ άς είδαν, ότι τό παιδί εκείνο έπετέθη πρώτο

m

ι

|

'
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—Βουλώστε τά αύτιά σας στους μικρανθρώπους. Ή  θέση σας είναι πολύ μα- 
κρυά άπ’ αυτούς...

—Καί κάτι άλλο θέλουμε νά σας πούμε, κάτι πού ίσως νά σάς φαν ή απραγ
ματοποίητο. Μέ λίγη καλή θέληση δμως, θά νοιώσετε δτι είναι άπο κείνα πού μπο
ρούν νά πραγματοποιηθούν.

—’Αγνοήστε τις πρεσβείες, καί τήν περιουσία αύτών πού μάς άδίκησαν τόσο 
πολύ. Μή προχωρείτε προς αύτές!

—Είναι νεκρά σημεία τά κτίρια...τά γραφεία...
—Βλέπουν πολύ καλά τον πόθο μας αύτοί άπ’ τό δτι γίνεται μακρυά άπο τά 

άκίνητα καί κινητά τους πράγματα... Είναι περιττόν νά φθάσετε ώς τις πόρτες των. 
Δεν θά επιτύχετε τίποτα παραπάνω άπ’ δ,τι πετύχατε έως τήν ώρα πού ξεκινάτε 
γιά κεϊ...

—Σκεφθήτέ το λίγο  ψύχραιμα αύτό καί θά μάς δικαιώσετε...
—Κι’ αν συμφωνήσετε στο τελευταίο αύτό μαζί μας, τότε τά τραύματα μας 

καί τά τραύματά σας θά κλείσουν γιά πάντα....
Διαφορετικά δυστυχώς καί γιά τούς δυό μας—οί πληγές μας θά ξανανθίζουν... 

............................. «"Οπως σάς άρέσει» λοιπόν..πού είπε κάποτε κ ι’ ό μεγάλος ποι
ητής τής χώρας αύτής πού τόσον μάς δηλητηρίασε τήν ψυχή...

—Πού νάξερε ό μεγάλος ’Άγγλος δραματουργός, δτι ή τραγωδία τής άχαρι- 
στίας, πού τόσον έντονα ζωγράφισε στον «Βασιληά Αήρ», θά εΰρισκε τό πιστό της 
άντίγραφο στήν περίπτωση τής Κύπρου καί ύστερα άπό τόσα χρόνια μάλιστα...

'Ο δικός μας πόθος δμως δεν θά γεράση σάν τον «Βασιληά Δήρ», γιά να ικα- 
νοποιηθή...

Πολύ γρήγορα θά πραγματοποιηθή!... ((Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ είναι πολύ, 
κοντά μας!»...

ΤΕΛΟΣ



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ

Οι γονείς μας κι’ εμείς
'Τ—ό Δοκ. 'Τπαστυνόμου, κ. I. ΡΑΊ ΚΟΥ

'Υπάρχουν στην ζωή ώρισμένα ιδανικά καί άξιες, για τις όποιες αιώνες τώρα 
οί άνθρωποι άγωνίζονται. Σ’ όλες τις άνθρώπινες φυλές, σ’ όλο τον κόσμο, υπαρχουν 
τρανές αλήθειες πού στο πέρασμα των αιώνων στάθηκαν άναλλοίωτες, ακατάβλητες. 
Οί αξίες αύτές υπήρξαν πάντοτε τό ορμητήριο των πιο εύγενών καί υπέροχων άγώ- 
νων τής άνθρωπίνης ψυχής. Συνετέλεσαν στην πνευματική καί τεχνική έξέλιξι τής 
άνθρωπότητος, γιατί έγιναν σύμβολο καί έμβλημα στις παντός είδους εκδηλώσεις 
όλων των άνθρώπων.

ασ
Ψ
των θνητών καί υποδουλώνουν καί τούς πιο άτίθασσους καί επαναστατικούς χαρα
κτήρες. Καθένα άπό τα τρία αύτά ιδανικά, άπετέλεσε θέμα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 
καί μελέτης τών άνθρώπων του πνεύματος καί υπήρξαν συγχρόνως οί φάροι που 
έδειξαν τον σωστό τής σωτηρίας δρόμο για τά άνερμάτιστα καί χωρίς πυξίδα ανθρώ
πινα σκάφη, μέσα στο άγριο καί μανιασμένο πέλαγος πού λέγεται ζωή.

"Ας πάρουμε όμως στην τύχη αύτή τή στιγμή, ένα άπ’ αύτά, την Οικογέ
νεια. Δεν θά προσπαθήσω νά έξυμνήσω τον θεσμόν αυτόν, γιατί αισθάνομαι τον 
εαυτό μου άνίκανο νά καταπιαστή μ’ ένα τόσο σοβαρό θέμα, εξετάζοντας το σ ολη 
του τήν έκτασι. Θά περιορισθώ στά θεμέλια καί στ’ άγκωνάρια του οικοδομήματος 
πού λέγεται Οικογένεια καί τά όποια σ’ όλες τής οικοδομές, μικρές καί μεγάλες, 
είναι έκεϊνα πού δίνουν στερεότητα καί σιγουριά κι’ όχι τά ωραία και με πολυτελείς 
διακοσμήσεις άρχιτεκτονικά σχέδια. Πρώτος λοιπόν άκρογωνιαίος λίθος στην Οικο
γένεια είναι ή άρμονική καί μέ άγάπη διαβίωσις τών μελών της, η οποία εξαρτάται 
πλήρως άπό ένα άλλο στοιχείο, τήν ύποχρέωσι τών τέκνων νάύπακούουν εις τους γονείς..

Νά γιατί ό Μέγας ’Απόστολος τών ’Εθνών, Παύλος, διεκήρυξε: «Τα τέκνα 
ύπακούετε τοΐς γονεΰσι κατά πάντα». Στούς γονείς οφείλομε τήν υπαρξί μας κι αυτοί 
είναι πού άπό τήν στιγμή τής γεννήσεώς μας υποχρεώθηκαν νά σηκώσουν τα βάρη 
τής ΐδικής μας άνατροφής καί διαπαιδαγωγήσεως. "Ο,τι είμαστε, ό,τι ως τώρα 
κατωρθώσαμε νά δημιουργήσουμε, μπορεί νά πή κανείς ότι τό οφείλουμε στα ασπρι
σμένα μαλλιά δύο υπάρξεων.’Ίσως κανείς νά έχη άντίρρησι, γιατί πιθανόντά πραγματα: 
νά μήν άκολούθησαν στήν δική του περίπτωσι τον γενικό κανόνα. Τό γεγονος όμως, 
αύτό δέν έχει τήν δύναμι νά άμαυρώση καί νά μειώση τήν τρανή άλήθεια: Οι γονείς 
μας διεδραμάτισαν τον κύριο καί πρωτεύοντα ρόλο στή διαμόρφωσι τής ζωής μας.

τό αίμα τους τήν άγονη γή, τά χέρια τους γέμισαν ρόζους άπ’ τήν σκληρή δουλειά 
γιά νά διαμορφωθούμε εμείς σωματικά καί νά πάρουμε τά πρώτα έφόδια γιά τον αυ
ριανό μεγάλον αγώνα τής ζωής. Σκαρφαλωμένοι σαν άγριοπούλια στις στείρες 
βουνοπλαγιές, σκάβοντας τό λιγοστό χώμα καί τρώγοντας ένα ξεροκόμματο μέ λίγες 
έληές καί κρεμμύδι, φρόντισαν, όσο τουλάχιστον μπόρεσαν, νά μας μάθουν τά γράμ
ματα πού είχαν έκεΐνοι στερεθή. Αύτοί κάθησαν κοντά μας στο κρεβάτι τού πόνου, 
μίλησαν μαζί μας καί γιάτρεψαν τις ματωμένες πληγές μας, χύνοντας τά πιο πίκρα 
καί καυτερά δάκρυα. Οί γονείς είναι εκείνοι πού μοιράστηκαν μ,αζί μας τήν μπου
κιά τους, γύρισαν γυμνοί καί ξυπόλυτοι, θυσιάστηκαν στήν ζωή τους, γιά ένα δικό
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μας καλλίτερο μέλλον. Ποιος στ’ άλήθεια δεν θυμάται τό μητρικό χάδι καί τό γλυκό 
περήφανο χαμόγελο του πατέρα, όταν μαθαίνη δτι ό γυιός του προοδεύει; Τί νά 
πρωτοθυμηθή κανείς άπό τον παράδεισο τής οικογενειακής ζωής; 'Η καρδιά τοϋ 
πατέρα καί τής μάννας στάθηκαν άλύγιστες μπροστά στις πίκρες που τους ποτί
σαμε, βράχοι άτράνταχτοι στην έγκατάλειψι καί την άδιαφορία μας γ ι’ αύτούς. Τούς 
πληγώνουμε, άλλ’ αύτοί σκύβουν καί μας φιλούν, τούς βλασφηβοϋμε, κάνουν πως 
δεν άκοϋν, τούς αντιμιλούμε, μάς άγκαλιάζουν.

Μόνον εκείνοι πού έχασαν τούς γονείς τους μπορούν άπόλυτα νά αισθανθούν 
τό μέγεθος τής άξίας τους. Οί γονείς είναι ή ίδια ή ζωή μας, γιατί είμαστε σάρκα 
άπό τήν σάρκα τους καί οστά έκ των οστών των.

Ποιος-θά μπορέση υστέρα άπό τις άναρίθμητες θυσίες των γονέων μας, να πή 
δτι τά παιδιά δεν πρέπει νά ύπακούουν σ’ αύτούς; Πρέπει νά είναι κανείς μωρός καί 
άνόητος γιά νά έχη άντίθετη σκέψι. "Οσο κι’ αν θέλουμε καμμιά φορά νά παραγνω
ρίσουμε τήν άξια των γονέων μας, τά πράγματα τής καθημερινής ζωής πού είναι 
τόσο ζωντανά, μάς μιλούν καί μάς προτρέπουν γιά τήν ύπακοή. Νά λοιπόν, γιατί 
τά παιδιά πρέπει νά εκτιμούν τούς γονείς τους. "Ολες οί έκδηλώσίΐς κ ι’ όλες οι 
ενέργειες μας πρέπει νά είναι σύμφωνες μέ τά λόγια τοϋ ’Αποστόλου Παύλου.

’Αλλά πώς μπορεί νά έκφρασθή γι ύποχρέωσις τών τίαιδιών προς τούς γονείς; 
Ε ΐςτί συνίσταται τό καθήκον τών τέκνων; 'Η άπάντησις στά ερωτήματα αύτά είναι 
απλή, πολύ απλή, φθάνει μόνον νά ύπαρξη ή καλή θέλησι.

Τί ζητούν οί γονείς μας άπό μάς; Μήπως θέλουν νά τούς άνεβάσουμε στους 
ουρανούς; ’Ή τάχα ζητούν νά τούς χαρίσουμε έναν επίγειο παράδεισο; ’Απολύτως 
τίποτε άπό αύτά. ’Εκείνο πού θέλουν είναι ό σεβασμός, ή άγάπη καί ή έκτίμησι. Τά 
χρονιά τής ζωής τους είναι λίγα άκόμη. Μέρα μέ τή μέρα γερνάνε. Τά μαλλιά τους 
άσπρισαν άπό καιρό. Οί δυνάμεις τούς εγκαταλείπουν. Δούλεψαν σκληρά στά περα- 
σμενα χρόνια τούς, ύπέφεραν, δυστύχησαν, άγωνίστηκαν υπεράνθρωπα. Τώρα στα 
γηρατειά τους ζητούν μιά ήσυχη γωνίτσα γιά νά άκουμπίσουν τά κουρασμένα μέλη

αγαπημένα μεταξύ τους.
Ό γέρος πλέον πατέρας δεν ζητεί χοροεσπερίδες, ούτε ματαιόδοξες επιδεί

ξεις. Καθεται στή γωνιά του καί τού άρκεί ή σκέψις πώς δ,τι μέχρι σήμερα έκανε, 
βρήκε τήν δικαίωσί του. 'Η γρηά μάννα δεν θέλει έξωμες τουαλέττες καί κοσμήτατα. 
Τής αρκεί ή δική μας άγάπη.

Πράγματα εύκολα είναι δλα αύτά, άπολύτως κατορθωτά.
Φίλοι μου, όσοι έχετε τούς γονείς σας, μή τούς ξεχνάτε. Σταθήτε κοντά στά 

γεραματα τους, χαϊδέψετε τά χιονισμένα μαλλιά, σκορπίστε τό χαμόγελο τής χαράς 
στα πικραμένα χείλη τους. Μή τούς στενοχωρήτε μέ τά έργα σας. Σεβασθήτε τήν 
κάθε ιδιοτροπία τους, ικανοποιήστε κάθε λογική έπιθυμία τους, 'κάνετε τήν στερνή 
ςωή τους χαρωπή. Μήν επιτρέψετε σέ κανένα νά τούς προσβάλη, έστω κ ι’ αν αύτός 
λεγεται φίλος σας, έρωμένή σας, γυναΐκά σας. ’Αγάπες, έρωτες, πρόσκαιρες χαρές, 
■εύκολα μπορείτε νά βρήτε. Τή μάννα δμως καί τον πατέρα σας, ποτέ. Κάνετε δ,τι 
θα θελατε να κάνουν καί σέ σάς τά παιδιά σας αύριο.

Οσοι τούς χάσατε, ή στερηθήκατε έναν άπ’ αύτούς, φανήτε τίμιοι καί λο
γικοί στα έργα σας, σκορπίστε στούς άλλους τήν χαρά, κάνοντας έτσι ένα αιώνιέ 
μνημόσυνό στις ιερές σκιές τους. Οί σκέψεις μας άς πετοΰν κάποτε-κάποτε σ’ ένα 
νεκροταφείο,^ όπου μιά κρύα πλάκα σκέπασε γιά πάντα τις πιο προσφιλείς μας υπάρ
ξεις. ψηλά απο τα ουράνια οί ψυχές τών γονέων μας θά μάς παρακολουθούν καί θά 
χαιρωνται. Με τα φτερά τής φαντασίας μας, άς πηγαίνουμε κοντά τους, σκορπώντας 
γύρω μας μονον την ευτυχία καί τό γέλιο πού δέν προφθάσαμε νά χαρίσουμε σ’ αύτούς.
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« Συγκρούσεις...»

Βρέχει.... 'Όλα μουσκεμένα γύρω... τά σπίτια, οί δρόμοι, εγώ...
Ξεψυχάει την ώρα αύτή τό δειλινό. "Ομως δεν είναι πένθιμη ή στιγμή. Γιατί 

ό δρόμος άξαφνα ζωντανεύει, παίρνει ζωή απ’ τό βιαστικό κόσμο των περαστικών...
Όμπρέλλες, αδιάβροχα, γαλότσες πηγαινοέρχονται σ’ ένα γρήγορο ρυθμό: 

τό ρυθμό τής βροχής...
Τό νερό πέφτε' αδιάκοπα άπό τον Ουρανό... υστέρα άπό τις ταράτσες, τις 

στέγες, τά κεραμίδια, τούς εξώστες...σάν ένας ορμητικός χείμαρρος...
Ή  ’Αθήνα γίνεται όμορφη ετούτες τις ώρες... ’Απόψε τό ανακάλυψα αύτό...
...Περπατώ μέσα στή βροχή...'Υπηρεσία... Μ’ ένα σφιχτοκουμπωμένο άδιά- 

βροχο, ένα ζευγάρι φτηνά γάντια, καί τό καπέλλο νά βαραίνη, όλο νά βαραίνη άπ’ 
τό νερό... 'Ο δρόμος είναι ό άσφαλτοστριομμένος... Δεξιά κ ι’ άριστερά κτίρια μεγάλα 
καί μικρά, φώτα λιγοστά, χρώματα θαμπά, άφθονα στά μαγαζιά... Καί άνθρωποι 
παντού... Σέ χίλιες στάσεις, σέ χίλιες πόζες, σέ χίλιες δυο εικόνες...

Στή μέση τού δρόμου περνάνε τά αύτοκίνητα...βιαστικά, μέ τά δυό μεγάλα 
φωτερά μάτια τους μπροστά, ορθάνοιχτα... Νά κυττάζουν παραξενεμένα τά σκοτά
δια, νά, μουγκρίζουν, καί κάπου-κάπου νά συγκρούωνται...

Στην άκρη τού πεζοδρομίου διαβαίνουν οί πεζοί... Κ ι’αυτοί βιαστικοί, τυλι
γμένοι στά παλτά, τά αδιάβροχα, τις καμπαρντίνες τους...

Γραφική σκηνή... Πεζά γραμμένη όμως, άφού γράφτηκε άπό... πεζό... έναν 
πεζό μέ στολή άστυφύλακος, πού άντιμετωπίζει κάθε μέρα τού δρόμου όλη τήν πε
ζότητα... σ’ όλα τά μήκη καί τά πλάτη της... Οί άνθρωποι συνήθως δέν τον προσέ
χουν... Δέν έχει κ ι’ όνομα μάλιστα... Είναι ό.,.άστυφύλακας.

Πόσο όμορφο πράγμα νάσαι άγνωστος!! ! Νά σοΰ άποδίδουν τιμές ασυναί
σθητα, χωρίς νά μπορούν νά μαντεύσουν π ο ι ο ς 1 ε ί σ α ι  σύ ! Π. . .  Άγνοοστος 
Θεός; ή άγνωστος στρατιώτης;...

...Πάντως είσαι άγνωστος... Καί κάπου κάπου σέ περιφρονοΰν.
Αύτό γίνεται στις πλατειές λεωφόρους πού έχουν φώτα πολλά, άκριβά κο

στούμια, σκληρά κολλάρα, πελώριες κούρσες, βαοειά διακόσμηση...
Μά σάν στρίβεις σ’ ένα σκοτεινό άπόμερο δρομάκι, τά πράγματα άλλάζουν..
"Ολος αύτός ό κόσμος πού δέν γύριζε νά σέ δή, έρχεται τώρα κοντά σου, άκο- 

λουθεΐ τήν κατεύθυνσή σου, παίρνει καί τό βήμα σου άκόμα... Κι’ έσύ μοιάζεις σάν 
νά προηγήσαι μιας πολύμορφης στρατιωτικής φάλαγγας... Περήφανος περπατάς 
εκεί... Είσαι στο στοιχείο σου. Γιά τά σκοτάδια πλάστηκες. Οί προβολείς δέν σοΰ 
ταιριάζουν. Είσαι πιο πολύ ό "Αρχοντας τής Νύχτας...

Μά γιατί έρχονται ολοι κοντά σου, όταν ύπάρχη κίνδυνος; ’Από φόβο; Άπό 
επιθυμία ένός αισθήματος άσφαλείας; Άπό άγάπη; Μήπως άπό... Αλλά μήν τά 
ρωτάς καί μήν τά προσέχης έσύ αύτά...

"Ενα τ έτοιο σκοτεινό δρομάκι διασχίζω τώρα.,.Άνθριυποι δέν φαίνονται... 
Ο φανός μου άναμμένος άναζητά μέσα στά σκοτάδια τά άντικείμενα, τις μορφές, 

και τά γεγονότα...Νά τά φωτίση, νά τά έρευνήση καί νά τά άντιμετωπίση σωστά...
Μέ τον άναμμένο φανό προχωρώ—όπως τ ’ αύτοκίνητα στο δρόαο—...
Καί κάπου-κάπου συγκρούομαι...
Ν ά!!... Αύτό έκεϊ,είναι ένα μαγαζί...'Ο ιδιοκτήτης του τόχει σφαλίσει φεύ

γοντας χτές βράδυ... Μά ένας παράξενος άνθρωπος θέλει νά τό ξεσφαλίση άπόψε... 
Μ’ αύτόν συγκρούομαι... Είναι ένας άνθρωπος σάν κι’ εσάς, καί σάν κι’ έμενα... 
Μά συγχρόνως είναι κΓ ένας διαρρήκτης...τον συλλαμβάνω. Διόλου ρομαντική εικόνα.

'Ο ιδιοκτήτης τού μαγαζιού αύριο, σάν τό μάθη, θά μοΰ πή ευχαριστώ, μά οί
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άνθρωποι πού μέ βλέπουν σήμερα στο δρόμο νά τον τραβώ, στέκονται καί μέ κατα
κρίνουν...

Κι’ ένώ αύτός διαβαίνει μέ άγέρα, κυκλωμένος άπο τήν συμπάθεια των θεα
τών, εγώ περνώ μαζεμμένος. Σαν νά κάνω κανένα κακό.

Συγκρούστηκα μ’ έναν άνθρωπο στο κάτω-κάτω. Κι’ ίσως αύτός νάναι ένας, 
φτωχός οικογενειάρχης πού άκούει τά παιδιά του νά τοΰ ζητάνε λίγο ψωμί... Είναι 
νομίζετε ευχάριστο το έργο μου;

** *
Τήν άλλη μέρα, τήν ίδια ώρα, λίγο πάρα κάτω... "Ενα ζευγάρι άγγαλιασμένο 

περπατά μπροστά. Τρικλίζει μάλλον σάν μεθυσμένο. Μέθυσε άπο έρωτα.
Ποιος μπορεί τάχα νά πή ότι ό έρωτας δεν μεθά; Ποιος μπορεί νά ίσχυρισθή 

ότι αύτό το μεθύσι δεν είναι γλυκό;
Τό μεθυσμένο ζευγαράκι ζή στον κόσμο του. Κι’ εγώ στον δικό μου. Μά δέν̂ · 

είμαστε όλοι οί άνθρωποι ίδιοι; Ναι! Μά, καθένας όπου τάχτηκε...
Ό  έρωτας είναι φλύαρος. Είναι απαιτητικός. Είναι ανήσυχος. Καίει σάν φλόγα 

τά σωθικά σου. Φιλιέται, φιλά, τσακώνεται, λέει ωραία λόγια, κάνει σκηνές, ζηλεύει,, 
πλέκει όνειρα. Κι’ όλους τούς άλλους τούς περιφρονεΐ. Τούς βλέπει σάν κουνούπια. 
Κανέναν δεν υπολογίζει. Είναι ό πιο παληός κάτοικος τής Γης. Τον προστατεύει 
το παγκόσμιο ηθικό ένοικιοστάσιο.

Καί το ζευγάρι τραγουδά, πρ,ΐμο-σεγόντο :
((’Έρωτα τύραννε Μεγάλε...»
. . . ’Αντηχεί μέσα στή σιωπηλή καί ύγρή νύχτα ετούτο το τραγούδι σάν σάλ

πισμα. «Σηκωθήτε άπ’ τον ύπνο. Άγγαλιαστήτε. Φιληθήτε. ’Ερωτευμένοι όλου 
του κόσμου ένωθήτε...».

Τό σάλπισμα όμως ταιριάζει μονάχα στούς στρατώνες καί στις μάχες. Για. 
τους στρατιώτες. Στούς δρόμους άπαγορεύεται. Διαταράσσει τήν ησυχία. ’Εσύ κοι
μάσαι. Ο άλλος τραγουδά. Έσύ θέλεις νά ξυπνήσης πρωί-πρωΐ, Εκείνος δεν τά. 
καταφέρνει νά κοιμηθή, κ ι’ άς είναι ή ώρα τρισήμισυ. Διαμαρτύρεσαι. Διαμαρτύ
ρεται κ ι’ ο άλλος. Τσακώνεστε, πιάνεστε στά χέρια. Έρχουμαι τότε έγώ νά σάς χω- 
ρισοκ Και το θαύμα συντελεΐται. Συμφιλιώνεστε άμέσως, ένώνεστε, καί τά βάζετε 
κι οί δυο στο τέλος μαζί. μου. 'Ο καυγάς γιά τό πάπλωμα δηλαδή.

Μά δέν πρόκειται γ ι’ αυτό.
Το τραγούδι τού ερωτευμένου ζευγαριού κανέναν δέν ένοχλεΐ. Κι’ έγώ δέν 

επεμβαίνω. Δεν είμαι άνθρωπος μήπως κ ι’ έγώ; Δέν έχω καρδιά; Δέν θέλω νά ςε- 
χαστώ στον γαλαζιο κοσμο ένός όμορφου ονείρου; Αύτό άκριβώς κάνω. Τούς άκο- 
λουθώ ρεμ.βαζοντας. Ρεμβάζουν οι άστυφύλακες; "Αν ρεμβάζουν λέε ι!!... Πιο πολύ 
απ ολους σας μαλιστα. Μά δέν κάνει νά τό δείχνουν...

Θυμάμαι κι εγω ίσως κάποιον εύτυχισμένο έρωτα... Τον καλώ φανταστικά 
σιμά μου. ^Νάρθή σ αυτό τό βρεγμένο σοκάκι νά περπατήσουμε ,κοντά-κοντά...
, ν Θυμάμαι! ! ! . . .  Αλλοίμονο !! ! Είναι κακό νάχης. καρδιά... Μά, αν δέν είχαμε, 

τι θάμασταν;...
Ας μη ασχοληθούμε όμως μέ τήν φιλοσοφία. Δέν ταιριάζει στον γράφοντα.

, ( , ··.Καποια στιγμή το ζευγαράκι σταματά... Σταματά κάτω άπονα μπαλκόνι...
υφωνει τή φωνή του, αγγαλιάζεται πιο σφιχτά καί έπαναλαμβάνει :

((...’Έρωτα τύραννε Μεγάλε, 
τις καρδιές μας κυβερνάς...»

Κι ο έρωτας^ παίρνει θάρρος άπο τό θράσος τού ζευγαριού. Γίνεται αύθάδης,. 
προκλητικός. Φυτρώνει εκεί που δέν τον σπέρνουν. Τρυπώνει μέσα στά σπίτια. Σκου
ντά τους κοιμισμένους, σκοντάφτει πάνω σέ άρρώστους, τσακώνεται...

Και η σειρά μου ήρθε... Πλησιάζω. Σύγκρουσις.
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"Υστερα άπό ένα δριμύ φιλιππικό πού ακόυσα άπ’ τό ζευγάρι, παίρνω τά 
■στοιχεία του. 'Η καρδιά μου πάντως διαμαρτύρεται. Ζήτα νά φύγη άπό μέσα μου. 
Λέν μέ ανέχεται.

—Γιά στάσου !
—Δεν στέκουμαι. Κι’ εσύ άγαπας, κ ι’ εσύ άγγαλιάζεις, κ ι’ άγγαλιάζεσαι, 

κ ι’ έσύ θέλεις νά τραγουδήσης. Ποιο είναι τό.,.διαπραχθέν έγκλημα;
—Διατάραξις.
—Σαχλαμάρες ! Δεν θά καθόντουσαν όλη τή νύχτα. Λίγη ώρα μονάχα. Μπο

ρούσες νά τούς άφηνες.
Στήν άντιπέραν όχθη όμως σαλπίζεται άλλο σάλπισμα. «Κουρασμένοι, κοι- 

,μισμένοι, εργατικοί όλου τού κόσμου ένωθητε. Φωναχτέ. Θέλουμε νά κοιμηθούμε», 
ενω εγώ διώχνω το ζευγαράκι καί τό υποχρεώνω νά σταματήση το τραγούδι του. 
Μα ή καρδιά μου φτερουγίζει κοντά του. Στο μικ'ρόφωνο τής ψυχής μου άντηχεΐ 
πάντα τό τραγούδι του... «πού τις καρδιές μας κυβέρνα...»

*
Καί πάλι βρέχει...αλλά ετούτη ή βροχή είναι τόσο διαφορετική!!! Βροχή 

απο φωνές, απο πέτρες, άπό κατάρες.,.'Ένας έξωργισμένος λαός άστράφτει καί 
βροντά... Σέ πολεμική παράταξη, δίνει μιά πολύ μεγάλη μάχη... Γίνεται ένας ’Ά ν
θρωπος Πελώριος...υψώνει τό περήφανο άνάστημά του γιά νά φτάση τούς ισχυ
ρούς τής Γης... Μεγαλόπρεπη ε ικό να !!!... Δέν έχω δή πιο έπιβλητική άπ’ αύτή... 
Ά ν  μπορούσα νά την φωτογραφίσω !!!...

Κύπρος ! ! ! . . . ένα μαγευτικό νησάκι, Ελληνικό οίς τό τελευταίο λιθάρι του.. 
Μια γλυκεία κοπέλλα... Γιατί στενάζει; Δέν βλέπεις; Είναι σκλάβα... 'Αλυσσοδε- 
μενη τήν κρατάν κάποιοι πού πιστεύουν στη δύναμί τους... Τί τήν θέλουν; Τί ζητάν;

"Ενα γεροντίστικο πείσμα, μιά άσύλληπτη άχαριστία καί πολλές ((προφάσεις 
-έν άμαρτίαις». 'Όμως γιατί;

Δέν πολεμήσαμε κάποτε μαζί μέ τούς σημερινούς κατόχους τής Κύπρου 
μας, πλάϊ-πλάϊ, σάν άδέρφια, στήν Μακεδονία, στήν Κρήτη, στο Έ λ-’Αλαμέϊν, 
στο Ρίμινι; Οί νεκροί μας δέν άνταμώθηκαν στο ίδιο χώμα, πολεμώντας γιά τά ίδια 
ιδανικά; Δέν στάθηκαν αύτοί οί έλπιδοφόροι κήρυκες τής λευτεριάς μας στά χρόνια 
πής σκλαβιάς, όταν μονάχα έμεΐς κ ι’ ό ΙΙρο:>θυπουργός τους σταθήκαμε όρθιοι σ’ αυ
τήν τήν ’Ήπειρο;

'Ιστορία είναι μονάχα αύτή; Κλειδαμπαρώθηκε στά άπαστράπτοντα συρτά
ρια τών πεισματάρηδων λόρδων;

«'Ιερουσαλήμ!!! 'Ιερουσαλήμ!!! ή άποκτενοΰσα τούς προφήτας;! ! ! ».
Καί οί λόρδοι τής απιστίας άνάβοντας μέ νωχέλεια τά πούρα τους κλείνουν 

τά αύτιά νά μήν άκοΰνε...
Τί νάγινε λοιπόν ή τιμή, ή Δικαιοσύνη, ή ’Αξιοπρέπεια, ή ’Αλήθεια τών αν

θρώπων; ’Έχασαν οί λέξεις τή σημασία τους; Διαγράφτηκαν άπ’ τό λεξιλόγιο εκεί
νων πού κάποτε στάθηκαν πρωτοπόροι τής παγκόσμιας Δημοκρατίας;

Πού είναι τό γόητρό τους; Οί χάρτες τής Άενξαρτησίας τους; Πνίγηκαν 
μήπως μέσα στο άπέραντο πέλαγος πού περιβρέχει τόνησί τους; Σκέβρωσαν; Μπή
καν, στο πλύσιμο τής διπλωματίας τους;

...Καί ό Λαός τής Ελλάδος μαίνεται. ’Αστράφτει καί βροντά. Ποιος μπορεί 
να τον σταματήση; Ποιος θάχη τό θράσος νά τον κατηγορήση;

"Ομως οί πέτρες;... τά λεμόνια μέ τά ξυράφια;... τό μίσος;......οί συμπλοκές;...
ποιον πολεμάνε; πολεμάνε έ μάς .  ’Αστείο φαίνεται. Κι’ όμως είναι τόσο τραγικό! ! ! 
Μάς αποδοκιμάζει ό Λαός./Ο Λαός άρά γε ή μήπως κάποιοι παληοί πελάτες τών 
κρατητηριων, μας πού μάς μισούν γιατί στεκόμαστε εμπόδιο στά σχέδιά τους, καί 
βρήκαν τήν ευκαιρία νά ξεσηκώσουν τον κόσμο εναντίον μας;
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Ή  'Ελλάδα ολόκληρη στο πόδι....
ΤΙ ζητάνε αύτοί οί ωραίοι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής τής όμορφης Πατρίδας,. 

Ζητάν την Κύπρο. Σύμφωνοι..Μά ποιος τους αρνεΐται αυτό το δικαίωμα, Μήπως 
εμείς; εμείς πού είμαστε φύσει και θεσει οι στυλοβατες του Κράτους, Εμ^ις οι 
«μοναρχοφασίστες)); έμεΐς πού «ξεχειλίζουμε απο πληθωρικό σωβινισμό))Εμ^ΐς 
άρνούμεθα τήν λευτεριά τής Κύπρου μας; εμείς δεν θελουμε να μεγαλωση^η Ε̂ λλας̂ . 
Κι’ όμως ...Σάς εμποδίζουμε...Σάς φράζουμε το δρομο.,.Μα, αλήθεια εσείς.,.η,οο 
πάτε; ΤΙ ζητάτε; Νά βροντοφωνήσετε στους πέντε αιθέρες τό δίκηο μας;̂  ή να μι- 
μηθήτε ένα γειτονικό λαό, πού στιγματίστηκε ανεπανόρθωτα στην παγκόσμια συ
νείδηση, γιατί μια άπαίσια μέρα μπήκε στά σπίτια και τα μαγαζια των συμπατριω
τών μας, γιά νά πουλήση φτηνό «νταϊλίκι» κ ι’ εύκολο ηρωισμό; ^

Νά σάς άφήσουμ,ε λοιπόν... Νά πάτε πού; Στις Πρεσβείες; Να σάς αφησουμε 
δηλαδή έμεΐς οί ίδιοι ελεύθερο τό δρόμο προς την παρανομία; Τότε άραγε πώς θα 
λέγεται ό δίκαιος άγώνας μας; ’Αγώνας κατά των κτιρίων και κατα τών ξένων κθυ· 
φιλοξενούμε; Είναι σωστό αυτό;...  ̂  ̂ _

Μήπως σάς πέρασε άπ’ τό μυαλό πώς θάθελα να σάς κατηγορήσω, Προς Θ-ού . 
Κουνηθήτε άπ’ τή θέση σας. Κοντά σας είμαι κι’ εγω. Σάς καμαρώνω. Δακρύζω 
όταν σάς βλέπω νά άγωνίζεστε... "Ομως...όμως υπάρχουν αναμεσα σας και οι ιε
ρόσυλοι...αύτοί πού θέλουν νά πάρουν τά "Αχραντα Μυστήρια τών πόθων μας και. 
νά τά ρίξουν στούς τοίχους... Αύτοί σάς δίνουν ετούτη τη θλιβερή κατεύθυνση...Τι
κριμα ! ! ! .

Καί.αί ό λαός μαίνεται. ’Αστράφτει και βροντά. Η Γή σειεται. Κι εμείς σ̂τ η 
μέση σάν αλεξικέραυνα καταπίνουμε τούς κεραυνούς τής μοιραίας στιγμής, για να 
προλάβουμε τήν καταστροφή...

Ή  Κύπρος! !!... ένα Ελληνικό νησί...πιο Ελληνικό κ ι’ άπό τήν ίδια την 'Ελ
λάδα...Καί οί,άστυφύλακες τραυματίζονται...τραυματίζονται αυτοί για να μην ι α 
τρέψουν νά τραυματισθή τό νόημα τού άγώνος μας...

’Έτυχα κάποτε σ’ ένα τέτοιο συλλαλητήριο...Κι’ η Τύχη μ έφερε αντιμέτωπο 
μέ συμφοιτητές μου, φίλους καλούς, παιδια ευγενικά κι αγαπημένα. >̂ αν μ̂  είδαν 
σταμάτησαν...'Η καρδιά τους έγερνε σάν τό καλαμι που το φυσά ο άνεμος... Εμπρός,σταμάτησαν 
ή πίσω

Μπροστά ήμουνα εγώ, ό φίλος τους. Και πίσω τους οι κραυγές για Γην "Ε
νωση.

Στάθηκαν συλλογισμένοι. Μά έγώ τούς διευκόλυνα: « Αν πρόκειται μ αυτό 
τον τρόπο νά πάρουμε τήν Κύπρο μας, παιδια, κτυπήστε με. Μη σκεφτεστε. Δεν 
σάς κρατώ κακία. "Αν όμως πρόκειται νά βλάψουμε την ιερή της υπόθεση μην προ- 
χωρήτε άλλο...».

"Τστερα γυρίσαμε στο Τμήμα. Κτυπημενοι, σκονισμένοι, με την ψυχή βα- 
ρειά γυρίσαμε. Καί μέσα στήν αίθουσα άλλαγής που συγκεντρωθήκαμε, ανακαλύ
ψαμε ότι είχαμε τρεις άπόντες-βαρειά τραυματισμένους στο Νοσοκομείο...Με επι
δέσμους οί ύπόλοιποι...

—«Μιά έφημερίδα, παιδιά», είπε κάποιος, «νά δούμε τί γίνεται στήν Κύπρο»..
'Η εφημερίδα ανοίχτηκε στή μέση τής παρέας. Ο ένας διαβαςε κι οι̂  άλλοι 

άκούγαμε. Καί ξεχνούσαμε τήν πίκρα μας. Καί γεμίζαμε λαχταρα και καμαρι για 
κείνους τούς άδούλωτους 'Έλληνες τής Κύπρου, πού σάν ένας άνθρωπος, μέ πίστη 
στο Θεό καί τά ιδανικά τής Φυλής μας, συνεχίζουν την ένδοξη ιστορία τών προγο
νών μας, άτρόμητοι κ ι’ άλύγιστοι στή βία και στις απειλες... ( —

«...Μπράβο ΕΟΚΑ, χιλιοτραγουδισμένη ΕΟΚΑ. Κτύ'πα δίχως αναπαυλα. 
Μάθε στούς λόρδους πώς πολεμάμε οί 'Έλληνες για την λευτεριά τους.^..».

'Ένας συνάδελφος, πούχε τό κεφάλι δεμενο τινάχτηκε σε μιαστιγμη όρθιος...
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(( Ετσι, μούρχεται νά τραβήξω κι έγώ γιά τήν Κύπρο. Νά πολεμήσω στο 
πλευρό τοΰ Διγενή, αυτοΰ του ακατάβλητου "Ηρώα τής ’Αντιστάσεως...νά σκύψω 
καί να τοΰ φιλήσω το χέρι μ’ ευγνωμοσύνη...)) είπε καί τά μάτια του πλημμύρισαν 
δακρυα... 1 στερα εγινε σιωπή. Και τή διέκοψε ένας νεοφερμένος μαθητευόμενος αστυ
φύλακας που κούτσαινε. Στάθηκε στη μέση τής παρέας καί μάς ρώτησε:

«•••Μά μοιάζω γιά έγγλέζος, βρε παιδιά; Έ γώ γεννήθηκα στην Ρούμελη, 
εκεί πού γράφτηκαν οί πιο λεβέντικες σελίδες τής ιστορίας μας, εκεί, πού τά βουνά 
καί οί χαράδρες είναι ακόμα ματωμένα άπ’ τον πόλεμο τοΰ 21...Τότε γιατί μέ χτύ
πησαν; Γιατί, συνάδελφοι, μάς κτυποΰν;» Μά κάποιος τον διέκοψε :

«...Μην σε παίρνει το παράπονο. Είσαι καινούργιος καί ασυνήθιστος σέ τέ
τοια  ̂ πράγματα. ΓΓ αύτό παραξενεύεσαι. Εμείς πονάμε δίχως νά όργιζώμαστε, 
χωρίς νά λέμε πουθενά τά παράπονά μας. ’Αφήνουμε όλους νά μάς βρίζουν. Παν
τρευτήκαμε αυτόν τον όμορφο Λαό. Τον παντρευτήκαμε άπό ένα τρελλό έρωτα. 
Παντρευτήκαμε τις λύπες, τις χαρές, τήν άνησυχία,τήν οργή, τούς πόθους του. Μάς 
πάντρεψε ο Θεός σαν ορκιζόμαστε στη Σχολή..Κι’ ό γάμος μας δέν μπορεί ποτέ νά 
διαλυθή γιά ασυμφωνία· χαρακτήρων. Ούςό Θεός συνέζευξε άνθρωπος μή χωριζέτω...».

... Η Κύπρος...το συλλαλητήριο...οί ’Εγγλέζοι...οί φοιτητές...έμεΐς... 'Η 
πιο φοβερή Ελληνική σύγκρουση...

** *
 ̂ Μια άλλη βροχή στην παρα κάτω γειτονιά... Μιά καρδιά πού ραντίζεται άπό 

τήν ψιλή βροχούλα τοΰ πόνου...Θέλει νά κλάψη μά δέν μπορεί...
Ενας άντρας...Γερμένος...’Αμίλητος...Μέ τά μάτια τής ψυχής του βουρκω

μένα...Περπατά, πλαϊ σ’ ένα κήπο, σιγοσφυρίζοντας μηχανικά ένα θλιμμένο σκοπό... 
Γυρνά απο τοπο σε τοπο-τραγικός άτσίγγανος των αισθημάτων του,.,Ποΰ πάει 
αυτός; Ποΰ πάει; Ω! Μη ρωτάτε...Είναι μιά ολόκληρη ιστορία...

Πεφτει σχεδόν επάνω μου...Τινάζεται ξαφνιασμένος...Ζητάει συγνώμη καί 
κάνει νά φύγη... Τί, έχεις, καλέ μου φίλε;

—Πονάω... Είμαι δυστυχισμένος...
—Μά γιατί;

Τι ωφελεί να στο πώ ; Δέν πρόκειται νά με καταλάβης...
—Πώς τό προεξοφλείς;Γιά πές μου τέλος πάντων...
Και μουπε.,.μοΰπε πολλά καί διάφορα... Δέν θά σάς τά πώ όμως γιατί στήν 

ψυχή τοΰ ανθρώπου αύτοΰ μιά μεγάλη σύγκρουση είχε γίνει, πού τον συντάραξε 
σύγκορμα. Και η φωνή τής συνειδήσεώς μου υπαγόρευε τότε τό σωστό δρόμο πού έπρεπε 
νά ακολουθηση λέγοντας του αύτά τά λόγια, μυστικά μά επίμονα καί επιβλητικά :

«Γίνου φίλε μου σ’ αύτήν τήν σύγκρουση τό θΰμα, αν κάποιος πρέπει νά θυ- 
σιασθή... Μην σε κυβέρνα η καρδιά σου. Ούτε καί ή ψυχρή λογική...

' Ας σε οδηγή μοναχα το Καθήκον. Αύτός είναι ό ωραιότερος προσανατολι- 
σμος... Και περπατα στη βροχή... Και περπατα στον ήλιο... Στή σκιά, στή ζέστη... 
στή λύπη, στή χαρά...

Μη σταματάς ποτέ... Περπάτα... Πήγαινε μπροστά... Κόντρα στις μπάρες... 
Κι’ άς πονάς κάποτε-κάποτε__

Ό  εύγενικός πόνος είναι τό πιο πολύτιμο στολίδι τής ψυχής...»
ΕΝΑΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΑΣ 

(Σ.Κ.ΓΙ.)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, άπό τής ̂ 8-3-56 επο

μένης τοϋ θανάτου του, δ 'Υπαστυνόμος Α' Κ α μ π ο υ ρ α κ ο ς  Γεώργιος του Δημητριου.
-Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικοί Σώματος, οί : Υπαστ. Α  κ. Παναγιωτο- 

πουλος ’Απόστολος τοΰ Ά θ ., Ύπαρχιφ. Φυτιλακος ’Ιωάννης του Ηλ. και α^ υφ υ  
λάκες Λαβράνος Νικόλαος τοΰ Σπυρ., Δημόπουλος Αημητριός του Γεωργ., 1*■ ιζ 
Χρήστος τοΰ Γεωργ., Παπαμιχαλόπουλος Γρηγοριος του. Κωνστ. και M/j tσάκος

—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος δια λογους π ε  ι θ α ρ χ  ι ς, 
ό Ύπαρχ. Μπάστας Βλάσιος τοΰ Ευσταθίου καί οί άστυφ Ποριχης Σιμός του Ευαγγ. 
καί Λακιός Χριστόδουλος του Νικ., διά λόγους δέ υ γ  ε ι α ς,^οι : Ύπαρχ. Θεοδωρα- 
κης Ματθαίος τοΰ Άνδρέου καί άστυφ. Β.ογιατν,ής Στυλιανός του Γεωργίου.

—Διεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ως καταληφθεντες υπο του ρ 
ηλικίας, οί άστυφ. : Θεοδωρόπουλος Θεμιστοκλής τοΰ Κωνστ. και Φλεβοτόμος - ι- 
κόλαος τοΰ ’Αντωνίου.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Οί ραδιοφωνικές έκπομπές τής ’Αστυνομίας εξακολουθούν να συγκεντρώ
νουν τόν γενικό θαυμασμό, χάρις στα διδακτικά καί έ π ιμ ε λ η μ ε ν α  πρόγραμμα^ που 
παρουσιάζουν κάθε Τετάρτη, άπό τόν Κεντρικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Ενοπλων.
Δυνάμεων Ε λλάδος. , ' „ Ω ύ  „

Στά πάρα κάτω δημοσιευόμενα γραμματα ακροατών καθρεφτίζονται ια
θουσιώδη αισθήματα άγάπης τοΰ κοινού γ ιά  τ ις  έκπομπές της Αστυνομίας .

’Αγαπητή εκπομπή τής ’Αστυνομίας , , , ,
Είμαι μία άπό τις πολλές άκροάτριές σου καί θέλω μέσα σ’ αύτό το γραμμα 

μου νά κλείσω ολόκληρο τό θαυμασμό καί τήν άγάπη μου για το πλούσιο πρόγραμμα
σου πού διδάσκει, τέρπει και γοητεύει. τ  >

Τά παραδείγματα άπ’ τή ζωή, πού σαν σκετς μεταδίδεις σχεδόν κάθε Icuap./] 
βρίσκουν βαθειά απήχηση μέσα στήν καρδιά τοΰ κάθε άκροητη σου και τον κανουν 
νάναι περήφανος γι.ά τήν ’Αστυνομία Πόλεων που διακρινεται και σ ι εκεί τοσ ο υη  α
στο πνευματικό καί καλλιτεχνικό Στερέωμα. ;

Χίλια συγχαρητήρια 
Μέ πολλή άγάπη 

’Αναστασία Ίωάννου

’Α γαπημένοι μου φίλοι
Δέν εχω λόγια νά σάς εύχαριστήσω γιά τήν πολύ μεγάλη χαρά πού μοΰ προσ

φέρετε κάθε Τετάρτη μέ τήν άριστη καί ζωντανή έκπομπή σας. ( "  , ,
Θέλω νά σάς πω πάρα πολλά, άλλά δέν βρήσκω κατάλληλες φράσεις για να

εκφράσω τό θαυμασμό μου. _
Κάθε πτυχή τής καρδιάς μας θά σάς ανηκη και κάθε σκέψη μας θα σας συ;

τροφεύη στο όμορφο έργο σας.



'Η εκπομπή τής ’Αστυνομίας στέκει ψηλότερα από κάθε άλλη Ελληνική εκ
πομπή.

Μέ όλη μου τή φιλία 
Σούλα Άθανασοπούλου

’Έτσι, κυκλωμένες από τόση άγάπη, οί έκπομπές τής ’Αστυνομίας συνεχί
ζονται κανονικά, μέσα σέ γλυκούς ρυθμούς, ωραία τραγούδια, διδακτικά κείμενα 
καί εκλεκτή μουσική.

★
’Εξαίρεση στά ευθυμα άστυνομικά προγράμμα άπετέλεσε ή εκπομπή τής 

21-3-56, πού άφιερώθηκε έξ ολοκλήρου στήν πανίερη μνήμη τού σεπτού 'Ιεράρχη 
τής ’Εκκλησίας ’Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, για τον θάνατο τού οποίου έτελέσθη 
ένα σεμνό ραδιοφωνικό μνημόσυνο.

’Ανάμεσα σε πένθιμη μουσική, υπογραμμίστηκε το εξοχο Έθνικοκοινωνικό 
έργο καί οί άρετές τού μεταστάντος, ό 'Οποίος έπεσε στις επάλξεις των Ελληνοχρι
στιανικών ιδεωδών.

★
Άντιθέτως ή.εκπομπή τής 28-3-1956, πανηγυρική μέ λεβέντικα τραγού

δια καί εμβατήρια, ήταν άφιερωμένη στήν έξοχη έθνική επέτειο τής 25ης Μαρτίου 
1821, τής οποίας ή σημασία αναπτύχθηκε μέ όμορφα λογοτεχνικά κείμενα.

Στήν εκπομπή αύτή προκάλεσε ξεχωριστή έντύπωση καί θαυμάστηκε ιδιαι
τέρως για τό πλούσιο περιεχόμενό του καί τήν απαράμιλλη ομορφιά του, ο εμπνευ
σμένος πανηγυρικός λόγος τον όποιον έξεφώνησε ό Διευθυντής τού Τμήματος Πνευ
ματικής ’Αγωγής τής Σχολής κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, πού μέ άριστοτεχνικο 
τρόπο έξήρε το Πνεύμα τής θυσίας καί τής Λευτεριάς τού ’Αγώνα τής Ελληνικής 
’Ανεξαρτησίας. Καί όλο τό γιορταστικό πρόγραμμα έκλεισε μέ χαιρετισμό τής ’Α
στυνομίας Πόλεων προς τούς σκλαβωμ,ένους Κυπρίους καί ευχές γιά τήν απελευθέ
ρωσή της.

(Κείμενα, έπιμέλεια, τεχνική έπίβεψις, ραδιοσκηνοθεσία: Τμήματος Πνευ
ματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής Σχολής, μέ κομφερασιέ τον Μίμη Φραγκιου- 
δάκη, τεχνική βοήθεια Γιάννη Πορετσάνου καί συμμετοχή τού Γιώργου Ντούμα).

*
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

’Αγαπητέ κ. ’Αρχιμανδρίτη
Σέ μιά άλλη έπιστολή μου σοΰ έγραφα ότι έθαύμασα κάποτε τό οργανωτικό 

σου πνεύμα σχετικώς μέ τις διάφορες εκδρομές τών μαθητών τής Σχολής. ’Εκείνο 
όμως πού έδοκίμασα τήν περασμένη Κυριακή, ήμ.έραν τής πρώτης άποκρηάς, υπερ
βαίνει κάθε φαντασία.

'Ο θαυμάσιος καί πλούσιος διάκοσμος τής αιθούσης, τά κομψά τραπεζάκια, 
τό άψογο σερβίρισμα τών έκλεκτών μεζέδων, ή ωραία ορχήστρα μέ τις γνωστές 
καλλιτέχνιδες, ή πολιτισμένη δεξίωση τών προσκεκλημένων ύπό τών μαθητών τής 
Σχολής όλα είχαν τήν σφραγίδα τής τελειότητος.

Θά μπορούσα νά γράψω πολλά γιά νά εκθέσω τί είναι έκεΐνο πού έδοκίμασα 
κατά τό καθαρώς οικογενειακό γλέντι αύτής τής βραδυά.ς, άρκοΰμαι μόνον στά ολίγα 
αύτά λόγια, τά όποια σέ διαβεβαιώ μέ κάνουν νά σκέπτωμαι τί μπορεί νά έπιτυχη, 
ό κατάλληλος άνθρωπος στήν κατάλληλο θέσι καί μάλιστα όταν ό άνθρωπος αύτός 
είναι καί άστυνομικός. Τό βράδυ εκείνο τό άξέχαστο, έδωσες γιά μέ εξετάσεις καί 
έπήρες άριστα.

Δέξου παρακαλώ χίλια εύχαριστώ καί διαβίβασε τά συγχαρητήριά μου στούς 
εκλεκτούς συνεργάτας σου.

Μέ έκτίμησιν 
’Ιωάννης Καλυβίτης 

τ. ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων



Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 
8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 
Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 
μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 
τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα
σμόν και έπεβλήθη χάρις είς τό 
πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 
μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 
και ώφελιμότητος αυτής.


