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Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Έορτάζομεν σήμερον την επέτειον του ενδόξου πολέμου της ’Αλβανίας καί 
•ή σκέψις όλων μας είναι έστραμμένη προς τά ηρωικά τέκνα της Ελλάδος, τά όποια 
έπεσαν κατά τον λαμπρόν εκείνον άγώνα.

Ή  Θεία Πρόνοια ήθέλησε νά συμπέσουν καί αί ήμέραι καθ’ άς ή Ελλάς, 
προσφεύγουσα πάλιν εις τον Ο.Η.Ε. εισέρχεται εις κρίσιμον φάσιν της προσπάθειας 
της διά νά αποκτήσουν οί άδελφοί μας Κύπριοι την ελευθερίαν των. Είναι εκπληκτική 
ή όμοιότης των δύο αυτών άγώνοτν, παρ’ όλον ότι ό σημερινός έπιτελεΐται δι’ ειρη
νικών μέσων.

Εις την ’Αλβανίαν οί τότε αντίπαλοί μας είχαν υπάρξει φίλοι μας, σήμερον 
δέ τόσον οί ’Ιταλοί όσον καί οί Γερμανοί είναι καί πάλιν στενώς καί είλικρινώς 
συνδεδεμένοι μεθ’ ημών. Εις τον άγώνα μας διά την αύτοκυβέρνησιν καί την αύτο- 
διάθεσιν τών Κυπρίων οί αντίπαλοί μας υπήρξαν έκ παραδόσεως στενοί φίλοι μας 
καί παρά τήν οξύτητα τού άγώνος, παρά τήν άκαμπτον άπόφασίν μας διά τήν νίκην, 
πιστεύω πάντοτε εις τήν φιλίαν του άγγλικοΰ λαού, άνεξαρτήτως της έκάστοτε πολι
τικής τών Κυβερνήσεών του.

Ό πόλεμος της ’Αλβανίας ύπήρξεν άγων ’Ιδεών καί δι’ αύτό ένικήσαμεν. 
'0  σημερινός άγών μας είναι καί πάλιν σύγκρουσις ’Ιδεών. Τότε έπολεμήσαμεν τήν 
άνευ προσχημάτων καταπάτησιν του Δικαίου καί τής ’Ελευθερίας. Τώρα άντιμε- 
τωπίζομεν τήν ύπό διάφορα προσχήματα καταπάτησή τών ιδίων ιδεωδών.

'Ο πόλεμος τής ’Αλβανίας, λόγω τών τότε διεθνών συνθηκών, λόγοι τοΰ 
ιδεολογικού περιεχομένου του καί συνεπεία τής νίκης .μας, υπήρξε δημιουργικός καί 
ευεργετικός διά τήν άνθρωπότητα. Διά τούς ίδιους λόγους καί ό σημερινός άγών μας 
είναι δημιουργικός καί ευεργετικός. ’Εάν κατορθώσωμεν νά πείσωμεν τον δυτικόν 
κόσμον, εις τον όποιον άναποσπάστοις άνήκομεν, ότι ούδεμία σκοπιμότης δικαιο
λογείται, ούδέ είναι εφικτή, εάν δεν βασίζεται επί τής εφαρμογής τών αρχών, αί 
οποία αποτελούν τήν ιδεολογίαν αύτοΰ τούτου τού δυτικού κόσμου, τότε θά έχωμεν 
καί πάλιν προσφέρει μεγάλην υπηρεσίαν εις τήν άνθρωπότητα.

Διά νά έπιτύχωμεν όμως εις τήν σκληράν καί εύγενή αυτήν προσπάθειαν 
πρέπει ή Ελλάς νά είναι ήνωμένη ώς μία ψυχή. "Ολοι οί "Ελληνες, άνεξαρτήτως τού 
εάν έχουν διαφοράς εις ώρισμένα εσωτερικά ζητήματα, έπιδιώκουν εις τήν Κυπρια
κήν ύπόθεσιν τούς αυτούς σκοπούς καί δονοΰνται από τον ίδιον παλμόν.

'Η ιστορία τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους άποτελεΐται άπό μακράν σειράν άκρι- 
πικών αγώνων προασπίσεως τής Δύσεως καί τού Πολιτισμού. ’Από τοΰ Μαραθώνος
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καί τής Σαλαμίνας, μέσω του Βυζαντίου, μέχρι της ’Αλβανίας καί τής Κορέας, το 
φαινόμενον έπαναλαμβάνεται μέ θαυμαστήν ζωτικότητα καί άντοχν ένός λαοϋ, ό 
όποιος πάντοτε έτοποθέτησε τήν ’Ιδέαν ύπεράνω τής "Υλης.

Οι αγώνες αυτοί επληρωθησαν μέ τεραστίας θυσίας καί άπειρους ήρωϊκούς 
νεκρούς, γνωστούς καί αγνώστους, βραβευθέντας καί μή, όλους ’ίσους καί ένδοξους,, 
όλους ζωντανούς μέσα εις τάς καρδίας μας.

Οι νεκροί μας έπεσαν διά τήν δημιουργίαν ένός καλυτέρου, ελευθέρου καί ειρη
νικού κοσμου. Ας εμπνευσθώμεν απ’ αυτούς εις τον σημερινόν ιερόν αγώνα μας, έξ 
’ίσου ευγενή καί έχοντα τούς ίδιους σκοπούς. "Ας διατηρήσωμεν τάς καρδίας μας ηνω
μένας και ήρεμους, χωρίς εμπάθειάν, άλλα μέ τον ενθουσιασμόν τής προσπάθειας καί 
τήν πίστιν εις τό αίσιον άποτέλεσμα. Καί θά νικήσωμεν».

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ . Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Προς τόν Ελληνικόν Λαόν,
« ’Από τάς έπάλξεις τών νέων άγώνων του τό έθνος στρέφει μέ κατάνυξιν 

τήν σκέψιν προς τούς ήρωας τών άγώνων της ’Αλβανίας. Εις τήν πίστιν των 
άναβαπτίζει τήν πίστιν του καί τό ήθος του έξαίρει εις τό ήθος εκείνων.

Τό έπος τής ’Αλβανίας κατεγράφη εις τάς Δέλτους τής παγκοσμίου ιστορίας,, 
αλλα οι λαοί τής γης φαίνεται ως να το ελησμόνησαν. Έλησμόνησαν τάς άρχάς έν 
όνόματι τών όποιων συνετελέσθη, τάς θυσίας μέ τάς όποιας έπετεύχθη. Αί άνάγκαι 
καί τά συμφέροντα περιστέλλουν πολλάκις τήν μνήμην εις τά πλησιέστερα καί τά 
πρόσφατα.

’Αλλά τών έορταστικών ήμερών, αί όποΐαι επανέρχονται ρυθμικώς μέσα εις: 
τον χρονον, αποστολή είναι να διαγείρουν τήν μνήμην τών έπιλησμόνων καί νά έπα- 
ναφέρουν ήγέτας καί λαούς ένώπιον εκείνων τών γεγονότων, τά όποια έχουν τήν 
δύναμιν νά θεσπίζουν άξίας ίστορικάς καί νά προσδιορίζουν τήν πορείαν τού μέλ
λοντος.

Τήν 28ην Ό κ τωβριου 1940 ή Ε λλάς άπεδύθη εις άποκλειστικώς αν ίσον άγώνα, 
μόνον καί μόνον διότι ένεπνέετο άπό τάς ιδέας τής έλευθερίας τών λαών καί τής 
δικαιοσύνης μεταξύ τών άνθρώπων. Τάς δραματικάς συνέπειας τής άντιστάσεώς της

ίεσε 
τάςϊεκ

τών έσω καί έκ τών έξω, έφθασε καί πάλιν εις τό χείλος τής άβύσσου. Έπέζησε 
δε χάρις εις τήν πίστιν, τό θάρρος καί τήν υπομονήν τών τέκνων της. ’Αλλά καί 
μόλις επουλωθησαν αι βαθείαι πληγαί της έκλήθη νά άναλάβη νέους άγώνας. Τούς 
ανελαβε διότι τούτο άπετέλει δ ί αύτήν ιστορικόν χρέος, διότι διεξήγοντο υπέρ τών 
ιδίων άρχών διά τάς όποιας άνέκαθεν ήγωνίσθη.

Εις τούς νέους αύτούς άγώνας διά τήν ελευθερίαν τών Κυπρίων, ή Ελλάς
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μαχεται με τήν αυτήν υπομονήν καί τήν ιδίαν πίστιν μέ την οποίαν έξεκίνησε καί τήν 
28ην ’Οκτωβρίου.

> j ταξ επαλςεις των σημερινών της αγώνων ή Ελλάς ύπερήφανος, ηνωμένη
και ισχυρά, κλίνει το γόνυ ευλαβώς προ των νεκρών της καί προσατενίζει με αδιά
σειστου εμπιστοσύνην τό μέλλον».

Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΔΗΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

κ. ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Σήμερα θά μεταδοθή πανηγυρικά άνά τά πέρατα τής γής, ό εορτασμός του 
«ΟΧΙ» των Ελλήνων καί ή Ελλάς όλη, δπως πάντα από τριών χιλιάδων ετών, 
θά στείλη προς δλους τούς τίμιους ανθρώπους τής γής, τό λιτόν εκείνο μήνυμα : 
«δτι οί άνθρωποι υπάρχουν διά νά ζοϋν καί νά πεθαίνουν ελεύθεροι».

Και είναι αληθές, ότι άφ’ ής οΐ "Ελληνες έσπειραν τον σπόρον τής ελευθερίας, 
άνθρωποι, απο των μαυρουν τής ’Αφρικής μέχρι τών ξανθών τής παγωμένης ’Ισλαν
δίας,έχυσαν αίμα, ϊνα άσφαλίσουν εις εαυτούς καί τούς άπογόνους των τό υπέρτατου 
εκείνο άγαθόν. "Ομως, ένφ ή θυσία των αυτή ήσκήθη άπαξ η δίς, εις τήν Ελλάδα 
είναι μοίρα νά άσκήται άδιαλείπτως.

Πολυκύμαντος υπήρξεν ή άνά τούς αιώνας διαδρομή τής Ελληνικής Φυλής.
Με την γραφίδα εις το ένα χέρι καί μέ τό ξίφος εις τό ά.λλο, ήνοιξαν τον 

πλατυν δρομον τού πνεύματος, του πολιτισμού καί της ελευθερίας, διά νά τον παρα- 
όωσουν εις τήν ανθρωπότητα, έν ήμιαγρία. καταστάσει τελούσαν τότε.

Η 28η ’Οκτωβρίου συμβολίζει τό άδιάλειπτον τού άγώνος. Τό «ΟΧΙ» τής 
ημερομηνίας ταυτης υπήρξεν ο πυρσός πού έφούτισε τό σκοτάδι τής παγκοσμίου 
αγωνίας, υπήρξε το αστρον πού ώδήγησε τούς άναθαρρήσαντας Μεγάλους εις τήν 
Βηθλεεμ τής Πίνδου, δπου μέσα εις τάς όδύνας τής θυσίας ενός έ'θνους, έγεννάτο 
ή Νίκη.
 ̂ Και δικαίως το έθνος τούτο έβραβεύθη μέ τήν συγκατάνευσιν τής 'Ιστορίας, 

διά τήν εθνικήν του συνέχειαν.
Δεν εχει σημασίαν το γεγονός,δτι ή Ε λλάς έναντι τών τόσων θυσιών της 

εισπράττει ως τροφεία τήν αγνωμοσύνην καί τήν ύπονόμευσιν.
Αρκεί το ότι βλεπομεν γύρω μας τήν νεολαίαν νά βαδίζη μέ τό κεφάλι ψηλά, 

το ότι εκεί κάτω εις ένα δικό μας νησί οΐ άκρΐται τού Νότου υψώνουν τήν γαλα
νόλευκόν εις τα καμπαναρια, περιφρονοΰντες τά πολυβόλα καί τάς άγχόνας- καί δτι 
εδώ τέλος ζή η φυλή τών Διγενήδων, πού πάντοτε ελαμψε καί θά λάμπη, ώς τό 
παγκόσμιον σύμβολον τής άνεσπέρου Ελευθερίας».

Ά θήνα ι τή 28η ’Οκτωβρίου 1956 
Ό  'Υφυπουργός 

ΝΙΚΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1956)

'Υπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α'

V.

( Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
-  ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ !Ζ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) -

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

124. Θέσις τοϋ  ΙΖ ' ’Α στυνομ ικού Τμήματος κα ι διάθεσις δυ- 
νάμεω ς αυτού  κατά  τό  συλλαλητήριο τής Κυριακής 3-12- 
1944.

125. Π ολιορκ ία  τού  Τμήματος από τους κομμουνιστάς καί αρ- 
νησ ις παοαδόσεω ς των οπλών.

120. Π ροπαρασκενή άνατινάξεω ς τοϋ ο ικήματος καί παράδοσις 
τοϋ  Τ μήματος.

127. Δ ραματική  δολοφονία υπό τοϋ όχλου τού ’Αστυνόμου Β ’ 
Ε υθυμίου Γερόσταθον.

** *
124. Θέσις τοΰ ΙΖ' ’Α στυνομικού Τμήματος κα ί διάθεσις δυνάμεως 

αύτοϋ κατά τό συλλαλητήριο τής Κυριακής 3-12-1944.
Τό ΙΖ' Αστυνομικό Τμήμα βρίσκεται στο συνοικισμό Περιστεριού καί ήταν 

τότε εγκατεστημένο στην όδό Δημητρακοπούλου 3, σ’ ένα διόροφο οίκημα, πολύ 
επισφαλές άπό άπόψεως θέσεως καί εκτεθειμένο από όλες τις πλευρές. Διοικητής 
τοϋ Τμήματος ήτο ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Μιχαήλ Σορώτος, 'Υποδιοικητής ήτο 
ό ’Αστυνόμος Β' κ. Κ. Κιούσης καί Προϊστάμενος τοϋ οικείου Παραρτήματος 
’Ασφαλείας ό άείμνηστος ’Αστυνόμος Β' Ευθύμιος Γερόσταθος.

Ή  δύναμις τοΰ Τμήματος άνήρχετο σέ 45 άξιωματικούς, άρχιφύλακας καί 
αστυφύλακας. ’Από τή δύναμη αύτή, κατόπιν διαταγής τής ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως ’Αθηνών κατά τήν Κυριακή 3-12-1944 καί άπό ώρας 6.30' πρωινής, διετέθησαν 
στήν Δ' ’Αστυνομική'Υποδιεύθυνση (έδρα ΣΤ' ’Αστυνομικό Τμήμα) υπό τον Άστυν. 
Διευθυντή κ. Σωτήριο Σταματιάδη, ό 'Υπαστυνόμος Β' κ. Λαζάρου Κωνστ., οι 
Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Λάμπρος ΓΙολυζώης καί Άνδρ. Λυκούσης, οί άρχιφύλακες 
ΙΖ. 8 Ν. Σαμάρης καί ΙΖ. 6 ΓΙαναγ. Πούλιας καί 15 άστυφύλακες, όλοι ένοπλοι.

'Η ομάδα αύτή διετέθη κατά τήν 3-12-1944 στήν περιοχή γύρω άπό τή 
Δημαρχία Αθηνών, για τήν πρόληψη έκτροπων, καί για τήν άπαγόρευση συγκεν- 
τρώσεως τών διαδηλωτών, πού θά πήγαιναν στήν πλατεία Συντάγματος.

'Η δύναμις αύτή, τις άπογευματινές ώρες, ήτοι στις 16.30' έπέστρεψε στήν 
έδρα τής Δ' Ύποδιευθύνσεως καί έμεινε έκεϊ έν επιφυλακή. Αργότερα, ήτοι στις 
18.30', διετάχθησαν όλοι οί άστυνομικοί τοΰ ΙΖ' Τμήματος νά μεταβοΰν καί παρου- 
σιασθοΰν στο ΙΕ' Αστυνομικό Τμήμα, γιατί στο μεταξύ είχε πολιορκηθή τό ΙΖ' 
Τμήμα καί είχε καταληφθή άπό τούς κομμουνιστάς ή Γέφυρα Κολοκυνθοΰς, ήταν 
δέ άδύνατη ή μετάβαση στο Περιστέρι χωρίς νά γίνη σύγκρουσις πού θά άπέβαινε 
σέ βάρος τών άστυνομικών, γ ιατί αί δυνάμεις τών κομμουνιστών ήσαν κατά πολύ 
μεγαλύτερες. —

Έ κεϊ, στο ΙΕ' Τμήμα, ή δύναμις αύτή άκολούθησε τήν τύχη τών άνδρών τοΰ 
Τμήματος τούτου καί όταν στις 4-12-44 κατελήφθη τό ΙΕ' Τμήμα άπό τούς κομμου- 
νιστάς παρεδόθησαν καί τά όπλα αύτών. Κατόπιν, κατά τις 10—10.30' μ.μ., οί άνδρες
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του ΙΖ' Τμήματος ειδοποιήθηκαν άπό τούς κομμουνιστάς νά παρουσιασθοΰν στην έδρα 
του Τμήματός των στο Περιστέρι καί μάλιστα, ένοπλοι έλασΐτες, τούς συνώδευσαν 
μέχρι τη γέφυρα τού Κηφισσοϋ. "Οταν πήγαν στο ΙΖ' Τμήμα είδαν ότι εΐχε καί αυτό 
καταληφθή άπο τούς κομμουνιστάς καί τότε πολλοί άπο αύτούς διέρρευσαν καί έκού- 
φτηκαν, άλλοι δέ παρουσιάσθηκαν στην ’Αστυνομική Διεύθυνση ’Αθηνών, όπου έφτα
σαν υστέρα άπο περιπλάνηση.

125. Πολιορκία τοϋ Τμήματος άπο τούς κομμουνιστάς και άρνησις 
παραδόσεως των όπλων.

"Οταν την Κυριακή το πρωί (6.30') άνεχώρησε άπο το Περιστέρι ή δύναμ.ις 
πού διετέθη στήν Δ' Υποδιεύθυνση, άμέσως, δηλαδή στις 7 π.μ., οί κομμουνισταί 
έπολιόρκησαν τό ’Αστυνομικό Κατάστημα. Προς τό σκοπό αύτό διέθεσαν άρκετούς 
άνδρας τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., τούς οποίους έτοποθέτησαν στις ταράτσες των γειτονικών 
οικημάτων καί σέ διάφορα έπίκαιρα σημεία πέριξ. Οί κομμουνισταί αυτοί ήσαν έξω- 
πλισμένοι μέ πολυβόλα, μέ όλμους, μέ εκρηκτικές ύλες καί μέ όπλα. Οί στρατιώτες 
τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. είχαν κατασκευάσει καί ορύγματα καί έτοποθετήθηκαν πρηνηδόν 
μέ τις κάννες έστραμμένες προς τό Τμήμα.

'Ο Διοικητής ’Αστυνόμος κ. Σορώτος βλέποντας τις προετοιμασίες αύτές, 
πού προμηνοϋσαν επίθεση κατά τοϋ Τμήματος, διέταξε άμέσως καί έκλείσθηκαν οί 
πόρτες καί τά παράθυρα, άνοίχτηκαν δέ στούς τοίχους πολεμίστρες.

"Ολη ή δύναμις τοϋ Τμήματος καί τοϋ Παραρτήματος ’Ασφαλείας άνήρχετο 
σέ 25 αστυνομικούς (άξιωματικούς καί κατωτέρους) ό δέ οπλισμός ήτο 16 όπλα καί 
4 αυτόματα ΣΤΕΝ μέ τρεις δεσμίδες φυσίγγια τό καθένα.

'Ο Διοικητής συγκέντρωσε άμέσως τούς υπαλλήλους καί μίλησε προς αύτούς 
μέ θέρμη καί πατριωτισμό, τονίσας ότι επιβάλλεται εάν ύποστοΰν έπίθεση νά πολε
μήσουν μέχρι θανάτου. "Ολοι οί υπάλληλοι έδήλωσαν ότι θά αποκρούσουν κάθε έπί
θεση. ’Ακολούθως κατενεμήθησαν στις θέσεις των. Στον κάτω όροφο (ισόγειο) έτο- 
ποθετήθη ό 'Υποδιοικητής κ. Κ. Κιούσης μέ τούς μισούς. άστυνομικούς, καί στον 
έπάνω όροφο έμεινε μέ τήν υπόλοιπο δύναμη ό Διοικητής κ. Σορώτος Μιχαήλ, 
ό όποιος διαρκώς περιήρχετο τις θέσεις τών κατωτέρων καί τούς ένεψύχωνε πιστεύ
οντας, ότι θά έρχόταν ένίσχυσις άπο τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση, τήν Δ' 'Υποδιεύ
θυνση καί τή Στρατιωτική Διοίκηση, όπου άνέφερε τηλεφωνικώς τά τής πολιορκίας 
τοϋ Τμήματός του.

Έν τώ μεταξύ, έλαβον χώραν τά αιματηρά γεγονότα τοϋ συλλαλητηρίου τής 
πλατείας Συντάγματος, καί οί κομμουνισταί πού τά έπληροφορήθηκαν έτελοΰσαν 
σέ άναβρασμό καί μέ τά χωνιά διαλαλοΰσαν καί (οργίαζαν σέ άπειλές καί βρισιές 
γιά τούς Μπουραντάδες, όπως άποκαλοΰσαν τούς νομιμόφρονες αστυνομικούς. Στις 
14 μ.μ. παρουσιάσθη στο Τμήμα μια επιτροπή τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. καί ζήτησε άπό τό 
Διοικητή νά παραδώση τά όπλα τάσσοντας δίωρο προθεσμία. 'Ο Διοικητής απάντησε 
ότι δέν μπορεί νά παραδώση τά όπλα, ύπεσχέθη όμως ότι δέν πρόκειται νά γίνη 
χρήσις αύτών άπό τούς άστυνομικούς, έφ’ όσον δέν γίνη κατ’ αύτών έπίθεσις άπό 
μέρους τών κομμουνιστών.

Στις 17 μ.μ. ξαναπήγε ή ΐδια επιτροπή πλαισιωμένη καί μέ έκπροσώπους άπό 
έργάτες τών λιγνιτωρυχείων Περιστεριού καί ζήτησε τήν παράδοση τών όπλων 
έντός 20' λεπτών τής ώρας, σύμφωνα μέ διαταγή τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. Έ - 
τόνισε δέ στο Διοικητή ότι πρέπει οί άστυνομικοί νά κανονίσουν τή θέση τους και 
ή νά παραδώσουν τά όπλα, ή νά πάνε μαζί τους.

'Ο Διοικητής απάντησε μέ σθένος, ότι δέν παραδίδει τά όπλα, ότι θά είναι 
αύτοί υπεύθυνοι γιά τήν ένδεχομένη άδελφική αιματοχυσία καί ότι είναι συμφέρον 
ολοκλήρου τοϋ Ελληνικού Λαοΰ ν’ άφεθή ή ’Αστυνομία νά τηρήση τήν τάξη άμε-
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ρόληπτα, όπως είχε κάμει μέχρι τότε. 'Η  έπιτροπή τότε άπεχώρησε γιά νά συννε- 
νοηθή μέ τούς άρχηγούς του Ε.Λ.Α.Σ.

Στις 23 μ.μ. ή ώρα, ένα χωνί (τηλεβόας), πού έτοποθετήθη σέ μικρή από
σταση έξο} άπό τό Τμήμα, καλοΰσε το Διοικητή νά συνεννοηθοΰν.

'Ο Διοικητής άνοιξε τό παράθυρο του γραφείου του προς τή λεωφόρο, όπου 
ήσαν συγκεντρωμένα πολλά άτομα μέ μερικούς άξιωματικούς τοϋ Ε.Λ.Α.Σ.

Τούς ρώτησε τί θέλουν και τότε οί επί κεφαλής αύτών είπαν ότι πρέπει νά 
παραδώση τά όπλα, ότι ό λαός δεν έχει τίποτε έναντίον των άστυνομικών καί ότι 
δεν υπάρχει κανείς κίνδυνος γ ι’ αύτούς.

'Ο Διοικητής σέ άπάντηση τούς τόνισε ότι καί οί άστυνομικοί ώς προστάτες 
τού λαού είναι μαζί τους, ότι είναι αμερόληπτοι καί δέν ανακατεύονται σέ πολι
τικά ζητήματα, δέν θά παραδώση όμως τά όπλα, άλλά καί ούτε θά γίνη χρήσις 
αύτών, έφ’ όσον δέν χτυπηθούν οί άστυνομικοί. Τότε οί άξιωματικοί τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. 
άρχισαν νά φωνάζουν «πΰρ», γιά νά άρχίση ή έπίθεσις. Ό  Διοικητής έκλεισε αμέ
σως τό παράθυρο καί άπεσύρθη. ’Επιθεώρησε τότε καί ένεθάρρυνε τούς άστυνομι- 
κούς, οί όποιοι εύρίσκοντο στή θέση τους έτοιμοι ν ’ ά.ποκρούσουν τήν κομμουνιστική 
επίθεση. Μερικοί όμως μή βλέποντες νά καταφθάνη ένίσχυση άπ’ έξω άρχισαν νά 
παραπονούνται γιά τήν καθυστέρηση καί νά άδημονοϋν.

Στις 3 π.μ. νέα έπιτροπή τού Ε.Λ.Α.Σ. έπλησίασε στο Τμήμα καί είδοποιήθη 
ο Διοικητής ότι θέλει νά τον ΐδη προσωπικώς ό συνταγματάρχης τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. 
’Επετράπη ή είσοδος τοϋ συνταγματάρχη πού τον συνόδευαν δύο άξιωματικοί. Καί 
αυτός έζήτησε νά παραδοθοΰν τά όπλα λέγοντας ότι άνέλαβαν ένα αγώνα κατά τοϋ 
φασισμού καί ότι γιά τήν επιτυχία είναι άποφασισμένοι νά πεθάνουν, έστω καί αν ό 
αγώνας των δεν στεφθή τελικώς άπό επιτυχία. 'Ο συνταγματάρχης αύτός έφαίνετο 
ευγενης καί όταν ό Διοικητής τού άπάντησε ότι διά λόγους άνδρισμοΰ καί άξιοπρε- 
πειας δεν πρέπει νά έπιμένη στήν παράδοση των όπλων, άλλά ν’ άρκεσθή στή διαβε
βαίωση ότι οί αστυνομικοί δέν θά κάμουν χρήσιν αύτών έναντίον των, άπεχώρησε 
χαιρετήσας διά χειραψίας.

’Έτσι έξημέρωσε ή Δευτέρα (4-12-1944). Στις 11 π.μ. καί πάλι πήγε στο 
Τμήμα ή ίδια έπιτροπή τών κομμουνιστών καί εΐπε στο Διοικητή ότι όλα τά Τμή
ματα τοϋ Πειραιώς παρεδόθηκαν καθώς καί μερικά τών ’Αθηνών μεταξύ τών όποιων 
και το ΙΕ' Τμήμα (Κολοκυνθοΰς). Ό  διοικητής άμφέβαλε, γιατί έν τω μεταξύ είχε 
διακοπή η τηλεφωνική έπικοινωνία, τό δέ Τμήμα ήτο τελείως απομονωμένο καί έτσι 
δεν μπορούσε να έχη πληροφορίες. Γ ι’ αύτό καί πάλι έδήλωσε ότι δέν παραδίδει τά 
όπλα, προσεπάθησε δέ νά ένθαρρύνη τούς υπαλλήλους, οί όποιοι άρχισαν ν’ άνησυχοΰν 
γιατί δέν έστάλη ένίσχυσις άκόμη άπό τήν Άστυνοαική Διεύθυνση.

Στις 11.30' πήγε στο Τμήμα ό τότε Ύπαστυνόμος τού Τμήματος ’Αγορανομίας 
Ευάγγελος Λεβαντης, γνωστός γιά τά κομμουνιστικά του φρονήματα, καί είπε στο 
Διοικητή ότι πρέπει νά παραδώση τά όπλα, γιατί άλλοιώς θά σκοτωθούν όλοι, καί ότι 
τα Τμ,ηματα τοϋ Πειραιώς καί τά περισσότερα τών ’Αθηνών παρέδωσαν τά όπλα.

Ο Διοικητής τού άπάντησε κατά τρόπο πού έδήλωνε ότι πρέπει νά φύγη άμέ- 
σως άπό τό Τμήμα, όπως καί έγινε.

Έ ν τώ μεταξύ κατώρθωσε ό κ. Σορώτος νά πληροφορηθή άπό έμπιστον έθνι- 
κοφρονα πολίτην τοϋ Περιστεριού ότι πράγματι τά Τμήματα Πειραιώς καί τό ΙΕ' 
Αθηνών είχαν παραδώσει τά όπλα. Τοΰτο έγνώσθη μεταξύ τών άστυφυλάκων, οί 
οποίοι άρχισαν νά κλονίζωνται.

126. Προπαρασκευή άνατινάξεω ς τοϋ αστυνομικού καταστήματος 
καί παράδοσις τοϋ Τμ.ήματος. —

’Αργότερα άντελήφθησαν ότι οί κομμουνισταί έτοποθέτησαν κιβώτιο μέ έκρη- 
κτικες ύλες στην πλευρά τοϋ ’Αστυνομικού Καταστήματος προς τό πίσω οικόπεδό
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καί ότι προφανώς θ’ άνετινάσσετο τό κτίριο. Τότε οί αστυφύλακες έσπευσαν νά έγκα- 
ταλείψουν τό αστυνομικό κατάστημα. Άπέμειναν μόνον 8 αξιωματικοί, οί όποιοι 
αμέσως συνεσκέφθησαν μέ τό διοικητή τους καί είδαν ότι ή περαιτέρω άρνησις 
παραδόσεως των όπλων, θά εϊχεν ώς άποτέλεσμα τή θανάτωση όλων.

Στις 11.45' πήγε στο Τμήμα ή Επιτροπή των κομμουνιστών καί ό έπί κε
φαλής είπε βιαστικά στο Διοικητή τοΰ Τμήματος τά εξής : Κάνω έκκληση στά πα- 
» τριωτικά σας αισθήματα. Έδόθη διαταγή άνέκκλητος πλέον νά άρχίση σέ 10' λεπτά 
» ~
» ι 
»
)) υιμείΛϋΊΐΛΐ υ ι / J V  ανυχη μας κα ι στην ε κ τ ιμ η σ /j που εχουμε προς τους αστυνομι;

Προ τής καταστάσεως αύτής ό Διοικητής τοΰ Τμήματος βλέποντας ότι κάθε 
περαιτέρω άντίστασις ήταν ματαία, ύπέκυψε 
καί παρέδωσε στην επιτροπή αύτή τον οπλι
σμό τοΰ Τμήματος.

Ή  έπιτροπή έδωσε τήν υπόσχεση ότι 
κανείς κίνδυνος δεν υπήρχε γιά τούς άστυ- 
νομικούς, οί όποιοι μπορούσαν νά παραμεί
νουν στο Τμήμα συνεχίζοντας τά καθήκον
τα. τους.

Έν τούτοις ό Διοικητής έτέθη ύπό πε
ριορισμόν στο Τμήμα καί δεν τοΰ έπετρέπε- 
το ν’ απομακρύνεται αύτοΰ.

Τήν έπομένην όμως (5-12-1944) έπε- 
χείρησε νά πάη στήν ’Αθήνα άναμιχθείς σέ 
μιά. μεγάλη διαδήλωση τών κατοίκων τοΰ 
Περιστεριού, άλλά όταν έφτασε κοντά στο 
ΙΕ' Τμήμα άνεγνωρίσθη άπό μέρους διαδη
λωτών καί ύπεχρεώθη νά πάη στο ΙΕ' Τμή
μα, οπού κατάκοπος καί πάσχων ψυχικώς 
κάτεκλίθη ασθενών.

’Εκεί έπήγε υστέρα άπό λίγο ό Ύ πα- 
στυνόμος Ευάγγελος Λεβάντης, πού εϊχεν 
άναλάβει διοικητής πολιτοφυλακής Περιστεριού καί έβεβαιώθη ότι πράγματι ήτο 
ασθενής ό Διοικητής κ. Σορώτος. ’Αργότερα ούτος κατώρθωσε νά διαφύγη καταλ
λήλως τήν επιτήρηση πού τοΰ έγένετο συνεχώς άπό τούς άνδρες τοΰ Λεβάντη καί 
νά φτάση στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση ’Αθηνών όπου άνέφερε τά διατρέξαντα.

127. Δραματική δολοφονία ύπό τοΰ όχλου τοΰ ’Αστυνόμου Β' Εύ- 
θυμίου Γερόσταθου.

t  Ό  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΣ

Οί κομμουνισταί, καίτοι έδωσαν τήν υπόσχεση κατά τήν παράδοση τών 
όπλων ότι δέν θά πάθη τίποτε κανείς αστυνομικός, έν τούτοις όλους σχεδόν τούς έθνι- 
κόφρονας τούς συνέλαβαν ώς αντιδραστικούς αργότερα καί πολλοί άπό αύτούς άφοΰ 
έκλείσθηκαν στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως, άκολούθησαν τήν πορεία τής όμηρίας 
προς τά Κρώρα καί ύπέστησαν τά πάνδεινα.

’Αλλά καί τήν ί'δια ημέρα τής παραδόσεως τών όπλων, ήτοι στις 4-12-1944 
καί λίγη ώρα υστέρα άπό τήν υπόσχεσή τους περί σεβασμού τής ζωής καί τής ελευ
θερίας τών αστυνομικών, ήτοι στις 16 μ.μ. φανατισμένος όχλος κομμουνιστών έπέ- 
δραμε στο ’Αστυνομικό Κατάστημα καί συνέλαβε τον προϊστάμενο τοΰ ΙΖ' Παραρτή
ματος ’Ασφαλείας ’Αστυνόμο Β' Ευθύμιο Γερόσταθο. Τον έσυραν εξω  καί εκεί τό 
πλήθος ούρλιαζε «Θάνατος στο Γερόσταθο». Τον άνέβασαν πάνω σέ ένα τραπέζι
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αίμόφυρτο καί κατακουρελιασμένον καί τον έχλεύαζαν χτυπώντας τον μέ πέτρες, 
μέ ξύλα καί άλλα αντικείμενα. Κατόπιν τον έρριψαν χάμω, τον καταπατούσαν χορεύ
οντας στο πτώμά του καί τήν έπολτοποίησαν κυριολεκτικά, έτσι πού υστέρα άπο 
λίγη ώρα το πτώμα του έσύρθη έπιδεικτικά καί έρρίφθη στο πλησίον όρυγμα της 
πλατείας, άπό δπου κατά τήν νύκτα μετεφέρθη σέ άγνωστη διεύθυνση.

’Έτσι τό Τμήμα αύτο πού εύρίσκετο στήν καρδιά τών κομμουνιστών, κατούρ- 
θωσε ν’ άντισταθή 30 ολόκληρες ώρες καί θά ήμποροΰσε ν’ άντισταθή αποτελεσματικά 
έάν ήτο δυνατόν νά έστέλλετο ένίσχυσις. ’Αλλά τό σχέδιο τού Συμμαχικού Στρατη
γείου ήτο άλλο καί γ ι’ αυτό ή θυσία τού Τμήματος αύτοΰ, οπούς καί άλλων Τμημά
των τών ’Αθηνών, υπήρξε άναγκαία, μέχρις δτου προπαρασκευασθή ή έξόρμησις: 
κατά τών κομμουνιστικών δυνάμεων πού έπέφερε τη συντριβή τους.

[Σ υνεχίζεται ]
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Παρά του Άστυν. Δ/ντοϋ Β' κ. Π. Μαριόλη, δστις κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα τοϋ 1944, 
ύπηρέτει ώς ’Αστυνόμος Β' Υποδιοικητής τοΰ Γ ’Αστυνομικού Τμήματος (Παγκρατίου), μας 
άπεστάλη ή ακόλουθος έπιστολή τήν οποίαν ευχαρίστως δημοσιεύομεν.

Άθήναι τή 16 ’Οκτωβρίου 1956
Σεβαστέ μοι Κε Διευθύντά

’Επειδή είς τό 77ον τεύχος τών ’Αστυνομικών Χρονικών ύπό περίληψιν «Θέσις I' ’Αστυ
νομικού Τμήματος (Παγκρατίου) καί δρασις αύτοΰ κατά τήν 3ην Δεκεμβρίου 1944», υπάρχουν 
παραλείψεις τινές, έπιτρέψατέ μοι νά σάς άπασχολήσω έπ’ ολίγον επί τοϋ άντικειμένου τούτου.

Κ υ ρ ι α κ ή  3η Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1944.—’Από της 7ης ώρας είς τήν είσοδον τοϋ Ζαπ- 
πείου δύο ’Αστυνόμοι, 4 Ύπαστ/μοι, 6 Άρχιφύλακες καί 110 άστυφύλακες ύπό τήν Δ/ντήν κ. 
Κουβαράκην Ίωάννην.

Περί τήν 9ην ώραν ήρξαντο συρρέοντες προς τόν χώρον τοϋ ’Αγνώστου Στρατιώτου κατά 
εκατοντάδας οί κομμουνισταί παρά τήν Κυβερνητικήν άπαγόρευσιν καί τήν ’Αστυνομικήν παρέμ
βασιν, δι’ ό έλαβε χώραν ένοπλος σύρραξις πρό τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου, μέ τά γνωστά άπο- 
τελέσματα. Εύθύς μετά τούς πρώτους πυροβολισμούς καί πολυβολισμούς, άνεπτύξαμεν τάς δυ
νάμεις μας είς τάξιν μάχης είς τόν όπισθεν τοΰ καφενείου τής εισόδου τοΰ Ζαππείου χώρον και. 
είς τήν δεξιάν, τω είσερχομένω, πλευράν τοΰ κεντρικοΰ διαδρόμου μέ προτεταμένα τά όπλα προς 
αύτόν καί τήν λεωφόρον ’Αμαλίας. ’Εντός ολίγων λεπτών ήρξαντο καταφθάνοντες κατά μάζας 
άσθμαίνοντες κομμουνισταί, τινές τών οποίων έκράτουν άνά χεΐρας χειροβομβίδας, περίστροφα, 
ρόπαλα, λίθους καί μαχαίρας. Ό  κ. Κουβαράκης καί ό υποφαινόμενος κατελάβομεν θέσεις πρό 
της δυνάμεώς μας είς τόν κεντρικόν διάδρομον τοΰ Ζαππείου καί είς άπόστασιν τριάκοντα περίπου· 
μέτρων άλλήλων. Είς τούς καταφθάνοντας έξηγριωμένους κομμουνιστάς έτονίζετο ζωηρώς καί στα- 
θερώς ύπ ’ άμφοτέρων μας καί τών ενόπλων βαθμοφόρων μας, ιδία τοΰ νΰν· ’Αστυνόμου κ. Γκόγκα 
Σπυρίδωνος καί Ύπαστυνόμου Α' κ. Μαδούρου Κωνστ., νά προχωρήσωσιν είς τά σπίτια των, όπερ 
καί έπραττον πάντες, πλήν ένός οστις άπεπειράθη νά μέ κτυπήση είς τήν κεφαλήν διά μαχαίρας 
πελωρίων διαστάσεων, άλλα προλαβών τόν καθήλωσα χωρίς νά δυνηθή νά μέ κτυπήση.

Μέχρι τής 14ης ώρας περίπου παρεμείναμεν είς τήν ανωτέρω θέσιν, προκαλούμενοι διαρκώς 
ύπό κομμουνιστών καί τινων άστυνομικών ομοϊδεατών. Κατά τήν άνωτέρω ώραν μετέβημεν είς: 
Β' ’Αστυνομικόν Τμήμα, διά τοϋ τηλ/νου τοΰ οποίου συνεννοήθη ό κ. Κουβαράκης μετά τοΰ κ. 
Μουτογιάννη, παρ’ ου έπληροφορήθη ότι άντεδείκνυτο ή είς αύτό μ,ετάβασίς μας, διότι έξωθι αύτοΰ 
παρετηρεϊτο ζωηροτάτη κομμουνιστική κίνησις.

Περί τήν 16ην ώραν, καθ’ ήν έπεχειρήσαμεν νά έπικοινωνήσωμεν μετά τοΰ κ. Μουτογιάννη, 
διεπιστώσαμεν δτι ούδέν τηλέφωνον τής Ε' Ύποδ/νσεως έλειτούργει. Περί τούτου άνεφέραμ,εν τή 
Δ/νσει ήτις έτέλει έν γνώσει, ώς μας έπληροφόρησεν ό κ. Άλεξόπουλος Ήλίας. Τέλος μετέβημεν 
είς τά Τμήματά μας ανενόχλητοι περί τήν 16.15'—16.30' όύραν. Τό σπίτι μου εύρίσκεται έπί τής 
όδοϋ Ίφικράτους 18α, είς άπόστασιν 80—90 μέτρων τοΰ I' Άστυνομικοΰ Τμήματος, είς τό 
οποίον δέν έπήγα, διότι έπίστευα ότι θά συνελαμβανόμην ύπό τών κομμουνιστών καί έγευμάτισα 
εντός αύτοΰ μετά τοΰ άδελφοΰ μου Δημητρίου καί τής συζύγου μου, ήτις μας έφερε τά τοΰ γεύ
ματος μας. Ό  κ. Κουβαράκης, έπη γεν είς τό δωμάτιόν του Φιλολάου 41 διά νά τύχη εκεί τον 
σχετικιυν περιποιήσεων καί νά ξεκουρασθή.

Δ ε υ τ έ ρ α  4η Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1944.—Τήν νύκτα τής 3ης προς τήν 4ην Δεκεμβρίου 
1944 διενυκτερεύσαμεν πάντες είς τό Τμήμα, πλήν τοΰ Δ/ντοΰ κ. Κουβαράκη Ίωάννου, τοΰ 
Ύ παστ. Α' κ. Μπέτσου Χριστόφορου, άρχ/κος Σταυροπούλου καί άστ/κος Χριστοφοράτου AY)(J-V)- 
τριου. Ό  υποφαινόμενος έτύγχανον’Αστυνόμος τής νυκτός καί ειχον προχείρως κατακλιθή είς το 
γραφεΐόν μου (Ύποδιοικητοΰ), ότε περί τήν 5.45' ώραν ήκουσα διπλά καί τριπλά χωνιά νά καλώσι 
τους άστυφύλακας νά πάνε μαζί τους πού τούς περιμένει ό λαός μέ ανοικτάς άγκάλας, διότι γνω-
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ρίζει δτι προέρχονται έκ των σπλάχνων του. Μετά ταϋτα προέβημεν αύθωρεί εις συμπληρωματικήν 
έτοιμασίαν διά τήν άμυνάν μας. Τήν 6.45' προσηλθεν ό Διευθύνων την έπιχείρησιν κατά τοϋ Τμή
ματος καπετάνιος, δστις μεγαλοφώνως έκάλεσε τον κ. Διοικητήν, νά κατέλθη κάτω νά συνομιλή
σουν, έπειδή δμως ό κ. Διοικητής δεν άπεφάσισε νά πράξη τοϋτο, έζήτησα τήν άδειάν του καί 
κατήλθον έγώ μέ τήν ελπίδα, δτι ίσως εϊχομεν ν’ άρυσθώμεν τί το ωφέλιμον. Εις τον καπετάνιον 
είπον δτι κατήλθον νά συνομιλήσω έγώ, επειδή ό κ. Διοικητής μου ασθενεί. Ούτος έζήτησε νά τοϋ 
παραδώσωμεν τά δπλα καί δτι μετά ταϋτα θά εϊχομεν απόλυτον καλήν συνεργασίαν. Έ γώ  τοϋ 
άπήντησα «δτι αυτό πού ζητάτε σημαίνει δτι μας θεωρείτε εχθρούς σας καί θέλετε νά μάς ταπει- 
» νώσετε, έν ώ ήμεΐς δεν πρόκειται νά κάμωμεν κακήν χρήσιν των οπλών μας καί περί τούτου· 
» υπόσχομαι καί αναλαμβάνω τήν εύθύνην άκεραίαν».

Τότε, έστράφη εναντίον μου εις φέρων στολήν λοχαγού, διότι συνωδεύετο ύπό έξάδος ολο
κλήρου άξ/κών, μέ παρετήρησε δριμύτατα καί κατόπιν, έφώναξε μεγαλοφώνως : «αστυφύλακες, 
» παιδιά μου, παιδιά τοϋ λαοΰ, έλατε κάτω ελάτε μαζί μας νά προχωρήσωμεν δλοι μαζί προς τά 
» εμπρός, νά φτιάσωμε μιά νέα ζωή, μιά νέα κοινωνία)). Εις ταϋτα ούδείς, ώς ήτο έπόμενον, άπήντησε, 
πράγμα δπερ τον έστενοχώρησε καί συμβουλευθείς τήν ώραν του παρετήρησεν εις εμέ στεντορία. 
τή φωνή: « ’Αστυνόμε Μαριόλη, ή ώρα είναι 7' άν στάς 7.15' πού θά γυρίσωμεν εδώ δεν άνοίξει 
» αυτό τό κολοκύθι (τό κιγκλίδωμα) νά μποΰμε μέσα νά μάς παραδώσετε τά δπλα, θά μποΰμε 
)) μόνοι μας νά τά πάρωμε άφού θά σάς σφάξωμεν δλους ωσάν τά τραγιά καί πρώτον, σένα ’Α
ν στυνόμε Μαριόλη, σκέψου τάς εύθύνας σου, σκέψου τήν γυναίκα σου, σκέψου τά παιδιά σου». 
Εις τούτον καί πάλιν ύπενθύμισα νά μήν βιάζεται.

Κατόπιν έσπευσα ν’ αναφέρω σχετικώς εις τον κ. Διοικητήν μου, δστις, ώς μοί είπεν, ήκουσε 
τά διαμειφθέντα, διότι ό καπετάνιος τά είπεν δλα μεγαλοφώνως. Ά π ’ αυτήν τήν συνομιλίαν τό 
μόνον δί’ ημάς ώφέλιμόν ήτο, ή έπισήμανσις τής ώρας ένάρξεως καθ’ ήμών τών πυρών καί εύθύς 
άπεσύρθησαν πάντες τών γραφείων, καταλαβόντες θέσεις άς ώρισεν ό κ. Διοικητής, δστις ένί- 
σχυσεν ετι περισσότερον τήν δύναμιν τής ταράτσας γειτονικής οικίας, τής έπί τής όδοϋ Ίφ ι- 
κράτους 4 καί ίσως τον αφήσαμε μέ ελπίδας τοιαύτας ώστε ή μή χρήσις ύπ’ αύτών καθ’ ήμών 
βαρέων οπλών καί ή μή άνατίναξις τοϋ οικήματος νά οφείλονται εις αύτάς.

Ταϋτα διά τήν ιστορικήν άκρίβειαν.
Π. ΜΑΡΙΟΑΗΣ 

Άστυν. Δ /ντής Β'

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ή  λύσις τοϋ άστυνομικοΰ προβλήματος του 83ου τεύχους, ύπό τον τίτλον 
ή «Μαύρη χειρ», είναι ή έξης :

Ή  «Μαύρη Χειρ» ήτο ό Εϋχαρις.
Ό  Συνεργάτης μας παρετήρησεν ότι τά ορθογραφικά λάθη σκοπίμως 

είχον γίνει.
Ή  άσήμαντος λεπτομέρεια πού τον πρόδωσε ήσαν τά κ ό μ μ α τ α, τά 

όποια ειχον τεθή εις τά σημειώματα κατά τρόπον άπολύτως ορθόν, πράγμα 
αδύνατον δι’ ένα αγράμματον, ώς ό Άντώνης.

Ό  Ευχαρις ειχεν έκνευριστή πολύ άπό τή μεγάλη Τσιγκουνιά τοϋ κ. 
Κωστάκη καί ήθελε νά τον έκδικηθή. ’Ήθελε όμως στή «φάρσα» αυτή νά ένο- 
χοποιήση τον Άντώνη, πλην τοΰ.,.ξέφυγαν τά «κόμματα» τά όποια καί τον 
έπρόδωσαν.

Έκ τών άναγνωστών μας, οίτινες άπέστειλαν λύσεις τοϋ προβλήματος 
τήν ορθήν λύσιν έ'δωσαν οί: 1) Ά στυφύλαξ ’Εμμανουήλ Μπακομήτρος, 2) 
Άστυφύλαξ ’Εμμανουήλ Γαλυφιανάκης, 3) Άστυφύλαξ Νικ. Καραντάνης, 4) 
Άστυφύλαξ Άλέξ. Σπηλιάδης καί 5) Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, 
ιδιώτης.
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ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

' Τπδ τοΰ Καθηγητοΰ τοϋ Ποινικού Δικαίου 
του Πανεπιστημίου τοϋ ’Αμβούργου Δρος 

ΕΡΡΙΚΟΥ ΧΕΝΓΚΕΛ

'Ο κ . 'Ερρίκος Χ ενκελ, ό όποιος αποτελεί εξέ- 
χουσαν έπ ιστημονικήν προσωπικότητα έν Γερμανία, 
προσκληθείς έν Έ λλάδ ι, έδωσεν εις τό Πανεπιστή- 
μιον ’ Α θηνώ ν, εις τήν Πάντειον ’Ανωτάτην Σχο
λήν Π ολιτικώ ν Ε π ισ τη μ ώ ν καί εις τήν Σχολήν 
’Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τήν λίαν 
πρωτότυπον καί ένδιαφέρουσαν διάλεξίν του, τής 
όποιας μετάω ρασιν , παραχωρηθεΐσαν εύγενώς ήμϊν 
ΰπό τοϋ Π ρύτανεως τής Παντείου Σχολής κ . Μ.Στα- 
σινοπούλου, δημοσιεύομεν.

Τήν δ ιάλεξ ίν , ήτις  έγενετο εις τήν Σχολήν ’Α
ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  τ ή ς ’Αστυνομίας τήν 2-11-1956 καί ώραν 
11ην , παρηκολούθησαν ό ’Αρχηγός τ ή ς ’Αστυνομίας 
κ .  Ν. Κ όκκινος, ό Δ ιοικητής τώ ν Σ χολώ ν’Αστυνο
μικός Δ ιευθυντής Α' κ . Ν . ’Αρχιμανδρίτης , ό Υ π ο
διευθυντής τής ’Α στυνομίας κ . Δ ημ . Ζαγκλής καί 
πολλοί ’Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί. Παρέστη κατά τήν διάλεξίν ό 
καθηγητής κ . Ρ ίμ ιλ ιν . Τό πέρας τής διαλέξεως έ- 
κ ά λυψ α ν παρατεταμένα χειροκροτήματα, μετά ταϋ- 
τα δέ προσεφέρθησαν άναψυκτικά  εις άτμόσφαιραν 
έγκαρδιότητος κα ί φ ιλ ία ς .

** *

Το ήμέτερον θέμα θέτει ημάς προ τοΰ προβλήματος, κατά πόσον δύναται τό 
δίκαιον τόσον κατά τήν θέσπισιν τών νόμων, όσον καί κατά τήν εφαρμογήν αύτών, νά 
λ.αμβάνη ύπ’ οψιν του τον ατομικόν χαρακτήρα τοΰ ρυθμισθησομένου θέματος, καί δή 
τόσον άπό τής άπόψεως τής δεδομένης καταστάσεως, όσον καί άπό τής άπόψεως τής 
προσωπικότητος τών συμμετεχόντων εις ταύτην προσώπων. ’Εάν σκεφθώμεν καλώς, 
διαπιστοΰμεν ότι παν φαινόμενου τής ζωής είναι καί μία άτομική περίπτωσις, «κάτι 
τό όποιον συμβαίνει μίαν μόνον φοράν», τό όποιον έχει χαρακτήρα ίδίου ρυθμοΰ, 
τό όποιον δεν έπαναλαμβάνεται. Δηλονότι άτομικότητα δεν αποτελεί μόνον πας 
άνθρωπος, άλλά επί πλέον καί παν άντικείμενον τοΰ ύλικοΰ κόσμου καί παν συμβεβη- 
κός τής καθ’ ημέραν ζουής. Έν τή άπείρω πληρότητι τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστι
κών του τό συμβεβηκός είναι άπολύτως μοναδικόν καί ώς έκ τούτου δεν δύναται 
πλέον νά έπαναληφθή.

Καί ναι μέν βεβαίως εΐθισται νά λέγοομεν π. χ. «ότι τό ένα αύγό είναι όμοιον 
μέ τό άλλο». Τοΰτο όμως αποτελεί κατά βάθος μίαν άνακρίβειαν, διότι, εάν παρατη
ρήσω μεν τά ωά έπ’ ακρίβεια, θά διαπιστώσωμεν ότι άληθώς έκαστον τούτων, έπειδή 
διαφέρει όλων τών άλλων κατά τό μέγεθος, τό χρώμα, τήν ιδιαιτέραν μορφήν τοϋ 
κελύφους του καί τοΰ περιεχομένου του, άποτελεΐ μίαν άτομικότητα. Μόνον "S’ ό 
επιπόλαιους παρατηρών τά περί αυτόν προβαίνει εις τήν έξομοίωσιν τούτων. Τήν έξο- 
μείωσιν δέ ταύτην άποφεύγει άλλως τε ήδη ό έξετάζων τά ωά άγοραστής των, ό

Ό  κ. ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΕΝΚΕΛ



To δίκαιον έναντι των άτομικών περιπτώσεων 4073

όποιος, άντιθέτως, άναλόγως του μεγέθους έκάστου ώοϋ, της ποιότητος καί της νω- 
πότητός του, εκτίμα τό φόν ώς μέσον διατροφής. Πολλω δέ μάλλον δέν έξομοιοι τά 
ωά ό βιολόγος, ό όποιος, έξετάζων ταΰτα δι’ ειδικών οργάνων, διαπιστοΐ τελικώς πλή
θος ολόκληρον διαφορών.

Έξαρταται συνεπώς έκ του τρόπου τής παρατηρήσεως έκάστου αντικειμένου 
καί έκάστου συμβεβηκότος, κατά πόσον θά φανή μεγαλύτερον ή μικρότερον μέρος 
του άτομικοϋ χαρακτήρος του ώς δλότητος έμφανιζομένου μεμονωμένου άντικειμένου.

Καταλήγομεν ούτως εις τήν ακόλουθον σπουδαίαν διαπίστωσιν, καθ’ ήν πας 
ιδιαίτερος τρόπος παρατηρήσεως δέν άφήνει τό άντικείμενον νά φανή ενώπιον του 
παρατηρητοΰ ώς ολόκληρος, ώς πλήρης ή ουτο^ς εΐπεΐν ώς «ύστάτη» άτομικότης, 
άλλά μόνον ώς μία περιωρισμένη, ήτοι ώς σχετική άτομικότης. Τοΰτο άλλως τε προ
κύπτει καί έκ τοΰ γεγονότος ότι πάσα ειδική παρατήρησις δέν κατευθύνεται προς τό 
σύνολον ενός φαινομένου τής ζωής, άλλά προς ώρισμένην πτυχήν αύτοΰ, ούτως ώστε 
νά άποκαλύπτηται μόνον έν τμήμα αύτοΰ προ τοΰ όπτι.κοΰ πεδίου τοΰ παρατηρητοΰ.

’Άλλαις λέξεσιν δ φυσιοδίφης, ό ιατρός, ό τεχνικός, ό νομικός αντιλαμβάνονται 
έκάστοτε μίαν πτυχήν .μόνον τοΰ φαινομένου τής ζωής, τό όποιον όμως έν τώ συνόλω 
του περιέχει άπειρον πλήθος χαρακτηριστικών. Καί μάλιστα έκαστος τούτων άντι- 
λαμβάνεται πτυχήν διάφορον τών πτυχών, άς άντελήφθησαν οί άλλοι. 'Έκαστος δέ
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δήτως, έν πολλούς δέ καί άσυνειδήτως, άπαρατήρητον παν, όπερ δέν είναι σημαντικόν 
διά τήν ιδίαν παρατήρησιν καί κρίσιν του.

Κατά τον τρόπον τοΰτον ένεργεϊ ώσαύτως καί ό νομικός, όταν έκ τής άπείρως 
πολυπλεύρου άτομικότητος τής περιπτώσεως αφήνει κατά μέρος παν, όπερ είναι δι’ 
αύτόν άσήμαντον καί θέτει ύπό παρατήρησή μόνον εκείνο, τό όποιον είναι ούσιώδες 
διά τήν νομικήν του κρίσιν, οσάκις συγκεντροΐ τά «πραγματικά γεγονότα». Έν αύτοις 
έν τούτοις περιλαμβάνονται ούχί μόνον τυπικά στοιχεία, άλλά καί άτομικά τινα στοι
χεία,  ̂δ ιδιαίτερος δηλαδή χαρακτήρ τής συγκεκριμένης περιπτώσεως, ό όποιος 
διαχ ' ' .............

συγκεκριμένη /^εριπτωσις διακρίνεται τών λοιπών. Μόνον, δέ, έάν άποβλέψωμεν εις 
ταΰτα, η υποθεσις δύναται νά κριθή ώς ειδική περίπτωσις.

Τίθεται λοιπόν νΰν το έρώτημα κατά πόσον είναι γενικώς δυνατόν τό δίκαιον 
να λαμβανη υπ οψιν του τον ατομικόν τοΰτον χαρακτήρα, έάν δηλαδή είναι δυνατόν, 
λαμβανομενης υπ οψιν τής ιδέας καί τοΰ σκοποΰ του, νά άσχολήται τοΰτο μέ τά ιδιαί
τερα στοιχεία καί νά λαμβάνη ταΰτα ύπ’ οψιν του εις τούς «κανόνας» καί εις τάς άπο- 
φάσεις του. Κατ’ άρχήν βεβαίως τό δίκαιον δέν είναι'δυνατόν νά πράξη τοΰτο, έπειδή 
βασίζεται κατα την θέσπισιν καί τήν έφαρμογήν τών κανόνων του έπί τών τυπικών 
στοιχείων και δεν ενδιαφέρεται διά τά ιδιαίτερα στοιχεία, καθόσον ταΰτα, ώς έπί τό 
πλειστον, δέν έχουσιν σημασίαν διά τήν νομικήν λύσιν.

περιλαμβάνει μέγα πλήθος άνθρώπων. Βλέπει τοΰτον ώς μετέχοντα μιας συμβάσειος, 
ως αγοραστήν, ώς μισθωτήν, ώς μέτοχον μιά.ς έμπορικής εταιρείας, ώς υπάλληλον, 
ως οφειλέτην φορών, ώς σύζυγον ή ώς πατέρα. Εις τάς περιπτώσεις δέ ταύτας έχουσι 
συνήθως σημασίαν διά τό δίκαιον άναφορικώς προς τά συμμετέχοντα πρόσωπα μόνον 
τα τυπικά στοιχεία, ένω τά άτομικά στοιχεία τής προσωπικότητάς των ή είναι καθ’



4074 Ερρίκου Χένγκελ

ολοκληρίαν άδιάφορα, π.χ. προκειμένου περί άγορών τοΐς μετρητοΐς του καθ’ ημέραν 
βίου, ή έχει σημασίαν μόνον μέρος τούτων.

'Υπάρχουν έν τούτοις καί έν τα ΐς άστικαϊς δικαιοπραξίαις περιπτώσεις, εν 
ταΐς όποίαις δεν άρκεΐ ή απλή παρατήρησις των τύπων, άλλ’ οφείλει έπίσης νά ληφθή 
ύπ ’ όψιν κατά την νομικήν κρίσιν καί ή άτομικότης των συμμετεχόντων προσώπων. 
Τούτο π.χ. συμβαίνει επί τής περιπτώσεως τής καταγγελίας μιας προσωπικής σχέ- 
σεως υπηρεσίας, λόγω ατομικών ιδιοτήτων τού δικαιουμένου ή τού ύποχρεουμένου 
εις υπηρεσίας.

’Εκείνο, τό όποιον ισχύει διά την ατομικότητα των προσώπων, πρέπει επίσης 
νά λεχθή άναλόγως καί διά τον ατομικόν χαρακτήρα των περιστάσεων έκάστης, 
περιπτώσεως. Τό δίκαιον εκκινεί έκ τυπικών καταστάσεων τής ζωής καί δύναται νά 
πράττη τούτο, διότι αύτή αυτή ή ζωή παρουσιάζει ποιάν τινα τυπικότητα των κατα
στάσεων, γεγονότα τούτέστιν καί σχέσεις αί όποΐαι, έπανερχόμεναι αυχνάκις, συμφω
νούν κατά τοσούτον προς άλλήλας ώς προς ώρισμένα χαρακτηριστικά, ώστε νά δύ- 
νανται νά θεωρηθούν πάσαι όμού ώς τυπικαί μορφαί. ’Απομένει πάντως κατόπιν 
έκτος τής νομικής παρατηρήσεως έν γένει είς μεγαλύτερος ή μικρότερος κύκλος 
ίδιαζουσίον άτύπων περιπτώσεων. Είναι λοιπόν δυνατόν έφ’ ώρισμένο^ν περιπτώσεων 
αί διαφέρουσαι των κοινών περιπτώσεων ίδιομορφίαι, ήτοι τά ίδιάζοντα χαρακτηρι
στικά τών δεδομένων στοιχείων τής καταστάσεως, νά έχωσιν άποφασιστικήν σημα
σίαν διά την νομικήν κρίσιν.

Όρμηθεΐσα άπό τής σκέψεως ότι τό δίκαιον έχει διαμοοφωθή κατά τοιοΰ- 
τον τρόπον, ώστε νά δύναται νά προσαρμόζηται προς τάς τυπικάς καταστάσεις και 
τυπικάς σχέσεις τής ζωής, προς τάς κανονικάς περιπτώσεις, συνήγαγε μία, άλλοτε 
λίαν ύποστηριζομένη θεωρία τήν έξής, μακράν πως άγουσαν, συνέπειαν, ήτοι ότι : 
'Ο γενικός κανών τού δικαίου ισχύει μόνον επί τής τυπικής περιπτώσεως, ότι κεκτη- 
ται μόνον σχετικήν ίσχύν καί ότι δεν δύναται νά έφαρμοσθή έπί τής άτύπου περιπτω- 
σεως. 'Η τελευταία αυτή είναι κριτέα άπλώς ώς συγκεκριμένον φαινόμενον τής ζωής, 
δέον δέ νά ρυμισθή κατά τάς άνάγκας τής έκάστοτε ειδικής καταστάσεως, βάσει μιας: 
«συγκεκριμένης τάξεως τού σκέπτεσθαι».

Ή  άποψις αυτή τυγχάνει άσφαλώς έντελώς άποκρουστέα όσον άφορα εις το 
έξαγόμενον παρ’ αύτής γενικόν συμπέρασμα, διότι ουτω πως θά μετεβαλλετο κατα. 
μέγα μέρος ή έννομος τάξις είς «δίκαιον τών καθ’ έκαστα περιπτώσεων» καί είς δί
καιον έπιεικείας, τοιουτοτρόπως δέ θά έστερεΐτο τό δίκαιον τής άναγκαιούσης σαφή
νειας, όριστικότητος καί ασφαλείας του. Πλήν είς τήν θεωρίαν τής «συγκεκριμένης 
τάξεως τού σκέπτεσθαι» υπάρχει καί ορθός τις πυρήν. Καθ’ ημάς δηλαδή, αυτή παρα
βλέπει άπλώς τό αποφασιστικόν ζήτημα, πότε ή άτομικότης τής περιπτώσεως, ήτοι 
ό ΐδιάζων χαρακτήρ τών περιστάσεων καί τών συμμετεχόντων προσώπο_>ν είναι τόσον 
σημαντικός, ώστε νά μή δυνάμεθα πλέον νά ρυθμίσωμεν τήν περίπτωσιν καί νά άπο- 
φασίσωμεν περί ταύτης συμφώνως προς ένα γενικόν κανόνα, αλλά νά πρέπη νά δυνη- 
θώμεν νά κρίνωμεν ταύτην όρθώς, μόνον, έάν άποβλέπωμεν προς αυτήν ώς προς μίαν 
ειδικήν περίπτωσιν καί έκ κριτηρίων προερχομένων έξ αύτής ταύτης καί μόνον.

Είναι αυτονόητον ότι ή έφαρμογή τής άτομικότητος υπό τήν έννοιαν ταυτην 
διά τής διασπάσεως ή τής χαλαράς έφαρμογής ενός νομικού κανόνος ή έν ανάγκη καί 
διά τής άπομακρύνσεως άπό τού νομικού τούτου κανόνος, είναι δυνατόν νά ίσχυση 
μόνον έντός σχετικώς στενών ορίων. Έ ρωτάται όμως, πότε υπάρχουν αί δυνατότητες 
καί πού κεΐνται τά όρια μιας τοιαύτης έξετάσεως τών άτομικών στοιχείων τής περι- 
πτώσεως ;

Δυστυχώς έπί τού έρωτήματος τούτου δέν είναι δυνατόν νά δοθή γενική και 
σαφής άπάντησις. Διότι ό διακανονισμός τών κοινωνικών σχέσεων τής ζωής διενεο- 
γεΐτα ι έντός ενός πεδίου-, έπί τού όποιου έπιδρώσιν ποικίλαι, συχνάκις μάλιστα αλ-
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Δηλοσυγκρουόμεναι τάσεις, περιλαμβανόμενα!, έν τη ιδέα, έν τώ σκοπώ καί έν τη 
σκοπιμότητι του δικαίου. Διεξάγεται δηλαδή άγων έπικρατήσεως μεταξύ των τάσεων 
-τής ασφαλείας τού δικαίου, τής άποδόσεως δικαιοσύνης καί τής σκοπιμότητας. Καί 
εντός του έξαιρετικώς πολύπλοκου τούτου πεδίου, άναλόγως τής έπικρατήσεως τής 
μιας ή τής άλλης των τάσεων τούτων τοϋ δικαίου, ή άτομικότης μιας νομικής περι- 
πτώσεως ότέ μέν καταπνίγεται τελείως ή άπλώς παραμερίζεται, ότέ δέ φέρεται εις τό 
προσκήνιον καί τοιουτοτρόπως καθίσταται ό αποφασιστικός παράγων διά τό συμπέ
ρασμα τής νομικής κρίσεως.

"Ινα καταστήσοψεν σαφέστερα τά ώς άνω, άς ύποθέσωμεν επί παραδείγματι 
-ότι έν έποχή, κατά την οποίαν τυχόν σπανίζουν τά τρόφιμα, έχουν συναθροισθή προ 
ενός καταστήματος πωλήσεως τροφίμων πολλοί άνθρωποι, θέλοντες νά άγοράσωσιν 
τοιαΰτα. Άναλαμβάνομεν νυν νά ρυθμίσωμεν έπί τή βάσει νομικών στοιχείων τό 
■ζητημα, κατά ποιαν σειράν θά έπρεπε νά έπιτραπή ή είσοδος τών ανθρώπων τούτο^ν 
εις τό κατάστημα προς άγοράν τροφίμων ;

Έκ πρώτης όψεως άντικρύζομεν έν προκειμένω πλήθος άνθροόπων, οί όποιοι 
δεν διαφέρουν ο είς του άλλου. ’Εάν όμως παρατηρήσωμεν προσεκτικοότερον, θά δυ- 
νηθώμεν νά διακρίνωμεν διαφοράς τινας καί ατομικά τινα χαρακτηριστικά. Διότι 
λ.χ. πλησίον τής οικοκυράς, ή οποία έχει πολλάς ασχολίας, ϊσταται ό μή έχων πλέον 
επαγγελματικήν άπασχόλησιν είσοδηματίας, παρά τον ισχυρόν άνδρα ή ασθενής 
γραια, παρά τήν έγκυον γυναίκα ό ανάπηρος ή ό ασθενής. Δι’ έκαστον όμως τούτοσν 
ή άναμονή έπί ώρας ολοκλήρους προ του καταστήματος είναι τι τό τελείως διάφορον, 
-εξαρτάται δ’ εκ τής ηλικίας του, τής φυσικής ίκανότητος, άλλα καί τοϋ είδους, του 
βαθμού και τοϋ επείγοντος τής άπασχολήσεως του έν τώ έπαγγέλματι ή είς τάς 
οίκιακάς έργασίας.

Έαν συνεπώς θέλωμεν νά όρίσωμεν κατά τρόπον απολύτως δίκαιον τήν σειράν, 
κατα την οποίαν οι ανθρο^ποι ούτοι θά είσέλθωσι προς άγοράν, θά πρέπη νά λάβωμεν 
υπ όψιν την ατομικότητα έκάστου προς καθορισμών τής σειράς του. ΓΤοΐος όμως δύ- 
ναται μεταξύ τοσουτου πλήθους διαφόρων άνθρώπων νά άνεύρη, τίνος ή άπασχόλησις 
είναι ή περισσότερόν επείγουσα καί πλέον σπουδαία καί τίνος ή σωματική κατάστασις 
έχει μεγαλυτέραν ανάγκην βοήθειας ; θά έπρεπε πράγματι νά έχη τις ύπεράνθρωπον 
δυναμιν διαγνώσεως, ίνα μεταχειρισθή κατά τρόπον δίκαιον έκαστον έκ τών συμμετε- 
χοντων αναλογως τής ατομικότητός του. ”Αν δ’ ήθέλομ,εν νά έπιχειρήσωμεν τοιαύτην 
τινα ρύθμισιν θά έγινόμεθα αίτιοι νά έκσπάσωσιν άπλώς άτελεύτητοι διαπληκτισμοί 
καί έριδες περί τής προτεραιότητος καί ουτω νά διαταραχθή τελικώς ή τάξις.

κοσμ,ον 
σεως μ 
ημών δ: 
κείνο, δπερ πρωτιστως ενταύθα, είναι νά δημιουργηθή μία τάξις, ή οποία

-εννομου ταςεως, (ώς π.χ. έπί αναγκαστικής έκτελέσεως έκ μέρους πλειόνων πιστω

μιαν σαφή
Έ πι τής περιπτώσεως τοϋ ήμετέρου παραδείγματος έλάβομεν ώς βασικήν αρχήν 

σαφή, ωρισμενην και σταθεράν τάξιν, ή οποία παρέχει είς ημάς απόλυτον άσφά- 
λειαν δικαίου, παρημελήσαμεν δέ πλήρως τήν άτομικότητα τών συμμετεχόντων προ
σώπων. Τοΰτο έν τούτοις πιθανόν νά θεωρηθή έκ μέρους πολλών έκ τών συμμετεχόν
των ως άδικον, διότι έξαρτάται όντως έκ τυχαίων δλως περιστάσεων τό γεγονός
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άν τις προσήλθεν ένωρίτερον ή άργότερον εις την σειράν. Έ ν τελεί λοιπόν πρέπει νά. 
γίνη παρ’ όλων δεκτόν ότι ή σαφής καί άπλή τάξις δέον νά προτιμηθή τοΰ χάους μιας 
άπολύτως άτομικής μεταχειρίσεως έκάστης ειδικής περιπτώσεως, τής οποίας θά 
ήτο άγνίοστον τό αποτέλεσμα καί ότι αυτή είναι τελικώς συμφερωτέρα δι’ όλους. 
Πάντως βεβαίως μιά. σχετική ατομική μεταχείρισις είναι δυνατή, έά.ν λ.χ. άναγνωρι- 
σθή ποία τις προτίμησις εις ώρισμένας κατηγορίας έκ των άναμενόντων (εγκύους, 
άναπήρους πολέμου, ασθενείς), πολλώ μάλλον, έφ’ όσον διά τοΰ τρόπου τούτου δεν 
διακινδυνεύεται σημαντικώς τό εύκρινές καί ή ταχύτης τής ρυθμίσεως, έξ άλλου 
δέ γίνεται ποία τις ύποχώρησις ύπέρ των άρχών τής δικαιοσύνης.

Τέλος πρέπει έπίσης νά λάβωμεν ύπ ’ οψιν καί τάς άξιώσεις τής σκοπιμότητος. 
Διότι καί αυτή αναγκάζει ήμάς έν τή προκειμένη περιπτώσει νά προβώμεν εις ρύθμι— 
σιν άπλήν καί ταχέως πραγματοποιήσιμον, μή λαμβάνοντες βασικώς ύπ’ οψιν τήν 
άτομικότητα των συμμετεχόντων. Τούτο ύπό τήν έννοιαν ότι, έάν ήθέλομεν προβή 
εις έξατομικευμένην ρύθμισιν τής σειράς, θά ήτο τούτο ένδεχομένως καί πολυδάπανον, 
έξ άλλου δέ θά άπήτει καί πολύν χρόνον. Θά άντέβαινε δέ καί προς τόν επείγοντα χα
ρακτήρα τής ανάγκης προμήθειας τροφίμων, επί πλέον δέ θά ήδύνατο νά έχη ένδεχο
μένως ώς άποτέλεσμα καί νά καταστραφοΰν έν τώ μεταξύ τά τρόφιμα.

Έ ν τοσούτω επί άλλων περιπτώσεων είναι δυνατόν, άντιθέτως, άκριβώς ή· 
τοιαύτη σκοπιμότης νά έπιβάλη τήν κατά τό μάλλον ή ήττον έξέτασιν τής άτομικό- 
τητος. Τούτο λ.χ. συμβαίνει, όταν έξ ιδίας πρωτοβουλίας οί συμμετέχοντες συμφωνή- 
σωσι εις τήν καθ’ ώρισμένον τρόπον ρύθμισιν των σχέσεων καί των άναγκών των,, 
οπότε βεβαίως δέν θά είναι ποσώς σκόπιμον νά άναλάβη τό δίκαιον νά ρυθμίση ύπο- 
χρεωτικώς κατ’ άλλον τρόπον τά έν λόγω γεγονότα καί σχέσεις, τοιουτοτρόπως δέ. 
νά καταπνίξη τήν άτομικότητα τής θελήσεως των μετεχόντων προς ρύθμισιν αυτών. 
’Ενταύθα λοιπόν δύναται άσφαλώς νά άναπτυχθή έλευθέρως ή άτομικότης, έφ’ όσον 
δι’ αύτής δέν άπειλοΰνται γενικά συμφέροντα. ’Επί τούτου δέ βασίζεται, ώς γνωστόν,, 
ή ιδιωτική αυτονομία έν ταΐς συμβάσεσιν.

Κατά ταΰτα δέν είναι δυνατόν νά δοθή μία γενικώς ίσχύουσα άπάντησις περί, 
τού ζητήματος, πότε καί έν τίνι μέτρω τό δίκαιον δύναται νά λάβη ύπ’ οψιν τήν άτο
μικότητα. 'ΐπάρχουσιν ολόκληροι κλάδοι τοΰ δικαίου, έπί τών όποιων τούτο δέν 
πρέπει νά συμβή ή σπανίως μόνον δύναται νά συμβή. Ουτω π.χ. τό Εμπορικόν Δί
καιον έλάχιστα τείνει εις τήν άναγνώρισιν τής άτομικότητος. Είναι άπαραίτητον 
διά τάς άνάγκας τοΰ ’Εμπορικού Δικαίου, τό όποιον βασίζεται έπί τής προηγουμένης; 
καταρτίσεως σχεδίων καί ύπολογισμών, νά ύφίσταται ώς προς αύτό καθωρισμένον 
δίκαιον, άσφάλεια τού δικαίου καί δυνατότης ύπολογισμού έκ τών προτέρων τών νο
μικών συνεπειών. Πάντα ταΰτα όμως δημιουργοΰσι τήν άνάγκην τής αύστηράς τυπο- 
ποιήσεως τοΰ δικαίου.

Καί τό δίκαιον τών δικαιοπραξιών τού Γενικού ’Αστικού Δικαίου είναι έπι- 
φυ>α/.τικόν, προκειμένου νά λάβη ύπ ’ οψιν τήν άτομικότητα τής περιπτώσεως. ’Επί
σης τό φορολογικόν δίκαιον, τό όποιον τείνει προς τήν φορολογικήν ισότητα καί οφεί
λει ώς έκ τούτου νά βασίζηται έπί τής τυποποιήσεως. ’‘Αλλοι άντιθέτως κλάδοι τοΰ 
δικαίου, ώς π.χ. τό Οικογενειακόν Δίκαιον καί προ πάντων τό Ποινικόν Δίκαιον,, 
ύπόκεινται πολύ περισσότερον εις μίαν έξατομικευμένην παρατήρησιν.

Έν πάση όμως περιπτώσει δύναται τις νά εΐπη παραστατικώς, ότι «έν τη 
καρδία» τοΰ νομικού, ό όποιος άντιμετωπίζει τά προβλήματα ημών, «κατοικοϋσι 
δύο ψυχαί». Διότι τή άληθεία θά έπεθύμει ούτος ευχαρίστως νά λάβη ύπ’ οψιν του 
την άτομικήν περίπτωσιν, ίνα δυνηθή νά ή δίκαιος. Καί όμως είναι συχνάκις ύπό^εως 
νά άρνηθή τούτο, διότι τυχόν θά όφείλη νά σκεφθή ότι διά τοΰ τρόπου τούτου θά εκλο- 
νίζετο ή τάξις τοΰ δικαίου καί ή άπαραίτητος δι’ αύτό όριστικότης καί ομοιομορφία^ 
Πάντως ή θέσις έκείνου, ό όποιος θέτει τό δίκαιον, δηλαδή ή θέσις τοΰ νομοθέτου,.
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είναι διάφορος της θεσεως εκείνου, ο οποίος πρόκειται νά έφαρμόση τοΰτο.
’Από τον νομοθέτην—ουτω τουλάχιστον φαίνεται έκ πρώτης οψεως—δέν είναι, 

δυνατόν νά άναμένη τις νά λάβη ύπ’ δψιν του την ατομικότητα. Ούτος έχει την πρό- 
θεσιν, προβλεπων και προσχεδιάζουν να κανονιση δια της νομοθετικής πράξεώς του 
ένα αόριστον άριθμόν περιπτώσεων της ζωής, αί όποϊαι οπωσδήποτε ή ενδεχομένως 
θα λαβωσιν χώραν έν τω μέλλοντι. Συμφώνως δμως προς την καθ’ ήμέραν πείραν είναι 
δυνατόν νά προβλεφθώσι μόνον τυπικαί περιπτώσεις, ούχί δμως καί αί πολλαπλαΰ 
ιδιομορφιαι των καθ εκαστα περιπτώσεων. Η ατομική περίπτωσις ύπόκειται εις 
ι /jv άμεσον παρατηρ/)σιν, αφού πρώτον θα συμβη και θα αποτελέση δεδομένον φαινό- 
μενον, ούχί δμως καί δταν δεν έχει εΐσέτι πραγματοποιηθή καί άποτελεϊ άπλώς σκε- 
πτομένην πρόβλεψιν.

Ως οκ του ιου η διαδικασία ρυθμισεως του νομοθετου δυναται νά ή μόνον τυπο
ποιούσα και γενικευουσα, μη δυναμενη να λαμβανη υπ’ οψιν την ειδικήν πεοίπτωσιν. 
Τοΰτο προκύπτει επίσης και εκ των μέσων και των μεθόδων, τάς όποιας μεταχειρί
ζεται κατά την ρύθμισιν του ό νομοθέτης. Διότι, εκείνο τό οποίον θέλει τις έν γένει. 
νά ρυθμίση, δύναται νά νοηθή μόνον ώς έννοια, αυτή δμως είναι άφ’ έαυτής κατ’ 
ανάγκην άφηρημένη, ήτις ναι μέν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τής έν τή ζωή 
πραγματικοτητος, δεν λαμβάνει όμως υπ οψιν το ιδιαίτερον, ίδιάζον καί μοναδικόν. 
Ιναι ούτως /] έννοια του νομού φονεύει αναγκαστικούς τήν ίδιάζουσαν περίπτωσιν τής 
ζωής, τό άπαξ μόνον πραγματικόν.
} Γίαρα ταΰτα δυναται νομιζομεν και ο νομοθέτης νά λάβη ύπ’ δψιν του τήν 
ατομικότητα τής περιπτωσεως. Δεν δύναται βεβαίους ούτος νά τήν περιλάβη εις τήν 
ρύθμισιν του, δυναται δμως να πρόβλεψη δτι θά ύπάρξωσιν άτομικαί περιπτώσεις, 
μη τυπικαι μορφαι περιπτώσεων, καί δύναται, λαμβάνουν τοΰτο ύπ’ δψιν του, νά πε
ριορίσω) την ρύθμισιν του, αφήνουν εν προκειμένου έν όλου ή εις ευρεΐαν εκτασιν έλευ- 
θεραν την κρισιν τής ειδικής περιπτωσεως εις τήν διακριτικήν ευχέρειαν τοΰ δικα- 
στοΰ.
, „Τοΰ70, πΡαττ ή̂ πολλακις ο νομοθέτης διά τής χρήσεως άορίστουν έννοιών,
εννοιών τούτέστιν, αί όποϊαι έν αρχή δεν έχουσιν άπτόν καί δεκτικόν καθορισμού περιε-
vnnnimj ιΐΛπινοΠ V ,Λ  ___ ~____ ~__ \ ~ λ \ ~ ,  ̂Γ

συμπεριφορά .... .. Λ- Γ...
ως εςυβρισις, ως κακομεταχειρισις, κατα ποσον υφίσταται μία καταφανής δυσανα- 
λογια μεταξύ παροχής και αντιπαροχής θεμελιοΰσα τήν τυπικήν ύπόστασιν τής τοκο
γλυφίας, ;ουτο δυναται να κριθη μ,ονον επι τη βασει τουν συνθηκών τής ειδικής περι- 
π.ωσ^ους. Οΰτους η ατομικοτης τής περιπτωσεως άποκτα ίσχύν πανταχοΰ, δπου ό νο- 
μοθετης περιορίζεται εις την χρήσιν εννοιών έχουσών ανάγκην αξιολογικής συμπλη- 
ρώσεους.

Ακομω) περισσότερόν ισχύει τοΰτο, οσάκις ό νομοθέτης ποιείται χρήσιν γενι- 
κ ώ̂ ν ρ η τ̂ ρ̂ ώ ν. Τοΰτο πράττει π.χ. δταν άναθέτη εις τον δικαστήν νά καθορίση 
τα όρια τουν αξιώσεων καί ύποχρεώσεων παροχής συμφώνως πρός τήν καλήν πί- 
στιν ή κατά τά συναλλακτικά ήθη.
, , „ ,Αί Τ ™ 1 ρ^τΡα1, ΧΡησ!·μεΰουσιν έπίσης κατ’ έξοχήν εις τό νά λαμβάνωνται 
υπ οψιν οι μη τυπικαι περιπτώσεις, πρός τάς όποιας δεν προσαρμόζεται ό γενικός 
κανών τοΰ νόμου.^Διά τής μεθόδου τών γενικών ρητρών δυνατόν νά χαλαρωθώσιν 
ούτοι, να διορθωθώσιν^ τα όρια τούτων καί μάλιστα εις ώρισμένας περιπτώσεις, νά 
παραμερισθη τελείους ο γενικός κανών τοΰ νόμου, ίνα δυνηθώμεν νά κρίνωμεν τήν 
ειδικήν περίπτωσιν κατά τρόπον επιεική καί δίκαιον.

JDdlco γίνεται λογος περί «δίκαιου επιείκειας». Ώς εις πάντα τά περισσότε
ρον εςειλιγμενα δίκαια, π.χ. εν τω Ρωμαϊκω δικαίω, ουτω καί εις τό νεώτερον
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δίκαιον, καί ιδιαιτέρως εις τδ άγγλοσαξωνικδν δίκαιον, άνεπτύχθη έν τη πρακτική 
των Δικαστηρίων καί των Διοικητικών ’Αρχών, παραπλεύρως προς τδ αύστηρδν 
δίκαιον των νόμων, τό «jus strictum », καί εν δίκαιον επιείκειας προσαρμοζόμενον 
άπολύτως πρδς την ειδικήν περίπτωσιν καί έπομένως λαμβάνον ύπ’ οψιν εις εύρεΐαν 
έκτασιν την ατομικότητα τής περιπτώσεως.

Τδ δίκαιον τοϋτο τής επιείκειας άναπτύσσεται έπίσης καί ευδοκιμεί πανταχοΰ, 
■όπου τδ δίκαιον των νόμων παρουσιάζει κενά. Πρδ παντός όμως δύναται τοϋτο να 
άναπτυχθή έν τώ πλαισίω τών γενικών ρητρών, διά τών οποίων εξουσιοδοτείται ο 
δικαστής να έξεύρη τήν δικαίαν καί σκόπιμον λύσιν έκ τής ζώσης παρατηρήσεως 
τής ειδικής περιπτώσεο^ς.

Πρδ εικοσαετίας έν τούτοις, δ γνωστός γερμανδς νομομαθής καθηγητής τής 
νομικής Hedemann, ύψωσε τήν φωνήν του κατά της συχνής χρήσεως τών γενικών 
ρητρών έν τή νομοθεσία, χαρακτηρίσας τήν «καταφυγήν εις τάς γένικάς ρήτρας» 
ώς σύμπτωμα καταπτώσεως τοΰ δικαίου, ώς σημεΐον νομοθετικής άνικανότατος, 
φόβον τής σαφούς έννοιολογικής σκέψεως, δείγμα διαλυτικής έπιεικείας και μαλθα
κότατος, έν μια λέξει ώς σημεΐον δύσεως τοΰ νομικού πολιτισμού ένδς λαοΰ ή ένδς 
κύκλου πολιτισμού.

Παρά τάς τοιαύτας άπαισιοδόξους προβλέψεις δ νομοθέτ/)ς έποιήσατο καί κατά 
τάς τελευταίας δεκαετηρίδας εύρεΐαν χρήσιν τών γενικών ρητρών, οφείλει δέ τις, 
παρά τάς άντιρρήσεις τοΰ Hedemann, νά εϊπη, ότι έπραξε τοϋτο μετά δικαιότητος 
κα ί έπιτυχίας. Διότι είναι γεγονός ότι μία νομική κοινωνία μέ υψηλόν πολιτισμόν, 
τεχνικήν καί κανονισμόν τών συναλλαγών, μέ διαφοροποιημένας συνθήκας ζωής, δεν 
είναι δυνατόν νά έξυπηρετηθή μέ έν αύστηρώς τυποποιημένον καί άκαμπτον δίκαιον 
τών νόμων. ’Ανακύπτει ένταΰθα άφ’ έαυτοΰ έξ αύτών τούτων τών αναγκών τής ζωής 
ή ανάγκη τής άναπτύξεως, παρά τό «ju s strictum », ενός δικαίου έπιεικείας, -καθι
στώντας δυνατήν τήν προσαρμογήν τής νομοθετικής ρυθμίσεως εις τά πολλαπλά 
ατομικά δεδομένα τής ειδικής περιπτώσεως.

Πάντως διά τοΰ τρόπου τούτου διαπράττεται έν τόλμημα, τό τόλμημα ποιά.ς 
τίνος άβεβαιότητος καί άοριστίας τοΰ δικαίου. Ό  κίνδυνος όμως νά μεταβληθή ή 
εννομος τάξις εις άσαφές ρευστόν περιπτωσιακόν δίκαιον, δέν είναι ποσώς τοσον 
μέγας, όσον παρέστησε τοΰτον ό Hedemann. Διότι, καί έάν ακόμη ό ίδιάζων χαρα- 
κτήρ τής ειδικής περιπτώσεως ληφθή ύπ’ οψιν έν τή σφαίρα τών γενικών ρητρών τοΰ 
Έπιεικοΰς Δικαίου, σχηματίζονται έν τούτοις βαθμηδόν έν τή άναπτυσσομένη μονίμω 
πρακτική κατευθυντήριοι γραμμαί καί βασικοί κανόνες, εις τούς όποιους ή πρακτική 
•προσκολλαται λόγω τής άνάγκης ασφαλείας τής τάξεως καί τοΰ δικαίου. Γεννά.ται 
ούτως έν προκειμένω μία άκρως ένδιαφέρουσα εναλλαγή ατομικής ρυθμίσεως και 
σχηματισμοΰ τυπικοΰ δικαίου.

’Ανακύπτει όμως ουτω τό δεύτερον έρώτημα, τό όποιον περιλαμβάνεται εις 
τό θέμα ήμών : Πώς πρέπει νά συμπεριφέρηται ό δικαστής έναντι τής άτομικότητος 
τής περιπτώσεως, περί τής όποιας πρέπει ούτος νά κρίνη ;

'Η σχέσις τοΰ δικαστοΰ προς τήν άτομικότ/)τα είναι διάφορος τής τοΰ νομο- 
θέτου. ’Ενώ δηλαδή, ώς εϊδομεν, εις τον νομ,οθέτην ή άτομικότςς αύτή καθ’ έαυτήν 
είναι απροσπέλαστος, τόσον άναφορικώς προς τήν πρόβλεψιν τών περιπτώσεων, όσον 
καί λόγω τής κατ’ άνάγκην άφηρημένης ρυθμίσεως τοΰ νόμου, άντιθέτως ό δικαστής 
εύρίσκεται άπ’ ευθείας άντιμέτωπος αυτής. Δύναται νά διακρίνη διά ζώσης παρα
τηρήσεως τον ίδιάζοντα χαρακτήρα τής περιπτώσεως καί νά λάβη τοΰτον ύπ’ οψιν 
του κατά τοσοΰτον, καθόσον, αμέσως τουλάχιστον, άφορα μόνον εις τήν συγκεκρι- 
μένην ειδικήν περίπτωσιν, ήν οφείλει νά ρυθμίση.

'Ο δικαστής όμως βλέπει, εις ώρισμένας περιπτώσεις, περισσότερον τοΰ 
■δέοντος έν τή άτομικότητι τής περιπτώσεως. Πρέπει νά άναλογίζηται έπίσης πάν-
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•τότε ότι δεν θά άποφασίση μόνον προκειμένου περί της νυν προκειμένης περιπτώσεως, 
•άλλα βεβαίως έν τώ μέλλοντι θά έχη νά αντιμετώπιση ώς δικαστής καί πλήθος άλ
λων όμοίων περιπτώσεων. 'Η δικαιοσύνη όμως άπαιτεΐ παρ’ αύτοΰ νά μή προσαρμό- 
■ζη την άπόφασίν του εις την ειδικήν μόνον περίπτωσιν, άλλά καί νά έκδίδη όμοιας 
αποφάσεις επί πασών των άνατιθεμένων εις αύτήν όμοίων υποθέσεων. Διά τον λόγον 
τούτον ούτος δεν πρέπει νά άποοροφηθή τελείως έκ τής άτομικότητος τής υπό κρίσιν 
ειδικής περιπτώσεως, άλλά μάλλον θά πρέπη νά καταβάλη προσπάθειαν, ίνα έξεύρη 
τά στοιχεία εκείνα, τά όποια είναι όμοια εις τά πολλαπλά φαινόμενα τής ζωής 
καί τά όποια, ώς έκ τούτου, είναι δυνατόν νά μεταχειρισθή τις κατά τήν νομικήν 
ρύθμισιν κατά, τον αύτόν τρόπον. Κατά τήν εφαρμογήν επομένως του δικαίου γεννάται 
πάντοτε τό ζήτημα, μέχρι ποιου σημείου θά προχωρήση ό δικαστής εις τήν έκτίμησιν 
του ατομικού χαρακτήρος τής περιπτώσεως καί πότε άντιθέτως πρέπει νά παραβλέψη 
τούτον χάριν τής ομοιομορφίας των δικαστικών άποφάσεων.

’Εάν παρατήρηση τις τήν γερμανικήν πρακτικήν του δικαίου των τελευταίων 
•δεκαετηρίδων, θά διαπιστώση ότι κατά τό διάστημα τούτο ή άτομικότης τής περι-
πτώσεως λαμβάνεται πολύ περισσότερον ύπ’ όψιν ή κατά τό παρελθόν, καί μάλιστα 
καί έκεΐ ακόμη, ένθα ό δικαστής δεν παρακινείται ρητώς ή σιωπηρώς εις τούτο ύπό 
τού νομοθέτου. Παραδείγματα διά τήν τάσιν ταύτην προς έξατομίκευσιν παρουσιά
ζονται πολυάριθμα εις όλους τούς κλάδους τού δικαίου, θά άναφέρωμεν δέ ενταύθα 
ολίγα μόνον τοιαΰτα έκ τού Ποινικού Δικαίου.

Διαφωτιστικαί έν προκειμένω είναι αί μεταβολαί, αί όποΐαι έπραγματοποιή- 
θησαν έν τη σφαίρα τού ποινικού δικαίου, όσον αφορά εις τούς λόγους, οΐτινες άπο- 
κλείουσι τήν ποινήν. Ό  νομοθένης άνακαλεΐ έν προκειμένω τάς άπειλάς του, περί 
επιβολής ποινής εις ώρισμένας τυπικάς έξαιρετικάς καταστάσεις, μεταξύ ών ή άμυνα 
καί η καταστασις αναγκης είναι αί σπουδαιότεραι. ’Επί μακρόν λοιπόν χρόνον ένο- 
μίζετο ότι ό δικαστής ώφειλεν απλώς νά έφαρμόση τούς νομικούς τούτους ορισμούς 
άκριβώς, ώς ούτοι δίδονται, ίνα άχθη πάντοτε εις όρθάς αποφάσεις. 'Η πεποίθησις 
όμως αυτή έγκατελείφθη κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας. Καί ένταΰθα παρατη
ρούνται επι τών ανακυπτουσών περιπτώσεων άτομικαί τινες περιπτώσεις, αί όποΐαι 
παρεκκλινουσι τής τυπικής άμύνης καί καταστάσεως άνάγκης καί έχουσιν ανάγκην 
'νά ληφθώσιν ιδιαιτέρως ύπ’ όψιν.

’Άς άσχοληθώμεν κατά πρώτον μέ τήν άμυναν. Ό νόμος καθορίζει έν προκει
μένω ότι δύναταί τις νά άμυνθή κατά μιας παρούσης αδίκου έπιθέσεως διά τού 
τραυματισμού τού έπιτιθεμένου (σωματικός τραυματισμός, βλάβη πραγμάτων, 
■εκτάκτως δέ καί διά τού φόνου τού έπιτιθεμένου) καί ότι ή άμυνα έπιτρέπεται 
κατά τοσοΰτον, καθ’ όσον αυτή είναι άναγκαία διά τήν άπόκρουσιν τής έπιθέσειος.

Εις περίπτωσιν, κατά τήν όποιαν ήθέλομεν έφαρμόσει τήν διάταξιν κατά 
τά γενικά χαρακτηριστικά τής έννοιας της, τότε θά ήδύνατο ό ύποστάς τήν έπί- 
θεσιν νά φονεύση άτιμωρητεί τον άλλον, ό όποιος θέλει νά άποσπάση βιαίως άπ’ 
αύτοΰ εν πυρεΐον, εάν ό έπιτιθέμενος είναι τόσον έπίμονος καί φορτικός, ώστε ή 
κατοχή τού πυρείου νά μή δύναται νά διαφυλαχθή άλλως ή διά τής διαπράξεως 
τού φόνου. Έν οψει τοιούτων καί άλλων όμοίων παραδειγμάτων έγίνετο άπό μακροΰ 
λόγος περί μιας «φονικής ήθικής» τού ίσχύοντος δικαίου περί άμύνης καί ύπε- 
δεικνύετο ότι ή νομοθετική ρύθμισις, όσον άφορα εις τήν χορήγησιν τού δικαιώ
ματος τής άμύνης, ήτο λίαν άκαμπτος καί οξεία. Κατεβάλλετο όμως άρχικώς ή 
προσπάθεια νά αποκρουσθίοσιν αί ώς άνω αιτιάσεις διά τού έπιχειρήματος ότι ό 
επιτιθέμενος εύρίσκεται έν άδίκω καί ώς έκ τούτου είναι ύπόχρεως νά άνεχθή 
μίαν δραστικήν άμυναν. Κατ’ αύτόν τον τρόπον ύπεστηρίζετο ή ύφισταμένη νομο
θετική ρύθμισις διά τής άρχής, καθ’ ήν «τό δίκαιον δεν έχει άνάγκην νά ύποχωρή 
προ τού άδικου».
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Βαθμηδόν έν τούτοις έπεκράτησεν ή άντίληψις ότι τδ δικαίωμα τής άμύνης 
δεν δύναται νά άσκήται άπεριορίστως καί οτι έπρεπε νά άπαγορευθή τούτο εις 
περίπτωσιν, κατά την οποίαν—παρά την ΰπαρξιν των νομίμων προϋποθέσεων—ή 
άσκησις τούτου παρουσιάζεται έν τή συγκεκριμένη περιπτώσει ώς κατάχρησις. 
Επειδή δμως αί περιστάσεις έκεΐναι, αΐ όποΐαι δύνανται νά άγάγωσιν εις περιορι
σμόν ή άρνησιν του δικαιώματος τής άμύνης, είναι λίαν διάφοροι καί δεν είναι δυ
νατόν νά προβλεφθώσιν, είναι άδύνατον νά περιωρίσωμεν τδ δικαίωμα τής άμύνης 
δι’ ένδς γενικού κανονιστικού τύπου. Δύναταί τις άπλώς νά εΐπη δτι ό δικαστής 
δύναται ν’ άποκρούση την έπίκλησιν περί έφαρμογής τού δικαιώματος τής άμύνης, 
όταν, βάσει τής ύφισταμένης καταστάσεως των πραγμάτων, δύναται νά δεχθή δτι 
δ καθ’ ού ή έπίθεσις θά είχε τήν δυνατότητα ν’ άποφύγη την έπίθεσιν ή ν’ άποφύγη 
άλλως τήν κατάστασιν τού κινδύνου. Κατά τδν τρόπον τούτον παρενεβλήθη εις τήν 
διάταξιν περί άμύνης μία περιοριστική κοινωνικο-ηθική διόρθωσις, ή οποία έξουσιο- 
δοτεϊ τδν δικαστήν νά άρνηθή έν τή δεδομένη περιπτώσει, καί δή έν δψει τού άτο- 
μικοΰ χαρακτήρος τής περιπτώσεως, έν δικαίωμα άμύνης, τδ όποιον θά έ'πρεπε νά 
γίνη δεκτδν κατά την γενικήν ρύθμισιν τού νόμου.

Κατά τδν τρόπον τούτον είναι δυνατόν νά ύπάρξη άποκλεισμδς τού δικαιώ
ματος άμύνης, έάν ό καθ’ ού ή έπίθεσις προεκάλεσε τήν κατάστασιν άμύνης ό ίδιος 
διά τής προκλητικής συμπεριφοράς του ή έάν έχη μέ τδν έπιτεθέντα συγγενικήν τινα 
σχέσιν ή σχέσιν υφισταμένου πρδς προϊστάμενον, ή οποία άπαιτεΐ ιδιαιτέρως λεπτήν 
στάσιν. ’Επίσης, δταν ό επιτεθείς είναι καταφανώς παράφρων ή εις κατάστασιν μέθης, 
έάν τελή εις προφανή πλάνην περί τής πραγματικής καταστάσεως, ιδίως δέ δταν τδ 
μέτρον τής άμύνης θά έπέφερεν εις τδν έπιτιθέμενον μίαν δυσαναλόγως μεγάλην 
βλάβην.

Άναμφισβητήτως τδ δικαίωμα άμύνης, διά τής εισαγωγής εις αύτδ της κατ’ 
άνάγκην άορίστου κανονιστικής προσθήκης τής περιπτώσεως δυνατότητος άποφυγής 
τής έπιθέσεως ή τού κινδύνου έκ μέρους τού καθ’ ού ή έπίθεσις, άπόλλυσι τήν στα
θερών του μορφήν καί ή άπόφασις τού δικαστηρίου εις τάς περιπτώσεις τής άμύνης 
χάνει τήν βεβαιότητά της. "Αν καί δμως ή έξέτασις τού άτομικού χαρακτήρος μή 
τυπικών περιπτώσεων άμύνης θά άγάγη κατ’ άνάγκην εις πολλαπλώς διάφορον 
ρύθμισιν έν τή έξελίξει τού δικαίου τών καθ’ έκαστα περιπτώσεων, δέον νά δεχθώ- 
μεν δτι θά έπέλθη έν τούτοις άργότερον βαθμηδόν καί πάλιν δωρισμένος σχηματισμός 
τύπων εις τήν παγίαν πρακτικήν τών δικαστηρίων. Κατά τδν τρόπον δέ τούτον 
τελικώς θά έπέλθη βαθμιαίως έ'ν τινι μέτρω ισορροπία μεταξύ τής έξατομικευούσης 
δικαιοσύνης καί τής τάσεως πρδς ομοιομορφίαν καί άσφάλειαν τού δικαίου.

Καί ή διάταξις διά τήν κατάστασιν άνάγκης έ'χει ένίοτε άνάγκην μιά.ς έξατο- 
μικευτικής συμπληρώσεως, διά τής οποίας θά καταστώσιν έλαστικά τά δρια τής 
άπαλλαγής άπδ τής ποινής. Εις τδν νόμον λαμβάνεται ύπ’ οψιν τδ γεγονός δτι, 
έάν ό άνθρωπος εύρεθή εις άμεσον κίνδυνον τής ζωής του ή σοβαρόν κίνδυνον τής σω
ματικής του άκεραιότητος, ύπόκειται κατά γενικόν κανόνα κατά τοσοΰτον εις τήν 
έπίδρασιν τού ένστικτου τής αύτοσυντηρήσεως, ώστε δέν διστάζει νά ζημιώση 
άλλους, ίνα σώση τήν ζωήν καί τήν υγείαν του. Τήν έλλειψιν ταύτην τού ηρωισμού,, 
ή οποία άπανταται κατά τυπικόν τρόπον εις τδν μέσον άνθρωπον, θεωρεί ό νομοθέ- 
της ώς γεγονός μή έπιδεχόμενον μεταβολήν καί άναγνωρίζει ώς συγγνωστήν τήν 
πρά.ξιν, ή οποία ένεργεΐται έν καταστάσει άνάγκης καί ή οποία έπιφέρει ζημίας εις 
τήν σωματικήν άκεραιότητα, τήν ζωήν ή εις τά περιουσιακά στοιχεία άλλων.

'Τπάρχουσιν έν τούτοις έπαγγελματικοί τινες κύκλοι, εις τδ έπαγγελματικόν 
καθήκον τών όποιων περιλαμβάνεται ή ύποχρέωσις νά άποκρούουν κινδύνους, οι. 
όποιοι άπειλοΰσιν άλλους, κύκλοι θέτοντες έν προκειμένω εις δευτέραν μοίραν τήν 
[δικήν των άσφάλειαν. Ουτω π.χ. ό άστυνομικδς είναι ύπόχρεως νά μή διστάση,
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νά έπέμβη εις περίπτωσιν γενικών κινδύνων ή ταραχών έπί τώ λόγω ότι ουτω πράτ- 
των 0ά θέση εις κίνδυνον την ζωήν του ή την σωματικήν του ακεραιότητα. Καί ό 
έπαγγελματίας οδηγός ορειβατών είναι ύπόχρεως νά αντιμετώπιση τούς κινδύ
νους, ίνα σώση έν περιπτώσει κινδύνου έπί τού ορούς τούς όρειβάτας, οί όποιοι ένε- 
πιστεύθησαν εις αύτόν. Ό ιατρός καί τό βοηθητικόν προσωπικόν του όφείλουσιν 
έν περιπτώσει διαδόσεως επιδημιών νά μή δειλιάσωσι καί νά μή σκεφθώσι τον κίν
δυνον μεταδόσεως τής νόσου. Μέχρι ποιου σημείου όμως εις τοιαύτας καί εις άλλας 
περιπτώσεις έξικνεΐται τό καθήκον τής άντιμετωπίσεως τού κινδύνου—τό όποιον 
πάντως ουδέποτε φθάνει μέχρι τής βεβαίας θυσίας τής ιδίας ζωής—τούτο δύναται 
νά καθορισθή άπλώς κατά τρόπον διάφορον διά τούς διαφόρους έπαγγελματικούς 
κύκλους, καί, έντός τών κύκλων τούτων, καί πάλιν μόνον άναλόγως τής ατομικής 
περιπτώσεως, κατόπιν έξετάσεως τών ιδιαιτέρων συνθηκών τής περιπτώσεως ταύτης.

Εύρισκόμεθα ουτω προ ενός γενικωτέρου ζητήματος, τό όποιον κέκτηται ιδι
αιτέραν σπουδαιότητα διά τό θέμα ημών, ήτοι έάν καί μέχρι ποιου σημείου, διά 
την κρίσιν τής ν ο μ ι κ ή ς  ύ π α ι τ ι ό τ η τ ο ς  δέον νά ληφθή ύπ’ όψιν ή άτο- 
μικότης. Έν προκειμένω ύφίσταται βασική διαφορά μεταξύ τής παρατηρήσεως τών 
άσχολουμένων εις τό αστικόν δίκαιον καί τών άσχολουμένων εις τό ποινικόν δί
καιον. Διαφορά έξαιρετικώς ένδιαφέρουσα καί δίδουσα αφορμήν εις συμπεράσματα.

Άρχόμεθα κατά πρώτον έκ τής έννοιας τής ύπαιτιότητος έν τώ δικαίω τών 
δικαιοπραξιών τού αστικού δικαίου. ’Ενταύθα πρόκειται ίδίιυς διά τον ορισμόν τής 
έννοιας τής άμελείας, ήτις ορίζεται ούς «ή μή έπίδειξις τής έν ταΐς δικαιοπραξίαις 
απαιτουμενης προσοχής». Έν τή καταμετρήσει τής προσοχής, ή όποια είναι άναγκαία 
έν ταΐς δικαιοπραξίαις προς άποφυγήν έπιζημίων συνεπειών, λαμβάνεται μέν απο
λύτως ύπ’ όψιν ή άτομικότης τ ώ ν  π ε ρ ι σ τ ά σ ε ω ν ,  ούδαμώς όμως λαμβά- 
νονται ύπ’ οψιν αί άτομικαί ικανότητες, γνώσεις καί δεξιότητες τού προσώπου 
έκείνου, ό όποιος έπέφερε μίαν ζημίαν. Έπιμένουσι δηλαδή εις τά τυπικά προαπαι- 
τούμενα, ως π.χ. τάς κανονικάς γνώσεις τού ιατρού, τήν δεξιοτεχνίαν τού χειρο
τέχνου. Η ενστασις τού προξενήσαντος τήν ζημίαν ότι οϋτος, χωρίς νά εχη ώς προς 
τούτο υπαιτιότητα τινα, έστερεΐτο τών κανονικών γνώσεων, δεξιοτεχνιών καί ικα
νοτήτων δεν θά γίνη δεκτή παρά τού πολιτικού δικαστοΰ. Π.χ. δεν θά γίνη δεκτός 
° '-σχυρισμος τού ιατρού ότι ή έκπαίδευσίς του εις τό πανεπιστήμιου ή τήν κλινικήν 
ύπήρξε κακή ή τού χειροτέχνου ότι ή δεξιοτεχνία τών δακτύλων του είχε μειωθή 
συνεπεία άσθενείας.

’Αμέλειαν ύπό τήν έννοιαν τού αστικού δικαίου διαπράττει ό ιατρός ή όχειρο- 
τεχνης, εαν υπολειφθή ούτος τού κανονικού μέτρου τών γνώσεων καί τής δεξιοτε- 
χνιας ή τής προσοχής, η οποία δέον νά άναμένηται κανονικώς καί τήν όποιαν ανα
μένει τις εις την δεδομενην περιστασιν από ένα ιατρόν ή'ένα χειροτέχνην. 'Η άτο- 
μικοτης του ως ανθρώπου δεν δυναται ενταύθα νά ληφθή ύπ’ όψιν, διότι έν τή σφαίρα 
τής αστικής εύθύνης δέν πρόκειται περί τής προσωπικής ευθύνης. Ό  περί ού πρό
κειται ελαβε μέρος εις την δικαιοπραξίαν μ.όνον ύπό τήν τυπικήν’ μορωήν του ώς 
ιατρός ή ως χειροτέχνης και μόνον ύπό τήν ιδιότητά του ταύτην καί τήν έπαγγελμα- 
τικην του θεσιν τίθεται υπο συζητησιν ή άποτυχία του, οσάκις πρόκειται περί τού 
ζητήματος τής ύποχρεώσεώς των προς άποζημίωσιν.

Ολως διάφορον παρουσιάζεται τό ζήτημα τής ύπαιτιότητος εις τό ποινικόν 
δίκαιον. Δεδομένου ότι ενταύθα πρόκειται νά καθορισθή ή ολοσχερούς διά τής ηθικής 
ύιαμορφίϋθεΐσα προσο^πικη ευθυνη, πρέπει νά άπαιτήσωμεν άπό τον ποινικόν δι
καστήν οσον αφόρα εις το ζητημα τής ύπαιτιότητος την λεπτοτέραν εργασίαν, δηλαδή 
•την εξακρίβωσιν καί τήν έξέτασιν τής προσωπικής άτομικότητος τού κατηγορουμέ
νου ήτοι τής ευφυΐας του, τής μορφώσεώς του, τών γνώσεών του, τής άντιλήψεώς 
του, τής ικανοτητος του προς εξακρίβωσιν, τής παρατηρητικότητός του, τής μνήμης
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του, έν άλλαις λέξεσι των ικανοτήτων καί δεξιοτήτων του δράστου. Κατά τον τρόπον 
τούτον έν τή ποινική έξετάσει τής ύπαιτιότητος δέον νά γίνη όσον τό δυνατόν μεγα- 
λυτέρα προσαρμογή εις τον άτομικόν χαρακτήρα των περιστάσεων καί των προ
σώπων.

Έ ν τούτοις ύφίσταται καί ενταύθα έν ύστατον όριον, τό όποιον δεν έπιτρέ- 
πεται νά ύπερβή τις. Δεν δύναται δηλαδή νά γίνη δεκτός ό ισχυρισμός του κατη
γορουμένου ότι είναι έκ φύσεως έπιπόλαιος, οκνηρός την σκέψιν ή άδυνάτου χαρα- 
κτήρος καί δεν ήδύνατο ώς έκ τούτου νά πράξη ούδέν άλλο ή νά άφήση τά πράγ
ματα νά συμβοΰν οΰτω. ’Ενταύθα ισχύει ό κανών «δύνασαι, διότι οφείλεις». Καί εάν 
ακόμη αί γνώσεις, αί ικανότητες, αί πνευματικαί δυνάμεις έκάστου κατηγορουμένου, 
είναι διάφοροι καί δέον νά ληφθώσιν ύπ’ όψιν ώς τοιαϋται, έν τούτοις τό μέτρον τής 
έντάσεως, τό όποιον απαιτείται παρά των υποκειμένων εις τό δίκαιον, ίνα συμπερι- 
φέρωνται ούτοι έννόμως, είναι ένιαίον. Το μέτρον τής έντάσεως προς έκτέλεσιν του 
καθήκοντος ορίζεται ώς γενικόν, κατά τήν περί δικαίου άντίληψιν του συνόλου, συμ- 
φώνως προς τάς «άντιλήψεις πάντοον των σιυφρόνως καί δικαίως σκεπτομένων». 
"Οθεν γενικώς δύναταί τις νά ΐσχυρισθή ότι ή περί τής ύπαιτιότ/]τος κρίσις τοΰ ποι
νικού δικαστού κατέληξεν εις μίαν ΐδιάζουσαν παλινδρομικήν διαδικασίαν άξιολογή- 
σεως, ή οποία έν άρχή μέν ά,γει πλήρως εις τήν έξέτασιν των ατομικών στοιχείων, 
ίνα όδηγήση έν τούτοις κατόπιν πάλιν όπίσω εις τήν γενικότητα, τούτέστιν εις τον 
κανόνα τής ά ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ω ς ,  ό όποιος πρέπει νά εχη τήν ικανότητα νά γενι- 
κεύηται, δηλαδή νά δύναται νά έφαρμοσθή επί όμοιων ή άναλόγων περιπτώσεων.

Θά έπρεπε νΰν νά ύποθέση τις ότι τούλάχιστόν εις μίαν σφαίραν τής δράσεως 
τοΰ δικαστού ή άτομικότης έχει άπεριόριστον έπίδρασιν, ήτοι έν τή καταμετρήσει 
τής ποινής έπί τού ώς ενόχου κριθέντος'άνθρώπου. ’Ασφαλώς έπήλθεν έν προκει- 
μένω, καί μάλιστα ιδιαιτέρως έν προκειμένω, κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας μία 
σοβαρά μετατόπισις τού κέντρου τού βάρους προς τήν πλευράν τής έξετάσεως των 
ατομικών στοιχείων, ή όποια βασίζεται έπί τής μεταβάσεως από τοΰ «ποινικοΰ 
δικαίου τής πράξεως», εις τό «ποινικόν δίκαιον τοΰ δράστου». Ένω δηλαδή πρό- 
τερον ό δικαστής ήρκεΐτο εις τό νά όρίση μίαν ποινήν, ή όποια, ώς μέτρον άνταποδό- 
σεως, ήδύνατο νά ίσορροπήση τήν άξιόποινον πράξιν, καί ή όποια θά έπρεπε συνεπώς 
νά εύρίσκηται εις ορθήν άναλογίαν προς τήν πράξιν ταύτην, πρέπει σήμερον νά λάβη 
ούτος ύπ’ οψιν του τον δράστην ώς συγκεκριμένον πρόσωπον έν όλοκλήρω τή διαμορ
φώσει τής προσωπικότητάς του.

Ό  ποινικός δικαστής δεν πρέπει νά βλέπη τον άφηρημένον δράστην ενός αδι
κήματος, άλλ’ ολόκληρον τον ά.νθρωπον, διά τον οποίον καταβάλλεται προσπάθεια, 
όπως άνακτηθή έκ νέου ύπό τής όλότητος διά τής κατά τρόπον παιδαγωγικόν δια- 
μορφο^θείσης ποινής, έφ’ όσον ύφίσταται ακόμη έλπίς διά τήν κοινωνικήν του ανα
προσαρμογήν. Πρόκειται λοιπόν, έν όψει τών τάσεων τούτων τής συγχρόνου ποινικής 
πολιτικής, αίτινες είναι κατά κύριον λόγον τάσεις ειδικής προλήψεως, περί μιας 
προσπάθειας διεισδύσεως εις τον πυρήνα τής προσωπικότητος τοΰ εις ποινήν ύπο- 
βαλλομένου, ή όποια εις πολλάς μέν περιπτώσεις επιτυγχάνει, εις άλλας όμως άπο- 
-τυγχάνει καί ή όποια πάντως οφείλει νά άνα 
έλπίς έπιτυχίας.

Συνεπώς ή άπόφασις, καί ιδίως τό ζήτημα, έάν πρέπη νά παρασχεθή εις τον 
καταδικασθέντα ή ευκαιρία μιά.ς άναστολής ή διακοπής τής ποινής, έξαρτώνται 
άποκλειστικώς έκ τής ορθής προγνώσεως περί τής μελλοντικής συμπεριφοράς έκείνου, 
εις τον όποιον πρόκειται νά έπιβληθή ή ποινή, καί ιδίως έκ τοΰ κατά πόσον ούτος 
είναι δεκτικός έπηρεασμοΰ έκ τής έκτελέσεως τής ποινής. Τοΰτο όμως δεΤ είναι 
δυνατόν νά γίνη χωρίς τυποποίησιν καί κατάταξιν, διότι είναι άνάγκη νά κατα- 
βληθή προσπάθεια νά ύπαχθή ή συγκεκριμένη παράστασις τοΰ δράστου, τήν όποιαν

ληφθή, έάν καί έφ’ όσον ύφίσταται
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έχει προ αύτοΰ ό δικαστής, εις έκείνας τάς κατηγορίας των εγκληματικών τύπων, 
περί των όποιων έχει ήδη συναχθή έγκληματολογική πείρα. Άλλα καί ή τάξις τής 
έκτελέσεως της ποινής εις σωφρονιστικά ιδρύματα, ήγαγεν εις την άνάγκην ώρι- 
σμένων κατατάξεων, ώς π.χ. άφ’ ενός άναφορικώς προς τούς ύποβαλλομένους τό 
πρώτον εις ποινήν καί άφ’ έτέρου άναφορικώς προς τούς καθ’ υποτροπήν έγκλημα- 
τοΰντας. Πάντως καί ενταύθα τίθεται εις τό πεδίον έπιδράσεως τών προσωπικών 
στοιχείων εν άνυπέρβλητον όριον.

Διά τών ώς άνω κλείει ή σειρά τών παραδειγμάτων, δύστε νά δυνάμεθα πλέον 
νά συναγάγωμεν τά άναγκαιοϋντα συμπεράσματα. Έ ν συνάψει δυνάμεθα νά εΐπωμεν 
ότι σήμερον τόσον κατά τήν έκδοσιν τών νόμων, όσον καί κατά την εφαρμογήν αυτιών 
ή άτομικότης τής περιπτώσεως καί τού εις ταύτην μετέχοντος άνθρώπου λαμβάνεται 
πολύ περισσότερον ύπ’ όψιν ή πρό τινων δεκαετηρίδων. Τούτο δ’ είναι τελικώς άπλοΰν 
άποτέλεσμα μιας γενικής τάσεως τής εποχής ήμών. Τής τάσεως τούτέστιν μεταβά- 
σεως έκ τού τοπικού—έννοιολογικού εις τό ατομικόν—καταφανές. 'Η έξέλιξις αΰτη 
διαπιστοΰται γενικώς καί εις τά νέα φιλοσοφικά ρεύματα. Έκτος τής φιλοσοφίας καί 
ή κοινωνιολογία καί ή ψυχολογία συνετέλεσαν εις τό νά έμβαθύνωμεν τάς παρα
τηρήσεις μας εις τον κόσμον τής πραγματικότητος, εις τρόπον ώστε νά εΐμεθα εις 
θέσιν νά άντιλαμβανώμεθα καλλίτερον ή πρότερον τά πραγματικά φαινόμενα τού 
κόσμου έν τή πολλαπλότητι καί τή ιδιομορφία των.

’Ακόμη περί τό τέλος τού παρελθόντος αίώνος ήξίου τις άπό τον νομομαθή 
πρό παντός μαθηματικήν σαφήνειαν, όξυτάτην διάκρισιν τών εννοιών καί ώυχράν 
άδιαφορίαν διά τό πρόσωπον. Έν τώ μεταξύ όμως ή ιδεώδης εΐκών τού νομομαθούς 
μετεβλήθη σημαντικώς. ’Ασφαλώς καί σήμερον ούδείς δύναται νά συστήση εις τον 
νομομαθή νά άπαλλαγή τής ύπό πολλών γενεών έπεξεργασθείσης έννοιολογίας τού 
κλάδου του καί νά δικάζη απλώς καί μόνον εις πάσαν ειδικήν περίπτωσιν συμφώνους 
προς τό ελεύθερον περί δικαίου συναίσθημά του. Γνωρίζουν ότι είναι συνυπεύθυνος 
διά τήν καλήν τάξιν τής κοινωνικής ζωής ήμών, ό νομομαθής πρέπει νά έχη πάντοτε 
συνείδησιν, ότι ή άνευ κανόνων άπόδοσις τού δικαίου θά ήγεν εις διάλυσιν τής κοι
νωνικής τάξεως, εις αυθαιρεσίαν καί άδικίαν.

Έξ άλλου όμως ό καλός νομικός δεν πρέπει νά άρκήται εις τό νά άπονέμη 
τό δίκαιον, βάσει μόνον τιών εννοιών καί τών κανόνων. Πρέπει νά έχη τήν άνεξαρ- 
τησίαν καί τήν δύναμιν τής κρίσεως, νά ή δίκαιος απέναντι τής ΐδιαζούσης μορφής, 
τήν οποίαν όνομάζομεν άτομικότ/)τα, εάν καί έφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν εις αυτόν 
κατά τήν ιδέαν καί τούς σκοπούς τού δικαίου. Εις αυτόν άπόκειται νά άντιληφθή, 
τί άπαιτοΰσι παρ’ ήμών τά πράγματα, τά όποια περιβάλλουν ήμάς έν τή πολλαπλή 
ιδιορρυθμία των, έτι μάλλον όμως, τί όφείλομεν εις τούς συνανθρώπους ήμών, τών 
οποίων έχομεν ώς έργον νά άρο^μεν τάς φροντίδας καί τήν άνάγκην, ώς καί νά τακτο- 
ποιήσωμεν τάς σχέσεις των, αί όποΐαι περιήλθον εις άταξίαν.

-ΙΛ - «



ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣ 
Ή

ΠΩΣ ΘΑ Γ1ΝΗΣ ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
'Τπο τοϋ Συμβούλου τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου

---------------------------  καί Διδάκτοροε τοϋ Δικαίου ---------
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

(Σ υν εχ ε ία  εκ τοϋ προηγουμένου)
IV. 0  ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΤΟΥ

II. Ή  άσκησις των καθηκόντω ν τοϋ αρχηγού ή τοϋ προϊσταμένου.
Α' . Ή τέχνη τοϋ δ ιο ικεϊν.

1 .  '0  καλός αρχηγός ο φ ε ίλε ι νά κάμνη τούς υφ ισταμένους του νά 
έργάζωνται κ α ινά  τον βοηθούν εις τό έργοντου.

'Όπως έσημειώσαμεν καί εις προηγούμενον κεφάλαιον, ό άρχηγός δέν είναι 
δυνατόν να διεξαγάγη τά πάντα μόνος του. 'Η αποστολή του συνίσταται εις τό νά 
προβλέπη, νά όργανώνη, νά διατάσση, νά συντονίζη, νά σχεδιάζη, νά έλέγχη.

’Εάν κατατρίβεται μέ τάς λεπτομέρειας, θά χάση ασφαλώς την συνθετικήν 
άποψιν του έπιδιωκομένου σκοπού καί δέν θά είναι εις θέσιν ν’ άσχοληθή μέ τήν άντι- 
μετώπισιν των γενικωτέρων προβλημάτο^ν.

Ως εκ τούτου έχει τήν άνάγκην καλών καί άξιων συνεργατών, εις τούς οποίους 
να μεταβιβάση μέρος τής εξουσίας του. Κατά τον Λυωταί ή διοίκησις ασκείται 
εκ τών άνω προς τά κάτω καί εις δλας τάς βαθμίδας τής ίεραρχικής κλίμακος. 
Ούτως εις τήν πραγματικότητα δέν υπάρχει εις καί μόνον άρχηγός, άλλα μία πυ- 
ραμις ολοκληρος άρχηγών, έκαστος τών οποίων δρα εις τον κύκλον τής άρμοδιό- 
τητός του.

’Εκείνο τό όποιον έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά τον άρχηγον είναι νά μάθη 
εις τους συνεργάτας του πώς νά έργάζωνται συστηματικούς καί άποδοτικώς ώστε 
νά τον βοηθούν άποτελεσματικώς εις τό έργον του.

Δέν δύναται νά θεωρηθή καλός ό άρχηγός εκείνος, ό όποιος επειδή δέν έχει 
εμπιστοσύνην εις κανένα άλλον πλήν μόνον εις τον έαυτόν του, προσπαθεί νά προ- 
φθαση δλα μόνος του, έργαζόμενος προς τούτο νυχθημερόν. 'Όπως έλεγεν ό Λυωταί 
δια τους τοιούτους αρχηγούς, άσφαλ.ώς δέν .γνωρίζουν ούτοι πώς νά χρησιμο
ποιούν επωφελώς τάς διαθεσίμους ώρας των.

Ο άξιος άρχηγός δέν είναι έκεΐνος πού ((πνίγεται στή δουλειά», άλλά έκεΐνος 
που κατωρθωσε νά διευθετήση κατά τοιοΰτον τρόπον τά πράγματα, ώστε νά εύρίσκη 
πάντοτε καιρόν να εποπτεύη καί νά έλέγχη, ώς έπίσης νά έρχεται εις προσωπικήν

'  f I C- τ ---Μ Ι  Τ Γ Λ Ο / Λ / Ι  I Λ / / Τ Ι Μ  ,—  .  — Α Σ . .  ~  ~ ____ _ ! ί .  . . .  . . I ____ . . .  A _________

του αρχηγού.
Αλλα δια να έπιτύχη τούτο θά πρέπει νά έχη ευρει τούς καταλλήλους συνερ- 

γατας, τους οποίους καί νά χρησιμοποιή άναλόγως τής ικανότητάς των καί εις τούς 
οποίους νά έχη μ,εταβιβάσει μέρος τής ίδικής του έξουσίας.

του
γάλ

Ρ~ */ ,/ ί , y t, ‘ , \ * > ----ΓΙ--------1 Ζ ---------- ~-------  JΡι7Α'ί1) οτ!· οσον ικανωτερος είναι ένας άρχηγός εις τήν τέχνην τής έκλογής καί τής
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καταλλήλου χρησιμοποιήσεως των συνεργατών του, τόσον καί περισσότερόν είναι 
ό ένδεδειγμένος νά άναβή υψηλότερα εις την ίεραρχικήν κλίμακα καί νά έπωμισθή 
μεγαλυτέρας εύθύνας. Εις τό ζήτημα δέ τοϋτο ακριβώς έγκειται καί ή διαφορά 
μεταξύ των διαφόρων αρχηγών. Είναι σύνηθες το φαινόμενον, έκεΐ όπου ό ένας 
■δεν κατώρθωσε νά έπιτύχη τίποτε, ό άλλος νά έχη φέρει τά καλύτερα άποτελέ- 
σματα. "Αν τοποθετήσωμεν επί παραδείγματι τούς ίδιους άνθρώπους ύπό την διοί- 
κησιν δύο άρχηγών διαφόρου νοοτροπίας, θά συμβή τοϋτο, ό μέν ένας νά τούς 
έμψυχώνη, νά τούς φιλότιμη, νά τούς έμπνέη καί νά έπιτύχη άριστα άποτελέσματα, 
ένω ό άλλος νά παραπονήται διαρκώς διά την ανικανότητα των συνεργατών του, να 
τούς άποθαρρύνη μέ τάς μεμψιμοιρίας του, μέ τήν έλλειψιν εμπιστοσύνης προς αύ- 
τούς καί μέ τήν άπουσίαν άνωτέρας πνοής. Καί ασφαλώς θ’ άποτύχη.

’Αποτελεί λοιπόν μέγα σφάλμα τοΰ άρχηγοΰ τό νά προτιμά νά ενεργή ό 
ϊδιος, έκ φόβου μήπως οι συνεργάται του δεν θά τά καταφέρουν, έκεΐ όπου θά 
ήδύναντο κάλιστα νά δράσουν. Μέ αύτόν τον τρόπον μαραίνεται ό ζήλος των, 
εκμηδενίζεται ή πρωτοβουλία των καί καταπαύει κάθε όρεξις προς δημιουργικήν 
εργασίαν. Τό δέ χειρότερον είναι ότι μέ τό ν’ άπορροφάται ό άρχηγός καί μέ τάς 
παραμικροτέρας άκόμη λεπτομέρειας τής διοικήσεως, δέν δύναται νάσυλλάβη, ούτε 
καί ν’ άσχοληθή μέ τήν γενικωτέραν καί συνθετικήν άποψιν τών ζητημάτων καί 
συνεπώς δέν είναι δυνατόν νά πραγματοποιήση τήν κυρίαν άποστολήν του.

Άντιθέτως, ή έκ μέρους τοΰ άρχηγοΰ έκδήλωσις έμπιστοσύνης προς τούς υφι
σταμένους του, ή χορήγησις εις αυτούς πλήρους ή περιωρισμένης πρωτοβουλίας, 
άναλόγως τής ίκανότητος καί τής αξίας ενός έκάστου, ή άφύπνισις τής φιλοτιμίας 
καί τοΰ ζήλου των, συντελεί ώστε νά έκτελοΰν τ ’ άνατιθέμενα εις αύτούς καθήκοντα 
πολύ καλύτερον παρ’ ό,τι θά. ήδύνατο αύτός ό ίδιος νά έπιτύχη.

’Αποτελεί ίδιάζουσαν τέχνην τό νά δύναται ό άρχηγός νά διαπλάσση τούς 
συνεργάτας του κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε ν’ άντανακλοΰν κατά τό δυνατόν τήν ίδι- 
κήν του προσωπικότητα, δηλαδή νά είναι ούτοι εις θέσιν νά προσαρμόζωνται εύχερώς 
εις τό πνεΰμα του, ν’ άντιλαμβάνωνται καλώς τό βάθος τής σκέψεώς του καί νά δύ- 
νανται νά τήν θέτουν εις άμεσον εφαρμογήν.

Άλλ’ έάν ό άρχηγός θέλη νά περιβάλληται άπό συνεργάτας έκλεκτούς, προικι
σμένους μέ χαρακτήρα καί μέ ψυχικήν ανωτερότητα, οφείλει καί ό ίδιος νά έχη την 
άνωτέραν αύτήν ψυχοσύνθεσιν. Θά πρέπει δέ νά είναι πολύ λεπτός έναντι τών συ
νεργατών του καί νά προσέχη ιδιαιτέρως εις τήν συμπεριφοράν του καί εις τους 
λόγους του, όταν άπευθύνεται προς αύτούς.

Ή  άφοσίούσις εις τό καθήκον καί ή αύταπάρνησις, άποτελοΰν ούσιώδη γνωρί
σματα μιας εύγενικής ψυχής. ’Αλλά τοιαΰται ψυχαί είναι γενικώς πολύ ευαίσθητοι 
καί υποφέρουν ψυχικώς άπό τήν κακήν καί άδικον μεταχείρισιν. Μερικοί θεωρούν 
τήν τοιαύτην εύαισθησίαν γελοίαν καί δέν τής δίδουν τήν πρέπουσαν σημασίαν. 'Η 
στάσις των όμως αΰτη δέν άντανακλα βεβαίως ψυχικήν άνωτερότητα έκ μέρους των.

2. 'Ο καλός άρχηγός ο φ ε ίλε ι ν ’ άναπτύσση εις τούς συνεργάτας 
του τό πνεύμα τής πρωτοβουλίας κα ι τής ευθύνης.

'Η πρωτοβουλία συνίσταται εις τό νά δύναται τις νά συλλάβη μίαν ιδέαν είσά- 
γουσαν βελτιώσεις ή καινοτομίας εις κάποιον τομέα δράσεως. 'Ο καλός άρχηγός 
οφείλει νά παρέχη τήν δυνατότητα εις τούς συνεργάτας του νά προτείνουν νέας με
θόδους δράσεως, δι’ ών νά έπιτυγχάνεται ή βελτίωσις καί ή πρόοδος τοΰ έφαρμοζο- 
μένου συστήματος διοικήσεως ή οικονομικής άποδόσεως.

Πολλοί όμως θεωρούν ως μειωτικόν δι’ αύτούς τό ν’ άποδεχθοΰν ή νά έφαρμό- 
σουν ιδέας τών ύφισταμένων των ή είναι τόσον πολύ άπορροφημένοι άπό τό παρελθόν 
καί άπό τήν ρουτίναν, ώστε διστάζουν ή άκόμη καί φοβούνται νά δεχθοΰν καί νά 
έφαρμόσουν νέας ιδέας. Ά λλ ’ ή σύγχρονος έποχή είναι περίοδος άναπτύξεως καί τε-
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χνικής προόδου, ή όποια δεν άνέχεται άπηρχαιωμένας μεθόδους δράσεως. 'Η συνεχής: 
άναζήτησις του τελειότερου, τοϋ πρακτικωτέρου, του όλιγώτερον πολύπλοκου καί. 
συνάμα άποδοτικωτέρου συστήματος εις τούς διαφόρους τομείς δράσεοος του άν- 
θρώπου, άποτελοΰν τον συντελεστήν τής προόδου τοϋ συγχρόνου τεχνικού πολιτισμού.

Πολλοί, διά διαφόρους λόγους, καταπνίγουν τάς πρωτοβουλίας των υφιστα
μένων των καί τούς απογοητεύουν πικρώς. Άργότερον δ’ εκπλήσσονται διατί υπάρχει, 
τόση έλλειψις νέων ιδεών εις τό σύστημά των, διατί δεν παρηκολούθησε τούτο τάς 
συγχρόνους άπαιτήσεις τής παραγωγής ή τής καταναλώσεως ή γενι-κώτερον διατί. 
υστερεί ή άπόδοσις.

'Ως έκ τούτου αί ΐδέαι των υφισταμένων ποτέ δεν πρέπει ν’ απορρίπτονται,. 
ώς άχρηστοι, χωρίς νά έξετάζωνται μέ ιδιαιτέραν προσοχήν, πολύ δέ περισσότερον 
δεν πρέπει ν’ άποκρύπτωνται, ή άκόμη καί νά υποκλέπτονται. Καί όταν εύρεθοΰν 
έφαρμόσιμοι νά τίθενται εις έφαρμογήν.

’Εκείνος λοιπόν είναι ό άξιος προϊστάμενος ή αρχηγός, όστις γνωρίζει πώς 
ν’ άναπτύσση τήν πρωτοβουλίαν των υφισταμένων του. Διά τής ένισχύσεως δέ ταύτης. 
πλείστα όσα ευνοϊκά άποτελέσματα είναι δυνατόν νά προέλθουν εις τήν διοίκησιν, ώς: 
καί εις τούς άλλους τομείς δράσεως.

Πλήν άλλων, άνυψοΰται ούτω τό ήθικόν επίπεδον των συνεργατών, κινείται, 
περισσότερον τό ενδιαφέρον διά τήν έργασίαν των, αύξάνει ό ζήλος καί ή άφοσίωσίς. 
των και γενικώς βελτιοϋται ή λειτουργία τού ύπάρχοντος συστήματος καί ή άπόδοσις 
αύτών.

'Ο καλός άρχηγός οφείλει νά γνωρίζη πώς ν’ αύξάνη τάς εύθύνας τών συνερ
γατών του, άναθέτων εις αυτούς προοδευτικώς καθήκοντα εόρυτέρας άρμοδιότητος.. 
’Οφείλει νά τούς καθοδηγή ώστε νά υπερνικούν τάς έμφανιζομένας έκάστοτε δυσκο
λίας, νά τούς βοηθή ώστε νά γνιορίσουν καλύτερα τον έαυτόν τους καί τάς ικανό
τητας πού έχουν, νά προσαρμόζωνται εύκολώτερον προς τάς νέας συνθήκας καί 
γενικώς νά τούς κατατοπίζη καί νά τούς έπεξηγή τάς σκέψεις του, ώστε νά είναι 
δυνατόν ούτοι νά συλλαμβάνουν εύχερέστερον τό νόημα καί τό πνεύμα τών δια
ταγών του.

Μια ώρα γονίμου συνεργασίας του αρχηγού μέ τούς συνεργάτας του, συν
τελεί ώστε νά κατατοπίζωνται ούτοι εις τά καθήκοντα, των καί νά ύποβοηθοΰνται 
εις τήν άνάπτυξιν πρωτοβουλίας, πολύ άποτελεσματικώτερον παρά μέ τήν έκδοσιν 
μακροσκελών καί λεπτομερειακών οδηγιών. ’Εκτός τής θεωρητικής έκπαιδεύσεως 
άπαιτείται προσέτι καί ή πρακτική άσκησις, ή οποία έπιτυγχάνεται σύν τοΐς άλλοις 
καί διά τής χρησιμοποιήσεως πρακτικών μεθόδων, διά τών οποίων θά έθισθούν τά 
στελεχη νά έπιλύουν μέ ΐδικήν των πρωτοβουλίαν συγκεκριμένα προβλήματα τού 
κύκλου τής δράσεώς των, τά όποια θά λαμβάνωνται έξ αυτής τής πραγματικότητος,. 
έκ τής καθημερινής ζωής.

Γενικώς, ή τακτική προσωπική επαφή τού αρχηγού μέ τούς συνεργάτας του,, 
είτε διά τής κατ’ ίδιαν συνεργασίας του μετ’ αύτών, είτε δι’ ειδικών προς τούτο συγ
κεντρώσεων, κατά τάς οποίας θά έκθέτ/] ούτος ή θά άναλύη εις αυτούς τάς σκέψεις 
του επί τών έπιδιο^κομένων σκοπών καί τήν σχέσιν αύτών ποός τό σύνολον καί. 
προς το γενικόν συμφέρον, συντελεί πολύ εις τήν άνάπτυξιν τού ζήλου καί τής πρω
τοβουλίας αύτών, ώς επίσης καί εις τήν βαθυτέραν κατανόησιν τής σημασίας καί 
τής σοβαρότατος τού έκτελουμένου ύπ ’ αύτών έργου.

(Συνεχίζεται)



Η ΔΙΑΣΠΑΣ ΙΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
Ή  ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ

'Υπό Ύπαστυνόμου Α'
κ. Γ. A . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ------

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

1. —Σημασία  τών μέτρων προστασ ίας εναντίον ατομ ικής έκρήξεως.
2. —Μέτρα ατομ ικής προστασ ίας.
3. —Συναγερμός.
4. —Διαφώτισίς.
5. —Π ροστασία έκ τον θερμικού κύματος .
6. —Π ροστασία έκ τον ω στικού κύματος .
7. —Μέτρα ομαδικής προστασ ίας.
S.—Βαθμός προστασίας.

** *
1 . Σημασία τώ ν μέτρων προστασίας εναντίον ατομικής έκρήξεως-
’Εάν εις περίπτωσιν πολέμου ήθελον χρήσιμοποιηθή καί ούρανικαί (άτομικαί) 

ή θερμοπυρηνικαί βόμβαι, 
άπό την έκρηξιν τούτων 
πλησίον ή επί της έπιφα- 
νείας της γης, θά δημιουρ-- 
γηθοΰν σοβαροί κίνδυνοί, διά 
τον πληθυσμόν μεγάλων εκ
τάσεων, έκτος της περιοχής 
τοϋ στόχου.

Οί άνθρωποι, όμοις, έ
χουν την δυνατότητα νά 
λάβουν αποτελεσματικά μέ
τρα προφυλάξεως, εις τρό
πον ώστε νά μειώσουν εις το 
έλάχιστον τάς απώλειας εις 
έμψυχον υλικόν, έξω τή ς . 
περιοχής πλήρους ή σχεδόν 
πλήρους καταστροφής, ή ο
ποία θά συμβή εις το ση- 
μεϊον τής έκρήξεως

'Όπως έγράφομεν, εις 
άλλα σημειώματά μας, εις 
περίπτωσιν άτομ.ικής ή ύ- 
δρογονικής έκρήξεως, θά 
έχωμεν θύματα άπό :

α) Τό ωστικόν κύμα, 
β) Τό θερμικόν κϋμα

καί
γ) Την πυρηνικήν α

κτινοβολίαν, ή οποία διακρί- ,
> ,/ \ > Εκ την εικόνα, μια δεσποινίς περιεργάζεται με θαυμασμόννεται εις άμεσον και επι- , . , , ~ , r ν ' 7 ~ ,,Γ’  Γ την μακετταν ενός ατομικού εργοστάσιου του μέλλοντος.

βραουμενην. Οί ’Αμερικανοί προβλέπουν τήν κατασκευήν πολλών τοι-
Τά μέτρα προστασίας ούτων εργοστασίων, πρός τό καλόν τής άνθρωπότητος, 

τά όποια θά λάβωμεν, πρέ- διότ1 ή ατομική ενέργεια εκτός τών καταστρεπτικών της 
πει νά μάς προφυλάσσουν άποτελεσμάτων εχει καί τά ευεργετικά της αποτελέσματα..
καί άπό τά τρία αποτελέσματα ταυτοχρόνους. Ταΰτα διακρίνονται εις :
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1) Μέτρα ’Ατομικής Προστασίας και
2) Μέτρα 'Ομαδικής Προστασίας.
'Ημείς θ’ άσχοληθώμεν ιδιαιτέρως μέ τά μέτρα ατομικής προστασίας, τά όποια 

■ενδιαφέρουν τό κοινόν καί τούς αστυνομικούς, ώς όργανα Παθητικής Άεραμύνης.
2. Μέτρα ατομικής προστασίας.
’Εκείνο τό όποιον θά παρατηρήσωμεν τό πρώτον κατά μίαν ατομικήν έκρηξιν, 

είναι μία έκτυφλωτική λάμψις φωτός. Ευθύς ώς άντιληφθή ταύτην, κάθε άτομον, 
είναι υποχρεωμένον νά πέση άμέσως κατά γης, πρηνηδόν, μέ την κεφαλήν έχουσαν 
αντίθετον κατεύθυνσιν, από τό σημεΐον έκ τοΰ οποίου προέρχεται ή λάμψις. Αί χεΐρες 
του δέον νά είναι κάτω άπό τό σώμα του καί οί οφθαλμοί του κλειστοί.

'Η πρηνής αύτή θέσις μάς παρέχει στοιχειώδη προστασίαν καί άπό τά τρία 
αποτελέσματα μιας πυρηνικής έκρήξεως, ήτοι τήν θερμότητα, τό ωστικόν κύμα καί 
τάς ακτίνας Γάμμα.

'Ο τρόπος ούτος προστασίας έκ μιας ατομικής έκρήξεως, θά μάς χρειασθή 
όταν εύρεθώμεν εις ανοικτόν χώρον καί δεν μάς δίδεται 6 άπαραίτητος χρόνος διά νά 
ποοστατευθώμεν έντός κεκαλυμμένου χώρου.

3. Συναγερμός.
Διά νά. δυνηθή τό κοινόν νά λάβη τά άναγκαΐα μέτρα προστασίας, πρέπει νά 

δοθή έγκαίρως τό σύνθημα τοΰ συναγερμού. 'Ο μεγάλος άριθμός τών θυμάτων τά 
όποια έσημειώθησαν κατά τήν έκρηξιν άτομικής βόμβας εις την ’Ιαπωνικήν πόλιν 
τής Χιροσίμα, οφείλεται κυρίως εις τό γεγονός ότι δέν έδόθη τό σύνθημα τοΰ συνα
γερμού καί οΰτω τό πλεΐστον τών κατοίκων τής πόλεως αύτής εύρέθη άκάλυπτον.

4. Δ ιαψώ τισ ις.
Προκειμένου νά έπιτευχθή ή μεγαλυτέρα προστασία τοΰ κοινού καί ν’ αποφευ

χθούν τά  πολλά θύμ.ατα, έξ ένδεχομένης θερμοπυρηνικής ή άτομικής έκρήξεως, 
πρεπει τοΰτο νά γνωρίζη τον τρόπον κατά τον όποιον θά δυνηθή νά προφυλαχθή. 
ΓΙ ρός τοΰτο χρειάζεται κατάλληλος διαφώτισις διά τοΰ ραδιοφώνου, τοΰ τύπου καί 
δι’ ειδικών ομιλιών.

5. Προστασία εκ τοΰ θερμικού κύματος.
Τό θερμικόν κΰμα μεταδίδεται κατ’ εύθεϊαν γραμμήν, έκ του σημείου τής έκ

ρήξεως, όπως αί ήλιακαί ακτίνες καί προκαλεΐ έγκαύματα διαφόρου βαθμοΰ εις τό 
ακάλυπτον άνθρώπινον σώμα καί πυρκαϊάς εις εύφλεκτα αντικείμενα καί υλικά.

Προς προστασίαν τοΰ ανθρωπίνου σώματος, άπό τό θερμικόν κΰμα, είναι 
άρκετή οίαδήποτε κάλυψις, καθ’ όσον τοΰτο δέν έχει μεγάλην διεισδυτικήν ικανότατα. 
Τά ένδύματα έκ λευκοΰ υφάσματος παρέχουν μεγαλυτέραν προστασίαν εις τό άν
θρώπινον σώμα, άπό τά έκ μαύρου ύφάσματος τοιαΰτα, διότι τά μέν πρώτα άντανα- 
κλοΰν τήν θερμότατα, ένώ τά δεύτερα τήν άπορροφοΰν.

Τά παράθυρα τών οικιών δέον νά είναι κλειστά, διά νά άποφεύγηται ή μετά- 
δοσις πυρκαϊάς εις τό έσωτερικόν τούτων.

Εκάστη οικία πρέπει νά είναι έφωδιασμένη μέ μίαν χειροκίνητον υδραντλίαν 
ή με δοχεία πλήρη ΰδατος καί άλλα δοχεία γεμισμένα μέ ά.μμον ή χώμα, ώς καί 
σκαπανικά έργαλεΐα, διά νά είναι δυνατή ή υπό τών ένοικων της κατάσβεσις οίασδή- 
ποτε μικροεστίας πυρκαϊάς.

Τό μέτρον τοΰτο αύτοπροστασίας θεωρείται άπαραίτητον, διότι έν περιπτώσει 
εκρήξεως πυρηνικής ή θερμοπυρηνικής βόμβας, τό δημιουργούμενον θερμικόν κΰμα 
θα προκαλέση πολυαρίθμους πυρκαϊάς, τάς όποιας δέν θά δυνηθή νά κατασβέση εγκαί
ρως η Πυροσβεστική 'Τπηρεσία, μ.έ τά περιωρισμένα μέσα πυροσβέσεως τά όποια 
διαθέτει.
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6. Προστασία έκ τοϋ ώ στικοΰ κύματος.
"Οπως έγράψαμε καί άλλοτε, ευθύς μετά τήν έκρηξιν μιας άτομικης ή θερμο

πυρηνικής βόμβας, αναπτύσσεται ένα τεράστιον κύμα υψηλής πιέσεως, ένα ισχυρότα
του ρεύμα άέρος, τό όποιον έκαλέσαμεν ωστικόν κύμα.

Τά αποτελέσματα τού ωστικού τούτου κύματος επί των οικοδομών, είναι όμοια 
μέ εκείνα τά όποια προκαλοΰν ισχυροί ά.νεμοι, μέ τήν διαφοράν ότι ή ταχύτης καί 
τής μεγαλυτέρας καταιγίδος δεν δύναται νά ύπερβή τά 140 μίλια τήν ώραν, ένώ ή 
■ταχύτης τού ωστικού κυμαίνεται μεταξύ 800—2000 μιλίων τήν copav καί μέχρις 
ά.ποστάσεως ενός μιλίου άπό τού σημείου τής έκρήξεως, κατερχομένη εις τά 50 μίλια 
καθ’ ώραν εις άπόστασιν 2 1 /7 μιλίων.

Ευκόλως δύναται νά άντιληφθή πας τις τά καταστρεπτικά άποτελέσματα τά 
■όποια θά έχη ενα τόσον ισχυρόν ρεύμα άέρος επί των διαφόρων οικοδομών. Αί στέγαι, 
τά παράθυρα καί άλλα παντός είδους αντικείμενα θά παρασυρθοΰν υπό τού ρεύματος 
τουτου καί θά έκσφενδονισθοΰν προς τήν κατεύθυνσιν αύτοΰ μέ μεγάλην ταχύτητα.

’Άμεσα βεβαίως πλήγματα επί τών προσώπων δεν θά εχωμεν, διότι τό ανθρώ
πινον σώμα άντέχει εις ΐσχυράς πιέσεις. Θά εχωμεν όμως πολλά θύματα έκ τών α
μέσων άποτελεσμάτων, ήτοι τών έκσφενδονιζομένων εις τον άέρα διαφόρων άντι- 
' κειμένων.

Ύπελογίσθη ότι, τά 35 °/0 τών θυμάτων, έκ τών ριφθεισών ατομικών βομβών 
εις την ’Ιαπωνίαν, προεκλήθησαν άπό τά έμμεσα άποτελέσματα τού ωστικού κύμα- 
■τος.

Διά ν’ άποφύγωμεν τάς συνέπειας τού ωστικού κύματος δέον νά ζητήσωμεν 
προστασίαν εις καταφύγιον. ’Εάν εύρεθώμεν έκτος οικίας ή γραφείου καί δεν έχομεν 
τον άπαραίτητον χρόνον διά νά σπεύσωμεν εις καταφύγιον, θά προστατευθώμεν 
αποτελεσματικώς εις γωνίας τούτων, μακράν τών παραθύρων. Αί ΰπάρχουσαι κλΐναι 
ή τράπεζαι είναι δυνατόν νά μας προφυλάξουν έπίσης άπό ένδεχομένην πτώσιν άμμο- 
κονιαμάτων ή στεγών.

7. Μέτρα ομαδικής προστασίας.
Τά μέτρα ομαδικής προστασίας έναντίον τού θερμικού καί ωστικού κύματος 

θ’ άπασχολήσουν κυρίως τάς συντεταγμένας Στρατιωτικάς Μονάδας ή ’Αποσπάσμα
τα Πολιτικής (Παθητικής) Άεραμύνης.

Η προστασία τούτουν είναι δύσκολος. Θά δυνηθοΰν όμως νά προστατευθοΰν 
■αποτελεσματικώς εις κεκαλυμμένα χαρακώματα ή σκέπαστρα.

'Ικανήν έπίσης προστασίαν έκ τού ωστικού κύματος δύναται νά παράσχουν 
μεγάλα κτίρια άπό ένισχυμένον μπετόν ή χαλύβδινα πλαίσια.

Η ομαδική προστασία τού κοινού δύναται νά έπιτευχθή εις δημόσια καταφύγια 
καί ορύγματα.

8. Βαθμός προστασίας.
"Οσον καί αν είναι καταστρεπτικά τά χοησιμοποιηθησόμενα έν περιπτώσει 

πολέμου όπλα, δεν πρέπει νά παραγνωρίζηται ή άξια τών ατομικών καί ομαδικών 
■μέτρων προστασίας.

Συμφώνως προς έρεύνας, γενομένας υπό ειδικών, επί τή βάσει τών άπωλειών 
τού τελευταίου πολέμου, άπεδείχθη ότι είναι τρεις φοράς άσφαλέστερος έκεΐνος ό 
οποίος καταφεύγει έκτος οικίας κατά τήν διάρκειαν βομβαρδισμού, άπό έκεϊνον δ 
οποίος εύρίσκεται άκάλυπτος εις άνοικτόν χώρον.

Ο έντός καταφυγίου εύρισκόμενος θά είναι πέντε φοράς περισσότερον άσφαλής 
-απο εκείνον πού κατέφυγεν έντός οικίας καί κατά δεκαπέντε φοράς άσφαλέστερος 
από αύτόν ό όποιος θά εύρεθή εις τον δρόμον.

(Εις τό προσεχές : Προστασία έκ τής Πυρηνικής άκτινοβολίας).



(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)·
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

1. 'Ιστορία .
2. Προσόντα.

** *
1 .  'Ιστορία.
Το σπουδαιότερο βήμα προόδου εις την Βρεττανικήν ’Αστυνομίαν κατά τα: 

τελευταία χρόνια, ΐσως, ή μάλλον ασφαλώς, είναι ή αύξουσα χρησιμοποίησις γυ
ναικών εις την έκτέλεσιν των άστυνομικών καθηκόντων. ’Αφού ή κοινωνία, πού ή: 
’Αστυνομία υπηρετεί, άποτελεΐται άπό άνδρας καί γυναίκας, είναι καταφανές δτι. 
ή γυναίκα πρέπει ν’ άναλάβη το μερίδιο τής προσπάθειας πού τής αναλογεί. Παρ’ 
δλον αύτό, έπειτα άπό ογδόντα πέντε χρόνια άπό την ψήφισι τού ’Αστυνομικού Νό
μου, καί μόλις το 1914, έγιναν δεκταί γυναίκες εις την ’Αστυνομίαν.

Βεβαίως, πολλά χρόνια πριν έχρησιμοποιοϋντο γυναίκες διά την φρούρησι, 
καί συνοδεία κρατουμένων γυναικών καί άνηλίκων, άλλά κατά τήν διάρκεια τού 
πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου διά πρώτην φοράν έγιναν τακτικά μέλη τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας καί μερικών άλλων ’Αστυνομικών Σωμάτων. Αύταί όμως,, 
δεν έχρησιμοποιοϋντο ώς άναγκαΐον συμπλήρωμα τής άστυνομικής δυνάμεως, άλλ’ 
άπλώς διά τήν διεξαγωγήν ώρισμένων έργων—μεταχείρισις θυμάτων σεξουαλικών 
εγκλημάτων καί άντιμετώπισις θεμάτων κοινωνικής μερίμνης—διά τά όποια ή γυ
ναίκα είναι άσυγκρίτως καταλληλοτέρα άπο τον άνδρα. Ή  άποψις αύτή περί τής 
χρησιμότητος τής γυναικός έπεκράτησε μέχρι τό 1930.

Οί φεμινιστικοί αγώνες διά τήν άναγνώρισιν τής ίσότητος τών δύο φυλών 
δεν έξεδηλώθησαν στήν ’Αστυνομία μέ τήν ιδίαν έντασιν όπως εις άλλους κοινωνι
κούς τομείς. ’Όχι διότι έλλειψε τελείως ό άγων αύτός, άλλά διότι ένεφανίσθη μέ: 
άλλας άρχάς. Αί γυναίκες δεν ήγωνίσθησαν διά δικαιώματα έκπροσωπήσεώς των 
εις τήν ’Αστυνομίαν. Μόνο πού ύπεστήριξαν δτι ή ’Αστυνομία θά ήτο πιο πολύ άπο- 
δοτική αν συμμετεΐχον κι’ αύτές εις τήν δύναμίν της, δπως καί οί άνδρες. Καί τούτο 
διότι οί γυναίκες μπορούν πιο εύκολα ν’ άντιμετωπίσουν ώρισμένη κατηγορία άν- 
δρών, δπως άκριβώς καί οί άνδρες. Δεν διετυπώθησαν άποκλειστικά αιτήματα. 
'Απλώς έτόνισαν μέ έμφασιν δτι άφοϋ ή κοινωνία άποτελεΐται άπό άνδρας καί γυ
ναίκας, ήτο λογικόν νά χρησιμοποιηθούν καί αύταί, δπως άκριβώς καί οί άνδρες, 
διά τήν ίκανοποίησιν τών άναγκών τού συνόλου.

Άρχικώς αί Άστυνομικαί Ά ρχαί (Σ.Μ. ’Όργανον Τοπικής Αύτοδιοικήσεως) 
εσκέφθησαν άλλοιώς. Προθύμως παρεδέχθησαν δτι υπάρχει ένα περιωρισμένον πε- 
δίον άστυνομικής δράσεως διά τάς γυναίκας άλλά, όταν είχαν προσληφθή περίπου 
εκατό άπ’ αύτάς, άπό τριάντα τρία διάφορα ’Αστυνομικά Σώματα, τό 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών συνέστησε μιά ’Επιτροπή διά νά έξετάση τήν άπόδοσί των καί νά δ
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τυπώση συγκεκριμένα συμπεράσματα διά την μελλοντικήν χρησιμότητα αυτών. 
''Η εκθεσις τής Επιτροπής ήτο πολύ ευνοϊκή διά τό μέχρι τότε έργον των γυναικών. 
"’Όσον άφορα όμως τό θέμα τής προσλήψεώς των ώς μονίμων μελών τής άστυνο- 
μικής δυνάμεως καί τού προσδιορισμού τών άρμοδιοτήτων αυτών δεν έλαβεν άπό- 
φασιν. 'Η Επιτροπή συνέστησεν, όπως αί Τοπικαί ’Αστυνομικά! Άρχαί χρησιμο
ποιούν γυναίκας, έφ’ όσον είναι δυνατόν, διά τήν λήψιν καταθέσεων γυναικών καί 
ανηλίκων εις περιπτώσεις σεξουαλικών άδικημάτων καί όπως αί γυναίκες υπάλληλοι 
■τής ’Αστυνομίας δι’ υπηρεσίαν γραφείων μή θεοορούνται ώς άστυνομικοί. 'Η ’Επι
τροπή διά τήν έξέτασιν τών προβλημάτων τής Αστυνομίας (Royal Commision 
on the Police) τού 1929 παρεδέχθη τά πορίσματα τής πρώτης καί προσέθεσεν ότι 
ό αριθμός τών γυναικών άστυνομικών θά έπρεπε ν’ αύξηθή καί ν’ αποφεύγεται ή 
χ^ρησιμοποίησις γυναικών όχι αστυνομικών εις τήν έκτέλεσιν άστυνομικών 
καθηκόντων, λόγω τής άντιπαθείας πού τό κοινό είχε εναντίον των.

Τό 1931 τό 'Τπουργεΐον ’Εσωτερικών έξέδωσε τον πρώτο Κανονισμό «Περί 
Γυναικών ’Αστυνομικών» καί καθώρισεν έτσι τό είδος τών καθηκόντων πού οί διοι- 
κοΰντες τά ’Αστυνομικά Σώματα θ’ άνέθετον άποκλειστικώς ειςτάς γυναίκας—άστυ- 
νομικούς. Αύτά είναι, τ ’ άκόλουθα :

Καθήκοντα περιπολίας, ήτοι :
—’Ενέργειας σχετικάς μέ τάς έξαφανισθείσας γυναίκας καί άνηλίκους, τούς 

ασθενείς καί αστέγους, τά θύματα σεξουαλικών άδικημάτων καί τούς διαβιοΰντας 
εις άνήθικον περιβάλλον.

—Συνοδεία άσθενών ή κρατουμένων γυναικών καί άνηλίκων εις νοσοκομεία 
;ή δικαστήρια.

—Φρούρησις κρατουμένων γυναικών ή αύτών πού άπεπειράθησαν ν’ αύτο- 
ικτονήσουν.

—Παράστασις εις τά δικαστήρια κατά τήν έκδίκασιν άδικημάτων γυναικών 
ή άνηλίκων.

—’Έρευνα καί παρακολούθησις κρατουμένων γυναικών.
—Υπηρεσία ’Ασφαλείας έν πολιτική περιβολή.
’Αλλά μέ τήν αϋξησι τού άριθμοΰ τών γυναικών—άστυνομικών, τά καθήκοντα 

αυτών έγενικεύθησαν. Τό 1924 ή ’Επιτροπή τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών κατεδί- 
κασεν όριστικώς τήν ιδέαν ότι αί γυναίκες—άστυνομικοί αποτελούσαν είδος διοι
κητικών ύπαλλήλων καί έτόνισεν έντόνως ότι ή χρησιμοποίησις αύτών εις υπηρε
σίαν γραφείου άποτελοΰσεν άδικαιολόγητον άχρήστευσι τής δαπανηράς καί επιμό
νου άστυνομικής έκπαιδεύσεως, πού αί γυναίκες έλάμβανον. Τό 1933 έψηφίσθη 
ό Νόμος ’Ανηλίκων (Children and young persons act) 6 όποιος έδωσεν εις όλους 
τούς άστυνομικούς άνεξαρτήτως φύλου εύρύτερα δικαιούματα διά τήν άντιμετώπισιν 
τών άνηλίκων άμφοτέρων τών φύλων, πού εύρίσκοντο εις κίνδυνον. 'Ο Νόμος αύτός 
ύπεχρέωσε τούς διοικοΰντας τά διάφορα Αστυνομικά Σώματα, όπως περιορίσουν 
τήν άποστολή τών γυναικών εις τον τομέα μόνον τής κοινωνικής μερίμνης πού ή 
’Αστυνομία άσκεΐ. Έκτοτε αί γυναίκες, μέ τό παράδειγμα πού έδωσαν καί τήν πει
στικότητα πού έχρησιμοποίησαν, καθώς καί μέ τον μεγάλον άριθμό πού κατετάσσοντο 
εις τ ’ ’Αστυνομικά Σώματα, θεωρούνται όχι μόνον κατάλληλοι καί επαρκείς δι’ 
όλα τά είδη τής άστυνομικής υπηρεσίας, άλλά επί πλέον καί ώς άπαραίτητο συμ
πλήρωμα μιας συγχρόνου ’Αστυνομίας.

Τό 1939, παρ’ ολα τά πλεονεκτήματά των, μόνον 246 γυναίκες εις δύναμιν 
63.000 άστυνομικών είχαν καταταγή καί αύταί μόνον εις τά 45 ’Αστυνομικά Σώ
ματα άπό τά 181 τής Χώρας αύτής. Κατά τήν διάρκεια τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 
όταν πολλοί άστυνομικοί κατετάγησαν έθελοντικώς εις τάς Ένοπλους Δυνάμεις, 
■ό άριθμός τών γυναικών ηύξήθη εις τάς 340 μονίμους καί 4.500 μέλη τού Γυναι-
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κείου Βοηθητικού Σώματος (Women’s A ux iliary  Police Corps), μεγαλύτερος, 
άριθμος των οποίων έχρησιμοποιήθη εις υπηρεσίας γραφείου καί χειρισμού διαφό
ρων οργάνων καθώς καί εις τα κυλικεία. Αί 300 άπό τάς τελευταίας έλαβαν στοι
χειώδη άστυνομικήν έκπαίδευσι καί έχρησιμοποιήθησαν εις κανονικήν άστυνομικήν 
υπηρεσίαν. Μετά τό τέλος τού πολέμου ό αριθμός των τακτικών (μονίμων) γυναι
κών—άστυνομικών είχε περίπου τριπλασιασθή—καί τό 1948άνήρχετο εις τάς 1.100— 
καί όπως φαίνεται θά αύξηθή πιο πολύ κατά τά προσεχή έτη.

Τό 1948 διωρίσθη γυναίκα ώς βοηθός έπιθεωρητοΰ ’Αστυνομίας Η.Μ. (As
sistant Inspector of Constabulary) καί τό 1949 άντικατεστάθη ό Κανονισμός 
«Περί τών Γυναικών—άστυνομικών», πού ειχεν έκδοθή άπό τό 'Ύπουργεΐον Ε σω
τερικών τό 1931, μέ όμοιον προς αύτόν τών άνδρών—άστυνομικών. Τό τελευταίον 
έμπόδιον εις τήν έξέλιξιν τών γυναικών—άστυνομικών ήτο ή ’Αστυνομική 'Ομοσπον
δία (Σ.Μ. : περί τής συνδικαλιστικής αύτής όργανώσεως τών άστυνομικών έχει 
άναφερθή εις Κεφάλαιον Δεύτερον), ή όποια έπιμόνως ήρνεΐτο τήν παρακολούθησι 
καί προστασία τών συμφερόντων των, καθώς επίσης καί τήν άποδοχήν άντιπροσώ- 
πιυν των εις αύτήν. ’Αλλά τό 1949 ύπέκυψε καί αύτή εις τήν άναπόφευκτη πορεία, 
τής προόδου, άνεγνώρισε τά δικαιώματα τών γυναικών καί έδέχθη γυναίκας άντι- 
προσώπους.

2. Προσόντα.
Τά προσόντα πού πρέπει νά έχουν αί γυναίκες τής ’Αστυνομίας είναι πολλά, 

και σπουδαία. Καί αύτό διότι τά άστυνομικά καθήκοντα άπαιτοΰν έξαιρετική δύ- 
ναμι χαρακτήρος καί άσυνήθη ευστροφία καί έτοιμότητα (τάκτ). 'Η διεξαγωγή 
άνακρίσεως γιά ένα σεξουαλικόν έγκλημα π.χ. είναι κατά κανόνα εργασία άνιαρά 
καί δυσάρεστος, πού τό θύμα συνήθως μέ τή δυστροπία του τήν κάνει πιο δύσκολη 
απ’ ό,τι μπορεί νά είναι. 'Ο άνακρίνων πρέπει νά είναι πάντοτε προσεκτικός καί νά 
έχη τήν δυνατότητα νά διακρίνη τάς ψευδείς μαρτυρίας πού είναι συνήθεις εις παρό
μοιας περιπτώσεις. ’Έχει άνάγκη άπό συνδυασμό λεπτότητος καί έπιμονής, διά νά 
προσέγγιση τά πραγματικώς συμβάντα καί νά έπιτύχη τον άντικειμενικό του σκοπό.. 
’Ανάμικτα προσόντα τού είδους αυτού (Σ.Μ. δηλαδή λεπτή συμπεριφορά καί κατα
φανή έκδήλωσι εύγενείας καί καλωσύνης, ώς καί επιμονή εις τήν προσπάθεια, καί 
σταθερότητα εις τάς ένεργείας του) είναι σπάνια τόσον εις τούς άνδρας όσον καί εις 
τάς γυναίκας.

Αί γυναίκες—άστυνομικοί, εις τό σύνολόν των δεν είναι ούτε «άπογοητευμέ- 
νες γεροντοκόρες» ούτε «μονοκόμματες καλόγρηες». Πολλαί άπ’ αύτάς είναι νέαι 
και ελκυστικαι—άπόδειξις αυτού είναι ό μεγάλος άριθμος άστυνομικών πού ένυμφέ- 
θησαν γυναίκας συναδέλφους των—χωρίς αύτό ν’ άποτελή μειονέκτημα. Έ κτε- 
λοΰν τή σκοπιά των, πού συνήθως περιλαμβάνει κακοφήμους συνοικίας, μέ τό ίδιο· 
θάρρος καί «κέφι» καθώς καί τήν ίδια ικανότητα καί τάκτ, όπως οί άνδρες.

(Συνεχίζεται)
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'Υπηρετώ σ’ ένα άπό τά κεντρικά της Διευθύνσεως ’Αθηνών Τμήματα. Νοιούθω 
ιδιαίτερη χαρά γ ι’ αύτό, δχι βέβαια γιατί δεν έχει πολλή δουλειά, κάθε άλλο, άλλά 
γιατί τό Τμήμα αύτό καί γενικά ολόκληρη ή περιφέρειά του είναι ένα κομμάτι δια
λεχτό τής παληάς ’Αθήνας. Βρίσκεται στους πρόποδες ενός ίεροϋ Βράχου, ό όποιος 
στο πέρασμα του καταλύτου χρόνου στέκεται περήφανος κι’ άγέρωχος, σύμβολο 
αιώνιο του άθανάτου Ελληνικού πολιτισμού καί τής μοναδικής στήν ιστορία τής άν- 
θρωπότητος αρχαίας Ελληνικής τέχνης.

Κυριακή βράδυ... -Οι δείχτες τού ρολογιού άργογυρίζουν λες καί θέλουν νά πα
ρατείνουν πιο πολύ τήν παράξενη άνία πού αισθάνομαι. Δεν ξέρω γιατί, μά τούτη  τη 
βραδιά, ή ψυχή μου είναι βαρειά σαν μολύβι. Τίποτε δεν μέ βασανίζει κι’ όμως νοιώθω 
τόσο μόνος. ’Αλήθεια μήπως καί σείς καμμιά φορά δεν αίσθάνεσθε τό ίδιο;

Πριν λίγη ώρα τελείωσα τις υπηρεσιακές μου άσχολίες. Παίρνοντας μιά καρέ
κλα βγαίνω στο μπαλκόνι γιά νά μετριάσω κάπως τήν άφόρητη ζέστη καί ν’ άλλάξω 
λίγο ψυχική διάθεσι. Περασμένα μεσάνυχτα... 'Η ’Αθήνα, ή καλλίτερα οί ’Αθηναίοι, 
δεν θέλουν νά κοιμηθούν. ψηλά στον ούράνιο θόλο, τό φεγγάρι συνεχίζει τό δρόμο του 
περήφανα και παιχνιδιάρικα. Τ’ άστέρια στον ούρανό φαντάζουν σαν πολύτιμα πε
τράδια. Μοιάζουν μέ πυγολαμπίδες, πού όσο τις κυττας τόσο αισθάνεσαι -ξεχωριστή· 
συγκίνησι καί χωρίς νά τό θέλης, βυθίζεσαι στά κύματα τής φιλοσοφίας. Ζήτας νά 
βρής τήν λύσι σέ άπειρα προβλήματα... ’Αλλά κουρασμένος άπό τις άσκοπες καί άτέ- 
λειωτες άναζητήσεις προσγειώνεσαι στήν πραγματικότητα καί μέ τήν πίστι σου πιό
τερο ζωντανεμένη ψυθυρίζεις τά λόγια τού ψαλμωδοΰ. «'Ως έμεγαλύνθη τά έργα σου,. 
Κύριε. Πάντα έν σοφία έποίησας».

Παρεες—παρέες οί άνθρωποι περνούν στους δρόμους πού διασταυρώνονται, 
μπροστά στο Τμήμα. Είναι ζευγαράκια πού άνηφορίζοντας στούς χιλιοτραγουδισμέ- 
νους δρόμους, μουρμουρίζουν χαρούμενους σκοπούς. Γελούν, σφίγγει ό ένας τό χέρι 
τού άλλου κι αγκαλιασμένοι χάνονται στις γωνίες. 'Ομολογώ ότι τούς ζηλεύω.... 
Άλλ’ όχι. ’Εγώ, έχω κάποια σοβαρή άποστολή αύτές τις ώρες. Είμαι ό άγρυπνος 
φρουρός τής ζωής καί τής περιουσίας τόσων άνθρώπων. 'Ιερό καί δύσκολο τό έργο 
μου. ’Ανιαρή καμμιά φορά ή υπηρεσία μας, είναι τόσο ωραία, τόσο άνώτερη γιά όσους. 
τη ζοϋν μέρα-νύχτα καί ξέρουν τό άληθινό τής ’Αστυνομίας νόημα.

Ψηλά εκεί φαντάζει λουσμένη σέ άπλετο φώς ή Άκρόπολις. Καθρεφτίζεται ό 
χρυσούς αιώνας τού Περικλέους. Θεέ μου, τ ί υπέροχο θέαμα! Τί φαντασμαγορία! 
’Ώ ! Άκρόπολις, τής Ελλάδος καύχημα καί στόλισμα. Μείνε στο διάβα τού Χρόνου 
δείγμα αιώνιο ύπερόχου πνεύματος. Κι’ αν βέβηλοι θέλησαν κάποτε νά σέ κατα- 
στρεψουν κι’ άν άλλοι ιερόσυλοι θέλησαν νά άμαυρώσουν τό μεγαλείο σου, εσύ θά 
στεκης πάντοτε Βράχος 'Ιερός τής δόξας καί τής άκμής τού Ελληνικού Πνεύματος !

Τό μυαλό μου ζητά νά συλλάβη όλο τό νόημα καί τήν άποστολή τής πανώριας 
Ελληνικής Φυλής. Οί σκέψεις μου φτερουγίζουν σέ κάθε γωνιά τής αιματοβαμμένης, 

εδώ καί τρεις χιλιάδες χρόνια, Ελληνικής Γής...
Τί συμβαίνει όμως εκεί κάτω; Γιατί τρέχει ’κείνη ή γυναίκα; Θεέ μου! μά 

αυτή τρεχει σαν τρελλή! Πρέπει νά μάθω καί γρήγορα μάλιστα γιατί, ποιος ξέρει, 
σε λίγο ίσως είν’ άργά. Στις σκάλες ακούω βήματα βιαστικά, σέ λίγα σάν σίφουνας
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μπαίνει στο γραφείο μου ταραγμένη, μέ τά μαλλιά της (ανακατεμένα, τό βλέμμα της 
άγριεμένο και ικετευτικό συγχρόνως. ’Έ τσι όπως είναι, μοιάζει σάν τό τρελλό πού 
•δραπέτευσε από τό φρενοκομείο.

’Αφήνω τούς ρεμβασμούς και γρήγορα—γρήγορα βρίσκομαι άντικρύ της. Πριν 
προφθάσω νά τή ρωτήσω τί της συμβαίνει καί χωρίς νά πάρη άναπνοή, μέ φωνή τρε- 
μουλιαστή μοΰ είπε: «Κε Ύπαστυνόμε. Τρέξτε, κάνετε 6,τι μπορείτε. Σώστε μια 
)) ψυχή, έναν άνθρωπο. Ξέρω καλά πέος μόνον εσείς, ή ’Αστυνομία, είναι δυνατό νά τή 
» σώσετε. Σάς παρακαλώ, σάς ικετεύω, κάνετε γρήγορα, θά σά.ς είμαι γιά πάντα 
» ευγνώμων».

Δικαιολογημένα θά θέλετε νά μάθετε τί είχε συμβή. Έ γινε κάτι τό όποιον, 
δυστυχώς, άρκετές φορές άπασχολεΐ τό Βιβλίο Συμβάντων καί τις εφημερίδες. 
’Α π ό π ε ι ρ α  α ύ τ ο κ τ ο ν ί α ς .  Κάποια γυναίκα παίρνοντας σαράντα κου- 
■φέτα κινίνο, θέλησε νά θέση τέρμα στην άνυπόφορη ζωή της.

'Η υπόθεση άκολούθησε την κανονική της πορεία. Εύτυχώς όμως, ή άνόητη 
γιά μένα, γυναίκα, χάρις στήν άμεση δική μας καί τών γιατρών στο Σταθμό Α' 
Βοηθειών έπέμβαση, σώθηκε. Την άλλη μέρα διάβασα στις έφημερίδες μέ μικρά 
γράμματα τήν άνευ περιεχομένου γιά πολλούς είδηση «Άπεπειράθη ν’ αύτοκτονήση 
λαβοΰσα 40 δισκία κινίνης ή Α. Π., κάτοικος Κ. 40 δι’ άγνώστους λόγους».

’Ά ν όμως γιά τό πολύ κόσμο οΐ λόγοι ήσαν καί παραμένουν άγνωστοι, γιά μένα 
πού άνέλαβα τήν προανάκρισι, έγιναν γρήγορα γνωστοί. Πρόκειται γιά ένα άπό τά 
πιο τραγικά οικογενειακά δράματα. Σέ λίγες λακωνικές γραμμές θά προσπαθήσοο νά 
σά.ς δώσω μιά άμυδρή εικόνα, χωρίς νά άλλάξω καθόλου τή σειρά τών πραγμάτων.

’Εκείνη. Τέως υπάλληλος Τραπέζης, συμπαθητική μέ τις πρώτες ρυτίδες ζω
γραφισμένες ολοκάθαρα στο πρόσωπό της. Εκείνος... Καθηγητής σχολής οδηγών 
(σωφέρ), ηλικίας 55 ετών. Παντρεμένοι έδώ καί είκοσι χρόνια, κανένα σύννεφο δέν 
είχε σκιάσει τον ουρανό τής οικογενειακής των ευτυχίας. Έπισφράγισμα τής άνέ- 
φελης καί ειρηνικής των ζωής, ή γέννησι μιά,ς κόρης, ή οποία, τούτη τήν άνάστατη 
καί άραχνιασμένη περίοδο τής οικογένειας της, ήτο περίπου δώδεκα χρονών.

Έ κ είνη... πιστή, τίμια, γυναίκα του σπιτιού. ’Εκείνος... πιστός καί άφοσιω- 
μένος σύζυγος, πρότυπον οικογενειάρχου. "Ολα πήγαιναν καλά ώσπου... μιά μέρα... 
καταραμένη μέρα, ό Σατανάς μπήκε στο σπίτι, μεταμορφωμένος σέ γυναίκα τριάντα 
ετών, σχετικώς όμορφη, πολύ κοκέττα καί ψυχικά διεφθαρμένη. Γιά λίγες μέρες είχε 
φιλοξενηθή στο σπίτι τους σάν φίλη ενός φίλου τού συζύγου, ό όποιος... κάποια μέρα 
χάθηκε γιά νά συνέχιση ίσως τό έμπόριο τής... λευκής σαρκός. Στο σπίτι τους, έκτος 
άπό τό άνδρόγυνο μέ τή κορούλα των καί τήν... φιλοξενουμένη, έμεινε κι’ ένα τού συ
ζύγου εξώγαμο παιδί, κάπου είκοσι τριών χρονών.

Ή  οικογενειακή γαλήνη άρχισε νά κλονίζεται. Ό  γυιός έρωτεύεται τήν παρεί- 
σακτη, αλλά καί ό πατέρας δέν μένει άτάραχος. Μιά ζήλεια κι’ ένα άγριο μίσος γεν
νήθηκε άνάμεσα στούς δυο έρωτόπληκτους, πού υποδαυλίζεται άπό τήν κοκέττα ή 
οποία άδιαφορεΐ γιά όλα, παίζοντας τό πιο σιχαμένο παιγνίδι. 'Η σύζυγος τάχει 
χαμένα. Προσπαθεί νά διώξη τό διάβολο, άλλά συναντά τήν άρνησι τού συζύγου, ό 
•όποιος θέλει νά προστατεύσουν μιά έγκαταλελειμμένη «κοπέλλα». Μιά μέρα, υστέρα 
άπό έναν άγριο καυγά, ό γυιός φεύγει κ ι’ ό πατέρας άναλαμβάνει μόνος τον τρυγητό 
•τού άπαγορευμένου καρπού.

Τό δράμα σιγά-σιγά όλο καί συνεχίζεται στο χειρότερο. 'Ο σύζυγος άλλαξε 
κυριολεκτικά. Φέρεται βάναυσα, συχνά—πυκνά δροσίζεται στά Φαληρικά νερά μέ τήν 
καινούργια του... άγάπη. Χωρίς ντροπή καί αξιοπρέπεια επιδίδεται σέ «χαριεντισμούς» 
και «πατρικά» χάδια καί άγκαλιές μπροστά στή γυναίκα του καί τό άνήλικο κορι
τσάκι του. Τό σπίτι ξεθεμελιώθηκε οριστικά. 'Ο σύζυγος άρραβωνιάζεται κρυφά τήν 
•«άπροστάτευτη», υποσχόμενος στά άδέλφια της πώς γρήγορα παίρνει διαζύγιο.
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Φεύγει από το σπίτι, συζεΐ παρανόμως. 'Η σύζυγος, χάνοντας πλέον τήν ψυχραιμία 
καί τήν υπομονή της, αποπειράται ν’ αύτοκτονήση.

Τή συνέχεια τήν γνωρίζετε. Τό δράμα δμως έχει συνέχεια για τήν άτυχη σύ
ζυγο καί τό μικρό κοριτσάκι. Μια παραγγελία του Δικαστοΰ άνηλίκο^ν μέ οδηγεί 
στο σπίτι τους. Σκοπός μου, ή έξακρίβωσι του χαρακτήρος της άνήλικης, προκει- 
μένου να εισαχθή σέ αναμορφωτικό κατάστημα. ’Από ο,τι είδα καί ακόυσα σάς άνα- 
-φέρω ελάχιστα.

Τό κοριτσάκι, παρά τήν μικρή του ηλικία, δίνει τήν εικόνα μιάς άπόλυτα σχη
ματισμένης γυναίκας. Λικνίζεται σά.ν κοκέττα πού άγρεύει θαυμαστάς. Στο πρόσωπό 
της ζωγραφίζεται ολοκάθαρα ένας πρόωρος σεξουαλικός οργασμός. Παρά τά προ
σχήματα πού κρατεί, δεν μπορεί νά τό άποκρύψη. Συλλαμβάνεται άπό τήν μητέρα της 
νά ναρκισσεύεται μπροστά στο καθρέφτη, άποθαυμάζοντας τις ολοκληρωμένες γραμ
μές της. Συναναστρέφεται μόνο τά άγόρια. Προχωρεί στο βούρκο χωρίς νά ύπάρχη 
κανείς νά τή σταματήση.

'Η μικρή, κατόπιν των ένδεδειγμένων ένεργειών, γρήγορα θά μπή στο (αναμορ
φωτικό κατάστημα. 'Η  πονεμένη μητέρα εκφράζει μέ δάκρυα τήν ευγνωμοσύνη της, 
ώσπου μιά μέρα... κάποιος άγνωστος ζητά νά μέ ίδή. ΤΗταν ό άπιστος σύζυγος. ’Αφού 
εξιστόρησε τά όσα συνέβησαν, κατέληξε ώς έξης :

« ’Έμαθα τά δσα ή ’Αστυνομία έκανε. Σάς οφείλω άπειρη εύγνωμοσύνη. Είμαι 
»  ένας παληάνθρωπος... Πέρασε δμως ή μπόρα. Βρήκα τή γυναίκα μου. Τής ζήτησα 
» συγγνώμην. ’Έδιωξα τό Σατανά. Σάς εύχαριστώ γιά ολα, πιότερο δέ γιά τό ζήτημα 
» τής κόρης μου».

Νόμισα δτι έπρεπε κάτι νά τού πώ. «Κύριέ μου. ’Εμείς κάναμε μόνο τό κα- 
» θήκον, δποος συνειθίζουμε πάντοτε. Μόνος σου τώρα μπορείς νά δώσης πάλι τό 
» γέλοιο στά πικραμένα χείλη των δικών σου. Κατά βάθος φαίνεσαι καλός άνθρωπος. 
» Πιστεύο.) πώς θά τά καταφέρης. ’Εδώ κοντά είναι μιά έκκλησιά. Πήγαινε. 'Ο καλός 
» Θεός μας σέ θά συγχωρέση».

Φεύγοντας, πρόσθεσε τά εξής : «Δέν ξέρω άν είσθε παντρεμένος. . "Ο,τι δμως 
»  κι’ άν είσθε, τούτο σάς λέγω. Ποτέ μή βάλετε ξένη γυναίκα σπίτι σας καί μάλιστα 
» γιά πολύ καιρό. Κάποτε θά τό μετανοιώσετε σκληρά. Ά ν  άγαπάτε τό σπίτι σας, 
)) διώξτε μακρυά τό Σατανά, δσο είναι καιρός καί πριν φθάσετε στά χάλια τά δικά 
»μου. Τό ίδιο νά κάνετε καί γιά τον καλλίτερο φίλο σας. 'Η κοινωνία χάλασε».

Σκέφθηκα αρκετή ώρα τά λόγια του καί βρήκα πώς είχε άπόλυτο δίκηο. ’Εσείς, 
τί λέτε ;
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X α σ i ς
(Βάδιζα προς τον άλλο κόσμο 

και γύρισα στη ζωή)
'Υπό άστυφύλακος 

κ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Νύκτα...ησυχία, δλος 6 κόσμος κοιμάται...κι’ δμως εγώ βαδίζω...βαδίζω 
στο καθωρισμένο δρομολόγιο της σκοπιάς μου...'Η ώρα είναι περίπου 4" μόλις προ 
πενταλέπτου μ’ έπιθεώρησε 6 'Υπαστυνόμος της άλλαγής μου...είναι ή ούρα πού 
τά βλέφαρα κάθε άνθρώπου βαραίνουν...προσπαθούν νά κλείσουν μόνα τους, παίζει 
ό ύπνος μαζί τους, είναι αύτή πού λέμε κρίσιμη ώρα της νύχτας· μόλις προσπεράσης 
αυτές τις συμπληγάδες, μετά, είσαι ανάλαφρος καί τελείως ξάγρυπνος! ! . . .καί βα
δίζω το δρομολόγιό μου, άγρυπνος φρουρός της ζωής, της τιμής καί της περιουσίας 
κάθε πολίτου...τό καθήκον...

Μετά άπό τη γωνία αύτή άρχίζει ή λεωφόρος, τό τέρμα της σκοπιάς μου, ή 
λεωφόρος, την ημέρα πολυτάραχη, μά τώρα πού καί πού περνάει κανένα αυτοκίνητο... 
Τά μάτια μου ξαφνικά άνοίγουν διάπλατα...κάτω βλέπω...ένας μαύρος δγκος κοντά 
στη γωνία μοΰ τραβά την προσοχή...πλησιάζω βιαστικά κοντά...’Ά !... αύτό πού 
βλέπω μοΰ προξενεί μεγάλη κατάπληξη, κάτι τό πρωτοφανές γιά μένα...κάτι πού ποτέ 
δέν θά μπορούσα νά τό φαντασθώ.,.ένα άπό τά λίγα γνωστά καί καλής οικογένειας 
παιδιά, νά είναι χ ίτω  αναίσθητο...άπό τί ; . . .σκύβω, τό ψηλαφώ...ζή !... άνασαίνει... 
τό κινώ μήπως συνέλθη, μά δέν καταλαβαίνει...τού μιλώ.,.μά άπάντηση τίποτε...

Στην άρχή βρέθηκα σέ άμηχανία, δέν ήξευρα τί νά υποθέσω...μεθυσμένο ; 
ούτε...άλλά τότε γιατί είναι έτσι...τέτοια ώρα καί σ’ αύτή τήν κατάσταση...Πολλά 
γυρίζουν στο μυαλό μου, άλλά τίποτε δέν μοΰ δίνει τή λύσι πού ζητώ...Ξαφνικά ξε
προβάλλει μέσα στο μυαλό μου εν α πελώριο πανώ, μέ γράμματα κάτι επάνω : προσέχω 
καλλίτερα καί διαβάζω τά μεγάλα κεφαλαία γράμματα.

- Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α .................. Χ Α Σ Ι Σ ...................
— Χασίς... τό ναρκωτικό, πού όπως διάβασα, άρχισε σέ ώρισμένα μέρη τού· 

κόσμου νά κάνη δπως λένε «θραΰσι» καί νά διαφθείρη τή νεολαία πού επιδίδεται 
σ’ αύτό άπό λόγους νεωτερισμού, συγχρονισμού...μόδας...«σνομ.πισμοΰ»...ιδού τώρα 
στα πόδια τού άστυφύλακα, ένα άπό τά καλής οικογένειας παιδιά σ’ αύτή τήν κατά
σταση...τό μέλλον τής αύριανής κοινωνίας...ράκος στά πόδια μου.,.Νά, τό χασίς, 
σκέφτηκα αύτή τή στιγμή, δπο ς̂ κατάλαβα, αύτό είχε πλησιάσει, είχε απλώσει τό 
πνιγηρό φάσμα του πάνω στο καινούργιο του θύμα...

Μά πώς ; Γιατί ; τί τού έλλειψε καί ζήτησε νά βρή άπόλαυση, εύχαρίστηση,. 
ήδονή μέσα εις τά σύννεφα τών ονείρων πού τον μετέφερε...άς τό πούμε μάλιστα, 
αύτός ό σατανάς...τό ναρκωτικό...

Παρετήρησα καλύτερα μέ τό φώς τού φανού μου τό πρόσωπό του.,.μιά μαύρη 
σκιά άπλωνόταν στά μάτια του, ένα μαύρο στεφάνι...τό σήμα τό αδιάβλητο σήμα τής 
καταχρήσεως.

Λίγο πιο κάτω, κατοικούσε ένας φίλος μου, ένας πολύ καλός γιατρός. Στήν 
αρχή δίστασα νά τον ενοχλήσω, άλλά μετά σκέφτηκα ότι κ ι’ αύτός είναι άνθρωπος 
τού καθήκοντος καί μάλιστα καλός χριστιανός...

Πηγαίνω καί χτυπώ τό κουδούνι τής πόρτας του...
Στήν άρχή τίποτε....
ααναχτυπώ. Σέ λίγο βλέπω νά φωτίζεται τό παράθυρό του. Γυρίζω, κυττάζω



409 7Χασίς. (Βάδιζα ττρός τον άλλο κόσμο καί γύρισα στή ζωή)

τον αναίσθητο νεαρό μήπως τον πλησιάση κανένας κακοποιός καί του αφαίρεση 
τίποτα καί υστέρα μέ ελαφρό βήμα άνεβαίνω ένα σκαλοπάτι πάρα-πάνω, για νάμαι 
έτοιμος.

— Ποιος ; ακόυσα τή φωνή του φίλου μου.
'Ο φίλος σας ό άστυφύλαξ.,.καί του έδωσα τα στοιχεία μου, συγγνώμην γιατρέ 

μου για την ενόχληση αύτή την ώρα, μά ένα λεπτό σας θέλω επειγόντως.
’Αμέσως έρχομαι.
Πράγματι δέν πέρασε ένα λεπτό καί ό γιατρός κατέβηκε μέ τις πυτζαμες του, 

τυλιγμένος μέ τό έπανωφόρι του....
— Τί συμβαίνει ;
Του έδειξα τον μαύρο όγκο πού φαινότανε καί του είπα... Είναι τό παιδί τού 

μεγαλεμπόρου κ..., τον γνωρίζετε κ ι’ έσεΐς, άλλα είναι σέ μιά κατάσταση πού δέν 
ξέρω τί νά ύποθέσω, άν θέλετε ελάτε.

Προθυμότατος 6 καλός μου φίλος, έρχεται. Μόλις τον είδε σάστισε. Τέτοιο 
θέαμα δέν τό περίμενε. ποτέ στή ζωή του...ένα παιδί, γνωστής καλής οικογένειας, 
σ’ αύτή τή κατάσταση...μπροστά στά μάτια του...

—’Απίστευτο, γυρίζει καί μου λέγει, δέ τό περίμενα ποτέ μου...δέν μπορώ να 
τό...τί νά πώ.,.τά έχασα, σάστισα.

— Γιατρέ μου τί λέτε νά κάνουμε τώρα, τον ρωτώ, γιατί ή ώρα περνούσε άσκο
πα σέ διαλογική συζήτηση....

— Θά μέ βοηθήσης νά τον μεταφέρουμε στο σπίτι μου, στο γραφείο μου, νά τον 
άσφαλίσουμε άπό τά αδιάκριτα μάτια τής κοινωνίας. Σκέψου τον πατέρα του, τήν 
μητέρα του...Θά πεθάνουν οί καϋμένοι άπό τον καϋμό τους. Θά τον άναλάβο^ εγώ. 
Έσύ κάνε δ,τι σοΰ έπιβάλλει τό καθήκον σου, ξέρεις τήν υπηρεσία σου. ’Ά ! στάσου, 
πάρε τον ’Αξιωματικό τού Τμήματός σου, άπό τό τηλέφωνό μου καί συνεννοήσου.

Πράγματι τό τελευταίο αυτό, νόμισα ώς πιο σο^στό καί συμμορφώθηκα.
—Άνέφερα στον ’Αξιωματικό 'Υπηρεσίας τού Τμήματος :
Κύριε 'Υπαστυνόμε, έδώ άστυφύλαξ... λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς άναφέρω 

ότι... (καί άνέφερα τά διατρέξαντα) σάς παρακαλώ διατάξατε τί νά κάνω.
—Έφ’ όσον (ακούστηκε ή φωνή τού 'Υπαστυνόμου) ό κ.... ό γιατρός είναι 

προσωπικός σου φίλος καί τον άναλαμβάνει γιά τούς λόγους πού μου άνέφερες, προσ
πάθησε νά συγκεντρώσης πλήρη στοιχεία τού νεαρού, φέρε στο Τμήμα νά έξασφαλί- 
σουμε δ,τι περιουσιακό στοιχείο έχει μαζί του, τούτο δέ παρουσία καί τού γιατρού 
στον όποιον μάλιστα νά έξηγήσης τον λόγο τής ενεργεί ας σου αύτής, γιά νά μή σέ 
παρεξηγήση, καί μετά κάνε μιά έγγραφή στο σημειωματάριό σου, άναφέροντας όλα 
αύτά. Πρόσεξε παιδί μου, μή παράλειψης τίποτε.

— Τά σέβη μου κύριε 'Υπαστυνόμε.
— Γιατρέ μου σάς τον εμπιστευόμαστε, άλλά πρώτον θά μέ βοηθήσετε νά 

συγκεντρώσω, ό,τι μέ διέταξε ό κ. 'Υπαστυνόμος, γιά τά περιουσιακά δέ στοιχεία 
ιδιαίτερα, γιατί ’ίσως ό νεαρός αύτός νά έπεσε θύμα κλεπτών, πριν τον συναντήσω 
καί μετά άπό τήν επήρειαν τής νάρκης του νά σάς ζητά ποιος ξέρει τί...

— Μά τί λές ; κάνε ό,τι διετώχθης.
— Εύχαριστώ.

’Έπειτα άπό λίγη ώρα έληγε ή υπηρεσία μ.ου.
"Ενα τετράο^ρο άκόμη άστυνομικής ζωής τής μεγαλουπόλεώς μας...06.05' 

Πλησιάζω προς τό Τμήμα.-
Μόλις μέ είδε ό ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας μέ φώναξε.
—’Έλα έδώ τί συνέβη λοιπόν ;
— Κύριε 'Υπαστυνόμε, όπο,ις σάς άνέφερα έτσι καί συνέβησαν. Τον νεαρό τον
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άνέλαβε ό γιατρός, σας έφερα όλα τά στοιχεία πού μου ζητήσατε, περιουσιακό στοι
χείο δεν είχε κανένα, ούτε μονόδραχμο δεν βρέθηκε στη τσέπη του.

— Καλά- κάνε την έγγραφή σου.

Στις δέκα καί μισή ήμουν πάλι ξύπνιος, έτοιμος. Κατέβηκα στο γραφείο του 
’Αξιωματικού καί ρώτησα αν ό κ. Διοικητής ήταν μόνος στο γραφείο του. Ό  συνά
δελφός μου της έσωτερικής υπηρεσίας μου άπάντησε καταφατικά.

Χτύπησα διακριτικά την πόρτα τού γραφείου.
—’Εμπρός, ακούστηκε ή φωνή του Διοικητοΰ μου.
—’Επιτρέπεται κ. Διοικητά ;
—"Α ! ’Έλα μέσα καί σέ ήθελα.
— Διατάξατε κ. Διοικητά.
— Για πές μου, πώς συνέβη αύτό απόψε, γιατί διάβασα τήν έγγραφή τοΰ βι

βλίου των συμβάντων καί αύτό πού διάβασα μέ στενοχώρησε πολύ.
— Κύριε Διοικητά σάς άναφέρω ότι (καί τοΰ άνέφερα τήν ιστορία της νύχτας 

μέ όλες τις λεπτομέρειές της καί τήν προθυμία τοΰ γιατρού, ώς καί τήν παράκλησή 
του νά μή μάθη κανείς τίποτε, σκεπτόμενος γενικώς τήν θέση των γονέων τοΰ νεαροΰ.).

— Καλά έ'κανες. Τώρα όμως θά πας στο σπίτι τοΰ γιατρού νά δής τί γίνεται 
ό νεαρός, κι’ άν έχη συνέλθη, νά μοΰ τον φέρης έδώ, άλλα όπως ξέρης μέ τον πιο 
ευγενικό τρόπο.

— Στάς διαταγάς σας κ. Διοικητά.

Βρήκα τό γιατρό στο γραφείο του.
— Τί νέα γιατρέ μου ; πώς είναι ; ρώτησα.
—’Ακόμη ναρκωμένος είναι, ασυνήθιστος φαίνεται, μάλλον άρχάριος.
— Καλά γιατρέ μου, θά περάσω τό άπόγευμα νά δώ καί σάς παρακαλώ πολύ 

νά μήν τον άφήσετε νά φύγη, γιατί τον θέλει ό κ. Διοικητής.

Πριν άναλάβω υπηρεσία πήγα καί τον συνάντησα.
Καθισμένος στήν άκρη τοΰ κρεβατιού, μέ τό κεφάλι του άνάμεσα στά χέρια 

ακουμποΰσε τούς άγκώνες του πάνω στά γόνατά του...σκεπτικός...μέ τό βλέμμα 
απλανές...κυττοΰσε τό πάτωμα μ’ ένα άφηρημένο ύφος...ποιος ξέρει ποΰ ταξίδευε.

— Παΰλο.,.τί σκέπτεσαι ;...τ ί έ'χεις ;...τ ί σοΰ συμβαίνει ;...Γύρισε, μέ κύτταξε
αφηρημένα- μέ κύτταξε καλά - καλά.· νόμιζε κανείς ότι έχασε τή μνήμη του καί 
προσπαθούσε νά συγκεντρωθή.......... νά θυμηθή...

...Τί ήθική...ψυχική κατάπτωσις...
— Λοιπόν Παΰλο ;...τοΰ ξαναλέω, τί έχεις ;...
—Ά !  έσεΐς εισθε ;...μ’ ένα ύφος δυσαρέσκειας, άπογοητεύσεως.,.μπά ! τίποτε 

δέν σκέπτομαι, δέν ξέρω, πολύ θολωμένο είναι τό μυαλό μου...
' Εκείνη τή στιγμή μοΰ έκανε νόημα ό γιατρός, ότι κάτι ήθελε νά μοΰ πή καί 

βγήκε άπό τό δωμάτιο. Σέ λίγο τον άκολούθησα καί έγώ ρίχνοντας ένα φευγαλέο 
βλέμμα στον Παΰλο...

Εύτυχώς πού όπως μοΰ είπε, είναι ή τρίτη φορά πού έκανε αυτήν τήν τρέλλα- 
μήν φοβάσαι είναι πράγμα πού θεραπεύεται εύκολα τώρα πού άκόμη είναι άρχή.
Η επιπολαιότης του τον έσπροίξε εκεί πού τον βρήκες. Νά ένα ζωντανό παράδειγμα 

για  τή ζωή σου. Νά τί κάνουν οί σημερινοί νέοι καί άς μάς κατακρίνουν έμάς τούς 
παλαιοτέρους...

— ’Έχετε δίκηο γιατρέ μου, λυποΰμαι τον νέο αύτό, άλλά περισσότερο τούς 
γονείς του...’Εκείνη τή στιγμή ένα ντρίν.,.τοΰ τηλεφώνου μέ διέκοψε. Ό  γιατρός 
σήκωσε τό άκουστικό.
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— ’Εμπρός.
—’Ά  ! σείς εΐσθε κ. Διοικητά... ναι έδώ είναι, μάλιστα...τον ζητούν οί γονείς 

του ;...
— Τί νά σας πώ κ. Διοικητά, όπο:>ς σκεφθήτε σείς καλλίτερα, τί νά πώ ;... 

είναι κρίμα, ευτυχώς πού είναι άρχάριος άκόμη καί μπορούμε νά τον προλάβουμε, 
νά τον τραβήξουμε.

’Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα στο γραφείο καί ό Παύλος.
— Καλά κύριε Διοικητά συνήλθε καί θά έ'λθη στο Τμήμα. Μάλιστα χαίρετε.

Καί κατέβασε το άκουστικό.
— νύ,οιπον Παύλο...ακόυσες τώρα, σέ ζήτα ό κ. Διοικητής τού Τμήματος, 

οί γονείς σου ανησυχούν πού δεν πήγες το βράδυ στο σπίτι σου. Ό  κ. Διοικητής, 
όπως ακόυσες, σκέπτεται τήν κατάσταση των γονέων σου καί δέν θά μαρτυρήση τήν 
πραγματικότητα. Θά τούς πής ότι σέ κράτησα έγώ μετά άπο κάποιο γλέντι. Δέν 
σοΰ λέω τίποτε άλλο, σκέψου τούς γονείς σου, τήν κοινωνική σου θέση καί πώς σέ 
βρήκε αυτός ό καλός άστυφύλαξ, σκέψου...

— Εύχαριστώ γιατρέ μου.
— Τώρα θά πάτε μαζί στο Τμήμα πού σέ θέλει ό κ. Διοικητής, μήν φοβάσαι 

τίποτα, φρόντισε ν’ άλλάξης τώρα πού είναι άκόμα νωρίς. Γειά σου...καί τού έδωσε 
τό χέρι. ^

— Χαίρετε γιατρέ μου, ευχαριστώ...

— Λοιπόν παιδί μου, τού λέει ό Διοικητής μου, τώρα βλέπεις τήν πραγματικό
τητα, βλέπεις πού σέ φέρνει ό εύχάριστος κατήφορος τής κακής συναναστροφής, 
άπό έσένα όμως ή κοινωνία περιμένει πολλά.

— Πρώτα-πρώτα ό πατέρας σου σέ σένα θ’ άφήση τό μέλλον τής έπιχειρήσεώς 
του, αύτής πού δίνει σέ σένα τά μέσα, δηλαδή τό χρήμα γιά νά διασκεδάζης.
’Όχι, παιδί μου, προσπάθησε τώρα πού είναι νωρίς, πριν σ’ έξουσιάση τό πάθος, 
πριν καταστρέψης τό οικοδόμημα πού τόσα χρόνια ό πατέρας σου έφτειαξε, μέ τό
σους κόπους, στερήσεις, μόχθους καί ό,τι μπορείς νά φαντασθής άκόμη. Λυπήσου 
τούς γονείς σου πού δίδουν τά πάντα γιά σένα, δέν σοΰ στερούν τίποτε, ο,τι θέλεις 
εσύ, άλλά όμως μήν καταχράσαι τής καλωσύνης των. Τήν καϋμένη τήν μητέρα σου, 
πού όπως ακόυσα σέ ύπεραγαπα, αύτή πού .θυσιάζει τά πάντα γιά σένα δέν τήν σκέ
πτεσαι ; δέν τή λυπάσαι ;

Γιά σκέψου τήν καταστροφή, τον όλεθρο πού τούς προσφέρεις. Τήν κοινωνία 
πού ζής, πώς θά άντιμετώπιζες ; μέ τί μάτια θά τήν έ'βλεπες, κι’ αύτή πάλι πώς θά 
σ’ έ'βλεπε, σαν ενα ράκος, άξιο τής τύχης του. "Ολα τά σπίτια θά σόΰ κλείσουν τις 
πόρτες. Θά σέ δείχνουν στο δρόμο καί θά λένε ό... γιος τού τάδε...

Θά είσαι τό περιφρονημένο, τό ψωριάρικο σκυλί, πού γυρίζει μ,έσα στούς 
δρόμους τής κοινωνίας, σέρνοντας τις πληγές του έδώ κι’ έκεί καί πού κανένας δέν τό 
πλησιάζει, παρά άλλος τό σκλωτσα, άλλος τού πετά πέτρες κ ι’ άλλος αηδιάζει πού 
τό βλέπει...γιατί θέλησε νά σπάση τά δεσμά τού κυρίου του, νά γυρίζη στούς δρόμ,ους 
μαζί μέ τά άλλα καί νά τό αποτέλεσμα.

Οί κακές αύτές συναναστροφές σ’ έ'φεραν σ’ αύτή τήν καταστροφή καί σκέψου 
πού θά καταντούσες, αν δέν σ’ εΰρισκε ό αστυφύλακας.

"Ενα πράγμα ζητώ άπό σένα τώρα. Νά μου δώσης τήν υπόσχεσή σου, τον λόγο 
σου σάν άνδρας πλέον πού είσαι, ότι άπό σήμερα, πριν είναι άκόμη άργά, θά ξεκόψης 
οριστικά άπό αύτές τις άσχημες συναναστροφές, μέ τά θανατηφόρα άποτελέσματα. 
’Έλα λοιπόν, δώσε μου τό χέρι σου καί πές μου ναι. ’Έλα, μήν διστάζεις, σοΰ μιλώ
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σάν δεύτερος πατέρας σου. "Ακούσε, έρχονται τώρα οί γονείς σου καί.,.κύτταξε αύτό 
θά μείνη μεταξύ μας καί δεν θά μάθη ποτέ τίποτε κανείς.

Μή διστάζεις καθόλου, κύτταξε τώρα τήν κοινωνία κατάματα καί βάδισε τον 
ί'σιο πλέον δρόμο...

Μιά θερμή χειραψία άντήλλαξαν. Στά μάτια του Παύλου ένα μικρό μαργαριτάρι 
κύλησε κι’ έσταξε μπροστά στο γραφείο του Διοικητοΰ.,.έκεΐ.,.συνήντησε τά άλλα, 
αόρατα πλέον τώρα, πού έχουν πέσει.,.άπό τά μάτια άλλων πού βρέθηκαν μπροστά 
εκεί, στην ’ίδια θέση μ’ αύτόν κάποτε...

— Σάς ευχαριστώ κύριε Διοικητά καί σας τό υπόσχομαι, μ’ όλη μου τήν ψυχή. 
Αύτό, τώρα τό σκέπτομαι. Είχα άφεθή άχαλίνωτος ν’ άπολαύσω τή ζωή, σέ 6,τι 
έχει, να ρουφήξω τό χυμό της, άλλ’ αύτή μ’ έστειψε σάν λεμόνι. Κανείς άπό τούς 
τόσους φίλους μου δεν βρέθηκε νά μοϋ πή τίποτε. "Ολοι είναι φίλοι του ολέθρου, τής 
καταστροφής, τής απώλειας. Μπορείτε άπό τώρα νά εΐσθε υπερήφανος για τό νέο 
δημιούργημά σας, πού προσφέρετε στήν κοινωνία, μπορείτε νά πήτε δτι «Βάδιζα 
προς τον άλλο κόσμο καί γύρισα στή ζω ή».

Σάς ευχαριστώ.

’Έχουν περάσει δυο χρόνια καί πλέον ά.πό έκεΐνο το βράδυ.
Προχθές, ξαφνικά εκεί πού περνούσα άπό ένα κεντρικό δρόμο τής πόλεώς 

μας, μια κούρσα ήλθε καί σταμάτησε στο πλάι μου, κ ι’ άκούω κάποιον άπό μέσα νά 
μέ φωνάζη.

— Κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, «άστυφύλαξ».
Γυρίζω, κυττάζω, δεν άνεγνώρισα κανένα, άλλα μιά φυσιογνωμία μοΰ τράβηξε 

την προσοχή. Ήταν ό Παύλος, αγνώριστος τώρα...
— Κύριε Κώστα, κι’ άνοιξε ή πόρτα τού αύτοκινήτου, έλά.τε μέσα, σας ζητώ 

τόσον καιρό, θά σά.ς πάω στο σπίτι μου. Μή μοΰ πήτε όχι.
Κι’ έμείναμε έτσι κυττάζοντας ό ένας τον άλλον έκστατικοί...άφωνοι...Σάν 

αστραπή περασε άπό τό μυαλό μου έκεΐνο τό σβυσμένο πια παρελθόν.

Σήμερα ό Παύλος είναι εύτυχισμένος, παντρεύτηκε, έχει μιά ώραιοτάτη γυ
ναίκα κ ι’ ένα χαριτωμένο παιδάκι, ζή μέ τούς γονείς του ευτυχής. Τήν επιχείρηση 
διευθύνει τώρα αύτός καί στήν πινακίδα έξω άπό τό κατάστημα προσετέθη «κ... 
καί υιός».

Ό  Παύλος είναι κι’ αύτός ένα άπό τά δημιουργήματα τής ’Αστυνομίας.
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α )  Ή συμφωνική ορχήστρα τής 7ης ’Αμερικανικής Στρατιάς 
μέ τον μαέστρο κ. ΧΕΝΡΥ Ζ. ΑΟΥ'ΓΣ.
—Δυο ακόμα θαυμαστές καλλιτεχνικές επιτυχίες προστέθηκαν, αυτές τις 

μέρες, στο πλούσιο ενεργητικό της εκπομπής της Αστυνομίας, που δικαίωσαν από
λυτα τή φήμη καί τό όνομά της... δυο επιτυχίες, αληθινα μεγαλειώδεις, που απέ
δειξαν, μ.έ τον πιο πειστικό τρόπο, σέ ποιο σημείο ζηλευτής επικαιροτητος και αξίας 
στέκει ή εκπομπή αύτή, πού στο βραχύ χρόνο τής ζωής της καταφερε να συγκεν- 
τρώση γύρω της χιλιάδες ενθουσιασμένο κόσμο...

’Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα άπό την αρχή...
ΤΗταν Κυριακή... 14 ’Οκτωβρίου...
Έ ξω  άπό τό γνωστό θέατρο «ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ» πυκνά πλήθη έκλεκτοϋ 

κόσμου ήταν συγκεντρωμένα στο πεζοδρόμιο, περιμένοντας να μπουν στο θέατρο... 
ενω πιύ ’κεΐ, στο δρόμο, μια απέραντη φάλαγγα άπό πολυτελή αυτοκίνητα, κάθε 
λογής καί κάθε μάρκας, έδιναν ένα τόνο ξεχωριστής μεγαλοπρέπειας στην κεντρική 
αύτή γωνία τής πρωτευούσης...

Συνάνταγες εκεί Στρατηγούς, 'Ιπουργούς, Βουλευτας, Διπλοψατας, βιομη- 
χάνους, άνθρώπους των γραμμάτων καί των επιστημών, πλαϊ σε κομψές κυρίες και 
χαριτωμένες κοπέλλες...

Πλησίαζε έντεκα ή ώρα, όταν φτάσαμε κ ι’ εμείς με το μαγνητόφωνό ̂  τής 
Σχολής, γιά την μεγάλη συνέντευξη, πού είχαμε άπό πολλές μέρες κανονίσει, 
ύστερα άπό κόπους καί τρεχάματα...

'Η εμφάνισή μας κανέναν δέν ξάφνιασε... ’Απεναντίας χαιρετήσαμε και χαι
ρετηθήκαμε φιλικά μέ τά περισσότερο πρόσωπα πού περίμεναν... (Αύτό τό γεγο
νός φανερώνει καθαρά πόση άξια έχει πάρει στά μάτια καί των πιο εκλεκτών 
τάξεων τής ’Αθήνας ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας)...

"Υστερα άπό λιγόλεπτη άναμονή βρεθήκαμε μέ το ασανσέρ στο φουαγιέ τού 
πολυτελέστατου θεάτρου, όπου μάς περίμενεν ό κ. Χένρυ Ζ. Λούϊς, ο μαέστρος τής 
7ης ’Αμερικανικής Στρατιά.ς, πού είχεν έλθει στην Έλλαδα για λίγες μερες, και που 
έδινε εκείνη την ήμέρα Συναυλία στό θέατρο «ΚΟΤΟΠΟΙΛΗ» υπο την προστα
σία του ’Αντιστράτηγου καί τής Κας Π. Νικολοπούλου και τού Ταξιάρχου και τής 
Κας Ρ. X. Χάρισσον... Ό  κ. Λούϊς λοιπόν, ό εκπληκτικός αύτός μαέστρος,_πού άπο 
13 χρόνων, έπαιζε σέ ορχήστρα, καί πού τώρα στά 23 σχεδόν χρονιά του είχε γίνει 
διάσημος σ’ δλον τον κόσμο, άφήνοντας τούς άλλους φίλους του και τους επίση
μους ξένους του, μά.ς έτεινε φιλικά τό χέρι, δηλώνοντας οτι «χαίρει ιδιαιτέρως που 
θά δώση αύτήν τήν συνέντευξη στήν έκπομπή μας»...

Κι’ ενώ τά μέλη τής ορχήστρας του έκαναν δοκιμές, ό κ. Λουίς αποτραβη- 
χτηκε σέ μιά γωνιά τοΰ θεάτρου καί άπάντησε πρόθυμα στις ερωτήσεις μας...
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Στην πρώτη ερώτησή μας, σχετικά μέ την συγκρότηση καί τό σκοπό για 
τον όποιο ιδρύθηκε ή Συμφωνική ορχήστρα της 7ης ’Αμερικανικής Στρατιάς, ό 
κ. Λούϊς άπήντησε :

Ή  Συμφωνική ορχήστρα τής 7ης ’Αμερικανικής Στρατιάς συγκροτήθηκε με 
τή βοήθεια του Υπουργείου Στρατιωτικών, του 'Υπουργείου ’Εξωτερικών καί 
τής Γερμανοαμερικανικής όργανώσεως νεολαίας. 'Ιδρύθηκε μέ τό σκοπό νά προσφέρη 
καλή μουσική στις ένοπλες δυνάμεις καί τό κοινό τής Ευρώπης. Μέχρι σήμερα ή 
ορχήστρα έδωσε περίπου 600 κοντσέρτα καί συναυλίες στο Παρίσι, στήν Λυών, 
στο Στρασβούργο, στο Μιλάνο, στή Ρώμη, στή Νεάπολη, στο Μάντσεστερ, στο 
Λονδίνο, στο Μόναχο, στή Χαΐδελληβέργη καί στή Στουτγάρδη. Τό μήνα αυτόν 
έδωσε συναυλίες στήν ’Αθήνα, στον Πειραιά καί στή Θεσσαλονίκη. Τά μέλη τής ορ
χήστρας είναι όλοι οπλίτες τού ’Αμερικανικού Στρατού, καί ή μέση ηλικία τους 
είναι 22 χρόνων.

Στή συνέχεια ρωτήσαμε τον κ. Λούϊς για ποιο σκοπό ήρθε στήν Ελλάδα, καί 
μάς είπε :

’Ήρθαμε στήν Ελλάδα για νά δώσουμε μιά σειρά συναυλίες, ύστερα άπό 
προεργασία πού έκαμε ή ’Αμερικανική 'Υπηρεσία Πληροφοριών πού θέλησε μ’ 
αυτόν τον τρόπο νά δώση, στο ελληνικό κοινό, τήν ευκαιρία ν’ άκούση λίγη καλή 
μουσική.

Σέ άλλη ερώτησή μας γιά τήν Ελλάδα καί τό λαό της ό κ. Λούϊς έδήλωσε :
Ή  Ελλάδα είναι μιά πολύ όμορφη χώρα καί είμαι πολύ ευτυχής, γιατί μού 

δόθηκε ή ευκαιρία νά τήν έπισκεφτώ. ’Αγαπώ τον ελληνικό λαό, πού 'δεν μού είναι, 
καθόλου ξένος, γιατί έχω Έλληνοαμερικανούς φίλους στήν ’Αμερική, καί άκόμα στήν 
ορχήστρα μας υπάρχουν μερικοί Έλληνοαμ.ερικανοί.

Στήν τέταρτη ερώτησή μας σχετικά μέ τήν Ελληνική ’Αστυνομία Πόλεων· 
καί τούς άνδρες της, ό κ. Λούϊς έσπευσε ν’ άπαντήση μ’ ενθουσιασμό :

’Έχω τή γνώμη ότι ή Ελλάδα έχει ένα ά.ριστο ’Αστυνομικό Σώμα. ’Άριστο 
άπό κάθε άποψη. Είδα μερικούς άστυφύλακες νά κάνουν τήν υπηρεσία τους καί μοΰ· 
έκανε μεγάλη εντύπωση ή καλή τους εκπαίδευση, ή εύγένειά τους, ή προσήλωσή 
τους στο καθήκον καί ή άποφασιστικότης τους. Ή  Ελληνική ’Αστυνομία είναι ένα 
λαμπρό σώμα καί οί άνδρες της είναι έτοιμοι γιά κάθε ενδεχόμενο.

Γιά τό 'Ελληνικό κοινό καί τις έκδηλώσεις του δ κ. Λούϊς έξέφρασε τήν 
ικανοποίησή του, λέγοντας :

Χαίρουμαι πού μού δίνεται ή εύκαιρία νά μιλήσω γιά τό Ελληνικό κοινό. Τά 
μέλη τής ορχήστρας, καί έγώ προσωπικώς συγκινηθήκαμε ιδιαιτέρως άπό τις έκδη- 
λώσεις του. Τό ευγενικό κοινό σας ικανοποιήθηκε άπό τή προσπάθεια, μας καί μάς 
καταχειροκρότησε μέ τήν καρδιά του.

Έ ν συνεχεία παρακαλέσαμε τον κ. Λούϊς νά πή κάτι γιά τούς άκροατάς μας,, 
καί άπήντησε :

Έ ξ ονόματος τών μελών τής ορχήστρας καί γιά λογαριασμό μου, θέλω νά δη
λώσω ότι είμαστε ευτυχείς γιατί βρεθήκαμε στήν Ελλάδα. Περάσαμε πολύ-πολύ· 
καλά εδώ καί είμαστε εύγνώμονες γ ιά  τήν φιλοξενία πού μάς έπεφύλαξε ό Ελλη
νικός λαός.

Στήν τελευταία ερώτησή μας, σχετικά μέ τά μελλοντικά σχέδια τής Συμ
φωνικής ’Ορχήστρας τής 7ης ’Αμερικανικής Στρατιάς, ό κ. Λούϊς μάς είπε :

Θά γυρίσουμε στή Στουτγάρδη πού είναι ή έδρα μας. ’Ήρθαμε μέ ’Αμερι
κανικό άεροπλάνο, καί θά γυρίσουμε μέ τό ίδιο μέσο. Δεν ξέρουμε άκόμα ποιο 
θάναι τό μελλοντικό μας πρόγραμμα. —

Αύτά μάς είπεν δ κ. Λούϊς...
Κι’ ύστερα όλα σώπασαν, γιά  ν’ άκουστή ή δευτέρα Συμφωνία τού Μπετόβεν,.
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ή μεγαλειώδης αύτή σύνθεση ένός θυελλώδους δημιουργού, πού θεμελίωσε ένα απο
κλειστικά δικό του μουσικό κόσμο...

Τήν άλλη Τετάρτη μεταδόθηκε ή συνέντευξη αύτή του κ. Λούϊς, μαζί μέ την 
2α Συμφωνία του Μπετόβεν...

Πόσα κολακευτικά σχόλια ακούστηκαν τότε γιά τήν ’Αστυνομία, καί πόση 
συγκίνηση έσκόρπισε τό πρόγραμμά μας, κάτι πού δύσκολα περιγράφεται...

Τό μόνο πού μπορούμε νά σάς πούμε είναι ότι δημιουργήθηκε ένα τέτοιο 
κλίμα γιά τήν Αστυνομία καί τήν εκπομπή της, ώστε μέχρι σήμερα άκόμα μιλάνε 
οί άκροατές της γ ι’ αύτήν τήν θαυμαστή καλλιτεχνική της επιτυχία... Πώς κατωρθώ- 
θηκε αύτό, μέσα σέ ποιες συνθήκες καί μέ πόσα τρεχάματα καί κόπους, αύτό ας μήν 
τό αναφέρουμε... Μάς φτάνει μονάχα ότι καταφέραμε νά σάς χαρίσουμε αύτό τό βε
λούδινο πρόγραμμα, πού έχει γιά τήν ’Αστυνομία μιά άνείπωτη σημασία... Ξανα
διαβάστε μονάχα τά λόγια πού είπε γιά μάς ό θαυμάσιος αύτός μαέστρος, πού έχει 
κερδίσει τό θαυμασμό ολόκληρου τού ελεύθερου κόσμου...
β) Ή μοναδική ραδιοφωνική συνέντευξις τοΰ Βέλγου δημο

σιογράφου κ . ΖΑΝ ΖΕΡΜΠΩ.
Τώρα είναι δειλινό... μιά γλυκειά πανέμορφη στιγμή... ’Εσείς διασκεδάζετε... 

Σάς βλέπουμε νά περνάτε στούς δρόμους κατά ομίλους συζητώντας εύθυμα...
"Οσο γιά μάς μάς, βρίσκετε πάλι σέ ώρα μάχης...μιας άλλης καλλιτεχνικής 

μάχης, μέ άπρόβλεπτα άποτελέσματα...
Νάμαστε τώρα καί πάλι μέ τό μαγνητόφωνο, στο ξενοδοχείο τής «Μ. ΒΡΕΤ- 

ΤΑΝΙΑΣ» άνάμεσα σέ τόσο κόσμο πού πάει κ ι’ έρχεται, μιλώντας όλες τις γλώσσες 
τής Γής... "Αγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί καί ’Ιταλοί, 'Ολλανδοί, ’Ινδοί, Σέρβοι, Βέλγοι... 
Κοντά κι’ έμείς... Τί θέλουμε;

’Ακούστε λοιπόν: Πριν λίγες μέρες έχουν έρθει στήν Ελλάδα 35 ξένοι δημο
σιογράφοι άπό όλον τον κόσμο, προσκεκλημένοι τής Κυβερνήσεώς μας, γιά νά μελε
τήσουν τά ζητήματα πού μάς άπασχολοΰν, καί νά μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους 
στις πατρίδες τους.

Τεράστιας σημασίας γιά τήν Ελλάδα αύτή ή αποστολή. Καί είναι φυσικό νά 
έχη θέσει καί μάς σέ κίνηση...Γιατί αύτή είναι ή μοίρα μας,.,Νά γυρνάμε άπό τόπο 
σέ τόπο, γιά νά σάς παρουσιάζουμε κάθε σοβαρή έπικαιρότητα άπ’ τό μικρόφωνο 
τής εκπομπής μας...

Σήμερα ήρθαν οί δημοσιογράφοι, αύριο μιά ξένη ορχήστρα, μεθαύριο διάσημοι 
ιοί...Κι’ εμείς πρέπει νά τούς άκολουθοΰμε άπό τό ’Αεροδρόμιο ίσαμε τό 

ξενοδοχείο τους, γιά νά σάς εξασφαλίσουμε τήν επιτυχία πού ζητάτε... Τον Γκάρυ 
Κοΰπερ τον βρήκαμε στήν ’Ακρόπολη, τον Ζώρζ Γκετταρύ στο...λουτρό, τήν κ. Νι- 
κολαΐδου στήν κομμώτρια...

Σήμερα είμ,αστε κοντά στούς δημοσιογράφους, εΐς.,.τάξιν μάχης. "Οταν 
ήρθαν έκαναν δηλώσεις στις εφημερίδες...Μά τ ί νά ποΰν, άφοΰ δεν είχαν γνωρίσει 
καλά-καλά ούτε τήν ’Αθήνα; Τώρα πού τελείωσαν τήν περιοδεία τους άπό όλη 
τήν Ελλάδα, τώρα πού είδαν, άκουσαν, ερεύνησαν, έβγαλαν συμπεράσματα, κρά
τησαν σημειώσεις... τώρα είναι τό...ψητό...

Μά έλα τώρα πού άρνοΰνται νά κάνουν δηλώσεις!! ! Θά τά γράψουν, λέει, 
στις εφημερίδες τους όταν θά γυρίσουν στις Πατρίδες τους.,.Δίκηο έχουν, όμως αύτό 
δεν μάς άποθαρρύνει... Συνεχίζουμε τον άγώνα μας...Κανείς δημοσιογράφος καί 
καμμιά εκπομπή δέν άπέσπασαν λέξη άπό τό στόμα τους... "Ομως έμείς τά καταφέ
ραμε... Πώς; Μά αύτό είναι... επαγγελματικό μυστικό...
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Έ τσ ι επετύχαμε νά συναντηθούμε μέ τον επί κεφαλής της ’Αντιπροσωπείας, 
τον γνωστό Βέλγο δημοσιογράφο, της έφημερίδος «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ» των Βρυ
ξελλών κ. Ζάν Ζερμπώ...

Είναι προς τιμήν του ότι μάς κατάλαβε... Καί του δηλώνουμε έπίσημα ότι 
τον ευγνωμονούμε για τήν καλωσύνη του...

Ό  κ. Ζερμπώ δεν είναι μονάχα ένας έξαίρετος δημοσιογράφος... Είναι συγ
χρόνως κ ι’ ένας εκλεκτός άνθρωπος. Καί ή συνέντευξη πού μάς έδωσε είναι αληθινός 
θησαυρός, τόσο για τήν ’Αστυνομία, όσο καί για τήν Ελλάδα ολόκληρη...

'Η συνέντευξη αύτή είναι ή πρώτη άνταπόκριση για όλη τήν κατάσταση στήν 
Ελλάδα. Είναι ακριβώς τό άρθρο πού θά δημοσιεύση στήν έφημερίδα του ό κ. Ζερ
μπώ... Καί είναι συγχρόνως καί μια τίμια καί ειλικρινής φωνή, πού όμιλεί μέ 
«θάρ ρος» καί μέ «άντικειμενικότητα» για όλα όσα άπασχολοΰν έμάς καί τούς άλλους. 
Μακρυά άπό προκαταλήψεις καί πάθη, μέ άγάπη προς τήν άλήθεια καί προς τις 
δημοκρατικές ελευθερίες, στέκει ό φιλέλλην αύτός έκλεκτός φίλος μας συνήγορος 
των αιτημάτων μας, μ’ ένα συγκινητικό τρόπο...

Μιλάει για μάς, για τον Τουρισμό μας, για τις ομορφιές τής χώρας μας, για 
τήν Κυβέρνησή μας, για τό Κυπριακό, για τις Μουσουλμανικές μειονότητες, σέ μια 
πλούσια, μακρά καί ένδιαφέρουσα ανταπόκρισή του, πού πρέπει να ένθουσιάση 
κάθε καλό "Ελληνα μέσα μάλιστα στήν ταραγμένη ετούτη εποχή, πού ή Ελλάδα 
αγωνίζεται ήρωϊκά τον όμορφο αγώνα τών έθνικών δικαίων της...

Κι’ όταν του σφίξαμε τό χέρι μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, υστέρα άπό 
τήν συνέντευξη, αίστανθήκαμε ότι μιά καινούργια έλπίδα είχε ξαναγεννηθή μέσα μας... 
η έλπίδα τής δικαιώσεώς μας, άφοΰ στέκουν κοντά μας τέτοιοι άνθρωποι...

Καί άκοΰστε τί τον ρωτήσαμε, καί τί μάς άπάντησε :
*

Έρ. Ποιούς αντιπροσωπεύει ό όμιλός σας, κ. Ζερμπώ, καί για ποιο λόγο ήρ
θατε στήν Ελλάδα ;

Ά π . Λοιπόν, κυρίες καί κύριοι, είμαι ένας δημοσιογράφος του Βελγίου καί 
έρχομαι άπ’ τις Βρυξέλλες.

Ήλθα στήν .'Ελλάδα γιά 15 μέρες, μαζί μέ άλλους 35 ξένους δημοσιογρά
φους, πούς άντιπροσωπεύουν ολόκληρη τή Δυτική Εύρώπη, άλλα καί τήν ’Αμε
ρική, άφοϋ υπάρχουν άνάμεσά μας καί άντιπρόσωποι του B.B.C. (Μπί-Μπί-Σί).

Αύτό τό ταξίδι πληροφοριών διωργανώθηκε άπό τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών 
τής 'Ελλάδος.’Έχει ώς σκοπό, αύτή τήν στιγμή πού ή ιστορία τής Ελλάδος βρί
σκεται σέ κρίσιμη φάση (έφ’ όσον θά παρουσιάση σέ λίγο στή Γενική Συνέλευση 
του Ο.Η.Ε. τό Κυπριακόν πρόβλημα), αύτό τό ταξίδι, λέγω, έχει ώς σκοπό νά 
παρουσιάση σοοστά τήν Ελλάδα στά μάτια τών ξένων, καί νά καταστήση γνωστά 
τά σημερινά φλέγοντα ζητήματα πού τήν άπασχολοΰν.

’Ερ. Ποιές είναι οί εντυπώσεις σας άπό τήν Ελληνική ’Αστυνομία Πόλεων ;
Ά π. Έ  ! Λοιπόν ! αύτό τό θέμα είναι λιγάκι ειδικό καί δεν προλάβαμε νά τό 

εξετάσουμε αύτές τις λίγες μέρες πού μείναμε εδώ. Είχαμε, βλέπετε, ένα τόσο 
παραφορτωμένο πρόγραμμα μέχρι τέλους, ώστε δέν μάς παρουσιάστηκε ή εύκαιρία 
νά γνωρίσουμε άπό πολύ κοντά τήν Ελληνική ’Αστυνομία τών Πόλεων. ’Άλλως τε 
δέν παρέστη καί άνάγκη. Καί αύτό τιμά καί τήν ’Αστυνομία καί τό λαό σας. Γιατί 
τίποτε δέν προέκυψε ώστε νά χρειαστή άστυνομική έπέμβασις. Αύτό σημαίνει ότι 
η πόλις σας άστυνομεύεται άριστα. Αύτά στις γενικές γραμμές, είδικώτερα όμως μπό
ρεσα νά παρατηρήσω ότι ή ’Αστυνομία τών ’Αθηνών είναι υπέροχα διωργανωμένη, 
ιδιαιτέρως δέ στά θέματα πού άφοροΰν τά οχήματα καί τούς.πεζούς. Αύτό τό"παρε- 
τήρησα συγκρίνοντας τήν δική σας ’Αστυνομία μέ τή δική μας. Καί αύτό άσφαλώς 
-σάς ενδιαφέρει πολύ. Θά σάς εξηγήσω τά λόγια μου κάνοντας μιά μικρή παρατή-
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,ρηση, πάνω σέ δυό-τρία ζητήματα πού άφοροΰν τήν^’συγκοινωνία σας. Γιατί μ’ 
αρέσει νά κάνω τέτοιες παρατηρήσεις γιά τά δημοκρατικά μάτια των δυτικών ελευ
θέρων κρατών. Οί αστυνομικοί σας λοιπόν τών ’Αθηνών έχουν ν’ αντιμετωπίσουν ένα 
πολύ-πολύ δύσκολο έ'ργο. Γιατί οί "Ελληνες οδηγοί είναι «βιρτουόζοι» τού βολάν, άλλα 
καί οί "Ελληνες αστυνομικοί είναι «βιρτουόζοι» στή δουλειά τους. Παρατήρησα δτι ή 
■συγκοινωνία σας είναι λιγάκι άκροβατική, καί 
είδα άκόμα οχήματα νά προσπερνούν τά άλλα 
■αντικανονικά, δηλαδή άπό δεξιά, πράγμα πού 
είναι άγνωστο σέ μάς στο Βέλγιο.

Γι’ αύτό, είμαι βέβαιος δτι οί άστυνομι- 
κοί τών Βρυξελλών, θ’ άνοιγαν μέ άπορία με
γάλα μάτια, αν έβλεπαν τούς συναδέλφους τους 
τών ’Αθηνών, νά πετυχαίνουν μέ τόση έπεδεξι- 
<ότητα στην δύσκολη αύτή κατάσταση.

Έρ. Θά είχατε τήν καλωσύνη νά μάς 
~πήτε τίποτε σχετικό μέ τήν πνευματική κίνηση 
τού Βελγικού ’Έθνους;

’Απ. Νά σάς μιλήσω, κυρίες καί κύριοι, 
γιά τήν πνευματική κίνηση τού Βελγίου μέ λε
πτομέρειες, μέσα σέ τόσο λίγο χρονικό διάστη
μα, μοΰ φαίνεται άδύνατον. Γιατί δέν μπορεί 
κανείς ούτε μιά μικρή σκιαγραφία νά κάνη, έ'τσι 
•σύντομα, άπό τήν άπέραντη πνευματική κίνηση 
τού Βελγίου. Θέλω δμως οπωσδήποτε νά ικανο
ποιήσω τήν περιέργειά σας λέγοντας δτι ή 
πνευματική κίνησις, στις γενικές της γραμμές,
■είναι πολύ ανεπτυγμένη στο Βέλγιο, καί μάλιστα είναι ένας άπό τούς φάρους τής 
Δυτικής Ευρώπης.

Διαθέτουμε πολυάριθμες επιστημονικές οργανώσεις, εξέχοντας επιστήμονας, 
εξαιρετικούς καθηγητάς, καλά πανεπιστήμια, μέ πολυάριθμους σπουδαστάς, τέχνες 
καί βοηθούμε- πολύ τις έπιστημονικές έρευνες.· ’Έχουμε γενικώς μιά εκπαιδευτική 
κίνηση πολύ προωδευμένη πού παρακολουθεΐται.

’Έχουμε άκόμα μιά πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά, πού συγκαταλέγεται 
μεταξύ τών πλουσιωτέρων τής Εύρώπης καί άκόμη δλου τού κόσμου. ’Έχουμε με
γάλα ονόματα στο παρελθόν, μά έχουμε καί τώρα μεγάλα ονόματα. Καί, γιά νά μι
λήσουμε γιά ζητήματα πιο πρόσφατα, θά σάς πώ δτι έχουμε άκόμ,α καί ένα θεατρικό 
οργασμό, πού άναδεικνύεται μέσα στά θεατρικά εύροοπαϊκά συγκροτήματα.

"Οσο γιά τήν κινηματογραφική μας κίνηση θ’ άποφύγω νά τήν άναφέρω, γιατί 
είναι άκόμη στά πρώτα της βήματα. ’Ελπίζουμε δμως νά τό υψώσουμε σέ επίπεδο 
άντάξιο τών άλλων τεχνών τού Βελγίου. Είναι φανερό δμως—καί είμαι ευτυχής πού 
μοΰ δίνεται ή ευκαιρία νά τό πώ καί στο μικρόφωνο—δτι όλη ετούτη ή άξιόλογη 
πνευματική κίνηση τού Βελγίου χρεώστάει κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος τήν έμπνευσή 
της στον Ελληνικό Πολιτισμό.

Ή  Ελλάς είναι ή κοιτίς τού πολιτισμού, καί δλοι τής οφείλουμε βέβαια πάρα 
πολλά.

Έρ. Είναι γνωστός κανένας "Ελληνας συγγοαφεύς στο Βέλγιο ;
Ά π. Είναι αλήθεια δτι πολλοί "Ελληνες συγγραφείς είναι γνωστοί στο Βέλγιο. 

Δέν ξέροο βέβαια ονόματα, γιατί—δυστυχώς—ποοσωπικώς εγώ δέν έχω συχνές 
επαφές μέ τήν Ελληνική παροικία. Έκτος αυτού οί πολλές άσχολίες μου μέ άπομα- 
κρύνουν άπό τήν λογοτεχνία. Έν τούτοις ξέρω καλά δτι εκτιμάμε πάρα πολύ, στο

Ό  κ. ΖΑΝ ΖΕΡΜΠΩ



4106 Σπόρου Πηλοϋ

Βέλγιο, την Ελληνική μόρφωση, πού παρουσιάζεται σέ πολλές και διάφορες μορφές.. 
Μάλιστα εδώ στην ’Αθήνα, είχα την ευκαιρία νά κουβεντιάσω μέ εξαιρετικούς καλ
λιτέχνες, πού είχαν έρθει συχνά στο Βέλγιο. ’Αλλά όσον άφορα τήν συγκεκριμένη 
ερώτησή σας, νά σάς πώ ποιοι ονομαστικούς 'Έλληνες συγγραφείς είναι γνωστοί στο 
Βέλγιο, λυπάμαι άλλά αυτήν άκριβώς τήν ώρα δέν μπορώ νά θυμηθώ ονόματα.

Έρ. Θά θέλατε νά μάς πήτε δυο λόγια γιά τούς άκροατάς μας ;
Ά π. Αυτή άκριβώς ή ερώτησή σας είναι μιά ερώτηση πού συνοψίζει όλη τήν 

συνέντευξη, πού μέ μεγάλη προθυμία καί ευχαρίστηση προσφέρω στήν εκπομπή τής. 
Ελληνικής ’Αστυνομίας τών Πόλεων.

Νά σάς πώ δυο μονάχα λόγια γιά τούς "Ελληνας άκροατάς τής εκπομπής σας, 
είναι, νομίζω, πολύ δύσκολο. Γι’ αύτο θά σάς πώ περισσότερα από δυο λόγια.

Πάντως πρέπει νά ξέρετε ότι σάς μιλώ εδώ χωρίς καθόλου προετοιμασία. 
Δέν έχει όμως σημ.ασία. Είμαι πρόθυμος νά σάς πώ περιληπτικώς τις εντυπώσεις: 
μου άπ’ τήν Ελλάδα.

"Οπως σάς είπα καί πάρα πάνω, ήρθαμε γιά 15 μέρες έδώ στήν Ελλάδα καί. 
θά έπισκεφτοϋμε υστέρα τήν Κύπρο.

Έδώ λοιπόν μάς δέχτηκαν εύγενικοί κύριοι καί χαριτωμένες κυρίες, πού είχαν· 
οργανώσει ένα πρόγραμμα υπερπλήρες γιά τήν υποδοχή μας.

Έπισκεφτήκαμε πρώτα-πρώτα περιοχές πολύ φτωχές καί ταλαιπωρημένες 
τής Δυτικής καί Βόρειας Ελλάδος, γιά νά μελετήσουμε, ή μάλλον νά έρθουμε σέ επαφή 
μέ τήν πραγματικότητα, τών ζητημάτων πού σάς άπασχολοϋν, καί ιδιαιτέρως τού- 
προβλήματος τών Μουσουλμανικών μειονοτήτων στήν Θράκη. Μάς ώδηγοΰσε έκεΐ ό 
κ. Νίκογλου, πού είναι—όπως ξέρετε—ό τέως Διοικητής τής Δυτικής Θράκης καί ό 
νυν Νομάρχης τής Ξάνθης. "Υστερα λοιπόν άπό προσεκτική παρατήρηση καί διήμερη 
σοβαρή έρευνα, μπορέσαμε νά βγάλουμε ελεύθερα τό συμπέρασμα, ότι οί επιθέσεις 
πού άναφέρθηκαν έναντίον τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, όσον άφορα τις μουσουλ
μανικές μειονότητες, είναι έντελώς άβάσιμες.

Είδαμε τούς πληθυσμούς τής Δυτικής Θράκης, τούς γνωρίσαμε διά μέσου τοϋ· 
Μητροπολίτου, τών Μουφτήδων, τών Μουσταφάδων, τών Νομαρχών, τών Δη
μάρχων, τών Προέδρων Κοινοτήτων κλπ. "Ολοι τους λοιπόν συμφωνούσαν καί. 
έδήλωναν ότι οί μειονότητες δέν έχουν νά παραπονεθοΰν γιά τίποτε καί εΐδικώς γιά 
τις Ελληνικές ’Αρχές καί τήν Ελληνική Διοίκηση. Αύτά τά λόγια τά έπικύρωσαν 
οί ίδιοι οί πληθυσμοί.

'Η τύχη τους βέβαια δέν .είναι μοναδική, άλλά δέν είναι άσφαλώς καί λάθος 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, άφου καί οί ίδιοι οί 'Έλληνες δέν έχουν καλύτερους 
όρους διαβιώσεως. ’Ίσα-ίσα πού οί Μουσουλμάνοι είναι συχνά περισσότερο ευνοού
μενοι άπό τούς "Ελληνες.

’Εξετάζοντας τήν όλη κατάσταση δέν μάς έμεινε καμμιά άμ.φιβολία, ότι οί. 
"Ελληνες καί οί μειονότητες ζοΰν άδελφωμένα, άρμονικά καί έγκάρδια.

Αύτή δέν είναι ή προσωπική μου γνώμη, άλλά τό πόρισμα τών εντυπώσεων 
πού συνέλεξα άπό όλους τούς συναδέλφους μου, άπό τον γΰοο τής Θράκης.

"Ολοι βεβαιώθηκαν ότι ή Ελληνική Κυβέρνησις κάνει, στο θέμα τών Μου
σουλμανικών μειονοτήτων τής Θράκης, ό,τι μπορεί. Καί μάλιστα κάνει άκόμα πολλά 
περισσότερα.

’Εννοείται, κυρίες καί κύριοι, δέν είναι μόνον τό ζήτημα τών Μουσουλμανικών 
μειονοτήτων τής Θράκης πού ώθησε τήν Ελληνική Κυβέρνηση νά προσκαλέση στήν 
’Αθήνα τον διεθνή τύπο. 'Υπάρχουν καί άλλα ζητήματα, έξ ίσου σπουδαία καί επί
καιρα πού πρέπει νά προσελκύσουν τήν προσοχή μας. Καί ειδικά άναφέρω, τό πρό
βλημα τής Κύπρου. Αύτό τό Κυπριακό πρόβλημα, τό δυστυχισμένο θά.λεγα πρό
βλημα, δέν άπασχολεΐ άπό πολύ χρόνο μονάχα τήν Ελλάδα, άλλά καί τά περισσότερα:
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.Δυτικά Έθνη, καί αύτό γιατί σ’ δλο τον κόσμο, παντού, ό Ελληνικός Λαός είναι 
■αγαπητός καί θαυμάζεται.

Ελπίζουμε ζωηρά, μην άμφιβάλλετε, ότι ή μεγάλη άναμονή του Κυπριακού 
Λαού καί του Ελληνικού Λαοϋ, όσον άφορα τό πονεμένο Κυπριακό πρόβλημα θά 
■δικαιωθή γρήγορα.

Πιστεύουμε ότι ή Συνέλευσις των 'Ηνωμένων ’Εθνών, πού θά συνέλθη σέ λίγο 
στην Νέα 'Τόρκη, θά έπιτρέψη έπί τέλους στους "Ελληνας νά δικαιώσουν τήν νομι
μότητα των έπιχειοημάτων τους.

Μάς έκανε έντύπωση στην προκειμένη περίπτωση (καί όταν λέγω ε μ ε ί ς  
πρόκειται για τήν διεθνή αποστολή των δημοσιογράφων) ή πεποίθησις καί ή επι
μονή των έπιχειρημάτων αυτών, πού μά.ς άνέπτυξεν ό κ. Άβέρωφ, όταν έγινε συνέν- 
τευξις τύπου στις αρχές τής παραμονής μας.

Είναι φανερό, κι’ όλοι τό καταλαβαίνετε, ότι περιμέναμε μέ τό μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον αύτήν τήν «πρές-κομφεράνς» τοΰ κ. Άβέρωφ, ό όποιος είναι 'Υπουρ
γός σας έπί τών ’Εξωτερικών στήν ’Αθήνα. Τό έργο ήταν πολύ δύσκολο γιά τον κ. 
Άβέρωφ, δεδομένου ότι θά είχε νά μιλήση σέ πολύ προσεκτικό ακροατήριο, έφ’ όσον 
■άντιπροσωπεύετο ό διεθνής τύπος. Καί άκόμα, γιατί ή πλειονότης του άπετελεϊτο 
από Άγγλους. Πρέπει νά σά.ς π<ώ αμέσως ότι ό κ. Άβέρωφ ύπήρξεν έξαιρετικά 
θαυμάσιος στήν έκθεσή του καί μας παρουσίασε τό Κυπριακόν ζήτημα, σέ μιά συναρ
παστική εικόνα, πού δέν όίφησε κατά μέρος καμμίαν αμφιβολίαν.

Γι’ αύτό άκριβώς είμαστε πεπεισμένοι ότι ή Ελληνική Αντιπροσωπεία στή 
Νέα 'Υόρκη, οδηγουμένη άπό τέτοιους άνθρώπους καί μ’ έπί κεφαλής τον κ. Καρα
μανλή, θά είναι σέ θέση νά προσελκύση τήν προσοχή όλων τών ’Εθνών πάνω στο 
σπουδαίο αύτό ζήτημα πού τήν άπασχολεΐ.

Καί ευχόμαστε ολόθερμα νά κατορθώση έπί τέλους τό Ελληνικό ’Έθνος ν’ 
αποκτήση ό,τι ζητεί τόσον καιρό γιά τούς αδελφούς του Κυπρίους.

Αύτό το πρόβλημα τό έξέθεσα γρήγορα, στις γενικές του γραμμές.
Τώρα δέν μπορώ, κυρίες καί κύριοι, νά σάς άφήσω χωρίς νά σάς έκφράσω τήν 

άπειρη ευχαρίστηση, πού έδωσε σ’ όλην τήν άντιπροσωπεία τών δημοσιογράφων 
ή Ελλάς, άπό άπόψεως πνευματικής, τουριστικής, τοπικής καί καλλιτεχνικής. 
Δέν θά σά.ς μιλήσω βέβαια γιά όσα είδαμε στήν ’Αθήνα καί στήν Ελλάδα. Θά είχα 
πολλά να σά.ς πώ. Θά σάς μιλήσω άπλώς, μέ δυο λόγια, σχετικά μέ ό,τι άφορα τον 
Τουρισμό.

"Ολοι οί δημοσιογράφοι, πού αποτελούν τήν άντιπροσωπεία μας, θά θεωρήσουν 
σαν καθήκον τους, όταν γυρίσουν στις Πατρίδες τους, νά πουν πόσες δυνατότητες 
προσφέρει ή Ελλάς, στον Τουριστικό Τομέα. ’Εγώ δέ προσωπικά είμαι κατενθου- 
σιασμένος άπό τήν θαυμάσια κρουαζιέρα στά νησιά τού Αιγαίου Πελάγους. Γιατί 
αυτά τά νησιά καταγοητεύουν όποιον τά βλέπει γιά πρώτη φορά. Μοΰ προξένησαν 
ζωηρή έντύπωση ή Κρήτη, ή Ρόδος—πού είναι ένα μαγευτικό μικρό Μονακό—οί 
αρχαιότητες τής Κώ, τά μοναστήρια τής Πάτμου—(στήν Πάτμο είδαμε κι’ αυτό 
τό διασκεδαστικό. Συναντήσαμε πολλούς εμπόρους νά πουλούν όμπρέλλες στούς 
τουρίστες, σέ μιά χώρα όπως ή Ελλάς, όπου είναι πάντα άφθονος ό ήλιος. Μάς 
φάνηκε πολύ γραφικό αύτό). Είδαμε άκόμα τή Δήλο, καί ιδίως τή Μύκονο... ή Μύ
κονος είναι ένα νησί πού προξένησε μεγάλη έντύπωση σ’ όλους μας, μέ τον γραφικό 
χαρακτήρα, του καί τήν τόσο ιδιόρρυθμη άρχιτεκτονική του. Νομίζω όμως ότι δέν 
μπορώ να καταχρασθώ περισσότερο τής καλής σας προσοχής, άγαπητοί μου άκροαταί.

Θά συνοψίσω λοιπόν τήν έντύπωση μου άπό τήν Ελλάδα λέγοντάς σας ότι 
αυτή ή πρώτη έπαφή μέ ένθουσίασε τόσο ώστε νά παρακινήσω καί άλλους νά σάς 
άπισκεφτοΰν στο μέλλον.

Νά είστε βέβαιοι ότι θά ξανάρθω οπωσδήποτε νά περάσω διακοπές στήν



4108 Σπύρου Πηλοϋ

Ελλάδα, γιατί μου έκαναν εντύπωση ή ’Αθήνα, ή Ελληνική έξοχή, ό περίφημος 
καιρός πού απολαμβάνετε εδώ, καί άκόμα οί ωραίες κοπέλλες πού συναντάει κανείς 
καί στην πρωτεύουσα καί στήν επαρχία.

Τελειώνοντας εκφράζω την βεβαιότητα οτι ό Ελληνικός Λαός, ό τόσο συμπα
θητικός σ’ ολόκληρη τήν Ευρώπη, θά πρέπει νά κερδίση την μεγάλη μάχη πού τον· 
άπασχολεΐ.

Χαίρετε, άγαπητοί μου άκροαταί.
*

’Εδώ τελειώνει ό κ. Ζερμ,πώ, τήν συνέντευξή του... Μα τίθεται επί τάπητος 
ένα άλλο θέμα... Τό θέμα τής φτωχής καί ασήμαντης 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών 
’Εκπομπών τής Σχολής, πού, υπό τήν Διεύθυνση τού Άστυνομ. Δ/ντοϋ κ. ’Αρχι
μανδρίτου, πραγματοποιεί θαύματα, δίχως κανένα άπολύτως μέσον... Μ’ ένα μαγνη
τόφωνο μονάχα καί μέ πολύ πίστη δίνουμε ετούτη τή μεγάλη καλλιτεχνική μάχη, 
αθόρυβα καί δίχως απαντήσεις, για τήν ’Αστυνομία Πόλεων, πού άποδεικνύεται έτσι 
αληθινά ό καθρέφτης τού πολιτισμού μας...

Δεν ζητάμε νά μάς προσέξετε... Ζητάμε μονάχα νά μάς καταλαβαίνετε και
νά μάς άγαπάτε... Γιατί δεν άγωνιζόμαστε γιά ύλικά συμφέροντα, άλλά μονάχα γιά. 
τήν πανέμορφη ’Αστυνομική ’Ιδέα, πού είναι ή φλογερή πίστη μας, ή θρησκεία μας 
καί τό ’Ιδανικό μας.

Νύχτα καί μέρα κοπιάζουμε, δεν προλαμβάνουμε ούτε καί νά φάμε πολλές; 
φορές, μά έχουμε τήν ικανοποίηση οτι προσφέρουμε κάτι στο ’Αστυνομικό Σώμα, 
τό όποιον είναι καιρός νά φύγη άπ’ τήν άφάνεια, καί νά δείξη προς δλες τις κατευ
θύνσεις τήν άξια καί τήν ομορφιά του... ’Αλλά μάς συγχωρεΐτε... πρέπει νά πηγαί
νουμε... Κάποιοι άλλοι ξένοι έφτασαν στήν Ελλάδα... Καί στο άλλο τεύχος τού· 
περιοδικού θά σάς άναφέρουμε τ ’ αποτελέσματα των καινούργιων προσπαθειών μας„ 
'Ως τότε, άκοΰτε τήν εκπομπή μας, γ ιατί τό άξίζει, άγαπημένοι μας.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθη του ’Αστυνομικού Σώματος ό άστυφύλαξ Δαμιανάκης Έμμαν. 
—Διεγράφη του ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, ό άστυφύλαξ. 

Δορμπαράκης Προκόπιος.
*

*  ήζ

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Ύπό τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθησαν αί άκόλουθοι άμοιβαί 
εις τούς κατωτέρω άστυνομικούς υπαλλήλους:

α) Ύ  λ ι κ ή α μ ο ι β ή  κ α ί  έ π α ι ν ο ς εις τούς : 1) Ύπαστυνόμους Α' 
κ.κ. Καρκούλιαν Γεώργ., Γιαννημάραν Κων. καί Κουντουριώτην Νικ., 2) Άρχ/κας 
Παπακωνσταντίνου Νικ. καί Ταμπάκην Κων., 3) 'Υπαρχ/κας Βουτσινάν Εύάγγ.,. 
Ζώτον Νικ., Κορόγιαννην Νικ. καί Ρόζον Νικ. καί 4) Άστυφ/κας Χατζησΐμον 
Εύάγγ., Σκαρλάτον Ή λ., Λάφαν Ά ντών., Μιχαλόπουλον Νικ., Γρεβενιώτην Χρ.,. 
Γκότσην Γεώργ., Βάγιαν Σπυρ., Κορομπίλην Ίωάνν., Άντωνόπουλον Κων. καί 
’Αρκούδαν Άντών., διότι -ούτοι, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί άφοσιώ- 
σεως προς τό καθήκον καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών, χάρις δέ καί εις 
τήν έπιτυχή δημιουργίαν δικτύου πληροφοριών ύπό τοϋ πρώτου, έπέτυχον εντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών δραστών 
σοβαράς κλοπής διά ρήξεως καί τήν κατάσχεσιν καί άπόδοσιν τών κλοπιμαίων.

β) ' Υ λ ι κ ή  ά μ ο ι β ή  εις τούς άστυφ/κας Κωνσταντίνου Γεώργ. καί. 
Μπόμπολαν ’Ιωάν.,διότι ούτοι, ύπό τήν δεξιάν καθοδήγησιν τών προϊσταμένων των, 
έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν 
άνακάλυψιν καί σύλληψιν δράστου σοβαράς κλοπής, προκαλέσαντες ουτω τά ευμενή 
σχόλια τοΰ κοινού.

%
*  *

Η 28η ΟΚΤΩΒΓΙΟΥ ΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

'Η 28η ’Οκτωβρίου έωρτάσθη εις τό 'Υπουργείον ’Εσωτερικών, διά συγκεν- 
τρωσεως τών ’Αξιωματικών καί υπαλλήλων τών Γενικών Διευθύνσεων Χωρ/κής,. 
’Αστυνομίας Πόλεων, Πολιτικής Άμύνης, Διευθύνσεως ’Αλλοδαπών καί ’Επιτε
λείου τής Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών, εις ήν παοέστη καί ό Αξιότιμος 'Υφυπουργός 
τών Εσωτερικών κ. ’Αθανασίου, οΐ ’Ανώτεροι Αξιωματικοί Χωρ/κής καί ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ.κ. Σόλων Τσαούσης, Δημ. Κάλλιας, Β. Κυριακάκης, Γ. Λιαρομμάτης, 
Δ. Ζαγκλής, X. Μπεκιάρης, Π. Δραγουμάνος, Ε. Λουκάκης, Άρ. Παπαδοπούλας,, 
ό Άλ. Άργυράκης κλπ.

Τον πανηγυρικόν, έξεφώνησεν ό έκ τών Άστυν. Δ/ντών τοΰ 'Υπουργείου κ. 
Γ. Κοντογιώογος, όστις έν αρχή έξήρε τήν ύπό τής Ελληνικής φυλής συμβολήν 
δια τήν δημιουργίαν τής σημερινής πολιτισμένης άνθρωπότητος, άναφερθείς ακολού
θως εις τον αγώνα τοΰ 1940—1941, όστις σενετέλεσεν εις τήν ύπερίσχυσιν τών 
ελευθέρων ’Εθνών και συντριβήν τοΰ άξονος, έκφράσας τό παράπονο ότι μεταπολε- 
μικώς αι θυσιαι τής Ελλάδος, έλησμονήθησαν καί όχι μόνον τοΰτο, άλλά καί ίταμώς 
ημφισβετηθησαν ιερά δικαιούματα υποδούλων τέκνων της.
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ΕΘΝΙΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Ό  καθηγητής τής Φιλοσοφίας κ. Έλευθ. Πρόκος επ’ ευκαιρία τής έπετείου 

τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, τή προσκλήσει του κ. Διοικητοΰ των Σχολών 'Υπαστυ- 
νόμων καί Άρχιφυλάκων, έκαμε διάλεξιν εις τούς δοκίμους των Σχολών τούτων μέ 
θέμα «Έ  λ λ η ν ι σ μ ό ς  κ α ί  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό  ς». 'Η βαθεΐα έπιστημονική 
άνάλυσις καί ή λογική τοποθέτησις των θεωριών του κομμουνισμού καί τού 'Ελλη
νισμού, έγινε μέ γλαφυρότητα καί συναρπαστικήν γοητείαν. Ό κ . Πρόκος κατέληξεν 
εις λυρικόν ύμνον τής αιώνιας Ελλάδος τονίσας, δτι: «Ή  Ελλάς είναι τό άγλαόν 
» ενδιαίτημα τών Θεοίν, ή θεία πηγή των ύπερτέρων ά.νθρωπίνων άξιών, ή μήτηρ 
» τής φιλοσοφίας, τών έπιστημών καί τεχνών, ή γενέτειρα τού Ευρωπαϊκού πολι- 
» τισμοΰ, ή πάνσεπτος καί αίωνία έστιάς τών άνθρωπίνων ιδανικών, όπως τά 
» καθώρισεν άφθάστως ή υπέροχος πτήσις της Ελληνικής μεγαλοφυΐας προς τον 
» κόσμον τών ιδεών καί ή προσγείωσις τών αιωνίων ιδανικών καί άποκρυστάλλωσις 
»  αυτών εις τήν παντοειδή έκφρασιν τού Ελληνικού πνεύματος....................................

«'Η  Ελλάς έξήγαγε τήν άνθρωπότητα άπό τον βόρβορον τής βαρβαρότητος 
» καί τής κακοδαιμονίας καί προσέφερεν εις τούς λαούς τού κόσμου άνιδιοτελώς 
μ τό αιώνιον φώς τού πολιτισμού της.

«Καί δταν ό ’Ιουστινιανός έκλεισεν τάς πύλας τού Παρθενώνος καί άνήγειρε 
» τήν 'Αγίαν Σοφίαν, τά θεία ρήματα τού Ελληνικού Πνεύματος έξεπορεύθησαν 
» ώς ή θερμότης καί τό φώς, έκ τής ιδίας υπερκόσμιου φωτοβόλου πηγής.

«Τά μέν θερμαίνουν τήν καρδίαν καί διά τής άπειρου άγάπης οδηγούν την 
»  πάσχουσαν άνθρωπότητα «προς τό αιώνιον», τά δέ καταυγάζουν τό πνεύμα τής 
» άνθρωπότητος καί διά τού προνομίου τής έλευθερίας άποκαλύπτουν τά μυστικά τού 
»  άπειρου καί τής αίωνιότητος».

....'Ο κ. Πρόκος κατεχειροκροτήθη μετά τό πέρας τής διαλέξεως.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΣΟΥΝΙΟΝ
Τό Σάββατον 3-11-1956 έπραγματοποιήθη ή δευτέρα κατά σειράν ήμερησία 

εκδρομή τών 'Τπαστυνόμων τής ΙΒ' Περιόδου καί τών Άρχιφυλάκων τής ΙΓ' Πε
ριόδου, εις Σούνιον.

Οί δόκιμοι μετά τών ’Αξιωματικών καί τών οικογενειών των μισθωσαντες 
τρία πολυτελή τουριστικά λεωφορεία, έφθασαν ενωρίς τό πρωί στήν άκτή τού Σου
νίου, οπού έθαύμασαν τά ερείπια τού ολόφωτου Ναού τού Ποσειδώνος. Κατόπιν 
έ'φθασαν στο έξαίρετο τουριστικό περίπτερο καί άπό εκεί έγευμάτισαν εις εύρύχωρον 
έστιατόριον μέσα στο δάσος.

Τό κέφι καί ή χαρά τών δοκίμων, έξεδηλώθη μέ χορούς Ελληνικούς και ευρω
παϊκούς, υπό τούς ήχους τής ορχήστρας τής Σχολής ύπό τήν διεύθυνσιν τού δοκίμου
Ύπαστυνόμου κ. Δημητρίου Μπουκουβάλα.

*
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
ματικής του έορτής εις τον διακεκριμένον συνεργάτην των καί καθηγητήν τής 
Σχολής ί'Τπαστυνόμω ν κ. Μιχαήλ Στασινόπουλον, Πρύτανιν Παντείου ’Ανώτατης 
Σχολής Πολιτικών Έπιστημών.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

—'Η έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων έχει πιά έπιβληθή στο κοινό σάν 
εκπομπή οχι άπλώς μονάχα άρίστης ποιότητος καί έκλεκτοΰ περιεχομένου, άλλα 
καί σάν έκπομπή μεγάλων καλλιτεχνικών έκπλήξεων καί έπιτυχιών.



Γι’ αυτό καί οί άκροατές της αύξάνουν κάθε βδομάδα με ταχύ ρυθμό, ’Αντιγρά
φουμε ένα άκόμα γράμμα άκροατρίας, άπό τό Αιγάλεω της ’Αττικής, πού είναι 
χαρακτηριστικό των αισθημάτων τοϋ κοινού άπέναντι τής εκπομπής τής ’Αστυ
νομίας :

Αγαπητή εκπομπή
• ••’Εάν μοΰκανε κάποιος την έρώτηση άν άγαπάω τήν εκπομπή τής ’Αστυ

νομίας, θά μπορούσα ν’ άπαντήσω τό «ναι» μέ όλο μου τον ενθουσιασμό καί μέ απέ
ραντη χαρά.

'Η εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων μοΰ αρέσει τόσο πολύ, ώστε περιμένω 
άνυπόμονα, μέ τις φίλες μου, τήν Τετάρτη, γοητευμένη μέ όσα άκούω. Πολλές 
φορές μάλιστα άναρωτιέμαι γιατί δέν γίνεται αύτή ή εκπομπή δυο φορές τήν εβδο
μάδα, αφού είναι τόσο πολύτιμη ! "Ωσπου νάρθη ή Τετάρτη νομίζω ότι πεονά ένας 
χρόνος. ’Έχω τόσους έπαίνους, καί τόσα «εύχαριστώ» να σάς πώ πού θά μπορούσα 
νά γεμίσω ολόκληρα βιβλία.

Χίλια συγχαρητήρια. Μέ πολλή εκτίμηση καί αγάπη
Κυριακή 1 ίασίρογλου....»

*
—"Ύστερα άπό τήν συμμετοχή τής Ειρήνης Παππά στο πρόγραμμα τής 

17-10-56, η εκπομπή τής ’Αστυνομίας πρόσθεσε μιά άκόμη σπάνια καλλιτεχνική 
επιτυχία, στο πρόγραμμά της τής 24-10-56.

Στο πρόγραμμα αύτό έξησφάλισε τή συμμετοχή ολόκληρης τής Συμφωνικής 
’Ορχήστρας τής 7ης Στρατιάς τής ’Αμερικής, πού πέρασε άπό τήν Ελλάδα, καί πού 
θεωρείται σαν μιά άπ’ τις καλύτερες τού κόσμου. ' Η φημισμένη λοιπόν αύτή ορχήστρα 
έπαιξε στο πρόγραμμα τής ’Αστυνομίας τήν 2α Συμφωνία τού Μπεττόβεν. Καί ή 
μεγαλειώδης αύτή άστυνομική επιτυχία ολοκληρώθηκε μέ μιά μακρά καί ενδιαφέ
ρουσα συνέντευξη τού διεθνούς φήμης μαέστρου, Χένρυ Λούϊς, ειδικά καί αποκλει
στικά προς τήν ’Εκπομπή τής Αστυνομίας, ή οποία δημοσιεύεται εις έτέραν σελίδα 
τού παρόντος τεύχους. Στα μουσικά διαλείμματα τής συναυλίας μετεδίδοντο σκίτσα 
άπό τή ρωμαντική εποχή τού 18ου αιώνα, καί καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό 
κοινό, πάνω σέ κοινωνικά καί άστυνομικά ζητήματα.

*
Σφιχτοδεμένο, απαλό, γαλάζιο, επ ιτυχημένο  τό πρόγραμμα τής 31-10-56, 

γοήτευσε τούς άκροατάς του, πού έσπευσαν νά ζητήσουν νά έπαναληφθή. Τό ποό- 
γραμμα αύτό ήταν πανηγυρικό, αφιερωμένο ολόκληρο στην 28η ’Οκτωβρίου τού 1940. 
"Ανοιξε καί έκλεισε μέ εμβατήρια, δημοτικά τραγούδια καί πατριωτικά συνθήματα. 
Αλλα εκείνο που τού εδωσε ξεχωριστή χάρη και ομορφιά, ήταν ή πανηγυρική ομι

λία τού ’Αστυνομικού Δ/ντοΰ κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, πού μάγεψε τούς άκροατάς 
του, μέ τήν ζωντάνια, τον παλμό, τή δροσιά του, τή λογοτεχνική του άξια καί τή 
δύναμη των εικόνων καί των περιγραφών του. 'Η ομιλία αύτή ήταν ραδιοσκηνοθε- 
τημενη,με εκλεκτή μουσική υπόκρουση,πρωτοτυπία πού εγκαινίασε γιά πρώτη φορά 
στο ραδιόφωνο ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας. Μετά τήν εκπομπή αύτή άπό παντού 
ακούστηκαν ύμνοι καί συγχαρητήρια γιά τήν θαυμαστή επιτυχία της.

(Κείμενα, επιμελεια, τεχνική επιβλεψις, ραδιοσκηνοθεσία, μαγνητοφωνήσεις 
συνεντεύξεων: 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Έκπομών ’Αστυνομικής Σχολής. Τεχνική 
φροντίδα: Γιάννη Πορετσάνου. Συμμετέχει πάντα ό Γιώργος Ντούμας. Τά προγράμ
ματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).

*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ύπαστυνόμον Α' κ. Δημ. Οικονόμου. Έλάβομεν τήν έπιστολήν σας καί σας 
ευχαριστοΰμεν δια τα θερμά σας λόγια. Σάς ένεγράψαμεν εύχαρίστως συνδρομητήν 
άπό 1ης Νοεμβρίου έ.έ. καί άπεστείλαμεν τό 83ον τεύχος.



Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός. Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής "Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα

σμόν και έπεβλήθη χάρις είς τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει να τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής αξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


