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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1956)
Ύ πά χ.Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α'

ΙΕ'. Ο ΚΌΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
Υ . Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
- Μ Α Χ Ε Σ ΚΑΙ ΗΡΩΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Δ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ—
( Σ υ νέχ εια ά π ό τό π ρ οη γ ο ύ μ εν ο )

•'ι " ν
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

85. Ά ν τ ικ α τ ά σ τ α σ ις τών άατυνομ ικώ ν τοΰ Α

Τ μ ή μ α το ς μ έ συν

αδέλφ ους τω ν τοϋ Θ' Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ Τ μ ή μ ατο ς—Μ άχ ες ά π ό
8ης μ έχ ρ ι 12ης Δ εκεμ β ρίου 1954.
S6■ Π ο ιο ι ασ τυνομ ικοί το ϋ Θ' ’Α στυν ομ ικού

Τ μ ή μ α το ς έλαβον

μ έρ ο ς σ τ ις μ άχ ες τοϋ Δ' ’Α σ τυν ομ ικού Τ μ ή μ α το ς.
*

*

*

8 5 . ’ Α ντικατάστασις τώ ν αστυνομικών τοϋ Δ' Τμήματος μέ συνα
δέλφους τω ν το ΰ Θ' ’ Αστυνομικού Τ μ ή μ α το ς.—Μ άχες άπό 8ης μ έχρι 12ης
Δεκεμβρίου 1 9 4 4 .
Κατά τά έξημερώματα τής Παρασκευής 8 -1 2 -1 9 4 4 , ό Διοικητής τοϋ Θ'
Τμήματος, Αστυνόμος Α' άείμνηστος Γεωργ. Κωστόπουλος, μέ όλη τή δύναμή του
πού εύρίσκετο στη διάθεση τής Ά στυν. Δ/νσεως, καταλλήλως άκροβολισμένη καί
μαχομένη προς τούς κομμουνιστάς έφθασε στο Δ' Τμήμα καί άνέλαβέ την άμυνα αύτοϋ.
Οί άστυνομικοί άμέσως έτακτοποιήθησαν σέ κατάλληλα σημεία τοΰ οική
ματος καί ήσαν έτοιμοι νά αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη νέα επίθεση τών κομμου
νιστών. Ε π ίσ η ς έτοποθετήθησαν φρουρές στο παραπλεύρως ξενοδοχείο καί στο
•οίκημα τής Διευθύνσεως Αλλοδαπών, για την εξασφάλιση τών νώτων τής μαχομένης δυνάμεως. Στο μεταξύ έφθασαν στο Τμήμα ό Λοχαγός κ. Φλώρος καί ό 'Τπολοχαγός κ. Σκαλαιος, ώς στρατιωτικοί σύμβουλοι καί διερρύθμισαν κατά τον καλ
λίτερο τρόπο τις θέσεις τών μαχητών.
Οί κομμουνισταί έβαλλον συνεχώς κατά τοΰ Τμήματος μέ έντονα πυρά, προ-σπαθοΰντες προφανώς νά έξακριβώσουν την μαχητική άξια τής νέας δυνάμεως'.
Στις 4 μ.μ. (16η ώρα), άπό παρακειμένη ταράτσα έγένετο αιφνιδιαστική έπί-
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θέση μέ καταιγιστικά πυρά και χειροβομβίδες, ή οποία άπεκρούσθη μέ τά έντονη
πυρά των άνδρών τοϋ Τμήματος. Αποτέλεσμα τής έπιθέσεοος, ήτο ό σοβαρός τρ<χυ^
ματισμός τοϋ άστυφύλακος Θ. 25 Άλεξανδράτου Εύαγγ., πού εύρίσκετο στη
σταύρωση των οδών Γ ' Σεπτεμβρίου καί Σολωμοϋ. Οί αψιμαχίες έσυνεχίσθησαν
μέχρι τής δύσεως τοϋ ήλιου.
Σάββατον
9 Δεκεμβρίου
1 9 4 4.
’Από τής 6ης πρωινής, ή επίθεση των κομμουνιστών κατά τοϋ Τμήματοάρχισε μέ διάφορες φάσεις έντάσεως, άλλά μέ πείσμα από άμφότερες τις πλευρό-'
Οί άστυνομικοί δμιος δεν άρκέσθηκαν στην άμυνα άπλώς, άλλά- έκαμαν κοή
εφόδους κατά τών κομμουνιστικών φωλεών. ’Έ τ σ ι στις 5 μ.μ. (17η ώρα),
ομάδα, μέ επικεφαλής τον ’Αστυνόμο τότε καί νΰν Δ/ντήν Β ' κ. ’Αθανάσιο Ά γ γ ε _
λόπουλο, τούς άρχιφύλακες Θ. 2 Ααμπρόπουλο Παναγ., Θ 4 Κανελλόπουλο Κ. κα;
τούς άστυφύλακες Κ. 562 Καλποϋρο Άνδρέα, Κ. 208 Μυλωνόπουλο Στυλιανό
Θ. 42 Μπαλάσκα Παναγ., Θ. 53 Γιαννακόπουλο Παν. καί Θ. 66 Πολυχρονόπουλο
Δημήτριο έκανε αιφνιδιασμό στην επί τής όδοϋ Γ ' Σεπτεμβρίου καί Στουρνάρα πολύκατοικία Κουζούμη, άπ’ όπου έπυροβόλουν ελεύθεροι σκοπευταί τών κομμουνιστών
Οί κομμουνισταί, τρεις τον άριθμόν, συνελήφθησαν καί έκρατήθησαν στ-ήν
Υποδιεύθυνση Γεν. ’Ασφαλείας. Τό μεσονύκτιο, περίπολος άπό τούς στρατιωτικού-συμβούλους Λοχαγόν κ. Φλώρο καί Ύπολοχαγό κ. Σκαλαίο καί τον άστυφ. Θ. 5(5Γαλεύκαν Ν., ένήργησαν (αναγνωριστική έξοδο σέ σημεία έπί τής όδοϋ Γ ' Σ επτεμ
βρίου καί παρόδους, άκτϊνος 250 μέτρο^ν άπό τοϋ Τμήματος καί έξουδετέρωσαν, μ£χειροβομβίδες καί ριπές αυτομάτων οπλών, τον παρά τό «Λυρικό» θέατρο μόνιμον,
καί πολύ επικίνδυνον έλεύθερον σκοπευτήν (πολυβολητήν).
Κ υ ρ ι α κ-ή· 1 0 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1 9 4 4.
Κατά τήν ήμέρα αύτή έσυνεχίσθη ή ιδία κατάσταση, μέ ανταλλαγή καί ά,πό,
τά δύο μέρη πυρών πολυβόλων, οπλοπολυβόλων, αυτομάτων όπλων, άραβίδων καθεοε
καί βλημάτων έγκαιροφλεγών, πού έρρίπτοντο άπό διάφορα σημεία άπό τούς κομμουνιστάς. Τό ήθικό τών άνδρών ήτο άκμαιότατο καί ή άμυνα σταθερά καί άκαμπτος
Ά π ό τό παρατηρητήριο τοϋ Τμήματος έγινε άντιληπτό, ότι οί στασιασταί έγκατέστησαν πολυβολείο στήν όδό Γ'Σεπτεμβρίου, κοντά στο θέατρο «Λυρικό», τοϋ οποίουή έξουδετέρωση ήταν δυσχερέστατη, λόγω τοϋ ότι έπροστατεύετο μέ πρόχωμα άπό
σάκκους γεμάτους άμμο. Οί προετοιμασίες αυτές μαρτυρούσαν, ότι έπέκειτο σφοδρά
επίθεση τών κομμουνιστών κατά τοϋ Τμήματος.
Πράγματι στις 11.30 μ.μ. (23.30' ώραν), δηλαδή τά μεσάνυχτα, 1500 περίπου
κομμουνισταί πού είχαν συγκεντρωθή στήν πλατεία Βάθης καί έφανατίσθησαν γ ^
να έπιτεθοΰν καί σφάξουν τούς «χΐτες», όπως έκάλουν τούς άστυνομικούς τοϋ Θ'’
Τμήματος, άρχισαν νά κυκλώνουν τό Τμήμα άπ’ όλες τις παρόδους. Τέλος έξέσπασεαίφνιδιαστικά μεγάλη επίθεση τών κομμουνιστών, οί όποιοι άρχισαν νά βάλλουνκατά τοϋ οικήματος άπό έξ σημεία ταυτοχρόνως καί κατά μέτωπον άπό τούς οδούς
Σολωμοϋ καί Γ ' Σεπτεμβρίου. Τά πυρά τών κομμουνιστών ήσαν καταιγιστικά καί.
^Χρησιμοποίησαν παντός είδους όπλα, ήτοι βαρειά πολυβόλα, όλμους, έκρηκτικές
ύλες, χειροβομβίδες, αύτόματα καί άραβίδες. Οί άστυνομικοί όμως τούς περίμεναν
άγρυπνοι, άφοϋ τούς άφησαν νά πλησιάσουν σέ άπόσταση 50 μέτρων, άρχισαν
ομαδικά πυρά καί έτσι τούς άνάγκασαν νά οπισθοχωρήσουν μέ μεγάλες άπώλειες
σέ νεκρούς καί τραυματίες. Τούς νεκρούς, τούς μετέφεραν καί τούς έθαψαν στον πε~
βολο τοϋ ναοΰ τής Α γ ία ς Μαρκέλλας, παρά τό Βοτανικό.
—
Ά λλά οί επιθέσεις έπανελήφθησαν έξ ίσου έντονες καί μέ πείσμα, χωρίς όμως
αποτέλεσμα, γιατί ή άμυνα ήτο σταθερή καί πεισματώδης. Πλέον τών 100 χειρο
βομβίδων έρρίφθησαν κατά τοϋ Τμήματος, δεμένες μάλιστα άνά δύο, πού πολλές
εξερράγησαν μέσα στο οίκημα. Οί έκκρήξεις τών χειροβομβίδων αυτών, τών όλμων
και διάφορων εκρηκτικών υλών καί φιαλών πετρελαίου, έκαναν ώστε νά σείεταε
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ολόκληρο τό οίκημα. Ά λλα οί άστυνομικοί, έμειναν ακλόνητοι στις θέσεις των.
Κατά τις επιθέσεις αύτές, μια ομάδα δυναμιτιστών κομμουνιστών κατώρθο^σε διά
τών όδών Σωκράτους-Σολωμοΰ νά φθάση πλησίον του Τμήματος γιά νά κάμη
υπονόμευση. Οί σκοποί όμως, άρχιφύλαξ Θ. 15 Παπαφιλιππόπαυλος Δ., καί άστυφύλαξ Θ. 34 Παπαθανασόπουλος Άθαν. τούς άντελήφθησαν καί τούς έπυροβόλησαν. ’Εκείνοι έγκατέλειψαν τη δυναμίτιδα καί έτράπησαν εις φυγήν.
Στην απόκρουση τής έπιθέσεως αύτής τών κομ
μουνιστών, συνετέλεσαν πολύ καί οί Ά στυν. Διευθυνταί κ. κ. ’Ιωάννης Τζαμαλούκας καί Ά λ . Θεοφανίδης, οί όποιοι εύρίσκοντο στην οικία τής όδοΰ Σολωμοϋ καί Γ ' Σεπτεμβρίου καί έβαλλαν συνεχώς καί
άποτελεσματικώς μέ αυτόματα όπλα.
Ε π ίσ η ς έβοήθησαν πολύ καί οί : Ζύγουρης
Γεώργ., τελωνοφύλαξ, άδελφός του άστυφ. Μ. Ζύγουρη καί ό ιδιώτης Χρηστάκος Ν ., άδελφός του ά
στυφ. Χρηστάκου Πολυζώη, οί όποιοι άπό τής πρώ
της ήμέρας τής στάσεως άκολούθησαν τή δύναμη του
Τμήματος καί προσέφεραν τις υπηρεσίες τους μαχόμενοι μέ αυτοθυσία καί γενναιότητα, κατά τρόπον
πού προκάλεσε τον θαυμασμό καί τούς επαίνους τών ’Αξιωματικών.
Τελικά οί κομμουνισταί λυσσώντες κυριολεκτικά, άναγκάσθησαν νά υποχω
ρήσουν καί νά οχυρωθούν στις γωνίες τών παρόδων καί άπό εκεί μέ χωνιά άρχισαν
νά φωνάζουν «παραδοθήτε, προδότες, χαφιέδες. Σάς δίνουμε μιά ώρα προθεσμία γιατί
άλλωώς θά σάς σφάξουμε, θά σάς γδάρουμε».
Ή προθεσμία όμως έληξε καί αύτοί συνέχισαν τις απειλές των, μέχρι τό πρωί
τής 11-12 -1 9 4 4 , χωρίς νά παίρνουν απάντηση άπό τούς άστυνομικούς, οί όποιοι
έγνώριζαν νά άπαντοϋν οχι μέ φωνές άλλά μέ τά όπλα τους μόνο.

Δ ε υ τ έ ρ α - 11 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1 944.
Μέ τά ξημερώματα τής Δευτέρας, 11 Δεκεμβρίου, οί κομμουνισταί άφοΰ ένισχύθησαν καί άνασυντάχθηκαν κατά τήν νύχτα, έπετέθηκαν μέ μεγαλύτερη μανία
καί λύσσα, γιά νά υποχωρούν όμως κάθε φορά μέ σοβαρές γι’ αύτούς άπώλειες. Οί
άστυνομικοί άτσαλωμένοι άμύνοντο καί άπέκρουον άποτελεσματικά καί φονικώτατα
τούς κομμουνιστάς. "Ε τσι ή μάχη συνεχίζετο μέχρι τό μεσημέρι (12η) ώοα.
νΐόγω τού ότι ή δύναμις τής 'Τποδ. Τροχαίας Κινήσεως εΐχεν άποσυρθή, οί κομμουνισταί έπολιόρκησαν στενώτερα τό Δ' Τμήμα καί έβαλλαν άπό παντού καταιγιστικώς. Τά πυρομαχικά είχαν σχεδόν έξαντληθή καί είχαν άπομείνει μόνον οί
χειροβομβίδες. Έ ν τούτοις ή άμυνα έπρεπε νά συνεχισθή μέχρις ότου έλθουν ενι
σχύσεις έκ τής Διευθύνσεως ή άποφασισθή έξοδος τών άνδρών στην κατάλληλη
στιγμή. Οί κομμουνισταί άπό τό βόρειο μέρος είχαν πλησιάσει' πολύ, οπότε
παρέστη ανάγκη νά καταληφθή ή πολυκατοικία Κουζούμη, ϊνα έξουδετερωθή φωληά κακοποιών, εύρισκομένη εις οικίαν παραπίεύρως αύτής. Οί στιγμές ή σαν σο
βαρές, γιατί άν οί κομμουνισταί κατελάμβαναν τήν πολυκατοικία αύτή, θά είχαν
καταστήσει αιχμάλωτο τήν άστυνομική δύναμη καί άδύνατο τήν έξοδό τηε. Τότε
μέ ηρωισμό καί αύτοθυσία ό ’Αστυνόμος Α' (νυν Διευθυντής) κ. Δημ. Ζαγκλής,
μέ τούς άρχ. Θ. 2 Π. Λαμπρόπουλον, Θ 1 Τσιγκόγιαννην Φώτιον καί τον άστυφ.
Θ 55 Καράμπαμπαν Θ. είσεχώρησαν στο κτίριο τούτο καί εξουδετέρωσαν τον κίν
δυνο. ’Εν τώ μεταξύ τά πυρά τών άστυνομικών άραίωσαν, ενώ τών κομμουνιστών
έπυκνώνοντο καί όλμοι καί χειροβομβίδες έξερρυγνύοντο μέσα στο οίκημα, μέ
άποτέλεσμα νά φονευθή ό άστυφ. Θ 8 6 Μαρτίνης Δημ., πού πολεμούσε στον 4ο
όροφο μέ τραύμα στό κεφάλι. Ε π ίσ η ς έτραυματίσθησαν οί έξης: άπό θραύσματα
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χειροβομβίδας στο δεξιό μάτι καί στο γλουτό σοβαρώς, ό άρχ. Θ 16 Χριστακάκος
Μήνας, ό άστυφ, Θ 32 Μαρίνος ΓΙαναγ., άπό χειροβομβίδα ενώ πολεμούσε στον εξώ 
στη του 2ου ορόφου, ό άστυφ. Θ 49 Λιβάς ’Αλέξανδρος, στο δεξί μάτι σοβαρώς,
στον εξώστη του 2ου ορόφου. Ό αστυφ. Θ 89 Γκλιατης Σταματης, στο δεςι μάτι
καί οί άστυφύλακες Κ 40 Γαβρας II., Θ 59 Ζαχαρόπουλος καί Κ 364 Λυμπερόπουλος.
’Έ τσ ι ή μάχη, με θύματα άρκετούς αστυνομικούς, συνεχιζετο αμείωτη μέχρι
της 17.30' ώρας (5.30' μ.μ .) ' Η αναμενόμενη ένίσχυση τής Άστυν. Δ/νσεως δεν
εφαίνετο. Τότε σέ σύσκεψη του Διοικητοϋ Γ . Κωστοπούλου, των ’Αξιωματικών καί
των στρατιωτικών συμβούλων, έκρίθη σκόπιμος η έξοδος τής δυναμεως, για να
χρησιμοποιηθή επωφελέστερα. Πράγματι έμελετήθη καλα η έξοδος και άρχισε την
18ην ώρα. 'Ο άστυφύλαξ Σαντοριναΐος ’Ιωάν., τής 'Υποδ. Γεν. ’Ασφαλείας, άρχισε
νά ρίχνη χειροβομβίδες στη διασταύρωση των οδών Άριστοτελους και Σολωμοϋ καί
αμέσως οί άνδρες βγήκαν ακροβολισμένοι καί διά τής έδοϋ Σολωμοϋ-Πατησιων
Ιφθασαν στην 'Υποδ/νση τής Γεν. ’Ασφαλείας. Τελευταίοι άπεχώρησαν ό Διοι
κητής Γ . Κωστόπουλος καί οί στρατιωτικοί Σύμβουλοί κ.κ. Σκαλαΐος και Φλώρος.
Μετά την εγκατάλειψη του Δ' Τμήματος, άπό τή δύναμη τού Θ' Άστυν.
Τμήματος, οί άνδρες αυτής μετεφέρθησαν έκ τής Ί π ο δ . Γεν. ’Ασφαλείας, με Αγ
γλικά αυτοκίνητα, στην Άστυν. Δ/νση, όπου διενυκτέρευσαν καί χρησιμοποιηθησαν
σέ άλλες επιχειρήσεις, μέχρι τής 28-12-1944, οπότε έπέστρεψεν στο Θ' Άστυν.
Τμήμα, τοϋ όποιου ή περιφέρεια εΐχεν έν τώ μεταξύ άπελευθερωθή.
8 6 . Ποιοι άστυνομικοί τοϋ Θ' ’Αστυνομικού Τμήματος ελαβον μ έ
ρος στις μάχες τοϋ Δ' ’Αστυνομικού Τ μ ή μ α τος.
Οί άστυνομικοί τού Θ' Τμήματος πού έπολέμησαν ήρωϊκώτατα στο Δ' Ά 
στυν. Τμήμα άπό 8 'έως 12 Δεκεμβρίου 1944 ήσαν οί έξής: Διοικητής, ’Αστυνόμος
Α' Κωστόπουλος Γεώργ., 'Υποδιοικητής Άστυν. Β 'κ . Χατζηλάου Κων., Διοικητής
του Θ' Παραρτήματος Ασφαλείας Άστυν. Β 'κ . Άγγελόπουλος Άθαν., Αστυνόμος
τής Ζ' Ύποδ /νσεως κ. Στάϊκος Ί.,'Υπαστυνόμοι κ.κ. Βλογιαννίτης Παναγ., Φωτεινός
Ά ντώ ν., Παπαγεωργίου Δημήτρ., Σούτης Κωνστ., Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Κουφοπουλος Χρ., Κορογιαννάκος ΓΙετρ., Άρχ/κες Θ 1 Τσικόγιαννης Φ ω τ., Θ2 Λαμπροπουλος Παναγ., Θ 4 Κανελλόπουλος Κων., Θ 5 Σιμακος Νικ., Θ 6 Τσιτσώνης Χρυσό
στομος, Θ 8 Κικίλιας Βασ., Θ 13 Λυμπεράτος Σ π., Θ 12 Κλάδης Ά ναστ., Θ 16
Χριστακάκος Μηνάς, Θ 15 Παπαφιλιππόπουλος Δημ., Θ 17 Άναστασόπουλος
Ά λ έ ξ ., Ύπαρχ. Θ 21 Κατσαρός Ά λ ., Ά στυφ. Θ 25 Άλεξανδράτος Εύάγγ., Θ 29
Μόρμορης Σπυρ., Θ 32 Μαρίνος Παναγ., Θ 34 Παπαθανασόπουλος Άθαν., Θ 35
Κολλιόπουλος Στυλ., Θ 36 Παπανικολόπουλος Κων., Θ 39 Ζαχαριάδης Παντ.,
Θ 42 Μπαλάσας Παναγ., Θ 43 Άσημακόπουλος Έ λευθ., Θ 64 Νικολόπουλος 'Η 
ρακλής, Θ 49 Λιβάς Ά λ έ ξ ., Θ 50 Θαλάσσης Γεωργ., Θ 51 Κουγιεντάκος Άνδρ.,
Θ 53 Γιαννακόπουλος Παναγ., Θ 55 Καράμπαμπας Θεμ., Θ 56 Γαλανής Νικ.,
Θ 58 Τσελώνης Χρ., Θ 59 Ζαχαρόπουλος Κωνστ., Θ 61 Γουδέλης Δ ., Θ 62 Μανιώτης Σπυρ., Θ 63 Ρουσάκης Ά γ γ ., Θ 64 Μπέτσιος Φ ., Θ 65 Καλφάκης Χρήστ.,
Θ 66 Πολυχρονόπουλός Δ ., Θ 67 Φωτόπουλος Ί . , Θ 68 Γκιώνης X ., Θ 75 Σαλαντής Ν., Θ 76 ΙΙαναγόπουλος Χρ., Θ 85 Χρηστάκος Π., Θ 87 ΡοΰσσοςΝ., Θ 89
Γκλιάτης Σ ., Θ 86 Μαρτίνος Δ. καί τού Θ' Παραρτ. Ασφαλείας: Ύπαστυν. κ.
Σκλαβοΰνος Α., Άρχιφύλακες Κ 39 Μπαϊρακτάρης Π ., Κ 40 Γαβρας Π ., "Α στυ
φύλακες Κ 551 Ζυγούρης Μ., Κ 562 Καλποΰρος A., Κ 208 Μυλωνόπουλος Σ .,
Κ 364 Λυμπερόπουλος Γ ., Κ 513 Κολοβός Ε ., Κ 375 ΤσάλαςΒ., Θ 27 Ιναλιπέτσης
Π ., καί οί οΐκειοθελώς άκολουθήσαντες τήν άστυνομική δύναμη, τελωνοφύλαξ Ζυ
γούρης Γ ., άδελφός του άστυφ. Ζυγούρη Μ. καί ό ιδιώτης Χρηστάκος Ν. άδελφός
τοϋ αστυφ. Χρηστάκου Π ., ήτοι σύνολον δυνάμεως μετά τών ιδιωτών 65.
Εις όλους αύτούς άνήκει ή ευγνωμοσύνη τής Αστυνομίας καί τής Πατρίδος.
(Ε ΐςτό έπόμενον ή δράσις ετέρων 'Υπηρεσιών τής Άστυν. Δ/νσεως Αθηνών).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
'Υπό κ. Κ . Δ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Εκτάκτου Καθηγητοΰ της Ψυχιατρικής καί Νευρολογίας__________
(Σ υ ν έχ εια εκ τ ο ν π ροη γουμ ένου κ α ι τ έλ ο ς )
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

2 6 4—'Η φ α ν τ α σ ία ώ ς π α ρ ά γ ω ν π ρ ο φ υ λ ά ζ εω ς ά π ό τ ο ν π ολ έμ ου .
1 7 —Ε ίν α ι σ κ ό π ιμ ο ς κ α ι ω φ έλιμ ος δ ιά την έξέλ ιξιν τ ή ς ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς ή κ α τ α σ τ α σ ις
τή ς α ιώ ν ια ς ειρη νη ς;

*
* *
1 6 . 'Η φ αντα σία ώς π αράγω ν π ρ οφ υ λά ξεω ς άπό τοϋ π ο λ έμ ο υ .
Ή φαντασία ώς παράγων προφυλάξεως άπό τοϋ πολέμου.
Διά την προφύλαξιν άπό τοϋ πολέμου άξιος λόγου παράγων είναι ό τής φαν
τασίας. Την φαντασίαν ημών δέον νά μήν άπασχολοΰμεν περί τον πόλεμον. Πρεπει
νά συνηθίσωμεν νά φανταζώμεθα τον πόλεμον ώς μή δυνάμενον νά ύπάρχη. II αλλαγή
τής κατευθύνσεως τής φαντασίας θά έπιφέρη καί αλλαγήν τής προς τον πόλεμον
ψυχικής κατευθύνσεως ημών.
γυνή
αύτής ή ό άνήρ
ρός την νοοτροπίαν καί την συναισθηματικότατα τής γυναικος.
λεμος άντίκειται προς
ίρχει ή βάσιμος προσδοκία, ότι ή σύν τώ χρόνω άνάπτυξις και η
Έ ν τελεί ύπάρχ
'θοώπω τών πνευματικών καί ήθ
ήθικών στοιχείων
θέλει άποτελεσει
πουτανεία έν τώ άνθρώπω
ψ
κακοΰ.
rov σημαντικότερου παράγοντα προς έξαφάνισιν
Ή έν τώ άνθρώπω προϊοΰσα κυριαρχία τοϋ πνεύματος άποτελεΐ νόμον εςελίξ εως καί επομένως ό άνθρωπος θά καταστή τελικώς τόσον πνευματικός, ώστε να
δύναται νά κυριαρχήση τών παθών του. ( ‘ )
Προς την κατεύθυνσιν ταύτην, βαίνει αναμφιβόλους ό άνθρωπος. Φαίνεται

σημερινή κοινωνία έκαμε πρόοδον έστω καί ενός βήματος προς.την ηθικήν, παρά την
διαπαιδαγώγησιν την οποίαν εδεχθη και δεχεται συνεχώς επι χιλιετηρίδας υπο της
θρησκείας, τών φιλοσόφων κλπ.
Πάντως ύπάρχουν ενδείξεις πείθουσαι, ότι έν τώ άνθρώπω υπάρχουν καί συ
νεχώς αναπτύσσονται παραάλήλως προς τήν άνάπτυξιν τοϋ πνεύματος καί τά ηθικά
στοιχεία. Ταϋτα άποτελοϋν, ώς δεχόμεθα, έμφυτον ψυχικήν λειτουργίαν. Κρατυ
νόμενα δέ θά έπικρατήσουν έν τή ψυχική ζωή καί θά κατευθύνουν τον άνθρωπον κατα
διάφορον τοϋ μέχρι τοΰδε τρόπον. Προς τό παρόν τό ασυνείδητον τής άνθρωπότητος
γέμον μίσους καί σκληρότητος διέπει τάς πράξεις τών άτόμων καί Κρατών. Έ φ
όσον όμως παραλλήλως καί έμφύτως υπάρχει καί ή τάσις προς τό αγαθόν, αυτή είναι
τό εχέγγυον τής μελλούσης ήθικοποιήσεως τής άνθρωπότητος.' Ό άνθρωπος έςελισ-

γκεφαλοποιήσεως %
_
.
.
.
όταν τό άτομον καί ή άνθρωπότης έξελιχθή μέχρι σημείου,ώστε ό φλοιός νά απόκτηση πλήρη υπε
ροχήν επί τοϋ κορμοϋ τοϋ εγκεφάλου, τότε ελπίζει τις εις τήν κατάπνιξιν τών τάσεων έκείνων,
αίτινες όδηγοΰν εις τον πόλεμον.
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σόμενος καταπνίγει διαρκώς τάς άντικοινωνικάς του εκδηλώσεις. Αλλά τδ άγριον
θηρίον έν τώ άνθρώπω δέν έχει είσέτι έξουδετερωθή.
Εις τήν προσπάθειαν της προωθήσεως τοϋ άνθρώπου προς την είρηνικωτέραν
έξέλιξιν ό ιατρός είναι λίαν ένδεδειγμένος ( 1) καί δέον νά άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν.
Αλλά καί πας τις δέον νά ύποβοηθή, ώστε νά συντέλεση εις τήν τοϋ μεγίστου των
ανθρωπίνων κακών θεραπείαν, ή έπίτευξις τής οποίας αποτελεί ιδιαίτερον καθήκον
καί επιταγήν παντδς πεπολιτισμένου άτόμου.
'Ο Oswald έγραφεν έπ’ αύτοϋ τώ 19.13 εις τήν «Φιλοσοφίαν των άξιών».
«'Όλος ό κόσμος συμφωνεί, δτι ή παρούσα κατάστασις τής εξοπλισμένης ειρήνης
είναι ανυπόφορος. ’Απαιτεί άπό τά διάφορα έθνη ύπερβολικάς θυσίας, άνωτέρας των
εξόδων δι’ έργα πολιτισμού, χωρίς δι’ αύτών νά επιτυγχάνονται σκοποί θετικής
αξίας. Έάν ή άνθρωπότης εϋρισκε τρόπον νά άποφύγη τούς εξοπλισμούς διά πολέ
μους, οίτινες: δέν πρόκειται νά συμβοϋν(2) τήν δέσμευσιν ένος μεγάλου μέρους τών
ανθρώπων προς έκπαίδευσιν διά πολεμικούς σκοπούς καί δλας τάς πολλαπλάς άλλας
ζημίας, τάς οποίας προκαλεΐ ή παρούσα κατάστασις, θά έπετυγχάνετο δι’ αύτών
αφάνταστος οικονομία ένεργείας, ώστε άπό τής στιγμής ταύτης νά άναμένη τις μίαν
άφάνταστον άνθισιν τοϋ πολιτισμού. Διότι ό πόλεμος καθ’ δμοιον τρόπον ώς καί ο
προσωπικός άγών, είναι βεβαίως τό άρχαιότερον γεγονός έν τή ζωή τής άνθρονπότητος, άλλ’ άκριβώς ώς έκ τούτου τό άσκοπώτερον καί τό έπιφέρον τήν περισσοτεραν σπατάλην ένεργείας. 'Η πλήρης εξάλειψες τοϋ δυναμικού ι?αί τοϋ πραγματοποιουμένου πολέμου, συνιστα ένεργόν καί έντονον προσταγήν καί αποτελεί σπουδαιότατον έργον τοϋ πολιτισμού τών ήμερών μας».
Ή έποχή ημών αντιπροσωπεύει εποχήν σφοδρώς χειμαζομένην, καθ’ ήν,
ώς λέγει ό R abintranthe Tagore, ό άνθρωπος παρουσιάζεται λίαν έξηγριωμένος. Ο πόλεμος άνέπτυξε τό μίσος εις μέγιστον βαθμόν καί έθεσε εις δράσιν
το ένστικτον τής καταστροφής. Τό μίσος θά έξακολουθή έπί μακρόν είσέτι τροφο
δοτούν τήν πολεμικήν έγκληματικότητα. Εν τούτοις ή άγριότης θά ύποχωρήση
τελικώς, αί δέ μεταξύ τών Κρατών διχόνοιαι θά καταπαύσουν άφοϋ τά Κράτη διέλθουν τήν αυτήν έξέλιξιν, δπως τά άτομα καί άχθοϋν εις πλήρη ήθικοποίησιν.
Οί λαοί ανέκαθεν ένοστάλγησαν τήν κατάργησιν τοϋ πολέμου καί τά άγαθά τής
αιώνιας ειρήνης. Ό Πλάτων θεωρεί ώς μέγιστον άγαθόν τής Πολιτείας τήν ειρή
νην. Ό Εμπεδοκλής γράφει: «Άλλοίμονον εις δέ άθλιον γένος κακοτύχων άνθρώπων
γεννηθέντων έκ τοιαύτης έριδος καί θρήνου. Δέν βλέπετε, πώς κατασχίζετε άλλή-

ουργημα τών άνθρώπων νά καταστρέψουν μίαν ζωήν καί νά τρώγουν σπαράσσοντα
μέλη. 'Όλα ήσαν πράα. Πτηνά καί ζώα προσκολλώνται φιλικώς καί μετ’ έεμπιστοσυνης εις τούς ανθρώπους...καί έκαιεν ή φλόξ τής άγάπης». (F R G 128—14(
146).
Ο Εύριπίδης λέγει: «ή (Ειρήνη) πρώτα μέν μούσαισι προσφιλεστάτη, γόοισι
δ εχθρά, τέρπε’ται δ’ εύαιδίά, χαίρει δέ πλούτω. Ταΰτ’ αφέντες οί κακοί πολέμοις
αναιρούμεσθα».. Ό δέ Γρηγόριος ό Θεολόγος γράφει: «Ειρήνη φίλη, τό γλυκύ πράγμα
και ονομα, δ νϋν έδονκα τώ λαώ καί άντέλαβον. Ειρήνη φίλη, τό παρά πάντων μέν
επαινουμενον άγαθόν, ύπ’ ολίγονν δέ φυλασσόμενον, ποϋ πότε άπέλιπες ήμάς, τοσοϋτες έξ ου χρόνος ήδη καί πότε έπανήξεις ήμΐν;»
, ,
Τήν έπίτεύξιν τής ειρήνης έφαντάσθησαν παντοιοτρόπως οί άνθρωποι. Πολλοί
ενομισαν ταύτην δυνατήν διά τής διά τοϋ πολέμου δημιουργίας κοσμοκρατορίας
τίνος. Ο Τάκιτος έπίστευε τοϋτο διά τήν Ρωμαϊκήν αύτοκρατορίαν. Κατά τήν Ναπολεοντειον έποχήν έπιστεύετο ώσαύτως τοιοΰτον τι. Εις τήν καθ’ ήιχά,ς
η μ ας bεποχην
) Σ. Καλλιάφα : Διάνοια, έτιστήμη καί ήθική προκοπή σελ. 70. 1944.
(2) Εις τήν προσδοκίαν ταύτην ήπατήθη ό γράψας.

Ή ψυχολογία του πολέμου
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-ή «Κοινωνία των Ε θνώ ν», νυν δέ ό « ’Οργανισμόςτων 'Ηνωμένων Εθνών»προτίθεται

ϊερω
σ·τερούμενα δέ καί αύτής τής καλής πίστεω ς φαίνονται πολύ ασθενή, ΐνα δυνηθοΰν
τήν προς τον πόλεμον ροπήν τοΰ ανθρώπου καί άποτελοΰν ώς βλέπομεν
ναά άνακόψουν
ανα
ριάλλον πολεμικόν στίβον παρά έστίαν άκτινοβολίας τής ειρήνης.
’Εσχάτως θεωρείται ώς σημαντικός παράγων εναντίον τού πολέμου τό γεγο
νός τής άνακαλύψεως λίαν καταστρεπτικών πολεμικών μέσων, ώς π.χ. ή βόμβα
τοΰ άτόαου, ένεκεν τών όποιων ό πόλεμος μέλλει να άναιρέση εαυτόν λόγω των συ
νεπειών του. "Οταν όμως βλέπη τις τήν συμπεριφοράν τών άνθρώπων, τών ζώντων
είσέτι έν μέσω τών έκ τοΰ πολέμου ερειπίων, καταλαμβάνεται ύπό τής άπαισιοδοξίας

Ιδια ιτέρ ω ς εις τήν καθ' ημάς εποχήν παρατηρεί τις συνειδητήν προσπάθειαν υπέρ
πής ειρήνης. Οί λαοί σήμερον έθεσαν τήν ειρήνην ώς πρόβλημα καί σκοπόν. Τούτο
είναι τουλάχιστον παρήγορον.
17. Ε ίναι σκόπιμος καί ω φ έλ ιμ ο ς διά τήν έξέλιξιν τής άνθρω πότητος ή κατάστασις τή ς αιώνιας ειρήνης ;
Είναι όμως σκόπιμος καί ωφέλιμος διά τήν έξέλιξιν τής άνθρωπότητος ή
κατάστασις τής αιώνιας ειρήνης; Είναι δυνατή η εξαλειψις τού φαινομένου τού πολέ
όρ
άλλα νά στραφή προς άλλους σκοπούς καί ούχί προς τήν άλληλοεξόντωσιν. Ώ ς δέ
ό άνθρωπος από τήν κατάστασιν τοΰ έντελώς άγριου ζώου προήχθη εις πεπολιτισμένον δεσμεύσας πλείστας όσας πρωτογόνους ψυχικάς λειτουργίας καί κατευθύνας
-τήν ενέργειαν αύτών προς άλλους σκοπούς, ουτω είναι δυνατόν καί ή προς πόλεμον
■ψυχική ενέργεια, νά παροχετευθή αλλαχού, χωρίς ή παύσις τής λειτουργίας ταύτης
νά συνεπιφέρη διαταραχήν εις τήν έξέλιξιν του. Ό άνθρωπος παύσας νά είναι πρωτόγονος καί γενόμενος πολιτισμένος δέν κατέστρεψεν είμή μόνον τήν πρωτόγονον ιδιό
τητα τής ύποστάσεώς του. Ε π ομ ένω ς είναι δυνατή ή δέσμευσις τής προς τον πό
λεμον ψυχικής ένεργείας καί ή διάθεσις αυτής προς σκοπούς πνευματικούς.
Ό άνθροπτος άσυνειδήτως προαισθάνεται τήν μελλοντικήν ταύτην έξέλιξιν
καί διαμόρφωσίν του. Δ ι’ ό έζησε καί ζή μέ τήν έλπίδα τής αιώνιας ειρήνης.
Τήν έπέλευσιν τής έποχής τής ειρήνης προησθάνθησαν οί άνθρωποι ιδίως οί
εμπνευσμένοι έξ αύτών, δηλαδή οί προφήται, οί ποιηταί, οί φιλόσοφοι. Πολλοί τουτο,ιν έφαντάσθησαν, ότι ή έν λόγω έποχή ύπήρξε κάποτε εις τό παρελθόν. Τούτο δέν
άνταποκρίνεται εις τήν πράγματιτότητα. Ή έποχή αυτή μέλλει νά έλθη. 'Η άνθρωπότης έν τώ μέλλοντι θά διαπαιδαγωγηθή άπό τής άγριότητος, τής βαρβαρότητος
καί τοΰ κανιβαλισμού εις τον άνθρωπισμόν καί τον πολιτισμόν. 'Ο άνθρωπος μέλλει
-νά γίνη άνθρωπος, ΐνα μή μεταπέση πλέον εις τον κανιβαλισμόν τού πολέμου. "Ας
μή άπατώμεθα όμως εις συντόμους προβλέψεις καί προφητείας, διότι έπί τού πα
ρόντος ούτε τό ήθος τοΰ ατόμου, ούδέ ή συγκρότησις τής κοινωνίας είναι τοιαύτη,
ώστε νά άποτελή εχέγγυον διαρκούς ειρήνης.
Κάποτε όμως θέλει άνατείλη ή ήμέρα τής αιώνιας ειρήνης, καθ’ ήν θά παύση
νά ίσχύη τό hom o m om inis lupus est, τό δίδαγμα δέ τής άγάπης καί τής
ειρήνης, τό όποιον ό θειος διδάσκαλος έξύψωσε μέχρι του απολύτου άνευ ουδενος
περιορισμού, θά ευοη πλήρη πραγματοποίησιν.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΑΗΝ.ΠΟΙΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΟΥΣ 1950
-----------------------------

'Τ - 6 του καθηγητοϋ της Παντείου ’Ανώτατης
Σχολής Πολιτ'.κών ’Επιστημών καί των Σχολών
'Τπαστυνόμων καί ’Αξιωματικών Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς----------------------------κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ . ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

( Σ υ ν έ χ ε ια ε κ το ϋ προηγουμένου )<
V. Ψ υχοδιαγνω στική τω ν π αιδα γ ω γ ο υ μ έν ω ν .
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Υ . ψ υχοδιαγνω στική τω ν παιδαγωγουμένων .
Ό παιδαγωγός, εϊτε είναι ό δικαστής άνηλίκων, είτε άλλος τις, βεβαίως πριν
ή άρχίση τό παιδαγωγικόν αύτοΰ έργον, οφείλει νά έπιχειρήση ψυχοδιάγνωσιν τουύπό διαπαιδαγώγησιν άνηλίκου έγκληματίου. Ή διαμορφωθεισα πληρέστερα μέ
θοδος είναι ή τής «ατομικής ψυχοβιολογικής είςετασεως». Αυτή εκτείνεται και εις:
την έ'ρευναν τής σωματικής πλευράς τής προσωπικότητος τοϋ άνηλίκου. Μή λησμονώμεν άρνητικώς μέν ότι πολλαί κακίαι ελκουσι την αφετηρίαν εκ σωματικών ατε
λείων καί άμαρτιών τής σωματικής διαπλασεοις, θετικώς δε ότι πολλαι αγναι και.
γενναΐαι δράσεις καί τό ψυχικόν σθένος ελκουσι την άρχήν έκ τής σωματικής υγείας
καί τοΰ σθένους τοϋ σώματος. 'Η παρατήρησις δέ τής εγκληματολογικής ανθρω
πολογίας δεικνύει, οτι ό κόσμος των εγκληματιών αποτελείται κατα μεγα ποσοστον
έκ καχεκτικών άνθρώπων, οί όποιοι είναι αύτόχρημα «θνησιγενή στοιχεία τής φυλής».
'Η σύγχρονος πρακτική τοϋ ’Αθηναϊκού δικαστηρίου άνηλίκων, περιορίζουσα.
τήν έρευναν εις τον έλεγχον μόνον των κοινωνικών ορών διαβιωσεως τοϋ δικαζό
μενου άνηλίκου καί άγνοοϋσα τήν έρευναν τής ψυχοσωματικής πλευράς τής προσω
πικότητος, θεωρητέα ώς άνεπαρκής. Καί πάλιν τονίζομεν τήν άνάγκην τής δημιουρ
γίας άφ’ ενός μέν επιστημονικών κέντρων ψυχοβιολογικής παρατηρήσεως, αφ ετέ
ρου δέ ενδιαιτημάτων παρατηρήσεως άνηλίκων τροφίμων.
Υ Ι . Σκοπός τής αναμορφωτικής ά γ ω γ ή ς.
1. Σκοπός τής καθ’ όλου άγωγής παντός άνηλίκου είναι ή «μόρφωσις» τοΰ;
χαρακτήρος αύτοϋ έν οψει ιδεώδους τίνος προτύπου. Το είδος τοϋ τελευταίου στα
σιάζεται.
2. Κατεύθυνσις τής ειδικής άγωγής τών άνηλίκων έγκληματιών, έκδηλωσάντων διά τής διαγωγής των άτελείας χαρακτήρος, είναι ούχί άπλώς ή μόρφωσις,
άλλ’ ή «άναμόρφωσις» τοϋ χαρακτήρος των έν όψει τοΰ ιδεώδους τής συμφιλιωσεως
αύτών μετά τής κοινωνίας άφ’ ής άπεξενώθησαν, άλλαις λέξεσι τής «άνακοινωνικοποιήσεως» αύτών ( Resozialisierung). Τήν έννοιαν ταύτην άποδίδει περισσότερον
ό όρος τοΰ 'Ελληνικού κώδικος «άναμορφωτικά μέτρα κατ’ άνηλίκων» άντί τής ονο
μασίας «παιδαγωγικά», ής ποιείται χρήσιν φερ’ είπεϊν ή Γερμανική διατύπωσις.
Υ Ι Ι . "Ορια τής δυνάμεως τής άγω γής επί τώ ν άνηλίκων έγκ λη μ α τιώ ν.

α) Ψ υ χ ο λ ο γ ί α

τής

κτήσεως.

1. 'Υπό τό πρίσμα τών καλουμένων «ψυχολογιών τής κτήσεως» άπαντώμεν
έν πρώτοις τήν θεωρίαν τοΰ ε μ φ ύ τ ο υ (N ativism us). Αΰτη ύποστηρίζουσα ότο
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ό άνθρωπος έρχεται εις τόν κόσμον έτοιμος έν σμικρογραφία, hom unculus, καί.
έπικαλουμένη τόν «νόμον τής κληρονομικότητος», άρνειται ω.ανδηποτε ισχυν εις
ττν άγωγήν. Μνημονεύομεν τόν Schopenhauer, διδάσκοντα οτι έκαστος άνθρωπος,
κέκτηται ’ίδιον χαρακτήρα έμφυτον καί αμετάβλητον. Έ ν συνεχεία παραπεμπομεν
εις τόν Η. Ibsen, περιγράφοντα δι’ εντόνων χρωμάτων εν τω περιφημω δραματι.
του «Βουκόλακες», πω ς παρά τοΐς έπιγόνοις έπανεμφανίζονται ανάγλυφοι αι κλη
ρονομικά'. ιδιότητες των γεννητόρων. 'Τπό την έννοιαν ταύτην, η κληρονομικοτης
χαοάσσει την ειμαρμένην έκάστου άνθρώπου, άφ’ ετέρου όμως αποβαίνει και ο «απα
μηχανής Θεός» διά την δικαιολογίαν των έλεεινών ένεργειων των ανθρώπων. > ^
"Αοα, κατά την τοιαύτην θεωρίαν τού έμφυτου, θεμελιουται ενθεν μεν από
λυτός απαισιοδοξία διά την τύχην των άνηλίκων έγκληματιών, ένθεν δε το ηθικώς,
άνεύθυνον αύτών. Καί τούτο διότι ούτοι, έχοντες έκ κληρονομικοτητος έμφυτον οι
κειότητα προς τήν φαυλότητα καί ορμήν προς τό κακόν και οντες θύματα της κακής
κληρονομικής ούσίας, όφείλουσι νά ροφήσωσι τήν κύλικα τής κακίας κατ αμεταπτώτως νά άκολουθήσωσι τήν οδόν τής άνηθικότητος, δηλονότι την υπο της κληρο
νομικότητος προσδιορισθεΐσαν συμφοράν καί ούδαμώς δύνανται να αποφυγωσι
ταύτην. Ά φ ’ έτέρου, έφ’ όσον οί άνήλικοι έγκληματίαι εγεννηθησαν εμφυτως πα
νούργοι, δεν δύνανται νά καταστηλιτευθώσιν ηθικώς. Θεμελιουται άλλαις λεξεσιν
«αμαρτία ανευ εύθύνης». Παραστατικήν εικόνα έν τή ζωή της άνω θεωρίας οφειλομεν εις τόν συγγραφέα τού άνθρωπίνου κτήνους (la b ete h u m am ej Ε . Zola. Θυτος:
ζωγραφεϊ τόν γόνον ακολάστου γενεαλογικού δένδρου, προσπαθουντα ματαιως να
άντιδράση εις τό κληρονομικόν φονικόν όρμέμφυτον καί διαπιστουντα μετά συναισθήσεως φρίκης, ότι τό τελευταίον τούτο όλονέν γιγαντουται εν εαυτω. Τοιουτοτρό
πως καταλήγει ούτος εις τόν φόνον τής φίλης του άνευ μίσους και ανευ οιασδηποτε:
άφορμής.
.
. . λ
,
> ~
2. Τήν θεωρίαν ταύτην έζήτησε νά άνασκευαση, υπο το κράτος των αυτών
ψυχολογιών τής κτήσεως, ή άκολουθήσασα εντελώς άντίθετον κατευθυνσιν θεωρία
τού έ π ι κ τ ή τ ο υ (E m pirism u s). Αυτή, ύποστηρίζουσα οτι ο άνθρωπος ερχεται.
εις τόν κόσμον πλήρως άνέτοιμος, οιονει άγραφος χάρτης (tabu a ia s a ), =.ισ εχο
μένος έν τγ) έπιγενεστέρα ζωγ) του μικρόν κατα μικρόν απαν το ψυχικόν και η ικον
περιεχόμενον αύτοΰ καί έπικαλουμένη ούχί πλέον τόν νόμον^τής κληρονομικοτητος,.
αλλά τόν άντίθετον «νόμον τού περιβάλλοντος», θεο^ρεϊ οτι η αγωγή κέκτηται απέ
ραντον δύναμιν.
,
„ ,
,
,
Κατά φυσικήν συνέπειαν -θεμελιουται ύπό τής θεωρίας του επίκτητου το μεν·
αισιοδοξία διά τό μέλλον τών έγκληματησάντων άνηλίκων, τό δε η ηθικη ευθυνη
αύτών. Φυσικόν, διότι ούτοι, θύματα όντες τής δυνάμεως του .κακού, ην ησκει το
δυσμενές άχρι τοΰδε περιβάλλον έν φ διεβίωσαν, δύνανται πλέον να διασωθωσι
διά τής 'έξασφαλίσεως έν τω μέλλοντι νέων όρων άγαθοΰ περιβάλλοντος, ιδίως δε
οοων νέας άγωγής, αγαθής, άσκούσης δύναμιν καλού. Ά φ ’ έτερου, εφ οσον οι ανή
λικοι δέν πιέζονται άπό άναγκαστικώς έπηρεαζουσών έμφύτων κακών, ορμών, δυνανται καί όφείλουσι νά έπιλέξωσι τήν οδόν τής άρετής, οντες ήθικως υπευθυνοι δια.
πάσαν έκ ταύτης έκτροπήν.
.
~
3. Ή ύπό τό κράτος τών αύτών ψυχολογιών της κτήσεως όιαμορφωθεισα
ένδιάμεσος σ υ γ κ λ ί ν ο υ σ α θεωρία (Konvergenzgedanke κατά τον λλ . S te r n )
διατείνεται, 8τι ό άνθρωπος, ών προϊόν τήςτε κληρονομικότητος και του περιβάλλον
τος, δέν έρχεται εις τόν κόσμον είτε έτοιμος, είτε άνέτοιμος, αλλ έρχεται απλώς
έχων ώρισμένας προδιαθέσεις (άγαθάς, πονηράς ή μιγαδικάς). 'Τφισταμεναι προ
διαθέσεις δέν δύνανται νά καταργηθώσι. Νέαι προδιαθέσεις δεν δύνανται να δημιουργηθώσιν’ Έ κ τών έν λόγω δέ προδιαθέσεων δύνανται ένιαι μέν, έάν ευνοηθωσιν υπο,
τού περιβάλλοντος, νά άναπτυχθώσιν, έν μείζονι ή έλάσσονι έκτασει, ετεραι δε να.
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Ίωάννου Κ. Παπαζαχαρίου

είναι δυνα
τήν θεωρίαν
ιής συνθέ, ιβάλλοντος.
Κατά ταύτα ή έκτεθεΐσα συγκλίνουσα θεωρία γίνεται πηγή περιωρισμένης
αισιοδοξίας διά τήν τύχην των ανηλίκων εγκληματιών, θεμέλιοί δέ περιωρισμένην
ηθικην εύθύνην αύτών. Εύλογον, διότι οί άνήλικοι είναι, κατά τήν θεωρίαν ταύτην,
επιδεκτικοί βελτιώσεως μόνον κατά τοσοΰτον, καθ’ δσον επιτρέπει τούτο ή φαυλό-

μων κακών ιδιοτήτων, άλλ’ όπωσοΰν έκ κακών προδιαθέσεων, δύνανται νά θεωρν
θώσιν ως περιωρισμένως ήθικώς υπεύθυνοι διά τάς παρεκτροπάς αύτών.
4. Εΐδικώτεραι άντιλήψεις τών θεωριών τών έμφύτων ιδιοτήτων ή τών προ
διαθέσεων διδάσκουσιν είτε: α) δτι πας άνθρωπος έρχεται εις τον κόσμον έχων πανούργον φύσιν, ενδεχομένως πανούργους προδιαθέσεις, εΐτε β) δτι έρχεται εις τον
κοσμον έχων άγαθήν φύσιν, ενδεχομένως άγαθάς προδιαθέσεις.
Εις τήν πρώτην ομάδα άπαισιόδοξων διά τό ήθικόν ποιόν τών έρχομένων εις
τον κοσμον ανθρώπων, καταλέγονται οί όμιλοϋντες περί «τού άνθρώπου, αύτοΰ τού
κτήνους». 'Ο μοίως απαισιόδοξοι είναι οί L a B ru yere καί D apanloup, οίτινες
στερρώς φρονοϋντες δτι οί παίδες των άνθρώπων έρχονται εις τον κόσμον οντες «έκ
φυσεως διεφθαρμένοι», άπαρνοΰνται οίανδήποτε άποτελεσματικότητα καί εις αυτήν
έ τπι την
T “ Y 1 \J
- r r ' iir .s t
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, ' ___ διαπαιδαγώγησιν.
ί ______ί ........ ' .............. Τ
71? _
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Εις
τήν αυτήν ομάδα τών άπαιιοδοξων διά τό ήθικόν ποιόν τών έρχομένων εις τον κόσμον άνθρώπων άνήκει βε
βαίως καί ό Βραχμανισμός, έφ’ δσον δογματίζει δτι ή ζωή παντός άνθρώπου έπί
τ ήζ γης είναι κόλασις τής έκ γενετής άμαρτωλής ψυχής του, είναι άπότισις ένοχου
βίου, τον όποιον ό άνθρωπος διήλθεν άλλοτε έπί τής γής καί ήδη διά τής μετεμψυχω σεω ς καλείται νά συνέχιση προς έξιλέωσιν.
Εις τήν δευτέραν κατηγορίαν, τήν τών αισιόδοξων διά τό ήθικόν ποιόν πάν
των των ερχομένων εις τον κόσμον άνθρώπων, άνήκουσιν έπί παραδείγματι οί ύποστηριζοντες ότι ό άνθρωπος, ών έκ φύσεως καλός, διαφθείρεται είτα ύπό τού πολι
τισμού. Ή ήθική διαφθορά έκλαμβάνεται οίονεί ώς «νόσημα τού πολιτισμού» (Z iv ilisation K ra n k h e it). 'Τπό τήν έννοιαν ταύτην αίφνης ό Je a n Ja c q u e s Rousseau
διδάσκει δτι πάντα δσα έξέρχονται έκ τής χειρός τού Δημιουργού, άρα καί οί άνθρω
ποι, είναι καλά, έκπίπτουσι δέ μόνον διά τού διαφθείροντος πολιτισμού. Ό Rousseau
απαιτεί ως εκ τούτου άπό τήν άγωγήν, όπως έπαναφέρη αυτή τήν πρωτόγονον φύuiv (retou r a la n a tu re ), ήτις μόνη συγκεντροί τό άγαθόν. 'Τ π ό παρομοίαν έννοιαν
ακουομεν πολλαχόθεν σήμερον έκφερομένην τήν άποψιν δτι οί χωρικοί, ζώντες κατά
ωυσιν, είναι πλέον άγνοί καί άδολοι τών διεφθαρμ,ένων άστών.
Τρίτη γνώμη, ένδιάμεσος, άποκρούουσα δτι πάντες οί άνθρωποι γεννώνται
συλλήβδην κακοί ή δτι πάντες οί άνθρωποι γεννώνται συλλήβδην καλοί, υποστηρί
ζει απλώς δτι εν μέν τμήμα τών άνθρώπων γεννάται φύσει ή προδιαθέσει κακόν,
ετερον δέ τμήμα γεννάται φύσει ή προδιαθέσει καλόν.
Ενταύθα άνήκει έπί παραδείγματι ή ’ Ιταλική Σχολή τού Ποινικού Δικαίου,
η ανθρωπολογική, ύποστηρίζουσα δτι παρά τάς φυλάς τών τίμιων άνθρώπων ύφίσταται καί αί φυλαί τώ>ν άτιμων καί έγκληματικών άνθρώπων, συνιστώσαι ίδιαι-
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λίξεως, ότι οί έγκληματίαι έμφανίζουσι τάς ιδιότητας καί τά άγρια ένστικτα των
■πρωτογενών άνθρούπουν, όντες οίονεί «άγριοι περιπλανηθέντες έν τώ ήμετέρω πολιτισμώ». 'Η ’Ιταλική Σχολή διά των τοιούτων δοξασιών της ανακαλεί από του τά
φου αύτοΰ τό μεμακουσμένον παρελθόν, δίδουσα ζωήν εις τάς έξαφανισθείσας σκιάς
των προανθρώπων.
Εις τήν ενδιάμεσον ταύτην θεωρίαν ομοίως θεωρητέα ώς καταλεγομένη και
ή νεωτέρα δόξα (εις ήν άνήκει καί ό Κ. Γ . Γαρδίκας), ήτις δέχεται οτι έν τώ γένει
τών άνθρώπων, παρά τήν ομάδα τών σωματικώς καί ψυχικώς υγιών ανθρωπίνων
προσωπικοτήτων, ήτις κέκτηται όλα τά εφόδια ίνα ζήση τιμίως, άπαντάται και
μία άλλη όμάς ψυχοσωματικώς ύπολελειμμένων ατόμων, ήτις, ώς έχουσα ήσσονα
εφόδια, άρα ήσσονα ικανότητα άντιστάσεως έν τώ τραχυτάτω υπέρ τής έπιβιώσεως
άγώνι, ευχερέστερου δύναται νά έξολισθήση μέχρι του εγκλήματος καί τής διαφθο
ράς. Έ ν τή τελευταία' ταύτη περιπτώσει γίνεται λόγος περί «εγκληματικής προ-διαθέσεως».
Ά λ λ ’ ομοίως βεβαίως θεωρητέα ώς άνήκουσα εις τήν ενδιάμεσον ταύτην κατεύθυνσιν καί ή τακτική τής ευγονίας τής αρχαιότητας, ήτις προέβαινεν εις έξολόθρευσιν τών ύπολελειμμένων νηπίων, δι’ ά προεβλέπετο δυστυχής τύχη έν τή ζωή
άποβαίνουσα β>απτική διά τε τήν ιδίαν άτομικήν, άλλ’ έκ παραλλήλου καί διά την
’γενικήν ευτυχίαν τοϋ συνόλου τής άνθρωπίνης κοινότητος. Δεν έχει άδικον ό Ευ
άγγελος Δ. Θεοδώρου («'Ιστορία τοϋ Χριστιανικού Πολιτισμού» Άθήναι 1950
σ. 27) χαρακτηρίζουν ώς στίγμα τοϋ βίου τών άρχαίων Ελλήνων καί τών Ρωμαίων
•τήν βρεφοκτονίαν καί νηπιοκτονίαν. «Τό νεογέννητου, κατά τούς νόμους τοϋ Σόλωνος, πίπτει από τής νηδύος τής μητρός εις τούς πόδας τοϋ πατρός του. Καί άν μέν
■ό πατήρ κύψη καί τό λάβη εις τάς χεϊρας, σημεΐον ότι έφείσθη τής ζωής του- έάν
■δέ άποστρέψη άπ’ αύτοΰ τό πρόσωπόν του, σημεΐον ότι τό βρέφος πρέπει ή να εκτεθή εις τά όρνεα ή νά φονευθή διά χειρός άνθρώπου». ’Αλλά καί κατά τούς νόμους
περί εύγονίας τοϋ Λυκούργου οί άρχαΐοι Σπαρτιάται έξεσφενδόνιζον εις τό βάρα'θρον τοϋ Ταΰγετου (άποθέτας), δηλ. τον Καιάδα, τά ύπολελειμμένα παιδία. Διαφέρουσαι αί Πρακτικαί Όμιλίαι εις τά Κυριακά Εύαγγέλια τοϋ Κωνσταντίνου Κ.
Καλλινίου ( Άθήναι 1930 σελ. 3 4 2 ) περί ού καί Ε .Δ . Θεοδώρου, αύτόθι, σχετικαί
προς τά τοϋ Πλάτωνος καί Άριστοτέλους πολιτικά παραγγέλματα. Κατά ταϋτα:
•«ή πολιτεία έπρεπε νά άποκαθαίρεται άπό παν περιττεΰον διά νά έξασφαλίζη εις
έαυτήν τήν ευδαιμονίαν... Ή νηπιοκτονία άρα ήτο άναγκαία χειρουργική πράξις,
.εις τήν οποίαν άπήτει τό συμφέρον τοϋ Μινωταύρου τής Πολιτείας, εις τό όποιον
■έπρεπε νά θυσιάζωνται καί τά άπλούστερα τών αισθημάτων». ’Αλλά καί κατα το
ρωμαϊκόν δίκαιον ό πατήρ έκέκτητο δικαίωμα ζωής ή θανάτου τών παιδιών (vitae
■necisque p o testas), ένώ έξ άλλου διάταξις τής L ex X I I Tabularum άναφέρεται
εις θανάτωσιν τών παραμεμορφωμένοκ; ή καχεκτικών τέκνων. Ό αύτός Ε . Θεο
δώρου (αύτόθι σ. 2 8 ) αναφέρει καί τήν χαρακτηριστικήν διά τήν ωμήν αυτής ειλι
κρίνειαν μαρτυρίαν τοϋ φιλοσόφου Σενέκα όμολογοΰντος ότι: «τιμωροΰμεν διά θα
νάτου τούς κακούργους, ώς παίομεν διά ροπάλου τούς λυσσώντας κύνας, φονευομεν
τούς έξηγριωμένους ταύρους, π ν ί γ ο μ ε ν τ ά θ η ρ ί α κ α ί τ ά ά δ ύ ν α τ α
7 .' ϊ ι α ν α π η ρ α ν ή π ι α».
'Ομοίως ένταΰθα άνήκει ό ριζικός άριστοκρατισμός Friedrich N ietzche,
•όστις άντελαμβάνετο τό κοινωνικόν σύνολον ούς άπαρτιζόμενον έκ δύο διακεκριμέ
νων ομάδων, ήτοι ένθεν μέν τοϋ πλήθους τών φύσει δούλων άνθρώπων, ένθεν δε τών
ολίγων έκλεκτών οΐτινες τείνουσι νά έξελιχθώσιν εις «ύπερανθρώπους». 'Ω ς ιδιό
τητας τών ύπερανθρώπων ό Νίτσε θεωρεί τήν ικανότητα έλευθέρας δημιουργίας,
ευθυμίαν, φωτεινόν τοϋ πνεύματος, ευγένειαν, θραύουσαν δύναμιν, άφοβίαν, σκληρόπητα προς εαυτόν καί προς τούς συνανθρώπους, ψυχικήν άλγολαγνείαν καί νεκρότητα
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τον θεσμόν τής δουλείας
κως πεπολιτισμένων
νήν δικαιολογίαν ότι .
,
,
_
.
λεκτοι καί άνωτέρας τάξεω ς, άλλοι δέ ευτελείς και δευτερευουσης αξίας άνθρωποι,
ώς ό κόσμος των δούλων έν τω παρελθοντι και ο κοσμος των υπο ζυγόν ευρισκο
μένων δυστυχών «αποικιακών λαών» εν τη συγχρονορ εποχή. ^
^
^
Τετάρτη γνώμη, καί αυτή ενδιάμεσος, άποκρούουσα καί ότι πάντες οί άν
θρωποι γεννώνται συλλήβδην κακοί καί ότι άλλοι μέν γεννώνται κακοί, άλλοι δέ
καλοί, διδάσκει άντιθέτως ότι άπαντες οί άνθρωποι έρχονται εις τον κόσμον οντες
ταυτοχρόνους έν μέρει καλοί και εν μερει κακοί. Τοιαυτη λ.χ. είναι η γνώμη εκεί—
"
"
” n
- - -—
έν έαυτω άντιθέτους:
εμφανείς αί δέ άντιρ—
άτομον.
'Ο μοίως ενταύθα ανήκει καί ή γνώμη των ύποστηριζοντων διχασμόν τ η ς .
προσωπικότητος, έξ ών ή μία καλή και η ετερα κακή. Κατα την αντιληψιν ταυτην
ύφίσταται άνθρωπολογική δυαρχία, Ικλαμβανουσα τον άνθρωπον^ ως πεδιον πάλης .
δύο αντιθέτων δυνάμεων, ήτοι τής κακής και ευτελούς προσωπικοτητος^τών ^ορμών
καί τών επιθυμιών έξ ενός καί τής ηθικής συνειδησεως και τού ηθικού εγω εξ ετερου..
β) Ψ υ χ ο λ ο γ ί α τ ή ς χ ρ ή σ ε ω ς .
^
λ
Άποκρούοντες τάς άνω ψυχολογίας τής κτήσεω ς και φρονοΰντες οτι α.ύται.
έποίησαν την πλάνην άήθειαν τείνομεν, επι τή ελπιδι τού βελτιονος, να συνταχθώμεν ■
προς την γραμμήν τών καλουμένων «ψυχολογιών τής χρησεως», δηλονότι προς τας
πρεσβευούσας ότι ή ψυχή τού ανθρώπου ελαβεν απο τής χειρος του Δημιουργού δη
μιουργικήν δύναμιν, την ύπό τού Ά ριστοτελους διασημανθεισαν «εντελεχειαν»«Δ ι’ ό ή ψυχή έστιν έντελέχεια ή πρώτη σώματος φυσικού δυνάμει ζωήν εχοντος».
Συγγενής καί ό νέος προσανατολισμός τής Βιολογίας, ώστε ο J . H uxley να ομιλη
περί τής άξίας τής ανθρώπινης ζω ής, «ήτις δεν είναι απλούν παιγνιον τών φυσικο
χημικών νόμων, άλλ’ έχει σκοπόν καί βάθος».
τή ς:

προέρχεται άπό ένα κόσμον, τον όποιον δεν δυνάμεθα να συλλαβωμεν, επι
δεν δυνάμεθα νά έπιδράσωμεν, άλλ’ ύφιστάμεθα τήν έπίδρασιν του. Είναι ο κοσμος
τού πνεύματος, οχι τού ίδικοΰ μας περιωρισμένου ττνεύματος, τού οποίου εϊμεθα
πλάσματα. Τού πνεύματος, τό όποιον απλώς έκδηλοΰται έν ημΐν, οχι ως απορροια.
τών αισθήσεων καί άπόψεών μας, άλλα ώς κάτι, τό όποιον διαφωτίζει τάς αισθήσεις,.,
τάς άπόψεις καί τάς ένεργείας μας καί επιθυμεί νά προβάλη δι’ αυτών έν τή παντο
δυναμία του».
—
'Υ πό τό πρίσμα τούτο τών ψυχολογιών τής χρήσεως, πας άνθρωπος ύφίσταται
μέν τήν έπίδρασιν έσωγενών καί έξωγενών παραγόντων, ήτοι ένθεν μέν τού παρά
γοντος τής κληρονομικότητος καί τών συγγενών καταστάσεων, ένθεν δέ τού παρά
γοντος τού περιβάλλοντος, κέκτηται όμως τήν δημιουργικήν δύναμιν τής ψυχής του,.,
ήτις επιτρέπει αύτώ, όπως διαμορφοϊ ό ίδιος τον χαρακτήρα, τήν συμπεριφοράν του>
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:.κοιί γενικώς τήν στάσιν του έναντι των προβλημάτων τής ζωής. ’Απελευθεροϋται
άρα ή άνθρωπίνη ψυχή των δεσμών τής αιτιοκρατίας καί τονίζεται έν ταύτω ή από
λυτος ήθική εύθύνη των παρεκτρεπομένων. Έ ξ ετέρου διανοίγεται αισιόδοξος προο
πτική διά τήν τύχην τών άνηλίκων εγκληματιών, έφ’ όσον ούτοι, διαφωτιζόμενοι,
δύνανται χάρις εις τήν δημιουργικήν δύναμιν τής ψυχής των νά διασκορπίσωσιν και
έγκταλείψώσιν τον παλαιόν άνθρωπον καί τήν άντικοινωνικήν αυτών συμπεριφοράν
καί νά μορφώσωσι νέαν κοινωνικώς ωφέλιμον κοσμοθεωρίαν καί νέον υγιές πρόγραμ
μα ζωής.
(
ν
,
Τοιαύτη έστίν καί ή θεαιρία τής «άνακαλυψάσης τήν ψυχήν» κατα παραστα
τικήν έκφρασιν ’Ατομικής Ψυχολογίας, τής άνηκούσης εις τον κύκλον των Ψυχο
λογιών του Βάθους (Psychologies de la profondeur! καί ίδρυθείσης υπό του αει
μνήστου μεγάλου σοφού Alfred Adler. Ή Σχολή αυτή τής ’Ατομικής Ψυχολογίας
■εισάγει καί αΰτη τήν δημιουργικήν δύναμιν τής ψυχής, ήν άποκαλεΐ «die schapferische K raft der Seel», ταυτίζουσα ταύτην προς τήν δύναμιν τής ψυχής τού άνθρωπου ποός άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν. Σχετικώς ό ήμέτερος σεβαστός καί έπιλεκτος

. μενην
τόμος Σ Τ ', 1937, σ. 1 2 2 ): «’Άνθρωπε, είσαι ον πνευματικόν, άπρόσιτον καί άνεςιχνίαστον ώς προς τήν πνευματικήν σου ούσίαν, δεν επιτρέπεται όμως εις σέ νά ερμηνεύης τά ψυχικά φαινόμενα, άναζητών αύτά εις χημικάς αλλοιώ σεις καί μηχανικας
κινήσεις τής φαιάς ούσίας τού εγκεφάλου σου, δέν έπιτρέπεται νά έρμηνεύης αυτα
χω ρίς τήν προϋπόθεσιν τής ύπάρξεως τής ψυχής, ή οποία άποτελεΐ τό κυριώτερον

καί έλευθέρως νά εργάζεσαι διά τήν πραγματοποίησή αύτών... ’Αλλά...μη λησμον
άνθρωπε, ότι είσαι υπεύθυνος, άπολύτως υπεύθυνος διά τάς πράξεις σου. Και όμως
θέλεις νά δρας άνευθύνως χωρίς νά δέχεσαι τον αντίκτυπον τών ένεργειών σου. Γρεμεις, ταλαίπωρε άνθρο^πε, νά άναλάβης τάς εύθύνας επί τών ώμο^ν σου. Τρεμεις,
ταλαίπωρε άνθρωπε, νά αντιμετώπισης γυμνήν τήν άλήθειαν καί άντικρύζεις αυτήν
με προσωπίδας καί επινοείς συστήματα θρησκευτικά, πολιτικά, κοινωνικά, ήθικά
διά νά άπαλλάξης τον εαυτόν σου τής εύθύνης. Τί είναι τό σύστημα του πεπρωμένου
( τής ειμαρμένης ή τής άνάγκης ή τής μοιρολατρείας) ή μία προσπάθεια άπαλλαγής άπό
τής εύθύνης; Τί είναι τό σύστημα τού άπολύτου προορισμού...Τί είναι ή ερμηνεία
τών ψυχικών φαινομένων μέ τάς ύλιστικάς θεωρίας σου παρά προσπάθεια άπαλλαγής
εκ τής εύθύνης; Τί είναι τό δόγμα τής κληρονομικότητος, τού όποιου τόσην κατάχρησιν κάμνεις καί τό όποιον σέ μετέβαλε εις άληθή τυμβωρύχον, νά άναζητής ανα
πάσαν στιγμήν εις τούς τάφους τών προγόνων σου τούς υπευθύνους τών εγκλημάτων
σου;... Τ ί είναι ή θεοποίησις τών ορμών σου, ό διχασμός τού εγώ εις άνώτερον καί
κατώτερον, ή επακολουθούσα μεταξύ των πάλη, παρά μία προσπάθεια απαλλαγής
εκ τής εύθύνης; Έλησμόνησες, ώ άνθρωπε, ότι αί όρμαί σου τελούν πάντοτε υπό τας
διαταγάς τού έγώ, ότι εις τό έγά> άναφέρονται πάσαι αί λειτουργίαι τού άνθρώπου,
ότι... αί όρμαί σου έξεγείρονται, καταστέλλονται ή τίθενται εις τήν υπηρεσίαν τού
εγώ σου προς πραγματοποίησιν (ορισμένων σκοπών ύπ’ αύτοΰ τεθειμένων. Καί όμως
-δεν έδίστασες νά πα(5ουσιάσης τάς όρμάς σου ώς παντοδυνάμους θεότητας, κυβερνώσας τό έγώ σου, καί έν όνόματι τών παντοδυνάμου τούτων θεοτήτων νά διαπραττης
•-άληθή έγκλή ματα !...»
( Συνεχίζεται)

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
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Η ΜΕΤΑΧΕΙΡ1Σ1Σ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Ύ - 6 κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ . Κ Α Τ Σ Α ___________
Τ. Καθηγητοϋ της ’Ιατροδικαστικής
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

1. ’Α ν α τομ ή π τ ω μ ά τ ω ν π ρ ο ς δ ιδ ασ κ αλ ία ν τ ή ς α ν α το μ ικ ή ς τον ανθρω πίνου σ ώ μ α το ς.
2. ’Α ν ατομ ή π τ ω μ ά τ ω ν δ ιά π α θ ο λ ο γ ο -ά ν α τ ο μ ικ ά ς έρευνας.

*
* *
Εις τα ύπ’ άρ. 66ον καί 67ον φύλλα των « ’Αστυνομικών Χρονικών» έδημοσιεύσαμεν μελέτην ύπό τον τίτλον: «'Η άνά τούς αιώνας μεταχείρισις τών νεκρών». Έ ν
τη μελέτη ταύτη έξητάσαμεν τήν τύχην του πτώματος, διάφορον ούσαν κατά τούς
διαφόρους αιώνας καί τούς διαφόρους λαούς. Ή σχολήθημεν: 1 ) διά τήν έκθεσιν τών
πτωμάτων προς βοράν ύπό ζώων, 2 ) διά τήν ύπό άνθρώπων πτωματοφαγίαν, 3 )
διά τήν ταφήν τού πτώματος, 4 ) τήν καΰσιν καί άποτέφρωσιν, 5 ) τήν ταρίχευσιν,.
6 ) τήν διάλυσιν τού πτώματος διά καυστικών φαρμάκων, 7 ) τήν μουμιοποίησιν καί
σαπωνοποίησιν τού πτώματος.
’Από σκοπού παρελείψαμεν νά άσχοληθώμεν μέ την μεταχείρισιν τών π τω 
μάτων προς διδασκαλίαν τής ’Ανατομικής, τής Παθολογο-άνατομικής καί τής ’Ια
τροδικαστικής, τούτο δέ Ενα νΰν δώσωμεν την άπαιτουμένην ευρύτητα έκθέσεως θέ
ματος λίαν ένδιαφέροντος.
Κατά τούς άρχαίους χρόνους, ή άνατομία τού άνθρωπίνου πτώματος έθεωρεΐτο μέγα θρησκευτικόν άμάρτημα καί βαρέως έτιμωρούντο οί άνατέμνοντες άνθρώ—
πινον πτώμα, άνδρός ή γυναικός, ελευθέρου ή δούλου. 'Η άπαγόρευσις αυτή παρεκώλυσε τούς άρχαίους 'Έλληνας ιατρούς τού νά έπιτελέσουν προόδους, τάς οποίας τό
εξοχον αυτών πνεύμα θά ήδύνατο νά κατορθώση. Έγνώριζον βεβαίως οπωσδήποτε:
οΐ άρχαΐοι "Ελληνες ιατροί ’Ανατομικήν, έκ παρατηρήσεων επί ζώων, ε’ί τε έπίτηδες;
προς παρατήρησιν φονευομένων, ε’ί τε τών διανοιγομένων προς οίωνοσκοπίαν, συχνοτάτην τότε.
’Ή ρκεσε μικρά τις άναστολή τής άπαγορεύσεως νεκροτομών έν Αΐγύπτω,.
κατά τούς Πτολεμαϊκούς χρόνους (300—2 50 π .χ .), όπως οί Έρασίστρατος, Ή ρόφιλος καί άλλοι ένεργήσουν άνατομάς πτωμάτων άνθρώπων, πιθανώτατα καταδίτκασθέντων εις θάνατον καί προαγάγωσιν έπισήμως την ’Ιατρικήν.
Τήν άπαγόρευσιν τής άνατομής πτωμάτων άνθρώπων άπεδέχθη ή Χριστια
νική Ε κκλη σ ία καί δή ή κατά τον μεσαίωνα πανίσχυρος Καθολική Εκκλησία, διό
ούδείς ιατρός έτόλμα νά άνατάμη άνθρώπινον πτώμα προς σπουδήν τής ’Ανατομικής.
'Υποστηρίζεται μάλιστα ότι ό μέγας άνατόμος Vesalius (1514—1564) κατεόικασθη ύπό τού Πάπα, διότι ένήργησεν άνατομάς πτωμάτων άνθρώπων, νά μεταβή
εις 'Ιερουσαλήμ καί προσκυνών τούς 'Αγίους τόπους νά τύχη συγχωρήσεως. Λέγεται,
δέ ότι ό Vesalius επανερχόμενος έκ τού ταξιδιού ήσθένησε, διό άπεβίβασαν αυτόνεις Ζάκυνθον, όπου καί άπέθανε. "Αλλοι όμως υποστηρίζουν ότι ό Vesalius αύτοβούλως έταξίδευσεν εις τούς 'Αγίους Τόπους καί ούχί κατ’ έπιταγήν του Πάπα.
Βαθμηδόν, συσταθέντων διαφόρων Πανεπιστημίων καί διδασκομένης συ^τηματικώτερον τής ιατρικής ύλης, κατεφάνη ή έκ τής άτελοΰς γνώσεως τής ’Ανατομικής;
βλάβη καί ήρχισαν παρεχόμενα, μετά φειδούς έν άρχή, εις τά διάφορα Πανεπιστή
μια (Γαλλίας—’Ιταλίας— Γερμανίας—'Ολλανδίας—Α γγλία ς) πτώματα άνθρώπων-,

Η μεταχείρισή; των ανθρωπίνων πτωμάτων, προς διδακτικούς σκοπούς

3497

αλητών συνήθως άνευ συγγενών ή τών καταδικασθέντων εις θάνατον, προς διδα
σκαλίαν της ’Ανατομικής.
Τα πτώματα τότε, άν και ήσαν πολυαριθμότερα ή πρότερον, δεν ήσαν επαρκή
όπως ικανοποιησωσι τας ανάγκας τής διδασκαλίας καί κορέσωσιν, ούτως είπεΐν,
την δίψαν τών φοιτητών προς σπουδήν τής ’Ανατομικής, διό άνεπτύχθη έμπόριον
προμήθειας πτωμάτων. Έπιχειρηματίαι. διάφοροι, οί άποκληθέντες resurretionistes δηλ. νεκροκλοποι, μετεβαινον νυκτωρ εις τά νεκροταφεία καί εκλεπτον πτώ
ματα ατόμων, προσφατως ενταφιασθεντιυν καί το^ν όποιων τούς τάφους είχον έπισημανει απο τής ημέρας. Γα πτώματα έπωλοΰντο εις τούς Καθηγητάς τής Ά νατομικής ή^τους φοιτητας τής ’Ιατρικής. Τά κέρδη, ώς φαίνεται, ήσαν μεγάλα, διό συχνή
ήτο η ανορυξις τάφων και η κλοπή πτωμάτων. Τοΰτο όμως προεκάλεσε τήν έπέμβασιν τής ’Αρχής, φρουραί δέ τών νεκροταφείων κατέστησαν επικίνδυνον διά τούς
τυμβωρύχους την είσοδον κατα τήν νύκτα εις τά νεκροταφεία, προς άνόρυξιν τάφων
καί κλοπήν πτωμάτων. Τότε πολλοί έπιχειρηματίαι προμήθειας πτωμάτων, ύπό του
μεγάλου κέρδους ωθούμενοι άπετέλεσαν συμμορίας άνθρωποκτόνων, προς μόνον τόν
σκοπον τής πω λησεω ςτώ ν πτωμάτων τών φονευομένων εις τιμάς ύψηλάς, εις Καθηγητάς καί φοιτητας τής ’Ιατρικής.
Τοιαύτη διάσημος συμμορία—μεταξύ άλλων—έν Λονδίνο) ύπήρξεν ή τού
Bruce. Ούτος όταν συνελήφθη άπεκάλυψεν δτι ή συμμορία του είχε φονεύσει πολλάς
δεκάδάς ανθρώπων, τα πτώματα δε τούτων είχε πωλήσει εις έχοντας άνάγκην σπου
δής τής ’Ανατομικής τού άνθρώπου Καθηγητάς ή φοιτητάς.
'Η συμμορία του Bruce, έφόνευε τούς άνθρώπους παραμονεύουσα αύτούς κατά
σκοτεινάς νύκτας καί εις άσυχνάστους οδούς πτωχών συνοικιών του Λονδίνου.
Έφόνευε δέ τούς άνθρώπους διά πνιγμονής, κατορθουμένης είτε διά τής αιφνίδιας
προσκολλήσεως έπί τού προσώπου προσωπίδος πισσωμένης, είτε δι’ αιφνίδιου άνορθώσεως τών έξωτερικών ενδυμάτων του θύματος προς τήν κεφαλήν καί άποκλεισμόν οΰτω στόματος καί ρινός, έξ ού ή έκ πνιγμονής άσφυξία.
^'Η δικαίως ένεργηθεΐσα άπηνής δίωξις τών τυμβωρύχων καί άνθρωποκτό
νων επιχειρηματιών, περιώρισε τόν αριθμόν τών διά τά Πανεπιστήμια προς διδα
σκαλίαν τής ’Ανατομικής διατιθεμένων πτωμάτων καί ήγειρεν απαιτήσεις Καθη
γητών καί φοιτητών, όπως διατίθενται προς σπουδήν τής ’Ανατομικής τά πτώματα,
τών έν τοΐς νοσοκομείοις άποθνησκόντων, άνευ δέ συγγενών πτωχών άλητών κατά,
τό πλεΐστον, άγνώστου ταυτότητος πολλάκις. Καί ή διάθεσις τοιούτων πτωμάτων
επετράπη βαθμηδόν εις πάντα τά Πανεπιστήμια πάντων τών Κρατών.
'Η ώφελιμότης τής άνατομής τών άνθρωπίνων πτωμάτων κατεδείχθη ούχί
μόνον διά τήν κατανόησιν τής ανατομικής τοϋ άνθρώπου, άλλά καί διά τήν σπουδήν
τών παθολογο-ανατομικών άλλοιώσεων, τάς οποίας έπιφέρουσιν αΐ νόσοι κατά τά
διάφορα όργανα, ώς έπίσης καί διά τήν σπουδήν τής ’Ιατροδικαστικής.
Έξετάσω μεν δθεν ιδιαιτέρως τούς τρεις τούτους σκοπούς τής άνατομής τών
πτωμάτων, έ'χοντες ύπ’ οψιν καί τά παρ’ ήμίν συμβαίνοντα.
1 . ’Α νατομή π τω μ ά τω ν προς διδασκαλίαν τής άνατομικής τοΰ αν
θρωπίνου σ ώ μ α τ ο ς .
Ώ ς εϊπομεν, ή πλήρης έπίγνωσις τής άνατομικής κατασκευής τοϋ σώματος άποτελεΐ τόν βασικώτερον κλάδον τών ιατρικών σπουδών. "Ανευ πλήρους έπιγνώσεως τής
άνατομικής δέν δύναται νά κατανοηθή έτερος βασικός κλάδος, ή Φυσιολογία, δηλαδή
ή έπίγνωσις τών λειτουργιών αί όποΐαι έπιτελοΰνται κατά τά διάφορα όργανα καί
6 συνδυασμός της λειτουργίας τών διαφόρων οργάνων προς άλλήλας. Ούτε όμως οί
διάφοροι κλάδοι τής ’Ιατρικής καί δή οί τής Χειρουργικής θά άνεπτύσσοντο, άνευ
τής πλήρους έπιγνώσεως τής άνατομικής. 'Η διδασκαλία δμως τοΰ μαθήματος τού-
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πτώματος διδασκαλία ........ , >
, ,
•τουμένην γνώσιν. Τοϋτο κατενοήθη, ώς είπομεν, παλαιοθεν και η προμηθεεια πτωτών
μάτων διηυκολύνθη υπό τού Νόμου καί οδτω έξέλιπε το μυσαρον επάγγελμα
έπάγγε
τυμβωρύχων.
,
„„
,
,
Αί άνάγκαι των Πανεπιστημίων δι επάρκειαν πτωμάτων, ώθησαν τα Κραχ-,
εις την παραχώρησιν προς ταΰτα των έν τοΐς Νοσοκομείοις άποθνησκόντων πτω/ών, αλητών κατά τό πλεΐστον, διά τους οποίους ουδεις συγγενής η φίλος παρου

μου, ητις εχει άναλάβει την μεταφοράν του πτώματος εις τό Νεκροταφείου, ^ενθα
θάπτεται μέ τάς κεκανονισμένας θρησκευτικας ^τιμας.^ ι παρχουν δε περιπτώσεις
καθ’ ας πτώματα άγνώστων καί άζητήτων άτόμων άπεσταλησαν εις τό Ανατο
μείου προς άσκησιν των φοιτητών, μεθ’ ημέρας όμως η καί μήνας ενίοτε προσελθόν-των συγγενών τά πτώματα παρεδόθησαν εις αυτούς, εαν βεβαίως δεν ειχον πλήρως
-άυαταμή.
, ,
, ,
~ ,
’Επί του σημείου τούτου άναφέρομεν, ότι τα εις το Ανατομειον αποστελλόμενα πτώματα ταριχεύονται καταλλήλως, οότως ώστε διατηρούνται έπί μακρόν
καί είναι ένδεχόμενον'νά παραδοθοΰν άλώβητα εις τούς συγγενείς των, έάν βεβαίως
δεν προηγήθη άσκησις έπ’ αύτών τών φοιτητών.
__ .
Παρ’ ήμϊν, κατά τά πρώτα ετη τής συστασεως του εν Αθηναις Πανεπιστημίου, ή διδασκαλία τής ’Ανατομικής καί διά την έ'λλειψιν ’Ανατομικού Έργαστηρίου καί διά την σχεδόν άνυπαρξίαν άζητήτων πτωμάτων, περιωρι-,ετο κυρίως εΐς
μόνην τήν ποοφορικήν διδασκαλίαν καί την έπίδειξιν πινάκων, μέσων ανεπαρκών
ώς εΐπομεν. Ό κατά τό 1883 6μως έκλεγείς καθηγητής της ’Ανατομικής Λουκάς
Παπαϊωάννου, κατώρθωσε νά παραχιυρηθή προς διδασκαλίαν τής Ανατομικής ~ό
νΰν Νεκροτομεϊον τού ’Ιατροδικαστικού ’Εργαστηρίου, προς άλλους σκοπούς χρη
σιμοποιούμενου μέχρι τότε καί έν αύτώ ήρχισαν νά άσκουνται έμπράκτως οι φοιτηται ^ ^ ^ ςΡ' 2 ηγητ->)ς ένήργησε καί κατά τό 1888 έξεδόθη Β .Δ ., δι’ ού έπεβάλλετο
φοιτητών.
γηταί τής ’Ανατομικής
πτωμάτιυν πλήρης άσκησις τούτων.
, ,
,
Τά έν τώ Άνατομείω άνατμηθέντα πτώματα, παραδιδονται μετά το πέρας
έπ’ αύτών'διδασκαλίας'εις ειδικήν υπηρεσίαν, προς μεταφοράν εις τό Νεκρότης επ
ταφεΐον και ταφήν έν αυτω.
Κατά τάς δοθείσας μοι πληροφορίας, ό άριθμός τών έν τώ Άνατομείω άνα-τεμνομένων πτωμάτων άνέρχεται κατ’ έτος εις 150.
2 . ’Ανατομή π τω μ ά τω ν διά παθολογο-ανατομικας έρευνας.
Ή άνατομή τών κατά φύσιν άτόμων. διδάσκει τήν κατά φύσιν έμφάνισιν τών
διαφόρων οργάνων. Έπελθούσης όμως νόσου τινός καί προσβληθέντος ύπ’ αυτής ενός
η πλειόνων οργάνων, ή κατά φύσιν έμφάνισις τών προσβληθεντων οργάνων δια-αράσσεται. Αί έπελθοΰσαι δέ μεταβολαί, καλώς^ μελετώμεναι, αποτελούν καλλιτον οδηγόν διά τήν πλήρη κατανόησιν τών έκ της νόσου αναπτυχθεισων αλλοιωστον
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ττεων των οργάνων. 'Η μελέτη δέ των άλλοιώσεων τούτων άποτελεί τήν Π α θ ο 
λ ο γ ι κ ή ν ’Α ν α τ ο μ ι κ ή ν, άπαραίτητον πλέον κλάδον της πλήρους ιατρικής
•μορφώσεως των φοιτητών της ’Ιατρικής, άλλά καί των ιατρών κατόπιν. ’Άνευ τής
έπιγνώσεως τής Παθολογικής ’Ανατομικής, ή μόρφωσις τοϋ ϊατροΰ θά είναι ελλιπής.
"Εχει δέ ή Παθολογική ’Ανατομική δύο κλάδους, τον τής μακροσκοπικής
(δηλ. δι’ άπλοϋ οφθαλμού) περιγραφής τών έκ τής νόσου άλλοιώσεων τών διαφόοων οργάνων καί τον τής μικροσκοπικής έξετάσεως ή ίστολογικής. Τοϋ πρώτου
κλάδου, τοϋ τής μακροσκοπικής έξετάσεως, τά σπέρματα άνευρίσκονται άπό τών
άρχαίων ήδη Ελλήνων ιατρών.'Η μικροσκοπική ή ίστολογική δμως έξέτασις είναι
Εφεύρημα τών τελευταίων αιώνων. Άρχίσασα άπό τοϋ περιφήμου Morgagni (1761
μ .Χ .) έβελτιώθη βαθμηδόν, βελτιουμένης τής κατασκευής τών μικροσκοπίων καί
διαρκώς αύξανομένων τών γνώσεων επί τής υφής τών ιστών καί τών κυττάρων
αυτών.
’Αλλά καί πειραματικώς άνεπτύχθη ή Παθολογική ’Ανατομική, διά τής διά
•διαφόρων μέσων άναπτύξέως διαφόρων νοσηρών εκδηλώσεων τών διαφόρων οργά
νων καί παρακολουθήσέως τούτων άπό τοϋ πρώτου αυτών σταδίου μέχρι τοϋ τελιτκοϋ, προς τον θάνατον ή τήν ΐασιν.
Ά πέβη, δέ ή Παθολογική ’Ανατομική ό κάλλιστος διαφωτιστής, είτε τών κατά
τήν διαδρομήν νόσου τίνος συμβαινόντων καί τών συνεπειών τούτο^ν, είτε καί ως άποκαλύπτουσα νόσον μή διαγνιοσθεΐσαν έν ζωή. Είναι δέ πολυάριθμοι σχετικώς αι
-.περιπτώσεις, καθ’άς έν ζωή δέν έτέθη διάγνωσις, είτε διότι ό πάσχων ούδαμώς έξητάσθη ύπό ϊατροΰ ή άτελώς έξητάσθη, εΐτε διότι ή έκ τής νόσου άναπτυχθείσα κλι
νική είκών ήτο άκατανόητος, παρά τήν μεγάλην πείραν τών έξεταζόντων ιατρών
καί παρά τά νΰν άφθονα έργαστηριακά βοηθήματα. Είναι δμως ανάγκη, ούχί διά
λόγους περιεργείας, ούδέ συμπληρώσεως τής στατιστικής, να καθορίζεται επα
κριβώς ή αιτία τοϋ θανάτου καί διά λόγους ύγειονολογικούς καί οικογενειακούς είσέτι. Τοΰτο δέ μόνον διά τής Παθολογικής ’Ανατομικής, μακροσκοπικής καί μικρο•σκοπικής, κατορθοΰται, διό έπιβάλλεται ένδελεχής έξέτασις τοϋ πτώματος καί προ
βαίνουν εις τά Νοσοκομεία εις τήν νεκροτομήν τών πτωμάτων προς σκοπούς παθολογο-άνατομικούς. Τοΰτο δμως δέν κατορθοΰται πάντοτε, διότι οί συγγενείς,
έκ συναισθηματικών λόγων ωθούμενοι, δέν συγκατατίθενται διά τήν ένέργειαν νεκροτομίας, άνευ δέ τής άδειας τών συγγενών ού μόνον ό ήμέτερος νόμος, άλλά καί
άλλων Κρατών, μάλλον προηγμένων, τιμωρεί τον νεκροτομήσαντα ιατρόν. Πολλάκις προ έπειγούσης έπιστημονικής άνάγκης ιατροί Νοσοκομείων ένήργησαν κρύφα
τήν νεκροτομίαν πτώματος, ίνα έξετάσωσι καί παραλάβιοσι σπλάχνα προς ίστο,λογικήν έξέτασιν.. Τοιαύτ/) δμως έξέτασις, κρύφα ένεργουμένη, υπολείπεται τής
.έν άνέσει. Τυχόν δέ άποκαλυπτομένη ή κρύφα ένεργηθεΐσα νεκροτομία, γίνεται άφορμή
.καταγγελίας κατά τών ιατρών καί πολλαί καταδικαστικαί άποφάσεις έξεδόθησαν
-.κατά ιατρών Νοσοκομείου, τών βοηθών των, άλλά καί τής Διευθύνσεως τοϋ Νοσο,κομείου. Άλλαχοϋ δέν σπανίζουν αί έκ τοιούτου λόγου καταδίκαι τών ιατρών, πρό
τυπον δέ τοιούτων άποτελεί άπόφασις τού Γερμανικού δικαστηρίου τής πόλεως
Bonn, δημοσιευθεΐσα παρ’ ήμΐν εις τό ’Ιατρικόν περιοδικόν «Κλινική» (έτος 1931
σ. 710). Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην ιατροί διενεργήσαντες άνευ άδειας τών γο
νέων νεκροτομήν παιδιού, κατηγγελθησαν και δια τον προκυψαντα εκ της αποκαίλύψεως νευρικόν κλιονισμόν τής μητρός. τοϋ παιδιού κατεδικασθησαν εις βαρύ σχε
τικώς πρόστιμον.
'Η άντίρρησις τών συγγενών προς τήν ένέργειαν νεκροτομίας είναι συνηθε«στά/τη καί οΰτω παρακωλύεται ή διαφώτισις τών ιατρών διά τά αίτια τοϋ θανάτου.
'Άλλαχοϋ, ίσως καί παρ’ ήμΐν, ήθέλησαν νά έκβιάσωσιν έκ τών προτέρων τούς συγ
γενείς διά τήν συγκατάθεσίν των, άναγράφοντες εις τάς άδειας εισαγωγής τών άσθε-
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νών εις το Νοσοκομεΐον, ότι τοϋτο έχει δικαίωμα νεκροτομίας των τυχόν άποθνν
σκόντων. Εύνόητον οτι τό τοιοΰτον ψυχολογικούς είναι άνάρμοστον, ώς ύποδεικνϋο
εις τον πάσχοντα καί τούς συγγενείς του τό ενδεχόμενον τού θανάτου.
Ούτιυ παραμένει κλειστόν, ούτως είπεΐν, τό βιβλίον της διαγνώσεως της νά
σου του άρρώστου, άν ούτως άπέθανεν εξ αιτίας μή διαγνωσθείσης, τοϋτο δέ πρά„
βλάβην της ιατρικής μαθήσεως, της άκριβοϋς στατιστικής, τής οικογένειας τοϋ Qy '
νόντος, προς την οποίαν πολλάκις τα ευρήματα τής νεκροτομίας παρέχουν όκφε/γ
μους πληροφορίας διά την υγείαν των συγγενών τοϋ θανόντος.
Καί μόνον δμοος έάν ή ανάγκη τής ιατρικής έκμαθήσεως παρώθει προς παθ0
λογο-άνατομικήν έξέτάσιν τόΰ πτώματος, θά έπρεπεν ή νεκροτομία των θανόντ^,
νά επιτρέπεται έλεϋθέρως, κατασιγαζομένών τών εύλόγων ανθρωπίνων συναισθγ
μάτων τής υπό του θανάτου τοϋ συγγενούς πληγείσης οικογένειας του. ’Εσφαλμέ
νος θεωρείται ύπό πολλών, οτι ή αιτησις τών ιατρών προς νεκροτομίαν τοϋ θανόντος προκαλείται άπό έλατήρια άπλής περιέργειας. Ά φ ’ δτου έπεξετάθη ή Παθο
λογική ’Ανατομική, ή έν γένει ’Ιατρική πράγματι προώδευσε, τοϋτο δέ άπέβη πρά
όφελος τής Κοινωνίας, αμέσως ένδιαφερομένης διά. πάσαν πρόοδον τής ’Ιατρική,/'
Θά έπ ρ επ ε.δ έό ί πληγέντες συγγενείς νά συλλογίζωνται, οτι διά τον θανόντα καλλί-,
τερον καί θεαρεστότερον μνημόσυνον είναι, δτί διά τής ανατομής τοϋ πτώματά
του έβοήθησε τούς ιατρούς καί διά τής άναπτύξεωή αυτών τήν Κοινωνίαν ολόκληρον*
ίσως δέ άμεσώτερον αυτούς τούτους τούς συγγενείς του.
Οί λόγοι όμως ούτοι δεν γίνονται άντιληπτόί ύπό τών συγγενών τοϋ θανόντος, ώς εκ τής συγχύσεως ύπό τής οποίας κατέχονται διά τήν απώλειαν άγαπητοίγ
προσώπου. Μόνον μακρά διαφωτιστική προπαγάνδα θά ήδύνατο νά κατασιγάσ-Γ
τά συναισθήματα τών συγγενών τοϋ παθόντος καί γενικευομένης οπωσδήποτε τή'ψ
κατανοήσεως τής ύπέρ πάντων ώφελιμότητος τών νεκροτομιών, θά ήδύνατο νά έπώ
βληθή αυτή διά νόμου, οσάκις οί ιατροί κρίνωσι ταύτην άπαραίτητον. Τότε αί άντι0ρήσεις θά κατεσιγάζοντο, δπως δέν ύπάρχουν νΰν άντιρρήσεις οσάκις πρόκειΤ(χ,
περί νεκροτομιών διατασσομένο^ν, συμφώνως προς τον νόμον, δι’ ιατροδικαστικούςσκοπούς. ’Ε π ί έκατοντάδων άποστελλομένων εις τό Νεκροτομεΐον ’Ιατροδικαστή
κοϋ έργαστηρίου κατ’έτος πτωμάτων, σπανιώτατα οί συγγενείς τούτων έφερον άντιρρήσεις διά τήν ενέργειαν νεκροτομίας, κατά κανόνα άλλως τε μή εΐσακουσθείσας
Τής ελευθερίας προς ενέργειαν νεκροτομίας δι’ ιατροδικαστικούς σκοπούς
έπωφελοΰνται ενίοτε τά Νοσοκομεία παρ’ ήμΐν, μή χορηγοΰντα άδειαν ταφής καί
χαρακτηρίζοντα τήν περίπτωσιν ώς χρήζουσαν ιατροδικαστικής έξετάσεως, άποστέλλουσι τό πτώμα είς τό Νεκροτομεϊον. Ή τοιαύτη δμως ύποκρυπτομένη ένέογεια, κατ’ ανάγκην ένεργεΐται είς έξαιρετικάς περιπτώσεις, καθ’ άς οί ιατροί τών Νοσο
κομείων ήσθάνθησαν έπιτακτικήν τήν άνάγκην τής διαφωτίσεώς των διά παθολογοάνατομικής έξετά σεος τοϋ πτώματος. Διά τοιαύτης δμως έξετάσεως, δηλαδή πα—
θολογο-άνατομικής, άποκαλύπτονται εις περιπτώσεις θεωρηθείσας άνευ ενδιαφέ
ροντος, έξαιρετικώς ένδιαφέρουσαι πληροφορίαι, αιτινες θά άπεκρύπτοντο μή ένερ—
γουμένης παθολογο-άνατομικής έξετάσεως τοϋ πτώματος.
Εύχής δθεν έ'ργον θά ήτο άν καθίστατο ευχερής ή νεκροτομία, οσάκις οί ια
τροί θεωρήσουν ταύτην άναγκαίαν. Προς τοιαύτην όμως γενίκευσιν, απαιτείται,
ή συγκατάθεσις τοϋ κοινού καί τοϋτο μόνον διά καταλλήλου προπαγάνδας καί άνα—
πτύξεως τής διά τήν κοινωνίαν ώφελιμότητος τών νεκροτομιών θά ήδύνατο νά θ ε σπισθή. Σκοπόν δέ προπαγάνδας εϊχομεν συντάσσοντες τό παρόν άρθρον.
( Συνεχίζεται);
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‘Υπό κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΝΝΑ
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Εις το προσκήνιον και πάλιν τό ζήτημα της επιβολής ή μή τής θανατικής
ποινής κατά των εγκληματιών.
Τούτο άπησχόλησεν αυτήν τήν φοράν τήν ’Αγγλικήν Βουλήν των Κοινοτήτων,
δπου μετά πολλάς συζητήσεις, καθ’ άς διχογνωμίαι έξεδηλώθησαν ώς προς το σκόπιμον τής επιβολής τής ποινής του θανάτου καί μάκρος καί επίπονος άγων διεξήχθη
διά τήν κατάργησιν τής ποινής ταύτης, έψηφίσθη ή κατάργησίς' της περί τά μέσα
Φεβρουάριου τρέχοντος έτους.
Ό 'Αγγλικός όμως πολιτισμός έμφανιζόμενος ώς άντιτιθέμενος ε.ΐς τήν άποψιν, καθ’ ήν ή Πολιτεία εκδικείται τον εγκληματίαν διά τής ποινής του θανάτου,
δεν είναι πραγματικός, είναι ασυνεπής καί άπόδειξις τούτου είναι αί εις .θάνατον καταδίκαι, οχι πλέον εγκληματιών άλλ’ άνθρώπων—τών Κυπρίων— μαχομένων κατά
τοϋ ’Αγγλικού δεσποτισμοϋ, άγωνιζομένων διά τήν ελευθερίαν των.
Μετά τήν κατάργησιν όμως τής θανατικής ποινής, ή ’Αγγλική. Κυβέρνησις,
ώς άνεγράφη εις τάς εφημερίδας, σκέπτεται σοβαρώς νά έπαναφέρη καί.πάλιν προς
συζήτησιν τό θέμα, ένω ύπό τό επικρατούν πνεύμα τής προσφ.άτως κ.αταργηθείσης
θανατικής ποινής, πρώτος κατεδικάσθη εις θάνατον, κατά τή ν . εΐδησςογραφίαν, ό
Πολωνικής καταγωγής δολοφόνος Γιάν Μοστουτζέμπα. Ό .’Ά γγλος δικαστής
άνέγνωσε τήν καταδικαστικήν άπόφασιν, εις ήν περιλαμβάνεται, ή κατωτέρω λίαν
χαρακτηριστική φράσις: « ..............όπως κρεμασθήτε άπό τον λαιμόν μέχρις ότου
άποθάνετε.......... »
Τό θέμα τής διατηρήσεως ή καταργήσεως τής θανατικής ποινής, .έχει εγείρει
άπό μακροτάτων χρόνων πολλάς καί ζωηράς συζητήσεις. Τό 1764,. ό .’Ιταλός ποινικολόγος Καΐσαρ Βεκάρια, έξέδωσε τό πολύκροτον έ'ργον του, «περί άδικημάτων καί
ποινών» μεταφρασθέν εις τήν 'Ελληνικήν ύπό τού ’Αδαμάντιου Κοραή. Ό Βεκάρια,
εις τό έ'ργον του αύτό έπολέμησε τάς βαρβάρους ποινάς τού μεσαίωνος, ώς καί τήν
ποινήν τού θανάτου, θεωρών ότι ή κοινωνία διά τής ποινής ταύτης κατα,χράται τού
δικαιώματος της νά άμυνθή εναντίον τών έγκληματιών καί φρονών ότι δεν πρέπει νά
έπιβάλλεται τοιαύτη ποινή, καθόσον ό θάνατος αύτός ούτε άναγκαΐος ούτε ωφέλιμος
είναι. Τοιαύτην έπίδρασιν είχε τό ανωτέρω σύγγραμμα τού Βεκάρια, ώστε ό Βολταϊρος δέν έδίστασε νά τό χαρακτηρίση ώς τ ό ν ά λ η θ ι ν ό ν κ ώ δ ι κ α τ ή ς
άνθρωπότητος.
Τό ζήτημα τής έπιβολής ή μή τής ποινής τού θανάτου, άπετέλεσεν άντικείμενον
συζητήσεώς του ύπό τών νομοθετικών σωμάτων πολλών Κρατών, αλλά καί πολλών
συγγραφέων καί κοινωνιολόγων. Οί συνηγοροΰντες υπέρ αυτής θεωρούν πολύ δικαίαν τήν κεφαλικήν ποινήν, διότι τό άτομον άποτρέπεται άπό τήν διάπραξιν τού
εγκλήματος καί προφυλάσσεται ουτω καί διότι ή Πολιτεία ένδιαφερομένη ύπέρ τού
κοινωνικού βίου, οφείλει νά προστατεύη αύτόν.
Τινές επικαλούνται, διά νά ύποστηρίξουν τήν θανατικήν ποινήν, τό. λεγόμενον
εις τήν Παλαιάν Διαθήκην «ό έκχέων αίμα άνθρώπου, αντί τού αίματος- αίμα αυτού
έκχυθήσεται»’ ό Μωσαϊκός νόμος προβλέπει τήν θανατικήν ποινήν διά τήν ανθρωπο
κτονίαν. Ή Χριστιανική όμως θρησκεία δέν φαίνεται νά, ύποστηρίζη τήν άποψιν τής
διατηρήσεως τής ποινής αύτής, άφοϋ εις τήν μετάνοιαν καί τήν ήθικήν βελτίωσιν
τοΰ άδικήσαντος άτόμου άποβλέπει. Ό Χριστός, άπαντών προς τούς Φαρισαίους,
οί όποιοι καταλαβόντες τήν μοιχαλίδα έθεώρουν αυτήν αξίαν τιμωρίας διά λιθοβο-
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λισμοΰ, είπεν : «'Ο άναμάρτητος υμών πρώτος τον λίθον έπ’ αύτή βαλέτω»
Επιτυγχάνει άρά γε ή ποινή του θανάτου νά έκφοβίση τούς μέλλοντας νά έγκληματίσουν, ώστε νά τούς.άποτρέψη άπό τήν τέλεσιν έγκλήματος καί οΰτω έξασφαλισθλ
ή κοινωνία άπό τούς κακούργους; "Οταν ένας, διά λόγους π.χ. έκδικήσεως, αποφασίσω
νά φονεύση, έχει κατά νουν τήν κεφαλικήν ποινήν; 'Ο κατεχόμενος ΰπό του πάθους
αύτοϋ σκέπτεται τήν ποινήν του θανάτου; 'Ο κατεχόμενος ύπό του πάθους τής έκδι
κήσεως, βεβαίους, πρέπει νά γίνη άποδεκτόν ότι δέν εύρίσκεται εις ψύχραιμον κατάστασιν, έκ τούτου δέν άναμετρα τάς έκ τής πράξεώς του συνέπειας. 'Η σκέψις του
περιορίζεται εις το πώς θά κατορθώση νά μή λογοδοτήση καί τό πάθος υπερισχύει
ή δέ ποινή τοϋ θανάτου δέν τον εκφοβίζει.
Έ κ τοϋ άτομικοΰ χαρακτήρος έκάστου άτόμου, έξαρτάται ή έπίδρασις τήν οποίαν
δύναται νά -άσηήση ή οχι έπ’ αύ- -ου ή θανατική ποινή, καθ ον χρονον το άτομον αύτό
διαπράττίτ-τό έγκλημα. Δυνατό ν ό εις νά μή δείλια άντικρύζων οίονδήποτε κίνδυνον
καί αυτόν ακόμη τον θάνατον, ένω έτερος είναι δυνατόν νά παρακωλυθή εις τό νά
έγκλη ματίση.
Έ κ το ς τοϋ-άτομικοΰ -χαρακτήρος τοϋ ανθρώπου, όστις δύναται νά άμβλύνη
τήν έντύπωσιν τήν- προκαλουμένην άπό τήν ποινήν τοϋ θανάτου, έντεϋθεν δέ νά μειώσή
τήν έκφοβιστικήν δύναμιν τής ποινής ταύτης καί άλλα αίτια επιφέρουν τήν ώς άνώ
άμβλυνσιν, ώς ή έλπίς τής διαφυγής καί άτιμωρησίας καί κατ’ εξοχήν ή ένδεχομένη
απονομή χάριτος, μετά τήν καταδίκην. 'Η τελευταία αΰτη πλουσίως παρέχεται εις
τήν σύγχρονον έποχήν καί ό άριθμός τών χαρίτων πλεονάζει άπό τον των έκτελέσεων τών θανατικών: ποινών. Προς δέ τά κατά τήν διαδικασίαν έν τοΐς κακουργιοδικείοις προτεινόμενα έλαφρυντικά διά τον έγκληματήσαντα, μειώνουν τήν αξίαν
τής θανατικής ποινής, ώ ς έκφοβιστικοΰ μέσου τοϋ έγκλήματος.
'Η Πολιτεία ένδιαφερομένη διά τήν ομαλήν κοινωνικήν συμβίωσιν τών άτόμων, εύρίσκεται ούτως εΐπεΐν έν άμύνη έναντι τών έγκληματιών. 'Η Πολιτεία όμως
όταν καταδικάζη τον κακουργον εις θάνατον, δέν δύναται νά θεωρηθή ώς έν άμύνη
εύρισκομένη, διότι ή ύπ’ αύτής έπιβαλλομένη ποινή άνταποκρίνεται έπί τετελεσμένης
πλέον προσβολής τής έννόμου τάξεως, τοϋ δικαίου.
Δέν δύναται ή Πολιτεία νά θεωρηθή άμυνομένη, διότι ώς γνωστόν ή άμυνα
προϋποθέτει προσβολήν έπικειμένην καί ή Πολιτεία δέν είναι άπαράσκευος νά άποκρούση. Εύρίσκεται έτοιμος καί έχουσα τά μέσα προς άπόκρουσιν. Είναι αί διουκτικαί
Ά ρχαί, είναι αί φυλακαί.
'Η θανατική ποινή- δέν πρέπει νά άποκλεισθή τελείως, ότι είναι ή πλέον κατάλ
ληλος νά έμποδίση τήν έν τώ μέλλοντι διάπραξιν έγκλημάτων. 'Η ιδέα τοϋ θανάτου
δύναται πολλάκις νά έμποδίση- τον έγκληματίαν άπό τό έγκλημα, άλλά διά τής επι
βολής καί έκτελέσεους τής θανατικής ποινής ό βελτιωτικός σκοπός της έπί του καταδικασθέντος δέν πραγματοΰται.
'Ο μέγας-ποινικολόγος Gh. Lucas, θεωρεί ώς σκοπόν τής ποινής τήν άναμόρφωσιν τοϋ καταδίκου, είναι δέ ούτος κατ’ αυτόν ό ουσιώδης καί θεμελιώδης χαρακτήρ τής ποινής. -'G Σενέκας, ώς σκοπόν τής ποινής θεωρεί τήν άναμόρφωσιν, τήν
διδαχήν καί τήν έκφόβισιν.
Άναδιοργανόϋμένου τοϋ συστήματος τών φυλακών καί τών άλλων άσφαλιστικών τής κοινωνίας μέσων, σκοπούντων τήν ήθικήν άναμόρφωσιν τών καταδίκων,
έφ’ όσον βεβαίους ήθελε γίνη άποδεκτόν ότι καί ό κακούργος δύναται νά βελτιωθή,
ώς έκ τής πείρας τούτο δύναται νά έξαχθή, ή κατάργησές τής θανατικής ποινής δέν
δύναται νά άποκρόυσθή.
Έ κ στατιστικών' έξάγεται, ότι εις χώρας εις άς κατηργήθη ή ήχρηστεύθη ή
θανατική ποινή, δέν πάρουσιάσθη αυξησις τών έγκλημάτων.
'Ο Γερμανός "ποινικολόγος M itterm aier, εις μονογραφίαν του «ή θανατική
ποινή», γράφει: «Καμμία άλλη άπό όλας τάς θεωρίας δέν φαίνεται ικανή ώς δίκαιο-
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λογητική τής θανατικής ποινής, παρά ή καλουμένη άπόλυτος,· .ή θ ε ω ρ ί α τ ή ς
Δικαιοσύνης».
Έ κ στατιστικών δεδομένων, έφ’ ών έστηρίχθη ό M itterm aier, συνάγει ούτος
έν τή ώς άνω μονογραφία του, δτι οι μεγαλύτεροι κακούργοι τιμωρούμενοι διά μιας
εύλογου ποινής δύνανται νά βελτιωθούν.
'Η ποινή τού θανάτου καί ή έκτέλεσίς της έχει έν σπουδαιότατου ελάττωμα,
δτι δεν δύναται νά έπανυρθωθή έάν ποτέ έβεβαιούτο δτι κακώς έπεβλήθη εις ά.τομόν
τι ό θάνατος, ώς ποινή. 'Υπάρχουσι πολλά παραδείγματα δικαστικών πλανών, καθ’ ά
έθανατώθησαν άτομα αθώα.
'Ο Γάλλος στρατηγός καί πολιτικός Λαφαγιέτ, δστις κατά την Γαλλικήν
έπανάστασιν τού 1789 διεκήρυξεν άπό τούς πρώτους εις Βερσαλλίας τα δικαιώματα
τού άνθρώπου καί τού πολίτου, διεκήρυττε: «Δεν θά παύσω νά ζητώ τήν κατάργησιν
τής θανατικής ποινής, έφ’ δσον δεν μοί άποδειχθή τό αλάνθαστου τής ανθρώπινης
κρίσεως».
Ό Σουηδός συγγραφεύς d’ Olivercoua, εις τό σύγγραμά του ((La peine de
niort», λέγει δτι έάν συνενοϋντο δλοι οί χείμαρροι τού αθώου αίματος, τού ρεύσαντος
έν όνόματι τού νόμου, θά έφρικιώμεν.
Ή καταδίκη εις θάνατον, τό 1761, ύπό τού έν Τουλούζη Παρλαμέντου Γάλλου
τινός,διαμαρτυρομένου τό θρήσκευμα, κατηγορηθέντος δτι έφόνευσε τον υιόν του
διότι άπέκλινε προς τον καθολικισμόν, ένώ βραδύτερου άπεδείχθη δτι δεν είχε διαπράξει τον φόνον ό πατήρ, έδωσεν άφορμήν εις τον Βολταΐρον νά δημοσιεύση τήν
διατριβήν του « P rix de la ju stice et de P hum anite».
Τον Μάρτιον έ.έ. οί E.M ., N.T. καί I.K . κηρύσσονται άθφοι, δτι δεν έφόνευσαν τον Ά θ . Μ., άπό τούς ένορκους τού κακουργιοδικείου Σύρου, Οί άνωτέρω
τήν 24 Δ/βρίου 1949 ειχον κηρυχθή ένοχοι διά τον φόνον τού Ά θ . Μ., δικασθέντες
άπό τό κακουργιοδικεϊον Μυτιλήνης καί μάλιστα οί δύο ειχον καταδικασθή εις θά
νατον καί ό τρίτος εις ισόβια δεσμά. Οί άνωτέρω, τό πρώτον δικασθέντες, ειχον
κηρυχθή άθωοι άπό τούς ένορκους τού κακουργιοδικείου Χίου, ώστε τήν πρώτην
φοράν άθωοι, τήν δευτέραν εις θάνατον, τήν τρίτην αθώοι. Έάν .οί καταδικασθέντες
είς θάνατον, ώς άνο^τέροη ειχον έκτελεσθή, πώς ή πλάνη τού δικαστηρίου Μυτι
λήνης θά έπανορθοΰτο;
'Υπάρχει ή τάσις είς τάς πλείστας χώρας νά περιορισθή ή έπιβολή τής ποινής
τού θανάτου καί έκ τής τοιαύτης τάσεως παρουσιάζεται ή ποινή αυτή ώς μή κρινομένη έπωφελής διά τον περιορισμόν τού έγκλήματος.
Μόνον τότε θά ήτο αυτή δικαιολογημένη άπολύτως, όταν εΐδικαί περιπτώσεις
συνέτρεξαν ύπό τάς όποιας τό έγκλημα συνετελέσθη καί ό έγκληματίας λόγω τού
έγκληματικοΰ του βίου έδει νά κριθή έξοβελιστέος έκ τής κοινωνίας.
Έ ξ άφορμής τών συζητήσεων είς τήν Αγγλικήν Βουλήν περί καταργήσεως
τής θανατικής ποινής, έγένετο σχετική στατιστική, έκ τής οποίας άπεδείχθη δτι έκ
τών χωρών τής δυτικής Ευρώπης μόνον ή Γαλλία, ή 'Ισπανία καί ή Ε λ λ ά ς διατη
ρούν άκόμη τήν ποινήν τού θανάτου. Είς τό Βέλγιον ύφίσταται Θεωρητικώς ή θανα
τική ποινή, μετατρεπομένη είς ισόβια δεσμά. Είς τήν Δυτικήν Γερμανίαν κατηργήθη
τό 1949 διά Συνταγματικής διατάξεο^ς. Είς τήν ’Ιταλίαν κατηργήθη τό 1889.
Ό Μουσσολίνι δμως κατήργησε τον σχετικόν νόμον, δτε.δέ άνετράπη τό φασι
στικόν καθεστώς κατηργήθη καί πάλιν ή θανατική ποινή, τό 1948 καί έπιβάλλεται
μόνον είς έγκληματίας πολέμου. Είς τά κράτη τού σιδηρού παραπετάσματος δεν έχει
καταργηθή. Τό 1848 κατηργήθη τό πρώτον είς τά Δουκάτα τού Όλδεμβούργου, τού
Άνάλ καί τού Νασσώ έν Γερμανία καί είς "Αγιον Μαρίνον έν ’Ιταλία.
Είς άλλας χώρας, ώς είς τήν ’Ιαπωνίαν, μελετάται ή κατάργησις τής θανα
τικής ποινής. Ό Καναδάς ομοίως πρόκειται νά τήν κατάργηση, προς τούτο ειδι
κή κοινοβουλευτική έπιτροπή μελετά τήν σκοπιμότητα τής ποινής ταύτης.
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’Από του 1867, δτε ό Καναδάς άνεκηρύχθη ανεξάρτητον κράτος, έπί 1380
περιπτώσεων καταδίκης εις τήν ποινήν του θανάτου, αί 501 μετετράπησαν εις ισό
βια δεσμά.
Παρ’ όλους τούς λόγους, οί όποιοι συντρέχουν εις τήν κατάργησιν τής θανα
τικής ποινής, ή μετά μεγάλης εύκολίας έκτέλεσις έν Έλλάδι άκόμη καί σήμερον
άνθρωποκτονιών καί ή μή ΰπαρξις φυλακών τοιούτων, αίτινες έν τώ συνόλω των νά
άνταποκρίνωνται διά τής λειτουργίας των εις τον κοινωνικόν των προορισμόν, άναγόμενον εις τήν βελτίωσιν του καταδίκου, πρέπει νά άποκλείσουν τήν κατάργησιν
τής θανατικής ποινής έν Έλλάδι.
Αί φυλακαί, ώς έχουσι νυν έν Έλλάδι, άντί νά σωφρονίζωσι τον έγκληματίαν
τουναντίον διαφθείρουν έτι μάλλον αυτόν. 'Ο έγκληματίας έξερχόμενος των φυλα
κών δεν κατέχετάι ύπό του φόβου τής εισαγωγής του εις τήν φυλακήν, ούδέ παρου
σιάζεται βελτιωμένος, άλλά τουναντίον πολλάκις δεικνύει εφεσιν προς νέον έγκλημα.
"Οταν ετίθετο εις έφαρμογήν εν Σουηδία ό νέος Ποινικός Νόμος, ό Βασιλεύς της
έδήλωσεν ότι συμφωνεί μετά τοΰ σοφοΰ M itterm aier, παρατηρήσαντος ότι ή έκδοσις Ποινικού Νόμου δεν άποτελεΐ τό τέλειον, άν δεν έχη ληφθή πρόνοια πώς θά
έφαρμοσθή ούτος.
Ό τρόπος τής μεταχειρίσεως τών έν ταΐε φυλακα’ϊς κρατουμένων καί ή όργάνωσις των φυλακών, άπετέλεσε τό θέμα τών συζητήσεων εις τό συνελθόν έν ’Αγγλία
τον Μάρτιον του 1954 έγκληματολογικόν συνέδριον, εις τό όποιον έλαβον μέρος δι’
άντιπροσώπων υπαλλήλων φυλακώιν καί έγκληματολόγων αί χώραι: Γαλλία, 'Ο λ
λανδία, Βέλγιον, Αύστραλία, Κεϋλάνη, Δανία, Φινλανδία, Δυτ. Γερμανία, Ίνδίαι,
’Ιαπωνία, ’Ιορδανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ή ν. Πολιτεΐαι καί ή Ε λλά ς.
'Η έκτέλεσις τής θανατικής ποινής γίνεται κατά διαφόρους τρόπους εις τά
διάφορα Κράτη. Έ ν Γερμανία π.χ. γίνεται μέ πέλεκυν, έν Γαλλία μέ λαιμητόμον,
έν ‘ Ηνωμέναις Πολιτέίαις μέ ήλεκτροπληξίαν.
Έ ν Έλλάδι διά τήν έκτέλεσιν τής θανατικής ποινής, έχρησιμοποιήθη κατά τό
παρελθόν ή λαιμητόμος. Ό τρόπος ούτος τής έκτελέσεως ένομοθετήθη παρ’ ήμΐν
διά τοΰ Ποινικού Νόμου τοΰ 1832. Διά τοΰ άπό 28 ’Ιουνίου 1846 Νόμου, προσετέθη
καί ή διά τοΰ τυφεκισμού 'έκτέλεσις τοΰ καταδικασθέντος εις θάνατον, προϋπάρχοντος καί τοΰ τυφεκισμού, προ τής χρησιμοποιήσεως τής λαιμητόμου. Ή διά λαι
μητόμου έκτέλεσις κατηργήθη καί παραμένει σήμερον ή διά τυφεκισμού.
Εις τήν Γεν. Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τού 1830, δημοσιεύεται έκθεσίς
έκτελέσεως τίνος διά τυφεκισμού, προ τής εισαγωγής τής λαιμητόμου. 'Η έκθεσις
αυτή έχει ώς ακολούθως:
’Έ κ θεσ ις Κεφαλικής Ποινής
Έ κτελεσθείσης έν Καλαμάτα τήν 17 Νοεμβρίου 1830.
Κατά τήν ύπ’ άριθ. Λ έγκληματικήν άπόφασιν τοΰ κατά τήν κάτω Μεσσηνίαν
Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου τής 4 Νοεμβρίου 1830.
'Ο Δημήτριος Κασιμάκος, Σπαρτιάτης, έτών 35, ήτο συντροφοναύτης εις τό
«Ίόνιον», πλοΐον τού έκ Κυθήρων Θεοδωρή Λογοθέτου, κατά τό 1826, ότε άνεχώρησε τό πλοΐον αυτό άπό Σύρον εις Μεθώνην, φέρον έπιβάτας τήν Ραλοΰν σύζυγον
τοΰ Αΐνίτου Δημητρίου Μαλιώτα, τον υιόν αύτής Μιχαλάκην καί τήν υπηρέτην της
Λασκαρά>ίην. Καθ’ οδόν πλησίον τών Έλαφονήσων, ό πλοίαρχος καί οί ναΰται έφόνευσαν τούς είρημένους τρεις έπιβάτας καί διήρπασαν τά χρήματα καί τά πράγ
ματά των.
—
'Ο Δημήτριος Κασιμάκος, εις τών κακουργησάντων, συλληφθείς υπεβλήθη εις
τό άνήκον Δικαστήριον καί διά τής ώς άνω μνησθείσης άποφάσεως κατεδικάσθη εις
θάνατον, άποδειχθείς ένοχος φονοπειρατείας.
'Ο κατάδικος δι’ άναφοράς του άπό πρώτης Σεπτεμβρίου 1830 προς τήν
A. Ε: έξητήσατο τήν χάριν, άλλ’ ή Κυβέρνησις άπήντησεν ότι δεν δύναται νά παρα-
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χωρήση χάριν διά τοιαΰτα εγκλήματα. "Οθεν τδ δικαστήριον διέταζε τήν εκτελεσιν
της είρημένης άποφάσεώς του, ήτις έξετελέσθη κατά την εφεξής ύπ’ άριθ. 716 άναφοράν τής ’Αστυνομίας Καλαμάτας.
Ελληνική Πολιτεία
Προς τον Διοικητήν Καλαμάτας καί Νησιού
Ό Πρ. ’Αστυνόμος Καλαμάτας
Κατά τήν έννοιαν τής ύπ’ άριθ. 851 προσκλήσεως τής Διοικήσεως ταύτης
ααί τοΰ έπισυναπτομένου άντιγράφου τής διαταγής του Δικαστηρίου,προσκαλέσας
•τον αρχηγόν τής ένταΰθα πολιτικής Φρουράς καί άπελθών μετ’ αύτοΰ τήν χθεσινήν
■μετά τήν μεσημβρίαν, άμα έγχειρισθείσης μοι τής αυτής προσκλήσεως, εις τό έν
ταϋθα δεσμωτήριον, παρέλαβον τον έν αύτω κατάδικον Δημ. Κασιμάκον καί φρουρούμενον παρ’ όλης τής εκτελεστικής δυνάμεως καί παρά τοΰ περί ού εί'ρηται αρ
χηγού, ώδήγησα αυτόν εις τό δικαστήριον έχ ει 6 Πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου άνέγνωσεν εις αυτόν τήν πράξιν, δι’ ής άπορρίπτεται ή τής χάριτος αίτησις νουθετήσας
καί προτρέψας τον άνθρωπον κατά τό ένόν, όπως άφοσιωθή εις τό έλεος Τοΰ Παν
τοδυνάμου" έπομένως τούτου πλησιάσας εις τον κατάδικον, έπ’ αύτω τούτω διορισθείς πνευματικός πατήρ ’Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος ιερομόναχος, φέρων τήν ιε
ρατικήν του στολήν καί μέ τον Σταυρόν εις τάς χεϊρας τον καθωδήγησε τά έκότα"
μετά τήν πράξιν ταύτην δέ συνοδεύσαντες αύτόν κατά τον όμοιον τρόπον μεταφέραμεν εις ιερόν Ναόν τοΰ Μεγαλομάοτυρος Γεωργίου, ένθα είσελθών αυτός καί ό
παρακολουθών ίερεύς διετάχθησαν ακολούθους οί στρατιώται νά περικυκλώσωσι τήν
’ Εκκλησίαν, φυλάττοντες άκριβώς τάς θύρας τής εισόδου καί έξόδου.
Έ μ εινε λοιπόν ό κατάδικος εις τήν ’Εκκλησίαν χθες μετά μεσημβρίαν καί
εφεξής δι’ όλης τής νυκτός, έξομολογούμενος εις τον ιερέα τά άμαρτήματά του καί
προσευχόμενος άδιακόπως μέχρι τής σήμερον τό πρωί.
Τότε πλειοτέραν αίσθαντικήν παράταξιν, διέταξα νά σημάνωσιν όλους τούς
Ιερούς κώδωνας, καθ’ ον τρόπον συνειθίζεται εις τον ενταφιασμόν των θνησκόντων
καί ταυτοχρόνως μέ τό κτύπημα των κωδώνων εις τον τόπον τής καταδίκης τήν
παλαιάν έπικαλουμένην Μητρόπολιν καί παλαιά μνήματα, συνακολουθοΰντος καί
τοΰ ίερέως καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής οδοιπορίας, άφοΰ προηγουμένως διήλθομεν
διά τής αγοράς έχοντες περιεστοιχισμένον καλώς, τον κατάδικον παρ’ όλης τής οπλο
φόρου φρουράς.
’Ε κεί έκαθέσθη ό κατάδικος επί τοΰ προετοιμασθέντος τάφου, παραινούμενος
μέ όλην τήν ζέσιν παρά τοΰ ίερέως καί άφοΰ έκαλύφθησαν οί οφθαλμοί του, τρεις έκ
των στρατιωτών πυροβολήσαντες κατά τής κεφαλής του τον έθανάτωσαν εις τήν
στιγμήν. Τοιουτοτρόπως δέ τελειωθείσης τής έκτελέσεως τής ποινής, ό ιερεύς ένεταφίασε αύτόν μέ τάς άπαιτουμένας θρησκευτικάς τελετάς.
Ά λ λ ’ εις τήν όποιαν διευθύνω εις τό Δικαστήριον τοΰτο κατά χρέος έκθεσιν
τής είρημένης κεφαλικής έκτελέσεως, δεν δύναμαι νά άποσιωπήσω τήν γενναιότητα
τοΰ καταδίκου, όστις καθ’ όλον τό διάστημα τής παρατάξεως δέν έδειξε τήν παρα
μικρά'/ δειλίαν τοΰ θανάτου, άλλ’ έφαίνετο σχεδόν όλως άδιάφορος, νουθετών τό πλή
θος τών παρακολουθούντων θεατών νά λάβωσι παράδειγμα άπό τον εαυτόν του καί
νά ζώσι τιμίως εις τον κοινωνικόν τούτον βίον διά νά μή γίνωσι μέτοχοι τής τύχης του.
Έ ν Καλαμάτα τή 17 Νοεμβρίου 1830
Ό ’Αστυνόμος Ζ. Μαρατάς
Ό άναγνώστης τών « ’Αστυνομικών Χρονικών» έκ τοΰ περιεχομένου τής άνο/
έκθέσεως, πληροφορείται όποια διαδικασία έγίνετο προκειμένου νά έκτελεσθή διά
τυφεκισμού καταδικασθείς εις θάνατον, κατά τούς πρώτους μεταπελευθερωτικούς
χρόνους τής Ελλάδος, ώς καί περί τής διατυπώσεως σχετικής άστυνομικής άναφοράς.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ο ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΝΤΕΝΤΕΚΤ1Β
—Έ ν α νέον είδος αγώ νω ν τω ν αστυνομικών κατά τω ν εγκ λημ α τιώ ν,
άπό τό ενα έως το άλλο άκρο τοΰ κόσμου—
Τοϋ Lawrence Lader, κατά μετάφρασιν άπό τό
__________________περιοδικόν Reader’s D ig est(τ. Μαρτίου, 1 9 5 6 ) , ----------------------------ύπό ’Αστυνόμου Α' κ . ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

Π ίσο.) άπό τά σιδηρόφρακτα παράθυρα τής αποθήκης προς φύλαξιν πολυτί
μων φορτίων, τοΰ άερολιμένος Λονδίνου, ενα πρωινό τής 29 ’Ιουλίου 1948, έφυλάοσοντο χρυσός εις ράβδους καί διαμάντια άξίας 960.000 δολλαρίων.
Την Ιην π. μ. ακριβώς, ενα φορτηγό αύτοκίνητο τράβηξε προς τό μέρος τήζ.
ανωτέρω αποθήκης. ’Οκτώ άνδρες ξεπήδησαν άπό αύτό. 'Ένας συνεργός των διευκόλυνε αυτούς να μπουν μέσα στήν αποθήκη. Τρεις φύλακες προφανώς βαρεία να.0—
κωμένοι έκοιμώντο στά καθίσματά των. 'Ο αρχηγός-τής συμμορίας άρπαξε τά κλει,
διά άπό τον ένα φύλακα πού έκοιματο καί τράβηξε πρώτος διά τό υπόγειο όπου έφυ„
λάσσετο ό θησαυρός.
Τή στιγμή αύτή έπρόκειτο νά διαπραχθή μιά άπό τις πιο φανταστικές
πρωτάκουστες ληστείες τών ήμερών μας, άν ό Donald Fish, δ άρχηγός τής Ά σφαλείας τής Βρεττανικής 'Υπερπόντιου ’Αεροπορικής εταιρίας δεν είχε στήσει μι.ή
παγίδα τόσο τολμηρή καί έπικίνδυνη, όσο καί ή σχεδιασθεΐσα ληστεία.
Τρεις έβδομάδες ένωρίτερα, ένας υπάλληλος τής άποθήκης όνόματι Smithείχε άναφέρει στο Fish, ότι ένας γνωστός του μέ τόν όποιον είχε κάμει μαζί φυλακή στή Γερμανία κατά τό διάστημα τοΰ πολέμου, τόν έπλησίασε καί τοΰ έποότεινε νά βοηθήση αυτόν καί τούς συντρόφους του σέ μιά σχεδιασθεΐσα ληστεία ~ής.
άποθήκης πολυτίμων φορτίων.
Ό Fish συνεβούλευσε τόν Sm ith ν’ άκολουθήση τάς οδηγίας τής συμμορίας
Τότε, κατά τήν όρισθεΐσα νύκτα, ό Fish μαζί μέ 13 άστυνομικούς τής S c o tla n d -Y a rd έκρύφθησαν πίσω άπ’ τά κιβώτια καί τούς πάγκους, μέσα στήν άποθήκη.
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση τής Βρεττανικής ’Αστυνομίας, οι άστυνομικοϊ
ήσαν άοπλοι καί έφεραν μόνο ξύλινα γκλόμπς, πράγμα πού θά ήταν λίαν επικίνδυνο,
άν οί λησταί ήσαν ώπλισμένοι. Οί λησταί έφεραν μαζί τους άπό ένα βαρύ λοστό.
Οί άστυνομικοί ξεπήδησαν άπό τις κρύπτες τους καί τότε συνήφθη μιά σκληρή
πάλη, πού διήρκεσεν επί 20' τής ώρας.
Τό μόνο πού θυμάμαι, είναι οί κραυγές καί τά τριξίματα τών γκλόμπς καθώς:
καί τά κτυπήματα τών λοστών μέσα σ’ αύτό τό πανδαιμόνιο, λέγει ό Fish.
"Οταν ή συμπλοκή τελείωσε, όλοι οί συμμορίτες ήσαν ξαπλωμένοι κάτω, ανί
κανοι πλέον νά άντισταθοΰν.
Ουτοι έστάλησαν στή φυλακή μέ 71 χρόνια φυλάκιση έν συνόλω.
Ό Fish πού ώς έργο έχει τό πώς τά πολύτιμα φορτία θά φθάσουν στον προ
ορισμό τους αεροπορικώς, έν πλήρη άσφαλεία, είναι ό άρχηγός τής ’Ασφαλείας τής;
Βρεταννικής Υπερπόντιου ’Αεροπορικής 'Εταιρίας (BO A C ) άπό τό 1 9 4 5 . Έ δ ώ
καί λίγα χρόνια μερικές άεροπορικές Ε τα ιρ είες προσέλαβαν άξιωματικούς άσφαλείας. Μέχρι τότε ό F ish ήταν μοναδικός στο εΐδός του. Αί πτήσεις του στή BOAC'
καλύπτουν 76.931 μίλια. Πετώντας άπό τό Λονδίνο στή Νιγηρία ή στήν Αυστρα
λία, έχει τή σταθερή-έλπίδα νά τεθή εις τά ΐχνη ενός έγκλήματος. Ώ ς ό περισσό
τερον μετακινούμενος άστυνομικός έχει γίνει γνωστός καί πολύ δικαίως, βεβαίως,,
ώς «Ιπτάμενος Fish».
Ή BOAC μεταφέρει φορτία άξίας περισσότερον άπό 150 εκατομμύρια δολ-
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λάρια κάθε χρόνο, εις ράβδους χρυσοΰ, διαμάντια, άντιβιωτικά φάρμακα, εξαρτή
ματα μηχανών, άτομικάς πρώτας υλας, όπως τα ισοτοπα κλπ.
'Η άσφαλής φρούρησις αύτών αποτελεί ενα σκληρό και δύσκολο πρόβλημα..
Τα περισσότερα άεροπλάνα φέρουν ένα μικρό κιβώτιο ασφαλείας, προς φύλαξη τών
πολυτίμων φορτίων, γιατί λόγω του βάρους πού έχουν τα άσφαλή θησαυροφυλάκια,,
κανένα άεροσκάφος δεν φέρει τοιοΰτον.
Τό φορτίο πέρνα άπό δωδεκάδες χεριών ώσπου να φθαση στον προορισμο
του, όπως τών φορτωτών, εκφορτωτών, έρευνητών, φυλάκων κλπ.
’Ά ν ένα φορτίο έξαφανισθή στο δρόμο άπό Λονδίνου μέχρι τής Αυστραλίας,
6 Fish πρέπει νά έρευνήση δρόμο 12.000 μιλιοίν. Παρ’ ολη τα σοβαρα εμπόδια που
παρουσιάζονται στο έργο του, 6 Fish έχει οργανώσει ενα δραστικό και αποτελεσμα
τικό σύστημα άσφαλείας.
Ό Fish είναι ένας ψηλός, ωραίος άνδρας 58 ετών, κομψότατα ενδεδυμενος
καί έχει την έμφάνισιν λονδρέζου χρηματιστοϋ, καθώς καθεται στο Γραφείο^ του
μέσα στα γραφεία τής" BOAC, στο Αεροδρόμιο τοΰ Λονδίνου. Η Φωνή του όμως
είναι σταθερή καί επιβλητική καί έχει τή δριμύτητα τών άνθρώπων τών^πεζο
δρομίων τοΰ Λονδίνου, γιατί άρχισε την καριερα του ως αστυφυλας τοΰ Τμήμα ιος
Τάξεως τοΰ Λονδίνου. Τό 1924 προήχθη Ενα ύπηρετήση στή Σκώτλαντ-Γυάρντ..
Είναι ένας άπό τούς πιο διάσημους καί ικανούς τεχνικούς, πού έχω συναν
τήσει στον κόσμο, λέγει, κάποιος παληός του σύντροφος άπό τή Σκώτλαντ-Γυάρντ.
Είναι σέ βαθμό άφάνταστο μεθοδικός, συλλέγει δε ακόμη και την πιο ασήμαντη
πληροφορία καί υπομένει μέχρις οτου θά είναι απολύτως έτοιμος να δράση.
Ή μνήμη του είναι φαινόμενο, καθώς καί ή έπιμονή καί υπομονή του.
Κάποια ήμέρα είχε μιά συζήτηση τυχαίως για γραμματόσημα, οπότε ένας
φίλος του άνέφερε, ότι κάποιος έμπορος γραμματοσήμων άπ’ τό Λονδίνο έπρόκειτο.
νά κλείση τό κατάστημά του καί νά φύγη γιά τή Νέα Ύ όρκη. Ό Fish άπετύπωσε.
στο μυαλό του τό όνομα τοΰ έμπορου. "Οταν έπέστρεψε στο Γραφείο του, θυμήθηκε
ότι ό έμπορος αύτός γραμματοσήμων είχε συμμετάσχει σέ μιά πλαστογράφησή
γραμματοσήμων, πού έγινε πριν είκοσι έτη.
Τά Τελωνεία είδοποιήθησαν άμέσως, ώ στε κατά τήν άναχώρησή του η ερευνά
νά γίνη περισσότερο συστηματική.
Λίγες ημέρες άργόφερα ό F ish πήρε ένα τηλεφούνημα.
«Τον πιάσαμε τό φίλο».
Ό άνωτέρω έμπορος γραμματοσήμων, είχε προσπαθήσει νά βγάλη λαθραίως:
σπάνια γραμματόσημα, άξίας 10.000 δολλαρίων, πού δεν είχε νομιμως δηλώσει.
Τό έργο καί ή προσπάθεια τοΰ Fish είναι νά προλάβη, νά σταματήση δηλ,.
τον κλέπτη ή τό λαθρέμπορο, πριν δυνηθή νά καμη έστω και απόπειρα.
Αύτό έχει μεγάλη άξια, γιατί έτσι θά ύπάρξη ή άπόλυτος, βεβαιότης ότι κάθε
πολύτιμο φορτίο βρίσκεται ύπό άσφαλή φρούρηση, σέ κάθε στιγμή καί ότι θα φθαση
άσφαλές στον προορισμό του. Γιά τή μεταφορά τώ>ν πιο πολυτίμων φορτίων ^μεγά
λης άξίας ό Fish ώργάνωσε μιά ειδική ταχυδρομική ύπηρεσία, άπό είδικώς εκπαιδευθέντας ταχυδρόμους, πού ταξιδεύουν άνωνύμως καί πού φέρουν ειδικές βαλίτσες
μέ άτσάλινα έλάσματα καί ειδικές κλειδαριές. Μόνο ό Fish καί ό ταχυδρόμος γνω
ρίζουν τον χειρισμόν αύτών.
Πριν άπό λίγα χρόνια, ένας άξιωματικός Άσφαλείας σ’ ένα άεροδρόμιο τής
Μέσης Ανατολής άνέφερε, ότι τό κλειδί του σφηνώθηκε στή κλειδαριά τοΰ κιβω
τίου άσφαλείας ενός άεροπλάνου. Ο Fish μετακίνησε τότε το κιβο^τιο Ασφαλείας
τό έφαρμοσμένο στο πάτωμα τοΰ άεροπλάνου καί άνεκάλυψε, ότι πέντε μακροσκο
πικές οπές είχαν άνοιχθή στή κλειδαριά ώστε νά μπορή νά άνοιχθή μ’ ένα σουγιά.
Ά μ έσ ω ς έπεσκέφθη όλα τά άεροπλάνα τοΰ ίδιου τύπου καί άνεκάλυψε πέντε άκόμη;
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κλειδαριές νά έχουν παρόμοιες μακροσκοπικές οπές. Μια μεγάλη μελετηθεΐσα καί
σχεδιασθείσα άπόπειρα κλοπής πολυτίμων φορτίων έματαιώθη έτσι εγκαίρως άπό
τον Fish. "Οπως διεπιστώθη μετά άπό μερικές ημέρες άπό την ανάκριση, την κλοπή
είχαν μελετήσει, σχεδιάσει καί άποφασίσει δύο μηχανικοί ιθαγενείς, πού είχαν μάθη
ότι έπρόκειτο σέ λίγες ήμέρες νά γίνη μεταφορά φορτίου χρυσού.
Στην περίπτωση τού «Bangkok» ό F ish άντιμετώπισε κάτι πού άπεκάλεσε
«το έξυπνότερο σχέδιο λεηλασίας στις αεροπορικές γραμμές».
Τακτικά έξηφανίζοντο φορτία άκριβών ωρολογίων, κατά την μεταφοράν άπο
Λονδίνο εις Μπανγκόγκ. Τά κιβώτια άσφαλείας ήλέγχοντο σ’όλους τούς σταθμούς
στη διαδρομή. ’Ακόμη καί όταν έφθαναν στούς παραλήπτας, τά κιβώτια ήσαν γε
μάτα μέ πέτρες καί άχρηστα αντικείμενα, πού παρουσίαζαν τό ίδιο άκριβώς βάρος
μέ τά ώρολόγια.
Στο Μπανγκόγκ οί πράκτορες τού F ish έκαμαν μιά προσεκτική μελέτη καί
έρευνα των κιβωτίων. Άνεκάλυψαν τότε, ότι οί κλέπτες είχαν κόψει ένα ξύλινο
φάτνωμα τού κιβωτίου μ’ ένα λεπτό πριόνι, πού προσήρμοζε επακριβώς στο μέγε
θος τής έτικέττας φορτώσεως.
Ούτοι άφοϋ έκλεπταν τό περιεχόμενο, κολλούσαν πάλι προσεκτικά τήν έτικέττα. «Τέτοια δουλειά άπαιτεί χρόνο», είπε ό Fish καί έβγαλε τό συμπέρασμα,
ότι πρέπει νά έχη γίνη ή κλοπή στο Μπαγκόγκ, όπου παρέμειναν τά κιβώτια στήν
άποθήκη όλη τή νύκτα.
Ό Fish έθεσε τήν άποθήκην ύπό τήν άγρυπνον παρακολούθηση τού Douglas
Buchanan. Κάθε βράδυ ό B uch an an έκρύπτετο σέ μιά μακρυνή γωνιά της άποθήκης καί παρακολουθούσε όλη τή νύχτα. ’ Ηταν μιά άνιαρή έπαγρύπνηση, λέγει
ούτος. «Τό στάλαγμα τού νερού άπό τό άνω κελί μέ ένευρίαζε σέ βαθμό αφάνταστο».
«Κάθε γρατσούνισμα πού άκουγα έδώ καί έκεΐ, ένόμιζα ότι είναι ό κλέπτης,, άλλά
ήσαν ποντίκια». Τέλος τήν 6η νύκτα ό B u ch an an είδε μέσα στό σκοτάδι νά άνοίγη
μιά καταπακτή στό δάπεδο της άποθήκης καί-νά βγαίνη ένας άνδρας. 'Ο Buchanan
τον συνέλαβε. ΤΗταν ένας Σιαμαίος φύλακας. Γιά μήνες αύτός καί οί σύντροφοί
του είσήρχοντο στήν άποθήκη άπό ένα οχετό καί συστηματικά λεηλατούσαν τά πιο
εκλεκτά φορτία.
'Η άνωτέρα έκπαίδευσις, οί θεωρητικές αντιλήψεις καί ή πείρα ενός αστυ
νομικού, αποδίδουν πολύ στον άγώνα κατά των λαθρεμπόρων.
Πριν άπό λίγα χρόνια στό Τόκιο, ό F ish έτυχε νά ρίξη μιά ματιά σ’ ένα τηλε
γράφημα, πού εύρίσκετο στό Γραφείο τού Διευθυντοΰ τού ’Αερολιμένος.
Τό τηλεγράφημα άπευθύνετο σ’ ένα ύπάλληλο άπό ένα άλλο υπάλληλο τού
Λονδίνου, γιά μιά έπικειμένη γαμήλιο τελετή, πού έπρόκειτο νά γίνη σ’ ένα άπό τά
καλλίτερα Ξενοδοχεία τής Καλκούτας, κατά τούς γάμους ενός εμπόρου.
’Α π’ αύτό τό τηλεγράφημα, έγεννήθησαν κάτι ύπόνοιες στό Fish.
«Για τί, είπε μέσα του, ένας ύπάλληλος νά τηλεγραφή σ’ ένα άλλο ύπάλληλο
γιά ένα γάμο πού έπρόκειτο νά γίνη στή Κκαλκούτα;» ’Εκτός τούτου τό όνομα τού
εμπόρου έκτύπησε άσχημα στό μυαλό του. ’Ερευνώντας διεπίστωσε, ότι στό άναφερθέν Ξενοδοχεΐον δέν έπρόκειτο νά γίνη τήν όρισθείσαν νύκτα μιά τοιαύτη γαμή
λιος τελετή. ’Ακόμη δέ καθώς ύπωπτεύθη άρχικώς, ό έμπορος ήταν κάποτε γνω
στός ώς έμπορος μαύρης άγοράς χρυσού καί κοσμημάτων.
Ό Fish διέταξε μιά αύστηρή παρακολούθηση άμφοτέρων τών ύπαλλήλων.
Λίγους μήνες άργότερα, ή ’Αστυνομία συνέλαβε κάποιον τήν ώρα πού παρελάμβανε διαμάντια άξίας 9 0 .0 0 0 δολλαρίων, πού μετεφέρθησαν προφανώς έκ Καλ
κούτας στή Νέα 'ΐό ρ κ η .
Τήν έπομένη νύκτα συνελήφθησαν δύο μαυραγορίτες, κοντά στό άεροδρόμιο
"τού Λονδίνου, μέ διαμάντια άξίας 6 0.000 δολλαρίων. 'Η σπείρα αύτή, διεπιστώθη
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από τήν ανάκριση, είχε διενεργήσει λαθρεμπόριο διαμαντιών αξίας πολλών εκατομ
μυρίων δολλαρίων, σέ πέντε χρόνια.
'Η άτελείωτος έπαγρύπνησις των πρακτόρων του Fish φέρει εις φως σπάνια
’ίχνη, πού μπορούν νά οδηγήσουν εις νέας άποκαλύψεις διεθνούς λαθρεμπορίου.
Προ 2ετίας, ένας βοηθός του στην ’Ά π ω ’Ανατολή, άνέφερε ότι άπό τό ΧόγκΚόγκ έξήχθη έ'νας μεγάλος άριθμός ούρολογίων, είσαχθέντων λαθραίως στο Τόκιο.
'"Ένας έ'μπορος τού Χόγκ-Κόγκ είχε διαθέσει σέ 6 μήνες 130.000 ωρολόγια.
«Τά ωρολόγια άποφέρουν μεγάλα κέρδη», λέγει ό Fish, «άλλα έχω την προ
αίσθηση ότι οι άσσοι λαθρέμποροι παίζουν ένα μεγαλύτερο παιγνίδι». Βρήκαμε τότε
-έπιβάτας πού ταξίδευαν τακτικά μεταξύ των δύο πόλεων καί πού μετέφεραν ώρούλόγια για λογαριασμό τους. Πιάσαμε μερικά άπ’ αύτά καί άνακαλύψαμε ότι είχαν
άφαιρέσει τις μηχανές των ωρολογίων καί τά είχαν γεμίσει μέ ηρωίνη.
«Τότε έπεδόθημεν σέ συστηματικές έρευνες εξακολουθεί ό Fish καί διαπι
στώσαμε ότι έγίνοντο μεγάλες φορτώσεις άπό κούκλες στο Μπανγκόγκ». Σ έ μιά
άπό κάθε δέκα κούκλες άνεκαλύφθη ότι υπήρχε ένα ειδικό διαμέρισμα γεμάτο μέ
"ηρωίνη.
"Ενας άγρυπνος υπάλληλος τού Τμήματος φορτώσεως στο Χόγκ-Κόγκ,
άνεκάλυψε κάποιο ίχνος σχετικό μέ τή δράσι των εγκληματιών. Είχε παρατηρήσει
δυο τρεις έλαφρές άποξέσεις, σέ πρόσφατα δηλωτικά. Ό Fish τότε διέταξε νά έρευνηθούν καί έξετασθοΰν πάλι όλα τά δηλωτικά άπό τις ’Αρχές, πού έξέδωσαν αύτά.
Ά π ό τήν έξέταση αύτή, ένα καταπληκτικό πράγμα ήλθε εις φώς. Κανονικά φορτία
άντιβιωτικών φαρμάκων, άποστελλόμενα άπό ένα Χημικοφαρμακευτικό Οίκο τής
Νέας "Υόρκης προς ένα φαινομενικά καλής πίστεως έμπορο τού Τόκιο, ποτέ δέν
έφθαναν στον προορισμό τους. Α ν τί τά κιβώτια νά προωθούνται προς τό Τόκιο,
κατεκρατοΰντο εις τό Χόγκ-Κόγκ, άφαιροΰντο τά άντιβιωτικά καί διωχετεύοντο
ταύτα λαθραίως στην Κίνα.
Γιά νά καλύψουν τήν κλοπή αύτή, τά κιβώτια έγεμίζοντο πάλι μέ άχρηστα
είδη καί άπεστέλλοντο μέ άλλαγμένα δηλιυτικά, προς τό Τόκιο, όπου ό παραλή
πτης ήταν ένας συνεργός τής συμμορίας.
Έχρειάσθησαν δυο χρόνια νά άγωνισθή ό Fish καί οί συνεργάτες του, γιά νά
■συντρίψουν αύτή τή σπείρα τών κλεπτών, τή μεγαλύτερη στά άεροπορικα χρονικά.
Ή Αστυνομία έπέδραμε σέ 15 εργοστάσια παραγο^γής ηρωίνης στην Ά π ι»
’Ανατολή καί συνέλαβε 27 μέλη τής σπείρας στο Χόγκ-Κ όγκ καί στο Τόκιο.
Τώρα τά σχέδια τού Fish γιά τό μέλλον είναι ή δημιουργία μιας Μονίμου
Διεθνούς Αεροπορικής Έ νώ σεω ς τών ’Αξιωματικών ’Ασφαλείας μ’ ένα Παγκό
σ μ ιο ’Αρχηγείο, πού θά συγκεντρώνη πληροφορίες γιά τή δράση τών κακοποιών στούς
Αερολιμένας, στά άεροπλάνα κλπ. καί θά μπορή νά δράση άμέσιος.
«Σκεφθήτε πόσο δραστικό τό μέτρο τούτο θά είναι», είπε προσφάτως ό Fish,
■«αν μιά περιγραφή τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων ύπό τών κλεπτών, πού δροΰν
σέ μιά ώρισμένη άεροπορική γραμμή, περιήρχετο εις γνώσιν τών άλλων Α ερ ο 
πορικών Εταιριώ ν μέσω τού ’Αρχηγείου».
Οί μεγάλες επιτυχίες τού F ish στη Βρεττανική 'Υπερπόντιο Αεροπορική
"Εταιρία άποδεικνύουν πόσο άπαραίτητο. καί ζωτικό είναι τό σύστημα ’Ασφαλείας
•σέ μιά Διεθνή ’Αεροπορική Εταιρία.
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■Υπό AN TH ON Y M A R T IE N SSE N , κατά μετάφρα
σή τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' χ. Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Π Α ΤΣΟ ΤΡΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

β. Ο ικονομ ικοί ά,πάται.
7. ’Α στυνομ ική Υ π η ρ ε σ ία ( ό μ ά ς ) ’Α π ατεώ νω ν.
S. Π ερ ίπ τ ω σ ις οικ ον ομ ική ς απ άτη ς.
*

* *
6 . Οικονομικοί ά π ά τα ι.
'Η έξιχνίασις οικονομικών αδικημάτων είναι, κατά κανόνα, μια λογιστική,
έργασία, διά τής οποίας άποσκοπεΐται ή διαπίστως τής παρανομίας και ο καθορισμός
των αποδείξεων τοΰ άδικήματος, άνάμεσα σέ άπειρες στήλες αριθμών, συνήθως
πολύπλοκες, διαφόρων λογιστικών βιβλίων, μπλοκ, επιταγών, διπλοτύπων πληρω
μών, ώστε δι’ αυτής νά έξακριβωθή τί άκριβώς έκανε’ ό άπατεώνας. Τέτοια εγκλή
ματα διαφέρουν άπό τά άλλα, διότι ό δράστης αυτών είναι συνήθως άνθρωπος μεγάλης
μορφώσεως, ό όποιος έχει σκοπόν νά διαπράςη την άπατη του, βαδίζοντας σύρριζα
στον τοίχο τής νομιμότητος καί καλύπτοντας αυτήν μέ πραγματική άριστοτεχνια εις
τά χαρτιά. 'Η πρώτη ματιά εις ύπόθεσιν τέτοιας μορφής, δίνει τήν έντυπωσιν εις
τον άσχολούμενον μέ τήν έξιχνίασίν της δτι ένας άριθμός πράξεων είναι με παρά
τυπος, όχι όμως καί παράνομος. Καί όταν ό ντέτεκτιβ άρχίση νά «σκαβη βαθεια»
καί νά είσχωρή εις όλας τάς λεπτομέρειας των υπόπτων αύτών έγγραφων, τότε μονον ή παρανομία τους άποκαλύπτεται.
7 . ’Α στυνομική 'Υ π η ρ εσ ία (ό μ ά ς ) ’Α π α τεώ ν ω ν.
Σήμερα αί περισσότερα', οΐκονομικαί άπάται εις τήν χώραν αυτήν εξιχνιά
ζονται άπό τήν «'Ομάδα ’Απατεώνων» (Frau d Squ ard ) τής Σκώτλαντ - Γυαρδ.
Ή 'Υπηρεσία αύτή ίδρύθη το 1946, άποτελεϊται άπό ντέτεκτιβ τής Μητροπολιτικής.
’Αστυνομίας, τής ’Αστυνομίας τοΰ Σίτυ καί έχει λάβει μορφήν ’Εθνικής (Σ. Μ. Κεν
τρικής) 'Υπηρεσίας. Αύτή καλείται καί άπό τά άλλα ’Αστυνομικά Σώματα διά τήν*
έξιχνίασίν σοβαρών υποθέσεων, εις τήν περιοχήν των. Οί άνήκοντες εις τήν 'Ο 
μάδα αύτήν έχουν έκπαιδευθή είδικώς εις τό δίκαιον τών Εταιριώ ν καί τά λογι
στικά, καθώς έπίσης καί εις τάς εΐδικάς άπαιτήσεις τής έγκληματολογικής έρεύνης περιπτώσεων τής φύσεως αυτής. Παρ’ όλον ότι είναι όλιγάριθμοι-λιγώτεροι.
άπό 30—τό 1949 ήσχολήθησαν μέ περισσότερες άπό πεντακοσίας υποθέσεις άπάτης,.
πού πολλές άπαιτοΰσαν υπομονή πολλών έβδομάδων.
8 . Π ερίπ τω σις οικονομικής ά π ά τη ς.
Άναφέρεται πιο κάτω περίπτωσις άπό τό Άρχεΐον τής «'Ομάδος άπατεώνων», διά τήν όποιαν έχρειάσθησαν άναζητήσεις καί έρευναι δυο μηνών. ’Αλλά εις τήν-·
περιγραφήν της θά δοθή έμφανσις αυτής ταύτης τής άπάτης κυρίως καί όχι τόσον τής
’Αστυνομικής έρεύνης διά τήν έξιχνίασίν της.
'Ο «Α » ήτο ένας μεσήλιξ, γεννηθείς εις τήν Κεντρικήν Ευρώπην. Έ γ κ α τεστάθη εις τήν ’Αγγλίαν πριν άπό πολλά χρόνια καί ήσχολεΐτο μέ μικροεπιχειρήσεις.
Αί έργασίαι του όμως δέν πήγαιναν καθόλου καλά κι’ έτσι εΰρέθη, λίγο πριν
άπό τον πόλεμο, καταχρεωμένος. Έκηρύχθη εις πτώχευσιν καί ή περιουσία του έτέθη(
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Ά πό δημοσίαν διαχείρησιν (O fficial R eceiv er). Παρ δλα όμως αυτα δεν εχασε το
θάρρος του και κατά την διάρκεια τοϋ τελευταίου πολέμου κατέβαλε προσπάθειας
νά έπανακτήση την έμπορικήν του προσωπικότητα. ’Έ δ ω σ ε την εντυπωσιν οτι πή
γαινε καλά καί πριν άπό το τέλος του πολέμου κατάφερε νά «σκαρωση» μια υπολο
γίσιμο'; έπιχείρησιν οινοπνευματωδών ποτών, παρ’ 6,τι δεν είχε άποκατασταθή
άπό την πτώχευσίν του. Αύτό όμως δεν τον ένδιέφερε καί πολύ, διότι ούτε οι έμποροι
. με τούς όποιους συνεργάζετο ούτε ή Τράπεζα μέ την οποίαν είχε δοσοληψίας εγνωριζαν τό γεγονός καί έτσι είχε πίστωσιν πολύ καλή.
’Αγόρασε ένα θαυμάσιο μοντέρνο διαμέρισμα καί ένα πολυτελέστατο αυτο
κίνητο καί συνεπλήρωσε την «γκαρνταρόμπα του» μά τά βαρυτιμώτερα ενδύματα.
Οί γνωστοί του τον θεωρούσαν ώς εύποροϋντα έμπορο καί εύχαρίστως απεδεχοντο
τάς προσκλήσεις του.
Για λίγο καιρό άκόμα αί έργασίαι του πήγαιναν καλά. ’Αλλά ή πολυδάπανη
ζω ή πού έκανε, τον έρριξε στά στοιχήματα καί στά χαρτιά. ’Άνοιξε έπίσης καί μιά
άλλη έπιχείρησι τηρήσεως λογιστικών βιβλίων, ή οποία, όπως είπε άργότερα, τοϋ
στοίχισε μιά περιουσία: Εις τό σημεΐον αύτό τής σταδιοδρομίας του άπεφάσισε να
δή τί μπορεί νά κάνη διά νά βελτιώση τά οικονομικά του. Τό τραπεζιτικόν σύστημα
τής ’Αγγλίας είναι έτσι ρυθμισμένο'; ώστε αί τραπεζιτικαί έπιταγαί (τ σ εκ ) νά έςοφλοΰνται άπό την Τράπεζα καί μετά τετραήμερον νά χρεώνωνται εις τον λογαρια
σμόν τοϋ γνωστού εις την Τράπεζαν εκδότου. Ό χρόνος αυτός έχει καθορισθή διά
την καταβολήν τών χρημάτων, εις περίπτιυσιν πού ό ύπογράψας δεν έχει άντίκρυσμα
τής επιταγής εις την Τράπεζαν. Τοΰτο όμως δίδει βάσεις καταχρήσεων διά πληρω
μών; χωρίς άντίκρυσμα. "Ενα δεύτερον χαρακτηριστικόν τοϋ ’Αγγλικού Τραπεζι
τικού συστήματος είναι ή εμπιστοσύνη. 'Ωρισμένοι Διευθυνταί Τραπεζών; έχουν τό
δικαίωμα άπό την διοίκησίν των νά παρέχουν πίστωσιν εις τούς πελάτας διά ποσόν
άνώτερον τοϋ άντικρύσματος πού έχουν, έναντι βεβαίως καταφανών εγγυήσεων ή
αβεβαιότητάς των ότι τό ποσόν θά καταβληθή εντός μικρού χρονικού διαστήματος.
Ό Διευθυντής επί πλέον έχει διακριτικήν ευχέρειαν νά καθορίση τούς πελάτας που
θά πιστώση καί την φύσιν τών εγγυήσεων διά την κάλυψιν, υποκείμενος μόνον εις
περιοδικούς έλέγχους ειδικών επιθεωρητών τού Κέντρου.
Τρίτον, πολλοί έπιχειρηματίαι χρησιμοποιούν τήν γνοοστήν «’Εμπορικήν συ
ναλλαγματικήν» (accom odation cheque) εις τάς εργασίας των. Τό είδος αύτό τώ>ν
επιταγών δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένα δάνειον. "Ενας έμπορος π.χ. πού επιθυμεί
νά άγοράση εμπορεύματα, τά όποια έλπίζει νά πο;λήση έπικερδώς μετά άπό όλίγας
ημέρας καί διά τά όποια άπαιτείται άμεσος έξόφλησις, χωρίς νά έχη «ρευστόν χρήμα»
προβλέπων όμως, ότι θά δυνηθή νά καλύψη τούτο άπό τήν πώλησίν του, ευρίσκει έναν
τρίτον παρά τού όποιου λαμβάνει διά τραπεζιτικής έπιταγής τό άπαιτούμενον ποσόν,
προς τό όποιον έκδίδει άλλην έπιταγήν μέ ήμερομηνίαν μεταγενεστέραν.
'Ο «Α» έμελέτησε προσεκτικά τά τρία αύτά βασικά σημεία τού συστήματος
καί κατέστρωσε, συμφώνως προς τά πορίσματα τής μελέτης αύτής, τό σχέδιόν του.
’Ά ρχισε εργασίας μέ ένα υποκατάστημα μιας τών πέντε μεγαλύτερων Τραπεζών τής
Βρεττανίας καί εύρήκε τον τρόπον νά γνωρισθή «άπό κοντά» μέ τον Διευθυντή του.
Τού έξέθεσε λεπτομερούς τά τής έπιχειρήσεως οίνοπνευματο;δών ποτών αυτού και
τού εξήγησε ότι περιμένει μιά εύκαιρία διά νά τήν έπεκτείνη. ’Ακολούθως συνεστησε εις τον Διευθυντήν πέντε άτομα, τον γραμματέα του, τήν μαγείρισσά του, μιά
πανδρεμένη θυγατέρα του καί δυο γνωστούς του, οί όποιοι δέν είχαν χρήματα, μέ
σκοπόν νά τοϋ έπιτρέψη οικονομικήν συνεργασίαν μέ βάσιν τούς τραπεζικούς λογα
ριασμούς έπ’ όνόματί το;ν. Τού εξήγησε ότι αύτό ήτο μιά άπλή μέθοδος διευρύνσεως
τής πιστώσεώς του καί τό μόνον πού θά έκαναν οί πέντε αύτοί θά ήτο νά υπογράφουν
-έπιταγάς διά λογαριασμόν του, άπό καιρού εις καιρόν. Ύ πεσχέθη οτι θά καταβάλη
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κάθε προσπάθεια νά ύπάρχη πάντοτε κάλυψις των έπιταγών αύτών. "Ολοι οί ένδια—
φερόμενοι συνεφώνησαν και έτσι άνοιξαν πεντε λογαριασμούς εις πεντε διαφορετι—
κάς Τραπέζας. Μόνον ό Γραμματεύς είχε μια μικράν υποψίαν, άλλά τήν άπέβαλε.
μέ τήν σλέψιν δτι ό «Α » προσπαθεί νά κάνη τή μεγάλη επιχείρηση καί νά καλύψη,
τούς λογαριασμούς του μέ Έμπορικάς Συναλλαγματικάς.
Ό «Α » έχειρίζετο τούς λογαριασμούς αύτούς κανονικώς, άλλά δι’ ολίγους,
μήνας καί μέ μεγάλα ποσά, ώστε ό δικός του λογαριασμός νά παρουσιάζη μεγάλη,
κίνηση, πλέον τοϋ ενός εκατομμυρίου λιρών (Σ. Μ. 8 4 .0 0 0 .0 0 0 ν. όραχμας) παρ ότι..
τό καθαρόν εισόδημά του ήτο πολύ μικρόν. Έ π ί πλέον ή κίνησις χρηματικών ποσών
έκ πέντε άλλων λογαριασμών προς τον ίδικόν του, έδωσε τήν έντύπωσι ότι ήτο ένας:
από τούς μεγαλυτέρους επιχειρηματίας. 'Όταν ό «Α» έκρινε ότι ήρθε ή κατάλληλος,
στιγμή, έπεσκέφθη τον Διευθυντή τής Τραπέζης του καί τού εΐπε ότι σκοπεύει νά.
έπεκτείνη τάς έργασίας του εντός τής επομένης έβδομάδος. Έ π ί πλέον του έζήτησε νά„
τοϋ άνοιξη ένα «ύπ’ άριθ. 2)) λογαριασμόν μέ πίστωσιν 10.000 λιρών. (Σ. Μ. 8 4 0 .0 0 0
ν. δραχ.). 'Ω ς έγγύησιν κατέθεσεν έπιταγάς τών πέντε συνεργατών, του, τοϋ οποίους,
ή Τράπεζα δέν έγνώριζε. Ό Διευθυντής, γνωρίζοντας τό ύψος τοϋ λογαριασμού τοϋ«Α», εκτιμώντας τήν επιχειρηματική του προσωπικότητα καί έμπιστευθείς εις τάς.
έπιταγάς πού τοϋ έδόθησαν, συνεφώνησε καί άνοιξε τον αίτηθέντα λογαριασμόν..
Αύτό ήτο τό πρώτο βήμα τοϋ «Α » στήν παρονομία. 'Ω ς κηρυχθείς εις τό
παρελθόν είς πτώχευσιν καί μή άποκατασταθείς έξ αυτής, δέν είχε δικαίωμα νά έχη,
πίστωσιν. Έ π ί πλέον αΐ έγγυήσεις τάς οποίας προσέφερεν ήσαν είκονικαί καί' τό
έγνώριζεν καί δέν είχε γνωστοποιήσει τίποτε άπ’ αύτά είς τον διευθυντή της Τραπέζης..
Ό «Α » μετά άπ’ αύτό «κατρακυλούσε» μέ έπιταχυνομένην ταχύτητα. ’Έχανε,
εις τά χαρτοπαίχνια μεγάλα ποσά καί αί οίκονομικαί του άνάγκαι μεγάλωναν. ’Ά ρ 
χισε νά έκδίδη έμπορικάς συναλλαγματικάς χωρίς άντίκρυσμα καί ένας άπά τούς:
πέντε συνεργάτας του έλαβε μια πρόσκλησιν άπό τήν Τράπεζά του. Ό «Α» τον διε—
βεβαίωσε οτι όλα πάνε καλά καί έξάλυψε τό ποσόν μέ επιταγή άλλου συνεργάτου του.
Ό Διευθυντής τής Τραπέζης τοϋ «Α » άρχισε νά άνησυχή διά τά μεγάλα ποσά,
πού ό πελάτης του «τραβούσε». Ά λλά καί πάλι ό «Α» τον καθησύχασε δεικνύοντάς
του μιά μεγάλη άποθήκη γεμάτη κιβώτια μέ φιάλες ού'ίσκι καί λέγοντας οτι ήσαν
δικά του καί ότι έπρόκειτο νά τά πουλήση είς καλή τιμήν έκείνας τάς ημέρας σ’ ένα
νυκτερινόν κέντρον διασκεδάσεως (καμπαρέ). Ό Διευθυντής τον πίστεψε καί ό·
«Α» μέ ετοιμότητα τοϋ έζήτησε κι’ άλλη πίστωση. Πράγματι συνέχισε νά έκδίδη,
έπιταγάς έπ ’ όνόματι τών συνεργατών διά ποσών 14.000 λιρών.
’Έ τ σ ι συνεχίσθη ή ύπόθεσις, όταν μετά άπό ένα μήνα εύρέθη «άνοικτός» είς
τήν Τράπεζάν του, μέ χρέος 7 4.000 λιρών καί 14.000 λιρών τών άλλων. (Σ. Μ.
6 .2 1 5 .0 0 0 σύν 1 .1 3 6 .0 0 0 σύνολον 7 .3 5 2 .0 0 0 ν. δραχμών). Είς τό σημεϊον αύτό ό
Διευθυντής τής Τραπέζης «πάτησε πόδι» καί ήρνήθη τήν συνέχισιν πιστώσεως.
Ά λλά ήτο άδύνατον είς αύτόν καί είς τούς πέντε συνεργάτας τοϋ «Α» είς τό στάδιον
αύτό νά καθορίσουν αν είχε διαπραχθή άπάτη ή οχι. Τόν έθεωροΰσαν ώς ένα πλού
σιον, πού δέν έδινε καί πολύ σημασία στά χρήματά του καί πού θά τακτοποιούσε τήν
υπόθεσή του. Κανένας άπό τούς συνεργάτας του καί καμμιά Τράπεζα άπ’ αύτές πού
συναλλάσσετο έγνώρισε τήν παραμικρά παράνομη λεπτομέρεια τοϋ «κόλπου» του.
Δυστυχώς όμως γιά τόν «Α» άρχισε ή διαδικασία κηρύξεως είς πτώχευσιν
έναντίον ένός έκ τών πέντε συνεργατών του—τής μαγείρισσας—καί κατά τήν έρευ
ναν τής ύποθέσεως—σύνολον χρέους της 4 .0 0 0 λίρας (336.000 ν. δραχμάς)—έφάνη
ό ρόλος πού αύτός είχε διαδραματίση. Άπεκαλύφθη ότι ήτο ένας πτωχεύσας έμπο
ρος καί έκλήθη άκολούθως ή «Ό μ ά ς ’Απατεώνων» τής Σκώτλαντ-Γυάρδ. Ή έρευνα,
διά τήν άπάτην αύτήν ήτο μακράς διάρκειας καί έπίπονος, πλήν όμως καρποφόρος*,
διότι ή ύπόθεσις διε?ιευκάνθη, οί συνεργάται του έκηρύχθησαν είς πτώχευσιν καί ο>
«Α» έτιμωρήθη μέ φυλάκισιν τεσσάρων έτών.
(Συνεχίζεται)

Πρός

τό

άνέσπερον

Φως

' Γπο Δοκίμου Ύπαστυνόμον χ. Δ . Ρ Α Γ Κ Ο Υ "

Χθες δάκρυα καί κοπετοί καί επιτάφιοί ύμνοι. Σήμερα χαρά, άγαλλίασις.
«Χριστός Ά νέστη». ’Απ’ άκρη σ’ άκρη τής γης μυριόστομη άκούγεται ή φωνή της
Χριστιανοσύνης. Τό «Χριστός Άνέστη)) άντηχεϊ σ’ όλη τη γη, σαν άνοιξιάτικος
χαιρετισμός, σαν τραγούδι καί σαν παιάνας.
Πάσχα. Άνάστασις. Χαράς ημέρα. ’Αγάπης ημέρα. 'Ημέρα Κυρίου, γιατί
άνέστη Χριστός, ό λυτρωτής τοϋ κόσμου. 'Η φύσις μυρωμένη σκιρτάει μέσα στήν
πιο όμορφη εποχή. Ό ουρανός λάμπει. ’Ανθοστολίζονται τά δένδρα. Ή Χριστιανο
σύνη λαμπροφορεμένη γιορτάζει τήν νίκη του Θεανθρώπου.
Τά δάκρυα του πόνου καί τής άπογνώσεως άντικαθίστανται τώρα άπ’ τής
χαράς τά άπαστράπτοντα μαργαριτάρια. Ό Γολγοθάς έγινε ή Άκρόπολις της Χρι
στιανικής θρησκείας, ό άνέσπερος φάρος των ναυαγών τής ζωής, ή σανίδα τής σω 
τηρίας των αμαρτωλών.
Τά χρόνια καί οί αιώνες θά περνούν. Τά πάντα θά άλλάζουν. ’Αναλλοίωτο
όμως κι’ άσβεστο θά μένη γιά πάντα στο διηνεκές τό γλυκόχρωμο τοϋ Παναγίου
Τάφου Φώς. Τό μνημείο αύτό τής ζωής τοϋ μαρτυρίου άλλά καί τής υπέροχης νί
κης, θάναι πάντοτε ή καλλίτερη άπολογία τής χριστιανικής ψυχής πού σηκώνει μ’
εύχαρίστησι τον σταυρόν καί ατενίζει πρός τό λαμπρό μέλλον τής παντοτεινής λυτρώσεως.
Οί ούρανοί έσκοτίσθησαν, γιά νά φωτίση σέ λίγο άτέλειωτη τοϋ αιωνίου Φ ω 
τός ή ήμέρα, πού στο πέρασμα τοϋ πανδαμάτορα χρόνου, δεν τρεμοσβύνει, δεν βασι
λεύει. Σείσθηκε ή γή έκ θεμελίων, γιά νά ύποστοΰν ρήγματα τών δαιμονισμένων οί.
ψυχές.
Ψηλά στο Γολγοθά, άνάμεσα σ’ ένα άνόμοιο καί άκαταλόγιστο πλήθος, σέ.
μιά μολυσμένη ατμόσφαιρα, γεμάτη βρισιές, χλευασμούς καί είρωνίες, ό Θεάνθρω
πος, ό Σωτήρ τής άνθρωπότητος παρέδωκε τό πνεΰμά του.
Κλείσθηκε στον τάφο ή Ζωή, γιά νά έλευθερώση τις δουλωμένες στήν άμαρτία ψυχές. Κ ι’ Ά νέστη ό Χριστός άφοΰ συνέτριψε τούς προαιώνιους μοχλούς γιά
νά ζωοποιήση κι’ άναστήση τούς ψυχικά καί σωματικά νεκρωμένους.
Τών ’Ιουδαίων οί άρχοντες δέν έπλανήθησαν. Είδαν τό φώς καί θαμπώθηκανκαί μή μπορώντας νά εξηγήσουν τήν υπέροχη κείνη σκηνή, θέλησαν νά συκοφαν-
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τήσουν τή δύναμι του Φωτός Εκείνου. Χρονιά τοίρα οι ανθρώπινες γενεες πλανώνται άπ’ τα θαμπά φώτα των άρρωστη μένουν διανοιών. Αρκετά πλέον έζεσαν
άλυσοδεμένες του παχυλού σκοταδιού της αγνοιας. Καιρός είναι να στρέψουν τα
μάτια προς το Φώς τής αληθινής ζωής, προς τό αιώνιο κι’ αναλλοίωτο ανέσπερο
Φώε.

t
,
> *
'Ο κενός τάφος άς γίνη το φιυτεινο αστέρι που θα σελαγιςη και θα Ακοή ιτς
■παραστρατημένες ψυχές. 'Η Άναστασις τού Σωτηρος Χρίστου, ας ευρ/j^ απηχησι
στους αφώτιστους βυθούς τών καρδιών μας, άς ομιλή στις οδύνες μας και άς κάνη
τούς γοερούς κι’ άλλαλητους θρήνους μας, τροπάριά χαρας.
^
^ ^
Άναστάσεως ήμερα, λαμπρυνθωμεν... Πλούσιοι και πενητες, ευφρανθη ι,ο,
σήμερον. Ή τράπεζα γέμει...
,
, ,
,
’Ά ς προσπαθήσωμε νά σκορπίσουμε τη χαρα και το γέλιο στα πικραμένα
γείλη τών δυστυχισμένων συνανθρώπων μας. Ας ελαττωσωμε τις ^στερήσεις των
μέ τής καλωσύνης τις χρυσακτϊνες κι’ άς συμπαρασταθούμε στο πονο τους με το
, ροδόσταγμα τής άγάπης.
,
,
„
,
'Ό σοι πιστοί. ’Ά ς στρέψωμε τούς οφθαλμούς μας προς τον Ουράνιον Πατέρα
κι’άς προσευχηθούμε τούτες τις γιορτάσιμες και λαμπρές τής Χριστιανοσύνης ημερες. ’Ά ς ακολουθήσομε τό άνέσπερο Φώ ς, αύτο που θα μάς φερη στής παντοτεινής
γαλήνης τό λιμάνι.
__
_
_
,
,
Μια φωνή άκούγεται άπ’ τον Πανάγιο τού Θεού Τάφο: « Α γ α π α τε α λλη λ ο υ ς » . Είναι ή φωνή πού άκούγεται στη μεγαλύτερη γιορτή τής Χριστιανοσύνης.
Είναι τό σύμβολο τής Χριστιανικής θρησκείας. Αύτή τήν φωνή άς άκολουθήσουμε
. κι’ εμείς για μιά καλλιτέρα αύριον τής δικής μας ζωής, τής πατρίδος μας άλλα καί
αύτής τής αιώνιας Ελληνικής Φυλής.

ΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΙΕΡΕΩΝ
Ε ις τα θύματα τών κληρικών διαφόρων δογμάτων, που εδημιουργησεν
ή άνά τον κόσμον κομμουνιστική θηριωδία, προστίθενται ήδη οι ιερείς τής
καταληφθείσης ύπό τών ερυθρών περιοχής τής ’Ινδοκίνας. Συμφώνως προς τα
μόλις τώρα συγκεντρωθέντα στοιχεία, οί έκτελεσθέντες ή άποθανόντες, συνέ
πεια βασανιστηρίων κληρικοί εις τήν ’Ινδοκίναν, προσεγγίζουν τούς 5.000.
Έ κ τούτων, 4.500 περίπου ανήκουν εις τήν βουδδιστικήν καί άλλας θρησκείας,
έπικρατούσας εις τήν Νοτιοανατολικήν Ασιαν, οι δε υπολοιποι είναι Χρι
στιανοί. Τα άνωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται εις έμπεριστατωμένην έρευναν
Ε λ β ετικ ή ς έφημερίδος.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΠΟΛΕΩΝ
Έ κ θ εσ ις 'Αστυνόμου Β ' κ. I . ΚΟΡΡΕ

Διά τής παρούσης έκθέσεως έπιδιώκομεν νά παρουσιάσωμεν εις τούς φιλά
θλους έν γένει, τάς διαφόρους φάσεις άπο τάς οποίας διήλθεν ή άγωνιστική δραστηριότης έν τή ’Αστυνομία Πόλεων, εις τά άγωνίσματα του Κλασσικού ’Αθλητισμού
(Στίβου) καί την σημειωθεΐσαν έξέλιξιν των τελευταίων ετών, παραθέτοντες καί
συνοπτικούς πίνακας άποτελεσμάτων καί έπιδόσεων άστυνομ,ικών άθλητών, άπο
τού έτους 1946 μέχρι 1955.
Α ) Περί τά τέλη τού έτους 1945, ίδρύθη είςτό ’Αστυνομικόν Σώμα, Υπηρεσία
ύπό τον τίτλον «’Αθλητισμός "Ομιλος ’Αστυνομίας Πόλεων».
Β ) Εις τάς 13 καί 14 ’Ιουλίου 1946, έτελέσθησαν έν Άθήναις, οί Γ ' Πανα
θηναϊκοί άγώνες Στίβου, εις ους μετέσχε, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως τού όργανωτού, «Παναθηναϊκού Α .Ο .» καί τό ’Αστυνομικόν Σώμα, δι’ ολιγομελούς αντι
προσωπευτικής όμάδος.
’Επίσης ή ’Αστυνομία μετέσχε δι’ ολιγομελούς όμάδος, εις τούς τελεσθέντας
ενταύθα, ύπό τής «Α. Ε. Παγκρατίου» την 9 καί 10 -1 0 -1 9 4 8 , Α' ’Αθλητικούς
άγώνας Στίβου «Ά πελευθερώσεως».
Γ ) Ά ρχάς τού έτους 1948 ίδρύθη έν Άθήναις ή «Άνωτάτη Συντονιστική
’Επιτροπή ’Αθλητισμού ’Ενόπλων Δυνάμεων» (Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ .) εις ήν συμπεριελήφθησαν ώς μέλη καί τά δύο Σώματα ’Ασφαλείας (Β , Χωρ/κή—’Αστυνομία Πό
λεων). ’Από τής συστάσεως τής Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ ., άρχεται καί ή έπιμελημένη καί συ
στηματική όργάνο^σις τού έν γένει άθλητισμοΰ, εις όλας τάς άγωνιστικάς έκδηλώσεις
του, εις τά διάφορα "Οπλα καί Σώματα. Ή ’Αστυνομία εις τούς κόλπους τής όποιας
πνέει πάντοτε πνεύμα προόδου συνεπήε προς άναληφθείσας υποχρεώσεις της, εΐχεν
ήδη άπο τής ίδρύσεως τού ’Αθλητικού 'Ομίλου Α. Π. τό έτος 1946, οργανώσει
άθλητικάς ομάδας Ποδοσφαίρου, Πετοσφαίρας, Σκοποβολής καί Πυγμαχίας εις τάς
Άστυνρμικάς Διευθύνσεις τών πόλεων ’Αθηνών, Πειραιώς καί ΓΙατρών. Εις τον
τομέα τού άθλητισμοΰ Στίβου, έγένετο μία φιλότιμος προσπάθεια όργανώσεως
όμάδος, κατά τά έτη 1946, 1947 καί 1948, ύπό μορφήν προσωρινότητος κατ’ αρχήν,
μέ πνεύμα όμως μελλοντικής άναπτύξεως καί μονιμότητος.
Δ ) Τον Αύγουστον τού 1948, έτελέσθησαν έν Άθήναις οί Α' Πανελλήνιοι
’Αθλητικοί Ά γώ νες ’Ενόπλων Δυνάμεων, όργανωθέντες ύπό τής Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ .
εις ούς μετέσχον καί τά Σώματα Ασφαλείας, διά κοινών μικτών άντιπροσωπευτικών
ομάδων (Β. Χωρ/κή—’Αστυνομία Πόλεων). Τό πρόγραμμα περιελάμβανε μεταξύ
τόΰν άλλων άγωνισμάτων πρωταθλήματος, (Ποδοσφαίρου, Βόλεϋ, Πυγμαχίας,
Σκοποβολής κ λ π .) καί δρόμον 8 .0 0 0 μέτρων, έπί αμαξιτής όδοΰ.
Καί κατά τούς Β ' Πανελληνίους Ά γώνας Ένοπλων Δυνάμεο»;, έτους 1949,
έπραγματοποιήθη τό αύτό πρόγραμμα άγωνισμάτων τού έτους 1948, διά δέ τον
αθλητισμόν Στίβου, περιελάμβανε έκ νέου, μόνον τό άγώνισμα τού δρόμου 8.000
μέτρων έπί άμαξιτής όδοΰ, εις δ έτερμάτισε 2ος ό άστυφύλαξ Παπαγεωργίου Α.
Ή μόνη συνέχεια τής άθλητικής δροιστηριότητος τής Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ . κατά τό αύτό
έτος (194 9 ), ήτο ή συμμετοχή της, δι’ έθνικών άντιπροσωπευτικών ομάδων, εις τούς
τελεσθέντας τον Σεπτέμβριον 1949 έν Λονδίνω, διεθνείς Στρατιωτικούς Ά γώνας τής
«Βρεττανικής Ά σπίδος», όργανουθέντας ύπό τής Β . Α γγλικής Αεροπορίας.
Μεταξύ τών άλλων αγωνισμάτων εις ά μετέσχε ή Ελληνική Α ποστολή, μέλη
τής όποιας ήσαν καί πλεΐστοι άντυνομικοί—άθληταί, συμπεριελαμβάνετο καί τό
άγώνισμα τών 5 Α γγλικών μιλλίων, έπί φυσικού εδάφους (άνώμαλος δρόμος),
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ομαδικόν καί ατομικόν. Εις τό άγώνισμα τοϋτο, ή Ελληνική όμάς ήτο 5μελής, μέλος
τής οποίας συγκατελέγετο καί ό άστυφύλαξ—’Αθλητής Παπαγεο:>ργίου Άνδρέας.
Περί τον Δεκέμβριον 1949, μετωνομάσθη <(ό ’Αθλητικός "Ομιλος Α. Π .» εις
« ’Αθλητικόν καί Καλλιτεχνικόν "Ομιλον Α. Π .».
Ε ) Ε ις τούς Γ ' Πανελληνίους ’Αγώνας ’Ενόπλων Δυνάμεων, Αύγουστος
1950, ή Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ ., καθιέρωσε διά πρώτην φοράν καί ειδικόν πρόγραμμα άγωνισμάτων Στίβου, τελεσθέντων έν τω Παναθηναϊκοί Σταδίω.
Τό ’Αστυνομικόν Σώμα, επί τή προόψει τής συμμετοχής του εις τους Γ '
Πανελληνίους ’Αγώνας Ε . Δ ., συνεκρότησε μόνιμον ολιγομελή κατ’ αρχήν άθλητικόν
ομάδα Στίβου καί μετέσχε εις τούς άγώνας τούτους ύπό μορφήν μικτής όμάδος Σ ω 
μάτων ’Ασφαλείας. (Β. Χωρ/κή—’Αστυνομία). Εις τήν γενικήν βαθμολογίαν τών
άποτελεσμάτων Στίβου, ή μικτή όμάς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, κατετάγη δευτέρα, συγκεντρώσασα 75 βαθμούς, έκ τών οποίων οί 60 βαθμοί έπετεύχθησαν ύπό
τών άστυφυλάκων άθλητών.
Σ Τ ) Τό έτος 1951 έγένετο μέλος τής Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ . καί τό Λιμενικόν Σώμα,
δπερ μετέσχε διά πρώτην φοράν εις τούς τελεσθέντας έν Άθήναις (Αύγουστος 1951)
Δ ' Πανελληνίους άγώνας ’Ενόπλων Δυνάμεων. Εις τούς έν λόγω άγώνας (1951)
μετέσχε διά τελευταίαν φοράν τό ’Αστυνομικόν Σώμα εις τά διάφορα άγωνίσματα
τοϋ προγράμματος τών άγώνων, ύπό μορφήν μικρών ομάδων Σωμάτων ’Ασφαλείας
(Β. Χωρ /κή—’Αστυνομία). Εις τά άγωνίσματα Στίβου τά Σώματα ’Ασφαλείας,
κατέλαβον καί πάλιν τήν δευτέραν θέσιν εις τήν γενικήν βαθμολογίαν, συγκεντρώσαντα
τα 81 βαθμούς, έξ ών οί 62 βαθμοί, έπετεύχθησαν ύπό άθλητών τής ’Αστυνομίας.
Ά π ό τούς έτους 1952, κατόπιν τής προηγηθείσης άποφάσεως τής ολομέλειας
τής Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ ., διεχωρίσθησαν τά Σώματα ’Ασφαλείας (Β . Χωρ/κή—’Αστυ
νομία ) καί συνεκρήτησαν κεχωρισμένως έκαστον έξ αυτών, άμιγή άθλητικά συγκρο
τήματα (ομάδας), μετέχοντα έφεξής τών διαφόρων άγώνων ’Ενόπλων Δυνάμεων,
ως καί τά λοιπά "Οπλα καί Σώματα (Στρατός, Ναυτικόν, ’Αεροπορία, Λιμενικόν
Σ ώ μα ), δι’ ιδίων ομάδων, εις δλας τάς κατηγορίας τών άθλημάτων, του έκάστοτε
άγωνιστικοϋ προγράμματος τής Α .Σ .Ε .Α .Ε .Δ . Ούτω εις τούς Ε ' Πανελληνίους
άγώνας ’Ενόπλων Δυνάμεων, ’Ιούλιος 1952, ή ’Αστυνομία παρέταξε άμιγεΐς άθλητικάς ομάδας, εις δλα τά άγωνίσματα τού προγράμματος, τοϋτο αύτό δέ συνέβη καί
διά τά άγωνίσματα Στίβου. Τό αύτό έτος (1 9 5 2 ) ή ηγεσία τοϋ ’Αστυνομικού Σ ώ 
ματος, κατόπιν του διαχωρισμού τής άθλητικής δραστηριότητος τών Σωμάτων
’Ασφαλείας, συνέστησε παρά τώ ’Αρχηγεία) ’Αστυνομίας Πόλεων, ίδιαν ύπηρεσίαν
ύπό τον τίτλον «Υπηρεσία Σωματικής καί Πνευματικής ’Αγωγής Α. Π .» καταργηθέντος τοϋ τίτλου «’Αθλητικός καί Καλλιτεχνικός "Ομιλος Α. Π .».
Η ) Θεωροΰμεν σκόπιμον διά τήν πληρότητα τής παρούσης ιστορικής άνασκοπήσεως τής άθλητικής δραστηριότητος τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, νά άναφέρωμεν
τούς διατελέσαντας κατά καιρούς καί κατά χρονολογικήν σειράν, Προέδρους καί
Διευθυντάς Σωματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομίας, άπό τής καθιερώσεως έπισήμως
τοϋ άθλητικοϋ θεσμού έν αύτή, τό έτος 1945.
—’Αρχηγοί ’Αστυνομίας: 1 ) Σαμπάνης Α ., 2 ) Σπύρου I., 3 ) Κίνας Ν., 4 )
’Έ β ερ τ Α. καί 5 ) Λεονταρίτης Θ .— ’Αστυνομικοί Διευθυνταί: 1 ) Νέρης Ν., 2 )
Λιαρομμάτης Γ ., 3 ) Πανόπουλος I., 4 ) Κατραμπασάς Ν., 5 ) Πετούνης 'Ηρακλής,
6 ) ’Αρχιμανδρίτης Ν., 7 ) Πετούνης Κ ., 8 ) Κατσούλης Α ., 9 ) Τσάλης I., 10) Τ σίπης Κ. καί 11) Τσαούσης Ν.
Θ ) Εις τούς έπισυναπτομ,ένους τή παρούση πίνακας έπιδόσεων άστυνομϊκών
άθλητών, εις τά διάφορα άγωνίσματα Στίβου, καταφαίνεται ή έξέλιξις ήν έλαβε άπό
τοϋ έτους 1946 μέχρι 1955, ό κλασσικός αθλητισμός εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα.
Εις τούς πίνακας τούτους άναφέρονται όνομαστικώς οί καλλίτεροι άστυνομικοί ά-
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θληταί εις έκαστον άγώνισμα Στίβου, μετ’ ένδείξεως της έπιδόσεως ήν επέτυχε
έ'καστος έξ αύτών, εις τά άγωνίσματα της ειδικότητάς του κατ’ έτος, εις έπισήμους
αγώνας Στίβου. ’Επίσης άναφέρονται περιληπτικώς τά σημαντικώτερα άθλητικά
πεπραγμένα έκάστου έ'τους, είτε διά τής συμμετοχής αντιπροσωπευτικής ’Αστυνο
μικής όμάδος Στίβου εις άγώνας, είτε άλλου τίνος σημαντικού άθλητικοΰ γεγο
νότος π.χ. συμμετοχή αστυφυλάκων άθλητών, ώς μέλη Εθνικής όμάδος εις τό έξουτερικόν κλπ.
Διά τήν πληρότητα επίσης τής παρούσης έκθέσεώς μας, παραθέτομεν αύτή,
μετά τήν σειράν των ετησίων πινάκων, των έπιτευχθέντων επιδόσεων εις τά διάφορα
άγωνίσματα Στίβου (1946—1955) καί συγκεντρωτικόν πίνακα των 10 καλλιτέρων
άστυνομικών άθλητών, εις όλα έν γένει τά έπισήμως τελούμενα άγωνίσματα Στίβου,
άπό τής συστάσεως του Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέχρι σήμερον, υπό τήν
προϋπόθεσιν, ότι ή έπίδοσις αυτή έπραματοποιήθη εις έπισήμους άγώνας, ό δέ άναφερόμενος εις τον πίνακα άθλητής ήτο έν ένεργεία άστυνομικός υπάλληλος, κατά τον
χρόνον τής έπιτεύξεως τής άναφερομένης έπιδόσεως.
"Απαντα τά διά τών διαφόρων πινάκων άναφερόμενα άποτελέσματα, έπετεύχθησαν εις έπισήμους άγώνας Στίβου, έλήφθησαν δέ έκ τών παρά τώ Σ .Ε .Γ .Α .Σ .
και Α .Σ .Α .Ε .Ε .Δ . τηρουμένων άρχείων, κατόπιν έπισταμένης έρεύνης εις τά τη 
ρούμενα αυτοΐς βιβλία, δελτία καί πινάκια άποτελεσμάτων έπισήμων άγώνων.
'Ο άκολουθήσας τής έρεύνης έλεγχος τών άποτελεσμάτων, ύπήρξεν άντικειμενικός καί δίκαιος, ώστε νά είναι άδιάβλητος άπό πάσης πλευράς.
Τέλος εις τήν παρούσαν έπισυνάπτομεν καί συγκριτικόν πίνακα τών ’Εθνι
κών Ελληνικών ’Επιδόσεων (Ρεκόρ) εις τά διάφορα άγωνίσματα Στίβου, άτομικά
και ομαδικά, συγκρινομένας προς τάς καλλιτέρας έπιδόσεις εις τά αύτά άγιονίσματα,
επιτευχθείσας παρ’ άθλητών τής ’Αστυνομίας, τών καλλιτέρων επιδόσεων άθλητών
Ενόπλων Δυνάμεων καί Σοομάτων ’Ασφαλείας, αίτινες έπετεύχθησαν είτε εις Πα
νελλήνιους αγώνας Ενόπλων Δυνάμεων, είτε εις διεθνείς Στρατιωτικούς άγώνας,
ένταΰθα ή εις τό έξωτερικόν καί τών Ρεκόρ τών διεθνών Στρατιωτικών άγώνων,
έπιτευχθέντων εις τούς άπό τού 1946 τελουμένους κατ’ έτος άγώνας Στίβου τού
C .I.S.M . (Συμβούλιου Διεθνούς Στρατιωτικού ’Αθλητισμού) παρά ξένων ή ομο
γενών άθλητών καί εις ους άγώνας μετέσχον πολλάκις καί "Ελληνες στρατευμένοι
άθλη ταί τών ’Ενόπλων Δυνάμ,εων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, μεταξύ τών όποίο^ν
καί άθληταί τής ’Αστυνομίας.
ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1946
Δρόμος

"Αλμα

100 μ. 1) Βάπτισμας I. 1 1 " 5 , 2 ) Λ ε
βέντης Ν. 2 1 "1 .
200 μ. 1) Βάπτισμας I. 2 3 "8 , 2 ) Λ ε
βέντης Ν. 2 5 "2 .
400 καί 800 μ. : Ούδείς.
1500 μ. : Λεβέντης Ν. 5 Ό 1 "4 .
5 000 μ. : Ούδείς.
110 μ. μετ’ έμποδίων: Λεβέντης Ν. Ιδ^ θ.
200 μ. μετ’ έμποδίο^ν : Ούδείς.
400 μ. μετ’ έμποδίων: Λεβέντης Ν. 6 Τ 4 .
4 X 1 0 0 μ. Σκυταλοδρομία : 'Ομάς ’Α 
στυνομίας Πόλεων, 4 7 " 8 . (Βάπτισμας,
Ζώτος, Γιαννακος, Λεβέντης).

Ε ις ύψος : Λεβέντης Ν. 1.60 μ.
Ε ις μήκος : 1) Λεβέντης Ν. 5.96 μ., 2)
Ζώτος 5.91 μ.
Τριπλοΰν : Ζώτος Δ. 12.79 μ.
’Επί κοντώ : Ούδείς.
Δ ισκοβολία
Έλευθέρα:
2 ) Βρεττός
23 .7 5 μ.
Ελληνική:
2 ) Βρεττός

1) Τρουλινός Ε. 43 .5 4 μ.,
I. 28.45 μ., 3 ) Λεβέντης Ν.
1) Τρουλινός Ε . 33.97 μ.,
I. 28.05 μ.
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Δίσκος 23.75. Δρόμος 1.500 μ. 5Ό 1"4.

Σ φ α ιρ ο β ο λ ία
Τρουλινος Ε . 1 2 .2 8 μ.

Ά σ τυ ν.

Ά θ λ η τ . Πεπραγμένα 1946

’ Α κο ντισμ ός
Λ εβέντης Ν. 3 9 .3 5 μ.
Σ φ υρ ο β ο λία
Ούδείς.
Π ένταθλον
Ε ις το Πανελλήνιον Πρωτάθλημα Πεν
τάθλου έτους 19 4 6 , ό άστυφύλαξ Λ ε
βέντης Νικόλαος, κατετάγη 3ος νικη
τή ς, συγκεντρώσας 2.1 7 7 βαθμούς (Παλ.
Φ ιλ. Βαθμολογία) Ε π ιδ όσ εις : Μήκος
6 .9 6 μ ., Άκόντιον 3 9 .3 5 , 200 μ. 2 5 "3 ,

Γ ' Παναθηναϊκοί ’Αγώνες Στίβου 1946
τελεσθέντες έν Άθήναις τήν 13 και
14-7-46, εις Στάδιον.
Διά πρώτην φοράν μετέσχε και ο
«’Αθλητικός 'Όμιλος ’Αστυνομίας Πόλειν» διά δμελοϋς όμάδος, καταταγεισης
3ης εις τήν Βαθμολογίαν, διά τού Φινλαδικοϋ Συστήματος συγκεντρώσασα
5.909 βαθμούς. Εις τήν Σκυταλοδρο
μίαν 4X 100 μ. κατέλαβε τήν 3ην θέσιν,
έπιβληθεϊσα ομάδων Συλλόγων Α' κα
τηγορίας.

ΠΙΝΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1947
Σφαιροβολία

Δρόμος
100 μ. : Ούδείς.
2 0 0 μ .: 1 ) Λεβέντης Ν. 2 4 " 7 , 2 ) Βρεττός ΐ. 2 7 " 4 .
4 0 0 καί 8 0 0 μ .: Ούδείς.
1 5 0 0 μ .: Λ εβέντης Ν. 5 Ί 0 " 7 .
5 0 0 0 μ. : Ούδείς.
1 1 0 μ μ ετ’ εμποδίων: Λεβέντης Ν 1 9 "9 .
4 0 0 μ. μ ετ’ έμποδίων: Λεβέντης Ν. 6 3 Ί .
4 X 1 0 0 μ. σκυταλοδρομία: Ούδείς.
"Αλμα
Ε ις ύψος: 1 ) Γυφτάκης Δ. 1.65
2 ) Λ εβέντης Ν. 1 .6 0 μ.
Ε ις μήκος: 1 ) Λεβέντης Ν. 5.75
Β ρ εττό ς I. 4 .7 1
Τριπλοϋν καί επί κοντω : Ούδείς.

μ.,
μ.,

Δ ισκοβ ολία
Ε λεύ θερ α :
2 ) Β ρ εττός
2 3 .5 0 μ.
Ε λ λ η ν ικ ή :
2 ) Β ρ εττό ς

1 ) Τρουλινος Ε . 38.2 8 μ.,
I. 3 4 μ ., 3 ) Λεβέντης Ν.
1 ) Τρουλινος Ε . 36.05 μ.,
I. 2 9 .8 3 μ.

Τρουλινος Ε. 12.87 μ.
’Ακοντισμός
1) Λεβέντης Ν. 38.70 μ., 2) Βρεττός
I. 37.20 μ .'
Σφυροβολία
Ούδείς.
Πένταθλον
1) Λεβέντης Ν. Βαθμοί 2.117 (Π.Φ.
Βαθμολ.) Κατετάγη (6ος) εις τό Πα
νελλήνιον Πρωτάθλημα Πένταθλου, έ
τους 1947, μέ τάς έξης επιδόσεις :
Μήκος 5.75, μ. ’Ακόντιον 38.70μ.,
200 μ. 2 4 "7 , Δίσκος 23.50μ. 1500μ.
5 Ί0 "7 .
2 ) Βρεττός Βαθμοί 1.519. Κατετάγη
10ος εις Πανελ. Πρωτάθλημα Πεντά
θλου έτους 1947. Επιδόσεις: Μήκος
4.71 μ. Άκόντιον 37.20 μ. 200 μ.
27.” 4. Δίσκος 31.90 μ. 1500 μ.
( Συνεχίζεται)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΟΚ. ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΟΣ

«...Πάσχα στή χχολή... »
Ξημερώνει...
'Η Νύκτα, γεμάτη μυστήριο, έξακολουθεΐ νά κυρίαρχη μέσα στα ξεθωρια
σμένα σκοτάδια...
"Ομως πιο ’κεΐ, στα μακρινά σύνορα του μαύρου βασιλείου της, υί πρώτοι
πολιορκητές τής Αύγής πηδάνε τούς φράχτες της ψέλνοντας παράξενα πολεμικά
θούρια...
"Ολα τρεμοσβύνουν σαν νά τά συνεπαίρνη ένας άόρατος παντοδύναμος σίφου
νας... γεμίζουν ρίγη σάν νά φλέγωνται άπό ψηλό πυρετό... Κ ι’ απλώνονται, σχεδόν
ακαθόριστα,^ δίχως σχήμα, δίχως έκφραση, δίχως παράπονα, δίχως ελπίδες. ..ά π λώ νονται με δέος, περικυκλωμένα έτσι άπό τούτη την άγρια μάχη της πλάσης...
Σιωπή...
Μια ουρανία άπόκοσμη Σιγαλιά ξεχύνεται παντού...
Κλειστά, θεοσκότεινα τα σπίτια κάτω άπό τον Παρθενώνα...
Λές κι’ έρημώθηκεν'άξαφνα αυτή ή μεγάλη πόλη...

Ο Υπουργός των Εσω τερικώ ν κ. Μακρής τσουγκρίζει τ ό Π ασχαλινό α υ γ ό μέ τόυ
Διοικητήν τής Σχολής κ. Α ρχιμανδρίτην.

^ Ούτε κουβέντα, ούτε άκόμα ένας ψίθυρος, ούτε ένα βήμα στο λιθόστρωτο
τοϋ δρόμου...

Μυστήριο!!!
Σάν νάγινε άναπάντεχα ή Δεύτερη Παρουσία...Καί σκόρπισε τριγύρω την
ερημιά... Λές κι’ άπόμεινα ολομόναχος πάνω στή Γή, σάν τον Νώε μετά τον κατα
κλυσμό...
Κάποια καινούργια Κοσμογονία ίσους νά θεμελιώνεται... Για τί ετούτη ή βαθειά κι’ απέραντη σιωπή είναι θρέμμα καί γέννημα εκείνης τής αλλόκοτης, τρελ-
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λής βουής πού τόσο άπρόσμενα συντάραξε την Κτίση καί γέμισε περίεργο οίστρο
τούς ανθρώπους της, λίγες ώρες, πριν, έκεΐνα τα Μεσάνυχτα, καθώς σήμαιναν όλες
μαζί, σ’ .ένα σωρό τόνους καί ήχους, έκατοντάδες καμπάνες...

Ό

’Α ρχηγός κ. Κόκκινος, ό κ. Ρακιντζής, ό κ. Πουλαντζας, ό κ. Παπαζαχαρίου, εϊς
τ ό Πασχαλινόν γεΰμα τής Σχολής.

Τ ό τες οί δρόμοι είχαν πλημμυρίσει χιλιάδες φωτερές πίκες πού κύλαγαν μέσα
στην νύχτα σάν ένας τεράστιος, έπιβλητικός χείμαρρος πού ξεχύθηκε στή Γη, στην
κάθε γωνιά της, στον κάθε χώρο της...
Μ έ τραγούδια, μέ φωνές, μ’ ευχές, μέ βαρελότα, μέ θόρυβο πολύ, οΐ άνθρωποι
βάλθηκαν νά καλ.οσωρίσουν τον έρχομό της θρησκευτικής εκείνης καταιγίδας...
Κ ι’ υστέρα ή βουή έτούτη μεγάλωσε, μάκρινε, πήρε σάρκα καί οστά, έκάλυψε
την 'Υ δρόγειο, σκέπασε τα πάντα μέσα>σ’ ένα πανδαιμόνιο χαράς έγίνηκε ένά άσυγκράτητο παντοδύναμο μουρμουρητό...
Μά κάποτε, την ώρα άκριβώς πού μεσουρανούσε, έσπασε, μαζί μέ χιλιάδες
κόκκινα αύγά, πού τα τσούγκριζαν λογηών λογηών χέρια, πάνω άπό καλοστρωμένα
γιορτινά τραπέζια...
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΗ!
Τ ί; Δέν τό ξέρετε; Δεν τό μάθατε; Δέν σάς το είπαν οί Μυροφόρες; Δέν είδατε
τόν «λίθον» νά μετακινήται στο θεϊκό τάφο;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΗ!
Για τί μοιρολογάτε μαυροντυμένες μάννες; Γιατί γεμίζεις φρίκη φτωχέ ετοι
μοθάνατε; 'Ο θάνατος νικήθηκε. ’Ασταμάτητος ό χείμαρρος τής Ζωής ώρμησε προς
τήν Αιωνιότητα, καθώς ό Ναζωραίος τού Γολγοθά έσπασε τα θεόρατα φράγματα
πού χώριζε έμάς τούς ζώντες άπό τούς «τεθνεώτες»...
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΗ!
Νά ή γαλάζια”χώρα τής ’Αθανασίας, έκεί κάτω, πίσω άπό τούς σιωπηλούς

«...Πάσχα στή Σχολή...»

3521

τάφους των Νεκρών... Ίδ έτε την... Μοιάζει μέ σελίδα παραμυθιού. Είναι ένας τόπος
πανέμορφος πνιγμένος στα λουλούδια... Έ κ ε ΐ δεν υπάρχουν άνθρωποι κακοί, ούτε
πονοι, ούτε συμφέροντα ένοχα... Μονάχα τραγούδια αντηχούν... Καί ολα χα μ ογε
λούν για Σένα...
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.Ή
Αύτη ή καταιγίδα ξέσπασε τά Μενάνυχτα στην πλάση... Κ ι’ έγίνηκαν δλα
φλύαρα, πήραν ζωη, εμ,έθυσαν από χαρά,‘ άφοϋ γινήκανε ’Αθάνατα... "Ο μ ω ς τώρα
τίποτα πια δεν ακουγεται... ϋαναπεσαν πάλι τά πάντα στή νυχτερινή νάρκη τού
ύπνου...
Μονάχα εγώ στέκω άγρυπνος μπροστά στο μικρό παράθυρο τής φ τω χική ς
καμαρούλας μου, προσπαθώντας να μαντεύσω τι έγιναν οι άνθρωποι πού είχαν πληοιμυρίσει τούς δρόμους τά Μεσάνυχτα...

Ο Κύπριος Βουλευτής

κ. Λουϊζίδης μετά τής κυρίας το υ, ετίμησαν
γεύμα τω ν άστυνομικών.

τ ό Π ασχαλινόν

Πασχίζω νά μπω στο άκατανόητο νόημα αύτής τής γρήγορης έναλλαγής...
Πώς είναι δυνατόν ένας δαιμονισμένος θόρυβος πού σέ ξεκούφαινε ώρες πολλές, νά
γεννήση στο τέλος μια φοβερή νεκρική Σ ιγ ή ;;;...
Πώς είναι δυνατόν τόσα φώτα νά φέρουν ετούτο τό πυκνό, άπέραντο Σ κ ο 
τάδι;:;...
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!
*
* *
Η ιθυριστά. προφέρι» αύτές τις δυο λέξεις, ένώ άντικρύ μου, πάνω στο φ τω χικο γκρίζο εικονοστασιο τού σπιτιού μου, η φλόγα τής Ά ναστάσεω ς σιγοκαίει,
μπροστά στο εικόνισμα τής Παναγιάς...
Ποσο υεστη, ποσο όμορφη, ποσο ρωμαντικη, αλΛα καί πόσο μυστηριώδης
γίνεται ετούτη ή φλόγα, δταν τήν δέχεσαι νά σέ φωτίζη, χοηοίς νά
έρευνήσης;! !!
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Κ ι’ έγώ 5έν έρευνώ... Μονάχα πιστεύω... Πιστεύω μ’ όλη μου την καρδιά...
Κ ι’ ή πίστη μου άς μ.έ σώση...
Δεν θά επιχειρήσω λοιπόν νά μπω σέ τούτα τα φριχτά ’Άδυτα των ’Αδύτων
τή ς Χριστιανικής φιλοσοφίας καί νά σάς μιλήσω γιά το βαθύτερο νόημα τής Άνασ τά σ εω ς...
Έ γ ώ δεν είμαι φιλόσοφος... Ούτε βαθυστόχαστος μελετητής είμαι...
Ε ίμ α ι μονάχα ένας απλοϊκός, φτωχός άνθρωπος...
Γ ι ’ αύτό θ’ άφήσω—όπως κάνω πάντα—άλλους πιο σπουδαίους από μένα,
πιό μεγαλόπρεπους ρήτορες νά σάς έξηγήσουν τί κρύβει μέσα της αυτή η εκ νεκρών
ανάσταση τού Χριστού μου, καί χωρίς πολλά λόγια θά σάς ευχηθώ, απλά—απλά,
μά μ’ όλη μου την αγάπη : Χρόνια πολλά-πολλά, καλά, χαρούμενα κι’ εύτυχισμένα...
Κ ι’ υστέρα θά σκύψω πάνοο στο ήμερολόγιο μου νά συνεχίσω τις σημειώσεις
μου...
*
*

*

Κυριακή τού Πάσχα.
"Ολα γιορτινά, χαρούμενα τριγύρω... · 'Η μέρα είναι όμορφη, κι’ οι άνθρω
ποι φοράνε τά πολύ καλά τους ρούχα. Αύτοκίνητα πάνε κι’ έρχονται φορτωμένα.
Τ α κέντρα θά κάνουν σήμερα χρυσές δουλιές. Κ ι’ έγώ έβαλα σήμερα τά καλά μου,
φρεσκοξυρίστηκα, αρωματίστηκα καί βγήκα νωρίς-νωρίς από τό σπίτι μου...
Θ έλετε νά σάς πώ πού πηγαίνω; Μά νά γλεντήσω κι’ έγώ λιγάκι... Δεν τόχω
δηλαδή έγώ αύτό τό δικαίωμα;...
Μερικοί φίλοι μου έπέμειναν νά πάμε σ’ ένα κέντρο. Είχε, λέει, όμορφη ορ
χήστρα, καλό κρασί, πλούσιους μεζέδες καί άφθονη περιποίηση...Κάποιος μού
πρότεινε νά πάω στο σπίτι του. Νά χορέψουμε όλη τήν ήμέρα μέ τό πικάπ του γραμ
μοφώνου του.
"Ο μ ω ς έγώ άρνήθηκα. Είχα άπό πολλές μέρες αποφασίσει πού θά πήγαινα,
καί, παίρνοντας τό λεωφορείο άπό τον "Αγιο Λουκά, ήρθα στή Σχολή νά γιορτάσω
μαζί μέ τούς συναδέλφους μου, στο δικό μου αγαπημένο περιβάλλον...
Ή Σχολή γιορτάζει...Κ ι’ ή γιορτή της ξεπέρασε κάθε άλλη...Δίχως υπερ
βολή καμμιά, σάς λέω τήν άλήθεια. Κ ι’ άν άμφιβάλετε, καλοί μου, θά σάς παρακαλέσω νά έρθετε άλλη φορά μαζί μου, γιά νά βεβαιωθήτε πόσο άληθινά είναι τά
λόγια μου...
Τ ί έχει λοιπόν ή Σχολή σήμερα; "Ω ! Τίποτα. ’Απολύτως τίποτα. Κι’ αύτό
τό τίποτα άκριβώς τής δίνει ολόκληρη τή γοητεία της.
Παραξενεύεστε, άγαπημένοι μου; Μά μήπως άπό τό χάος δέν δημιούργησεν
ό Θ εός τον Κόσμο όλο;
Μπορεί, λοιπόν πού λέτε, καμμιά φορά ένα τίποτα ν’ άντικαταστήση όλα τά
πλούσια υλικά καί νά σύνθεση ένα άπερίγραπτο μεγαλείο.
Φτάνει μονάχα ό συνθέτης του νάναι ικανός. Νάχη δηλαδή πίστη, φαντασία,
γούστο καί νά ξέρη νά τοποθετή τό κάθε πράγμα στή θέση του. Αύτό έχει ή Σχολή.
’Έ χ ε ι τον Συνθέτη τής καλής ποιότητος, τον έκλεκτό σκηνοθέτη, τον έπιδέξιο τε
χνίτη. Κ αί άπό τό τίποτα καί μέ τό τίποτα μεταβάλλεται κάθε τόσο καί λιγάκι σέ
κομψό σαλονάκι άριστοκρατικού σπιτιού....
Α ύτός ό άνθρωπος έχει ιδρύσει μιά Σχολή...τή σχολή τού άπλοΰ καί γαλάζιου
γούστου, όπου όλα κινούνται γύρω άπό τήν καρδιά τού έπισκέπτη, σάν ένας ολό
κληρος ούράνιος κόσμος όλοφώτεινος...
Κ ι’ όταν Αύτός άπλώνει τά χέρια του γιά νά τακτοποιήση κάτι, συντε^εΐται
ξαφνικά, ένα θαύμα. Τά ομορφαίνει όλα.
Τολμηρά όνειροπόλος, λογικά ρεαλιστής, ευγενικά ρομαντικός, μά πάνω άπ’
όλα Δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς
έχει βάλει τή σφραγίδα τής Τέχης του πάνω σέ κάθε τί
έδώ μέσα. Καί ή Σχολή παρουσιάζει έφέτος πάλι ένα γιορτινό, καλλιτεχνικό σύνολο,

3523

«...Πάσχα στη Σχολή...

ασύγκριτης ομορφιάς, πού δεν έχει τίποτα νά ζηλέψη άπδ τό καλλίτερο ’Αθηναϊκό
Κέντρο πολυτελείας.. Μια ζεστή γωνιά που λαμποκοπά καί σου δίνει μια τόση χα 
ρούμενη σιγουριά καί άνεση, ώστε δεν μπορείς κι’ έσύ ο Ιδιος να καταλαβης ποιο
πράγμα είναι εκείνο πού σέ κάνει εύτυχισμένο...
Τίποτα τό εξεζητημένο στή διακόσμηση... Τίποτε τό προκλητικό στη σκηνο
θεσία... "Ολα κοινά, ανθρώπινα, άπλά-άπλα, μά καλοβαλμένα...
Αύτός ό άνθρωπος άπέδειξε άθελα του πόσες καταπληκτικές δυνάμεις κρύβει
μέσα του καί μέ πόση θαυμαστή εύκολία μπορεί νά κυριάρχηση πάσω σ ’ όποιοδήποτε τομέα δημιουργίας... Μάς έξέπληξε τόσες φορές στο παρελθόν μέ καλλιτεχνι
κές επιτυχίες ραφιναρισμένης λεπτότητας, καθιερώνοντας πια μια μεγαλοπρεπή
παράδοση στήν ιστορία των ’Αστυνομικών Σχολών... πρόσθεσε αναρίθμητους φίλους
στήν ’Αστυνομία καί τούς μετέβαλε σ’ ενθουσιώδεις θαυμαστές της, με το περιοδικό
καί μέ τό ραδιόφωνο... καί στήν σημερινή γιορτή, αφού μέρες αδιάκοπες εργά
στηκε ό ίδιος προσωπικά γιά νά φτειά.ξη αύτό τό κομψοτέχνημα, στάθηκε ύστερα

Γκρούπ επισήμων στό Πασχαλινό γεύμα

τή ς Σ χολής.

σάν καλόκαρδος νοικοκύρης παντού όπου χρειάστηκε, κατηυθυνε τα παντα γεμισε
μέ την προσωπικότητά του, τήν πολυσύνθετη και μοναδική, όλο το χώρο, δίνοντας
τό παράδειγμα σέ μάς τούς άλλους ότι μπορούμε να μεταβληθοΰμε σε μικρούς Δ η 
μιουργούς, φτάνει νά πιστεύουμε πολύ και νά ξέρουμε τι γυρευουμε απο τη ζω η ...
Είναι ό Διευθυντής μας αύτός, ό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης. Θα μπορέσουμε όμως άρα γε
κάποτε έμεΐς οί μαθηταί του νά συνεχίσουμε έτσι το έργο του; Θα μπορέσουμε ν
άναδειχτούμε άξιοι του; Πόσο δύσκολο θάταν ! ! ! Τον χρειαζόμαστε παντα κοντά
μας... Είναι ό αγέρας πού αναπνέουμε........................................................................................
*
* *
Στο προαύλιο τής Σχολής τό κομψό τουριστικό περίπτερο είναι στολισμένο
σήμερα μέ ξεχωριστή ομορφιά... Σημαιουλες και λουλούδια το πλαισιώνουν. Και απο
κάτω καλοστρωμένα, πεντακάθαρα τραπέζια γιά τούς μαθητές τής Σχολής, ένω
λίγο πιο κεϊ, κάτω από μια λουλουδένια οροφή με μυρτα και μπολικο πράσινο, οι
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σούβλες μέ τά πασχαλινά άρνιά... ’Απέναντι τό Μεγάλο Κτίριο... Χαρούμενο καί
καταδεκτικό σου χαμογέλα... μέ τις σημαιοΰλες καί τούς θυρεούς άνάμεσα στα
παράθυρα, του, καί μ’ έ'να σωρό άλλες απλές, πολύχρωμες διακοσμήσεις άκόμα...
Έ γ ίν η κ ε γραφικό κομψοτέχνημα ετούτο το πελώριο, σοβαρό κτίριο... Καί
προδιαθέτει τον επισκέπτη τόσο εύχάριστα, όύστε μόλις πατήση το πόδι του στην
Κεντρική Πύλη, νά έπιβραδύνη άθελά του τό βήμα άπορημένος, γιά νά θαυμάση
αυτό τό μαγευτικό περιβάλλον πού τόσο φιλόξενα τον σφιχταγγαλιάζει μέ χάρη...
Κι ύστερα απο την εξωτερική διακόσμηση τοϋ κτιρίου προβέλνει ή Μεγάλη
Αίθουσα, όπου ή ομορφιά καί τό γούστο γίνονται μιά μαγευτική εικόνα. Στην πόρτα
δάφνες, μυρτιές, μικρές κορωνοΰλες, ζωγραφισμένα πασχαλινά αύγά, πολύχρωμα
λουλούδια, καί χίλια δυο άλλα γιορτινά μπιμπελά), σκαρφαλωμένα πάνω σέ μιά
μεγάλη αψίδα, φτειάχνουν μιά ζωγραφιά ολόδροση πού σέ γαληνεύει καί πλημμυ
ρίζει τήν ψυχή σου μέ χίλια δυο χαρούμενα συναισθήματα...Κι’ όταν περάσης την
πορ^α, αντικρίζεις ενα θέαμα σπάνιο. Δεν μερει ούτε ενα λιθαράκι πού νά μην σέ
καλωσορίζη καί νά σού εύχεται. Μιά διακόσμηση πού δεν γράφεται, δεν λέγεται,
δεν εςηγιε ta i... Μοναχα οσοι επισκεφτηκαν αυτή την Αίθουσα τήν Κυριακή τού
Π άσχα μπορούν νά καταλάβουν τί θέλω νά πω...
Μπαίνοντας μέσα στην Αίθουσα έχεις τήν εντύπωση ότι ξεφορτώθηκες όλες
σου^τις έγνοιες καί τα προβλήματα, πώς ξανάγινες παιδί καί θέλεις νά τραγουδήσης,
να αγαπησης ό,τι βλέπεις, νά κλείσης μέσα στήν καρδιά σου τό κάθε τί καί νχ τό
σφιχτό δέσης αιώνια στή θύμησή του σάν κάτι πολύ άγαπημένο...
Δέν εινα.ι (όχι-όχι, δεν είναι) μονάχα τά στολίδια πού σέ μαγεύουν. Είναι
κάτι πολυ-πολυ περισσότερό. Είναι ή ψυχή τους πού σέ νανουρίζει μέ τά πιο ευγε
νικά ανθρώπινα όνειρα. Γιατί όλα έδώ μέσα έχουν στόμα, έχουν καρδιά, αΐστάνονται...
Σ αγαπάνε, κι’ άθελά σου τ ’ αγαπάς κι’ εσύ...
Η Τέχνη στήν πιο τελειοποιημένη έκφρασή της...
Τά διάκοσμητικά μπιμπελώ στούς τοίχους, οί σημαιοΰλες, οι Σταυροί, οί
ςύλινοι^ μπλέ θυρεοί, τά πήλινα ανθοδοχεία μέ τά πολύχρωμα δροσερά λουλούδια,
οι Εικόνες τού Χριστού και τού Βασιληά, οί ζωγραφικοί πίνακες, οί γιορταστικές
έπιγραφές μέ τά χρυσά γράμματα, τά μεγάλα κόκκινα αύγά,οί λευκές μεταξωτές
κουρτίνες, τό κόκκινο βελούδινο πανί πού στάθηκε σάν χαριτωμένη έσωτερική πόρτα
.ι,ου χώ ριζε την αίθουσα χορού απο το βεστιάριο καί τήν γκαρνταρόμπα, τά πλούσια
τραπέζια, τοποθετημένα σ’ άμεμπτη τάξη, στολισμένα μέ μπουκέττα λουλουδιών
στη μέση, τό ξύλινο υπόβαθρο γιά τήν ορχήστρα...,ολα αύτά μαζί, καί τό καθένα ξε
χωριστά, μεταβάλλουν αυτήν τήν αίθουσα σ’ ένα ρωμαντικό, ζεστό, πεντακάθαρο,
πανέμορφο κέντρο διασκεδασεως σέ στύλ ιδιόρρυθμα γοητευτικό....
Στήν πόρτα υποδέχονται τούς επισκέπτες δυο ευγενικοί, λεβέντες ’Αξιωμα
τικοί... ^έν<φ στο βάθος τού προαυλίου, έξω άπό τήν Μεγάλη Αίθουσα, ή Φιλαρμο
νική της Αστυνομίας, αποδίδει τιμές στούς επισήμους...
,
’Έ τ σ ι περίπου έχουν τά πράγματα όταν κάπου εκεί στις 11 καί μισή, μ’ ένα
σύνθημα ια παντα τέθηκαν σε κίνηση καί τό γλέντι άρχίνησε.
,
σούβλες, πάνω απο τη φωτιά, οιρχισαν νά γυρνούν... πεντακάθαροι κι’
α γ εν έσ τα το ι σερβιτόροι ξεχύθηκαν στήν Αίθουσα μέ πλούσιους δίσκους πού περι-

,,
„
ΓΦ Γ ετα ζ υ η αίθουσα γεμισε ασφυκτικά. ινι εκείνοι πού την γέμισαν
ήταν ενα διαλεχτό πολιτισμένο σύνολον επισκεπτών, άπ’ αυτούς πού τιμάνε οιιά συγ
κέντρωση...
1
1
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’Ανάμεσα σ’ αύτούς διακρίθηκεν ό Έ ξοχώ τα το ς 'Υπουργός κ. Μακρής, πού
έτίμησε το τραπέζι μας μέ τήν εκλεκτή παρουσία του.
Προσήλθαν επίσης καί αληθινά έστόλισαν τό σαλονάκι μας ό σεβαστός μας
φίλος κ. Κ. Μανιαδάκης, πού τδνομά του συνδέθηκε μέ τις πιο ένδοξες σελίδες τή ς
νεώτερης Ελληνικής ιστορίας, ό ηρωικός βουλευτής Κύπρου κ. Σάββας Λ ουϊζίδης,
πού αντιπροσωπεύει για τή χώρα μας τήν πιο ζεστή, αγωνιστική ελπίδα, τήν έλπίδα
τής Ελληνικής Κύπρου μας, ό βουλευτής κ. Μ. Γλύκας, πού τιμά τό ’Αστυνομικό
Σώμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πόσες άλλες εκλεκτές προσωπικότητες τή ς πρω τευούσης, πού σπεύδουν πάντα νά βρεθούν άνάμεσά μας, γιατί μας άγαπάνε καί
γιατί ξέρουν καλά δτι κι’ εμείς τούς αγαπάμε πολύ...
'Η παρουσία κοντά μας τού λατρευτού μας ’Αρχηγού, τού άνθρώπου αύτού
μέ τήν πιο πλούσια αστυνομική δράση, πού
, άγά^
^Α σ^
^

μας Διευθυντής κ. Ρακιντζής, πού άποτελεΐ
στολίδι καί καύχημα^για τήν ’Αστυνομία.,^μέ

/'«Γ
\

IΙαπαζαχαρίου, ό κ. Σταύρου, ό κ. Καψάσκης,
ό κ. Δεμερτζής, ό κ. Γλυκοφρίδης,ό κ. II ου.JP e S "
_
_
"I
λαντζάς, 6 κ. ’Αργυρίου, ό κ. Άνδρεόπουλος και τόσοι άκόμτ] πνευματικοί άνθρωποι
Ύττό τήν σκιάν τής άψίδος.
διακρίθηκαν ανάμεσα στους καλεσμένους.
Ό κ. Τζηρίτης, ό κ. Τσίπης, ό κ. Σπυρόπουλος, ό κ. Νούσιας καί πολλοί άλλοι
Ά σ τυν. Δ/νταί συνέθεσαν μιά εικόνα ανεκτίμητης αξίας καί έπισημότητος, ένω άλλοι
εκλεκτοί έπισκέπται, φίλοι ειλικρινείς τής ’Αστυνομίας καί βοηθοί της, άντιπροσώπευσαν μέ συγκινητικό τρόπο τις τάξεις όλων των καλών Ελλήνω ν, πάνω σ του ς
οποίους στηρίζεται ολόκληρο τό κοινωνικό οικοδόμημα.
Έπισκέπται σάν τον κ. Βασίλειο Ρόδη καί τον κ. Ά λ έκ ο Καλύβα δημιούρ
γησαν μιά άτμόσφαιρα μεγαλόπρεπης ομορφιάς, μέσα στήν οποίαν κυριαρχούσε ή
’Αξιοπρέπεια καί ή ευγένεια.
Πόσος κόσμος!!! πόση κομψότης! ! ! πόσος π ο λ ιτισ μ ό ς!!! πόση ομορφιά
κυριάρχησε! !!
Νά, εκεί κάτω, σ’ έκεΐνο τό τραπεζάκι... Είναι ό εκλεκτός Διευθυντής τού
Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος καί έξαίρετος συνθέτης κ.
Νικ. Φατσέας, πού κάθε του τραγούδι είναι καί μιά μεγάλη-μεγάλη επιτυχία, καί
πού είχε τήν μεγάλη καλωσύνη νά τιμήση τήν γιορτή μας μαζί μέ τήν γλυκεία κ ι’
εύγενέστατη κυρία του.
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Σημειώσεις ενός δοκ. Άρχιφύλακος

Πόση ομορφιά τρ ιγ ύ ρ ω !!! Ποιο άλλο πασχαλινό τραπέζι συγκέντρωσε τόσο
εκλεκτό κ ό σ μ ο;;;
Κυρίες κομψές, γλυκείες Μαντόνες...κορίτσια ολόδροσα, σωστά αγγελούδια...
τίμιοι άγωνισταί της ζωής, άπ’ αύτούς πού βρίσκονται στ’ άνώτατα αξιώματα της
πολιτείας... νεαροί χαριτωμένοι καί ζωηροί πού έδωσαν ένα ωραίο τόνο στή γιορτή...
'Ό λ ες οί ηλικίες έδωσαν τό παρόν. ’Ακόμα καί ό παιδόκοσμος, πού μ’ επικε
φαλής την γλυκεία μικρούλα ’Αρχιμανδρίτου καί μέσα στον όποιον έλαμπε ή χα
ριτωμένη κορούλα τού κ. Πουλικάκου, έγέμισε την αίθουσα ζωή καί τή στόλισε...
"Ενας κόσμος ολόκληρος πανάκριβης άξίας καί ομορφιάς, πού τίμησε τό πα
σχαλινό μας τραπέζι, απέδειξε με τον πιο ωραίο τρόπο, πόσο πολύ έχει άγαπηθή
ή Σχολή καί πόσο επιβλήθηκε στή συνείδηση των εκλεκτών αύτών επισκεπτών μας,
όχι σαν μια ’Αστυνομική'Υπηρεσία, άλλα σάν ένα σωστό πνευματικό κέντρο πού
άκτινοβολεϊ.
Ευχαριστούμε μέ όλη μας τήν καρδιά όλους αύτούς τούς ευγενικούς μας
φίλους για τήν παρουσία τους, καί τούς διαβεβαιώνουμε μέ τον πιο επίσημο τρόπο,
οτι συνετέλεσαν κατά πολύ στή μεγαλειώδη έπιτυχία τής φετεινής Πασχαλιάτικης
γιορτής μας.
Μια ορχήστρα άμεμπτη, γλυκειά, τονισμένη άνοιξε τό γλέντι. Καί τήν αποτε
λούσαν μονάχα άστυνομικοί, μέ μαέστρο τον καλό μας φίλο Άρχιφύλακα κ. Μπουκουβάλα. Μιά ορχήστρα γεμάτη μέ τούς Μακρή—Κοκμωτό, κλαρίνο, τούς Μανιάτη—
Τσάλα κορνέττα, τον Άδάμο, σαξόφωινο, τον Κοσκινά τρομπόνι καί τον Γκότση
τζά ζ.
Στο πιάνο έμάγεψε κυριολεκτικά τούς άκροατές του ό περίφημος πιανίστας
τού ραδιοφωνικού Σταθμού κ. Νίκος Π ιτσόλος, ό καλός αυτός καί ειλικρινής συνερ
γάτης μας πού ξέρει καλά πόσο πολύ τον άγαπάμε καί πόσο τον θαυμάζουμε..
Κ ι’ ύστερα οί καλλιτέχνες. Δεν ήταν τυχαίοι τραγουδιστές. ΤΗταν φίρμες τού
τραγουδιού, πού μεσουρανούν στο καλλιτεχνικό στερέωμα καί πού όλως ανιδιο
τελούς καί μέ συγκινητική προθυμία σπεύδουν νά μάς ένισχύσουν όποτε τούς χρειαζόμ,αστε.
Ό Νάσος Πατέτσος, ό μοναδικός 'Έλληνας κανσονετίστας, ό τραγουδιστής
μέ τή βελούδινη φουνή, ό καλός μου αύτός φίλος πού γοήτεψε μέ τό τραγούδι του...
το όνομαστό καλλιτεχνικό ζευγάρι Καρανικόλας—Ζοζεφίνα, πού θριαμβεύει στο
Θέατρο καί στο ραδιόφωνο καί πού καταχειροκροτήθηκε θερμά... ή γλυκειά κι’ εκ
φραστική Έ λ ίζ α Μαρέλλη, μέ τήν σεμνή χάρη της καί τήν άσύγκριτη τέχνη της,
πού σκόρπισε άληθινή ευτυχία μέ τή φωνή της...ή άσύγκριτη Έβελίνα, πού συγκίνησε εΐλικρινά μέ τήν ομορφιά τού τραγουδιού -της... ή μπριόζα καί έκκρηκτική βεντέττα Τούλα ’Αθηναίου πού προκάλεσε αληθινή έπανάσταση χειροκροτημάτων...τό
περίφημο ντουέττο Ίά σω ν —Νικηφόρος, πού συμπλήρωσε μέ άσύγκριτη χάρη τό
γιορταστικό κέφι μέ μελλωδικά τραγούδια... ό ευγενικός κ. Δεναξάς πού. ενθουσίασε
μέ τις απαγγελίες τους... ή χαριτωμένη μικρούλα Ά λέκα Τσόχα, πού ξετρέλλανε
τούς πάντας μέ τά σπαρταριστά ποιηματάκια της... ή εύγενεστάτη Κα Βελόκα,
πού χόρεψε κοζάκικους χορούς, μέ άπαράμιλλη Τέχνη... ό Τάσσος ό Γκότσης, τό
καλόκαρδο αύτό παλληκάρι μέ τις άφθαστες μιμήσεις του...καί τόσοι άλλοι έκλεκτοι επαγγελματιες και ερασιτέχνες καλλιτέχνες εφτειαξαν μιά ατμόσφαιρα πραγ
ματικού πανζουρλισμού κεφιού καί άφησαν διαλεχτές άναμνήσεις.,.Τούς υποσχό
μαστε ότι πάντα θά τούς θυμώμαστε μέ ξεχωριστή συγκίνηση...
Τό χορό άνοιξε ό Διευθυντής μας, μέ τούς ’Αξιωματικούς τής Σχολής, καί ή
γλυκειά, ή χριστιανή, ή καλόκαρδη, ή τόσο απλή καί καταδεχτική Κυρία ’Αρχιμαν
δρίτη, που συμπληρώνει τον Διευθυντή μας τόσο ταιριαστά, ώστε λές κι’ εχει
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πλαστή άκριβώς μονάχα ό ένας γιά τον άλλον. Ζοΰνε κι’ οί δυο για δ,τι πιο εύ γ ενικδ καί δμορφο υπάρχει στη ζωή... γιά τούς φτωχούς, για τούς δυστυχισμένους,
για όσους έχουν ανάγκη άπό βοήθεια καί προστασία...
Εκλεκτοί χορευτικοί ρυθμοί, ένωσαν σέ δεκάδες άμέτρητες τά χορευτικά
ζευγάρια στή μέση τής αίθουσας... "Ολοι σψιχταγγαλιασμένοι είχαν παραδοθή
όλότελα στής μουσικής τούς ρωμαντικούς ήχους, κι’ δλα έ'μοιαζαν εκείνη τή στιγμή
σαν μια επιτυχημένη σκηνή, άπο πλούσιο, χορευτικό, κινηματογραφικό έ'ργο...
Ταγκό... βάλς... φόξ... μάμπο... σουίγκ,.,σέ μιά γρήγορη εναλλαγή, δέν σ ’
άφηναν ούτε στιγμή νά μελαγχολήσης... Μονάχα χαιρόσουνα, χόρευες, τραγουδούσες,
γελούσες...! ! !
Τό κέφι στρογγυλοκάθισε γιά καλά σέ κάθε καρδιά καί σκόρπισε παντού μιάν
άπερίγραπτη, παντοδύναμη, τρελλή, άλησμόνητη εύτυχία...
Αύθόρμητες καλλιτεχνικές έκδηλώσεις, χοροί, τραγούδια, γέλια, ά στεΐα ,
φωνές αντηχούσαν μέχρι άργά τό βράδυ μέσα στή Σχολή, κι’ έκαναν πολλούς νά
παραξενευτούν πώς είναι δυνατόν νά ύπάρχη τόσο πλούσιο, εύγενικό κι’ άστείρευτο
κέφι μέσα σ’ αυτήν τήν ’Αστυνομική Υπηρεσία, πού χρόνια καί χρόνια τώρα, μέ θρη
σκευτική προσήλιοση στον ’Αστυνομικό Κανονισμό παραδίδει στην Κοινωνία ολοένα
καινούργιο άστυνομικό αίμα, γιά νά συνέχιση τήν ένδοξη παράδοση τού ’Αστυνο
μικού Σώματος.
"Οσο γιά τούς μεζέδες ήταν άφθονοι, πλουσιώτάτοι, ανεξάντλητοι. Μ εζέδες
χορταστικοί, καλό κρασί, παγωμένες μπΰρες, καφέδες, σόδες, γλυκά...
Οί σερβιτόροι πάντα πηγαινοερχόντουσταν, έφερναν δλο έφερναν. Δέν στα 
μάτησαν μέχρι πού έληξε ή γιορτή.
Τό γλέντι συνεχίστηκε μέχρι πολύ άργά τό βράδυ. Κανείς δέν έμεινε δυσαρεστημένος. Κανείς δέν έμεινε σιωπηλός...'Η έπιτυχία τής έφετεινής πασχαλινής
γιορτής τής Σχολής ήταν μοναδική. Καί γράφτηκε μέ ολόχρυσα γράμματα στή με
γάλη καλλιτεχνική παράδοση της, σάν μιά υπέροχη σελίδα...
Καλοί μου φίλοι θάθελα τώρα νά σας περιγράφω μερικά χαριτοομένα στιγμ ιό
τυπα άπό τό πασχαλινό τραπέζι μας, ώστε νά γίνη ετούτη ή γιορτινή άνταπόκριση
πλήρης—δπως μοΰ ζητάτε κάθε τόσο καί λιγάκι μέ τά γράμματά σας.
"Ομως, αγαπημένοι μου, συγχωρέστε με, σά.ς παρακαλώ. Δέν μπορώ», δέν
είμαι σέ θέση. "Ανθρωπος είμαι κι’ έγώ. Κ ι’ εδώ πού τά λέμε (μεταξύ μας δμ ω ς)
είμαι λιγάκι ζαλισμένος, μά κι’ εύτυχισμένος μαζί. Θέλω τώρα νά ξα πλώ σω στο
κρεβάτι καί μέ τή βοήθεια τής απαλής μουσικής πού άκούγεται άπό τό ραδιόφωνο
νά ξαναζήσω ένα-ένα τό κάθε λεπτό πού έζησα στή Σχολή, σήμερα.
Γ ι’ αυτό θά κλείσο:» τις σημειώσεις μου έδώ. Θέλω όμως πριν σά.ς καληνυχτισω νά σά.ς πω ότι χάσατε όσοι δέν ήρθατε στή γιορτή μας. Θά μένατε οχι άπλώ»ς
ευτυχισμένοι, άλλά κάτι πολύ-πολύ πάρα πάνω. Καί τότε θά καταλαβαίνατε τί
ακριβώς είναι εκείνο τό πράγμα πού μ’ έμπνέει κάθε τόσο καί λιγάκι ώ σ τε νά μού
λετε ότι τά γράφω όμορφα.Τά γράφω όμορφα, γιατί έχω γιά Δάσκαλό μου έναν
πολυ-πολύ όμορφο άνθρωπο... Δέν συμφωνείτε; "Αντε, γειά σας λοιπόν φίλοι μου.
Σάς εύχαριστώ πού μέ διαβάσατε καί στο άλλο περιοδικό θά τά ξαναποΰμε πάλι.
'Ως τότε Χρόνια Πολλά καί κάθε εύτυχία. Μέ όλη μου τήν άγάπη καί τή φιλία.
ΕΝ ΑΣ

Δ Ο Κ ΙΜ Ο Σ Α Ρ Χ ΙΦ Υ Λ Α Κ Α Σ
(Σ. Κ. Π .)

Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
—Κατόπιν άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών ετοποθετηθη οριστικώ ς ώς Δ/ντής ’Αστυνομίας εις την παρά τώ 'Υπουργείω Εσωτερικών Γεν.
Δ/νσιν ’Αστυνομίας Πόλεων, ό Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Κάλλιας Δημήτριος.
—’Απελύθησαν του Άστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας οί άστυφ/κες:
Λαπάντης Μηνέτος, Λάμπρος ’Αριστείδης καί Άντωνάκος Κυριάκος.
— Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος οί άστυφ/κες Βαντάς ’Ιωάννης καί
Τριανταφύλλης ’Αθανάσιος.
*
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Ι ΣΧ Ο Λ Α Ι
Τήν 8ην Μαΐου 1956 έξήλθον της ’Αστυνομικής Σχολής κατόπιν εξαμήνου
εύδοκίμου φοιτήσεως 239 νέοι μαθητευόμενοι άστυφύλακες τούς όποιους ό Διοι
κητής τής Σχολής προσεφώνησεν ώς έξής:
«Νέοι ’Αστυφύλακες
« Τ ις μέρες αύτές, πού γιορτάζει ολόκληρος ή Χριστιανοσύνη την Άναστασι
» του Χριστού, μέσα σέ μια άτμόσφαιρα χαράς καί άγάπης, δώσατε τον όρκον τού
)) ’Αστυνομικού.
«’Έ τ σ ι, ξεκινατε γιά νά άσκήσετε τά καθήκοντά σας ώς υπάλληλοι τού Κοά)) τους καί τής κοινωνίας μας, ώπλισμένοι μέ τήν δύναμι τής άγάπης προς τον άν» θρωπον, τής άδολης-καί τής παντοδύναμης άγάπης, πού τήν απέδειξε ό Ιησούς
» όταν αντιμετώπιζε τήν υποκρισία., τό φθόνο, το μίσος, τήν κακία καί τό έγκλημα
» τού άνθρώπου, πού τον άνέβασε πάνω στο Σταυρό τού μαρτυρίου του.
«Μέ οδηγό αύτή τήν άγάπη, οφείλετε ν’ άσκήσετε τό λειτούργημά σας, τό
» λειτούργημα τού Αστυνομικού.
« Ή ’Αστυνομική Σχολή έκοπίασε νά διδάξη πρώτα-πρώτα σέ σας τούς ί» διους, τήν τάξι καί τήν εμπιστοσύνη στά Ελληνοχριστιανικά ιδανικά, άπό τά
» όποια πηγάζουν οί Νόμοι τής Πατρίδος μας, ώστε νά μπορέσετε καί σεις να τούς
» εφαρμόσετε μέ οδηγό τήν άγάπη, τό δίκαιο, τήν πειθώ, τήν άμεροληψία προς
» όλους, τήν έπιείκεια όπου επιβάλλεται, τό σεβασμό τών άνθρωπίνων δικαιοι» μάτων, τή θυσία τέλος. Τή θυσία καί τής ζωής σας άκόμη, όπως έκαμε ό Χρι)) στός, γιά νά διαφυλάξετε άπό κάθε προσβολή τά πολυτιμώτερα άγαθά τού πο
υ λίτου, δηλαδή τή ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία του, καί γιά νά εμποδίσετε
» τον ύπουλο κοινωνικό εχθρό, τον κομμουνισμό, νά καταλύση, όπως έπεχεί» ρισε έπανειλημμένως νά κάνη, τά αιώνια ιδανικά τής Ελληνικής Φυλής καί τής
» Χριστιανικής Θρησκείας, μέ τά όποια φωτίζεται άνέκαθεν ή άνθρωπότης.
« Γ ιά τά ιδανικά αύτά εκατοντάδες παλαιότεροι συνάδελφοί σας έθυσιάσθησαν,
«προτάσσοντας τήν άδάμαστη θέλησί τους καί χύνοντας τό άλικο αιμά τους.'Η
» μνήμη τών μαρτύρων καί τών ηρώων αύτών ’Αστυνομικών, πρέπει νά σάς συνο» δεύη πάντοτε καί νά σας έμπνέη τήν άγάπη προς τούς συνανθρώπους σας καί
» προς τήν πατρίδα.
« ’Εάν κανείς άπό σάς δέν θέληση ή δέν ήμπορέση ν’ άνταποκριθή στις απαι» τήσεις αύτές τής ’Αστυνομίας, πού είναι άπαιτήσεις καί τής κοινωνίας μας, δέν
» θά είναι άξιος νά παραμείνη στο ’Αστυνομικό Σώμα καί θά ύποχρεωθή νά κατα» θέση τήν έξουσία πού σήμερα έλαβε άπό τήν Πολιτεία, καί ν’ άποβάλη τήν τίμια
» στολή τού Αστυνομικού.

Ειδήσεις καί πληροφορία!
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(( Η ζωή σας στήν ’Αστυνομία καί στήν Κοινωνία πρέπει νά πέρνα μέ άπλό)>τητα, να είναι καθάρια σαν το κρύσταλλο, νά είναι ποτισμένη μέ «ανθρωπισμό
» να εμπνεη^ τήν πίστι καί τήν εμπιστοσύνη στον καθένα πού θά σάς πλησιάζη, νά
» ακτινοβολή πολιτισμό, νά σας δίνη τέλος τήν ίκανοποίησι ότι κάτι προσφα'ίρετε
» και σεις στο τεράστιο κοινωνικό οΐκοδόμ,ημα, όσο μικροί κι’ άν εϊσθε.
> <(^ ε
συμβουλε,ι; αυτές καί μέ τις θερμότερες εύχές μας, γιά τήν επιτυχία
)) **!: τγ1ν πΡ°°ο° σας, σας προπέμπουμε στήν νέα σας υπηρεσία καί σας προσκα» λουμε ν αναφωνήσετε.
Ζήτω ό Βασιλεύς
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων».
Οι εξελθοντες τής Σχολής είναι οί κάτωθι:
’Αγγέλου Δ Άγοριανίτης Γ ., Ά δάμ Β ., Άδαμόπουλος Χ ρ ., Αθανασίου ή
Κατσιλιερης Δ., Αλεξοπουλος Α., ’Αναγνώστου ή Άναγνωστόπουλος Α. ’Ανα
στασίου Σ., Άναστασόπουλος Κ., Άνδρικόπουλος Δ ., "Ανθής Σ π., Ά ν τώ ν εν α ς Β .

Οί όρκισθέντε; νέοι άστυφύλακεξ μετά τοΟ Διοικητοΰ τής Σ χολή ζ καί τ ω ν Ά ξ/ κω ν αυτήξ.

Αντωνίου Λ., ’Αντωνόπουλος
Αντωνόπουλος Β
Ε.,
., Άντωνόπουλος
’Αντωνόπουλος I., Άνυφαντάκης I., Ά π ο σ το λατος Π., Αρβανίτης Φ., Άργυρόπουλος Λ ., Άρκαδινός
Άρκαδιν
Π ., Βαλλίδης Γ ., Β α μ ρακάς
'
Γ, ι Α.,,.Βασιλείου Γ., Βαχαρέλης Α.,, χΓεεωργακόπουλος
Ν., Γεωργιόπουλός Π .,
1 ιαλιλης Β., 1 ιαλουρης Γ ., Γιαννακοπουλος ή Δημητρόπουλος Π ., Γιαννοϋτσος Λ .,
1 κοτσης Β ., Γκουρλας I., Γλογοβίτης Δ ., Γραμμένος Χ ρ., Γρηγορίου I., Γ ώ γ ο ς Α .,
Δαλιανης Π., Δεμης; Σπ., Δεφίγγος Γ ., Διαμαντάκος X ., Ζαφειρόπουλος Ζ ., Ζέρβας
Β ., Ζησιμοπουλος Γ., Ηλιόπουλος X ., Θεοδωρόπουλος Ν., Θεοδώρου Ε ., ΚαβούlLJ Καθαροπουλος Δ., Καλαθάς Κ ., Καλαϊτζίδης Θ., Καλαντζόπουλος Χ α ρ.,
Καλαρας Ε., Καλογερακης Ε., Καλοειδας Μ., Καλλιανιώτης Π ., Καλλίχωρος ϊ
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Καλποΰζος Γ ., Καλφακάκος Δ ., Κανταρτζής Γ ., Καραβάς 11., Καράμπινας Θ.,
Καραχάλιος Ν ., Καραχάλιος Μ., Καρκάνης Δ ., Καρμόγιαννης Α., Καρπέτας I.,
Καρύδης Ε . ή Σ π ., Κασόλας Λ ., Κατής I., Καστανάς Ε ., Κατσαρός Σ., Κατσίκας
Α ., Κ έκος I., Κισσούδης I., Κόκορης I., Κάλλιας Γ ., Κολοβός Κ., Κολώνιας Α.,
Κονιάκος Κ ., Κοντογιάννης Α ., Κοντοδήμος Δ ., Κοντοστάνος Ν., Κούβελας Α.,
Κ ουγιτέας Κ ., Κουλούρης Α ., Κουμούσης Α ., Κουρεντής Λ., Κουρμούκης Μ., Κου
τάλας Ε .. Κουτουλάκης Δ ., Κούτρας Ν., Κουτσολέλος Γ., Κρανιώτης Θ., Κροκίδης
Α ., Κυροδήμος Β ., Κωνσταντινίδης I., Κωτούλας Δ., Κώτσης Σ., Κωτσόβολος Α.,
Λάμπου Λ ., Λάμπρου Λ ., Λεκάκος Κ ., Λευθεριώτης Π., Λιμαντζάκης Ε., Λάζος
Α ., Λουκάς Σ ., Λουλαδάκης Μ ., Λουμάνης Σ ., Λουρίδας Γ ., Μακρής Γ., Μάμαλος
Π ., Μανουσάκης Θ., Μανώλης Κ ., Μαργαρίτης X ., Μαρίνος X ., Μαρκαντές Π.,
Μ αρκομιχάλης Β ., Μασούρας Θ., Μαχαίρας Β ., Μέλεγος Φ., Μεσαρχάκης Δ.,
Μ η χιώ τη ς Κ ., Μ ΐχος X ., Μπαλωμένος Γ ., Μπαλωμένος Δ., Μπερκής I., Μπολοβίνης Ν ., Μπουζαλάς Λ ., Μπουλιώτης Κ ., Μπρεζετος Ν., Μυλωνάκης Π., Νακάκης
Π ., Ν έζος Ν ., Νικάκης I I., Νικητόπουλος I., Νικολακόπουλος Η., Νικολακόπουλος
X ., Νικολόπουλος Κ ., Νιώρας Γ ., Νταλάκας Κ ., Ντζώρος Θ., Ξανάλατος Α., Ξε
νοκώστας Δ ., Ξενοκώστας Ε ., Ξιφαράς Δ ., Παγκράτης I., Παναγιωτόπουλος Ν.,
Παναγιωτόπουλος Π ., ΓΙαναγόπουλος X ., Παξινός Γ ., Παπαδάκης Γ., Παπαδήμας Κ ., Παπαδόπουλος Α ., Παπαδόπουλος Δ ., Παπαδόπουλος Ν., Παπαθανασόπουλος I., Παπακωνσταντίνου Θ., Παπανικολάου Γ ., Παπασταματίου Κ., Παπαστεφάνου I., Παπατζανάκης Γ ., Παπαχρήστου Κ ., Παρασκευόπουλος Ε., Παφίλης Κ ., Περιβολιώτης Γ ., Περούλιας Ν., Πετράκης Σ., ΓΙετράκος Μ., Πλέσσας Σ.,
Πούλιος Κ ., Προβατάρης Κ ., Ραβάνης Α., Ρίγγας ΓΙ., Ρόκκος Α., Σαγιάς Κ.,
Σαμαρτζίδης Σ ., Σιαμπάνης Α ., Σιδηράς Κ ., Σινόπουλος Π., Σιούλας Γ., Σκαρβελάκης Μ ., Σκαφίδας Ν., Σκίτσας Κ ., Σκλαβενίτης Δ., Σκόνδρας I., Σκούρας Α.,
Σκούρας Η ., Σπυρόπουλος Κ ., Σπυρόπουλος Σ ., Σπυρόπουλος X ., Σταθάκος Δ.,
Σταθόπουλος Β ., Σταθουλόπουλος Λ ., Σταματογιαννόπουλος I., Σταυρόπουλος Β.,
Σταυρόπουλος Κ ., Σταυρορράβδης Α., Σταφυλάς Ν., Στεργίου Π., Στεφάνής Κ.,
Στεφάνής Λ :, Στέφος I., Στρατός Κ ., Στυλιανακάκης Ν., Σφυρής Ν., Σχοινάς I.,
Ταλαμάγκας Θ ., Τζάϊδας Π ., Τηλιγάδας Α., Τιγγινάγκας Α., Τομαράς Ε., Τοπτσής
Μ ., Ί ουλιάτος L , Ί ριανταφυλλόπουλος Α ., Τσάμης Α., Τσαπρούνης Ε., Τσιατούρας
Α ., Τσιβελεκίδης Θ., Τσιμέκας Α ., Τσιμπούκης Β ., Τσιτούρας Α., Τσιφτσής Α.,
Ί σιώκος Α ., 'Υ φαντής Α ., Φαναριώτης Σ ., Φλέγκας Α., Φραντζής Ν., Φύκας Π.,
Φ ω τεινάκης Δ ., Φούτου Γ ., Χατζημιχάλης X ., Χαλατσάς I., Χανδρινός Κ., Χάντούμης Β ., Χατζηχρήστου Δ ., Χειμάρας Γ ., Χολέβας Κ., Χρηστάκης Κ., καί Χριστοδουλόπουλος Χρ.
***
Ε Υ Χ Α Ι Ε Ι Σ Ε Ο Ρ Τ Α Ζ Ο Ν Τ ΑΣ
Τ α ((’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τη έπετείω τής ο
νομαστικής του εορτής, εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β κ. Θωμάν Νούσιαν.
*
Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Α Ι Ε Κ ΓίΟ Μ Π Α Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ
Εξακολουθούν νά φτάνουν κατά δεκάδες συγχαρητήρια γράμματα στο Τμήμα
Π νευματικής ’Α γω γής τής ’Αστυνομικής Σχολής γιά τα ραδιοφωνικά προγράμματα
τή ς ’Αστυνομίας γιά τά όποια άκούγονται άπο παντού τά πιο κολακευτικά σχόλια
τού κοινού. Χαρακτηριστικό είναι τό γράμμα πού παραθέτουμε πάρα κάτω τής εύγενεστατης κυρίας Ειρηνης Κων. Καρβούνη, τακτικής άκροατρίας των έκπομπών μας:
Προς την Διεύθυνσιν τής Πνευματικής ’Αγωγής
Εαν επροκειτο νά δοθή κάποιος διαγωνισμός διά την άνακήρυξιν τής καλλι-

τέρας εκπομπής των Σωμάτων Στρατού, 100% την πρώτην θέσιν θά είχε τό εύγενές Σώμα της ’Αστυνομίας. Είναι ό φύλαξ άγγελος της εύημερίας της κοινωνίας.
Είναι ο στρατιώτης πού μάχεται στύν πόλεμο, μά καί στην ειρήνη. Είναι φτωχά
τά άνθρώπινα λόγια διά νά έξυμνήση κανείς το εκπολιτιστικό έργο τής Ά στυνομίας.Έπόμενον λοιπόν ήτο νά έχη καί άνταξίαν εκπομπήν στον Σταθμόν των Ε ν ό 
πλων Δυνάμεων.
, Σεμνή σε °λα
ή ’Αστυνομία μάς προσφέρει τό ήμίωρό της κάθε εβδομάδα,
σαν αναπαυλα απο τους μοχθους τής ζωής, σάν διαβεβαίωσι ότι υπάρχει στο πλάϊ
μας ένας φίλος πού θά είναι πάντα συμπαραστάτης μας στις χαρές καί στις λύπες
μας. ’Αξίζει γι’ αυτό κάθε εμπιστοσύνη.
’Αλήθεια τί νά πρωτοεπαινέσουμε στην εύγενική αύτή καλλιτεχνική προσφορά
τής Αστυνομίας μας; Πλην τού ψυχαγωγικού μέρους της έξέχουσαν θέσιν έχουν αί
παραινέσεις καί συμβουλαί. ΙΙολύ διαφωτιστικαί καί άληθεΐς. 'Η κορωνίς όμως τής
ολοκληρωμένης επιτυχίας είναι—μά πιο άλλο;—τό ήμερολόγιον « ’Αγαπάτε άλλήλους». Είναι πραγματικό άριστούργημα. Χίλιους επαίνους σ’ έκείνην τήν ώυχήν πού
το γράφει ( Αλήθεια ! Εχω μια απορία. Τό γράφει άποκλειστικώς γιά τήν εκπομπήν
ή κρατά ημερολόγιο καί εύγενώς προσφερθείς παραθέτει σελίδες του; Πάντως όπως
κι’ αν έ'χη εύγε του!). Διαγράφεται όλοφώτεινα ό πλούσιος ό ψυχικός του κόσμος.
Είναι μια πολύ ευγενική ίίπαρξις. Είναι τό ένσάρκωμα ο,τι πιο εύγενοΰς, αληθούς
καί Ωραίου υπάρχει. Είναι ένας νικητής τής ζωής. ’Αλλά, παρασύρθηκα... Γ ι ’ αύτό
πάλι εσείς εισθε η ωραία αιτία άφοΰ τό Σώμα τής ’Αστυνομίας κλείνει στήν ψυχή
της τέτοια άγνά στελέχη καί άφανεΐς ήρωας τού «’Αγαπάτε άλλήλους».
Θά μέ υποχρεώσετε έάν συγχαρήτε τούς ιθύνοντας τό Τμήμα Πνευματικής Ά γ ω γής, καί τους οργανωτας τής ραδιοφωνικής εκπομπής, ώς καί τον συντάσσοντα τό
αστυνομικόν ήμερολόγιον.
Ό ς άντίδωρον των προς ήμάς ποικίλων ευεργεσιών τού Σώματος τούτου, κ ι’
εγω ως μητέρα και δή Έλληνίς προσφέρω εις τήν φωνήν του τήν μεγαλυτέραν αου
κόρην άρωγόν στάς κλίσεις του διά διαφόρους εράνους κλπ.
Κλείνω την παρούσαν μου, μέ τον άπεριόριστον θαυμασμόν μου προς τό Σόομ,α
αύτό τής ’Ασφαλείας.
Μετ’ εύχαριστιών
Ειρήνη Κων. Καρβούνη
*
—Ρωμαντική, πλούσια σέ τραγούδια καί κέφι, ή εκπομπή τής 18-4-1956 έγοήτευσε πραγματικά τούς άκροατάς της καί προκάλεσε τά πιό ένθουσιώδη σχόλιά τους.
Τά καθιερωμένα πιά, ανάμεσα σέ όμορφα τραγούδια, μουσικά σκιτσάκια μέ
συμβουλές καί υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ άστυνομικά καί κοινωνικά ζη τή 
ματα, σ αυτήν τήν έκπομπή ξεπέρασαν κάθε προηγούμενη επιτυχία.
Στο πρόγραμμα αύτό μεταδόθηκε, μέ μουσική υπόκρουση εκλεκτής μουσι
κής, καί διδακτικό άπόσπασμα άπό το ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας, μέ τίτλο «"Ινα
άγαπάτε άλλήλους» γραμμένο άπό τον Δοκ. Άρχ/κα Σπόρο Πηλό.
*
- Στο ίδιο στύλ, άλλά μέ μοντέρνα τραγούδια καί γρήγορους σκοπούς τό πρό
γραμμα τής 25-4-56, άφησε επίσης εκλεκτές άναμνήσεις καί ένθουσίασε.
’Αφιερωμένο στούς νέους, άπετέλεσε ένα ευχάριστο, άομονικό σύνολο μέσα
στο όποιο κυριαρχούσε τό λεπτό γούστο.
Στο πρόγραμμα αύτό, στο όποιο μεταδόθηκαν καί ποικίλες συμβουλές πρός
τούς νέους, μεταδόθηκεν έπίσης καί ένα διδακτικό, λογοτεχνικό άπόσπασμα άπό
τό περιοδικό «’Αστυνομικά Χρονικά» μέ τίτλο «Οί γονείς κι’ εμείς» γραμ
μένο άπό τον Δοκ. Ύπαστυνόμο κ. ’Ιωάννη Ράϊκο, τό όποιο ευχαρίστησε ξεχιοριστά.
(Κείμενα επιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, τεχνική έπίβλεψις: Τμήματος Πνευ
ματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής. Τεχνική έπεξεργασία Γιάννη Πορετσάνου. Συμμετέχει πάντα ό Γιώργος Ντούμας καί ό Μίμης Φοαγκιουδάκης).

Κ άδε Τετάρτη και ώραν 7,30 —
8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός
Στα δμός των Ενόπλω ν Δυνάμεων
μεταδίδει τήν ήμίωρον καδοδηγη
τικήν καί μουσικήν εκπομπήν τής
Α σ τυ ν ο μ ία ς Πόλεων.
Ή εκπομπή τής Αστυνομίας Πό
λεω ν άπέσπασε τον γενικόν δαυμασμόν καί έπεβλήδη χάρις εις τό
πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν
καί μορφωτικόν περιεχόμενόν της.
Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε
όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας
καί ώφελιμότητος αύτής.

