Τ εΰχος 87ον

ΑΣΤΥΝ ΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ
Α ΡΧΙΜ Α Ν ΔΡΙΤΗ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντή; Α'
Α ΡΓΥΡΙΟ Υ ΠΕΤΡΟΣ, Μηχανικό;—Τοπογράφο;
Α ΡΧΟ Ν ΤΟ ΥΛΑ ΚΗ Σ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ, Αστυνόμο; Α'
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Σ, Ια τρό;
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντή; Υπουργείου Δικαιοσύνη;
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου
ΓΑΛΑΝ Ο Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου
ΓΙΩ ΤΗ Σ ΧΡΙΣΤΟ Σ, τ. Έφέτη;—Συγγραφεύ;
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εϊσαγγελεύ;
ΓΕΩΡΓΙΟΥ NINA, Λογοτέχνι;
ΓΙΑΝ Ν Ο ΥΛΗ Σ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΝ Α ΣΤΑΣΙΟ Σ, Ύπαστυνόμο; Α'
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ ΙΔ Η Σ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΣ, Ιατροδικαστή;
ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή; ’Αμερικάνικου Κολλεγίου "Ελληνικού
ΚΛΕΙΣΙΟ ΥΝ ΗΣ Α ΓΓΕΛΟ Σ, Ιστορικό;
ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ. ’Αρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων
ΚΑΤΣΙΜ ΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟ Σ, ’Αστυνόμο; Β'
ΚΑΝ ΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
Λ ΕΟ Ν ΤΑ ΡΙΤΗ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ. ’Αρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ, Άρχιτέκτων
Μ ΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟ Σ, Σύμβουλο; ’Ελεγκτικού Συνε δρίου—Διδάκτωρ Δικαίου
Μ Ω Ρ Α ΤΤΗ Σ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟ Σ, Ψυχίατρο;
Μ ΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Υπουργείου Δικαιοσύνη;
ΜΟΡΟΣ ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟ Σ, ’Αστυνόμο; Α'
ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΝΙΑΣΚΟΣ ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ, Ύπαστυνόμο; Β'
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντή; Γενικού Χημείου τού Κρότου;
Π ΑΠ ΑΖΑΧΑΡΙΟ Υ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή; ’Εγκληματολογία;, Άνακριτική; καί Σωφρονιστική;
Π ΟΤΑΜ ΙΑΝ ΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ’Ιατρό;
Π ΑΤΣΟ ΥΡΗ Σ ΧΡΙΣΤΟ Σ, Ύπαστυνόμο; Α'
Π ΑΠ ΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Π ΑΝ Α ΓΙΩ ΤΗ Σ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Άρχιφύλαξ
Ρ Α Τ Κ Ο Σ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ύπαστυνόμο; Β'
ΣΤΑΣΙΝ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ Μ ΙΧΑΗΛ, Καθηγητή; Παντείου—Σύμβουλο; ’Επικράτεια;
ΣΑ ΚΕΛΛΑ ΡΙΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου
ΣΜ ΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Σ, Καθηγητή; ’Ανώτατη; Εμπορική;
ΣΚΟΥΖΕΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρο; Συλλόγου ’Αθηναίων
ΣΑ ΓΙΑ Σ ΗΛΙΑΣ, Τμηματάρχη; Ε.Ι.Ρ.
ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΣ, Άρχιφύλαξ
ΤΟ ΥΣΗ Σ ΑΝΔΡΕΑΣ, Άντεισαγγελεύ; Άρείου Πάγου
ΤΑ Ν Α ΓΡΑ Σ Α ΓΓΕΛΟ Σ, Πρόεδρο; τή ; "Ελληνική; "Εταιρεία; Ψυχικών ’ Ερευνών
ΤΣΙΠ Η Σ ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ ΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντή; Β'
ΤΟ ΥΖΕΝ Η Σ ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ, Αστυνόμο; Α ’
Φ ΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ. Γυμνασιάρχη;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ
ΜΕΡΙΜΝΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ
ΣΧΟΛΗΣ

— ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΕΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ω Σ : Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ ΟΘ. A ΡΧΙΜ A Ν Δ ΡΙ ΤΗ Σ
ΓΡΑΦ ΕΙΑ :

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η

I
f

ΣΧΟ ΛΗ,

ΟΔΟΣ

ΝΕΤΓΥ

17,

ΤΕΡΜ Α

Π Α Τ Η Σ ΙΩ Ν ,

ΤΗΛ.

881-2<Ι2

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ : ΈτησΙα δραχμαί 72.-Έξάμηνο! δραχμαί 36,-Τιμή τεύχου; δραχμαί 3.
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ : Έ τ η σ Ι α δ ο λ λ ά ρ ι α 3. - Ε ξ ά μ η ν ο ! δ ο λ λ ά ρ ι α
1,5.

Ο μ ίχλ η , πυκνή ομίχλη, έχει καλύψει τό διεθνή ορίζοντα, ολό
κληρο σχεδόν τό 1956. Καί ή ομίχλη, αυτή έγινε σκοτεινή, βαρειά,
άποπνικτική, τούς τελευταίους μήνες του χρόνου, που φεύγει.
Ό κόσμος διερωταται... ~Αρά γε, μερικές αχτίδες, πού προβάλ
λουν ολόφωτες μέ τήν ανατολή τού Νέου "Ετους 1957, θά μπορέσουν
νά σκορπίσουν τήν ομίχλη αύτή, καί ό ήλιος θά κατορθώση νά ζεστάνη τίς καρδιές των εκατομμυρίων άνθρώπων, πού ζοΟν στήν άγωνία ένός νέου πολέμου;
"Ω!... αν ήταν δυνατόν, οί χαρμόσυνες Χριστουγεννιάτικες καμ-
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Το Νέον Έ τος 1957

πάνες ν’ άκουσθούν από τις ψυχές όλων των μεγάλων, πού αύτή τή
στιγμή διευθύνουν τις τύχες τού κόσμου.
"Αν μπορούσαν, οί ταπεινές χρυσές φλόγες άπό τις χριστιανικές
λαμπάδες νά φωτίσουν τά σκοτεινά πνεύματα, πού σκέπτονται διαρ
κώς καί απεργάζονται τον όλεθρο.
"Αν ήθελαν νά πιστέψουν οί Κυβερνήτες των Κρατών τής γής,
ότι σήμερα όλοι οί λαοί, καί κείνοι άκόμη τούς οποίους πότισαν μέ
τό όπιο τής άθεΐας, άνάβοντας τό καντήλι τής ψυχής τους, ψάλλουν
τό «δόξα εν 'Υ ψ ίστοις Θεω και έπί γής ειρ ή ν η !»
Τότε!... "Ω!... Τότε άσφαλώς, θά έσβυναν, γρήγορα—γρήγορα
τις πυρκαγιές πού άναψαν στήν ’Ανατολή, στό Βορρά καί στή Δύση,
καί παίρνοντας στά χέρια των, τούς μεγάλους χριστιανικούς προβο
λείς θά τούς έστρεφαν παντού στή γή καί στον ούρανό καί θά διασκόρ
πιζαν έτσι τά σκοτάδια καί θά έλυωναν τούς πάγους, φωτίζοντας καί
Θερμαίνοντας τίς ψυχές τών λαών, πού δέν ζητούν τίποτε άλλο, παρά
μόνον Δικαιοσύνη, Ε λευθερία καί ’ Αγάπη.
Γιά τά ιδανικά αύτά στήθηκαν οί Παρθενώνες καί ύψώθηκαν οί
Σταυροί, πού στέκουν αιώνιοι καί άκατάλυτοι στίς ψυχές εκείνων οί
όποιοι πιστεύουν ότι ό άνθρωπισμός καί ό πολιτισμός άποτελοΰν
τά εύγενικά έπαθλα τής αΐωνιότητος. Οί άντίμαχοι τών συμβόλων
αύτών τής πίστεως, λακτίζουν προς κέντρα καί δέν είναι δυνατόν παρά
νά αισθανθούν κάποτε τήν σκληρότητά τους καί τήν κατάπτωση.
Οί αστυνομικοί, πού άσκοΰν τό ύψηλό τους λειτούργημα καί θυ
σιάζονται γύρω άπό τούς βωμούς τών αιώνιων καί άκατάλυτων ιδα
νικών τής Δικαιοσύνης, τής ’ Ελευθερίας καί τής ’Αγάπης, εύχονται
όπως τό 1957 δικαιώση τούς πόθους τού Ελληνικού "Εθνους καί δώση
τήν ελευθερία στούς άδελφούς μας Κυπρίους καί τήν άγάπη σ’ όλο
τόν Κόσμο.
Ν. Α.
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-ΙΚΑΤΑΛΗΨΙΣ TOY ΙΗ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΑΥΡΟΥ ή ΣΦΑΓΕΙΩΝ) -
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132. Θέσις τοϋ ΙΗ ' Αστυνομικού Τμήματος και αποκλεισμός
τούτου.
133. Άφαίρεσις ύπό των κομμουνιστών τών περιστρόφων τοϋ
Τμήματος.
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τών έθνικοφρόνων αστυνομικών.
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132. Θέσις τοϋ ΙΗ' 'Α στυνομικού Τμήματος καί αποκλεισμός τούτου.
Τό ΙΗ ' ’Αστυνομικό Τμήμα περιλαμβάνει τήν περιοχή τοϋ συνοικισμού Πα
λαιών καί Νέων Σφαγείων, πού σήμερα άποτελεΐ τό Δήμο Ταύρου. Τό Τμήμα
τούτο τό όποιον είναι άπό τά άκραΐα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, έχει
τό ’Αστυνομικό Κατάστημα στο κέντρο άκριβώς τοϋ Δήμου Ταύρου έπί τής οδού
Πειραιώς 102.
Κατά τήν κατοχήν, είναι γνωστόν, ότι στήν περιοχή τού Τμήματος αύτοϋ
ύπήρχαν καί έδρων πολλοί κομμουνισταί, οί δέ άστυνομικοί κατέβαλλαν κάθε
προσπάθεια νά προλαμβάνουν τά έγκλήματα πού διέπρατταν αύτοί εις βάρος τών
έθνικοφρόνων πολιτών.
Μετά τήν άποχώρησι τών Γερμανών καί κατά τό μεσοδιάστημα μέχρι τοϋ
Δεκεμβρίου τοϋ 1944, ό Δήμος Ταύρου ύπήρξεν ένα άπό τά ορμητήρια τών κομμου
νιστών στήν προσπάθειά τους, όπως κυριαρχήσουν τών ’Αθηνών, προκαλώντας τρόμο
στούς έθνικόφρονες πολίτες καί καταλύοντας τις ’Αστυνομικές ’Αρχές.
"Οταν λοιπόν τήν Κυριακή τής 5ης Δεκεμβρίου 1944, οί κομμουνισταί άπεφάσισαν νά συγκροτήσουν τό παράνομο έπαναστατικό τους ένοπλο συλλαλητήριο
στήν πλατεία Συντάγματος, πού εΐχεν άπαγορεύσει ή ’Εθνική Κυβέρνησις, έ'λαβαν
όλα τά μέτρα όπως μή παρεμποδίση ή ’Αστυνομία τούς οπαδούς των νά πάνε στήν
πλατεία Συντάγματος.
"Ετσι άπό τό πρωί τής 3ης Δ/βρίου τοϋ 1944 (Κυριακής) ένοπλα τμήματα
άπό έλασϊτες έκαναν περιπολία γύρω άπό τό ’Αστυνομικό Κατάστημα καί άπηγόρευαν τήν έξοδο τών άστυνομικών υπαλλήλων.
Τοΰτο έθεωρήθη άπό τούς άστυνομικούς ότι γίνεται μόνον διά νά διευκολυνθή
η μετάβασις τών κομμουνιστών στήν πλατεία Συντάγματος, διά τής όδοΰ Πειραιώς.
Τήν 13η ώρα (1 μ .μ .) πήγε στο Τμήμα ό άνθ/γός τοϋ Ε.Λ .Α .Σ. Νικόλαος
Δημάκος μέ δύο οπλοφόρους καί παρουσιάσθη στο διοικητή τοϋ Τμήματος ’Αστυ
νόμο Β' κ. Χαρίλαο Μπόϊκο, άπό τον οποίο άξίωσε νά παύση τή χρησιμοποίησι
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'Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

του τηλεφώνου. Σ τις 14 ή ώρα (2 μ.μ.) μάλιστα άπέκοψε τά τηλεφωνικά καλώδια
καί έτσι το Τμήμα αύτο άπεμονώθη καί δέν μπορούσε νά έπικοινωνήση τηλεφω
νικός μέ τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι.
Ό διοικητής του Τμήματος κατώρθωσε τότε νά ύποβάλη σχετική άναφορά
στήν ’Αστυνομική Δ/νσι περί τής καταστάσεως του Τμήματος. Τό άπόγευμα στις
17 ή ώρα, οί κομμουνισταί, πού είχαν πολιορκήσει τύ Τμήμα, κατόπιν έπεμβάσεως
του διοικητοϋ, έπέτρεψαν στους άστυνομικούς, πού ήσαν έγγαμοι, νά πάνε στά σπίτια
τους γιά φαγητό. Οί άστυνομικοί παρέμειναν έτσι σε άπομόνωσι καί το βράδυ τής
3-12-44 έπετράπη νά διανυκτερεύσουν στά σπίτια τους, όσοι ήσαν έγγαμοι.
13 3 . Ά φ α ίρ ε σ ις ύπό τω ν κομμουνιστώ ν τω ν περιστρόφ ω ν τοΰ
Τ μήματος.
Τή Δευτέρα 4-12-1944 καί ώρα 5.30' π.μ. το Άστυν. Κατάστημα έπολιορκήθη καί πάλι άπο ενόπλους κομμουνιστάς. Τήν ’ίδια ώρα πήγε στον ’Αξιωματικό
Υπηρεσίας 'Υ παστ/μο Β' κ. Πάζιο Βασίλειο, άξ/κός τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. καί ζήτησε
άφ’ ένος μέν κατάστασι των άστυνομικών πού έστρατωνίζοντο στο Τμήμα, άφ’ ετέ
ρου δέ παράδοσι των όπλων καί πολεμοφοδίων. Ό Ά ξ /κ ο ς 'Υπηρεσίας τούς δήλωσε
ότι το Τμήμα αύτο δέν έχει έφοδιασθή μέ πολεμικά όπλα καί ότι οί άστυνομικοί
έχουν μόνον άτομικά περίστροφα. Αυτοί άνεχώρησαν τότε καί δήλωσαν ότι θά έπανέλθουν στις 8 π.μ. γιά νά πάρουν τά περίστροφα πού έπρεπε νά παραδώσουν οί άστυνομικοί στήν υπηρεσία τους ώστε νά τά παραλάβουν συγκεντρωμένα.
Έ ν τώ μεταξύ οί ένοπλοι κομμουνισταί, κάθε έθνικόφρονα πολίτη πού πή
γαινε στο ’Αστυνομικό Κατάστημα τον έπιαναν καί τον μετέφεραν στο Παρ/μα τής
Σιβιτανιδείου Σχολής, όπου ήτο τό Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ.
Οί άστυνομικοί, πού είχαν διανυκτερεύσει στά σπίτια τους ήλθαν στήν ύπηρεσία τους μέχρι τής 7.30 π.μ. χωρίς νά προσέξουν ότι τό Τμήμα είχε πολιορκηθή
καί έτσι στις 8 π.μ. οπότε ήλθε ό διοικητής ’Αστυνόμος κ. Χαρ. Μπόϊκος βρέθηκαν
όλοι αποκλεισμένοι. Ό κ. Μπόϊκος όταν έμαθε τήν άξίωσι των κομμουνιστών γιά
τήν παράδοσι των περιστρόφων έσπευσε νά ζητήση συνάντησι μέ τούς υπευθύνους
τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. ένώ ταυτοχρόνως κατέβαλε προσπάθειες νά βρή τρόπο νά έπικοινωνήση μέ τήν ’Αστυνομική Δ/νσι άλλά δέν τό επέτυχε.
Σ τις 14 ή ώρα (2 μ .μ .) πήγε στο Τμήμα ό γυιός τής καθαρίστριας τοΰ Τμή
ματος Γεώργιος Μουτάφης, διοικητής πολιτοφυλακής Νέων Σφαγείων, μέ ένα ύπολοχαγό καί δύο οπλοφόρους.
'Ο Μουτάφης μετεβίβασε άξίωσι του ’Αρχηγείου των κομμουνιστών νά παραδοθοΰν άμέσως τά περίστροφα τών άστυνομικών. Ό διοικητής κ. Μπόϊκος έν συννενοήσει μέ τον υποδιοικητή ’Αστυνόμο Β' κ. ’Ιωάν. Γιώτη, βλέποντας ότι δέν
ύπήρχε άλλη διέξοδος, γιατί κατ’ ούσίαν τό Τμήμα έτέλει ύπό τον άποκλεισμό καί τον έλεγχο τών κομμουνιστών, παρέδωσε δέκα τρία (13) μόνο περίστροφα,
ενώ τά ύπόλοιπα μέ διαφόρους προφάσεις διεσώθησαν παραληφθέντα άπό τούς έθνικόφρονας ύπαλλήλους. Οί κομμουνισταί άφοϋ παρέλαβαν τά περίστραφα άνεχώρη
σαν γιά τό Παράρτημα τής Σιβιτανιδείου Σχολής, όπου εϊχε τήν έδρα του ό στρατη
γός τού Ε .Λ .Α .Σ., προφανώς όπως λάβουν εντολή γιά τήν τύχη τών άστυνομικών
πού δέν παρέδωσαν τά περίστροφά τους.
134. Χαλάρω σις τοΰ αποκλεισμού τοΰ Τμήματος καί διαφυγή τώ ν
εθνικοφ ρόνω ν ά στυνομ ικ ώ ν.
Τήν 14.30' ώραν τής ιδίας ήμέρας 4-12-44 περίπου, ήκούσθησαν άθρόοι πυρο
βολισμοί πού έρρίπτοντο προς τήν συνοικία τών φυλακών Συγγροΰ. Διεδόθη τότε
ότι αστυνομικοί ντυμένοι μέ στολές ’Αγγλικές έπετέθησαν εναντίον τοΰ Παραρτή
ματος τής Σιβιτανιδείου Σχολής, όπου ειχεν έγκατασταθή τό ’Αρχηγείο τοΰ Ε.Λ.Α.Σ.
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Οί ένοπλοι κομμουνισταί, πού φρουρούσαν το Τμήμα, έπανικοβλήθησαν καί
άπεχώρησαν τρέχοντας προς το μέρος, δπου έφαίνετο δτι έγίνετο συμπλοκή. Τότε
άκριβώς δόθηκε καιρός στούς άστυνομικούς πού ή σαν άποκλεισμένοι στο ’Αστυνο
μικό Κατάστημα να βγουν έξω καί να διαφύγουν. ’Έ τσ ι διέφυγαν οί 'Υπαστυνόμοι
Β' κ.κ. Χρηστός Σπυρογιαννόπουλος, Γεώργιος Βουνισέας, οί άστ/κες ΙΗ '35 Ψ υ
χογιός Παναγιώτης, ΙΗ ' 21 Τζάϊδας Δημήτριος, ΙΗ ' 25 Μεντζελόπουλος Παν.,
ΙΗ ' 14 Γριζιώτης Νικ., ΙΗ ' 16 Δημακόπουλος Γεώργ. καί ΙΗ ' 37 Κονταξής Χρ.,
οί όποιοι κατώρθωσαν καί έφθασαν σέ μια άποθήκη ξυλείας της Εταιρείας Β.Ι.Ο.
έπί της οδού Πειραιώς, την οποία φρουρούσαν άστ/κες τού ΙΗ ' Τμήματος καί ή
οποία άποθήκη εύρίσκετο άκριβώς άπέναντι άπό ’Αγγλικό καταυλισμό.
"Αλλη ομάδα άστυνομικών άπό τούς ’Αστυνόμους κ. κ. Ίωαν. Γιώτη (ύποδιοικητή) Ίωαν. Κογχυλάκη καί ’Αντώνιο Άντωνάκο (προϊστάμενο τού ΙΙαρ/
τος ’Ασφαλείας) καί τον άστ/κα Θεοφάνη Άντωνόπουλο, είχαν καταφύγει σέ
ένα σπίτι πού ήταν κοντά στήν άποθήκη ξυλείας τής Β.Ι.Ο.
’Έ τσ ι οί δύο ομάδες έπεκοινώνησαν καί άπεφάσισαν να διαφύγουν προς την
’Αστυνομική Δ/νσι. ’Αλλά στο μεταξύ οί κομμουνισταί έπολιόρκησαν την περιφέ
ρεια αύτή, γιατί κομμουνιστής άστυφύλαξ έπρόδωσε τήν υπαρξι έκεϊ τών έθνικοφρόνων άστυνομικών.
It ’Έ τσ ι τήν 5-12-44 καί ώραν 16.30' περίπου, οί άνωτέρω άστυνομικοί έπωφελήθησαν ευκαιρίας πού χαλαρώθηκε ή έπιτήρησις καί διέφυγαν άκολουθώντας δέ
διαφόρους παρόδους κατώρθωσαν να φθάσουν στήν ’Αστυνομική Δ/νσι, δπου καί
παρουσιάσθησαν τήν 17.30' ώραν.
’Εκεί είχαν φθάσει μέ άγγλικό αύτοκίνητο άπό τήν προηγουμένη 4-12-44
καί οί Ύπαστυνόμος Τρύφωνας μέ τον άστ/κα ΙΗ ' 12 Τρύφωνα "Αγγελον. Σ τις
7-12-44 έφθασαν στήν Δ/νσι καί οί άστ/κες ΙΗ ' 26 Καρδαράς Κων/νος, ΙΗ ' 29 Τσα
γκάρης Άνδρέας καί ό άρχιφύλαξ Κ. 118 Κονίδης Γεώργιος τού ΙΗ ' Παραρτήματος
’Ασφαλείας.
"Ολοι αυτοί οί άστυνομικοί ένετάχθησαν σέ μάχιμες μονάδες τής ’Αστυνομίας
στήν έλευθέρα περιοχή καί έπολέμησαν για τήν άπελευθέρωσι τών ’Αθηνών.
Μετά τήν άπελευθέρωσι άνασυνεστήθη τό Τμήμα μέ διοικητή τον τότε ’Αστυ
νόμο Β' κ. Παναγιώτη Δραγουμάνο καί έδρασε έντόνως, σέ συνεργασία μέ τό Πα
ράρτημα ’Ασφαλείας γιά τήν σύλληψι καί παράδοσι στή Δικαιοσύνη τών έγκληματησάντων κομμουνιστών.
(Εις τό έπόμενον^ή δρασις”έτέρων Υπηρεσιών Άστυν. Δ/νσεωςΥ Αθηνών)

Φ * *

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

BIOKOINQNIKH ΕΡΕΥΝΑ
ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ύπό τοϋ ΚαΟηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας καί
Σωφρονιστικής κ. ΙΩΑΝ. Κ . ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΝ Γ Ε Ν Ε Ι,Ε Ν ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

I . Ή ’Επιστήμη τοϋ Δικαίου καί ή ανθρώπινη ζωή.

1.
’Α ντιστοιχία τω ν κανόνω ν δικαίου καί τής ύ π ’ αύτοΰ ρυθμιζομενης
ζω ή ς. Τό άνθρώπινον γένος άγωνίζεται έπί τής γης ταύτης,ένα σκληρόν καί τιτα
νικόν άγώνα άφ’ ένός μέν ύπέρ της βιοσυντηρήσεώς του, άφ’ έτέρου δέ ύπέρ τής
προόδου του. Διά τής πρώτης κατευθύνσεως τοϋ άγώνος του ό άνθρωπος, έλαυνόμενος ύπό προς αίωνίαν ζωήν ορμής, ζητεί νά παλαίση εναντίον τής τραγικής μοί
ρας τοϋ θανάτου καί νά παρατείνη τό μήκος τής βιωσιμότητός του. Βαρύθυμος καί
στοχαστικός ό φιλόσοφος τής άπαισιοδοξίας A rth u r Shopenhauer (1788—1860)
έκφράζει τήν ταλαιπωρίαν τής τοιαύτης άνθρωπίνης άγωνίας, παρομοιάζων τον
άνθρώπινον βίον προς άσυνάρτητον τραγωδίαν. Κατ’ αυτόν «ή ζωή ώς δλον μετά
των ματαίων αύτής προσπαθειών, των διαψευδομένων έλπίδων καί των άποτυχιών
αυτής» είναι μία άπλή χίμαιρα, καταλήγουσα εις ενα τάφον (δρα σχετικώς καί «Ν.
I. Λούβαρι. 'Ιστορία τής Φιλοσοφίας. Τόμος Β' Άθήναι 1933» σ. 183). Διά τής
δευτέρας δμως κατευθύνσεως τοϋ άγώνος του ό άνθρωπος, έλαυνόμενος ύπό μιας άλλης
ορμής, τής ορμής προς τελειοποίησιν καί πρόοδον, ζητεί νά δημιουργήση ύπέρ τον
κόσμον τής φύσεως ενα κόσμον πολιτισμού, έπιδιώκων τοιουτοτρόπως νά άνοιξη
τήν οδόν προς τό άπειρον καί ποθών νά έγγίση τήν τελειότητα τοϋ Θεού. Αΰτη είναι
ή ύψηλή ευτυχία, ήν επιζητεί ό τιτανικός άνθρωπος καί τήν οποίαν ύπόσχεται ή
Θρησκεία τοϋ Χριστιανισμού, ή οποία κατά τήν παραστατικήν έκφρασιν τοϋ άειμνήστου καθηγητοΰ τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Γρηγορίου
Παπαμιχαήλ «δέν είναι θρησκεία στατική, άλλ’ άποτελεΐ άκατάβλητον καί άνεξάντλητον κίνητρον προς διηνεκή κίνησιν καί δράσιν μεταμορφωτική καί μετουσιωτική τών παλαιών εις καινά, τών κατωτέρων καί ταπεινών εις άνώτερα καί ύψηλά»
(« Ή ουσία καί τό βάθος τοϋ Χριστιανισμού. Άθήναι 1937» σ. 16 έ π .). Οΐ ύπό τού
έπιλέκτου Έλληνος φιλοσόφου Θεολόγου Ν.Ι. Αούβαρι μνημονευόμενοι λόγοι Μετχίλδης τής έκ Μαγδεμβούργου έκφράζουσι συντόμως καί εύστόχως τό τοιοΰτον νόημα
τής Θρησκείας:
«Μ’ άνέβασες ψηλά πάνω άπ’ τον έαυτό μου
καί πάνω άπ’ τήν παροδική μου ύπαρξη»
(Σχετικώς καί «Ευαγγέλου Θεοδώρου. Ή Χριστιανική Κοσμοθεωρία. Άθήναι.
1949» σ. 48).
Εις τον τοιοΰτον άγώνα τού γένους τών άνθρώπων, άφ’ ένός ύπέρ τής βιοσυντηρήσεώς των καί άφ’ έτέρου ύπέρ τής προόδου αυτών συμμετέχει καί τό δ ίκ α ι ο ν. Τούτο, όρμώμενον ύπό τής πνοής τού άγώνος τούτου ζητεί, δπως διά δια
τάξεων, τών καλουμένων « κ α ν ό ν ω ν » του (N orm en), ρυθμίση τον άνθρώπινον
κοινωνικόν βίον έν δψει άμφοτέρων τών κατευθύνσεων τούτων. ’Από τής άπόψεως
τής πρώτης κατευθύνσεως γίνεται λόγος ύπό τής Φιλοσοφίας τού Δικαίου περί
συμβολής τού δικαίου εις τήν πλήρωσιν τής ζωής διά « β ι ο σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ώ ν
π ρ ά ξ ε ω ν » , (βιολειτουργικών, βιοαμυντικών, οικονομικών), (σχετικώς «Κων
σταντίνου I. Δεσποτοπούλου, Φιλοσοφία τού Δικαίου, Τεύχος Α' Άθήναι 1953»
σ. 86). Ά φ ’ έτέρου άπό τής άπόψεως τής δευτέρας κατευθύνσεως δικαιολογείται ό
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υπό των « Ε ι σ η γ ή σ ε ω ν » της ’Ιουστινιάνειου Νομοθεσίας τοΰ Corpus Juris
Civilis (D om ini N ostri Ju stin ia n i P erpetuo A ugusti In stitu tio n u m Sive Elem en to ru m ) (βιβλ. a ' 1) χαρακτηρισμός της επιστήμης τοΰ δικαίου ώς γνώσεως
των θείων καί άνθρωπίνων πραγμάτων (Ju risp ru d en ta est divinarum atq u e hum an aru m reru m n o titia ). Τοιουτοτρόπως δμως μεταβάλλεται καί τό δίκαιον εις
φορέα προόδου, προσπαθούν να διαμόρφωση ιδανικήν τινα κατάστασιν κοινωνικού
βίου, προσεγγίζοντας μάλλον επί μάλλον τήν κοινωνίαν ένός άληθούς, καθ’ ήμάς
Χριστιανικού άνθρωπισμοΰ (H um anism us), ήν άπό συμφώνου προς τον ’Απόστο
λον των ’Εθνών Παύλον θά ήδυνάμεθα νά όνομάσωμεν κοινωνίαν « κ α ι ν ή ν» («Εί
τις έν Χριστώ, καινή κτίσις» Β' προς Κορινθίους ’Επιστολή Υ 17).
’Ά ρα τό δίκαιον έγχαράττει τήν σφραγίδα του πνεύματός του εις πάσαν τήν
ένεργητικότητα τοΰ άνθρωπίνου κόσμου.
Έ άν νϋν άντικρύσωμεν άπό μιάς τοιαύτης σκοπιάς τήν βαθυτέραν ουσίαν τοΰ
δικαίου, διαπιστοϋμεν οτι κατά ταϋτα προκύπτει μία λογική άντιστοιχία μεταξύ δύο
πλευρών, ήτοι άφ’ ένός τής πλευράς τών κ α ν ό ν ω ν τοΰ δικαίου καί άφ’ ετέρου τής
πλευράς τής ύπό τών κανόνων τούτων ρυθμιζομένης ά ν θ ρ ω π ί ν η ς κ ο ι ν ώ 
ν ι κ ή ς ζ ω ή ς.
Συνεπώς καί ύπό τήν έννοιαν ταύτην τό περιεχόμενον τοΰ δικαίου, ήτοι ή ύπ’
αύτοϋ ρυθμιζομένη ύλη θ ά ή δ ύ ν α τ ο ν ά έ ξ ε τ α σ θ ή ά π ό τ ώ ν δ ύ ο τ ο ύ 
τ ω ν π λ ε υ ρ ώ ν . Δηλονότι έ'νθεν μέν ώς σύνολον έννοιών διηρθρωμένων έντός
τών νομικών διατάξεων, ένθεν δ’ ώς σύνολον άνθρωπίνων κοινωνικών προβλημάτων.
’Άλλαις λέξεσιν έ'νθεν μέν άπό άπόψεως ν ο μ ι κ ο ύ διαφέροντος, έ'νθεν δέ άπό άπόψεως β ι ο λ ο γ ι κ ο ύ κ α ί κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ , ήτοι «β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ο ΰ».
Έ κ τών δύο τούτων πλευρών, ή μέν πρώτη θεμέλιοι τήν « ν ο μ ι κ ή ν» κατεύθυνσιν τής θεωρητικής έννοιολογικής δογματικής έρεύνης τών νομικών κανόνων,
ή δέ δευτέρα, τήν β ι ο λ ο γ ι κ ή ν κ α ί κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν τ.έ'., τήν «β ι ο κ ο ιν ω ν ι κ ή ν», κατεύθυνσιν τής έρεύνης τών ύπό τών έν λόγω κανόνων ρυθμιζομένων
ποικίλων πτυχών τού κοινωνικού βίου τών άνθρώπων.
’Αλλά διά τής δευτέρας ταύτης κατευθύνσεως, εμφανίζεται πλέον τό δίκαιον
νά ποθή καί κυριολεκτικώς νά διψφ τήν ένωσίν του μετά τής π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η 
τ α ς καί τής άνθρωπίνης κοινωνικής ζωής καί τών άνθρωπίνων ψυχών. Ή όποια
κοινωνική ζωή καί αί όποΐαι άνθρώπιναι ψυχαί έ'χουσι τά αινίγματα, τά αμαρτή
ματα καί τά κατορθώματά των καί έκδηλούσι άφ’ ένός σκοτεινας και αφ’ ετερου
φωτεινάς πλευράς.
2 . Διάκρισις τής ’Ε πιστήμης τοΰ Δικαίου εις Νομικήν καί Βιοκοινω νικ ή ν. Τούτων ούτως έχόντων( καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα δτι ή συνόλη
επιστήμη τού δικαίου θ ά ή δ ύ ν α τ ο ν ά δ ι α κ ρ ι θ ή ε ι ς δ ύ ο μ ε γ ά λ α ς
έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά ς ι ε ρ α ρ χ ί α ς , δηλονότι:
α) Έ ξ ένός μέν είς τήν «Ν ο μ ι κ ή ν ’Ε π ι σ τ ή μ η ν τ ο ύ Δ ί κ α ι ο υ»,
έξετάζουσαν τούς διαφόρους θεσμούς ύπό νομικόν έννοιολογικόν πρίσμα απο δογμα
τικής πλευράς, ήτοι άπό άπόψεως νομικού διαφέροντος (Νομικήν ’Επιστήμην).
β ) ’Εξ έτέρου δ1 είς τήν «Β ι ο λ ο γ ι κ ή ν κ α ί Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν ( Β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν ) ’Ε π ι σ τ ή μ η ν τ ο ΰ Δ ι κ α ί ο υ», έξετάζουσαν τούς αύτούς θεσμούς ύπό τό πρίσμα τής πραγματικότητος (R echtstachen— forschung)
άπό άπόψεως βιολογικού καί κοινωνικού διαφέροντος (Πραγματικήν ’Επιστήμην).
3 . Διάκρισις τώ ν επί μέρους κλάδω ν τοΰ Δικαίου είς Νομικούς καί εις
Β ιοκοινω νικούς. Ύ πό άνάλογον δ’ έννοιαν, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, ωσαύτως
πάντες οί επί μέρους κ λ ά δ ο ι τ ο ύ τ ε δ η μ ο σ ί ο υ κ α ί τ ο ΰ ι δ ι ω τ ι 
κ ο ύ δ ι κ α ί ο υ θά ήδύναντο νά ύποδιακριθώσιν, άφ’ ένός μεν εις ν ο μ ι κ ο ύ ς ,
άφ’ έτέρου δ’ είς β ι ο λ ο γ ι κ ο ύ ς καί κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ς , τ.έ. εις βιοκοινωνικούς κλάδους.
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Ίωάν. Κ. Παπαζαχαρίου

Σταχυολογοΰμεν ένια τοιαΰτα παραδείγματα:
α) Τοιουτοτρόπως αίφνης έν Β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν Ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό ν
Δ ί κ α ι ο ν θά έξήταζε λ.χ. τήν δραματικήν τύχην έν τή κοινωνία των έ ξ ω γ άμων τέκνων καί γ ε ν ικ ώς των π αι δι ών άτινα έστερήθησ α ν ά γ ά π η ς έ κ μέρους των γεννητόρων ή έτέρων οικείων ή καί τής κοινωνίας.
Τό θέμα άποκτα έξέχουσαν σημασίαν, εάν ένθυμηθή τις τήν διδασκαλίαν της ’Ατο
μικής Ψυχολογίας του Alfred Adler, ήτις διεκήρυξε μετά δυνάμεως δτι μέτρον τής
ψυχικής υγείας καί τής καθ’ ολου έξελίξεως του άνθρώπου είναι ή ά γ ά π η. «"Οσον
μεγαλυτέρα είναι ή άγάπη, τόσον μεγαλυτέρα είναι καί ή ψυχική υγεία, όσον μικροτέρα είναι ή άγάπη, τόσον μικροτέρα είναι ή ψυχική υγεία. Τό πολύ ή ολίγον, τό μέγα
ή μικρόν τής άγάπης ρυθμίζει τό πολύ ή ολίγον τής ψυχικής υγείας». (Σχετικώς
δρα «άρθρον του έπιλέκτου σεβαστού καί αγαπητού διδασκάλου μου Θεολόγου καί
έκπαιδευτοΰ συμβούλου Χαριλάου Γκιτάκου. Οικογενειακή Ειρήνη. Περιοδ. ’Ατο
μική Ψυχολογία έκδιδόμενον υπό Δημητρίου I. Μωρα'ίτου. Τόμος Γ' Άθήναι
1934». σ. 24).
’Ή ομοίως έν Βιοκοινωνικόν Οικογενειακόν Δίκαιον θά έξήταζε λ.χ. τά βαθύ
τερα αίτια των δ ι α ζ υ γ ί ω ν κ α ί γ ε ν ι κ ώ ς τ ά ς ά π ο τ υ χ ί α ς τ ώ ν
δ ι α φ ό ρ ω ν γ ά μ ω ν . Γάμων, οί όποιοι θά έ'δει έν τοσούτω, κατά τον ευστοχον καί γενόμενον περιώνυμον ορισμόν τού γάμου άπό συμφώνου προς τον Έρρένιον Μοδεστίνον (μαθητήν τού Ούλπιανοΰ, βιώσαντα περί τον 3ον αιώνα μ .Χ .), νά
συνιστώσιν «ένωσιν άνδρός καί γυναικός, συγκλήρωσιν τού βίου παντός, θείου καί άνθρωπίνου δικαίου κοινωνίαν» (N uptiae su n t conjunctio m aris et fem inae, et con
sortium om nis v itae, divini et hum ani juris com m unicatio D. Βιβλ. 23, τίτλος
2 § 1) (Ίσοκρ. Νικοκλ. § 40 «γυναίκας λαβόντες καί κοινωνίαν ποιησάμενοι παντός
τού βίου»), (δρα σχετικώς καί «Άλκιβιάδου X. Κρασσα. Σύστημα ’Αστικού Δι
καίου. Τόμος Α' Οικογενειακόν Δίκαιον. Έ κ δ . δ' Άθήναι 1910» σ. 6). Σχολιάζων
τό θέμα τής οικογένειας καί τής ειρηνικής συμβιώσεως τών μελών αύτής, ό άνωτέρω
μνημονευθείς Χαρ. Γκιτάκος (αύτόθι σ. 3 έ π .), παρατηρεί δτι δυστυχώς ή οικογε
νειακή ειρήνη συχνάκις διαταράσσεται καί δτι ή διατάρραξις αύτη άποτελοΰσα πανάρχαιον κοινωνικόν πρόβλημα καί σοβούσα άπ’ αιώνων, έμφανίζεται καί πάλιν σή
μερον ύπό τήν πλέον χειριστήν μορφήν. Τρανή άπόδειξις, αί καθ’ ήμέραν σημειούμεναι συζυγικαί άπάται, αί πατροκτονίαι, αί μητροκτονίαι, αί άδελφοκτονίαι, αί
παιδοκτονίαι καί τά ποικίλα οικογενειακά δράματα, τά άναφερόμενα έν τώ ήμερησίω τύπω τά όποια κινούν τήν φρίκην καί τον άποτροπιασμόν. ’Αλλά καί δλα τά
άνωτέρω έγκλήματα, αν παρίδωμεν, δεν δυνάμεθα νά παρασιωπήσωμεν τό φαινόμενον τών πολλών καί ποικίλων προστριβών μεταξύ τών μελών τής οικογένειας, τό
φαινόμενον τών μικρών ή μεγάλων συγκρούσεων, αί όποΐαι, καθημερινώς έπαναλαμβανόμεναι, φυγαδεύουν τήν ειρήνην καί πληροΰσιν τάς ήμέρας τής ζωής μας με
πικρίας καί θλίψεις. Τά πάθη, τά μίση, αί άθρώπινοι κακίαι, αί έλεεινότητες τής
ζωής, εύρίσκουν έν αυτή κατάλληλον έστίαν ύποθάλψεως καί ούχί σπανίως καταντώσιν εις θλιβερωτάτας τραγωδίας, αί όποίαι πλήττουν άνεπανορθώτως τήν οικογενεια
κήν ειρήνην καί υπονομεύουν έπικινδύνως τά θεμέλια αύτής. Ή πραγματική ειρήνη
μεταξύ τών μελών τής οικογένειας παρουσιάζεται τοιουτοτρόπως ώς τι άνέφικτον,
ώς τι άκατόρθωτον, ώς τι άσύλληπτον, ώς ιδέα χιμαιρική.
’Ή έν Βιοκοινωνικόν Οικογενειακόν Δίκαιον θά έξήταζεν έν δλω αύτοΰ τώ βάθει τό πρόβλημα τών π α ρ α ν ό μ ω ν σ υ μ β ι ώ σ ε ω ν καί τά συμπαρομαρτούντα έμπόδια τής έπιλύσεως αύτοΰ. Πρόβλημα, είς τό οποίον θά ήτο δυνατόν νά
παράσχη χείρα βοήθειας πολύτιμον καί ή έκκλησία, ώς άπέδειξεν αίφνης παρ’ ήμΐν
ή πείρα τής θαυμαστής σχετικής κοινωνικής δράσεως τού έν Έλευσΐνι αίδεσιμωτάτου
πρωτοπρεσβυτέρου τής Μητροπόλεως τής πόλεως ταύτης κ. Γεωργίου Πυρουνάκη,
ό οποίος κατορθώνει καθημερινώς νά αίρη οικονομικά, ήθικά καί ψυχικά ή άλλα

Βιοκοινωνική ερευνά των θεσμών τοϋ Δικαίου

4223

εμπόδια καί να ίερολογή γάμους άκόμη καί μεταξύ γερόντων, ακόμη καί έντός της
επιθανάτιου κλίνης έν τούτω ή έκείνω τώ νοσοκομείω.
β ) ”Η εν Β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν Π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν θά έξήταζε λ.χ. τό περίφημον δ ί λ η μ μ α μ ε τ α ξ ύ τ ή ς ά τ ο μ ι κ ή ς ι δ ι ο κ τ η 
σ ί α ς τοϋ φιλελευθέρου οικονομικού συστήματος άπό τής μιας πλευράς καί τ ή ς
κ ο ι ν ο κ τ η μ ο σ ύ ν η ς του σοσιαλιστικού οικονομικού συστήματος. Σχετικώς ό
Διοικητής των Σχολών τής ’Αστυνομίας Πόλεων Ν. Ο. Άρχημανδρίτης («Κοινω
νικά συστήματα. Γ' έκδοσις. Άθήναι. 1955», σ. 22 έ π .) άναφέρεται παραστατικώς
καί εις την έντύπωσιν, ήν έπροξένησε τό λαβόν σαφή θέσιν καί έν τω προκειμένω
διλήμματι κομμουνιστικόν μανιφέστον των μέσων τοϋ 19ου αίώνος. Τό φαινόμενου
τοϋ κομμουνισμοΰ «στην αρχή παρουσιάσθη στον ανήσυχο πάντοτε κοινωνικό Ευρω
παϊκό ορίζοντα σάν μιά ομίχλη, ή οποία σιγά-σιγά έσχηματίζετο σέ σκοτεινό σύν
νεφο, έως ότου τό 1848 ξέσπασε σέ θύελλα, έγινε τυφώνας, πού πέρασε μέ ορμή άπό
τά μεγάλα Κεντρικά Κράτη τής Ευρώπης. ’ Ηταν ή εποχή, κατά τήν οποίαν κυκλο
φόρησε τό κομμουνιστικό μανιφέστο». «'Όλοι αΐφνιδιάστηκαν' πήραν στά χέρια
τους τό διάγγελμα αύτό, τό όποιον είχαν γράψει ό Μάρξ καί ό ’Έγκελς, δύο νεαροί
δηλαδή δημιουργοί καί άρχηγοί τοϋ ένσαρκωθέντος φαντάσματος τοϋ κομμουνισμού
καί τό διάβασαν μέ φόβο. Είδαν ότι άπό τή στιγμή εκείνη έκηρύσσετο ένας πόλεμοςπόλεμος κοινωνικός, πόλεμος άτελείωτος, πόλεμος, ό όποιος καλοΰσε σ’ έπιστράτευση κάθε άνθρωπο».
γ ) ’Ή εν Β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν θά έξήταζε λ.χ. τά α’ί τια τής ά π ο τ υ χ ί α ς τ ή ς δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς ή τήν ψ υ χ ο λ ο 
γ ί α ν τ ω ν δ η μ ο σ ί ω ν υ π α λ λ ή λ ω ν κ.ο.κ. ’Από τής άπόψεως δέ ταύτης
δέον έν προκειμένω νά έξάρωμεν τήν συμβολήν τής συγγραφής τοϋ Ναπολ. Ξανθούλου περί χρηστής διοικήσεως («Ρόδος 1954»), τονίζοντος καί ότι ή διοίκησις είναι
έπιστήμη, άμα καί τέχνη πραγματώσεως των σκοπών τής πολιτείας. Κρίνων τήν έν
λόγω συγγραφήν ό εις δν άπενεμήθη δικαίως ψήφισμα έπί τή αποχωρήσει του έκ τής
δημοσίας υπηρεσίας έκ μέρους τής Παντείου Ά νω τάτης Σχολής ’Ιωάννης Φ. Λαζαρίδης, γενικός διευθυντής τοϋ 'Υπουργ. έπί τών ’Εσωτερικών, χαρακτηρίζει ώς προ
σόν τής έν λόγω έργασίας τήν προσέγγισιν τής θεωρίας καί τής πρακτικής άπόψεως.
Παραστατική είναι καί ή μνημονευομένη (αύτόθι σ. 20 έπ. ύποσ. 2) μετάφρασις
τοϋ Φάουστ τοϋ Γκαϊτε, β' μέρος τμήματος, περί χρηστής διοικήσεως έκ μέρους τοϋ
Δ. Λάμψα:
((Τον λανθανσμένο έκανε στοχασμό
πώς δυο δουλειές μπορεί πολύ καλά
γιά μιας νά κάνη κι’ είναι ζηλευτό
μαζί νά κυβερνά καί νά γλεντά...
Μεγάλο λάθος ! όποιος κυβερνά,
πρέπει τό πράγμα αύτό (τό κυβερνάν) νά τον μάγεύη,
άπό υψηλούς σκοπούς νά πλημμύρα
πρέπει ή ψυχή του, μά ό,τι κι’ αν σκοπεύη,
κανείς νά μή τό -ξεύρη. "Ο,τι χαράζει
στούς έμπιστους του, νά είναι γινομένο
ευθύς, κι’ όλος ό κόσμος νά θαυμάζη.
Έ τ σ ι σάν πρώτος κι’ άξιος νά φαντάζη».
δ ) "Η έν Β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν , θά
έξήταζε λ. χ. το θέμα τών ά ν θ ρ ω π ί ν ω ν
δικαιωμάτων
έν οψει,
ένθεν μέν τής «άτομοκρατίας» (In d iv itu alism u s), ένθεν δέ τής «ολοκρατίας»
(U niversalism us). Εις τό όποιον θέμα, άναφερόμενος ό καθηγητής Γ. Δ. Δασκαλάκης (έν τή συγγραφή αύτοϋ περί «οικουμενικής διακηρύξεως τών άνθρω
πίνων δικαιωμάτων». Άθήναι 1953 σελ. 9 έ π .), περιγράφει διά παραστατικών
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εκφράσεων τον κλονισμόν τής άξίας τοϋ μεμονωμένου άνθρώπου κατόπιν τοΰ
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. «Τά κοσμοϊστορικά γεγονότα τής τελευταίας δεκαε
τίας έδημιούργησαν τόσες μεγάλες καί έντυπωσιακές μεταβολές στη μορφή τοΰ
κόσμου, στη ζωή των Κρατών, στή διάρθρωση των κοινωνιών καί στήν πορεία τών
ιδεών, ώστε να σκιάζεται καί σχεδόν νά έξαφανίζεται ό άνθρωπος μέσα σ’ αυτές.
Κι’ όμως καί «ή άνθρωπίνη μοίρα», ή προσωπική τύχη τοΰ καθενός, έπηρεάσθη
βαθειά καί ουσιαστικά άπό τήν προσταγή τών καιρών. Ή υλική υπαρξις τοΰ άνθρώ
που έκλονίσθη. 'Η άναγκαστική σπονδή στο Θεό τοΰ Πολέμου έξηφάνισε κόπους καί
θυσίες αιώνων καί άνέτρεψε τις ελπίδες πού έστηρίζοντο στο μόχθο τής Οικονομίας
καί στις προσπάθειες τής Τεχνικής. 'Ο ψυχικός κόσμος τοΰ άνθρώπου κατεσπαράχθη.
’Ένστικτα καί τυφλές όρμές έσφυρηλάτησαν καινούργιους βαρβάρους καί έσκότωσαν
τά αισθήματα τής συμπάθειας καί τής άγάπης, πού έτρέφοντο άπό τις αιώνιες πηγές
τοΰ Έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμοΰ. 'Η πνευματική ύπόστασις τοΰ άνθρώπου έκλο
νίσθη. 'Η ιεραρχία τών αξιών του άνετράπη. Οί πίστεις του διεψεύσθησαν καί τά
ιδανικά του κατερρακώθησαν. Δάκρυα, πόνοι καί κραυγές άγωνίας άπετέλεσαν τήν
υπόκρουση τής πολύπλευρης αύτής μάχης καί τό κύριο θΰμα ύπήρξεν ό «ά σ ήμ α ν τ ο ς ά ν θ ρ ω π ο ς». ’Άγνωστος στρατιώτης. Καί έν τούτοις ό ίδιος «άσήμαντος» άνθρωπος ένσαρκώνει σ’ ολόκληρον τον κόσμο, τον άληθινό φορέα τοΰ ση
μερινού μας πολιτισμού».
ε ) ’Ή Ιν β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν Δ η μ ό σ ι ο ν Δ ι ε θ ν έ ς Δ ί κ α ι ο ν
θά άνεφέρετο λ.χ. έν τώ Ju s ad B ellum καί in Bello εις τά αίτια τ ώ ν π ο λ έ μ ω ν ,
εις τήν άξιολόγησιν αύτών, εις τάς συνέπειας των κ.ο.κ. Τών πολέμων, οίτινες είχον
άνέκαθεν καί τούς ύμνητάς καί τούς κατηγόρους των. 'Υπό τήν έννοιαν δέ ταύτην
ό καθηγητής Σπυρ. Καλογερόπουλος—Στράτης («Jus ad Bellum. Τό δικαίωμα τής
προσφυγής εις πόλεμον, (δόγμα καί θετικόν δίκαιον). Άθήναι 1940»). ’Αναφέρει
μεταξύ τών ύμνητών πλήν άλλων τήν ύλιστικήν σχολήν, ήτις ύποστηρίζει ότι ό πό
λεμος είναι μοιραίος τρόπος «έπιλογής» τών ίσχυροτέρων καί έξαφανίσεως τών
άσθενεστέρων καί μάλιστα χάριν τοΰ συμφέροντος τής διατηρήσεως τοΰ είδους
(έφαρμογή έπί τών διεθνών σχέσεων είδους κοινωνικού δαρβινισμού). Έ ν συνεχεία
δ’ άναφέρει ούτος τήν στρατιωτικήν σχολήν, ήτις διά τοΰ στόματος τοΰ στρατάρχου
M oltke, διδάσκει ότι: «'Η αίωνία ειρήνη είναι έν όνειρον, καί μάλιστα όνειρον κακόν.
'Ο πόλεμος είναι στοιχεΐον τής παγκοσμίου τάξεως έπιβεβλημένον ύπό τοΰ Θεού.
Αί εύγενέστεραι άρεταί τών άνθρώπων έξελίσσονται διά τοΰ πολέμου : τό θάρρος,
ή αύτοθυσία, ή πίστις εις τό καθήκον, τό πνεΰμα τής θυσίας, ή ύπό τοΰ στρατιώτου
προσφορά τής ζωής του. Χωρίς τον πόλεμον ή άνθρωπότης θά άπετελματοΰτο καί
θά έχάνετο». Ά π ό τής άλλης πλευράς ό αύτός άναφέρει μεταξύ τών κατηγόρων
τοΰ πολέμου έν πρώτοις τον U. G rotius, όστις διδάσκει ότι ό πόλεμος άντιτίθεται
προς πάντα θεϊκόν καί άνθρώπινον νόμον καί ότι ή έμπόλεμος κατάστασις έπιτρέπει
εις τήν μανίαν τών μαχομένων τήν διάπραξιν παντός έγκλήματος. Έ ν συνεχεία ό
αύτός άναφέρει τον άποκρούοντα τήν στρατιωτικήν έπιχειρηματολογίαν B lutschli,
όστις γράφει : « Ά ν καί έκτιμώ τήν άνδρείαν καί τάς άλλας άρετάς, αί όποΐαι άναπτύσσονται διά τοΰ πολέμου, ή σκέψις μου σταματά εις τό βάρβαρον μίσος τών άνθρώπων
έναντίον άλλων άνθρώπων, εις τό θέαμα άτόμων, τά όποια καταλαμβάνονται άπό τήν
λύσσαν τής καταστροφής, τής δηωσεως καί τοΰ αίματος. Τά αίματα τής νίκης είναι
δι’ έμέ ώς τά ούρλιάσματα τών λύκων καί οί βρυχηθμοί τών πεινώντων λεόντων».
Τέλος ό αύτός άναφέρει τον Rolin, όστις έκπλήσσεται, διότι «οί ύμνηταί τοΰ πολέμου
βοηθούμενοι "ύπό τών νομομαθών κατώρθωσαν νά έπιβάλωσι διά μιας λεπτής καί
πρωτοτύπου έπιχειρηματολογίας τήν άνήθικον άντίληψιν ότι δήθεν ό πόλεμος είναι
νόμος τής φύσεως, ό όποιος διατάσσει κατηγορηματικώς τον άφανισμόν τοΰ αδυνάτου
έκ μέρους τοΰ ισχυρού».
Έ κ τής παραθέσεως τών έλαχίστων τούτων παραδειγμάτων, σταχυολογηθέντων
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έκ του πεδίου τοϋ Οικογενειακού, τοϋ Περιουσιακού, τοϋ Διοικητικού, τοϋ Συνταγματικοΰ και τοϋ Διεθνοΰς Δικαίου, δύναταί τις νά άντιληφθή σαφώς, όπόσην μεγάλην
σημασίαν ενέχει ή δημιουργία, ή καλλιέργεια καί ή άνάπτυξις των διαφόρων έπί μέ
ρους βιοκοινωνικών κλάδων τόσον τοϋ ίδιωτικοΰ, οσον καί τοϋ δημοσίου δικαίου.

I I . Βιοκοινωνική Ε π ισ τή μ η του Δικαίου καί άνθρωπίνη
ζωή.
1 . Μονομερής καλλιέργεια τής νομικής Ε π ισ τ ή μ η ς τοϋ Δ ικ α ίο υ . Έ ν
τοσούτω, έάν έπισκοπήσωμεν την άχρι τοΰδε έξέλιξιν της διεθνοΰς έπιστήμης
τοϋ δικαίου, θά διαπιστώσωμεν ότι αυτή π ε ρ ι ω ρ ί σ θ η έπί τοϋ παρόντος μ ό ν ο ν
ε ι ς τ η ν π ρ ώ τ η ν ν ο μ ι κ ή ν έ ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ή ν ε ρ ε υ ν ά ν , ήγνόησε
δέ σχεδόν πλήρως τήν δευτέραν βιολογικήν καί κοινωνικήν.
Καί μάλιστα έν τή πρώτη ταύτη κατευθύνσει ή νομική έ'ρευνα Ιφθασεν όντως
εις έπίζηλον βαθμόν, ήδη δ’ άπό τής έποχής των ρωμαίων νομικών, οί όποιοι καλλιέρ
γησαν τήν νομικήν δογματικήν σκέψιν κατά τρόπον ά ρ ι σ τ ο τ ε χ ν ι κ ό ν .
Οΰτου βλέπομεν παρελαύνοντα τά έπίλεκτα νομικά πνεύματα τοϋ Μ. A ntistius
L a b e Ο , άνδρός ύπερόχου νομικής μορφώσεως, εΐσηγητοΰ διαφόρων νομικών θεω
ριών καί συγγραφέως τετρακοσίων βιβλίων, τοϋ C e 1 s u s, όξυδερκοϋς νομικοΰ,
καταστάντος παροιμιώδους διά τό απότομον τών άπαντήσεών του ( r e s p o n s u m
C e l s i n u m ) καί άνελθόντος εις τά άνώτατα τής πολιτείας λειτουργήματα, ώς τό
τοϋ υπάτου, τοϋ Salvius J u 1i a n u s, διαπρεποϋς νομικοΰ συγγραφέως, τοϋ Ρ ο mρ ο n i u 9, πολυγραφωτάτου καί σαφεστάτου, τοϋ Sextus Caecius A f r i c a n u s ,
έπιλέκτου, αλλά δυσνοήτου συγγραφέως, τοϋ G a i u S , αινιγματώδους συγγραφέως
τών περιφήμων «Εισηγήσεων», τοϋ Cervidius S c a e v o l a περιφήμου νομικοΰ
συμβούλου καί νομοδιδασκάλου, τοϋ Aemilius Ρ a ρ i n i a η u s, θεωρουμένου ώς
τοϋ μεγίστου έκ τών ρωμαίων νομικών, τοϋ U l p i a n u s πολυγραφωτάτου τοϋ
Ρ a u 1 u s καί τέλος τοϋ H erennius M o d e s t i n ' u s , θεωρουμένου ώς ούραγοΰ
τής ρωμαϊκής πνευματικής νομικής δυνάμεως. Καί ή ρωμαϊκή αΰτη νομική λάμψις
έξηκολούθησε φωτίζουσα τον κόσμον μέχρι τής συγχρόνου έποχής, δεδομένου ότι τά
αστικά δίκαια τών συγχρόνων πεπολιτισμένων κρατών έξεπήγασαν κατ’ έξοχήν
έκ τής ρωμαϊκής ή άκριβέστερον έκ τής Ελληνορωμαϊκής νομικής σκέψεως.
Καί τοιουτοτρόπως διά τής νομικής ταύτης κατευθύνσεως έρεύνης τοϋ περιε
χομένου τών κανόνων τοϋ δικαίου έθεμελιώθη έν άριστον θ ε ω ρ η τ ι κ ό ν λ ο γ ι 
κ ό ν ν ο μ ι κ ό ν δ ο γ μ α τ ι κ ό ν ο ι κ ο δ ό μ η μ α (Begriffs ju ri sprudenz).
’Αντιθέτως, καθ’ ήμάς κριτάς, άτυχώς ή έπιστήμη τοϋ δικαίου, παραμελήσασα
τον κόσμον τών γεγονότων, δέν έχ ώ ρ η σ ε ν ε ι ς τ ή ν σ π ο υ δ ή ν τής ύπό
τών διαφόρων κανόνων του ρ υ θ μ ι ζ ο μ έ ν η ς ζ ω ή ς τ ώ ν κ ο ι ν ώ ν ι ώ ν
τ ώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν . Έ ν άλλαις λέξεσι δέν έξήτασεν αΰτη τάς πτυχάς τής ζωής
ταύτης ώς τμήματα μιας κοινωνικής ζωής άνθρώπων, οί όποιοι δέν είναι απλώς σάρξ
καί οστά, άλλ’ είναι πλάσματα, τά όποια έχουσι διαφόρους άδυναμίας, συγκλονίζονται
ύπό παθών καί ορμών, παρωθούνται ύπό πόθων καί έπιθυμιών, άγονται άπό ποικίλης
άποχρώσεως κοσμοθεωριών,, έπιλέγουσι ταύτην ή έκείνην τήν οδόν τής ζωής, τον
δρόμον τής συμπόνοιας, τής καλωσύνης καί τής αρετής ή τον δρόμον τοϋ μίσους, τής
κακίας καί τής άνηθικότητος. Πλάσματα, τά όποια παρουσιάζουσι διαφόρους σωματικάς, πνευματικάς ή ψυχικάς αποκλίσεις, έ'χουσι διαπλάσσει κοινωνικόν ή άντικοινωνικόν έγωϊστικόν χαρακτήρα τηροΰσι βιολογικήν ή άντιβιολογικήν στάσιν έν τή
ζωή αυτών.
Καί τοιουτοτρόπως οί διάφοροι άριστοτέχναι τής δογματικής σκέψεως, είναι
άείποτε μέν ικανοί νά δώσωσιν έξοχους νομικάς λύσεις έπί δυσχερεστάτων νομικών
προβλημάτων εΐτε έν τώ κύκλω τοϋ δημοσίου είτε έν τώ κύκλω τοϋ ίδιωτικοΰ δι
καίου έν τοσούτω όμως έμφανίζονται κατά τό μάλλον ή ήττον άνίσχυροι νά έρμηνεύ-
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σωσι φερ’ είπεΐν τήν αιτιολογίαν τής άποτυχίας των θεσπιζομένων διαφόρων κανό
νων τοϋ δικαίου έν τή ζωή.
Παραστατικοί άπό τής άπόψεως ταύτης είναι οί σχετικοί χαρακτηρισμοί έναντι
τής άγνοούσης τον κόσμον των γεγονότων παλαιοτέρας νομικής δογματικής επι
στήμης τοϋ ποινικού δικαίου, τής άπακαλουμένης «κλασσικής», εκ μέρους τοϋ περιω
νύμου ΐταλοΰ καθηγητοΰ τοϋ ποινικοΰ δικαίου, ένός έκ των ιδρυτών τής ιταλικής
θετικής άνθρωπολογικής Σχολής τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου, Enrico F erri έν τω συγγράμματι αύτοΰ περί κοινών ιολογίας τοϋ έγκλήματος (μεταφρασθέντος καί εις τήν Ε λ λ η 
νικήν υπό τοϋ Βασ. Ν. Δουρδούμα, σ. 22 έ π .) : Τό (ποινικόν) δίκαιον αύτό μέχρι
σήμερον συνίσταται εις τήν μελέτην των έγκλημάτων ώς άφηρημένων οντοτήτων.
Μέχρι τοΰδε ό νομικός ποινικολόγος έμελέτα τήν κλοπήν, τήν άνθρωποκτονίαν, τήν
κιβδηλείαν καθ’ έαυτάς καί δι’ έαυτάς, «ώς νομικάς οντότητας», ώς λογικάς άφαιρέσεις.
Καί μέ μόνην τήν βοήθειαν τής άφηρημένης λογικής καί των αισθημάτων, των ίδιαζόντων εις τον τίμιον άνθρωπον, τά όποια έπιστεύθησαν, πολύ αδίκως, όμοια μέ τα
αισθήματα των έγκληματιών, καθώριζε δι’ έκαστον έγκλημα μέ τήν χρήσιν τής λογικής
τής οποίας πολλοί έκ των σπουδαιοτέρων ποινικολόγων διεκήρυξαν τό έπιστημονικώς
άνυπόστατον, μίαν ποινήν έκ των προτέρων ώρισμένην. Διά τούς κλασσικούς ποινικολόγους τό πρόσωπον τοϋ έγκληματίου είναι στοιχείου έντελώς δευτερεΰον. Δέν
είναι παρά εν ύποκείμενον, έπί τοϋ οποίου έφαρμόζουν θεωρητικά άξιώματα, τά
όποια θεωρητικώς έφαντάσθησαν, εν έμψυχον άνδρείκελον, έπί τοϋ οποίου ό δικαστής
κολλά τό νοόμερον ένός άρθρου τοϋ ποινικοΰ κώδικος καί τό όποιον άποβαίνει καί αύτό
έν νούμερον μέ τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως». Πράγματι έρωτήσατε τον παλαιότερον νομικόν ποινικολόγον διατί έπί παραδείγματι κατά τήν ποινικήν του έπιστήμην
διαπράττονται κατ’ έτος έν ’Ιταλία τρεις ή τέσσαρες χιλιάδες άνθρωποκτονίαι, ένω
είς τάς άλλας χώρας, των οποίων ό πληθυσμός έν τούτοις είναι πολυαριθμώτερος,
διαπράττοται όλιγώτεραι κ.ο.κ. καί δέν θά σάς δώση καμμίαν άπάντησιν, διότι έως
τώρα ή έπιστήμη του δέν έθεσε καν τά προβλήματα ταΰτα. «’Απεναντίας ό παλαιονομικός κλασσικός ποινικολόγος γνωρίζει νά σάς εϊπη,πότε τό έγκλημα είναι απόπειρα
ή ήμιτελές ή τετελεσμένον, μέ έπιβαρυντικά ή έλαφρυντικά, άλλά θά μείνη άφωνος
προ των σοβαρωτέρων αύτών προβλημάτων, των οποίων έν τούτοις ή κοινωνία των
άνθρώπων άπαιτεΐ μίαν πρακτικήν καί οριστικήν λύσιν». Είς τό αύτό θέμα, άναφερόμενος κατά τήν 21 ’Οκτωβρίου 1956 ό 'Υπουργός έπί τής Δικαιοσύνης Κ. Παπα
κωνσταντίνου έπί τή ένάρξει τής έβδομάδος διαφωτίσεως έπί τής έγκληματικότητος
ένώπιον τοϋ δικηγορικού Συλλόγου Χανίων («Σωφρονιστική Έπιθεώρησις. Τόμος Θ'
τεΰχος 5—6. Ά θήναι 1956» σ. 1 καί «’Αστυνομικά Χρονικά», Τόμος Δ ', τεΰχος
86ον), άνεγνώρισεν ότι «είς παλαιοτέραν έποχήν άπεχώριζον τό έγκλημα άπό τάς
ζυμώσεις τής ζωής. Ήρνοΰντο είς αύτό τήν άξίαν τοϋ κοινωνικού φαινομένου, ήρμήνευον δέ τό έγκλημα καί τό διέγραφον ώς φαινόμενου ξηρώς νομικόν».
2.
Γνώ σις τής Βιοκοινω νικής Ε π ισ τ ή μ η ς τοϋ Δ ικ α ίο υ . Θεωροΰντες
ώς έξόχως σοβαράν τήν τοιαύτην παραμέλησιν ύπό τής έπιστήμης τοϋ δικαίου τής
καλλιέργειας είδικοΰ κλάδου μιάς «Βιοκοινωνικής Έ πιστήμης τοϋ Δικαίου» ύποστηρίζομεν άντιθέτως ότι π ά ς ά σ χ ο λ ο ύ μ έ ν ο ς π ε ρ ί τ ό δ ί κ α ι ο ν είτε
ώς νομοδιδάσκαλος ή ώς νομοθέτης, είτε ώς δικαστής ή ώς είσαγγελεύς ή ώς άνακριτής, είτε τέλος ώς δικηγόρος ή ώς διοικητικός υπάλληλος, οφείλει νά μή ή
στενοκέφαλος νομικός καί δογματικός, άγόμενος άπό τής ξηράς νομικής άφετηρίας,
άλλ’ έχει κ α θ ή κ ο ν ν ά έ χ η έ π ί π λ έ ο ν β α θ ε ί α ς ψ υ χ ο σ ω μ α τ ι κ ά ς κ α ί ' κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ι κ ά ς γ ν ώ σ ε ι ς , ίνα δύναται κατ’αύτόν τον τρό
πον νά έξυπηρετή ούχί τήν τυπικήν, άλλά τήν ί σ χ υ ρ ώ ς ά ν θ ρ ω π ί ν η ν ι δ έ α ν
τής ουσιαστικής καί ά ν ω τ έ ρ α ς π ν ο ή ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Διότι, τή άληθεία, πόσους δέν βλέπομεν πέριξ ήμών νομικούς, τεταγμένους έν ταύτη ή έκείνη
τή άποστολή οί όποιοι, μή^άντιμετωπίζοντες τήν ζωήν τοϋ γένους των άνθρώπων
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άπό προοπτικές, προσκολλώνται ώς άρτηριοσκληρωτικοί εις τό νομικόν γράμμα και
εις τον νομικόν τύπον, τοιουτοτρόπως δ’ έμφανίζουσι ψυχήν, εις την οποίαν δεν
δύναται νά όμιλήση τό αληθές δίκαιον καί ή άνωτέρα ιδέα της άληθοΰς δικαιοσύ
νης. 'Η όποια άληθής δικαιοσύνη εξυπηρετείται διά της διακονίας «ού γράμματος,
άλλα πνεύματος τό γάρ γράμμα άποκτείνει, τό δέ πνεύμα ζωοποιεί» (Β' προς Κορινθίους επιστολή τοϋ ’Αποστόλου των ’Εθνών Παύλου I I I 6).
3 . Αυτόνομος επιστημονική άξια τής Β ιο κ ο ινω νικ ή ς’Επιστήμης τοϋ
Δ ικ α ίο υ . Οΰτω πως, νοουμένη, κατά τάς ήμετέρας άντιλήψεις', μία «Βιολογική
καί Κοινωνική (Βιοκοινωνική) ’Επιστήμη τοϋ Δικαίου» εμφανίζεται πλέον ώς νέα
ιεραρχία γνώσεως, ήτις έ'χει α υ τ ό ν ο μ ο ν
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ν άξίαν.
Καί τοιουτοτρόπως ή μέν έπιστήμη τοϋ δικαίου έμφανίζεται κινουμένη πλέον
ύπό άσβέστου πόθου ύπέρ τής άληθοΰς γνώσεως έξ ένός μέν τής ύπό τοϋ δικαίου ρυθμιζομένης άνθρωπίνης κοινωνικής ζωής, έξ έτέρου δέ των άποτελουσών τούς φυ
σικούς άποδέκτας τοϋ δικαίου άνθρωπίνων ψυχών, τό δέ δίκαιον εμφανίζεται πλέον
στρεφόμενον πρός τήν βιοκοινωνικήν έσωτερικότητά του καί άποδεσμευόμενον άπό
τών έξωτερικών δογματικών τύπων.
Κατ’ αύτόν δέ τον τρόπον «ό νόμος άγκαλιάζει τήν ζωήν καί ή ζωή άγκαλιάζει
τον νόμον καί τά δύο μαζί, νόμος καί ζωή, συναντώνται καί γίνονται ένα, γίνονται
μία ένότης, γίνονται μία συμφιλιωτική άρμονία καί γαλήνη».
4 . Χρησιμότης τής Βιοκοινω νικής ’Επιστήμης τοϋ Δ ικ α ίου . Έ κ τών
λεχθέντων καθίσταται αύτονόητος ή χρησιμότης τής Βιοκοινωνικής ’Επιστήμης τοϋ
Δικαίου, συνιστώσης άπαραίτητον σ υ μ π λ ή ρ ω μ α τής Νομικής ’Επιστήμης
τοϋ Δικαίου, ιδίως δ’ άπό τών άκολούθων άπόψεων :
α) πρός μείζονα έ μ β ά θ υ ν σ ι ν κατά τήν ερμηνείαν καί έφαρμογήν τών
νομικών κανόνων.
β) πρός έ λ ε γ χ ο ν τοϋ τεθειμένου δικαίου άναφορικώς πρός τήν ευστοχίαν
τών λύσεων τών νομικών κανόνων έναντι τής πραγματ,ικότητος τής ζωής.
γ ) πρός κ α λ υ τ έ ρ α ν δ ι α μ ό ρ φ ω σ ι ν τών νομικών κανόνων (πολιτική
θετέου δικαίου βάσει άξιολογικών κρίσεων). Τό τελευταΐον δέ τοΰτο, διότι άκριβώς
διά τής τριβής μετά τής πραγματικής ζωής άναπτύσσεται ή αίσθησις διά τό δέον καί
τό δυνατόν γενέσθαι, τοΰθ’ δπερ αποτελεί τό κύριον γνώρισμα τής πολιτικής (όρα
καί «Ίωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου. 'Ο Φάουστ τοϋ Γκαΐτε, Άθήναι 1956» σ. 59).
Τοιουτοτρόπως, ή τυχόν δημιουργηθησομένη «Βιοκοινωνική ’Επιστήμη τοϋ
Δικαίου» εμφανίζεται «σαν ένα θαυματουργό χέρι, πού θά χαρίση ένα άσυνήθιστο
φώς μέσα στην καταχνιά τής «Νομικής Ε πισ τήμης τοϋ Δικαίου» καί τό δίκαιον
έτσι θά μάθη σιγά—σιγά νά βλέπη».
5 . 'Η καλλιέργεια τής Βιοκοινω νικής ’Ε πιστήμης τοϋ Δικαίου εμ φ α 
ν ίζει πεδίον πρω τοπόρου έρεύνης. Πιστεύομεν ότι άπό τής τοιαύτης σκοπιάς
εύρύτατον έμφανίζεται πεδίον ένδιαφερούσης καί ώφελίμου π ρ ω τ ο π ό ρ ο υ έν
τώ κόσμω έπιστημονικής έργασίας ένώπιον τών νέων Ελλήνων έπιστημόνων.
Τή άληθεία, ούτοι θά ήδύναντο, έκαστος δ’ άναλόγως πρός τήν ειδικότητά του,
νά στρέψωσι τά ένδιαφέρο.ντά των πρός τήν πραγματικότητα τοϋ δικαίου, ήτοι πρός
τήν άμεσον αίσθησιν τής ύπό τοϋ δικαίου ρυθμιζομένης ζωής καί ψυχής τών άνθρώπων «μέ τά άπειρα ζητήματα καί αιτήματα των», θεμελιοΰντες τοιουτοτρόπως άντιστοίχως βιοκοινωνικούς κλάδους δικαίου.
«Καί όλα αύτά, όπως τούς παλαιούς καλούς καιρούς τής δοξασμένης Ελληνικής
αρχαιότητος, γιά ένα υψηλό πέταγμα τής'Ελληνικής έπιστήμης»χάριν έξυπηρετήσεως
τών ύψηλών έκείνων σκοπών, τούς οποίους οφείλει νά έπιδιιόκη ή κοινωνία τοϋ άγωνιζομένου έπί τής γής ταύτης γένους τών άνθρώπων.
6 . Σπέρματα βιοκοινω νικώ ν ερευνώ ν έν τώ κύκλω τ ή ς ’Επιστήμης
τοϋ Δ ικ α ίου . Βεβαίως, ώς γνωστόν, άχρι τής σήμερον δέν έδημιουργήθη εΐσέτι
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σαφής κίνησις προς θεμελίωσιν, έντος των πλαισίων τής επιστήμης του δικαίου,
διαφόρων άντιστοίχων προς τούς νομικούς κλάδων τοϋ δημοσίου καί του ιδιωτικού
δικαίου. Έξαίρεσιν δέ μόνον θά ήδύνατο να δεχθή τις μόνον είδικώς διά τον είδικώτερον
κλάδον τής επιστήμης τοϋ ποινικού δικαίου.
Μόνον δέ κυρίως είπεΐν σπέρματα τοιούτων ερευνών διαβλέπομεν, ιδίως δέ
έντος των έπομένων πεδίων :
α) Έ ν τώ κύκλω των ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν ε π ι σ τ η μ ώ ν . ’Ενταύθα ιδίως ή
Σοσιαλιστική Σχολή (άγγλ. Socialismo, γαλλ. socialisme, γερμ. sozialismus,
Ίταλ. socialism o) ήρξατο διερευνώσα διαφόρους θεσμούς τού δικαίου ύπό οικονομικόν
πρίσμα. Πρόκειται περί οικονομικής σχολής, ή οποία ύπολαμβάνουσα ότι ή σύγχρονος
οικονομική κατάστασις μέ τήν άδικον καί άνήθικον διανομήν τών εισοδημάτων
δημιουργεί τάς πάσης φύσεως άθλιότητας τής άνθρωπίνης ζωής, έπιζητεΐ νά διαχαράξη νέαν νομικήν κατάστασιν, ήτις θά έξασφαλίζη οικονομικήν καί κοινωνικήν
ισότητα τών πολιτών καί είδος «οικονομικής δημοκρατίας».
Άναφερόμενος εις τάς ύπό τής κεφαλαιοκρατίας δημιουργουμένας άθλιότητας
ό Μάρξ λέγει τάς έξής : «'Η συσσώρευση τού πλούτου στον ενα πόλο, είναι συγχρό
νως συσσώρευση τής δυστυχίας, ταλαιπωρία τής εργασίας, δουλεία, άποκτήνωση,
ήθική κατάπτωση, στον άλλο πόλο» καί «μέ τον άριθμό τών κεφαλαιοκρατικών
μεγιστάνων, πού διαρκώς έλαττώνονται λόγω τής συσσωρεύσεως, αυξάνει τό πλήθος
τής δυστυχίας, τής πιέσεως τής δουλείας, τού έκφυλισμοΰ, τής έκμεταλλεύσεως».
(όρα σχετικώς «Νικολάου Ο. ’Αρχιμανδρίτου, Κοινωνικά Συστήματα. Άθήναι
1955» σ. 184.
β ) ’Εν τώ κύκλω τού άγώνος ύπέρ ίσοπολιτείας τών γυναικών, έ'νθα ή άποκληθεΐσα κίνησις τού « Φ ε μ ι ν ι σ μ ο ύ » (Λατιν. Fem inism us) ήρξατο διερευνώσα
διαφόρους θεσμούς τού δικαίου ύπό τό πρίσμα τής έν τή κοινωνία ΐσότητος τών δι
καιωμάτων τών δύο φύλων. Πρόκειται περί κινήσεως, ή οποία, ύπολαμβάνουσα
ότι ή σύγχρονος κοινωνική κατάστασις τών γυναικών μέ τήν άδικον, άνήθικον καί
άντιβιολογικήν θέσιν αύτών εις ύποδεεστέραν τάξιν άνθρώπων δημιουργεί τάς πάσης
φύσεως άθλιότητας τής γυναικείας ζωής καί έπιζητεΐ νά διαχαράξη νέαν νομικήν
κατάστασιν, ήτις θά έξασφαλίση τήν άπελευθέρωσιν αύτών άπό τής άποτελούσης
αίσχος διά τον σύγχρονον ήθικόν πολιτισμόν καταστάσεως τής δουλείας τών γυναικών
ώς άνθρώπων.
Άναφερόμενος εις τό θέμα τής προκαταλήψεως περί τής μειονεξίας τής γυναικός ό περιώνυμος ιδρυτής τής άτομικής ψυχολογίας Alfred Adler (Σχετικώς «Ά νθρωπογνωσία. Μετάφρασις ύπό Γεωργίου Ν. Παλαιολόγου. Έ κ δ. β' Έ κ τής γ'
γερμανικής έκδόσεως. Άθήναι 1948» σ. 131 έ π .) παρατηρεί ότι προς δικαιολογίαν
τής άνωτέρας θέσεώς του προβάλλεται πολλάκις ύπό τού άνδρός τό ότι ή γυνή είναι
έκ φύσεως όν μειονεκτικόν καί ότι «ή γνώμη περί μειονεξίας τής γυναικός είναι τόσον
διαδεδομένη, ώσάν νά είναι άλήθειά τις μή έπιδεχομένη άμφισβήτησιν». «Γράφει
Ρωμαίος τις συγγραφεύς ότι «m ulier ist hom inis confusio» ήτοι ότι ή γυνή είναι
συγκεχυμένη είκών τού άνδρός. Είς συνέδρια κληρικών συνεζετήθη ζωηρώς τό ζή
τημα, αν ή γυνή έ'χη ψυχήν... ’Επίσης έγράφησαν σοφαί διατριβαί περί τού ζητήματος,
άν ή γυνή είναι καν άνθρωπος».
«'Ωσαύτως ή γυνή τίθεται είς κατωτέραν μοίραν, όσον άφορα είς τήν ικανότητά
της, τήν δράσιν της». «Μεγίστη οξύνοια καταδαπανάται προς άπόδειξιν τής μειονε
ξίας τής γυναικός».
,
7 . ’Ενδείξεις τής άναγνω ρίσεω ς τής άνάγκης προσεγγίσεω ς τοϋ Δ ι
καίου προς τον κόσμον τώ ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν . ’Ενδείξεις δέ τής άναγνωρίσεως τής
άνάγκης, όπως τό δίκαιον προσέγγιση είς τήν πραγματικότητα τής καθ’ ήμέραν ζωής,
ΐνα δυνηθή νά ίκανοποιήση ουτω τά ιδιαίτερα αιτήματα έκάστης συγκεκριμένης
περιστάσεως τής ζωής ταύτης, άντικρύζομεν ιδίως :
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α ) έν τώ κύκλω της σ τ ρ ο φ ή ς τ ο υ ν ε ω τ έ ρ ο υ δ ι κ α ί ο υ π ρ ο ς
«τήν ά ρ χ ή ν
τ ή ς έ ξ α τ ο μ ι κ ε ύ σ ε ω ς». Πρόκειται περί τοϋ θέματος,
κατά πόσον δύναται τό δίκαιον τόσον κατά τήν θέσπισιν των νόμων, όσον καί κατά τήν
εφαρμογήν αύτών νά λαμβάνη ύπ’ όψιν του τά αιτήματα καί τάς άνάγκας τοϋ
άτομικοΰ χαρακτήρος τής ρυθμιζομένης ύπό τοϋ δικαίου δεδομένης καταστάσεως
τής ζωής. Τό θέμα τούτο τοϋ «δικαίου των άτομικών περιπτώσεων» έπραγματεύθη
τελευταίως εύστόχως έν διαλέξει του έν τή Παντείω Ά νω τάτη Σχολή Πολιτικών
Ε πιστημώ ν τών ’Αθηνών κατά τήν 2αν Νοεμβρίου 1956 ό διαπρεπής καθηγητής τοϋ
ποινικού δικαίου έν τώ Πανεπιστημίω ’Αμβούργου. H einrich Henkel (R echt und
In d iv id u a lita t). (γενν. τώ 1903). Κατ’ αυτόν δέ, έάν σκεφθώμεν καλώς, θά διαπιστώσωμεν ότι παν συμβεβηκός καί φαινόμενον τής ύπό τοϋ δικαίου ρυθμιζομένης
άνθρωπίνης ζωής άποτελεΐ καί μίαν ατομικήν περίπτωσιν, «κάτι, τό όποιον συμβαίνει
μίαν μόνον φοράν», τό όποιον κέκτηται χαρακτήρα ίδιου ρυθμοΰ, τό όποιον δεν έπαναλαμβάνετριι. (W enn wir es recht bedenken, ist jede Lebensericheinung eine
In d iv id u alitat etw as Einm aliges, Eingigartiges, U nw iederholbares. Eine
In d iv id u a lita t ist nicht n u r jeder Mensch, Sondern auch jeder G egenstand
der K orperw elt und jeder Lebensvorgang. Iuder unendlichen Fulle seiner
H ingelm erkm ale ist er eingigartig und S onicht m ehr w ied erk eh ren d ).
β) έν τώ κύκλω τής μεθοδολογικής έρμηνείας τοϋ δικαίου έ ν ό ψ ε ι έ ν θ ε ν
μ έ ν τ ή ς τ ε λ ε ο λ ο γ ι κ ή ς έ ν θ ε ν δέ τ ή ς ά ξ ι ο λ ο γ ι κ ή ς έ ρ μ η 
ν ε ί α ς τ ο ϋ δ ι κ α ί ο υ . Ύ πό τήν έννοιαν ταύτην παρουσιάζεται ένώπιον τοϋ
δικαστοΰ καί γενικώς τοϋ εφαρμοστού τοϋ δικαίου πεδίον προσεγγίσεως τοϋ δικαίου
προς τήν ποικιλίαν τών έπί μέρους περιπτώσεων τής ζωής δι’ άναδρομής άφ’ ενός μέν
εις τον ύπό τοϋ δικαίου έπιδιωκόμενον σκοπόν (σημεΐον, όπερ πρώτος έτόνισεν έν τώ
περιφήμω βιβλίω του περί τοϋ σκοποΰ τοϋ δικαίου ό περιώνυμος γερμανός νομομα
θής Rudolf Jeh rin g (1818—1892) («D er Zweck im R echt»), άφ’ έτέρου εις τήν
άξιολογικήν συνείδησιν τοϋ άποφασίζοντος δικαστοΰ ή άλλου. Εις τήν άξιολογικήν
ταύτην έρμηνείαν άνεφέρθη ό αύτός καθηγητής τοϋ Ποινικού Δικαίου έν τώ Πανεπι
στήμιο) ’Αμβούργου H teinrich Jenkel έν διαλέξει του έν τή Νομική Σχολή τοϋ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών τή 1/11/1956. («Μεθοδολογικαί βάσεις τοϋ ποινικού δικαίου»).
8 . Κ ριτική . ’Αναφερθείς εις τάς ήμετέρας ταύτας αντιλήψεις ό ήδη καθη
γητής τού άστικοΰ δικαίου έν τώ Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης Γεώργιος Κουσουλάκος παρετήρησεν έν τή Έ φημ. Ελλήνων Νομικών έτος 1946 έν σ. 320 τά έξής :
«Τό άξιόλογον άρθρον (τού κ. Παπαζαχαρίου) άνακινεΐ τολμηρώς δυσχερή μεθοδο
λογικά προβλήματα. Είδικώτερος περί τούτων λόγος θά ήτο ευρύτερος τού χώρου
τοϋ παρόντος σημειώματος».
Ά τυ χώ ς έτέραν κριτικήν δέν συνηντήσαμεν μέχρι τής σήμερον, ευμενή ή
δυσμενή, αν καί παρήλθεν τοσοΰτος χρόνος. Καί όμως νομίζομεν ότι ό άγνός κριτικός
έλεγχος, τυχόν καταλήγων είτε εις έπαινον, είτε εις ψόγον, συμβάλλει εις τήν ορθήν
κατεύθυνσιν πάσης άνθρωπίνης επιστημονικής δημιουργίας καί γενικώς τών ερευνών
τής επιστήμης.
9 . «Κ οινω νιολογία Δικαίου» ύπό έτέραν ένν ο ια ν . Βεβαίως καί ό καθηγη
τής τής φιλοσοφικής σχολής έν τώ Πανεπιστηπίω ’Αθηνών Γεώργιος Θ. Σακελλαρίου
όμιλεΐ «περί κοινωνιολογίας τού δικαίου» («Κοινωνιολογία. ’Έκδ. β' Λευκωσία.
1949»), άλλ’ ύπό άλλην έννοιαν. Είδικώτερον κατ’ αυτόν πρόκειται περί τού κλάδου
τής Κοινωνιολογίας, δστις έξετάζει, «τήν νομικήν τάξιν, τάς βάσεις καί τάς άρχάς,
συμφώνως προς τάς οποίας ή κατάστασις τής νομικής τάξεως συγκρατεΐται ύπό τών
δικαστικών καί διευθυντικών λειτουργιών καί τών σχέσεων τών μελετών τούτων
πρός τήν Κοινωνιολογίαν καί έν όλίγοις τήν σχέσιν τής Κοινωνιολογίας πρός τό δ ί
καιον καί τήν έπίδρασιν, τήν οποίαν αότη έσχεν έπί τής δικαιϊκής σκέψεως».
1 0 . Ε π ίλ ο γ ο ς . Φρονοΰμεν άκραδάντως ότι διά τής συστηματικής θεμελιώ-

ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΓΚΥΟΥΣ
—Π ώ ς τά ωραία άγάλματα μετέδιδαν τήν φ υσ ιογνω μ ία ν τω ν στα
έμβρυα τώ ν αρχαίω ν γυ να ικ ώ ν. Οί επιθυμίες τώ ν εγκύω ν ά ποτιποϋνται στο σώμα τοϋ παιδιού τ ω ν . Διάφ ορα καταπληκτικά. —
'Χπό τοϋ Προέδρου της Έλληνι-

--------------------------------------- κής Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών----------------------------------------κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

'Η τεράστια δύναμη της υποβολής εις τά εύφάνταστα καί νευρικά άτομα
είναι ή αιτία ένδς φαινομένου περιεργοτάτου, τό όποιον άνέκαθεν παρετήρησεν ή
λαϊκή πείρα. Πρόκειται περί τής λεγομένης επιστημονικής «Στιγματικής ίδεοπληξίας τών εγκύων».
Παρετηρήθη λοιπόν δτι πολλαί, ιδίως ύστεροπαθεΐς γυναίκες, όταν ίδοϋν
κατά τήν εποχήν τής έγκυμοσύνης των κανένα πράγμα πού τούς προξενεί ζωηράν
έντύπωσιν, ήμποροϋν νά τό άποτυπώσουν εις τό έμβρυον.
Οί άρχαΐοι "Ελληνες ήξεραν πολύ καλά τό φαινόμενον αύτό καί έγέμιζαν τά
σπίτια των κατά τον καιρόν τής έγκυμοσύνης τών γυναικών των μέ ωραία άγάλματα,
διά νά τά βλέπουν αύταί καί νά γεννούν ωραία παιδιά.
Είς τούτο οφείλεται καί ό λεγόμενος «εθνικός τύπος» διαφόρων λαών, όπως
έξαφνα τού Εβραϊκού κτλ. Ε π ίσ η ς πολλοί διάσημοι άνδρες διαιωνισθέντες συστηματικώς είς άγάλματα, νομίσματα κτλ., μετέδωσαν είς εύρυτάτην κλίμακα τήν φυσιο
γνωμίαν των. Οί Μακεδόνες άκόμη καί σήμερον διατηρούν πολλάκις εις τήν φυσιο
γνωμίαν των τον τύπον τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.
Είς τον Ελληνικόν λαόν διεσώθη ζωηρότατα ή παράδοσις αυτή τής έπιδράσεως
έπί τών εγκύων μέχρι σήμερον, ιδίως είς τάς Κυκλάδας καί είς τον έκ Μικράς ’Ασίας
'Ελληνισμόν. 'Ο Σμυρναϊος λόγιος "Αγγελος Δρόσος, είς επιστολήν του δημοσιευθεΐσαν είς τάς «Ψυχικάς έρεύνας», τονίζει δτι, δταν έγίνετο γάμος είς τήν Σμύρ
νην καί είς τον θάλαμον τών νεονύμφών εύρίσκοντο εικόνες μέ τραγικάς σκηνάς,
δλοι έσυμβούλευαν νά τις βγάλουν καί νά κρεμάσουν είς τήν θέσιν των ωραίας γυ
ναίκας καί άγγελούδια, διά νά κάμουν παιδιά πού νά τούς μοιάζουν.
’Επεισόδια σχετικά υπάρχουν πολλά, θά ήτο δμως ευχής έργον, άν.οί άναγνώσται τών «’Αστυνομικών Χρονικών» δσοι έχουν κάμει όμοιας παρατηρήσεις μοΰ τάς
αποστέλλουν ύποβοηθοΰντες τοιουτοτρόπως τήν έρευναν.
Μιάν ήμέραν ό περίφημος 'Ολλανδός ιατρός βάν Σβίετεν ήθέλησε νά τινάξη
άπό τον λαιμόν κάποιας νεαράς γυναικός μιά κάμπια πού είχε έπικαθήσει, οπότε εκείνη
έβαλε τά γέλια καί τού εΐπεν:
—Ά φ ΐστε τή φτωχή μου κάμπια εκεί πού είναι. Είμαι άναγκασμένη νά τήν
φέρω σ’ δλην τή ζωή μου.
σεως παρά τήν Νομικήν καί μιας Β ι ο κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς ’Ε π ι σ τ ή μ η ς τ ο ύ
Δ ι κ α ί ο υ διανοίγονται νέοι καί υψηλοί ορίζοντες ένώπιον τής ’Επιστήμης τού
Δικαίου.
Τοιουτοτρόπως θά προσκομισθώσι νέαι γνώσεις, αί όποΐαι θά δώσωσι νόημα
είς τάς άψύχους τυπικάς έννοιας τών κανόνων τού δικαίου, ή δέ ψυχή τών νόμων θά
δύναται πλέον νά όμιλή έλευθέρα άπό τής αυθεντίας τού δόγματος καί τοίν τύπων «ώς
καθαρά καρδία καί ώς καθαρός νοΰς».
(Συνεχίζεται)
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’Έκπληκτος ό ιατρός άντελήφθη τότε ότι έπρόκειτο περί «έκσαρκώματος»
πού είχε πάρει τό σχήμα, τό χρώμα καί τάς τρίχας άκόμη της κάμπης. ’Ακόμη δέ
περισσότερον έξεπλάγη, όταν έμαθε ότι κατά την εγκυμοσύνην της μητρός της έν
λόγω κυρίας είχε πέσει μιά κάμπη εις τό ίδιον μέρος του λαιμού της καί ότι έκείνη
έτρόμαξε πολύ έξ αιτίας της έως ότου τήν βγάλη μέ τά δάκτυλά της.
’Επίσης ό ιατρός Μπράτις συνήντησεν εις γνωστήν του οικογένειαν ένα παι
δάκι πού είχε εις τό άνω χείλος ούλήν έπιτυχεστάτης έγχειρήσεως «Λ α γ ω χ ε ίλ ο υ ς» (πολλάκις νεογνά γεννώνται μέ τό άνω χείλος σχισμένον εις δύο, καί αύτό
θεραπεύεται δι’ έγχειρήσεως). 'Ο ιατρός έρώτησε τότε ποιος ήτο ό ικανός χειρουργός
πού τό είχε θεραπεύσει. 'Η μητέρα όμως τού παιδιού άφηγήθη ότι δεν έγινε ποτέ
έγχείρησις, άλλά ότι όταν ήτο έγκυος παρευρέθη εις όμοίαν έγχείρησιν κάποιου
γείτονός της, ή δέ έντύπωσις τού ραμμένου μέ μεταξωτήν κλωστήν αίματωμένου χεί
λους υπήρξε τόσον ζωηρά, ώστε τό τέκνον της όταν έγεννήθη έφερε τήν ιδίαν άκριβώς
ούλήν εις τό χείλος του.
Εις έν γερμανικόν περιοδικόν τού 1918 δημοσιεύεται περιστατικόν, κατά τό
όποιον εις μίαν αίθουσαν χορού περιεπλανήθη έξαφνα μία νυκτερίδα, ή οποία καταδιωκομένη καί έκφοβιζομένη άπό τά μαντήλια των παρισταμένων έκάθησε έξαντλημένη είς τον γυμνόν ώμον μιας κυρίας. ’Ολίγους μήνας κατόπιν ή κυρία αύτή, ή οποία
ήτο προ καιρού έγκυος, έφερεν εις τον κόσμον βρέφος πού είχεν είς τον ώμον του π ι
στήν εικόνα νυκτερίδος μέ άνοικτά πτερά. Τό σταχτύ χρώμα της, τά νύχια, τό ρύγχος
της ήσαν άπολύτως όμοια μέ πραγματικής νυκτερίδος.
'Ο Παράκελσος άπό τότε έγνώριζεν ότι είναι δυνατόν ή φαντασία τών έγκύων
νά έπιδράση κατά πολλούς τρόπους έπί τού έμβρύου. Ε πίσ η ς ό βάν Χέλμουτ τονίζει
ότι έγκυος, ή οποία έπιθυμεί έξαφνα οίονδήποτε πράγμα, π.χ. κεράσι, ήμπορεί νά
άποτυπώση τό σχήμα του είς τό σώμα τού παιδιού της, καί μάλιστα είς τό μέρος οπού
κατά τήν στιγμήν τού πόθου είχε τό δάκτυλό της. Τέλος ό συγγραφεύς Ούώλτερ
Σκότ διηγείται τό εξής γεγονός:
Κάποιος ’Ά γγλος εύγενής κατεδίωκεν έφιππος είς μιά ρεμματιά τον σφετερι
στή τού θρόνου τού Βασιλέως του. ’Ενώ ήτο μόλις ολίγα μέτρα μακράν του, ήμποδίσθη άπό ένα κρανοφόρον μαχητήν ό οποίος έπρόβαλε μπροστά του. 'Ο ίππεύς τον
άναποδογύρισε χάμω καί όταν τού έβγαλε τό κράνος άνεγνώρισε ένα υιόν του δραπέτην
άπό καιρού καί φίλον τού σφετεριστοΰ. ’Επειδή όμως δέν ήμπορούσε νά κρατηθή
είς τήν ορμήν τής καταδιώξεως, καθώς σπηρούνισε βαθειά τό άλογό του, είχε περάσει
έπάνω άπό τό σώμα του καί τό οπίσθιον πέταλον τού άλογου είχε κτυπήσει τον νέον
είς τό μέτωπον άφήνοντάς τον έτσι νεκρόν.
"Οταν ό ιππότης έπέστρεψε είς τον πύργον του, ή σύζυγός του είχε πληροφορηθή τό γεγονός καί έγκυος άπό μηνών, είχε καταληφθή άπό τάς ωδίνας τού τοκετού.
"Ολοι τότε είδαν μέ φρίκη ότι τό βρέφος είχεν έντυπωμένον είς τό μέτωπον ένα μικροσκοπικόν πέταλον.
Είς τήν έξήγησιν τού φαινομένου τούτου ή εξακολουθητική έρευνα έρχεται νά
προσθέση καί νέας όντως θαυμαστάς άποδείξεις.
Τάς άποδείξεις αύτάς μάς φέρει ό ταπεινός κούκος, τό πασίγνωστο αύτό πουλί,
το όποιον έννοεΐ νά χαρή τήν ζωήν χωρίς νά κοπιάση. Τραγουδεΐ λοιπόν, άπολαμβάνει
την χαράν, ερωτεύεται, άλλά δέν έννοεΐ νά στενοχωρηθή μέ κλωσσήματα καί διατρο
φήν νεοσσών.
Γι’ αύτό εγκαθίσταται άπλώς κοντά είς τήν φωληά ένός πουλιού καί, μόλις'
αντιληφθή ότι ό νοικοκύρης άρχίζει νά γεννά, αρχίζει νά γεννά καί αύτός. Τότε παίρνει
το δικό του αύτό είς τό ράμφος του καί επωφελούμενος μιάς στιγμιαίας άπουσίας
τού ίδιόκτήτου πάει καί τό άφήνει μεταξύ τών αύγών έκείνου.
Τό θαυμασιώτερον όμως είναι, οτι τό αυγό πού γεννά ό κούκος είναι σχεδόν
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εντελώς όμοιον εις τό χρώμα μέ τά ξένα, ώστε οί γονείς να μή ύποπτευθοΰν την
άπάτην. 'Η δέ δύναμις αύτή της άφομοιώσεως είναι τόσον ισχυρά, ώστε τά αύγά
ενός είδους κούκου, πού γέννα είς τούς βράχους έχουν άκριβώς τό χρώμα της επι
φάνειας των καί δεν διακρίνονται καθόλου.
'Η υπόνοια ότι κάθε είδος γέννα ώρισμένον χρώμα αύγών άπορρίπτεται διότι
εις τό ίδιον είδος εύρίσκεται όλη ή κλϊμαξ τών άποχρώσεων, όπως δύναται να παρατηρήση κανείς διά τό είδος πού άναφέραμεν εις σειράν 221 αύγών του Βρεττανικοϋ
Μουσείου, άπό του λευκοτάτου μέχρι τοϋ μελανού.
Έ χομεν περιγράφει ήδη εις τον τόμον τού 1928 τών «Ψυχικών ερευνών»
πώς ή κάμπη της χρυσσαλίδος Μαχάων όταν είναι έτοιμη προς νύμφωσιν λαμβάνει
άκριβώς τό χρώμα τού μέρους όπου προσεκλήθη άπό τοϋ σταχτερού μέχρι τού καφετιοΰ καί τού πρασινωπού. Τό φαινόμενον αύτό παρατηρεΐται τόσον είς τά έντομα,
όσον καί είς τά άραχνοειδή, τά έρπετά, τούς ιχθύς, τά πτηνά καί τά θηλαστικά. ’Αλλά
έδώ πρόκειται πλέον περί έπιδράσεως τής ιδέας όχι μόνον έπί τού οργανισμού, αλλά
καί έπί τών αύγών του.
Είναι ήδη γνωστόν ότι ή απλή μετακίνησις τής φωλεας ή ή τεχνητή έπιβράδυνσις
τής κατασκευής της είς τά πτηνά ένεργεΐ έπιβραδυντικώς έπί τής λειτουργίας τών
ώοθηκών καί δέν γεννώνται αύγά. 'Ως προς τό χρώμα όμως, ό κούκος βλέπει βεβαίως
άπό πριν την φωλεάν όπου θ’άφήση τό αύγό του, καί ή έντύπωσις αυτή έπιδρα έπί τής
άποχρώσεώς του, όπως καί διά τον Μαχάωνα είς τό δέρμα του.
Α ΓΓ. ΤΑ Ν Α ΓΡΑ Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή σταθμεύετε ποτέ καί γιά όποιοδήποτε λόγο στις γωνίες καί στή μέση τοϋ
δρόμου. Ό χ ι μόνον εμποδίζετε τήν κυκλοφορία, αλλά μπορεί νά γίνετε αφορμή
σοβαρών δυστυχημάτων.

ΝΟΜΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
'Υπδ τοϋ ’Αστυνόμου Α'
κ. Π Α Ν . ΛΥΚΟΥΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ :

Γενικά.
1. Πτώμα. Ίδιότης αύτοϋ.
2. ’Ενταφιασμός τών νεκρών.
*

'
* *
Γ ενικά.
Ώ ς νεκρόν θεωροΰμεν τό άνευ ζωής άνθρώπινον σώμα μέχρι της στιγμής τής
καταστροφής τούτου δι’ άποτεφρώσεως ή έτέρου μέσου.
Μετά την έπέλευσιν τοΰ θανάτου τοϋ άνθρώπου παύει ή ίδιότης αύτοϋ ώς φυσικού
προσώπου καί άπομένει μόνον τό πτώμα.
IIλείστα θέματα νομικής φύσεως σχετίζονται μέ τον θανόντα καί τό πτώμα
άναγόμενα εις τό Ποινικόν, αλλά καί τό ’Αστικόν Δίκαιον.
Περί τών θεμάτων τούτων θέλομεν επιχειρήσει νά πραγματευθώμεν κατωτέρω.
1 . Π τώ μ α . Ί δ ιό τη ς αύτοϋ.
Κατά την κρατούσαν θεωρητικήν άντίληψιν, έν τώ Ά στικώ Δικαίω εις τήν
έννοιαν τοΰ πράγματος δεν συγκαταλέγεται τό πρόσωπον, ό άνθρωπος. Διότι ώς
πράγμα (άρθρ. 947 παρ. 1 ’Αστικού Κώδικος), χαρακτηρίζεται παν ένσώματον
καί αύθύπαρκτον τμήμα τής ά π ρ ο σ ώ π ο υ φύσεως δεκτικόν έξουσιάσεως ύπό
τοΰ άνθρώπου. "Οθεν τό άνθρώπινον σώμα ζώντος προσώπου καί τά μέλη αύτοϋ δέν
είναι πράγματα, άλλ’ άποτελοΰσι τό υλικόν στοίχε ίον τής προσωπικότητος. ’Άλλως
είχε τό ζήτημα κατά τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον, καθ’ ό οί δοΰλοι έθεωροΰντο ώς πράγματα
(res).
’Επί τοΰ ίδιου σώματος μόνον δικαιώματα προσωπικότητος έχει τις καί ούχί
περιουσιακά, τοιαΰτα (‘).
Συνεπεία τών άνωτέρω δέν είναι δυνατόν νά νοηθή διάθεσις τοΰ άνθρωπίνου
σώματος διά πράξεως έν ζωή, π.χ. χάριν επιστημονικών πειραμάτων έπί τοΰ ζώντος
όργανισμοΰ, τής σχετικής συμβάσεως οΰσης άκύρου ώς άνηθίκου, έφ’ όσον τείνει εις
καθυπόταξιν τής προσωπικότητος. Διά τον αύτόν λόγον άκυρος θά είναι καί ή έν ζωή
τοΰ προσώπου πώλησις τοΰ μετά θάνατον πτώματός του. μολονότι τελευταίως έπικρατεΐ ή τάσις όπως άναγνωρισθή δικαίωμα προς διάθεσιν τοΰ σώματος μετά θά
νατον ύπό τοΰ ίδιου τοΰ διαθέτου, χάριν ήθικοΰ σκοπού π.χ. χάριν ιατρικών πειρα
μάτων, θεραπείας ζώντος άνθρώπου διά μεταμοσχεύσεως οργάνων έκ τοΰ πτώματος
τοΰ θανόντος, (νεφρών, οφθαλμών) κλπ.
Τά αύτά κρατοΰσιν καί όσον άφορα οίονδήποτε τμήμα, φυσικόν ή τεχνητόν
τοΰ άνθρωπίνου σώματος, έφ’ όσον τοΰτο έχει τοποθετηθή καί προσαρμοσθή εις
το σώμα. Ούτως, ή κόμη, οί τεχνητοί όδόντες κλπ. προ μέν τής τοποθετήσεως εις
~ό σώμα τοΰ άνθρώπου είναι πράγματα, διότι έχουσιν αύτοτέλειαν, άπό τής τοποΘετήσεώς των όμως έπ’ αύτοϋ στεροΰνται τής αύτοτελείας των καί συνεπώς δέν είναι
πλέον πράγματα. ’Εάν όμως μ'ετέπειτα άποχωρισθώσι τοΰ σώματος, άνακτώσι τήν
ιδιότητα τοΰ πράγματος, καθιστάμενα άντικείμενα συναλλαγής. Δυνατή όμως ή
πώλησις λ.χ. τής κόμης εις κομμωτήν καί προ τής κοπής ή τοΰ αίματος ή τής χρυσής
οδοντοστοιχίας προ τής άφαιρέσεως, καθ’ 8σον εις τήν προκειμένην περίπτωσιν
θεμελιοΰται ενοχικόν δικαίωμα, καί ούχί εμπράγματον τοιοΰτον.
’Εν περιπτώσει δμως άθετήσεως τής ύποσχέσεως δέν χωρεϊ άναγκαστική
1. Έννομα άγαθά σχετιζόμενα μέ τό πρόσωπον είναι ή ζωή, ή σωματική άκεραιότης
καί υγεία, ή προσωπική ελευθερία καί ή τιμή τοϋ φύλου (άγνεία).
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έκτέλεσις προς' αύτούσιον έκτέλεσιν της ύποσχεθείσης παροχής π.χ. τής κόμης,
διότι τοΰτο θ’ άπετέλει προσβολήν τής προσωπικότητος, μή άποκλειομένης όμως τής
άξιώσεως προς άποζημίωσιν.
Οί κληρονόμοι τοϋ νεκρού δικαιούνται προ τής ταφής αύτοΰ ν’ άφαιρέσωσι
την τεχνητήν κνήμην του, τήν χρυσήν οδοντοστοιχίαν και ό,τι τυχόν έχει πολύτιμον
καί να διαθέσωσιν αύτά κατά τό δοκούν.
Έρχόμεθα τώρα νά έξετάσωμεν τ ή ν ι δ ι ό τ η τ α τ ο υ π τ ώ μ α τ ο ς .
’Ά ν τό άνθρώπινον πτώμα δέον νά λογισθή ώς πράγμα υπάρχει διχογνωμία. Κατά
τήν όρθοτέραν άποψιν (Μπαλής Γεν. Ά ρχα ί παρ. 180, Τούσης Ποινικόν Σελ. 475)
είναι πράγμα, διότι καίτοι προωρισμένον εις ταφήν (Β.Δ. 13-5-1835) καί συνεπώς
άνεπίδεκτον έξουσιάσεως, είναι ούχ ήττον δεκτικόν έννόμων τινών σχέσεων π.χ.
δύναται νά διατεθή εις άνατομικά παρασκευάσματα άδεια τής άρχής.
Τό άνθρώπινον πτώμα, έφ’ όσον λογίζεται ώς πράγμα, δύναται νά καταστή
άντικείμενον πωλήσεως έκ μέρους τών κληρονόμων ή κλοπής έκ μέρους τρίτων ;
Τινές έκλαμβάνοντες τό πτώμα ώς res e x tra com m ercium (πράγμα έκτος συναλ
λαγής) άποφαίνονται άρνητικώς, άλλοι τουναντίον άποβλέποντες εις τήν χρησιμότητα
πτωμάτων προς έπιστημονικάς μελέτας δίδουσι καταφατικήν λύσιν. Κατά τήν όρθο
τέραν γνώμην (Τούσης Ποινικόν σελίς 475), τό άνθρώπινον πτώμα τό προοριζόμενον
διά ταφήν ή άποτέφρωσιν εις ούδενός τήν κυριότητα άνήκει καί ώς έκ τούτου δεν
θεμελιοϋται δικαίωμα τών συγγενών προς πώλησιν τούτου, ούδέ νοείται κλοπή
ύπό τρίτων. Έ ν περιπτώσει άφαιρέσεως πτώματος δεν. θά έφαρμοσθή τό άρθρ. 372
του Π. Κώδικος περί κλοπής, άλλά τό άρθρ. 201 τοϋ αύτοΰ Κώδικος καθ’ δ «ό άπό
τής παραφυλακής τών έχόντων δικαίωμα αύτογνωμόνως άφαιρών νεκρόν ή μέλη
ή τήν τέφραν αύτοΰ... τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι 2 έτών».
Σκελετοί, μούμιαι, νεκρά όργανα τοΰ σώματος, ώς καί πτώματα προοριζόμενα
δι’ επιστημονικούς σκοπούς (λ.χ. διδασκαλίαν φοιτητών) άναμφισβητήτως καθί
στανται άντικείμενα κλοπής.
2. Ε ν τ α φ ια σ μ ό ς τώ ν νεκ ρ ώ ν.
Ή μεταχείρισις τών πτωμάτων ήτο διάφορος εις τούς διαφόρους λαούς καί
κατά τάς διαφόρους έποχάς. Οί πρωτόγονοι άνθρωποι μή έ'χοντες μόνιμον κατοικίαν
έγκατέλειπον τούς νεκρούς των όπου άπέθνησκον καί έγίνοντο οΰτω τά πτώματά των
βορά τών σαρκοφάγων ζώων.
Εις τάς ’Ινδίας εξακολουθεί εΐσέτι τό έθιμον τοΰτο.
Οί κατοικοΰντες παρά τούς μεγάλους ποταμούς καί δή τόν Γάγγην ρίπτουσι
τά πτώματα είς τον ποταμόν προς βοράν τών υδροβίων ζώων.
Πολλοί τών πρωτογόνων λαών έτρωγον τούς νεκρούς των. Τό έθιμον τοΰτο
άπαντάται καί σήμερον είς τούς άγριους λαούς τής Πολυνησίας, τής Αύστραλίας,
τής Κεντρικής ’Αφρικής κλπ.
Καταστροφή τοΰ πτώματος γίνεται καί διά τής καύσεως μέχρις άποτεφρώσεως
αύτοΰ. 'Ο τρόπος οδτος έχρησιμοποιεΐτο κατά τήν άρχαιότητα, άλλά καί σήμερον
είς ώρισμένα Κράτη ('Ηνωμέναι Πολιτεΐαι, Γερμανία, Κίνα κλπ.). Κατά τον τελευταΐον πόλεμον ό τρόπος ούτος έχρησιμοποιήθη εύρέως ύπό τών Γερμανών, οίτινες
κατεσκεύασαν ειδικούς άποτεφρωτικούς κλιβάνους.
Οί άρχαΐοι "Ελληνες πολλάκις έκαιον τά πτώματα τών μακράν τής πατρίδος
πεσόντων, ΐνα τήν σποδόν αύτών μεταφέρωσιν είς τήν πατρίδα.
’Αλλά ή ταφή τοΰ πτώματος έν τή γή άποτελεΐ τό κύριον μέσον μεταχειρίσεως
καί καταστροφής τοΰ πτώματος.
•Ό ένταφιασμός τών νεκρών άποτελεΐ ουσιώδες κοινωνικόν καί ήθικόν καθήκον.
Κατά τό άρθρον 7 τοΰ Α.Ν._2200/40 «περί 'Ιερών Ναών καί έφημερίων» άπαγορεύεται
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ή ταφή των νεκρών εις ιδιωτικούς χώρους έκτος των νεκροταφείων, άτινα άνήκουσιν
εις τούς Δήμους καί τάς Κοινότητας.
Οί αρχαίοι έτίμων τούς νεκρούς, πρώτιστον δέ καθήθικόν ήκον έθεώρουν νά
θάψωσιν αύτούς, διότι ένόμιζον ότι αί ψυχαί των, έφ’ όσον ούτοι εμενον άταφοι,
έπλανώντο ταλαιπωρούμεναι. Τον ενταφιασμόν έξελάμβανον καί ώς εργον ένταλθέν
ύπό των Θεών, οιτινες έξωργίζοντο κατά τών παραμελούντων την ύποχρέωσιν προς
ταφήν τών νεκρών των.
Έ κτος τούτων τό μή ένταφιάζειν τούς νεκρούς έλογίζετο καί ώς σοβαρόν άδίκημα. Οί ’Αθηναίοι κατεδίκασαν εις θάνατον τούς εις τάς Άργινούσας νικήσαντας
στρατηγούς των, διότι κατέλιπον άτάφους τούς νεκρούς αύτών. 'Η ύποχρέωσις
προς ένταφιασμόν ήτο τόσον ιερά, ώστε παρείχετο άνακωχή του πολέμου εις τούς
έχθρούς, ϊνα δυνηθώσι καί θάψωσι τούς κατά τάς μάχας πεσόντας.
Καί παρ’ ήμϊν σήμερον ό ένταφιασμός άποτελεΐ ιερόν καθήκον τών συγγενών.
Είναι δέ υποχρεωτικός, διότι έτερος τρόπος καταστροφής τοϋ πτώματος δέν είναι
έπιτετραμμένος. ’Ά ν δέν ύπάρχωσι συγγενείς ή πρόκειται περί απόρων τοιούτων τήν
ταφήν έχει ύποχρέωσιν ν’ άναλάβη ΐδίαις δαπάναις ή Δημοτική ή Κοινοτική ’Αρχή.
Κατ’ έξαίρεσιν έπετράπη εις τό Παθολογικόν άνατομεΐον του Πανεπιστημίου
(Κανονισμός 23 τής 26-8-1888) καί εις τό άνατομικόν φροντιστήριον αυτού (Κανο
νισμός 3 τής 10-9-1888) όπως παραλαμβάνωσι τά πτώματα τών έν τοΐς Νοσοκομείοις
τοϋ Πανεπιστημίου θνησκόντων, τών έστερημένων συγγενών καί ένεργοΰν έπ’ αύτών
φροντιστηριακάς νεκροτομάς.
Κατ’ άρθρ. 46 τού Δ /τος τής 15-12-1836 «Περί ’Αστυνομίας τής ’Εμπορικής
Ναυτιλίας» έν περιπτώσει θανάτου ναυτών ή έπιβατών κατά τήν θαλασσοπλοΐαν
καί έφ’ όσον τό πλοΐον εύρίσκεται εις τό πέλαγος ή είναι μέν πλησίον τής ξηράς αλλά
αί ύγειονομικαί άρχαί άπαγορεύουσι τήν άποβίβασιν καί ένταφίασιν, ό νεκρός τίθεται
έντός σάκκου μέ πέτρας ή έρμα (βάρος) καί ρίπτεται εις τήν θάλασσαν, ώστε νά
βυθισθή. 'Η κατά τον τρόπον τούτον βύθισις είναι υποχρεωτική καί όταν τό πλοΐον
εύρεθή πλησίον ξηράς ή οποία είναι έρημος ή κατοικεΐται μέν, πλήν δέν υπάρχει καμμία
άΡλή·

Διά τον ένταφιασμόν τού νεκρού άπαιτεΐται άδεια ταφής χορηγουμένη παρά
τής ’Αστυνομικής ’Αρχής, μετά προηγουμένην σύνταξιν ληξιαρχικής πράξεως θα
νάτου (νόμος 5097/31 «περί ληξιαρχικών πράξεων»). Ό έκδίδων άδειαν προς ένταφιασμόν άνευ προηγουμένης βεβαιώσεως τού ληξιάρχου περί συντάξεως τής σχετικής
ληξιαρχικής πράξεως τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών καί χρηματικής
ποινής (άρθρ. 32 Ν. 5097/31). Κατ’ άρθρ. 443 τού Π.Ν. ό ένταφιάζων νεκρόν άνευ
άδειας τής ’Αρχής τιμωρείται διά κρατήσεως μέχρι 3 μηνών ή προστίμου. Είς τά
’Αστυνομικά Τμήματα τηρείται ειδικόν βιβλίον θεωρήσεως άδειών ταφής. Διά νά
συνταχθή ή ληξιαρχική πράξις πρέπει νά προσκομισθή ύπό τών συγγενών τού θάνόντος ιατρική γνωμάτευσις, έν ή βεβαιοϋται ό έπελθών θάνατος καί προσδιορίζεται
ή προκαλέσασα αύτόν αιτία.
’Εάν δέν ύπάρχη θεράπων ιατρός, ΐνα βεβαιώνη ύπευθύνως τήν αιτίαν ή άν
ή Αστυνομική ’Αρχή τον θάνατον θεωρεί ώς ύποπτον ή άνεξήγητον, τό πτώμα μερίμνη τής άρχής, μεταφέρεται είς τό Νεκροτομεΐον, προσκαλείται δέ δι’ έγγράφου
ό ιατροδικαστής ΐνα ένεργήση νεκροτομήν καί άποφανθή δι’ έκθέσεως περί τής αιτίας
τού θανάτου. Μετά τήν ένέργειαν τής νεκροτομής συντάσσεται ή ληξιαρχική πράξις
θανάτου καί έπακολουθεΐ ή προς ταφήν άδεια.
Προκειμένου περί άνθρωποκτονιών, δηλητηριάσεων, άτυχημάτων, αύτοκτονιών
καί λοιπών παρομοίων περιπτώσεων μολονότι, κατά τό μάλλον, είναι γνωστόν τό
αίτιον τού θανάτου, ένεργεΐται πάντοτε νεκροτομή καί νεκροψία, προς διαπίστωσιν
τής άκριβοΰς αιτίας καί τών λεπτομερειών τού θανάτου. Τούτο διότι, πολλάκις,
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άρκετόν χρόνον μετά τήν ταφήν γεννώνται σοβαρά ιατροδικαστικά ζητήματα ή λύσις
των οποίων διά της έκ των υστέρων (μετά τήν ταφήν) νεκροψίας δεν είναι καθόλου
εύκολος, λόγω της έπελθούσης έν τω μεταξύ σήψεως του πτώματος. Είναι δέ γνωστόν
έκ της πράξεως, ότι πολλάκις διατάσσεται έκ μέρους τής Δικαστικής’Αρχής ή έκταφή
τοϋ πτώματος προς ενέργειαν νεκροτομής.
Κατά το Β .Δ /γμ α τής 13 Μαϊου 1835 «Περί Νεκροσκοπίας» άρθρον 10 ή ταφή
των πτωμάτων πρέπει νά γίνεται 24 ώρας το θέρος καί 30 ώρας τον χειμώνα μετά τήν
τελευταίαν πνοήν.
"Αν όμως ήδη άνεφάνη ή σήψις ή ό άνθρωπος άπέθανεν άπο λοιμικήν νόσον,
(οστρακιάν, ευλογίαν) δύναται νά έπιτραπή ό ένταφιασμος ένωρίτερον. Το άρθρον
τούτο έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά τούς ’Αξιωματικούς 'Υπηρεσίας των Τμημάτων
Τάξεως, οΐτινες έκδίδουν τάς άδειας ταφής, καθορίζοντες άμα καί τον χρόνον ένταφιασμοΰ.
'Η άνωτέρω διάταξις έθεσπίσθη προς άποφυγήν ένταφιασμοϋ νεκροφανούς
άνθρώπου. Είναι δέ νεκροφάνεια ή κατάστασις έκείνη, καθ’ ήν άνθρωπός τις ζών
είσέτι παρουσιάζει τούς χαρακτήρας τού θανόντος καί έκλαμβάνεται ώς θανών
όριστικώς. "Ανθρωποι τοιοΰτοι, κινδύνευσαν νά ταφώσι ζώντες, άλλοι δέ ύπέστησαν
τήν ταφήν, ίνα έν τω τάφω πλέον άποθάνωσιν όριστικώς. (’Ίδε έν λεπτομέρεια
’Ιατροδικαστική Γρ. Κάτσα Τόμος Α' σελίς 28).
Ό παραβαίνων τάς προς άποτροπήν τής προώρου ταφής διατάξεις τιμωρείται
διά κρατήσεως μέχρι 3 μηνών (άρθρ. 443 Ρ ,Ν .). Ά ν όμως πρόκηται περί νεκροφα
νούς, όστις ένεκα τής προώρου ταφής έθανεν έν τω τάφω, τότε έχομεν τετελεσμένον
τό έγκλημα τής έξ άμελείας άνθρωποκτονίας (άρθρ. 302 Π .Ν .).
Σχετικόν καί τό άρθρ. 426 τού Π.Ν. καθ’ ό ό παραβαίνων τάς χάριν τής δημο
σίας ύγείας έκδιδομένας διατάξεις τής άρμοδίας άρχής περί τής εις κοινήν θέαν έκθέσεως νεκρών ή περί τού χρόνου, τού τόπου, ή τού τρόπου, ένταφιασμοϋ αυτών
τιμωρείται διά κρατήσεως μέχρι δύο μηνών ή διά προστίμου.
Βάσει τού άνωτέρου άρθρου έξεδόθησαν ανάλογοι Άστυνομικαί Διατάξεις
ύπό τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών καί Πειραιώς. ’Εν Άθήναις ισχύει ή
ύπ’ άριθ. 13/ 1951 Α. Δ /ξις «περί τρόπου μεταφοράς νεκρών καί ύποχρεώσεων τών
διατηρούντων γραφεία κηδειών», έν Πειραιεί δέ ταυτάριθμος τού έτους 1954 Α. Δ /ξις
«περί κηδεύσεως νεκρών καί ύποχρεώσεων έργολάβων κηδειών».
Διά τών έν λόγω ’Αστυν. Δ /ξεων καθορίζεται ό τρόπος μεταφοράς τών νεκρών,
τά οχήματα δι’ ών θά γίνεται ή τοιαύτη μεταφορά, τό δρομολόγιον τής νεκρικής
πομπής, τά τών άδειών καί τού τρόπου ταφής νεκρών κλπ.
Κατ’ άμφοτέρας τάς Άστυν. Δ/ξεις τό φέρετρον τών νεκρών δέον νά ή κεκαλλυμμένον εις τρόπον ώστε νά μή έκτίθεται εις κοινήν θέαν τό πρόσωπον ή οίονδήποτε
μέρος τού νεκρού. ’Εάν κατά γνωμάτευσιν τού πιστοποιήσαντος τον θάνατον ιατρού
έπιβάληται διά λόγους υγιεινής ή άπόλυτος κάλυψις τού φερέτρου δέον τούτο νά παραμένη κλειστόν καί έν τω Ίερώ Ναώ κατά τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν. Υπεύθυνος
έν προκειμένω τυγχάνει ό’ έργολάβος τής κηδείας καί έν έλλείψει τοιούτου οί έπιμελούμενοι τά τής κηδείας.
|
(Συνεχίζεται)
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τΗταν ένα άπό τά παγωμένα πρωινά του Γεννάρη. Τό ψηλό νερόχιονο έπεφτε
άργά πάνω στις σκεπές της ’Αθήνας. Οί διαβάτες στους δρόμους πήγαιναν βιαστικοί
στις δουλειές των, καί ό αχνός πού έβγαινε άπό τό στόμα τους άνακατεύοταν μέ τις
παγωμένες σταλαματιές, καί μέ τό ελαφρό άεράκι πού σιγανοπερνοϋσε δίπλα τους
μελαγχολικό.
Στη μεγάλη αίθουσα του Πλημμελειοδικείου πού είναι κατάμεστη άπό κόσμο,
ή σόμπα σκορπά μια γλυκειά ζεστασιά. Στο βάθος, ή υψηλή έδρα του Προέδρου,
στέκεται άμείλικτη, αυστηρή. Καί πάνω άπό την έδρα, στον τοίχο, είναι κρεμασμένη
ή εικόνα του Θεανθρώπου, πού ξεχύνει γύρω ένα γλυκό δέος. Μπρος στήν έδρα, λίγο
πιο κάτω, ένας νέος καθισμένος στο εδώλιο μέ την βαρεία κατηγορία τής κλοπής,
περιμένει ν’ άκούση την άπόφασι τού Προέδρου. Το πρόσωπό του είναι συμπαθητικό.
Τά ώραΐα καστανά του μάτια έχουν την δψι ένός άκακου παιδιού. Κανένας άπό τούς
συναδέλφους του δέν είπε έναντίον του. ’Ακόμα καί τό άφεντικό του δέν μπορούσε να
πιστέψη όλότελα στήν ένοχή του.
—Τί να σας πώ κύριε Πρόεδρε, είπε καλοκάγαθα όταν τον ρώτησε ό άνθρω
πος τού Νόμου. ’Εδώ καί ένα μήνα, γίνονται παράξενα πράγματα στο μαγαζί μου.
—Δηλαδή ;
—Να...προ μηνός χάθηκε ένα περιδέραιο άπό μαργαριτάρια. Ποιόν να πάρω στο
λαιμό μου ; ολα τά παιδιά τού μαγαζιού μου είναι τίμια. Δέν μοΰδωσαν ποτέ αφορμή.
—Καί τώρα, τί γνώμη έχετε για τό βραχιόλι ;
Σούφρωσε λίγο τά χείλη του ό άνθρωπος.
—Τί γνώμη θέλετε νά έχω; τά πράγματα μιλούν μόνα τους.
Προς τό δεξιό μέρος τής έδρας, ένας μεσόκοπος άνδρας μέ γυαλιά έχει βάλει
τά δυνατά του γιά νά άπαλλάξη τον πελάτη του άπό τήν άπαίσια κατηγορία. Πώς
είναι δυνατόν ένας νέος σάν κι’ αυτόν μέ άμεμπτο παρελθόν καί μέ χρηστό χαρακτήρα
νά διαπράξη μιά τέτοια κλοπή; Καί όμως. "Ολες οί εκδοχές του πήγαν χαμένες.
Αυτό τό καταραμένο βραχιόλι, πού είχε πέσει άπό τήν τσέπη του κείνο τό βράδυ,
μαρτυρούσε τήν ένοχή του. Καί σάν νά μή έφτανε αύτό, οί υποψίες γιά τήν έξαφάνισι τού κολλιέ, περιεστράφησαν γύρω σ’ αυτόν. Νόμιζε κανείς πώς αυτές οί υπο
ψίες είχαν γίνει φίδια πύρινα, πού ήσαν έτοιμα νά τον δηλητηριάσουν μέ τό φαρμα
κερό τους κεντρί.
’Αφού είχε κλέψει τό βραχιόλι, γιατί τάχα νά μήν έκλεψε καί τό περιδέραιο;
Καί ή δικαστική άπόφασις έβγήκε. ’Απαλλάσσεται βέβαια γιά τήν έξαφάνισι
τού κολλιέ λόγω άμφιβολιών, άλλα δικάζεται σέ ένός έτους φυλάκισι γιά τό βρα
χιόλι. Στράφηκαν όλοι καί τον κύτταξαν μέ άποδοκιμασία.
—«Τό παιδί μου κλέφτης; Κλέφτης ό γυιός μου;» άκούστηκε άπό τήν άλλη
άκρη τής αίθουσας μιά πνιγμένη φωνή. Σήκωσαν όλοι τά μάτια τους καί κύτταξαν
μέ συμπόνια μιά γερόντισσα. «Κατάρα σ’ αύτούς πού μοΰ τό στιγμάτισαν». 'Η μη
τρική της καρδιά δέν μπορούσε ποτέ νά πιστέψη, ότι τό παιδί της, πού τό μεγάλωσε
μέ τόσους κόπους, έκρυβε μέσα του ένα τέτοιο ταπεινό αίσθημα.
Δέν είχαν περάσει παρά λίγες μέρες άπό τή δίκη τού νέου, όταν ένα πρωί,
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ένας μελαχροινός άνδρας μέ σοβαρή φυσιογνωμία παρουσιάστηκε στις φυλακές
«Άβέρωφ» και ζήτησε νά δή τον φυλακισμένο.
Ό νέος τον έβλεπε για πρώτη φορά. Γι’ αύτό παραξενεύτηκε άπό την έπίσκεψί του. 'Ο άγνωστος κατάλαβε.
■
—Παραξενεύεσαι νέε μου, τοϋ είπε χαμογελώντας.
-—"Αν σάς έλεγα το άντίθετο, θά έλεγα ψέμματα.
—Πρώτα άπ’ δλα νά σου συστηθώ. "Αρης X. Άρχιφύλαξ.
—Άρχιφύλαξ; Καί τί ζητά.τε άπό μένα; Τήν άλήθεια;... Ποια άλήθεια;
—Νά... αν δηλαδή είσαι σύ ό πραγματικός ένοχος τής κλοπής ή μάλλον τών
κλοπών, γιατί είναι καί τό περιδέραιο.
'Η οψι του παλληκαριοϋ έγινε πελιδνή.
—Νομίζω κύριε δτι οί άνακρίσεις μου τελείωσαν στο δικαστήριο. "Ο,τι είχα
νά πώ, τό εΐπα εκεί. Δέν έχω δρεξι νά έπαναλάβω πάλι τά ’ίδια.
•—Μή θυμώνεις νέε μου. ’Εγώ αύτή τή στιγμή δέν έρχομαι ως άνακριτής.
—’Αλλά;
—’Αλλά, έρχομαι ώς φίλος.
—'Ως φίλος; Καί γιατί; Κι’ έπειτα τί σάς κάνει νά άμφιβάλλετε γιά τήν ένοχή
μ 0 υ ’

"Εβγαλε ό άγνωστος τό πακέτο του καί του πρόσφερε τσιγάρο. Τράβηξε καί
κείνος δυό ρουφηξιές άπό τό δικό του, καί τον κύτταξε σταθερά στά μάτια.
—Ά κουσέ με, τοϋ είπε, καί θά καταλάβης: Τήν ήμέρα πού γινόταν ή δίκη σου
έψαχνα στά δικαστήρια νά βρώ κάποιον φίλο μου δικηγόρο. "Ηξευρα δτι κείνη τή
μέρα είχε μιά δίκη ή όποια συνέπεσε νά έκδικάζεται στήν ίδια αΐσθουσα μέ τήν δική
σου. "Εοριξα μιά ματιά, καί μή βλέποντάς τον, ήμουν έτοιμος νά φύγω. Μά δέν τό
έκανα. Κείνη τήν ώρα, έκδικαζόταν ή δική σου ύπόθεσις. Δέν ξέρω τί ήταν εκείνο
πού μ’ έκανε νά τήν προσέξω μέχρι τό τέλος. ’Εκείνος ό σπαραγμός τής μάννας σου
μέ άνεστάτωσε. 'Όλη τή νύχτα δέν έκλεισα μάτι. Τήν έβλεπα πάντα εμπρός μου,
έτσι δπως ήταν μικροσκοπική, μέ βαθουλωμένα μάγουλα νά μοϋ λέη: «Σώσε τό
παιδί μου. Είναι άθώο». Μπορεί νά σέ συμπόνεσαν πολλοί. Στο βάθος δμως άμφέβαλλαν γιά τήν τιμιότητά σου. Μόνο ή μάννα μπορεί νά διαβάση τό εσωτερικό τοϋ
παιδιού της. Καμμιά άλλη υπαρξι στον κόσμο. Καμμιά... Δέν ήξερα τί νάκάνω. Προσ
πάθησα νά τό ξεχάσω αύτό τό ζήτημα. «Γιά νά βρέθηκε στήν τσέπη του, σκεφτό
μουν, θά πή δτι τό έκλεψε. Τί θές λοιπόν νά σπας τό κεφάλι σου;» Μά τό χλωμό πρό
σωπο τής μητέρας σου παρουσιαζόταν πάντα μπροστά μου καί μοϋ φώναζε. «Είναι
άθώο τό παιδί μου. Είναι άθώο». Νά γιατί ήρθα σήμερα νά σέ βρώ. Καί τώρα πού
τά ξέρεις δλα, θέλω τήν άλήθεια. "Αν είσαι άθώος θά προσπαθήσω νά σέ σώσω.
Δέν άπάντησε άμέσως τό παλληκάρι. Έ ρριξε μιά παραπονεμένη ματιά στήν
άκρη τοϋ τσιγάρου του, καί υστέρα κύτταξε τον άγνωστο στά μάτια.
—"Ο χ ι. Δέν έκλεψα τίποτε εγώ. Είμαι άθώος. "Αν μέν πιστεύετε, κάνετε
τό καθήκον σας. "Αν δχι φύγετε καί άφήστε με στον πόνο μου.
Τό στήθος του άνεβοκατέβαινε. Π ίταν έτοιμος νά κλάψη. Τον κύτταξε ό άγνω
στος μέ συμπάθεια.
—'Ησύχασε φίλε μου. Σέ πιστεύω. ’Αλλά πώς έγιναν δλα αύτά; Είναι άνάγκη
νά μοϋ τά πής γιά νά μέ διευκολύνης. Θά σέ κουράσω λιγάκι. Μά τί νά γίνη; γιά τό
καλό σου.
Κάρφωσε ό νέος τό βλέμμα του ψηλά στον ούρανό σάν νά ήθελε νά θυμηθή.
Νά βάλη τά γεγονότα σέ κάποια τάξι.
—Θά ακούσατε τήν ήμέρα τής δίκης νά γίνεται λόγος γιά κάποιο χρυσο
χοείο πού έργαζόμουν.
—Ναί. "Ακόυσα. Λοιπόν;
—’Εργαζόμουν έκεϊ 12 χρόνια. "Ημουν ό άρχαιότερος υπάλληλος. Τό άφεν-
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τικό μέ συμπαθούσε πολύ. Στο ’ίδιο μαγαζί εργάζονται καί άλλοι πέντε. "Ενας τε
χνίτης για τά ρολόγια, τρεις στην πώλησι των κοσμημάτων καί μιά κοπέλλα πού
κρατά τά λογιστικά βιβλία.
—Ποιος κάθεται στο ταμείο ;
—Ό ίδιος ό καταστηματάρχης.
•—Καί λοιπόν;
—’Εδώ καί ένα μήνα καί άκριβώς τήν παραμονή των Χριστουγέννων, είχε
χαθή ενα μαργαριταρένιο περιδέραιο. ’Αναστατώθηκε ή ’Αστυνομία. ’Έ γινε έρευνα
στά σπίτια μας χωρίς άποτέλεσμα. 'Η εκδοχή της διαρρήξεως ήταν άπαράδεχτη.
'Όλα ήσαν στήν θέσι τους, όπως πάντα. Τίποτε τό ύποπτο. Τίποτε τό διαφωτιστικό.
'Ο Διοικητής τής ’Ασφαλείας ρώτησε τον κύρ-Μηνά...
—Ποιος είναι ό κύρ-Μηνας;
- ’Εγώ.
Τον ρώτησε αν υποψιάζεται κανέναν. Δεν έχω κανέναν λόγο άπάντησε ό καϋμένος
δεν κολάζομαι γιά κανέναν. Ποιόν υπάλληλο νά ύποψιασθώ;... Χρυσός άνθρωπος!!!
—' Η ύπόθεσις λοιπόν τού περιδέραιου παρέμεινε σκοτεινή. Μυστηριώδης. Τά
πράγματα έδειχναν ολοκάθαρα, οτι κάποιος άπό τό μαγαζί θά είναι ό δράστης. Ποιος
όμως; Καί ένα βράδυ. ’Ά χ , έκεΐνο τό βράδυ...
—Στο άριστερό μέρος τοϋ μαγαζιού στο βάθος, υπάρχει ένα μικρό δωμάτιο,
πού κρεμάμε τά παλτά μας. Κείνο τό βράδυ λοιπόν μετά τό τέλος τής εργασίας μας,
έπήγα δπως συνήθως νά φορέσω τό παλτό μου. Βιαζόμουν πολύ. Είχα άρρωστη
τή μητέρα μου καί έπρεπε νά τής άγοράσω κάτι φάρμακα.
—Δεν έχεις άλλον στο σπίτι;
—“Οχι. Ό πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 11 χρόνων.
—Λοιπόν;
—Λοιπόν, τί έλεγα; “Α ! ναί... μέσα στο δωμάτιο ήσαν καί τά άλλα τά παιδιά.
Φόρεσα τό παλτό μου, καί δπως πάντα, τράβηξα άπό τήν δεξιά τσέπη τό κασκόλ
γιά νά τυλίξω τον λαιμό μου. Μά έκείνη τή στιγμή άκούστηκε κάτω στο πάτωμα
ένας παράξενος κρότος. Τό αίμα άνέβηκε στο κεφάλι μου. Μέ τήν πρώτη ματιά πού
έρριξα, είδα μέ τρόμο δτι άπό τήν τσέπη μου είχε πέσει ένα άπό τά βαρειά βραχιό
λια πού έχουμε στο μαγαζί. Έρριξαν δλοι τά-μάτια τους κάτω, κυττάζοντας κατά
πληκτοι τό άντικείμενο. Τό βλέμμα τους έπειτα έπεσε έπάνω μου, ειρωνικό. “Ηταν
τέτοια ή κατάπληξίς μου, πού δέν μπορούσα ν’ άρθρώσω μιά λέξι.
—Μήπως κείνη τή στιγμή άντελήφθης καμμιά ιδιαίτερη κίνησι άπό κανέναν
συνάδελφό σου;
—Δέν μπορώ νά θυμηθώ. “Ημουν τόσο σαστισμένος πού δέν έβλεπα τίποτα
κείνη τήν ώρα.
—Λοιπόν;
—Λοιπόν, είδα τό άφεντικό νά μάς πλησιάζη καί νά μάς κυττάζη μέ άπορία.
—Πού ήταν έκείνη τήν ώρα τό άφεντικό;
—Πού άλλού; στο ταμείο. Μετρούσε τήν εϊσπραξι.
—Καί καλά. Τί τον έκανε· νά σηκωθή καί νά σάς πλησιάση;
—Ή απότομη σιωπή μας. “Ετσι φαντάζομαι. ’Ενώ κείνη τήν ώρα συνωμιλούσαμε ζωηρά, αίφνης, μές στο δωμάτιο έγινε μιά τέτοια ήσυχία, λές καί δλοι εκεί
μέσα είχαμε πεθάνει.
—Ι / VΙστερα;
—'Ύστερα τον είδα νά καρφώνη τό βλέμμα του στο πάτωμα. Τό βραχιόλι
εξακολουθούσε νά παραμένη στο ίδιο πάντα μέρος. “Εσκυψε καί τα σήκωσε έπιδεικτικά.
—Πώς βρέθηκε αύτό εδώ; ρώτησε μέ αυστηρή φωνή. Δέν μίλησε κανένας.
'Όλων τά μάτια δμως είχαν στραφή έπάνω μου. Κατάλαβε...
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—Μοΰριξε ένα διαπεραστικό βλέμμα, σαν να μουλεγε: ν τ ρ ο π ή σ ο υ . "Ωστε
σύ λοιπόν έκλεψες και τό κολλιέ; Κείνο τό βράδυ ή πίκρα μου ήταν τέτοια, πού αν
δέν σκεφτόμουν τήν μάννα μου, θά είχα αύτοκτονήσει.
—Σέ ποιο μέρος ήταν τοποθετημένο τό κολλιέ;
—Στο πόστο τό δικό μου. Μαζί μέ άλλα περιδέραια.
—Καί τά βραχιόλια;
—Κι’ αύτά τά εϊχα έγώ.
—Πότε πρόσεξες τό περιδέραιο γιά τελευταία φορά;
—Τό πρωί τής παραμονής ήταν στη θέσι του. Έ κ τοτε, δέν τό πρόσεξα περισ
σότερο. Που νά τό φαντασθώ;...
—Πώς άνακάλυψε τήν κλοπή τό άφεντικό; πότε;
—Τό ίδιο βράδυ τής παραμονής. ’Αφού φύγαμε δλοι, έμεινε τελευταίος όπως
πάντα γιά νά κλείση. Τήν άλλη μέρα γιόρταζε ή γυναίκα του καί τής είχε ύποσχεθή
ως δώρον τό ένα άπό τά δύο περιδέραια, πού τόσο τής άρεσαν!! "Οταν λοιπόν άνοιξε
τή βιτρίνα, είδε ότι τό ένα περιδέραιο έλειπε.
—Είπες, ότι τό βραχιόλι βρέθηκε στήν τσέπη σου τό βράδυ πού σχολάσατε.
—Μάλιστα.
—Κείνη τή μέρα, θυμάσαι νά έ'λειψες καθόλου άπό τό πόστο σου;
- ° z ‘-

,

’Έ γινε γιά λίγο σιωπή. 'Ο άγνωστος είχε βυθισθή σέ βαθειές σκέψεις. Μιά
χρυσή άχτΐδα του χλωμού ήλιου άπό τις πολλές πού είχαν μπή στο προαύλιο των
φυλακών, είχε δραπετεύσει, καί χάιδευε άπαλά τά μαύρα του μαλλιά. Μά τήν πίστι
μου. Δέν καταλαβαίνω τίποτα άπό όλα αύτά. Μά... θά διαλευκάνω αύτή τή σκοτεινή
ύπόθεσι καί γρήγορα μάλιστα.
Τό μεγάλο ρολόι τών φυλακών, χτύπησε μεσημέρι.
—Πέρασε ή ούρα καί πρέπει νά φύγω. Θά ξανάρθω πάλι. 'Ως τότε μείνε ήσυ
χος καί βασίσου σέ μένα.
•—Τουδωσε τό χέρι καί άπομακρύνθηκε μέ μεγάλα βιαστικά βήματα.
’Έ ξω οί λεπτές χιονοστιβάδες συνωμιλούσαν μέ τό παγωμένο βορειαδάκι,
ένώ άπό μακρυά ό γέρο-χειμώνας καμάρωνε τήν δημιουργία του.
Κείνο τό πρωί, έκανε μεγάλη παγωνιά. Τά χιονισμένα βουνά είχαν κλείσει
στήν κρύα άγκαλιά τους όλη τήν ’Αθήνα μας. Κάποιος μελαχροινός νέος μέ σηκωμένο
τό γιακά τού παλτού του καί μέ τά χέρια στις τσέπες, διασχίζει βιαστικά τήν οδό
Αιόλου καί μπαίνει σέ ένα κατάστημα χρυσαφικών, πού βρίσκεται κοντά στή Μητρόπολι. Ό καταστηματάρχης τού χαμογελά καί προθυμοποιείται νά τον περιποιηθή.
—Θά ήθελα κάτι γιά τήν μνηστή μου, τού είπε εκείνος κυττάζοντας τριγύρω
του.
—Εύχαρίστως. Σάν τί πράγμα;
—Χμ... Νά δώ καί δ,τι μ’ άρέσει.
—"Ας κάνωμε άρχή άπ’ εδώ, τού είπε σέ εύγενικό τόνο καί τού έδειξε μιά με
γάλη βιτρίνα πού μέσα άπό αύτήν φάνταζαν πολύχρωμα κολλιέ. Πλησίασε ό άνδρας
κοντά καί άρχισε νά περιεργάζεται τά άντικείμενα πού τού έδειχνε ένας στρογγυλο
πρόσωπος νέος.
—'Ωραίο αύτό τό περιδέραιο. Γιά νά τό δώ άπό κοντά.
—Ποιο λέτε; αύτό; είναι άπό μαργαριτάρια. ’Ά ν τό θέλετε θά σάς κάνωμε καλή
τιμή. Νά... γιά "κυττάξτε τό βάρος του!!!
—Δέν έχετε άλλο; μόνον αύτό;
—Ε ’ίχαμε δύο, κύριε, άλλά...
—’Αλλά;
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—Ά λλα το ένα μας τό έκλεψαν.
—Το έκλεψαν; τί μου λές βρε παιδί μου ποιος;
—'Ένας υπάλληλος πού είχαμε εδώ στο μαγαζί.
—Πώ ! πώ ! καί... τον έπιασαν;
—Ά μ έ... έκλεψε καί ένα βραχιόλι... να άπό αύτά...
—Τσ-τσ-τσ ! φοβερά πράγματα !!!
—Λοιπόν; Θά πάρετε τίποτα; να... γιά δές τε αυτό .τό περιδέραιο, μέ τις θά
λασσες χάντρες, θά είναι ακόμα πιο όμορφη ή μνηστή σας, αν τό φορέση !
—Καί πώς τό ξεύρεις, ότι είναι όμορφη;
—Μά... γιά νά τήν διαλέξετε έσεΐς... Γέλασε ό άνδρας.
—Βλέπω ότι τήν δουλειά σου τήν ξεύρεις καλά. Είσαι καιρό εδώ;
—Πέντε χρόνια. Πρώτα ήμουν σ’ αυτό έκεΐ τό πόστο... βλέπετε;... Νά... έδώ
πλάι πού είναι τά δαχτυλίδια. Τώρα άφ’ ότου έφυγε ό άλλος, ήρθα έγώ έδώ.
—Καλά είναι αύτά πού μοΰ δείχνεις. Μά... γιά νά ρίξω μιά ματιά καί στά άλλα.
Μέ άργό βήμα πλησίασε μιά-μιά τίς βιτρίνες περιεργαζόμενος τά λαμπερά
αντικείμενα. Έ νώ τό μάτι του μέ γρήγορη ταχύτητα έπεφτε έξεταστικό στά πρό
σωπα τών υπαλλήλων.
—Λοιπόν, τί αποφασίσατε; τον ρώτησε ό καταστηματάρχης, πού τον είχε
πλησιάσει χαμογελώντας.
—Δέν θά πάρω τίποτε άκόμα. Σκέφτηκα νά φέρω την ίδια νά διαλέξη. Μέ τίς
γυναίκες πρέπει κανείς νά είναι προσεχτικός.
Γέλασε δυνατά ό καταστηματάρχης: Σωστά-σωστά.
Ή τα ν έτοιμος νά φύγη, όταν τό μάτι του έπεσε σέ μιά όμορφη κοκκινομάλλα,
πού τον κυττούσε περίεργα στο βάθος του μαγαζιού, καθισμένη σέ ένα γραφείο. Τήν
κύτταξε κι’ αυτός έπίμονα. Τό πρόσωπό της ήταν γοητευτικό, καί τά μάτια της
είχαν μιά σατανική λάμψι.
Ή ... δεσποινίς λογίστρια, είπε μέσα του ειρωνικά, ένώ διευθυνόταν προς
τήν πόρτα.
’Έ ξω τό παγωμένο άεράκι προσπαθούσε νά παρασύρη στο διάβα του μερικές
χλωμές άχτΐδες τού ήλιου, πού είχαν κάνει δειλά-δειλά τήν έμφάνισί τους. Προχω
ρούσε ό άνδρας μέ τά χέρια στις τσέπες, ένώ στο μυαλό του στριφογύριζαν οί λέξεις
τού υπαλλήλου.
—«Τό έκλεψε κύριε. Κάποιος πού είχαμε στο μαγαζί».
Στήν όδό Έρμοΰ σκόνταψε έπάνω σέ ένα φίλο του.
—Σέ καλό σου Ά ρ η . Βαδίζεις τόσο άφηρημένα, πού θάλεγε κανείς πώς είσαι
έρωτευμένος.
Μιά ψηλή ξανθειά νέα πέρασε δίπλα τους, άφήνοντας ένα λεπτό άρωμα.
—Μμ... ωραία γυναίκα, έ;
Γύρισε κείνος καί τήν κύτταξε αδιάφορα. Στο νοΰ του έφερε τήν κοκκινομάλλα
σειρήνα τού χρυσοχοείου.
—Καλές είναι όλες... μά... άνεξερεύνητες Η
Κείνο τό Σάββατο τά μαγαζιά τής Αθήνας είχαν ζωηρή κίνησι. Ή ήμέρα
άρχισε σιγά-σιγά νά ύποχωρή καί νά παραχωρή τήν θέσι της στήν άντίπαλό της.
Τήν παράξενη νύχτα...
Κάτω άπό τό μεγάλο ρολόι τής Μητροπόλεως ένας άνδρας μέ μιά ρεμπούπλικα, πού τού κρύβει σχεδόν τό μέτωπο, σουλατσάρει νευρικά. Ό νούς του είναι προ
σηλωμένος στο άπέναντι μαγαζί πού τό μεγάλο φώς τών πολυελαίων κάνει νά φαντάζη περισσότερο ή βιτρίνα του μέ τίς πολύχρωμες πέτρες καί τά χρυσαφικά. Κάθε
τόσο, ρίχνει καί άπό μιά ματιά στο μεγάλο ρολόι. «Λίγα λεπτά άκόμα», ψιθυρίζει.
Μιά βόλτα... άλλη μιά... καί τά ρολά τού μαγαζιού τραβιούνται ώς τή μέση. Μιά
καθυστερημένη πελάτισσα μέ ένα κοριτσάκι κάνει μιά έλαφρά ύπόκλισι καί βγαίνει
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παίρνοντας τον δρόμο’τής Αίολου. 'Ύστερα, δύο νέοι βγαίνουν κι’ αυτοί καί προχω
ρούν σιγανοκουβεντιάζοντας, μέ τα κορμιά καμπουριασμένα άπό την παγωνιά. Νά...
καί ό στρογγυλοπρόσωπος. Βγαίνει κι’ αυτός καί προχωρεί μέ αργό βήμα. Στρίβει
την οδό Έρμου καί στέκεται μπρος στην ’Εκκλησία τής Καπνικαρέας. Τό σκοτάδι
είναι πυκνό. Οί διαβάτες τον προσπερνούν καί τραβούν άδιάφοροι τό δρόμο τους.
Κανένα ραντεβουδάκι, σκέφτεται ό κύριος μέ τό καπέλλο πού δέν είναι άλλος
•άπό τον άστυνομικό "Αρη X. Στο άπέναντι πεζοδρόμιο, ένα γυναικείο τακουνάκι
άκούγεται ρυθμικά. Προχωρεί λίγο καί σταματά δίπλα στον στρογγυλοπρόσωπο
νέο. Διάβολε. Ή σατανική γυναίκα τού χρυσοχοείου.
Τήν πιάνει ό νέος άπό τό μπράτσο, καί παίρνουν τον κατήφορο γιά τό ,μονα
στηράκι. Τα μεγάλα μάτια τού ’Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου φωτίζουν το αινιγμα
τικό πρόσωπο τής γυναίκας. Χαμογελά ό κύριος μέ τό καπέλλο, καί άπό τό διπλανό
βαγόνι, μέσα άπό τό τζάμι, παρακολουθεί τήν κίνησι. Στο Νέο Φάληρο κατεβαίνουν.
Προχωρούν προς τα δεξιά. Περνούν τήν ’Εκκλησία τής Παναγίας τής Μυρτιδιώτισσας. Περπατούν λίγο άκόμα καί φτάνουν σέ ενα μικρό μοναχικό σπιτάκι. Βγάζει
εκείνη τά κλειδιά καί άνοιγει τή σιδερένια έξώπορτα. "Ενα φως φωτίζει τις κλειστές
γρίλλιες ενός παραθύρου.
Ρομαντικό μέρος γιά... ζευγαράκια σκέφτεται ό κύριος μέ τό καπέλλο, ενώ
τό πρόσωπό του φωτίζεται άπό μιά παράξενη λάμψι. Τά σπίτια γύρω είναι λιγοστά.
Προχωρεί στο πίσω μέρος τού σπιτιού καί σηκώνει τό χέρι του άναμετρώντας τό
ύψος τής μάνδρας. Μέ ενα πήδημα αν θελήση κανείς είναι κι’ δλας μέσα στον κήπο.
’Αγκαλιάζει μέ μιά ματιά τά άραιοκατοικημένα σπιτάκια καί μονολογεί... Ό τό
πος τής ήσυχίας, τής μακαριότητος, άλλά... καί τού μυστηρίου. ’Έξαφνα πίσω άπό
τή μάντρα, ένας άσθενικός γλόμπος ήλεκτρικού φωτίζει ένα δωμάτιο. Μέσα άπό τό
τζάμι, διακρίνονται μερικές κατσαρόλλες κρεμασμένες στον τοίχο καί τό κεφάλι τής
γυναίκας πού κινείται διαρκώς μέ νευρικότητα. Μαγειρεύει ή φίλη μας. Χά-χά.
Χ ί- χ ί! ’Ιδανικό μέρος μά τήν άλήθεια.Σηκώνει τό μανίκι τού άριστεροϋ του χεριού
καί ρίχνει μιά ματιά στο ρολόι του: Πώ !Πώ ! πέρασε ή ώρα. Μόλις πού προλαβαίνω
νά πάω στην ύπηρεσία μου... Τ ’ άστέρια στον ουρανό τρεμοπαίζουν καί τά κύματα
τής θάλασσας ψιθυρίζουν ένα μονότονο σκοπό...
Είχαν περάσει λίγες μέρες άπό τότε. "Ενα βράδυ, ένας νέος σκόνταψε πάνω
σέ κάποιον πού περπατούσε σκεπτικός.
—Συγγνώμη, τού ψιθύρισε εκείνος. Μά δέν φταίω εγώ, σείς πέσατε επάνω
μου. Κυττάχτηκαν γιά λίγο στά μάτια: Μά γιά στάσου βρέ παιδί. Σύ δέν είσαι ό
υπάλληλος τού κυρ-Μηνά, πού έχει τό χρυσοχοείο έδώ πιο κάτω;
—Ναί. Καί σείς αν δέν άπατώμαι, εισθε ό κύριος πού ήρθατε στο μαγαζί ένα
πρω'ί γιά νά άγοράσετε κάτι γιά τήν μνηστή σας.
—Βλέπω δτι έχεις καλό μνημονικό.
—Καί σείς τό ’ίδιο. ’Αλλά γιατί δέν φανήκατε άλλο; ψωνίσατε άπό άλλού;
—’Ό χ ι άγαπητέ μου. Δέν ψώνισα άπό πουθενά.
-—Γιατί;
—Γιατί άπλούστατα. Δέν πρόφτασα.
—Δέν προφτάσατε; τί θέλετε νά πήτε;
—Θέλω νά πώ δτι ή... κυρία μέ παράτησε γιά κάποιον άλλον. ’Ενώ συνωμιλοΰσαν βάδιζαν άργά προχωρώντας γιά τήν πλατεία τού Συντάγματος.
—Πραγματικά, εΐπε ό υπάλληλος τού χρυσοχοείου κατόπιν άπό όλιγόλεπτη
σκέψι, οί γυναίκες δέν είναι έν τάξει άπέναντί μας. "Ο,τι καί νά τούς κάνης, δέν
εύχαριστιοΰνται. Μιά φορά νά τούς χαλάσης τό χατήρι, σέ πέρνουν άπ’ τά μούτρα.
—Γιά νά τό λές αύτό φίλε μου, θά πή πώς έχεις κάποιο λόγο. ’Έ χει γούστο
νά είμαστε ομοιοπαθείς.
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—Σχεδόν. Μέ τή διαφορά ότι ή δική σας έφυγε καί γλυτώσατε. Πήρατε τήν
άπόφασι. Έ νω εγώ ζοΰσα μέ τήν άγωνία νά μή μοϋ φύγγ].
—Θά είναι γκρινιάρα, άσφαλώς.
—’Ά ν είναι, λέει!... χθές άκόμα είχαμε ένα καυγαδάκι γιά τό τίποτα. Μά κι’
έγώ δεν τήν περίμενα άπόψε. Θά σκάση άπό~τό κακό της.
—Δεν τήν περίμενες; δηλαδή ποϋ;
—Νά... εκεί ποϋ συναντιώμαστε πάντα.
—Δεν μοϋ είπες τό όνομά σου;
—Θανάσης. Καί τό δικό σου;
—’Άρης. ’Αλλά καλύτερα νά άφήσουμε τον πληθυντικό. Γίναμε φίλοι κι’ όλας
δεν είναι έτσι;
Έ νω προχωρούσαν, είχαν φτάσει έξω άπό τήν ταβέρνα τά «Πράσινα άλογα».
—Έ ! τί λές Θανάση. Πάμε νά πιούμε κανένα ποτηράκι. Έ κ ε ΐ άλλως τε θά
τά ποϋμε μέ τήν ήσυχία μας, μιά καί είμαστε καί οί δυο σχεδόν ομοιοπαθείς.
Κατέβηκαν τά σκαλιά πιασμένοι άπό τό χέρι, σάν νά γνωρίζονταν καιρό καί
κάθησαν σ’ ενα άπόμερο τραπεζάκι στή γωνιά. Στήν άλλη άκρη, ένα ζευγαράκι σιγοπίνει καί κυττάζεται τρυφερά στά μάτια. Πιο πέρα, δύο κιθάρες παίζουν ένα παληό
βαλσάκι...
-—"Ωστε έτσι λοιπόν τό παληόπαιδο. ’Έκλεψε ένα βραχιόλι. Καί ξέρεις; χθές
έπεσε στά χέρια μου μιά παληά έφημερίδα πού έγραφε γ ι’ αυτόν. Είχε πάρει λέει
τό βραχιόλι καί τό είχε τυλίξει προσεχτικά στο κασκόλ του άμ, τότε, τί του ήρθε τοϋ
ευλογημένου νά τό βγάλη στήν επιφάνεια; ή δέν είναι έτσι όπως τά γράφουν; Γιατί
καμμιά φορά καί οί εφημερίδες...
—Μπά... δέν είναι έτσι. Τό βραχιόλι δέν ήταν τυλιγμένο. ΤΗταν... πάνω-πάνω
καί μέ τήν πρώτη κίνησι, τοϋ έπεσε.
—Καλά έσύ πώς τό ξέρεις αύτό;
—Δέν ...δέν ξέρω... άλλά γιά νά τοϋ πέση μέ τό πρώτο...
’Έ γινε γιά λίγο σιωπή. Σήκωσε ό Ά ρ η ς τό ποτήρι του καί τό χτύπησε ελα
φρά στο ποτήρι τοϋ νέου.
—Ά ν τε λοιπόν. Πιές κανένα καί ας... άλλάξουμε ομιλία. Τί μάς νοιάζουν
αυτά; Έ νω ήταν τέτοιος, καλά νά πάθη. Καί... δέν μοϋ λές. Είναι όμορφο τό κορί
τσι σου;
—Μελαχροινή θά είναι.
—Μπά κοκκινομάλλα.
—Κοκκινομάλλα, έ; Ά ν τε λοιπόν, εβίβα... ’Αγαπιόσαστε καιρό;
—Περίπου ένα χρόνο. Μά είναι ιδιότροπη πανάθεμά την. Νά δώ τί μοΰτρα
θά κάνη αύριο στο μαγαζί.
—Σέ ποιο μαγαζί;
—Γιά άκουσε αύτή τήν κανταδούλα! ωραία έ;
—Ναί. ’Αλλά δέν μοϋ είπες σέ ποιο μαζαγί; Δέν μιλάς; Ά ν δέν θέλης νά μοϋ
πής, δέν πειράζει. ’Ίσω ς νά μή μοϋ έχης άκόμα... εμπιστοσύνη.
Σήκωσε τά μάτια του έκεΐνος, πού γυάλιζαν άπό τό πιοτό καί τον κύτταξε.
—Θά στο πώ, μά νά μή τό πής πουθενά.
—Τί λές βρέ άδελφέ. Παιδιά είμαστε;
—Νά... στο μαγαζί τό δικό μας...
—Εργάζονται καί γυναίκες;
—Μόνο μία. Ά γαπιώμαστε κρυφά.
—Καλά κάνετε, άλλά δέν σέ βλέπω νά πίνης. Καί... δέν μοϋ λές... ποϋ... τήν
βολεύετε μ’ αύτόν τον καιρό;
-—Στο σπίτι της. Μένει στο νέο Φάληρο.
—Μόνη;
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—Ναί. Δέν εχεο μητέρα καί ό πατέρας της είναι στην Αίγυπτο.
—’Εσύ έχεις οικογένεια;
—Μητέρα, πατέρα, καί έναν άδελφό μεγαλύτερο. Μά έσύ δέν μου είπες τίποτα
για τον έαυτό σου.
—Να σου πώ.
—Που έργάζεσαι;
—Στον Πειραιά. Είμαι λογιστής σέ κάποια 'Εταιρία. Τί νά γίνη; βιοπάλη.
•—Καί σέ έγκατέλειψε το κορίτσι σου γιά άλλον;
—Ναί. "Ας πάη στο καλό.
-—Δέν σέ νοιάζει;
—Γιατί νά μέ νοιάξη; γυναίκες άλλο τίποτα.
ΤΗταν 11 ή ώρα όταν σηκώθηκαν γιά νά φύγουν.'Ο δρόμος είχε σχεδόν έρημώσει. Σέ μιά γωνιά, στάθηκαν καί έδωσαν τά χέρια.
—Χάρηκα πολύ φίλε μου. Καί όταν μοϋ μένη καιρός, θά περνάω άπό τό μα
γαζί νά σέ βλέπω. Καί... ποδσαι... μή δίνεις σημασία στις γκρίνιες των γυναικών.
’Αγάπη δίχως πείσματα...
Οί τελευταίες μέρες του Γενάρη κύλισαν μουντές, βροχερές, θλιμμένες. Είχε
μπή ό Φλεβάρης φουριόζος όπως πάντα, προσπαθώντας ν’ άνθιση κανένα μπουμπουκάκι άμυγδαλιάς. Στό διάστημα αύτό, ό νέος του χρυσοχοείου, είχε δη κάμποσες
φορές τον καινούργιο φίλο του. "Ενα αίσθημα φιλίας καί σιγουριάς τον είχε ένώσει
μέ κείνον τον μελαχροινό νέο, πού φαινόταν τόσο ευγενικός μαζί του. "Ενα βράδυ
ξεθάρρεψε περισσότερο. Του σύστησε καί τό κορίτσι του. ’Εκείνη τον κύτταξε παρά
ξενα καί τό πρόσωπό της πήρε τό σατανικό ύφος πού την έκανε άκόμα πιο ελκυ
στική.
—Μά... ποΰ τον έχω ξαναδή τον κύριο;
—Θά τον είδες στό μαγαζί ένα πρωί πού ήρθε νά άγοράση κάτι γιά τη μνη
στή του, της είπε ό φίλος της.
—"Α... ναί... τώρα θυμήθηκα. Τής άρεσε αύτό πού τής άγοράσατε;
-Ο χ ι.
—’Ό χ ι; γιατί;
—Γιατί άπλούστατα χρυσή μου, πετάχτηκε ό στρογγυλοπρόσωπος νέος. Δέν
τής άγόρασε τίποτα.
—Καί γιατί δέν τής άγοράσατε;
—Γιατί δέν... πρόφτασα.
—"Αλλο αύτό πάλι. Δέν προφθάσατε είπατε;
-—Δέν πρόφτασε γιατί του έφυγε άκολουθώντας κάποιον άλλον, καί έτσι γλύ
τωσε καί τά έξοδα ό άνθρωπος, ξανάπε πάλι ό νέος, σκασμένος στά γέλοια.
Γέλασαν καί οί τρεις καί ύστερα τράβηξαν ένα στενό δρομάκι πού ώδηγοϋσε
στά άναφιώτικα. Στήν ταβέρνα του μπάρμπα-Άντώνη, πού είχε τό πιο ξακουστό
κοκκινέλι.
Περνούν εύκολα οί ημέρες τού χειμώνα. Είναι τόσο μικρές. Κ ι’ έτσι, σιγάσιγά, κύλησε καί ό Φλεβάρης πνιγμένος στά κομφετί καί τις σερπαντίνες. Ή τα ν
ή τελευταία Κυριακή τής Άποκρηάς καί είχαν συμφωνήσει γιά κάποιο γλεντάκι
σέ μιά πλακιώτικη ταβέρνα. Κείνο τό βράδυ μάλιστα, ό "Αρης σύστησε στό ζευγάρι
μιά μελαχροινή νέα-«τό καινούργιο μου άμόρε» τούς είπε χαμογελώντας.' Ο καιρός
ήταν βροχερός. 'Ένα μεγάλο σύννεφο είχε ξεσπάσει καί άπειλοΰσε τον κόσμο μέ
τις χοντρές του σταλαματιές. Είχε άνοίξει ή κοκκινομάλα νέα μιά μικροσκοπική
όμπρελλίτσα καί .προσπαθούσε νά προστατέψη κάτω άπ’ αυτήν τό γούνινο παλτό
της. Μέ ευγενική χειρονομία είχε τραβήξει κοντά της καί τήν άλλη νέα καί βάδιζαν
μέ βήμα γοργό, ένώ πίσω τους άκολουθοΰσαν οί άνδρες.
—Ξέρεις τί λέω "Αρη; Νά πάρωμε ένα ταξί. Θά γίνωμε μούσκεμα.
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—'Ορίστε;
—Μά ποϋ έχεις ό νους σου;
—Ποϋ άλλου στην παρέα μου.
’Έ λεγε ψέμματα. 'Ο νους του είχε στραφή ολόκληρος στη μικροσκοπική όμπρέλλα. Μέ την πρώτη ματιά, φαινόταν όπως όλες οί γυναικείες όμπρελίτσες. Τό
μάτι όμως ενός έμπειρου άστυνομικοϋ, αν την παρατηρούσε περισσότερο, θά έβλεπε
ότι τό ξύλο της ήταν πολύ χοντρήτερο άπό τά συνηθισμένα. ’Ίσω ς ή περίπτωσι αύτή
σέ άλλον να μην έκανε καμμιά έντύπωσι. Σ ’ αύτόν όμως πού προσπαθούσε νά άρπάξη
την ευκαιρία άπό τό παραμικρό, τοϋ έκανε έντύπωσι... καί μεγάλη μάλιστα!...
—Αύτή ή όμπρέλλα δεν μ’ άρέσει είπε στην κοπέλλα πού συνώδευε όταν βρέ
θηκαν μόνοι στο δρόμο.
—Δεν σ’ άρέσει;...
—"Οχι. 'Ο διάβαλος νά μέ πάρη, αν αύτή ή όμπρέλλα δεν κρύβη κάποια βρωμιά.
—Ποϋ τήν βλέπεις τή ...βρωμιά της;
—Στο ξύλο καί στο άσυνήθιστο βάρος της.
—Γι’ αυτό μόλις φεύγαμε άπό τήν ταβέρνα βιάστηκες νά της τήν δώσης;
•—Ναί. "Ηθελα νά μετρήσω τό βάρος της μέ τό χέρι μου. Κι’ έπειτα είναι καί
κάτι άλλο. Μόλις τήν έπιασα στά χέρια μου γιά νά της τήν δώσω, χλώμιασε.
—Είσαι βέβαιος γιά όλα αυτά;
—’Ακόμα δέν είμαι βέβαιος γιά τίποτα. Γι’ αύτό άλλως τε ήμουν επιφυλα
κτικός. ’Αλλά νομίζω πώς φτάνω στο τέλος. Αύριο τό πρωί, θά πας στις φυλακές
«Άβέρωφ» καί θά πής στο Λουκά νά κάνη υπομονή. 'Η ώρα πλησιάζει...
"Εσκασε στά γέλια ή νέα.
—Μά καλά, κι’ αν ή όμπρέλλα είναι... άθώα;
—Έ ... τότε, θά πάω στον άνώτερό μου καί θά τοϋ τό πώ. Δέν κάνω γιά άστυνομικός. 'Υποβάλω παραίτησι.
Ή βροχή είχε κοπάσει. Τά άστρα άρχισαν νά ξεπροβάλλουν δειλά πάνω στο
μεγαλειώδες στερέωμα. Στάθηκε ό άνδρας γιά λίγο καί τά κύτταξε σκεπτικός. Βλέπω
πώς... σέ συνεπήραν τά άστρα, τοϋ είπε γελώντας τό κορίτσι.
—Ξέρεις τί σκέπτομαι Βέττα;
—Ποϋ θές νά ξέρω;
—Νά... σκέπτομαι τί μποροϋσε νά συμβή αν τό φεγγάρι καί τ ’ άστέρια είχαν
μιλιά.
—'Ωραίος λυρισμός. Μά τότε καϋμένε εσείς οί άστυνομικοί θά... περιττεύατε.
—Μπά; καί γιατί παρακαλώ;
—Γιατί θά ρίχναμε μιά ματιά στον ούρανό, καί θά μαθαίναμε όλα τά δράματα
τής κοινωνίας.
Οί πρώτες μέρες τοϋ Μάρτη είχαν φανεί μαλακές καλωσυνάτες. Οί άμυγδαλιές είχαν πετάξει τά λεπτά άνθη τους καί χαιρετούσαν όλη τήν πλάσι δίνοντας παρήγορες υποσχέσεις γιά μιά χαρούμενη άνοιξι. Οί Μαρτιάτικες νύχτες όταν είναι
χλιαρές, σκορπούν γύρω μιά εύχάριστη θαλπωρή. Κάνουν τις άνθρώπινες ψυχές νά
ξεθαρρεύουν. Τις γεμίζει κέφι καί αισιοδοξία. Μιά άπ’ αύτές τις νύχτες, δύο άνδρες
καθισμένοι σ’ ένα μικρό καφενεδάκι τοϋ νέου Φαλήρου, συζητούν χαμηλόφωνα άπολαμβάνοντας τό τσιγάρο τους. Κάθε τόσο, ό ένας άπό τούς δυό, ρίχνει καί άπό μιά
άνυπόμονη ματιά στο ρολόι του. «’Άργησε, ψιθυρίζει στον σύντροφό του. Λές νά
μήν τούς βρήκε εκεί;» «Μά άφοΰ έχετε ραντεβού». Σέ μιά στιγμή τό τηλέφωνο άρ
χισε νά χτυπά. Πετάχτηκε ό νέος άπό τήν θέσι του καί άρπαξε τό άκουστικό. Μιά
δροσερή φωνή άκούστηκε άπό τήν άλλη άκρη τού σύρματος.
—Σύ είσαι Ά ρ η ; εδώ Βέττα. Τί γίνεται; ’Ακόμα δέν τελείωσε ή δουλειά σου;
Τά παιδιά είναι έ δ ώ. Σέ περιμένουμε.
—Δέν άργώ χρυσή μου. "Ενα καταστατικό θά κλείσω καί έφτασα.
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Κατέβασε τό ακουστικό καί κύτταξε τον φίλο του μέ ίκανοποίησι.
—Καλά τα κατάφερε ή Βεττούλα. Αύτοί τώρα νομίζουν πώς είμαι στο γραφείο
μου άκόμα. Καί τώρα έμπρός. Δεν έχουμε οΰτε λεπτό να χάνουμε.
Διέσχισαν βιαστικά ένα φαρδύ δρόμο καί έστριψαν κάνα δύο στενά. Στάθηκαν
σέ μιά γωνιά.
—Λοιπόν θά κάνης όπως σοϋ είπα. Θά πηδήσης τήν πίσω μάντρα τού σπι
τιού. Τό παράθυρο της κουζίνας είναι κλεισμένο μόνο μέ τά τζάμια. Παντζούρια
δεν έχει. Νά... πάρε καί τό κατσαβίδι. Έ γ ώ θά σέ περιμένω στον φίλο μας τον Ά λέκο. ’Ά ντε λοιπόν καί ό Θεός βοηθός. Καί πούσαι... δσο μπορείς γρήγορα. Πρό
σεξε φεύγοντας, νά κλείσης καλά τό παράθυρο.
Πήρε ό νέος στά χέρια του τό εργαλείο καί τό κύτταξε φιλοσοφικά.
—Γιά τό χατήρι σου, τού είπε. Καταλαβαίνεις... ή θέσις μου είναι πολύ λεπτή.
—Μή σέ νοιάζει γιά τίποτα. Μά μην άργεΐς. Κάθε λεπτό πού περνά είναι πο
λύτιμο.
Προχώρησε ό νέος λίγα βήματα καί ύστερα στράφηκε καί κύτταξε τον φίλο του.
—Κι’ αν ...ή λεγάμενη έχει κανένα σκυλί καί μέ δαγκώση, τού είπε γελώντας.
—Τράβα τώρα. Δέν είναι καιρός γιά άστεϊα. Μά τήν πίστι μου άν δέν ήμουν
άστυνομικός, θά είχα τελειώσει κι’ δλας τή δουλειά μου.
Γύρω βασίλευε απόλυτη ησυχία. 'Ένα γυμνό δεντράκι άπό κάποιο μακρυνό
σπίτι, παρακολουθούσε βουβό τον νέο πού είχε δρασκελίσει τή μάντρα, καί είχε γανζωθή άπό μιά προεξοχή τού τοίχου. Μέ τό ένα χέρι του είχε στερεωθή σέ ένα λούκι,
ένώ μέ τό άλλο άναμετροΰσε τήν άντοχή τού παραθύρου. Αύτό είναι σαράβαλο μά
τια μου. ’Ανοίγει καί μέ τό φύσημα τού άέρα άκόμα. Δέν τού φτιάχνει ή ευλογημένη
ένα παντζούρι. ’Αλλά τί λέω; Ά ν είχε παντζούρια πώς θά έκανα έγώ τώρα τή δου
λειά μου; "Υστερα άπό μερικές προσπάθειες τό τζάμι άνοιξε μέ ένα παράξενο κρότο.
Ευτυχώς πού είναι σκοτεινά απόψε άλλοιώς...
Μέ ένα πήδημα βρέθηκε στο δωμάτιο. Σέ μιά στιγμή, νόμισε ποις οί κατσαρόλλες πού κρέμονταν στον τοίχο είχαν γίνει δλο μάτια. Μάτια αύστηρά πού τον
κυττοΰσαν μέ θυμό. Ψηλαφιστά έφτασε στο χώλ. Σήκωσε τό χέρι του καί έπιασε
τό διακόπτη. Τό σπίτι φωτίστηκε. Έ ρριξε μιά εξεταστική ματιά γύρω του καί
ύστερα ή φωνή του άκούστηκε χαρούμενη.
—’Εσένα γυρεύω, είπε σέ μιά όμπρελλίτσα πού κρεμόταν πειθαρχική σέ μιά
κρεμάστρα, δίπλα άπό ένα πράσινο άδιάβροχο. "Απλωσε τό χέρι του καί τήν πήρε:
Μμ... σάν νά έχη δίκηο ό Ά ρης. Παράξενο σχήμα μά τήν άλήθεια. Μά πιο παρά
ξενο άκόμα τό... βάρος της. Καί τώρα, δρόμο άγόρι μου, είπε στον έαυτό του. 'Δέν
έχουμε καιρό γιά κρίσεις καί... έπικρίσεις. "Οταν βρέθηκε στο δρόμο, τό γυμνό δεν
τράκι τού μακρυνοΰ σπιτιού, εξακολουθούσε νά τον κυττάζη περίεργα...
Τό σπίτι τού άστυφύλακα Άλέκου Π. ήταν τρία στενά πάρα-κάτω. "Οταν
χτύπησε τήν πόρτα, πετάχτηκαν οί δύο άνδρες καί τού άνοιξαν μέ άνυπομονησία.
—Τήν έφερα, τούς φώναξε μέ καμάρι, σηκώνοντας επιδεικτικά τήν όμπρελ
λίτσα.
Τήν πήρε στά χέρια του ό συνάδελφος τού “Ά ρ η καί τήν κύτταξε περίεργα.
Στο βάθος τού σπιτιού, σέ ένα δωμάτιο, μιά νέα γυναίκα καθισμένη στο μαγκάλι
πλέκει κάποιο πουλοβεράκι. Λίγο πιο κεΐ, ένα άγοράκι κάνει πολλαπλασιασμό..
Καί τώρα, δός μου την Άλέκο. Θέλω νά τής κάνω... χημική άνάλυσι, τού είπε
ό ’Ά ρης χαμογελαστός.
Τήν άνοιξε προσεχτικά καί άρχισε νά τήν περιεργάζεται. Διάβολε. Δέν μπορώ
νά καταλάβω τίποτε άκόμα. Καθώς δμως τήν περιεργαζόταν, πρόσεξε δτι λίγο πιο
πάνω άπό τήν μέση τού σκελετού υπήρχε μιά κυκλική σχισμή τόσο λεπτή, πού ήταν
άδύνατον νά τήν παρατηρήση μέ τό πρώτο καί τό πιο διαπεραστικό βλέμμα. Ά ρ χισ ε
μέ νευρικές κινήσεις νά στριφογυρίζη τό ξύλο καί τότε διαπίστωσε κατάπληκτος
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οτι... ξεβίδωνε... ξεβίδωνε...ώσπου στο τέλος άποχωρίστηκε έντελώς άπδ τδ επάνω
κάλυμμα της όμπρέλλας. Μιά μικρή οπή έχασκε πάνω άπδ τδ χοντρδ κομμάτι τοϋ
σκελετού. Μέ μιά γρήγορη χειρονομία, άναποδογύρισε τδ ξύλο πάνω στή φούχτα
του. Τα μάτια του άνοιξαν πελώρια. "Ενα είρωνικδ χαμόγελο άπλώθηκε στδ συμπα
θητικό πρόσωπό του. Μερικές χάντρες άπδ μαργαριτάρι ξεπετάχτηκαν καί άστρα
ψαν προκλητικές, λαμπερές. Στράφηκε καί κύτταξε μέ ίκανοποίησι τούς φίλους του
πού έστεκαν δίπλα του μαρμαρωμένοι άπδ τδ θέαμα. 'Η νέα γυναίκα είχε σηκωθή
καί αύτή καί είχε πλησιάσει κυττάζοντας παράξενα τις πολύτιμες χάντρες, πού φαί
νονταν σάν νά γελούσαν σαρκαστικά μέσα στή φούχτα τού άντρα. ’Ακόμα καί τδ
άγοράκι είχε άφήσει τήν άριθμητική του καί κυττοΰσε άμίλητο πότε τήν... κομμα
τιασμένη όμπρέλλα καί πότε τά λαμπερά άντικείμενα.
—’Επί τέλους, ή... όμπρέλλα μίλησε, τούς είπε μέ μάτια πού έλαμπαν άπδ
ίκανοποίησι.
—Μπράβο "Αρη. Είσαι σπουδαίος.
—’Αφήστε τά βραβεία γιά άργότερα. Καί τώρα στδ έργο μας.
Ξανάβαλε στήν θέσι τους τις χάντρες, βίδωσε τήν όμπρέλλα καί τήν έδωσε
στδν άστυφύλακα Άλέκο Π.
—Καί τώρα ξαίρεις τί θά κάνης Άλέκο. Βγήκαν έξω μαζί καί στή στροφή
τού δρόμου χωρίστηκαν. Σταμάτησε ό Ά ρ η ς ένα ταξί, καί έδωσε τήν διεύθυνσι ένδς
κέντρου στις Τζιτζιφιές.
Τδ μικρδ κέντρο πού βρισκόταν στις Τζιτζιφιές, άπέναντι άπδ τήν θάλασσα,
κείνο τδ βράδυ είχε κόσμο. Τά δυδ γκαρσόνια πηγαινοέρχονταν βιαστικά, παίρνον
τας παραγγελίες άπδ τούς πελάτες. Μπήκε ό νέος γελαστός καί πλησίασε τήν πα
ρέα του.
—Νά μέ συγχωρείτε παιδιά, μά.,.πολύ δουλειά στδ γραφείο άπόψε. ’Εμείς,
οί...υφιστάμενοι δέν μπορούμε νά κάνουμε άλλο άπδ έκεΐνο πού... μάς διατάζουν
—Θά σέ τιμωρήσω, τού είπε χαδιάρικα τδ κορίτσι του.
—"Οπως θέλης κούκλα μου. Περιμένω νά άκούσω τήν τιμωρία μου.
—Θά πιής δέκα ποτήρια πάρα πάνω άπδ μάς. Γέλασαν όλοι.
—Μπράβο... νά... κάνω άρχή άπδ τώρα. Πήρε τδ ποτήρι τής κοπέλλας πού
ήταν γεμάτο καί τδ έφερε θριαμβευτικά στά χείλη του. Τά μάτια της λάμψανε.
—Έ ν τάξει ή δουλειά, σκέφτηκε. ΤΗταν ένα μελετημένο σύνθημα. Ά ν δη
λαδή ή δουλειά θά πήγαινε καλά, νά έπινε εκείνος άπδ τδ ποτήρι της. Πέρασε λίγη
ώρα άνάμεσα άπ’ άστεΐα καί έξαφνα έγινε σιωπή. Οί ζωηρές φωνές των πελατών
σταμάτησαν. Τά βλέμματα όλων είχαν στραφή πρδς τήν πόρτα, άπ’ όπου ξεπρόβαλαν
τρεις αστυνομικοί.
—Τί συμβαίνει; ρώτησε ή κοκκινομάλλα σειρήνα, κυττάζοντας τούς άστυνομικούς πού είχαν πλησιάσει μιά παρέα καί έκαναν έρευνα στις ταυτότητές των.
Κάποιον θά ζητάνε τής είπε ή Βέττα, κυττάζοντας κι’ αύτή πρδς τδ μέρος τους.
"Οταν έφτασαν στδ τραπέζι τους, άπετάνθησαν στδν Ά ρ η .
—Νά μάς συγχωρείτε κύριε. Έ χ ε τ ε τήν καλωσύνη νά μάς δείξετε τήν ταυτό
τητά σας. Θά σάς ενοχλήσουμε λίγο: Μά τί νά γίν η ; Τδ καθήκον μας βλέπετε.
—Δυστυχώς τήν έχασα πρδ ήμερων.
—Καί γιατί δέν φροντίσατε νά τήν αντικαταστήσετε;
—Δέν είχα καιρό. Δουλειά πολύ στδ γραφείο.
—Τί εργασία κάνετε;
—Λογιστής.
—Λυπούμεθα πολύ άλλά είναι ανάγκη νά μάς άκολουθήσετε μέχρι τήν ’Ασφά
λεια.
Θύμωσε ό νέος. Τά μάτια του σκοτείνιασαν. Καί γιατί; Δέν είμαι κακοποιός.
- —Δέν είπαμε αύτδ κύριε.
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—Μά... για νά θέλετε νά τον πάτε στην ’Ασφάλεια... πετάχτηκε ή Βέττα.
—Δυστυχώς κοπέλλα μου. Δεν γίνεται άλλοιώς. Τό κακό είναι 6τι θά μάς
άκολουθήσετε καί σεις.
—Μπά; άλήθεια; έμεΐς έχουμε ταυτότητα.
—Μά... δεν πρόκειται γ ι’ αύτό. Σάς θέλουμε νά βεβαιώσετε γιά τον κύριο απ’
έδώ. "Οτι δηλαδή τον γνωρίζετε καλά. ’Ή μήπως δεν... είναι έτσι;
—Καλέ τί λέτε; πετάχτηκε ή σειρήνα. ’Ά ν δεν τον γνωρίζαμε καλά... πώς
θά τον κάναμε παρέα;
—’Ελάτε λοιπόν νά τό βεβαιώσετε αύτό στήν ’Αστυνομία. Δέκα λεπτά θά σάς
άπασχολήσοϋμε. "Υστερα, είσαστε έλεύθεροι. Πετάχτηκε ό στρογγυλοπρόσωπος
νέος άπό τή θέσι του πού μέχρι εκείνη τήν στιγμή παρακολουθούσε άμίλητος τή συζήτησι :
—Νά πάμε γιατί όχι; Είπε στήν παρέα του.
Στήν πόρτα τούς περίμενε ένα άστυνομικό αύτοκινητάκι. Μπήκαν όλοι μέ γέλοια λες καί συνέχιζαν τό γλέντι τους.
—’’Ωρες—ώρες, εσείς οί άστυνομικοί είσαστε μυστήριοι, άκούστηκε ή φωνή
τού "Αρη, ένώ τό αύτοκίνητο προχωρούσε γιά τήν ’Ασφάλεια. Γύρισε ό ένας άπό τούς
τρεις άστυνομικούς πού καθόταν μπροστά καί τον κύτταξε.
—Γιατί τό λές αύτό νέε μου;
—Μά... νά μάς χαλάσετε τό γλέντι γιά τό τίποτα;
—Έ , καλά τό συνεχίζετε κατόπιν, δέ χάλασε ό κόσμος.
"Υστερα άπό λίγη ώρα, τό αύτοκίνητο φρενάρισε έξω άπό τήν ’Ασφάλεια.
’Ανέβηκαν βιαστικά τά σκαλιά καί έφτασαν στο γραφείο τού Διοικητοΰ. Μόλις τούς
είδε έκεΐνος σηκώθηκε επάνω. Τό βλέμμα του έπεσε ειρωνικό στο ένοχο ζευγάρι,
πού στεκόταν μπρος του χαμογελώντας. ’Ακόμα δεν είχαν άντιληφθή τί είχε συμβή.
Σέ μιά στιγμή μιά κραυγή ξέφυγε άπό τό στόμα της κοκκινομάλλας. Τό βλέμμα της
καρφώθηκε μέ τρόπο πάνω στο γραφείο τού Διοικητοΰ. Μιά μικρή όμπρελλίτσα
άναπαύονταν ήσυχα-δίπλα άπό ένα μελανοδοχείο. Τό χοντρό της ξύλο νόμιζε κανείς
πώς είχε πάρει ψυχή καί κάγχαζε μπροστά στήν άφεντικιά του. "Ερριξε καί ό δι
πλανός της μιά ματιά. Τό χαμόγελο σβύστηκε άπό τά χείλη του. Μιά χλωμάδα
έκάλυψε τό ολοστρόγγυλο πρόσωπό του. Τά κατάλαβε δλα... Στράφηκε καί κύτταξε
μέ παραπονεμένο βλέμμα τον "Αρη, πού στεκόταν σέ μιά γωνιά μέ σταυρωμένα
χέρια.
—Μέ συγχωρεΐς φίλε, τού ψιθύρισε έκεΐνος. "Εκανα τό καθήκον μου.
.—Γιά πλησίασε πιο κοντά, είπε ό Διοικητής στή νέα. Κείνη έκανε λίγα δειλά
βήματα προς τά εμπρός.
—Τήν γνωρίζεις αυτή τήν όμπρέλλα;
"Ερριξε ένα φοβισμένο βλέμμα στο άντικείμενο. Σέ μιά στιγμή νόμισε πώς θά
λιποθυμούσε. "Υστερα ξαναβρίσκοντας τή σατανική ψυχραιμία της άπάντησε στα
θερά. ΟΧΙ.
—"Οχι, έ;... μήπως τήν γνωρίζει ό κύριος;
Τό βλέμμα του τώρα είχε πέσει αύστηρό στο χλωμό πρόσωπο τού παλληκαριοΰ. "Εμενε έκεΐνος σιωπηλός. Τό σαγόνι του έτρεμε ελαφρά καί τό πρόσωπό του
έσυσπάτο άπό άκαθόριστες γκριμάτσες. Τέλος, ξέσπασε σέ ένα σιγανό κλάμμα.
—Δέν φταίω έγώ, φώναξε, εκείνη μέ παρέσυρε, καί έδειξε τήν κοπέλλα.
—"Ασε τά κλάματα τώρα. Οί άνδρες δέν κλαΐνε. "Ελα... κάθησε σ’ αυτή τήν
καρέκλα καί πές τα μας άπό τήν άρχή. Πρόσεξε άν μάς κρύψης τίποτα θά είναι εις
βάρος σου... Νά.,.'πάρε καί τσιγαράκι. "Ετσι μπράβο. Καί τώρα, σ’ άκοΰμε.
Πριν άρχίση, γύρισε τό βλέμμα του καί κύτταξε τή φίλη του.
’Εκείνη τον πυρπόλησε μέ ένα βλέμμα πύρηνο, κοροϊδευτικό, γεμάτο μίσος.
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Αύτή ή ματιά της, φάνηκε νά τον έξηρέθησε. Θά σάς τά πώ όλα, φώναξε μέ
πείσμα, τραβώντας μια μεγάλη ρουφιξιά άπό τό τσιγάρο του.
—«Έ 8ώ καί ένα χρόνο, είχεν έρθει στο μαγαζί αύτή ή προσωπικότης απ’ έδώ
» καί έκανε μια χειρονομία προς τό μέρος της νέας. Ή ρ θ ε νά πιάση δουλειά ώς λο» γίστρια. Ά π ό την πρώτη στιγμή μέ παρέσυρε στά δύχτια της. ’Ήμουν τρελλός.
)> Δέν ήξερα τί έκανα. ’Ακόμα ξόδευα γ ι’ αύτήν καί τά χρήματα πού προορίζονταν
» γιά τήν οΐκογένειά μου. ’Εδώ καί τρεις περίπου μήνες, κάποιο βράδυ μοΰ άπαί» τησε νά κλέψω τό ένα μαργαριταρένιο περιδέραιο άπό τά δύο πού είχαμε στο μα» γαζί. ’Εγώ μόλις τό ακόυσα άνατρίχιασα. Αύτό δέν γίνεται τής είπα. Καί νά ήθελα
» άκόμα δέν θά μπορούσα. Στο πόστο αύτό δπως ξέρης είναι ό Λουκάς. Θύμωσε
)) εκείνη. ’Ακολούθησε ένα γερό καυγαδάκι. Μέ είπε δειλό, φαβιτσάρη, πώς δέν τήν
» άγαποϋσα καί δτι θά τελείωναν δλα μεταξύ μας. ’Έ φυγα άηδιασμένος κείνο τό
» βράδυ μέ τήν άπόφασι νά κόψω κάθε δεσμό μαζί της. ’Αργότερα, μέ τήν πάροδο
» τών ήμερών, κατάλαβα πόσο δύσκολο μοΰ ήταν αύτό. Τήν ήθελα. Τήν ποθούσα
» σάν κολασμένος. Έ ν α βράδυ, είχαμε κόσμο στο μαγαζί. Ή τα ν παραμονή Χρι» στουγέννων. "Ολοι μας είμαστε άπησχολήμένοι μέ τούς πελάτες. Ό Λουκάς
» προσπαθούσε νά πείση μιά πελάτισσα ν’ άγοράση κάποιο βραχιόλι. Στο τέλος τήν
» έπεισε. Κείνη τήν ώρα, κάποιος τον ζήτησε έπειγόντως στο τηλέφωνο πού ήταν
» κοντά στο ταμείο. Τον είδα νά συνομιλή μέ τά νώτα έστραμμένα. Κάποιο ζευγα» ράκι μπήκε καί προχώρησε προς τή βιτρίνα του. ’Επειδή εκείνος ήταν άπησχολη» μένος, έτρεξα έγώ νά τούς περιποιηθώ. Κείνη τήν ώρα ήμουν ελεύθερος. Τό ζευ» γαράκι έρριξε μιά ματιά καί τράβηξε προς τό βάθος».
—Ρολόϊ θέλουμε, μοΰ είπαν.
« Έ ρριξα μιά ματιά γύρω μου καί είδα πώς δέν μέ πρόσεχε κανείς.'Η βιτρίνα άνοιγε
» άπό τό επάνω μέρος. Μέ άστραπιαία ταχύτητα τήν άνοιξα καί άρπαξα τό κολλιέ,
» ρίχνοντάς το στήν τσέπη μου. "Ολα έγιναν τόσο γρήγορα, πού δέν μέ άντελήφθη
» κανένας. 'Ο καθένας άλλως τε κυττοΰσε τή δουλειά του. Τό άφεντικό ήταν προση» λωμένο στά ρέστα τής κυρίας, πού είχε άγοράσει τό βραχιόλι. Τήν άλλη μέρα, άνή» μέρα Χριστουγέννων, πήγα στο σπίτι της καί τής έδωσα τό κολλιέ.
«Μέ έκανες κλέφτη, τής φώναξα άγανακτισμένος. Κείνη κρεμάστηκε στο
«λαιμό μου.—Μά καλά, τή ρώτησα. Πότε θά τό φορέσης ; πώς ;
«"Οπότε μοΰ δοθή ή.,.εύκαιρία, μοΰ είπε μέ τό πιο φυσικό τόνο στή φωνή».
Κείνη τή μέρα πού έγινε στά σπίτια σας ή έρευνα, ποΰ τό είχατε τό περιδέραιο ;
— Στον ξαδελφό μου. Είναι όμπρελλάς. Αύτός κατασκεύασε τήν όμπρέλλα.
— Μπά ; καί ή ιδέα τοΰ σχεδίου ;
— Ποιάς άλλης, έκείνης. Κόβει τό γυναικείο μυαλό. ’Έ τσι μοΰ είπε θά είναι
άσφαλισμένα τά μαργαριτάρια μου. Ποιος νά φαντασθή δτι ή...όμπρέλλα...
— Καί δέν μοΰ λές, μέ τό βραχιόλι πώ ς έγινε ;
—«Θά σάς τό πώ καί αύτό. Άφοΰ πέρασαν λίγες μέρες, τής ήρθε ή ιδέα νά
ένοχοποιήσουμε τον Λουκά μέ τήν μέθοδο τοΰ.,.βραχιολιοΰ. ’Ή θελε νά τον ξευτελίση. Νά δείξη δτι αύτός είχε πάρει καί τό περιδέραιο.
—Καί γιατί αύτή ή προτίμησι ;
—Αύτό δέν τό ξέρω. Πάντως στον Λουκά είχε μιά εχθρική στάσι. Δέν ξέρω
γιατί. Προσπάθησα νά τή λογικεύσω.
—Τ ί μάς έκανε ό δυστυχισμένος ; ’Εσύ μιά φορά τό κολλιέ δέν ήθελες ; ’Ά 
φησε λοιπόν τό παιδί ήσυχο. Δέν μάς πείραξε σε τίποτα.
—Ά ν δέν πείραξε έσένα, πείραξε εμένα, μοΰ είπε μέ δόντια σφιγμένα.
—Δέν τή ρώτησες σέ τί ;
—Πολλές φορές. Μά δέν ήθελε νά μοΰ πή. Μέ είχε τυφλώσει ή άγάπη. Δέν
μποροΰσα νά τής χαλάσω κανένα χατήρι. Περίμενα λοιπόν τήν εύκαιρία τής.,.ένο-
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χοποιήσεως και δεν άργησε. Κείνο τό άπόγευμα ό Λουκάς ήταν άδιάθετος. Του
πονοΰσε τδ στομάχι. Τό άφεντικό τον συμβούλεψε να πεταχτή μέχρι τό καφενείο,
πού ήταν εκεί κοντά, να πιή ένα χαμομήλι. Στο μαγαζί ήταν ησυχία. Κείνη τήν ώρα
τό άφεντικό βγήκε για λίγα λεπτά έξω. 'Ένας ηλικιωμένος κύριος ζήτησε να ίδή τά
βραχιόλια μας. Έ τρεξα πρόθυμα να τον έξυπηρετήσω. ’Άνοιξα τήν βιτρίνα τοϋ Λουκά
καί του έβγαλα μερικά σχέδια. Φαινόταν όμως παράξενος. Δεν του άρεσε τίποτα καί
έφυγε" έβαλα πάλι τά χρυσαφικά στή θέσι τους, καί πήγα στο πόστο μου. Στήν τσέπη
μου βάραινε ένα βραχιόλι μέ χοντρή άλυσίδα. Σκέφθηκα τότε, ότι καλόν θά ήτο νά
άφηνα τήν.,.ένοχοποίησι γιά άργότερα. "Τστερα άπό δυο μέρες τουλάχιστον. Κι’
αύτό γιά νά μη γεννήσω καμμιά υποψία, επειδή κείνη τήν μέρα είχα πλησιάσει τό
πόστο τοϋ Λουκά. Ά π ό αύτά τά βραχιόλια είχαμε πολλά. Καί έτσι δέν έπρόκειτο
νά γίνη τόσο γρήγορα αισθητή ή άπουσία του. ’Έ τσ ι καί έγινε. Μετά άπό δυο μέρες,
τό άπόγευμα, μέ τήν πρόφασι ότι έπήγα νά πάρω τό μαντήλι μου, έρριξα μέ τρόπο
τό βραχιόλι στή τσέπη τοϋ παλτού του. 'Ο κίνδυνος νά μέ ύποψιασθοϋν άπεκλείετο.
Προηγουμένως είχαν μπή καί άλλοι στο δωματιάκι πού κρεμούσαμε τά παλτά μας.
Αυτή είναι όλη ή ύπόθεσις. Τά πάρα κάτω, άσφαλώς θά τά γνωρίζετε».
—Μά γιατί θέλησε νά κάνη ένα τέτοιο κακό στο νέο ; τί τής έκανε ;
—«Σάς είπα. Δέν θέλησε ποτέ νά μοΰ τό πή».
Τώρα θά τό πή σέ μάς. ’Έ . δεσποινίς ; Δέ μίλησε εκείνη. Καθόταν σέ μιά γωνιά
καί έμοιαζε σάν νά βρισκόταν σέ κάποιον άλλον κόσμο. Τό στητό της κορμί είχε
κυρτώσει μονομιάς. Τό στήθος της φούσκωνε.
—’Έ λα κοπέλλα μου. Μιά λέξι άκόμα καί τελειώνουμε. Σέ τί σέ πείραξε ό'
Λουκάς ; ’Εκείνη έξακολουθοΰσε νά μένη άφωνη. ’Έβγαλε τό μαντηλάκι της καί
σκούπισε δυο δάκρυα πού είχαν κυλήσει στά ώραΐα μαγουλά της. Τήν κύτταξαν
περίεργα. "Τστερα άπό λίγο, ή φωνή της άκούστηκε σιγανή, πονεμένη.
—Δέν μπορούσα νά άνθέξω τήν περιφρόνησί του...’Ενώ όλοι οΐ ..άνδρες μέ
θαυμάζουν, αύτός δέν καταδέχτηκε ποτέ του νά μοΰ ρίξη μιά...ματιά. Πλήγωσε τον
εγωισμό μου. Δέ μπορούσα νά τοϋ τό συγχωρήσω ποτέ αύτό καί ζητούσα τήν εύκαιρία νά τον εκδικηθώ. Μά τώρα μετάνοιωσα.
Οί άνδρες κυττάχτηκαν χαμογελώντας. Γέλασε καί ό Διοικητής.—Δύστυχε
Λουκά.—Πήρε υστέρα στά χέρια του τήν όμπρέλλα καί τήν άνοιξε.
—Συμπαθητική όμπρελλίτσα έ, παιδιά ;
—Συμπαθητική καί...μαγική, έκανε ό Ά ρης.
Τό χέρι τοϋ Διοικητοΰ στριφογύρισε μερικές φορές τό ξύλο τής όμπρέλλας.
Οί παρευρισκόμενοι άνδρες τής ’Αστυνομίας έβλεπαν κατάπληκτοι τον παράξενο...
διαμελισμό της. Θαύμασε γιά λίγο τά μαργαριτάρια μέσα στή φούχτά του καί υστέρα
τά ξανάβαλε προσεχτικά στή θέσι τους, κουνώντας σκεπτικός τό κεφάλι. «Ζ η τ ήσ α τ ε τ ή γ υ ν α ί κ α», πρόφερε σιγανά.
’Έ ξω , ή Μαρτιάτικη νύχτα είχε σμίξει μέ τό δροσερό αεράκι καί σιγανοκουβέντιαζαν. ’Ενώ ψηλά στον ούρανό ένα διαβατάρικο συννεφάκι τούς παρακολουθούσε
ζηλόφθονα.

Η ΠΑΓΙ ΔΑ
'Υπό κ Α Λ ΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ, ’Αστυνόμου Β'

«Τό ότι μέ παρακολουθούσαν, δέν”ύπήρξε άμφιβολίαΛΓι’ αύτό σέ όλη τή δια
δρομή διερωτόμουν: «θά τα καταφέρω άράγε;» σφίγγοντας ταύτοχρόνως δλο καί
περισσότερο τδ χαρτοφύλακα πού κρατούσα, στο στήθος μου.
Το ταξί προχωρούσε άργά σαν... χελώνα μέσα στο πανδαιμόνιο τής μεσημβρι
νής κινήσεως των κεντρικών δρόμων τής μεγαλουπόλεως. ’Από στιγμή σέ στιγμή,
σέ κάθε άπότομο σταμάτημα τού αυτοκινήτου περίμενα κάτι να συμβή: κανένα...
έμπόδιο, καμμιά βλάβη ή σύγκρουσις, ένας άθόρυβος πυροβολισμός, καμμιά παγίδα
άπό κείνες πού είναι άδύνατον να τής φαντασθής. Γιατί, πού μπορεί κανείς να ξέρη
τί τον περιμένη δταν τύχη καί βρεθή άνάμεσα στούς τρομερούς πλοκάμους αύτοϋ
τού τέρατος πού λέγεται κατασκοπεία; 'Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι άπό πάνω μου.
Βρισκόμουνα σέ μεγάλο κίνδυνο!».
*
* *
«Αύτή ή ιστορία πού πρόκειται να σοΰ διηγηθώ» συνέχισε ό φίλος μου Α σ τυ 
νόμος «X», άνάβοντας ένα άπό τ ’ άναρίθμητα τσιγάρα πού έκάπνιζε, «μοϋ συνέβη
προ έτών, στά μαύρα χρόνια τής κατοχής στήν Αίγυπτο πού είχα καταφύγει καταδιωκόμενος, δπως καί τόσοι άλλοι, άπό τούς Γερμανούς.
'Υπηρετούσα τότε στο Γραφείο άντικατασκοπείας τού Γεν. ’Επιτελείου καί
μια μέρα διετάχθην να μεταφέρω κάτι άκρως άπόρρητα «ύψίστης εθνικής σημασίας»
δπως μοΰ είπαν, έγγραφα, άπό τήν ’Αλεξάνδρεια στο Κάϊρο. Π ίταν γνωστό δτι μια
μεγάλη δύναμις «ένδιεφέρετο» τόσο πολύ γιαυτά, ώστε θά κινούσε «πάντα λίθον»,·
νά τά ...πάρη.
«Πρόσεξε! τά μάτια σου δεκατέσσερα! κανείς δέν ξέρει τί πρόκειται νά συ» ναντήσης σ’ αύτή τήν άποστολή μοΰ είπε ό προϊστάμενός μου, ένας Συνταγματάρ» χης, καθώς μοΰ ένεχείριζε τον χαρτοφύλακα μέσα στον όποιον ύπήρχον τά πολύ» τιμά έγγραφα. ’Έχουμε νά κάνωμε μέ πανούργους καί επικινδύνους άντιπάλους,
» τό ξέρεις. Καλό ταξίδι καί καλή τύχη».
Τά έγγραφα θά παρεδίδοντο σέ ένα πράκτορα τής Ίντέλιντζες Σέρβις τον
όποιον δέν έγνώριζα, παρά μόνον δτι έλέγετο "Ο σ κ α ρ, ήταν άρχιτέκτων καί
διατηρούσε γραφείο μέσα στήν πόλι.
Τήν επομένη ήμέρα λίγο πριν τό μεσημέρι, βρισκόμουνα στο Κάιρο. 'Όλα
είχαν πάει καλά. Στο Σιδηροδρομικό δμως Σταθμό φαινόταν σαν... νά άλλαζαν τά
πράγματα! ! Κοντά στή στενή καγκελωτή έξοδο τού Σταθμού αίσθάνθηκα τό βλέμμα
ενός άνθρώπου, ό όποιος έστέκετο εκεί πλησίον καί παρ’ δλες τις προσπάθειες πού
κατέβαλα νά φαίνομαι άδιάφορος, διάβασα καθαρά μέσα σέ κείνο τό βλέμμα τό...
μεγάλο του ενδιαφέρον! «’Ά ! αυτός είναι» είπα καί περίμενα. Πήγα σ’ ένα τηλ/κό
θάλαμο καί πήρα τον άριθμό τού πράκτορος. Μιά χονδρή φωνή άκούστηκε άμέσως:
«’Εδώ άρχιτέκτων ’Όσκαρ» κι’ έγώ τού άπήντησα: «Θά ήθελα νά μιλήσωμε γιά
κείνα τά σχέδια τού άλευρομύλου». Ά πόλυτος'σιγή, καί μετά άπό λίγο ή ίδια φωνή

4252

Άλεξ. Κροκίδη

άπήντησε. «Μάλιστα έλάτε τώρα άμέσως». Αύτές ήταν οί συνθηματικές φράσεις,
καί αύτό έσήμαινε: "Ολα έν τάξει. Ά λλα ή σαν πράγματι έν τάξει;
Βγήκα άπό το Σταθμό καί στάθηκα στο πεζοδρόμιο. Τώρα ήμουν βέβαιος
ότι μέ παρακολουθούσαν. Φώναξα ένα ταξί άπό τή σειρά πού ήταν μπροστά μου καί
πήδησα μέσα. Ε ίπα στον οδηγό τη Διεύθυνσι του άρχιτέκτονος. Έθεώρησα άσκοπο
καί έπικίνδυνο νά «μπλεχτώ» μέ ψεύτικες διευθύνσεις καί άλλες περιπέτειες. ΤΗτο
φανερόν ότι... «αυτοί» έγνώριζαν ποιόν ζητούσα. Νά μοΰ επιτεθούν; δέν ήτο καί
τόσο εύκολο μέσα στούς κεντρικούς δρόμους τής πόλεως, άσφαλώς όμως θά παροσπαθοΰσαν νά μοΰ πάρουν τά έγγραφα μέ κανένα άλλο τρόπο μέ πανουργία, μέ καμμιά παγίδα...
Τότε σκέφτηκα: «Στο χαρτοφύλακα τά έγγραφα δέν ήσαν άσφαλή» καί χωρίς
ν’ άφήσω τά μάτια μου άπό τον οδηγό, άνοιξα γρήγορα την τσάντα, πήρα τά έγγραφα
καί τά έχωσα μέσα στον κόρφο μου. Στο χαρτοφύλακα έμειναν δυο παληές εφημε
ρίδες.
Τό αύτοκίνητο σταμάτησε μπροστά άπό ένα τεράστιο κτίριο μέ γραφείαπήδησα έξω, πλήρωσα καί προχώρησα στην ε’ίσοδο τού μεγάρου. Παραπλεύρως τής
εισόδου είδα τήν φίρμα τού γραφείου. Διάβασα: Ά ρχιτέκτων Ό σ κ α ρ 3ον πάτωμα.
Μπήκα άπό τήν περιστροφική πόρτα τού μεγάρου καί ευχόμουν νά μέ βοηθήση ό
Θ εός! "Ενα κενό άσανσέρ άνέβαινε άπό τό βάθος. Μπήκα μέσα, πλήν τή τελευταία
στιγμή πήδηξε κι’ ένας κοντό-χονδρος, μέ ψάθα κατεβασμένη ώς τά μαύρα γυαλιά
πού φορούσε, κι’ άδιάφορος κυττοΰσε στο πάτωμα. ’Έσφιξα τήν τσάντα όσο μπορούσα
περισσότερο. Πρώτο πάτωμα, δεύτερο, τρίτο, πήδηξα έξω. Πήδηξε κι’ ό άλλος.
Μιά μικρή πλάκα στον τοίχο έγραφε: Ά ρχιτέκτων ’Ό σ κ α ρ άριθ. Τ12. Προχώρησα
κατά μήκος στον ήσυχο διάδρομο. Πίσω άπό μία πόρτα άκουσα γυναικείο γέλοιο,
καί μίσω άπό μία δεύτερη, τά πλήκτρα μιας γραφομηχανής. Έ φθασα στο 112, πάλι
μιά μικρή ταμπέλα έγραφε: Ά ρχιτέκτων ’Ό σ κ α ρ έκτύπησα... άνέπνευσα! ’Επί
τέλους είπα ή άποστολή μου έληξε. "Ολοι οί φόβοι πού είχα πριν άπό μισή ώρα ήσαν
αδικαιολόγητοι.
Μπήκα μέσα. ΤΗταν ένα μικρό, άλλά φωτεινό δωμάτιο. 'Ένας ισχνός μισοάσπρομάλλης κύριος πού καθόταν πίσω άπό ένα μετάλλινο σωληνωτό γραφείο, σηκώ
θηκε, άφησε τήν πίπα του πάνω στο τασάκι χαμογέλασε καί μού είπε: «’Ονομά
ζομαι ’Ό σ κ α ρ , σας περίμενα. Παρακαλώ καθήστε». Κάθησα σέ μιά άπό τις δύο
άναπαυτικές πολυθρόνες. Ανταλλάξαμε μερικές άφηρημένες κουβέντες. ’Εγώ έν τώ μεταξύ άρχισα νά έρευνώ τό γελαστό συνομιλητή μου μέ τό άψογο
καλοκαιρινό ντύσιμο καί τά άσπρα μαλλιά. Παρακολουθούσα άκόμη καί τό κάπνι
σμα τής πίπας του. ΤΗταν όπως σοΰ είπα, ένα πολύ μικρό δωμάτιο καί μέ μιά ματιά
είδα όλα όσα ύπήρχον μέσα έκεΐ:
’Απέναντι ήταν ένα ντουλάπι μέ άνοιχτές πόρτες. Πάνω στά ράφια υπήρχαν
μερικοί ρόλοι χαρτιά, υλικά σχεδιάσεως καί μερικοί πίνακες ιχνογραφίας. Στο επάνω
ράφι, μερικά βιβλία καί φάκελλοι. Παραπλεύρως άπό τό ντουλάπι κρεμότανε ένας
καθρέπτης. Δύο άναπαυτικές πολυθρόνες, όπου στή μία καθόμουν εγώ καί μπρος
άπό κάθε μιά ένα μικρό τραπεζάκι καί πάνω στο καθένα άπό αύτά, ένα μπρούτζινο
άγαλματάκι καί ένα στακτοδοχεϊο. Στο ράφι τού παραθύρου ένα μικρό βαζάκι μέ
πρασινάδα. Κατόπιν τό σωληνωτό μετάλλινο γραφείο μέ γιάλινη πλάκα, πάνω στήν
οποίαν εύρίσκετο ένα έπιτραπέζιο ρολόι, ένα βάζο μέ κόκκινα γαρύφαλα, ένα κουτί
σπίρτα, ένα τασάκι καί μερικά μολύβια. Πίσω άπό τό επίσης μετάλλινο κάθισμα,
όπου ό γελαστός πράκτώρ καθόταν, τίποτε.
«’Έ χω εντολή νά σάς παραδώσω αύτά τά πράγματα όπως είναι χωρίς νά τά
άνοίξω» τού είπα. Κούνησε τό κεφάλι, άπλωσε τό χέρι του καί πήρε τό χαρτοφύλακα
μέ τις... εφημερίδες!

Παγίδα
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Λίγα λεπτά αργότερα βρισκόμουνα στήν είσοδο του μεγάρου. Στάθηκα λίγο,
έρριξα μια ματιά στην πινακίδα καί είπα «καλή δουλειά» κι’ ετρεξα στήν άπέναντι
στοά, όπου χώθηκα πίσω άπό μιά βιτρίνα, άπ’ όπου παρακολουθούσα τήν είσοδο
τοϋ μεγάρου.
Δέν περίμενα καί πολύ. Στήν αρχή βγήκε ό καντόχονδρος τοϋ άσανσέρ μέ τό
ψαθάκι καί τά γυαλιά. ’Ασχολήθηκε λίγο μέ τήν πινακίδα, κατόπιν μπήκε σέ ένα
αυτοκίνητο πού περίμενε άπ’ έξω καί πήγε μέχρι τή γωνιά όπου στάθηκε. Μετά
άπο λίγο φάνηκε κι’ ό άσπρομάλλης μέ τήν τ σ ά ν τ α στά χέρια, προχώρησε γρή
γορα στο αυτοκίνητο πού περίμενε καί... έξηφανίσθησαν.
*
Sic s|e
’Επέστρεψα πάλι στο μέγαρο. Κύτταξα τήν πινακίδα τής εισόδου. ’Έγραφε:
Ά ρχιτέκτω ν ’Ό σ κ α ρ , 6ον πάτωμα, λίγα λεπτά αργότερα τά έγγραφα εύρίσκοντο
έν άσφαλεία...
«Πολύ ένδιαφέρουσα ιστορία» είπα στο φίλο μου «ήταν μία παγίδα» στημένη
αριστοτεχνικά. ’Αλλά σέ παρακαλώ, πώς κατάλαβες τήν άπάτη; 'Ό τι δηλαδή δέν
ήτο αύτος ό πραγματικός πράκτωρ,ώστε άντί τών έγγράφων νά τοϋ δώσης τήν τσάντα
μέ τις έφημερίδες;
«Θά ήταν προτιμότερο, νομίζω, αυτή τήν έρώτησι νά τήν ύποβάλης στούς
άναγνώστες σου» μου άπήντησε.
Συνεφώνησα καί τήν ύποβάλλω (‘).
1. Ή λύσις θά δοθή στο έπόμενον. Έ ν τώ μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώσται μας αστυνο
μικοί νά άποστείλουν μέχρι της 20ης Ίανουαρίου έ.έ., τάς απαντήσεις των καί θά δημοσιευθή
ή ορθή πού θά λύση το πρόβλημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Αυτοκίνητα λεωφορεία καί φορτηγά, άμαξες, κάρρα καί χειραμάξια (καρροτσάκια),
απαγορεύεται νά σταθμεύουν ατούς δρόμους, εκτός μόνον όταν αποβιβάζουν ή
παίρνουν επιβάτες, καθώς καί όταν φορτώνουν ή ξεφορτώνουν έμπορεύματα.

Π ΟΙΗΜΑΤA

ΣτοΟ Μούσκου μας τό μνήμα
Μέσ’ τδν καπνό του λιβανιού
καί στον άχνδ του καντηλιού,
άνάερες φαντασίες,
θείες βλέπω οπτασίες.
*
Νεράιδων ξέγνοιαστο χορδ
πάνω στο μνήμα τδ ξερό,
« Νεραϊδογεννημένου
Μούσκου — Λευτερωμένου ».
*
Μέσ’ άπ’ τδν νεραϊδόκοσμο,
πού σιγοτραγουδοΰσε,
αντήχησε στδν άκοσμο
σαρκοφαγάνα λόγγο
— μυστήριο γεννούσε —■
ασμα άσμάτων
άφθαστο σ’ ύμνο καί φθόγγο
— άσμ’ άθανάτων —
*
ΤΗταν νεραϊδολευτεριά
αύτή πού υμνωδούσε
—Τδ Μοΰσκο ξύπνησε γλυκά
ό ήχος, π ’ άντηχοΰσε —
*

Καί ως έπρόβαλε εύθύς,
ό νιδς έξω άπ’ τδ μνήμα,
ή Λευτεριά τδν άρπαξε
σ’ ένα ερωτύλο κύμα
— τδ πρώτο της τδ θύμα —
*
Κ ι’ ένώ τριγύρω τά βιολιά
Θεών ύμνους ηχούσαν,
έκεΐνος χόρταινε φιλιά
τών νεραιδών, πού κάθε μιά
στδ μάγουλό του σκοΰσαν.
*
Καί λάγνα ξάπλωσε, γλυκά
στής Λευτεριάς την άγκαλιά
— Συμπόσιο έρωτικό,
αιώνιο μέ τ ’ άγερικό,
τής Λευτεριάς στδ κύμα
τδ εαρινό, πάν’ άπ’ τδ μνήμα —
Σ . Χανδρης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Επιτυχίες
Εκπομπής
’Αστυνομίας
Ύπό χ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ , Άρ/ίφύλαχος

—’Ενώ τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής έκπομπής τής ’Αστυνομίας εξα
κολουθούν πάντα να συγκινοϋν καί νά ένθουσιάζουν χιλιάδες άκροατές τους, οί επι
τυχίες τής 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών τής ’Αστυνομικής Σχολής διαδέ
χονται ή μία τήν άλλη...Καί μάλιστα καλλιτεχνικές έπιτυχίες διεθνούς άξίας. "Ο,τι
για τούς άλλους θεωρείται άκατόρθωτο, το έπραγματοποίησε ή ’Αστυνομική ’Εκπομπή,
δικαιώνοντας τη φήμη της...
Διάσημοι ξένοι καλλιτέχνες, πού έχουν έκατομμύρια φίλους σ’ δλον το κόσμο,
καλλιτέχνες φορτωμένοι μέ βραβεία καί τίτλους, πού έχουν κυριολεκτικώς θριαμ
βεύσει σε φίλμς άξέχαστα, καλλιτέχνες πού χειροκροτήθηκαν άπο βασιλείς καί
προσωπικότητες του κόσμου, περνώντας άπ’ την Ελλάδα έδέχθηκαν προθυμότατα
νά προσφέρουν τήν πολύτιμη καλλιτεχνική τους βοήθεια στήν ’Εκπομπή τής ’Αστυ
νομίας.
’Έ τσ ι ή ’Αστυνομική ’Εκπομπή, μέ βήμα ταχύ, προχωρεί στήν τελειότητα,
αυξάνοντας κάθε βδομάδα τις χιλιάδες τών φίλων της.
’Αρχίζουμε άπο τήν Σοφία Λώρεν, τή γλυκειά καί άκαταμάχητης γοητεία
’Ιταλίδα αυτή στάρ πού άπ’ οπού πέρασε ξεσήκωσε έναν πρωτοφανή ενθουσιασμό...
'Η Σοφία Αώρεν λοιπόν, όταν τήν έπισκεφφήκαμε στο ξενοδοχείο της, στά
θηκε κοντά μας σάν ένα άπλο κορίτσι, σάν μιά παληά καί ειλικρινής φίλη μας...
ΤΗταν δειλινό... ένα πολύ ήσυχο δειλινό, πλημμυρισμένο χρώματα, ήχους,
ζωή... Καί ή Σοφία Λώρεν, μονάχη μέσα στο δωμάτιό της, έγραφε ένα γράμμα στήν
πατρίδα της, όταν χτυπήσαμε διακριτικά τήν πόρτα...
Μάς άνοιξε χαμογελώντας... Τά λίγα ιταλικά πού ξέρουμε, κοντά στά λίγα
'Ελληνικά τής Σοφίας, έφτειαξαν μιά ιδιόρρυθμη γλώσσα, πού είχε μέσα της κάτι
το έγκάρδιο, το αληθινό...
’Εκείνη τή στιγμή ή Λώρεν δέν ήταν ή κοσμοαγάπητη βεντέττα του κινημα
τογράφου... ΤΗταν μιά χαριτωμένη κοπέλλα... Τίποτε άλλο. Ούτε ήθοποιίες, ούτε
στόμφοι, ούτε πόζες...
Πολλά γράφτηκαν καί λέχτηκαν γ ι’ αυτή τήν γυναίκα, καί ή στήλη αύτή δέν
θά έπιχειρήση νά προσθέση τίποτε! άλλο, γιατί άλλη είναι ή άποστολή της...
Γιά μερικούς δμως φίλους άναγνώστες πού έπιμένουν νά τούς κάνουμε καί μία
περιγραφή τών ξένων πού συναντάμε, ώστε νά ένημερώνεται καί ό άστυνομικός κό
σμος, άπο άστυνομικούς συντάκτες, πάνω στά καλλιτεχνικά ζητήματα, θέλουμε
απλώς νά πούμε τή γνώμη μας, έκτος προγράμματος φυσικά.
'Η Σοφία Λώρεν λοιπόν δέν είναι ό τύπος τής πραγματικά όμορφης γυναίκας...
Δέν είναι καλλονή... ’Έ χει δμως μιά παράξενη προσωπικότητα, δυνατή καί γοητευ
τική. Δέν είναι άκριβώς σέξ αύτό πού έχει. Είναι κάτι άλλο. "Ενα πληθωρικό ξεχείλισμα θηλυκότητος, προσαρμοσμένης δμως αύστηρά πάνω σέ μιά άδάμαστη θέληση.
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Σέ υποχρεώνει νά τήν προσέξης, νά τήν σεβαστής, άλλά καί να τήν θαυμάσης μαζί.
Τα μάτια της, τά χείλη της, τό σώμα της ΰπηρετοϋν μέ στρατιωτική πειθαρχία τή
θέλησή της πούναι μία: ν’ άρέση καί νά ευχάριστη.
Κάτω όμως άπ’ αύτδν τον φιλάρεσκο εγωισμό της, κρύβει προσεκτικά μιά
καρδιά πολύ κοριτσίστικη άκόμα. Δέν μεγάλωσε δέν τήν πλάνεψαν τά χειροκροτή
ματα των θαυμαστών της. Μένει πάντα ή μικρή κοπέλλα, πού ξεκίνησε άπ’ τό χω 
ριό της νά βρή τήν τύχη της. Καί μοιάζει σάν νά πιστεύη δτι δέν βρήκε αυτό πού
ζήτα.
Ά λλά άρκετά νομίζουμε γιά τήν Σοφία Λώρεν, τήν γυναίκα, τήν καλλιτέχνιδα,
τήν μεγάλη στάρ. Ά ς ξαναγυρίσουμε πίσω, στήν ανοιχτή πόρτα του ξενοδοχείου
της, δπου μάς υποδέχεται γελώντας.
«—Περάστε», λέει, δείχνοντας ένα κάθισμα.
Πήγαμε νά της πούμε τό λόγο της έπισκέψεώς μας, άλλά μάς διέκοψε:
«—Ξέρω... Ξέρω... ’Από τή στολή σας κατάλαβα ποιοι είστε καί τί θέλετε.
Είστε της ’Εκπομπής της ’Αστυνομίας. Δέν είναι έτσι; Καί θέλετε μιά συνέντευξη.
Σύμφωνοι;...»
«—Μάλιστα, Δνίς Σοφία, άλλά πώς τό καταλάβατε;...»
Χαμογελάει, άνοίγοντας ένα κουτί μέ ’Ιταλικά φοντάν.
«...Πάρτε...» μάς ξαναλέει καί κάθεται στήν άλλην πολυθρόνα, κοντά στο
παράθυρο...
«...Λοιπόν πού λέτε, ακόυσα καί άλλου νά γίνεται λόγος γιά τήν ’Εκπομπή τής
’Αστυνομίας. ’Έ χετε συναντήσει καί άλλους ξένους καλλιτέχνες, καί σάς περίμενα.
Αυτό είναι δλο. ’Εκτιμώ καί άγαπώ πολύ αύτές τις προσπάθειες, δταν μάλιστα προέρχωνται άπό άνθρώπους πού έχουν ένα τόσο δύσκολο καί σκληρό έργο. Αυτό λεπτύ
νει τήν άποστολή τους. Μήν περιμένετε νά σάς άρνηθώ. Δέχομαι. Μένει μόνο νά
κανονίσουμε σέ ποιά γλώσσα θέλετε νά μλήσω. Γιατί αν προτιμάτε Ελληνικά, θά πε
ριμένετε μιά βδομάδα άκόμη νά τά μάθω...»
«—...Π ώ ς είναι δυνατόν τόσο γρήγορα;» τήν ρωτούμε άπορημένοι.
Ξαναγελά άβίαστα, παίρνει κι’ άλλο γλυκό άπ’ τό κουτί καί συνεχίζει:
«—Τίποτε δέν είναι άδύνατον γιά κείνον πού θέλει. Κι’ εσείς θέλατε καί έπιτύχατε. "Οσο σκέφτουμαι τήν επιμονή σας συγκινοΰμαι. Περάσατε άπό ζώνες πολ
λές γιά νά φτάσετε ίσαμε έδώ. Διατυπώσεις, άρνήσεις, καλλιτεχνικά γραφεία, κινη
ματογραφικά συνεργεία, δλα στάθηκαν εμπόδιο. Ά λλά τά υπερπηδήσατε. Μ’ άρέσει ή έπιμονή. Σ ’ δλους τούς καλλιτέχνας άρέσει. Κουραστήκατε πολλές μέρες. Δέν
είναι έτσι;...»
«—Ακριβώς. Κι’ δλα αύτά γιατί οί άκροαταί μας μάς τό ζητούν νά σάς άκούσουν. Δέν μπορείτε νά φαντασθήτε πόσο σάς άγαποΰν έδώ στήν Ελλάδα...».
Ά λλά ή Σοφία μάς διακόπτει, καί σοβαρή τούτη τή φορά, συνεχίζει:
«—ΚΓ εσείς δέν ξέρετε πόσο εκτιμούμε τήν ’Αστυνομία τής Ελλάδος. "Οσοι
ήρθαν έδώ, αύτό μάς είπαν. Είστε εύγενεΐς, ύψηλόσωμοι, καλοντυμένοι, έχετε τάκτ
καί προσήλωση στο καθήκον σας. Είστε ένα ώριμο Αστυνομικό Σώμα. Καί ένώ ζήτε
σ’ ένα ταραγμένο κομμάτι γής, άνάμεσα σ’ ένα λαό πού άγωνίζεται έναντίον φίλων
καί έχθρών, έσεΐς καταφέρνετε νά κρατάτε τήν ισορροπία. Μπράβο σας. Κάθε φωτο
γραφία πού τραβούν οί ξένοι έπισκέπται τής Ελλάδος, έχει μέσα καί ένα άστυφύλακα. Αύτός συμβολίζει πιο πολύ τή γαλήνη τής ένδοξης καί ταραγμένης ιστορίας
σας...».
Έ δώ τήν διακόπτουμε έμείς:
«—’Εάν έπιτρέπεται, Δνίς Λώρεν, θά δίνατε τή συγκατάθεσή σας νά γράψουμε
αύτά τά λόγια σας στό περιοδικό μας;...».
«—...Εύχαρίστως. Μαζί μέ τούς θερμούς χαιρετισμούς καί τις εύχές μου στούς
"Ελληνας άστυνομικούς...».
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"Υστερα ή Σοφία Λώρεν μας μίλησε για την δουλειά της, για τά όνειρά της,
για τό σπίτι της, για τό πρώτο της φλέρτ, για τό καινούργιο φιλμ πού πρόκειται νά
γυρίση. Ζήτησε άκόμα πληροφορίες για την ’Αθήνα, για την ’Αστυνομία, για τον
Ελληνικό Λαό, καί ιδιαιτέρως για τούς άστυφύλακες τής Τροχαίας, πού—όπως μάς
είπε—είναι ή άδυναμία της.
Μάς διέκοψεν όμως ένα τηλεφώνημα. "Ενα επείγον τηλεφώνημα πού την καλοϋσε σ’ ενα γνωστό κέντρο των ’Αθηνών. Τότε έστράφηκε σέ μάς καί είπε, καθώς
έκλεινε το φάκελλο πού είχε μπροστά της:
«—...Κρίμα. Πρέπει νά φύγω. Πάντως πρέπει νά ξέρετε οτι τέτοια συνέντευξη
δέν έδωσα πουθενά άλλου. Καί τόσην ώρα μάλιστα. Χαίρουμε πού γνώρισα "Ελληνες
άστυνομικούς. Ώρβουάρ λοιπόν γιά την Τρίτη...».
*
* *
^
Μιά τόσο ήσυχη, τόσο γαληνεμένη, τόσο ζεστή συνέντευξη, μάς έδωσε ή Σοφία
Αώρεν, μέσα στο κομψό δωματιάκι της στο ξενοδοχείο της «Μ. Β ΡΕΤΤΑ Ν ΙΑ Σ».
Μιά πρωτότυπη συνέντευξη, μέ βάση τήν ευγενική διάθεση καί τήν ευχάριστη πα
ρέα. Μιά συνέντευξη δίχως τύπους καί έπισημότητα, μακρυά άπό τό θόρυβο, τή
λάμψη καί τά μεταξωτά...
'Η ’Αστυνομία είχε επιτύχει ένα άλησμόνητο καλλιτεχνικό «τέτ—ά—τέτ»
μέ τήν ’Ιταλίδα γόησσα, καί είχε καταφέρει νά τήν ένθουσιάση.,.Τά «’Αστυνομικά
Χρονικά» σάν πρεσβευτές τής ’Αστυνομικής ’Ιδέας, εκπροσωπήσανε τό ’Αστυνομικό
Σώμα, μέσα στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο τής Χώρας μας, σέ μιά φιλική συνομι
λία μέ τήν Σοφία Λώρεν, τήν γυναίκα πού γνώρισε τή μεγαλύτερη δόξα στον κόσμο...
Δυστυχώς όμως τήν Τρίτη τό ραντεβού μας ματαιώθηκε. Ή Σοφία Λώρεν
είχε πάει στήν "Υδρα, γιά τό γύρισμα τής ταινίας : «Παιδί πάνω στο Δελφίνι» τού
Γιάν Νεγκουλέσκο... "Υστερα έφυγε ξαφνικά γιά τήν ’Ιταλία...
Στο ’Αεροδρόμιο όμως θυμήθηκε τήν ’Αστυνομία καί τής πρόσφερε ένα πολύ
τιμο δώρο, πού άλλοι θά πλήρωναν πολλά χρήματα γιά νά τ ’ άποκτήσουν. Τής χά
ρισε τό τραγούδι πού τραγουδά ή ίδια στήν ταινία της, πού τό τραγουδά Ελληνικά,
τό γνωστό τραγούδι: «Τί είναι αυτό πού τό λένε άγάπη». Κανείς δέν τό είχε αυτό
τό τραγούδι. Ούτε σέ δίσκους είχε κυκλοφορήσει. Καί μετεδόθη γιά πρώτη φορά,
κατ’ άποκλειστικότητα άπό τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας, καί προκάλεσε χίλιες
χιλιάδες ενθουσιώδη σχόλια.
'Η Ε κπομπή τής ’Αστυνομίας παρουσίασε μόνο τή Σοφία Λώρεν στο τραγούδι
αυτό. Είναι μιά επιτυχία, μοναδική, στο είδος τ/)ς, πού έπεισε έχθρούς καί φίλους
ότι ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είναι ή ζηλευτή εκπομπή τών μεγάλων
καί θαυμαστών καλλιτεχνικών επιτυχιών καί εκπλήξεων...
’Από τή στήλη αυτή τού περιοδικού, νοιώθουμε τήν υποχρέωση νά ευχάριστή
σουμε θερμά τήν γλυκειά ’Ιταλίδα στάρ, γιά τήν καλωσύνη τΓ;ς. Καί τής υποσχόμαστε
νά θυμώμαστε πάντα μέ συγκίνηση τήν θαυμάσια αύτή καλλιτεχνική προσφορά της...
*
•fc j|c
Καί οί επιτυχίες τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας συνεχίζονται. Τώρα βρισκό
μαστε στο ξενοδοχείο «ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ » τής πλατείας Συντάγματος,
περιμένοντας ύπομονετικά έναν άλλο'ν εκλεκτό επισκέπτη μας: τον ’Ιταλό Καθηγητή
Πανεπιστημίου, καί δημοσιογράφο τών έφημερίδων «Ρ Ε Σ Τ Ο ΝΤΕΛ ΚΑΡΛΙΝΟ»
τής Βολωνίας, καί «ΓΚ Α ΤΣΕΤΤΙΝ Ο » τής Βενετίας κ. Φράνκο Μαράνο.
Είναι μεσημέρι καί τό σαλόνι τού κομψού ξενοδοχείου είναι γεμάτο άπό κάθε
λογής ξένους... Κάποια στιγμή ένας γκρούμ, μάς πλησιάζει καί μάς άναγγέλλει ότι
ό κύριος Μαράνο ήρθε, καί μάς περιμένει στο δωμάτιό του.
’Ανεβήκαμε μέ τό άσανσέρ, μαζί μέ τό μαγνητόφωνο τής Σχολής. Χτυπήσαμε
τήν πόρτα, καί βρεθήκαμε μπροστά σ’ ένα ψηλό, άδύνατο άνδρα, μέ γκρίζα μαλλιά.
Ή τα ν ό κ. Φράνκο Μαράνο.
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Γέννημα και θρέμμα μιας μεγάλης οικογένειας, άλλά καί μιας άκαμπτης παραδόσεως, ό κ. Μαράνο, άντιμετώπισε μέ θάρρος τη λαίλαπα τοϋ Β' Παγκοσμίου πο
λέμου, χωρίς να προδώση τις άρχές του. Κυνηγημένος άπ’ τη φασιστική κυβέρνηση
του Μουσολίνι, έ'φυγε για την ’Αμερική, δπου δέν έπαψε ,y’ αγωνίζεται για τήν ελευ
θερία της πατρίδος του.
Σεμνός, άγωνιστής, ρωμαντικός, άλλά καί όρθολογιστής μαζί, συμβολίζει
τήν αιώνια άνησυχία των λαών κάθε έποχής για τό μέλλον της Άνθρωπότητος. 'Η
μόρφωσή του, άπεριόριστη σ’ δλους τούς τομείς, τόν βοηθεί νά άντιμετωπίζη τα
γεγονότα καί τις καταστάσεις, μέ τήν επίμονη ψυχραιμία εκείνων πού είναι διατε
θειμένοι άκόμα καί νά πεθάνουν γιά νά μήν προδώσουν τόν άνθρωπισμό τους.
Καί κοντά στά άλλα είναι καί θερμός φιλέλληνας. Ξέρει άπέξω δλη τήν Ίλιάδα
καί τήν ’Οδύσσεια, καί ένα βιβλίο τοϋ Ήρωδότου μέ λατινικούς χαρακτήρες, είναι
ό άχώριστος σύντροφός του τις ώρες της μοναξιάς του.
Μάς έτεινε φιλικά τό χέρι:
«—Σάς περίμενα, μάς είπε «Μέ συγχωρεΐτε αν σάς έκανα νά περιμένατε,
άλλά ήμουνα στο 'Υπουργείο των ’Εξωτερικών...».
'Όταν ζητήσαμε συγνώμην γιά τήν ενόχληση, έσπευσε νά άπαντήση:
«—Τί λόγια είναι αύτά». ’Αγαπώ τό Σώμα σας. ’Έ χει τή σεμνότητα καί τή
σιωπή εκείνου πού άγωνίζεται, χωρίς νά διαμαρτύρεται γιά τις άντιξοότητες πού
συναντά. 'Η ’Αστυνομία τών ’Αθηνών είναι ένας είδος μπιμπελώ γιά τήν Ελλάδα.
Διαφημίζει τήν έσωτερική της σταθερότητα μέ τόν πιο πολιτισμένο τρόπο. Μ’ άρέσει ή ’Αστυνομία σας...».
Τοποθετήσαμε ύστερα τό μαγνητόφωνο στο τραπέζάκι του, καί νά τί άπάντησε στις ερωτήσεις μας :
—Ποιές είναι οΐ έντυπώσεις σας άπό τήν 'Ελλάδα καί τό Λαό της;
«Στήν 'Ελλάδα πέρασα εύχάριστες μέρες, έντονης αισθητικής χαράς, πού δέν
» διστάζω νά τις θεωρήσω θαυμάσιες... μέρες άξέχαστες, πού μπορεί ν’ άπολαύση
» κανείς σέ πολύ λίγες χώρες τοϋ κόσμου.
«'Η άμεση έπαφή μέ τή χώρα σας, δέν προξενεί μονάχα άπέραντη ίκανοποί» ηση, άλλά καί άνοίγει καινούργιους ορίζοντες στον ξένο έπισκέπτη της, προσφέ» ροντάς του μιά έξοχη πείρα καί μιά πολύτιμη μάθηση... Γιατί στήν 'Ελλάδα γρά» φτηκαν άθάνατα άριστουργήματα ποιήσεως καί σοφίας καί έγγεννήθηκαν τά πιο
» τέλεια έργα τέχνης πού γνώρισε ποτέ ό άνθρωπος.
«’Επίσης πολύ ένδιαφέρουσα ήταν γιά μάς ή άμεση γνωριμία τής τωρινής
» Ελλάδος, καί μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά εκτιμήσουμε καί νά θαυμάσουμε τήν
» πρόοδο τής άνοικοδομήσεως, κάτω άπό τήν ορθήν κατεύθυνση τών κυβερνητών
» σας, άλλά καί τήν θέληση τοϋ λαού σας, μέ τήν οποίαν κατενίκησε τις τεράστιες
» δυσκολίες πού προκάλεσεν ό πόλεμος.
«Δύο είναι τά πράγματα πού μοΰ έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση αύτές τις
«μέρες στήν Ελλάδα: 'Η μ ε γ α λ ο ψ υ χ ί α μ έ τ ή ν ο π ο ί α ν ό Έ λ λ η » ν ι κ ό ς λαός έ ξ έ χ ασ ε τις έχθρες τοϋ παρελθόντος, καί
» ή ε ι λ ι κ ρ ι ν ή ς φ ι λ ί α π ο ύ δ ε ί χ ν ε ι γ ι ά τ ή ν χ ώ ρ α μ ο υ . Καί
» γ ι’ αύτό είμαι πραγματικά εύγνώμων στούς φίλους μου 'Έλληνας.
«Κάτι άκόμα πού μοΰκανε εντύπωση είναι πού βρήκα μέσα στήν νέα Έ λλη» νική ψυχή διατηρημένο τό ίδιο προτέρημα ποΰκανε τήν ’Αρχαία Ελλάδα Μεγάλη:
« Δ η λ α δ ή τ ή ν ά ν ά γ κ η τ ή ς ’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς .
«Συχνά αύτές τις μέρες άναγκάστηκα νά σκεφτώ ένα άλησμόνητο στίχο τοϋ
» 'Ηρωδότου, πού δλοι οί άκροαταί μου άσφαλώς θά γωρίζουν.
«Αύτόν τόν στίχον μοΰ άρέσει τακτικά νά τόν επαναλαμβάνω.
«Ρωτοΰσε ό Ξέρξης: «Πώς τολμάει ό Ελληνικός Λαός νά πολεμήση εναντίον
» τής ύπερβολικά μεγάλης Περσικής δυνάμεως;» Κι’ ό Βασιληάς τής Σπάρτης, Δη-
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» μάρατος, άπήντησε: «Οί "Ελληνες έχουν άχώριστο σύντροφο, σχεδόν αδελφή,
)) την φτώχεια. ’Αλλά τη φτώχεια τή συνοδεύει τό θάρρος, ή έγκράτεια, καί οί ΐσχυ» ροί νόμοι. Μ’ αύτό τό θάρρος ή Ε λλάς άμύνεται έναντίον της φτώχειας, καί της
» σκλαβιάς. Αυτές είναι κατά λέξη οί φράσεις τοϋ 'Ηρωδότου,· καί μπορεί νά τις
» πή κανείς καί γιά τη σημερινή Ελλάδα».
—Που σκοπεύετε νά πάτε ύστερα;
«Μετά τήν ’Αθήνα θά πάμε στην Κύπρο, σ’ αύτό τό Ελληνικό νησί, πού ό
» λαός του, άργά ή γρήγορα, θά δή ικανοποιημένες τις ’Εθνικές φιλοδοξίες.
«Παρακολουθώ άπό χρόνια τό ζήτημα της Κύπρου, καί κολακεύομαι πολύ
» πού γνωρίζω, τόσο τήν άποψη των Κυπρίων, δσον καί των 'Ελλήνων, των "Αγγλων
» καί των Τούρκων.
«Σκοπός τοϋ ταξιδιού μου στήν Κύπρο δέν είναι νά ένημερωθώ γιά τις πολι» τικές εξελίξεις τοϋ Κυπριακοΰ ζητήματος, όσο γιά νά δω, έπί τόπου, μέσα σέ ποιές
» συνθήκες ζή ό λαός, καί πόση πραγματική δύναμη έχει ή κίνηση γιά τ ή ν ά ν ε« ξ α ρ τ η σ ί α τ ο ϋ ν η σ ι ο ΰ».
—Θά είχατε τήν καλωσύνη νά πήτε δυο λόγια γιά τούς άκροατάς μας;
«Εύχαρίστως.
«"Οχι σάν ένας ξένος πού ήρθα έδώ στήν Ελλάδα γιά λίγες μέρες, άλλά σάν
» Εύρωπαϊος πού έχει ζήσει πνευματικώς πάντοτε μέσα στά πλαίσια τοϋ Έλληνικοΰ
» πολιτισμού καί πού έχει θαυμάσει τις έκδηλώσεις του, τόσο στο παρελθόν οσο
» καί στο παρόν, καί προ παντός σάν ένας φίλος τοϋ Έλληνικοΰ Λαού, θά ήθελα νά
» άπευθύνω δυο λόγια στους άκροατάς τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
«Ξέρω καλά δτι έτούτη τή στιγμή ή σκέψη δλων των Ελλήνων συγκεντρώ» νεται στήν Κύπρο, καί στον άγώνα τοϋ λαοΰ της, γιά τήν έλευθερία καί άνεξαρτη» σία τοϋ νησιοΰ. Έ , λοιπόν, οί φίλοι μου "Ελληνες μπορούν νά είναι βεβαιότατοι
» δτι οί δίκαιες έπιθυμίες τους στηρίζονται στήν πρόθυμη εύνοια καί συγκατάθεση
» δλων των ελευθέρων λαών, άσχετα μέ τήν πολιτική τών διαφόρων ξένων κυβερνή» σεων. Τό ζήτημα τής Κύπρου είναι δίκαιο καί δλοι οί άληθινοί Εύρωπαΐοι εΰχον» ται είλικρινά νά βρεθή, πολύ γρήγορα, μιά λύσις, πού θά έπανασυνδέση τήν φιλία
» τής Ελλάδος μέ τούς συμμάχους της.
« Έ ξ ονόματος τής φιλίας πού μέ συνδέει μέ τήν Ελλάδα, εγώ έκφράζω τήν
» εύχή κάθε άνυπομονησία νάναι περιορισμένη, καί ή διαμάχη γιά τήν Κύπρο νά
» μήν έπιδεινώση επικίνδυνα τις σχέσεις μεταξύ τών Κρατών πού έχουν ένωθή γιά
» νά υπερασπίσουν τό κοινό τους πολιτισμό.
«’Ανάμεσα στις λαμπρές φυσιογνωμίες τής Ελληνικής ποιήσεως, πλάι στον
» υπερήφανο Ά χιλλέα, στέκει θαρραλέος, ταχύς στον πόλεμο, υπομονετικός σέ κάθε
» έμπόδιο ό Όδυσσεύς, πού ήξερε καλά νά ύπομένη καί νά περιμένη.Θυμόσαστε,
» φίλοι "Ελληνες.
«'Υπόμενε καί αύτό, πονεμένη καρδιά μου, έσύ πού ύπέφερες πράγματα άκόμα
» σκληρότερα...».
«Είμαι βέβαιος δτι ό Ελληνικός λαός, άντάξιος τοϋ πολυμαθούς Όδυσσέως
» θά ξέρη—χωρίς νά εγκατάλειψη τον άγώνα του—νά περιμένη μέ πίστη καί όπο
υ μονή, τήν ώρα τή δική του».
Έ δώ τελειώνει ή συνέντευξις τού κ. Μαράνο, τοϋ έκλεκτοΰ επισκέπτη καί
θερμού φίλου μας. ’Αλλά ή ιστορία τής 'Υπηρεσίας τών Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών
τής Άστυν. Σχολής, συνεχίζεται μέ νέες ολοένα έπιτυχίες, πού αποτελούν τον καλύ
τερο διαφημιστή τού ’Αστυνομικού Σώματος. Στό άλλο τεύχος τού περιοδικού θά
συνεχίσουμε. 'Ως τότε δμως, καλοί μας φίλοι, παρακολουθείτε τήν εκπομπή μας
καί θά πεισθήτε καί μόνοι σας γιά τήν άξια καί ώφελιμότητά της.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Ε Τ Η Σ ΙΑ Ε Ο ΡΤ Η ΤΟΥ Ο.Κ.Φ.Α. Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ
Μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν ετελέσθη τήν 7-12-1956 εις τό γήπεδον του ’Εθνι
κού Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκη», ή μεγάλη έτησία εορτή του 'Ομίλου Κυριών Φίλων
’Αστυνομίας Πειραιώς, μερίμνη τής προέδρου αύτοϋ κ. ’Αθήνας Δηλαβέρη.
Κατά τήν εορτήν ταύτην διεξήχθη ποδοσφαιρικός άγων μεταξύ τών ομάδων
του ’Ολυμπιακού Πειραιώς καί τού Παναθηναϊκού ’Αθηνών μέ τέρματα 2—2, τον
όποιον παρηκολούθησαν ό 'Υφυπουργός τών Οικονομικών κ. Δ. Άλιπράντης ώς
έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Ν. Κόκκινος, ό
Γενικός Διευθυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων παρά^τώ 'Υφυπουργείο)
τών Εσω τερικών κ. Δ. Κόλλιας,
ό Διευθυντής τ ή ς ’Αστυνομίας’Α
θηνών κ. Α. Γεωργίου, ό Διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας Πειραι
ώς κ. Α. Κανελλόπουλος, ό Δή
μαρχος Πειραιώς κ. Σαπουνάκης,
ό Δήμαρχος Ν. Φαλήρου κ.. Ν.
Κατσουλάκος, ό Δήμαρχος Κερατσινίου κ. Δ. Μισαηλίδης, οί
Βουλευταί ’Αθηνών κ. Δ. Βρανόπουλος, καί Πειραιώς κ. Γ.
Άνδριανόπουλος, οί ’Αστυνομι
κοί Διευθυνταί κ.κ. Κορωνάκος,
Ταβουλάρης, Παπανικολάου, Ά σωνίτης, Παπακωνσταντίνου, οί
κ.κ. Διοικηταί τών ’Αστυνομι
Ή κ. Δηλαβέρη μετά τοΰ κ. ΆρχηγοΟ ώ$ καί λοιπών
κών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών επισήμων κατά τήν έορτήν τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώ$.
πολλοί ’Αξιωματικοί καί κα
τώτεροι αστυνομικοί. ’Επίσης έπίλεκτα μέλη τής Πειραϊκής Κοινωνίας.
Τήν έορτήν έπλαισίωσαν αί μαθήτριαι τής Σχολής Κοπτικής—Ραπτικής τού
Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς μέ τάς ωραίας των στολάς καί ή Φιλαρμονική τού ’Αστυνομι
κού Σώματος ύπό τήν διεύθυνσιν τού άρχιμουσικοΰ κ. Σπ. Δουκάκη.
'Ο Ο.Κ.Φ.Α. προσέφερεν εις τούς άρχηγούς τών ομάδων ώραιότατα άναμνηστικά λάβαρα.
Τον άγώνα άθλοθέτησαν μέ ώραιότατα κύπελλα τό ' Υφυπουργεΐον τών ’Εσω
τερικών, τό ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ό ιδιώτης κ. Ζήσης Βερνΐκος,
φίλος τών άστυνομικών Πειραιώς.
'Η έορτή έληξεν μέ τάς συγκινητικάς έκδηλώσεις συμπάθειας τών 25.000
θεατών πού παρηκολούθησαν τον ποδοσφαιρικόν άγώνα τής έορτής τού 'Ομίλου.
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ΕΚΔΡΟΜ Η Ε ΙΣ «ΤΥΜΒΟΝ» ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Τήν 13-12-56, οί Σχολές Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων, μέ πολυτελέ
στατα τουριστικά λεωφορεία πούλμαν, έξέδραμον εις «Τύμβον» καί Λίμνην Παραθώνος, μετά τοΰ Διοικητοϋ των,, των ’Αξιωματικών καί Καθηγητών των. ' Η διαδρομή

Ό κ. Διοικητής μετά τοΰ κ. Δεμερτζή, των
κ. κ. ’Αξιωματικών καί δοκίμων Ύπαστυνόμων
είς τόν «Τύμβον» τοΰ Μαραθώνος.

Ό κ. Διοικητής μετά των κ.κ. Ά ξ/κών καί
δοκίμων Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων
είς τά έργα τής Λίμνης Μαραθώνος.

ήτο θαυμασία καί έπεκράτησε ένθουσιασμός καί χαρακτηριστικόν κέφι, μέ την βοή
θειαν τών μικροφώνων τών αύτοκινήτων, τά όποια έχρησιμοποίησαν οί έκδρομεΐς
κατά τήν διαδρομήν.
Είς τόν «Τύμβον», ό έκλεκτός Καθηγητής τών Ά στ/κώ ν Σχολών, κ. Δεμερτζής άνέπτυξεν μέ παραστατικότητα, γλαφυρότητα καί άρκετό χιούμορ τό ιστορι
κόν της νικηφόρου μάχης τοΰ Μαραθώνος, καί έξήγησε τήν βαθυτέραν σημασίαν της.
Έ ν συνεχεία οί εκδρομείς έπεσκέφθησαν τήν Λίμνην Μαραθώνος, θαυμάσαντες τάς τεχνικάς της εγκαταστάσεις.
*
ΔΙΑ Λ ΕΞ ΙΣ Μ ΑΡΙΑΣ ΡΑΛΛΗ
Ή γνωστή καί διακεκριμένη ποιήτρια καί λογοτέχνις κ. Μαρία Ράλλη είς
λίαν ένδιαφέρουσαν διάλεξιν της δοθεΐσαν τήν 18-12-1956 είς τήν πολυτελή αίθου
σαν τοΰ έπιμορφωτικοΰ ’Αμερικανικού ’Ινστιτούτου, έ'δωσεν άνάγλυφον εικόνα τών
άντιθέσεων της ’Αμερικανικής ζωής έπί τή βάσει αύτοπροσώπου παρατηρήσεως.
’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έκαμεν ή λογοτεχνική διατύπωσις, ή βαθυτάτη έρευνα,
ή όξυτάτη παρατηρητικότης, ή ρεαλιστική παράστασις τών εικόνων καί ή ψυχολο
γημένη άνάλυσις τών αιτίων τών άντιθέσεων.
Είς τό τέλος τής ομιλίας μέ έθνικήν καί ίδεαλιστικήν έξαρσιν, έτόνισεν ότι ό
σημερινός κόσμος άναζητεΐ τά ιδανικά του καί έξεγερθείς κατά τού υλισμού δίδει
αυτήν τήν στιγμήν τήν μεγάλην μάχην είς όλα τά σημεία τής ύφηλίου.
Τήν διάλεξιν παρηκολούθησεν ή Σχολή Ύπαστυνόμων μετά τοΰ Διοικητοϋ
καί τών ’Αξιωματικών της.
Ή κ. Ράλλη κατεχειροκροτήθη καί έδέχθη τά εγκάρδια συγχαρητήρια τού
έκλεκτοΰ άκροατηρίου.
*
ΕΤΧΑΙ Ε ΙΣ ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των έορτής είς τόν διακεκριμένον συνεργάτην των κ. Ίωάννην Παπαζα-
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χαρίου, Καθηγητήν της Παντείου Ά νωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών και
καθηγητήν τής ’Αστυνομικής Σχολής.
’Επίσης εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Βασίλειον Γεωργίου, Ί ω άννην Τσάλην, Ίωάννην Δασκαλάκην, Ίωάννην Μάσβουλαν, Ίωάννην Σαραντήτην,
Ίωάννην Κροντήρην, Ίωάννην Πανέτσον, Ίωάννην Καραχάλιον, ώς καί εις άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς υπαλλήλους.
*
* *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟ ΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ
—?Ανάμεσα σε πρωτοφανείς εκδηλώσεις ένθουσιασμου καί άγάπης του κοι
νού, συνεχίζονται τα προγράμματα τής εκπομπής τής ’Αστυνομίας κάθε Τετάρτη,
άπο τον Κεντρικό Ραδιοφωνικό Σταθμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.
—Το πρώτο μέρος τού προγράμματος, τής 5-12-1956, ήταν αφιερωμένο
στά ήρωϊκά θύματα τού κομμουνιστικού κινήματος τού Δ/βρίου 1944. 'Ύστερα
άπο πατριωτικά συνθήματα καί σκίτσα άπο τον έθνικο άντικομμουνιστικό άγώνα
τού Ελληνικού Λαού, μετεδόθη, ομιλία τού Άστυν. Δ/ντοΰ κ. Νικολάου ’Αρχιμαν
δρίτου, πού κυριολεκτικά έμάγευσε τούς άκροατάς τής ’Αστυνομικής Εκπομπής,
καί έσκόρπισε ρίγη συγκινήσεως. 'Η ομιλία αύτή, πού ήταν ειδικά ραδιοσκηνοθετημένη άπο τον ΐδιο τον κ. ’Αρχιμανδρίτη, προκάλεσε ενθουσιώδη σχόλια καί θεωρή
θηκε άπο τις καλύτερες στο είδος της, χάρις στά πλούσια λογοτεχνικά της σχήματα,
τον παλμό της καί τήν άριστη σύνθεσή της.
Στή συνέχεια προστέθηκε μιά άκόμη μεγάλη επιτυχία τής έκπομπής τής
’Αστυνομίας, μέ τήν μετάδοση συναυλίας, ειδικά δοθείσης γιά τήν ’Αστυνομική
Σχολή, τής όνομαστής Βαυαρικής ορχήστρας Κ Α Μ Μ ΕΡΟ ΡΚ ΕΡΣΤ Ρ, στά δια
λείμματα τής όποιας μετεδόθη καί συνέντευξις τού παγκοσμίου φήμης μαέστρου της,
γιά τήν Ελλάδα καί τό Λαό της. Καί τό πρόγραμμα έκλεισε μέ γλυκειά κινηματο
γραφική μουσική τής Γαλλίας.
*
—Το πρόγραμμα τής 12-12-56 άρχισε μ’ εύχές σ’ όσους γιόρταζαν, συνεχί
στηκε μέ τον πρωταγωνιστή τού μουσικού μας θεάτρου κ. Όρέστη Μακρή, σ’ ενα
σπαρταριστό μονόλογο καί έν συνεχεία άφιερώθηκε ολόκληρο στον άντιαλκοολικό
άγώνα πού διεξάγει μ’ επιτυχία ή γνωστή Χριστιανική ’Οργάνωση Γυναικών ’Ηθι
κής Έξυψώσεως, ύπό τήν Προεδρίαν τής διακεκριμένης ιατρού κ. Θάλειας Ποταμιάνου.
Στο πρόγραμμα αύτό έλαβον μέρος : ό διεθνούς φήμης Γερμανός φλαουτίστας
κ. Κρίγερ, ή άριστοΰχος τής Μουσικής ’Ακαδημίας τής Βιέννης εύγενεστάτη Δίς
Παπαδημητρίου, ό εκλεκτός Καθηγητής βιολαντσέλου κ. Παπαδημητρίου, καί ολό
κληρη ή μικρή χορωδία τού Δήμου, ύπό τήν Διεύθυνσιν τού έξαιρετικοΰ μαέστρου κ.
Καρποδίνη.—Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έπροξένησεν ή ύπέροχη κυρία Βεατρίκη Παπαδιαμαντοπούλου—Μαγουλά, άριστοΰχος άπαγγελίας τού ’Εθνικού ’Ωδείου, πού άπήγγειλε ενα ώραιότατο ποίημα τού Παλαμά, εΐδικώς ραδιοσκηνοθετημένο άπο τήν
Υπηρεσία Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών τής Σχολής, καί ενα συγκινητικό πατριωτικό
τραγούδι ποΰγραψε στή φυλακή ό ’Εθνικός 'Ή ρως Καραολής καί έμελοποίησεν ό
έκλεκτός μουσικός, Ναύαρχος κ. Θεοφανίδης.
Ε π ίσ η ς ιδιαιτέρως ένθουσίασε ή θαυμασία ομιλία τής Κας Θάλειας Ποταμιάνου.
(Κείμενα, επιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, μαγνητοφωνήσεις, συνεντεύξεων :
Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών Άστυν. Σχολής. Τεχνική βοήθεια: Γιάννη
Πορετσάνου. Συμμετέχει εύγενικά ό Γιώργος Ντούμας. Τά προγράμματα παρουσιά
ζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).
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Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Λόγω πληθώρας ύλης αί συνέχειαι των μελετών:
1) Πώς νά διοικής ή πώς θά γίνης καλός προϊστάμενος καί 2) Έ γκλημα καί ’Αστυ
νομία, θά δήμοσιευθούν εις τό έπόμενον τεύχος.

ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ

Τό περιοδικόν έκτυποΰται είς τά Τυπογραφικά Καταστήματα ’Α δελφώ ν Γ . ΡΟΔΗ
Κεραμεικοϋ 40 — Ά θή να ι (τ η λ . 52-512)

Κάδε Τετάρτη και ώραν 7,30—
8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός
Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων
μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγητικήν καί μουσικήν εκπομπήν τής
’Αστυνομίας Πόλεων.
Ή εκπομπή τής Αστυνομίας Πό
λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυ
μασμόν καί έπεβλήθη χάρις εις τό
πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν
καί μορφωτικόν περιεχόμενόν της.
Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε
όλοι καί θά πεισθήτε περί τής άξίας
καί ώφελιμότητος αύτής.

