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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντή; A'
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, Μηχανικό;—Τοπογράφο;
ΑΡΧΟΝΤΟ'ΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ’Αστυνόμο; Α'
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Ιατρό;
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντή; Υπουργείου Δικαιοσύνη;
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, τ. Έφέτη;—Συγγραφεΰ;
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Είσαγγελεύ;
ΓΕΩΡΓΙΟΥ NINA, Λογοτέχνι;
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’ Ιατροδικαστή;
ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή; ’Αμερικανικού Κολλεγίου Ελληνικού 
ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 'Ιστορικό;
ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ. ’Αρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων 
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αστυνόμο; Β'
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ’Αστυνόμο; Β'
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ. ’Αρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ, Άρχιτέκτων
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβουλο; ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Δ/τωρ Δικαίου 
ΜΩΡΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ψυχίατρο;
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Υπουργείου Δικαιοσύνη;
ΜΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αστυνόμο; Α'
ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΝΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμο; Β'
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντή; Γενικού Χημείου τού Κράτου; 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή; ’Εγκληματολογία; καί Σωφρονιστική; 
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Καθηγητή; Δικαστική; Γραφολογία; 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, Ιατρό;
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ύπαστυνόμο; Α'
ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Άρχιφύλαξ 
ΡΑΤΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ύπαστυνόμο; Β'
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητή; Παντείου—Σύμβουλο; Έπικρατεία; 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητή; Ά νω τάτη; ’Εμπορική;
ΣΚΟΥΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρο; Συλλόγου ’Αθηναίων 
ΣΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, Τμηματάρχη; Ε.Ι.Ρ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Άρχιφύλαξ 
ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Άντεισαγγελεύ; Άρείου Πάγου
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρο; τή ; Ελληνική; Εταιρεία; Ψυχικών ’Ερευνών 
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντή; Β'
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αστυνόμο; Α'
ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ. Γυμνασιάρχη;
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ΜΕΡΙΜΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ -  ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οθ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ ΝΕΙΓΥ 17, ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-282
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ΕΤΟΣ Ε'. ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1?57 ΤΕΥΧΟΣ 8?ον

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (19 2 1 -19 5 7 )

Ύπό χ.Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α* 
(Συνέχεια άπό τό  προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V . Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. 
-  ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΑ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ) -

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

138. Θέσις τον Κ Α  ’Αστυνομικού Τμήματος κα ί γενική κατά- 
στάσ ις στην περιφέρειά του.

139. Γεγονότα κατά την Κυριακή (3 -12-44) ημέραν τοϋ παρα
νόμου συλλαλητηρίου στήν Π λατεία Συντάγματος.

140. Κατάληψις τοϋ Τμήματος άπό τούς κομμουνιστάς.

** *

138. Θέσις τοϋ ΚΑ' ’Αστυνομικού Τμήματος καί γενική κατάστα- 
σις στήν περιφέρεια το υ .

Τό ΚΑ' ’Αστυνομικό Τμήμα περιλαμβάνει ολόκληρο τήν περιοχή τοΰ Συνοι
κισμού Καισαριανής, τό δέ ’Αστυνομικό Κατάστημα βρίσκεται στο διόροφο οίκημα 
της όδοϋ Καλλιμάνογλου 24.

Τό οΐκημα αυτό καί ώς κτίριο, άλλα καί άπό άπόψεως θέσεως δεν έδινε δυνα
τότητες στους άστυνομικούς γιά άμυνα.

Ή  γενική κατάστασις στήν περιοχή τοϋ Τμήματος αύτοϋ, άπό άπόψεως φρο
νημάτων καί κομμουνιστικής δράσεως των κατοίκων, δεν ήταν ευχάριστη γιά τή γε
νική άσφάλεια. ’Εκεί, κατά τήν κατοχή, οί κομμουνιστικές οργανώσεις τοΰ Ε.Α.Μ., 
Ε.Λ.Α.Σ., Ε.Π.Ο.Ν. καί Ο.Π.Λ.Α. είχαν τα στρατηγεία τους καί καθημερινώς 
εγκληματούσαν, άπάγοντας καί δολοφονώντας τούς έθνικόφρονες πολίτες, άξιω- 
ματικούς τοϋ Στρατοΰ καί αστυνομικούς. Γιαυτό άκριβώς, στήν περιοχή αύτή είχαν 
γίνει πολλές συμπλοκές τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος τής ’Αστυνομίας, πού έπι- 
χειροϋσε κάθε φορά να διάσωση άπό τή σφαγή άπαγομένους έθνικόφρονες πολίτες
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ή τουλάχιστον νά παραλάβη τά πτώματά τους καί νά τά παραδώση στούς οικείους 
των.

Στις συμπλοκές αύτές σκοτώθηκαν άρκετοί άστυνομικοί καί κομμουνισταί, 
κατωρθώθη δμως νά έπιβάλλεται άκόμη ή ’Αστυνομία, μέχρις οτου έγινε ή άπελευ- 
θέρωσις καί έφυγαν οί Γερμανοί.

Τότε άκριβώς οί κομμουνισταί φανερά πλέον έγκατέστησαν τή μεραρχία 
τους τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., την πολιτοφυλακή τους, καί δλες τις παράνομες οργανώσεις 
καί έσυνέχισαν, μυστικά τή φορά αυτή, τις απαγωγές καί τις δολοφονίες υπό τό πρό
σχημα τοϋ δοσιλόγου κλπ.

Ή  επαρσις των κομμουνιστών στην περιοχή αυτή είχε φτάσει στο κατακόρυφο 
καί διαρκώς διαλαλοϋσαν δτι ή Καισαριανή έμεινε άδούλωτη κλπ.

"Ετσι μέσα σέ μιά αφάνταστη τρομοκρατία γιά τούς έθνικόφρονες πλησίαζαν 
οί μέρες τοϋ Δεκέμβρη.

139. Γεγονότα κατά τήν Κυριακή (3-12-44) ήμέραν τοϋ παρανόμου 
συλλαλητηρίου στην Πλατεία Συντάγματος.

’Από τό πρωί της 3-12-1944 καί ώραν 6ην, όλη σχεδόν ή δύναμις τοϋ Τμή
ματος αύτοϋ μέ επί κεφαλής τον 'Υποδιοικητή εστάλη ένοπλος μέ τυφέκια στο Β' 
’Αστυνομικό Τμήμα καί έτέθη ύπό τάς διαταγάς τοϋ Ύποδιευθυντοΰ κ. I. Κουβα- 
ράκη. 'Η δύναμις αύτή διετέθη στήν περιοχή τοϋ Ζαππείου καί τών στηλών τοϋ 
’Ολυμπίου Διός, γιά νά έμποδίση τις μάζες τών κομμουνιστών πού κατέβαιναν άπό 
τούς Συνοικισμούς Βύρωνος, Καισαριανής καί Δουργουτίου, νά προχωρήσουν προς 
τήν Πλατεία τοϋ Συντάγματος.

"Ετσι οί αστυνομικοί τοϋ Τμήματος αύτοϋ έργάσθηκαν σκληρά καί έπενέβη- 
σαν γιά τή διάλυση τοϋ παρανόμου συλλαλητηρίου. Μετά τή διάλυση τοϋ συλλαλη
τηρίου συγκεντρώθηκαν στο Β' ’Αστυνομικό Τμήμα καί περίμεναν διαταγές.

Στο μεταξύ αυτό, είχε παραμείνει στο ΚΑ' Τμήμα ό Διοικητής του ’Αστυνόμος 
Α' κ. ’Αλέξανδρος Νάσης μέ έναν ’Αξιωματικό 'Υπηρεσίας καί έλάχιστους άστυφύ- 
λακας τής εσωτερικής υπηρεσίας.

Στις 8.30', δύναμις ενόπλων κομμουνιστών πολιόρκησε τό Τμήμα. Ό  έπί κε
φαλής τής δυνάμεως αυτής μέ δύο ενόπλους έλασΐτες παρουσιάσθη στο Διοικητή 
τοϋ Τμήματος καί άξίωσε νά μή σταλοϋν άστυνομικοί στο Σύνταγμα καί νά μήν 
εμποδιστούν οί κομμουνισταί νά μεταβοΰν έκεΐ. 'Ο Διοικητής τούς άπάντησε ότι 
ή δύναμις είχε πάει στο Σύνταγμα καί ότι ήταν άπαραίτητο αύτό γιά νά προληφθοΰν 
έκτροπα, πού μπορούσαν νά συμβοΰν άπό συμπλοκές τών κομμουνιστών μέ εθνικό- 
φρονες πολίτες. Κατόπιν αύτοϋ οί έλασΐτες άπεχώρησαν.

'Ο Διοικητής έσπευσε ν’ άναφέρη άμέσως τηλεφωνικώς στήν ’Αστυνομική 
Διεύθυνση καί έπειδή διεπίστωσεν ότι τό Τμήμα ήταν πολιορκημένο υπέβαλε τή γνώμη, 
ότι φρόνιμον θά ήταν οί αστυνομικοί τοϋ Τμήματος πού είχαν διατεθή στο Β' Τμήμα 
νά μή γυρίσουν ένοπλοι, αλλά ν’ άφήσουν τά όπλα των σέ άλλο σημεΐον, ώστε νά μή 
προκληθή σύγκρουσις μέ τούς κομμουνιστάς πού ήσαν πολύ περισσότεροι.

Έ τσ ι οί άστυνομικοί τοϋ Τμήματος αύτοϋ έμειναν στο Β' Τμήμα μέχρι τό 
απόγευμα τής 3-12-44. Κατόπιν διετάχθησαν νά μεταβοΰν στο I' ’Αστυνομικό Τμήμα 
(Παγκρατίου), όπου άφησαν τά όπλα τους, καί κατόπιν σχετικής άδειας άλλοι μέν 
έπέστρεψαν στο Τμήμα τους (ΚΑ'), άλλοι έμειναν στο I' Τμήμα καί έλάχιστοι 
επετράπη νά διανυκτερεύσουν στά σπίτια τους.

Σημειωτέον ότι άπό τής μεσημβρινές ώρες οί κομμουνισταί έκοψαν τά τηλε
φωνικά καλώδια καί έτσι διεκόπη ή επικοινωνία τοϋ Τμήματος μέ τις άλλες 'Υπη
ρεσίες. Τή νύχτα τής 3ης προς τήν 4-12-1944 τό Τμήμα έμεινε πολιορκημένο 
άπό τούς έλασΐτες.
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140. Κ ατάληψις τοΰ Τμήματος άπό τούς κομμουνιστάς.
Στις 4-12-44, δηλαδή τη Δευτέρα, πήγαν στο Διοικητή τοΰ Τμήματος άξιω- 

ματικοί της πολιτοφυλακής πάνοπλοι μέ αυτόματα και ζήτησαν τήν παράδοση των 
όπλων. 'Ο Διοικητής τούς έδήλωσε ότι δεν μπορεί νά παραδώση τά όπλα, εφόσον 
μάλιστα- δεν είχαν πάρει τέτοια έντολή άπό τον ταξίαρχο τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. πού είχε 
τήν'εδρα του στήν Καισαριανή, καί είπε νά μή παραδοθοΰν τά όπλα. ’Αργότερα 
επανήλθαν τρεις φορές οί κομμουνισταί τής Ο.Π.Λ.Α. γιά νά πάρουν τά όπλα, άλλά 
μέ τήν επέμβαση τοΰ ταξιάρχου τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. δέν παρεδόθησαν.

Στο μεταξύ, ώρα 14 (2. μ .μ .) περίπου, ό Διοικητής έπληροφορεϊτο μέ εμπει- 
στά του πρόσωπα ότι τό I' ’Αστυνομικό Τμήμα έγκατελήφθη καί οτι οί άστυνομικοί 
μετεφέρθησαν μέ άγγλικό αυτοκίνητο στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση. ’Επίσης έπλη- 
ροφορήθη ότι καί τό ΙΘ' Τμήμα άφωπλίσθη καί κατελήφθη άπό τούς κομμουνιστάς.

ΓΙαραλλήλως ό ταξίαρχος τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. μετεφέοθη άπό τήν Καισαριανή καί 
έτσι οί άξιωματικοί τής πολιτοφυλακής στις 16.30' (4.30' μ.μ.) μέ επί κεφαλής τον 
άρχηγό τους Κοντόγιαννο ήρθαν στο Τμήμα καί άξίωσαν άμεσο παράδοση τοΰ οπλι
σμού, διότι σέ εναντία περίπτωση θά έπετίθοντο.

Τό Τμήμα δέν μπορούσε νά άντιτάξη καμμιά άμυνα, γιατί ούσιαστικά άπό 
τήν προηγούμενη ήμέρα είχε καταληφθή· οί δέ προσπάθειες τοΰ Διοικητοΰ έστρέ- 
φοντο στο νά περισώση όσα περισσότερα όπλα μποροΰσε.

"Ετσι ύπέκυψε καί παρέδωσε όσα όπλα βρέθηκαν στο Τμήμα.
Τότε ό αρχηγός τής πολιτοφυλακής Κοντόγιαννος άνέλαβε τή διοίκηση τοΰ 

Τμήματος καί κατήργησε τό Διοικητή του. Κατόπιν συγκέντρωσε τούς άστυνομι- 
κούς καί είπε ότι θά κρατήση μόνον όσους τοΰ έμπνέουν εμπιστοσύνη. Στούς άλλους 
είπε νά πάνε στά σπίτια τους.

’Έτσι οί έθνικόφρονες ύπάλληλοι έ'φυγαν καί πολλοί άπό αύτούς παρουσιά- 
σθηκαν στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση, όπου ένετάχθησαν στά συγκροτηθέντα τάγματα 
καί έλαβον μέρος στις επιχειρήσεις γιά τήν απομάκρυνση των κομμουνιστών άπό 
τήν περιοχή της πρωτευούσης.

(Στο έπόμενο ή δράσις έτέρων 'Υπηρεσιών Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

’Εν σχέσει μέ τό άναγραφέν στο προηγούμενο τεϋχος, οτι οί κομμουνισταί μετά τήν κατά
ληψη τοΰ ΙΘ' ’Αστυνομικού Τμήματος άνέθεσαν τη διοίκηση τούτου στον Ύπαστυνόμο Β' Κων- 
σταντινίδη ’Ιωάννη καί ώρισαν 'Υποδιοικητή τόν 'Υπαστυνόμο Β' κ. Λιάσκο Χριστόφορο, άναφέ- 
ρομεν τ ’ άκόλουθα.

Ό  Ύπαστυνόμος Β' κ. Λιάσκος Χριστόφορος, (νϋν ’Αστυνόμος Υποδιοικητής I' ’Αστυ
νομικού Τμήματος), όχι μόνον δέν έδέχθη τήν ύπό των κομμουνιστών προσφερθεΐσαν θέσιν άλλά 
κατώρθωσε τήν 5-12-1944 νά διαφύγη στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση μέ κίνδυνον της ζωής του 
καί νά ένταχθή εις μαχίμους μονάδας, λαβών μέρος ενεργόν καί διακριθείς στις έκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις, δι’ δ καί έτιμήθη διά τού ’Αστυνομικού Σταυρού.

Ή  δρασις του αΰτη άποτελεϊ πράγματι έξαίρεσιν, καθόσον άλλοι συνάδελφοί του παρέμειναν 
αδρανείς ύπό τούς κομμουνιστάς, χωρίς νάέπιχειρήσουν νά φθάσουν στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση, 
καί νά χρησιμοποιηθούν καταλλήλως ώς έπραξεν ούτος.



Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  ΚΑΙ Ε Ι Ρ ΗΝ Η
Άπό τό βιβλίο «Ή  χώρα μέ τΙς 
γαλανές λίμνες» τον Λογοτέχνου, 
Πρύτανεως τής Παντείου Σχολής 
καί Συμβούλου τής ’Επικράτειας 
κ MIX. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οί άγώνες τοϋ λαού αυτού για την ελευθερία του είναι άπό 
τά ωραιότερα έπη τής ιστορίας. Λίγοι λαοί πολέμησαν τόσο πε
ρήφανα και μέ τόσο πείσμα για να μή σκύψουν τό κεφάλι στον 
ξένο ζυγό. Άπό την καιρό τής Α γίας Ρωμαιογερμανικής Αυτο
κρατορίας, ή κεντρική περιοχή τής «Λίμνης μέ τά τέσσαρα καν
τόνια» είχε τό προνόμιο νά έξαρτάται άπ’ ευθείας άπό τον Αύτο- 
κράτορα καί νά μήν είναι υποτελής στους τοπικούς ήγεμόνες. 
'Όταν, στο 13ο αιώνα, ό οίκος των Άψβούργων, έπωφελούμε- 

νος άπο τήν παρακμή τής Αυτοκρατορίας, έπεχείρησε νά υποτάξει τήν περιοχή, 
ή άντίσταση ήταν σκληρή. Γιά νά σταθεροποιήσουν αύτήν τήν άντίσταση έκαμαν τά 
καντόνια αυτά στά 1315, μιά συμμαχία πού θεωρείται ώς ή πρωταρχική ιδρυτική 
πράξη τοϋ'Ελβετικού Κράτους. Αυτή ή κεντρική ένωση, παλαιότατο παράδειγμα 
συλλογικής ασφαλείας, πού κρατούσε τό κλειδί καί τό πέρασμα στήν καρδιά τής 
Ευρώπης, πήρε σιγά-σιγά ιδιαίτερη πολιτική καί στρατηγική σημασία, καί σιγά- 
σιγά προσχούρησαν στήν ένωση αύτή κ ι’ άλλα καντόνια, όπως ή Ζυρίχη, ή Λουκέρνη, 
ή Βέρνη, ή Βασιλεία, τό Φριβοΰργο κλπ.

Τά ελβετικά βουνά είδαν αδιάκοπους πολέμους, άπό τότε. ’Ισχυρότατοι εχθροί 
χτυπούσαν τή μικρή συμπολιτεία. Κανείς όμως, ούτε οί Άψβοΰργοι, ούτε ό Κάρο
λος ό Τολμηρός, ούτε ό Αύτοκράτωρ Μαξιμιλιανός, δέ μπόρεσαν νά κατανικήσουν 
τούς άτίθασσους αύτούς πολεμιστές καί κάθε φορά έφευγαν νικημένοι. Ό  χαλκός 
των όπλων κ ι’ οί λάμψεις των σπαθιών καί των ασπίδων ήταν γνώριμες αύτά τά 
χρόνια, στά βουνά καί στις λαγκαδιές.

Μά ύστερα, ή κλαγγή των οπλών έσβυσε νωρίς κ ι’ οί πολεμικές αναμνήσεις 
αυτές τής χώρας σταμάτησαν στο Γουλιέλμο Τέλλο καί στις πολεμικές πανοπλίες. 
Τόξα καί άσπίδες καί άρκεβούζια καί καταπέλτες γεμίζουν τά πολεμικά καί τά έθνο- 
λογικά της μουσεία. ’Ιδιαίτερη αίθουσα στο Μουσείο της Γενεύης είναι αφιερωμένη 
στήν πολιορκία τής πόλης άπό τούς έχθρούς της, πού πάτησαν τά τείχη της μέ τερά
στιες σκάλες καί μεσαιωνικές πολεμικές μηχανές. Σύγχρονα όπλα, σύγχρονες στρα
τιωτικές στολές δέ βλέπει κανείς σ’ αύτά τά μουσεία.

Μία εύμενής Μοίρα ήρθε καί στάθηκε πάνω άπ’ αύτό τό χιονισμένο κέντρο 
τής Εύρώπης καί δέν έπέτρεψε πιά στο θεό ’Άρη, νά πατήσει τά χώματά του. ’Έτσι 
τό περήφανο πολεμικό πνεύμα καταστάλαξε κι’ άποκοιμήθηκε κ ι’ οί παληοί τούτοι 
πολεμιστές χάθηκαν σιγά-σιγά σαν άθόρυβες σκιές μέσα στούς σκοτεινούς διαδρό
μους των αιώνων...

Τό πνεύμα τού πολέμου τώρα έχει κοιμηθή μέσα στις βαθειές χαράδρες των 
’Άλπεων μέ τούς παγετώνες, καί δέν ξυπνά πιά, όταν οί βοσκοί σημαίνουν τό νοσταλ- 
γικό καί μακρόσυρτο κέρας, στά θαμπά δειλινά ή στις ρόδιζες χαραυγές. "Οταν οι 
βαθειές καί παραπονετικές νότες του άντιλαλοΰν καί χάνονται άπό πλαγιά σέ πλαγιά, 
δέν ξυπνούν πιά κανέναν πολεμιστή, άπ’ αύτούς πού έλαμψαν άλλοτε μέ τις χάλκινες
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πανοπλίες τους στον ασημένιο ήλιο, πού έλυωνε τις χιονισμένες κορυφές. Το κέρας 
σβύνει και χάνεται στις άφωνες χαράδρες και χωνεύει μέσα σέ μια ψυχή γεμάτη 
όνειρό καί γαλήνη. Είναι μακρυά, πολύ μακρυά τώρα πια ό καιρός τού πολέμου...

Μερικοί έννοιωσαν άλλοτε μέσα τους την παληά πολεμική φλόγα καί πήγαν κι’ 
έγιναν μισθοφόροι πολεμιστές, διαλεχτοί στρατιώτες, πού τούς έλεγαν «Ελβετούς 
φρουρούς». Μέ τήν ποικιλόχρωμη ταινιωτή στολή, μέ το ίπποτικο κράνος στο κε
φάλι καί μέ τήν ψηλή ρομφαία, τήν «άλλεβάρδα» στο χέρι, τούς βλέπει κανείς καί 
τώρα άκόμη στή Ρώμη, σά γραφική ανάμνηση, νά φρουρούνε τά ειρηνικά δώματα 
τού Βατικανού.

Μά αύτή ή πολεμική εκδήλωσή τους, δέν ήταν πια πόλεμος, δέν ήταν ή χαρά 
τής ελευθερίας. ' Ηταν ένα καθήκον, ένα έπάγγελμα. "Οσο καλά κ ι’ άν το κατάφερναν, 
ή χρυσή λάμψη τής ιστορίας δέν έρχεται νά τό βάλει κορώνα στο έθνος τους. Γι’ αύτό 
καί ξαφνιάζεται κανείς, όταν βλέπει, στο μεγάλο τό πάρκο τής Αουκέρνης, ένα τερά
στιο λιοντάρι σκαλισμένο σ’ έναν κατακόρυφο βράχο, νά πονάει μέ τό βέλος καρφω
μένο στο θώρακα καί νά μαρτυράει έκεϊ «τήν πίστη καί τήν άνδρεία των Ελβετών 
φρουρών τού βασιλιά τής Γαλλίας». Δέν άκούει εδώ κανείς, πλάι στο σεβαστό αύτό 
μνημείο τής πίστης καί τού καθήκοντος, τό φτερούγισμα τής εθνικής δόξας νά δο
νεί τον άέρα.

Ή  ειρηνική Μοίρα πού στάθηκε καί στέκεται απάνω άπό τούτη τή χώρα, 
χρόνια τώρα, σάν άσάλευτο λευκό σύννεφο, έκαμε καί τά φτερά τής δόξας νά μουδιά
σουν καί νά μήν άνεμίζουν πιά στον ήσυχο τούτον άγέρα.

Ή  πολεμική άντοχή, τό πείσμα τής μάχης, τό κουράγιο κ ι’ ή άφοβία έγιναν 
σιγά-σιγά φιλοπονία καί δραστηριότητα, έγιναν έφευρετικότητα καί κέφι, έγιναν 
χαρά καί όρεξη τής ζωής, καί πολιτισμός κ ι’ εξημέρωση κ ι’ αγάπη. Εύλογία έπεσε 
πάνο) σέ τούτη τή χώρα, πού τής έλαχε νάναι χτισμένη άκριβώς άπό κάτω άπό τό 
θρόνο τού ούρανού.

"Ομως ήρθε ό μαύρος καιρός, πού οί σατανικές μηχανές τού πολέμου βρυχή- 
θηκαν επίμονα σ’ όλη τή γή, κ ι’ ό βρυχηθμός τους άγκάλιασε κι’ έπνιξε τήν οικου
μένη καί έσάρωσε λαούς κι’ έκαμε χώρες ολόκληρες άπέραντα κοιμητήρια. Τά τείχη 
τών "Αλπεων έσείστηκαν άπό τή βροντή τού πολέμου, ό Ροδανός έννοιωθε ματωμένα 
τά νερά του άπό τήν τραγωδία τής χώρας του, τσακισμένοι πολεμιστές έμπαιναν κ ι’ 
άφιναν τά όπλα τους στο εύλογη μένο έδαφος τής ειρήνης καί πολεμικά άεροπλάνα 
έκαναν λάθη κ ι’ έρριχναν τή φωτιά τους σέ έλβετικές πόλεις καί ειδυλλιακά χωριά.

Τώρα μιά παράξενη μυρωδιά πολέμου απλώθηκε σ’ όλη τή χώρα. Οί άστοί, 
στάθηκαν νά σκεφθούν, ν’ άκούσουν αύτό τό χτύπο τού πολέμου στήν πόρτα τους, 
οί χωρικοί ξεκρέμασαν τό παληό τους όπλο. Τό όπλο αύτό τό πέρνει εδώ κάθε πολί
της μαζί του στο σπίτι του, όταν τελειώσει τή στρατιωτική του υπηρεσία. Δέν τό 
ξεκρεμάει βέβαια ποτέ. "Ομως έχει τήν παραίσθηση πώς είναι πάντα καί σ’ όλη του 
τή ζωή ένας στρατιώτης.

Κι’ άξαφνα ξύπνησε μέσα σέ κάθε πολίτη τό ένστικτο έκεΐνο το παληό, τής 
ανεξαρτησίας, τής άντίστασης στον κατακτητή. ΓΙώς είχαν διώξει τον Άψβούργο 
πώς είχαν τσακίσει τον Κάρολο τον Τολμηρό, πώς είχαν ντροπιάσει τον αύτοκρά- 
τορα Μαξιμιλιανό; Άθελά τους, τά βλέμματα γύρισαν ψηλά στις περήφανες κορυ
φές τών "Αλπεων κ ι’ έκεϊ έπάνω είδαν άξαφνα νά λάμπουν στον ήλιο οί ίπποτικές 
πανοπλίες. Λάμψεις πού έσμιγαν μέ τή λάμψη τού ήλιου πάνω στά χιόνια. Έ κεϊ 
πάνω θά πήγαιναν καί τώρα, κ ι’ άπό κεΐ θά χτυπούσαν τού νέου σιδερόφραχτου εχ
θρού τή δύναμη. Τόσοι αιώνες ειρήνης έσβυσαν διά μιας, σά νά μήν είχαν υπάρξει 
ποτέ. Κι’ οί άνθρωποι τούτοι ένοιωσαν άξαφνα σά νά ήταν χθεσινός άρχηγό; τους ό 
Γουλιέλμος Τέλλος μέ τούς ιππότες του.

Στις διάφορες διαδρομές μας, οί οδηγοί μας μάς έδειχναν συχνά δ.άφορα ση
μεία σέ στρατηγικές θέσεις, ιδίως πάνω στις όροσειρές τών Ά λπεων, πού είχαν
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όχυρωθή κι’ είχαν όργανωθή γιά έναν συστηματικό πόλεμο. Κοντά στο τούνελ τοΰ 
Σαίν Γκοτάρ, έξ αιτίας της μεγάλης στρατηγικής σημασίας του, είναι εγκατεστη
μένο ένα ισχυρό οχύρωμα, προορισμένο νά προστατεύσει τό σημαντικό αύτό έργο. 
Σέ άλλα σημεία των βουνών, πού είναι απρόσιτα καί γνωστά μόνο στους ντόπιους 
άλπινιστές, είχαν εγκατασταθεί μεγάλες αποθήκες μέ πυρομαχικά, γιά τό στρατό, 
άλλά καί μέ τρόφιμα καί άλλα εφόδια. Καί πολλοί είχαν άρχίσει νά στέλνουν τις οΐ- 
κογένειές τους .σέ παρόμοια ορεινά καταφύγια, γιά νά μείνουν έλεύθεροι στις πόλεις 
γιά τον άγώνα.

Δέ θά τά πίστευα δλ’ αύτά, άν δέν τάκουγα άπό τό στόμα ένός υπέροχου στρα
τιώτη, τοΰ στρατηγού Γκιζάν, τοΰ μοναδικού στρατηγού τής Ελβετίας. Μέ την 
ήρεμη καί σταθερή φυσιογνωμία τοΰ παληοΰ στρατιωτικού, μέ τά χαρακτηριστικά 
των στρατηγών τής γαλλικής σχολής, άλλά κάπως έντονώτερα, μέ την ευφράδεια 
ένός πολιτισμένου ομιλητή, εξήγησε σ’ ένα ειδικό διεθνές άκροατήριο, πώς ό λαός 
τούτος είχε πάρει τή βαθειά καί σταθερή απόφαση, άν τον χτυποΰσεν ό διπλός έχθρός 
άπό βορρά κι’ άπό νότο, ν’ άνατινάξει τό τούνελ τού Σαίν-Γκοτάρ, ν’ άπομονωθεΐ, 
καί ν’ άντισταθεΐ στις κοιλάδες, στις λαγκαδιές, σέ κάθε πέρασμα καί σέ κάθε κο
ρυφή καί νά υπερασπίσει άπό βράχο σέ βράχο τήν άρχαία κ ι’ ωραία έλευθερία του. 
Κι’ άπό τό ύφος καί τή σοβαρότητα τοΰ στρατηγού, έννοιωθες πώς δλος ό λαός είχε 
άληθινά πάρει τή σιωπηλή καί βαθειά κ ι’ ιστορική τούτη άπόφαση.

Τώρα, ή πρόσφατη άνάμνηση αυτής τής άγριας φοβέρας τού πολέμου, πού 
χτυπούσε τήν πόρτα τής χώρας, δονεί άκόμη τά νεύρα τού κρατικού μηχανισμού. 
Κίνηση γίνεται γιά συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, κ ι’ ή φροντίδα γιά τή διατήρηση 
μιας στρατιωτικής δύναμης είναι φανερή. Ξαφνιάστηκα όταν είδα στούς δρόμους τής 
Γενεύης τοιχοκολλημένες προκηρύξεις, σέ τρεις γλώσσες πάντα, μέ τον τίτλο: «Πρό
σκληση στά όπλα!» Οί λέξεις μού φάνηκαν παράξενες καί ή πρώτη μου σκέψη ήταν 
δτι οι προκηρύξεις αυτές θά είχαν άπομείνει άπό τά χρόνια τού πολέμου, δπου είχαν 
ληφθή κάτι σπασμωδικά μέτρα γιά κινητοποίηση. Μά πλησιάζοντας στά έντυπα, 
είδα δτι ή ήμερομηνία ήταν σύγχρονη κ ι’ δτι έπρόκειτο γιά ένα είδος «θερινά γυμνά
σια» τοΰ στρατού, πού άναγγέλλονταν μέ τον ήπιο τίτλο «υποχρεωτικές άσκήσεις 
σκοποβολής»... ’Ασκήσεις ειδυλλιακές, στά πράσινα λειβάδια.

Κι’ άληθινά, οί άσκήσεις αύτές ήταν άντιληπτές σέ πολλά σημεία τής υπαί
θρου. Στις διαδρομές μας, συχνά συναντήσαμε μικρά στρατιωτικά άποσπάσματα νά 
γυμνάζωνται στά χωράφια καί στά λειβάδια. Χωρίς θόρυβο, χωρίς φασαρία, τά στα- 
χτοπράσινα αύτά στρατιωτάκια, έτρεχαν ή πηδούσαν ή σημάδευαν, σάν άκίνδυνα 
παιγνιδάκια στά χέρια χαρούμενου παιδιού. Δέν είδα πουθενά οΰτε κανόνια, οΰτε 
τάνκς, ούτε άλλες φοβερές πολεμικές μηχανές. Κι’ άλήθεια, πώς θά μπορούσαν νά 
πλαισιωθούν τέτοια φοβερά πράγματα άνάμεσα σ’ αύτό τον γαλανό ούρανό καί στις 
γελαστές κ ι’ ήρεμες λίμνες, πού τον καθρεφτίζουν;

Στο τραίνο μέσα, ένας ξανθός καί σεμνός νέος μέ τή στολή τής Σχολής ’Αξιω
ματικών, μπαίνει καί κάθεται στο πλάϊ μου. Ή  στολή αυτή είναι άπό τό σταχτο- 
πράσινο εκείνο γερμανικό μάλλινο ύφασμα, πού φορούσαν οί σιδερόφρακτες στρα
τιές, πού κατέκτησαν καί ρήμαξαν τήν Εύρώπη, στά μαύρα χρόνια τοΰ τελευταίου 
πολέμου. Φαίνεται δτι ή κυβέρνηση είχε κάμει προμήθεια άπ’ αύτό τό ύφασμα καί 
τό χρησιμοποιεί άκόμη, άφοΰ δέν έξαντλήθηκε. 'Ο λεπτός κι’ ειρηνικός αυτός νέος, 
ενοχλείται πολύ άπό τό χρώμα αύτό τής στολής του κ ι’ άπό τις βαρειές άναμνήσεις, 
πού τό συνοδεύουν.

—Είναι κρίμα, μού λέει. Είμαστε ό μόνος στρατός στον κόομο, πού φορούμε 
άκόμη στολή μέ τέτοιο χρώμα. Καί δέν μάς πάει καθόλου, δπως βλέπετε, πρόσθεσε 
γελώντας.

Καί τό φωτεινό χαμόγελό του ήταν τό πιο δυνατό επιχείρημά του.
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ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
'Υπό τοϋ Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

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

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
IV. 0  ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ 01 ΣΤΝΕΡΓΑΤΑΙ ΤΟΤ

II. Ή όίσκησις των καθηκόντων του άρχηγοΰ ή τοϋ 
προϊσταμένου.

ΣΤ'. Ή τέχνη τής επιβολής κυρώσεων.
1 .  Τά λάθη καί τά κυριώτερα αίτια τούτω ν.
Είναι πολύ φυσικόν δτι κατά τήν δράσιν εις τήν διοίκησιν θά γίνουν αναπόφευ

κτους καί λάθη. Μόνον οί μή άσχολούμενοι μέ τίποτε δεν υποπίπτουν εις λάθη. Είναι 
δυνατόν δέ ταϋτα νά. προέλθουν έκ διαφόρων λόγων.

Π ρ ώ τ ο ν :  Συνεπεία εσφαλμένων οδηγιών. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην υπεύ
θυνος είναι ό ίδιος ό άρχηγός καί οφείλει νά έκδώση ούτος νέας σαφείς οδηγίας.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  : ’Ενώ αί όδηγίαι είναι όρθαί καί διετυπώθησαν καλώς, έν 
τούτοις παρενοήθησαν άπο τον ή τούς ύφισταμένους του. Εις τήν περίπτωσιν ταύ
την το λάθος είναι άμφοτέρων, άφ’ ενός μέν του άρχηγοΰ, επειδή δεν έφρόντισε νά 
διαπίστωση εάν κατενοήθησαν αύται καλώς καί δεν έλαβε τά κατάλληλα προς τοϋτο 
μέτρα (έπανάληψις ή έπεξήγησις αύτών κλπ .) άφ’ ετέρου δέ τοΰ ύφισταμένου του, 
ο όποιος έφήρμοσεν αύτάς χωρίς δμως προηγουμένως νά βεβαιωθή κατά πόσον κα- 
τενόησε καλώς τήν θέλησιν τοϋ άρχηγοΰ του. Ή  ευθύνη λοιπόν διά τό προκΰψαν 
λάθος πρέπει νά καταμερισθή εις άμφοτέρους.

Τ ρ ί τ ο ν  : Αί έκδοθεΐσαι όδηγίαι είναι κατ’ άρχήν όρθαί καί μετεβιβάσθησαν 
καλώς, άλλά τό πρόσωπον τό έπιφορτισμένον νά τάς έφαρμόση δέν είχε τάς προς 
τοΰτο άπαιτουμένας ικανότητας ώστε νά δυνηθή νά ύπερνικήση τάς δυσκολίας, πού 
θ’ άνέκυπτον κατά τήν έφαρμογήν των. Καί εις τήν περίπτωσιν ταύτην τό σφάλμα 
είναι διπλοΰν, ήτοι, άφ’ ένός μέν τοΰ άρχηγοΰ, ό όποιος θά έπρεπε νά μήν έμπιστευθή 
μιαν δύσκολον καί λεπτής φύσεως εργασίαν εις πρόσωπον άκατάλληλον, άφ’ ετέρου 
δέ τοΰ ύφισταμένου, δστις δέν θά έπρεπε ν’ άναλάβη τήν έκτέλεσιν ταύτης.

Εις τάς άνωτέρω περιπτώσεις, τά σφάλματα οφείλονται είτε εις τήν έλλειψιν 
επαρκοΰς καθοδηγήσεως έκ μέρους τοΰ άρχηγοΰ είτε εις τήν έλλειψιν πείρας έκ μέ
ρους τοΰ ύφισταμένου. Τά σφάλματα ταΰτα είναι δυνατόν νά διορθωθούν διά της λή- 
ψεως διαφόρων διοικητικών μέτρων (έκδοσις νέων διαταγών, έπεξήγησις καί όδη- 
γίαι, έπιλογή καί έκπαίδευσις τοΰ προσωπικού, καλυτέρα έποπτεία καί παρακολού
θησή τοΰ προσωπικού κλπ .).

Υπάρχουν ομοίως λάθη τά όποια οφείλονται εις ά π ρ ο σ ε ξ ί α ν, ά μ έ 
λ ε ι  α ν καί δ ό λ ο ν ,  τά όποια καί άποτελοΰν τό κύριον άντικείμενον τοΰ πειθαρ
χικού έλέγχου.

2. Πειθαρχικός έλεγχος.
Σκοπός αύτοΰ είναι ή έξασφάλισις της ομαλής λειτουργίας τής διοικήσεως 

καί ή πρόληψις ή ή καταστολή τών σφαλμάτων. 'Η ομαλή λειτουργία έργασίας τίνος 
εςαρτάται κατ’ άρχήν έκ τής άκριβοΰς έφαρμογής τών κανόνων, οί όποιοι τήν διέ- 
πουν. 'Η παράβασις τών κανόνων τούτων δύναται νά προκαλέση άνωμαλίας εις τήν 
κανονικήν λειτουργίαν αύτής, έτι δέ καί νά παραβλάψη σοβαρώς ταύτην, έάν αί 
παραβάσεις είναι σοβαράς μορφής.
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Τό μέσον διά τοΰ οποίου επιβάλλεται ή τήρησις τοϋ κανονισμού είναι αί κυ
ρώσεις, ήτοι αί ποιναι αΐ όποίαι προβλέπονται καί επιβάλλονται καθ’ ώρισμένην 
διαδικαοίαν άναλόγως τής φύσεως καί τής έκτάσεως τής παραβάσεως.

Κατά γενικόν κανόνα αί κυρώσεις δέον νά είναι άνάλογοι προς τό είδος τής 
παραβάσεως καί ν’ αυξάνουν άναλόγως προς τήν έπανάληψιν τούτων παρά τοΰ αύτοΰ- 
προσώπου (υποτροπή).

3. Ή  τέχνη τής επιβολής κυρώσεων.
Ή  έπιβολή κυρώσεων άποτελεϊ άναγκαΐον κακόν. Δεν πρέπει δμως νά γίνεται 

χωρίς ίδιάζουσαν περίσκεψιν. ’Αποτελεί άληθώς σοβαράν καί δύσκολον τέχνην ή 
άσκησις τής πειθαρχικής έξουσίας καί ή έπιβολή των δικαίων κυρώσεων.

Συνήθως ή ποινή θεωρείται ώς συμψηφισμός τοΰ διαπραχθέντος σφάλματος. 
"Οταν λοιπόν πληρωθή τό πρόστιμον ή ύπόθεσις θεωρείται λήξασα. Ά λλ ’ ή άντί- 
ληψις αύτη δέν καλύπτει δλον τό περιεχόμενον καί τον σκοπόν τής ποινής. Αί κυ
ρώσεις εις τάς δημοσίας υπηρεσίας έχουν καί ένα εύρύτερον σκοπόν έκτος άπό τήν 
πρόληψιν καί τήν άποφυγήν των σφαλμάτων, ήτοι τήν διαπαιδαγώγηση/ των υπαλ
λήλων, ώς προς τήν ομαλήν λειτουργίαν τής Κρατικής μηχανής.

Είς τάς ΐδιωτικάς επιχειρήσεις, ό προϊστάμενος είναι συνήθως καί δικαστής 
διά τάς παραβάσεις των υπαλλήλων του. Ή  θέσις του ώς έκ τούτου είναι πολύ λεπτή 
καί δύσκολος. Χρειάζεται πράγματι μεγάλη άντικειμενικότης καί εύσυνειδησία αξιό
λογος ώστε νά μήν έπιζητή ούτος εύθύνας εκεί όπου ό ίδιος συμβαίνει νά είναι υπαί
τιος διά τό διαπραχθέν σφάλμα.

Είς τάς δημοσίας δμως υπηρεσίας ύφίστανται κατ’ άρχήν δλαι αί εγγυήσεις, 
διά τήν άμερόληπτον καί ορθήν άπονομήν τής δικαιοσύνης.

Δέν πρόκειται ν’ άσχοληθώμεν ενταύθα μέ τήν διαδικασίαν τής επιβολής των 
κυρώσεων, ούτε καί μέ τά καθ’ έκαστον πειθαρχικά αδικήματα ή μέ τά ; έπιβλητέας 
δι’ έκαστον τούτων ποινάς.

Θά περιορισθώμεν νά σημειώσωμεν κατωτέρω μερικάς γένικάς παρατηρήσεις 
επί τοΰ ζητήματος τοΰ πώς πρέπει νά άσκήται ή πειθαρχική έξουσία άπό τον προϊ
στάμενον, καί νά ύπογραμμίσωμεν μερικάς πρακτικάς συστάσεις έπί τοΰ προκει- 
μένου, άπορρεούσας έκ μακράς διοικητικής πείρας.

1. ’Αποτελεί στοιχειώδη ύποχρέωσιν τοΰ διαπιστώσαντος τήν παράβασιν 
αμέσου προϊσταμένου, ν’ άκούση μετά πάσης προσοχής καί υπομονής τάς εξηγή
σεις τάς όποιας έπιθυμεΐ νά τοΰ δώση ό ύποπέσας εις τό σφάλμα υφιστάμενός του. 
’Οφείλει δέ νά συγκρατήται ώστε νά μή τον διακόπτη, άλλ,ά νά τον άφήση νά έκθέση 
έλευθέρως τάς έξηγήσεις του. Θά πρέπει νά καταβάλη ιδιαιτέραν προσπάθειαν ώστε 
νά διεισδύση εις τάς σκέψεις του καί είς τά έπιχειρήματά του, διά νά κατορθώση νά 
διαγνώση όσον τό δυνατόν πληρέστερον τάς περιστάσεις είς τάς οποίας εύρέθη ούτος 
όταν διέπραξε τό παράπτο/μα. Μέ κάθε άντικειμενικότητα οφείλει έπίσης νά προσ- 
παθήση δπως διαστείλη τάς προβαλλομένας δικαιολογίας καί προφάσεις άπό τά 
πραγματικά αίτια τοΰ παραπτώματος, πριν ή προβή είς οί&νδήποτε άλλην ένέργειαν. 
Εύνόητον λοιπόν είναι δτι ό προϊστάμενος ό όποιος θέλει νά είναι δίκαιος κριτής 
των υφισταμένων του πρέπει νά είναι καλός ψυχολόγος, αντικειμενικός καί προ 
παντός δίκαιος.

2. ’Αποτελεί άψυχολόγητον ένέργειαν καί έλλειψιν διοικητικής ίκανότητος 
εκ μέρους τοΰ προϊσταμένου ή έπίκρισις τοΰ πταίσαντος υπαλλήλου διά φωνασκιών, 
άπειλών, χειρονομιών καί έν γένει θορυβωδών έκδηλώσεων υπό τόΤκράτος οργής 
καί έκνευρισμοΰ. Διά τοΰ τρόπου τούτου αί έπικρίσεις χάνουν τήν άξίαν των, ένώ 
έξ άλλου έκτίθεται σοβαρώς τό κΰρος καί τό γόητρον τοΰ προϊσταμένου ένώπιον 
τών υφισταμένων του.

3. ’Εάν είναι άνάγκη νά γίνη μία παρατήρησις πρέπει νά γίνεται αΰτη αμέ
σως καί χωρίς καθυστέρηση/. "Οταν γίνεται μετά πάροδον χρόνου, παρέχεται η
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έντύπωσις ότι ό κάμνων τήν παρατήρησιν άπεδέχθη μέν άρχ'κώς τήν πραξιν ώς κα
λώς έχουσαν, άλλ’ οτι άργότερον κάποια εξωτερική επιρροή ή έχθροπάθεια κατά 
τοϋ υφισταμένου του τον ήνάγκασε νά μεταβάλη γνώμην.

4. ’Αποτελεί χείριστον τρόπον διοικήσεως καί επαγγελματικής διαπαιδαγω
γήσεις ς τοϋ προσωπικού, τό νά ΰπενθυμίζη διαρκώς ό προϊστάμενος εις τούς υφι
σταμένους του τά παλαιά των σφάλματα, διότι διά τοϋ τρόπου τούτου τούς απογοη
τεύει καί τούς κάμνει νά χάσουν τό θάρρος των καί τό ηθικόν των.

5. Ή  παρατήρησις ποτέ δέν πρέπει νά γίνεται μέ λόγους προσβλητικού; και 
έν γένει κατά τρόπον άγενή καί βάρβαρον. Ό  προϊστάμενος ούδέποτε πρέπει νά με
τέρχεται βιαιότητας εναντίον τοϋ προσωπικοϋ του. Καί ή βαρυτέρα εκφρασις είναι 
δυνατόν νά λεχθή μέ τρόπον ευγενικόν. Ό  Στρατάρχης της Γαλλίας Lyautey έλεγε 
σχετικώς: «Οί δυνατοί είναι γλυκείς» (Les forts sont doux). Οί δέ Ρωμαίοι 
εϊχον το αξίωμα : «Fortiter in re, suaviter in modo». Δέν πρέπει ποτέ νά συγ- 
χέηται ή αύστηρότης καί τό άκαμπτον μέ τήν βαρβαρότητα. Είναι δυνατόν ένας 
καλός προϊστάμενος ν' άγαπάται άπό τούς υφισταμένους του πολύ περισσότερον άπό 
ένα αδυνάτου χαρακτήρο; ή άδιάφορον καί δμως νά είναι αύστηρός. Δέν πρέπει επί
σης νά γίνεται παρατήρησις ενώπιον υφισταμένου τοϋ παοατηρουμένου προσώπου, 
διότι διά τοϋ τρόπου τούτου καταορίπτεται τό κϋρος της εξουσίας, ομοίως δέν πρέ
πει νά γίνεται ή παρατήρησις μέ τρόπον ειρωνικόν, διότι προσβάλλεται ή φιλοτιμία 
εκείνου προς τον όποιον αυτή άπευθύνεται.

6. Πολύ προτ>μοτέρα είναι ή αύστηρά παρατήρησις καί μάλιστα δταν γίνεται 
αϋτη τήν κατάλληλον στιγμήν, άντί ν’ αναβάλλεται καί νά ύποβόσκη ουτοι μετα
ξύ τοϋ προϊσταμένου καί τοϋ υφισταμένου μία συνεχής δυσαρέσκεια μή άπέχουσα 
καί πολύ άπό τήν εχθρικήν στάσιν.

7. Διά νά είναι δικχία καί άποτελεσματική ή ποινή πρέπει νά άνταποκρίνεταί 
όπως έσημειώσαμεν καί ανωτέρω προς τήν διαποαχθείσαν πειθαρχικήν παράβασιν. 
Συνήθως, εν βλέμμα ή μερικοί έπιτιμητικοί λόγοι δι’ ένα προϊστάμενον πού έκτιμα- 
ται άπό τούς υφισταμένους του είναι υπεραρκετοί ώστε νά έκφράση δι’ αύτών τήν 
ίκανοποίησιν ή τήν άποδοκιμασίαν του.

Έάν λοιπόν, παραστή ή άνάγκη νά έπιβάλη ούτος μίαν αύστηράν τιμωρίαν 
θά έπιτύχη πάντοτε πλήρως τον σκοπόν πού έπιδιώκει. Ώ ς έκ τούτου, ό προϊστά
μενος εκείνος πού συνειθίζει νά ύψώνη έκάστοτε τήν φωνήν του δι’ άσήμαντον άφορ- 
μην καί νά δημιουργή πολύν θόρυβον διά τά παραμικρότερα πράγματα, όπως κι’ 
εκείνος πού άρέσκεται νά έπιβάλη ποινάς εις τούς υφισταμένους του δι’ άσημάντους 
παραλείψεις, δύναται νά λεχθή μέ βεβαιότητα ότι έχει χάσει τήν δυνατότητα όπως 
χρησιμοποιή τό μέσον της ποινής προς καλυτέραν έξυπηρέτησιν τοϋ γενικωτέρου 
συμφέροντος, πολύ δέ περισσότερον έχασε τήν εύκαιρίαν όπως διαπαιδαγωγήση 
το προσωπικόν του καί νά τό έξυψώση εις άνώτερον ποιοτικώς έπαγγελματικόν 
επίπεδον.

8. "Οταν ό προϊστάμενος έπιβάλη κυρώσεις, οφείλει νά έχη πάντοτε ύπ’ όψιν 
του τον σκοπόν πού επιδιώκει ή ποινή, όστις συνίσταται, ώς έσημειώσαμεν καί άνω- 
τερω, άφ’ ένός μέν εις τήν καταστολήν καί πρόληψιν τοϋ σφάλματος, άφ’ έτέρου δέ 
εις τήν καλυτέραν κατάρτισιν καί διαπαιδαγώγησιν τοϋ προσωπικοϋ.

Ώ ς έκ τούτου: α) Ή  ποινή δέν πρέπει νά είναι δυσανάλογος προς τό διαπρα- 
χθέν σφάλμα, διότι άλλως προκαλεΐται δικαία άγανάκτησις εις τόν τιμωρούμενου 
και εις τούς λοιπούς υπαλλήλους- δημιουργεΐται δ’ ουτω ή έντύπωσις ότι δέν άπο- 
νεμεται δικαιοσύνη, β) Δέον νά έρευνώνται έκάστοτε τά πραγματικά αίτια τοϋ σφάλ
ματος, τά οποία καί θά χρησιμεύσουν ώς κριτήριου τοϋ μεγέθους τής ποινής, γ ) Δέον 
να λαμβάνωνται ύπ’ όψιν αί ένδεχόμεναι άντιδράσεις καί συνέπειαι έκ τής έπιβολής 
τής ποινής, δ) Προς τό συμφέρον τής διοικήσεως, άλλά καί τών ιδίων τών υφιστά
μενων, επιβάλλεται νά έφαρμόζεται σταθερά καί άκαμπτος στάσις προκειμένου περί
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ΤΑ Θ Α Υ Μ Α Τ Α  ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
—Τό νεογέννητον τοϋ Μπγιέρσον αποκτά τήν ϊδια έληά στή μύτη, 

πού έφερε ένας συνταξιδιώτης τής μητέρας του. ’Ά λλα  καταπλη
κτικά περιστατικά. Πώς ή υποβολή προκαλεϊ έμφάνισ ιν αΐμορ- 

ροουσών π ληγώ ν.—
'Υπό τοϋ Προέδρου της Έλληνι-

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

’Ανεγράψαμεν εις τό προηγούμενου τεύχος των « ’Αστυνομικών Χρονικών» 
τήν μυστηριώδη έπίδρασιν της φαντασίας εις μερικάς έγκύους γυναίκας, πού ενίοτε 
παρουσίαζε άληθινά άπιστεύτους εκδηλώσεις.

"Ενα άπό τά χαρακτηριστικώτερα σχετικά επεισόδια είναι τό άναφερόμενον 
εις τήν σύζυγον τοϋ Σκανδιναυοϋ συγγραφέως Μπγιερσον.

Τό ζεύγος έταξίδευε κάποτε σιδηροδρομικώς, δταν μέσα εις τό ίδιο βαγόνι 
έμπήκε ένας ταξιδιώτης μέ μιά μεγάλη άσχημη έληά στή μύτη.

Τό θέαμα αύτό επηρέασε τόσο πολύ τήν κ. Μπγιέρσον, ή οποία έτυχε να είναι 
έγκυος ώστε παρεκάλεσε τον άνδρα της ν’ αλλάξουν εάν είναι δυνατόν βαγόνι. ’Ε
πειδή όμως αύτό δεν ήτο δυνατόν, είχε διαρκώς γυρισμένο τό κεφάλι προς τό παρά
θυρο διά νά μή βλέπη τήν τερατώδη μύτην μέ τήν έληά. 'Όπως έλεγε βασιζομένη 
εις την λαϊκήν πείραν, πού είναι παντού ή ΐδια, έφοβεΐτο μήπως άποτυπωθή ή ασχή
μια αύτή είς τό παιδί πού θ’ αποκτούσε.

Πράγματι, λοιπόν, όταν ήλθε ό καιρός τοϋ τοκετού, τό νεογέννητον είχε κι’ 
Λυτό την έληά στην μύτη !

Μετά δύο έτη τό ζεύγος έταξίδευε πάλι καί έτυχε νά εύρίσκεται στο ίδιο βαγόνι 
μ’ αύτούς ένας άλλοίθωρος. Ή  κ Μπγιέρσον, τρομοκρατημένη τότε άπό τήν 
πείραν τοϋ πρώτου τοκετού, έπέμεινε ν’ άφήσουν τό βαγόνι, έπειδή ήτο πάλι έγκυος 
καί έφοβεΐτο τά ίδια, άλλά χωρίς νά τούς έπιτραπή.

Καί εις τήν περίστασιν λοιπόν αύτήν τό γεννηθέν τέκνον ήτο άλλοίθωρον 
τόσον ζωηρά υπήρξε ή έντύπωσίς της.

Σημειωτέου δτι καί είς τά δυο αύτά περιστατικά ή συνάντησις τών δυο άτό-

τών σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων, τά όποια έχουν τήν αιτίαν είς άμέλειαν, 
αδιαφορίαν καί δόλον.

Τέλος πρέπει νά κατανοηθή καλώς, ιδία είς τάς δημοσίας υπηρεσίας, δτι ή 
έπιβολή τών κυρώσεων δεν αποτελεί μόνον δικαίωμα τού ίεραρχικώς προϊσταμένου, 
άλλά είναι και καθήκον, πολύ οδυνηρόν συνήθως. Όσονδήποτε δέ καί αν είναι 
τούτο δυσάρεστου, πρέπει νά μήν έπιζητήται ύπό οίονδήποτε πρόσχημα ή παράλει- 
ψις ή ή άποφυγή του, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει ού μόνον διακυβεύεται αύτή αΰτη 
ή ομαλή λειτουργία της διοικήσεως, άλλά καί οδηγείται αΰτη είς βεβαίαν άναρχίαν 
καί διάλυσιν.

Είναι άνάγκη νά γίνη συνείδησις πάντων, δτι τάς κυρώσεις δεν τάς έπιβάλλει 
τό οίονδήποτε άτομον, άλλ’ ό νόμος. ’Αλλ’ ό καλός προϊστάμενος δεν είναι μόνον 
κριτής τών σφαλμάτων τών υφισταμένων του. Είναι κάτι πολύ περισσότερον τού
του. ’Οφείλει νά είναι ό έμψυχωτής τών προσπαθειών των, ό παρέχων τό καλόν παρά
δειγμα είς δλους, ό έκπαιδευτής καί ό άξιος ήγέτης τοϋ προσωπικού του δι’ ένα ανώ
τερου κοινωνικόν σκοπόν.

(Συνεχίζεται)
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μων μέ τούς άναφερθέντας δύσμορφους υπήρξε'; έυτελώς τυχαία, μέσα εις ένα βα
γόνι σιδηροδρόμου κατά τό διάστημα τοϋ ταξιδιού, ώστε ν’ (αποκλείεται έντελώς πάσα 
υπόνοια ένοχου σχέσεως.

’Άλλο έπίσης χαρακτηριστικόν Ιπεισόδιον κατάθεσεν εις τήν Εταιρείαν ή 
δ. Μαρία Μαρκοπούλου.

'Η θεία τής δ. Μαρίας Μαρκοπούλου Β. ήτο έγκυος έν Ρουμανία δταν κάποιος 
χωρικός, κουμπάρος τοϋ συζύγου της, τον παρεκάλεσε νά προσλάβη εις την υπηρε
σίαν του τό δεκαπενταετές παιδάκι του.

Πράγματι εκείνος έδέχθη καί τού έφεραν τό παιδί, τό όποιον έτυχε νά είναι 
«λαγώχειλον». 'Η θέα του όμως έπροξένησεν εις τήν έγκυον τόσον κακήν έντύπωσιν, 
όόστε δεν ήθελε νά τό κρατήσουν. ’Απεναντίας ό σύζυγός της έπέμενε, ίσχυριζόμενος 
ότι μέ τον καιρόν θά τό συνηθίση, χωρίς βέβαια ποτέ νά φαντασθή ποιας συνέπειας 
θά εΐχεν τό πράγμα. Έν τούτοις εκείνο πού ό Β. ένόμιζεν ότι θά γίνη μέ τον καιρό 
συνήθεια, μετεβάλλετο εις τοιαύτην άπέχθειαν, ώστε οσάκις ή σύζυγός του άντί- 
κρυζε τό παιδί έγύριζε άλλου τό πρόσωπό της μετά φρίκης,καί τούτο τον ανάγκασε 
επί τέλους νά άπομακρύνη τό σημαδιακό παιδί.

Τό κοριτσάκι όμως τό όποιον έγεννήθη ήτο καί αύτό «λαγώχειλον». Μολο
νότι δέ ή κόρη αύτή σήμερον είναι εικοσαετής καί ύπέστη έγχείρισιν, διακρίνεται 
ακόμη εις τό άνω χείλος ή έκ τής ραφής ούλή.

Τά πρώτα ίχνη τής έπιδράσεως τής υποβολής επί τού υποσυνειδήτου πρέπει 
νά τ ’ άναζητήσωμεν εις τήν μακρυνήν άρχαιότητα. Αί παραδόσεις περί θαυμάτων, 
όσας διέσωσεν ή ιστορία καί τά συναξάρια, καθώς καί ή ίκανότης των «θεραπευτών» 
προς ίασιν διαφόρων άσθενειών, οφείλονται ώς έπί τό πλεΐστον εις τήν έπίδρασιν 
τής ύποβολής.

Ήμποροΰμεν όμως άρά γε νά βεβαιώσωμεν άπολύτως καί κατηγορηματικούς 
οτι μόνον κατ’ αύτόν τον τρόπον ενεργούν οί άπό άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον 
παρατηρούμενοι—μέντιουμ θεραπευταί ;

Μετά τήν τελευταίαν άνακάλυψιν τού καθηγητοΰ Καζαμάλλι, κατά τήν όποιαν 
τά μέντιουμ εκπέμπουν ήλεκτρομαγνητικά κύματα καί μετά τήν ζωντανήν άπόδει- 
ξιν τού φαινομένου άπό τό μέντιουμ Κλείω, όφείλομεν νά είμεθα έπιφυλακτικώτεροι.

’Έπειτα ή παοατηρηθεΐσα σχεδόν πάντοτε ανάγκη έπαφής των χειρών τοϋ 
θεραπευτοΰ μετά τού σώματος τού νοσοΰντος (θεραπεΐαι δι’ έπιθέσεως των χειρών), 
προϊόν άναμφιβόλως πείρας, πιθανόν νά είναι όρος άπαραίτητος διά τήν εύκολωτέραν 
μεταβίβασιν ήλεκτρομαγνητικής ψυχονευοικής εκπομπής.

Αί πρώται έπιστημονικαί παρατηρήσεις αύτοΰ τού ζητήματος έγένοντο ύπό 
τοϋ Σαρκό. Έπεκολλάτο παρ’ αυτού άπλοϋν γραμματόσημου εις τό δέρμα ύστερι- 
κών μέ τήν υποβολήν ότι ήτο έκδόριον καί τήν έπομένην παρετηρεΐτο ότι εις τάς πλεί- 
στας περιπτώσεις άνεπτύσσετο έπί τόπου ζιοηρά έρυθρότης, ενίοτε δέ καί αληθινή 
φλύκταινα. Τότε έτέθησαν αί βάσεις τής επιστημονικής έξετάσεως των θαυμάτων, 
όπως καί τού λεγομένου «ίδρώτος αίματος» καί των «στιγμάτων των υστερικών».

’Αρκεί ισχυρά καί έπίμονος έπίδρασις διά τής φαντασίας, όπως ή διαμόρφωσις 
εντυπώσεων εις τάς εγκύους, διά νά έπέλθουν εις τον οργανισμόν πραγματικαί δια- 
ταραχαί. Ούτως ό Ά γιος Φραγκίσκος, ό ιδρυτής τού τάγματος τών Φραγκισκανών, 
είδε κάποτε "Αγγελον μέ άκτινοβόλους πτέρυγας νά έντυπώνη είς τό σώμα του χά 
σημεία τοϋ πάθους τού ’Ιησού. 'Η έντύπωσις αύτή υπήρξε τόσον σφοδρά, ώστε άλη- 
θιναί πληγαί άνεφάνησαν εις τάς χεΐρας, τούς πόδας καί τήν πλευράν του. Βεβαίως 
όλοι ένόμιζον έπί μακρόν τήν διήγησιν αύτήν ώς υπερβολήν, αρκετά συνήθη εις τούς 
συναξαριστάς. Δέν ήμποροΰμε όμως καί σήμερον νά είπωμεν τό ίδιον κατόπιν τοϋ 
αναφερθέντος πειράματος τού έκδορίου.

Πράγματι αί νεώτεραι έπαναλήψεις τοϋ φαινομένου δέν έβράδυναν νά έλθουν.



4322 Ά γγ . Τανάγρα—Τά θαύματα της υποβολής

Πρώτη παρουσιάσθη έπισήμως ή Κατερίνα Έμμιριχ, ένα έκ των ίσχυροτέρων γνω- 
στών μέντιουμ τοϋ παρελθόντος αίώνος, ή οποία γεννηθεΐσα είς την Βεστφαλία κατά 
τό 1774 έδειξε άπό την νήπιακή της ηλικίαν εξαιρετικήν μυστικοπάθειαν καί θρησκο- 
ληψίαν. Ουτω εις ήλικίαν μόλις 6 ετών, ένω έσκέπτετο τήν πρώτην φράσιν τοΰ «Π ι
στεύω», είδεν έν όράματι τάς σκηνάς της κοσμογονίας, τήν πτώσιν των ’Αγγέλων, 
τήν πλάσιν της γης καί τοΰ παραδείσου, τήν άπείθειαν των πρωτοπλάστων κτλ. 
'Π ίδια διηγείται τά έξης :

«Μιάν ήμέραν ένω προσηυχόμην γονυπετής είς τήν εκκλησίαν, είδα έξαφνα 
τον ούράνιον μνηστήρα μου Ίησοϋν νά εξέρχεται άπό τον βωμόν ύπό μορφήν ενός

τό δεξιόν στέφανον άκάνθινον, μοϋ προσέφερε δέ νά εκλέξω... Έδιάλεξα τότε τον 
άκάνθινον στέφανον, καί δταν τον έθεσε ό ίδιος εις τήν κεφαλήν μου τον έβύθισα μέ 
τά δυό μου χέρια μέχρι τοΰ μετώπου. ’Αμέσως τότε έφάνησαν πληγαί αίμορροοΰσαι, 
ωσάν τό δέρμα νά είχε σχισθή άπό άκάνθας».

Τήν 29 Δεκεμβρίου 1812 ένω ή ίδια εύρίσκετο είς τό κρεβάτι της έν έκστά- 
σει, άκίνητη, αναίσθητη καί μέ τά χέρια άνοιχτά, όραματιζομένη τήν σταύρωσιν, 
έδεήθη φλογερώς νά αΐσθανθή τούς πόνους πού είχε δοκιμάσει ό θεός της. Τότε είδε 
μίαν άκτινοβολίαν νά κατεβαίνη προς αύτήν καί είς τό κέντρον της τον Έσταυρω- 
μένον, τοΰ οποίου αί πέντε πληγαί άκτινοβολοΰσαν σάν ήλιος. 'Η Κατερίνα, εύρι- 
σκομένη πλέον μεταξύ οδύνης καί μακαριότητος, είς την θέαν των πληγών αυτών 
ηύχήθη τόσον διαπύρως νά πονέση όπως ό Ίησοΰς, ώστε της έφάνη δτι ή ύπόστασίς 
της έμπαινεν μέσα είς τά άνοίγματα τών πληγών. ’Αμέσως δμως άπό κάθε μίαν 
έξ αύτών έβγηκαν τρεις κατακόκκινες άκτϊνες, ώς είδος φλογερών βελών πού έτρύ- 
πησαν τά χέρια, τά πόδια καί τήν πλευράν της. ’Όντως δέ πληγαί άμέσως ένεφανί— 
σθησαν έκεί καί ήρχισαν νά αίμορροοΰν, ένω συγχρόνως ύπέφερε δλα τά σωματικά 
καί ψυχικά μαρτύρια τοΰ Χριστοΰ έπί τοΰ Σταυροΰ.

ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

"Οταν τό αυτοκίνητο πέρνη στροφή πρό$ τά αριστερά σέ δρόμο μέ καμπύλη, πρέπει 
•ίά άκολουθήση τήν καμπύλη καί νά μή πάρη απότομα τή στροφή, γιατί είναι πολύ? 

πιθανόν νά προκαλέση δυστύχημα.
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ
Ύπό τοΰ τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΝΝΑ

Τό συμφέρον της πολιτείας άπαιτεϊ δπως ταχεία καί άμεσος είναι ή τιμωρία 
τοΰ άδικήσαντος, διά της οποίας πολλάκις πλήττονται σοβαρά αγαθά τοΰ πολίτου, 
δπως ή ζωή, ή προσωπική ελευθερία κλπ.

Εις την περίπτωσιν ταύτην τά κατ’ ιδίαν συμφέροντα τοΰ ατόμου παραμερί
ζονται, χάριν τοΰ συμφέροντος τοΰ. κοινωνικού συνόλου.

Έν τή εκτιμήσει δμως του συμφέροντος τής Κοινωνίας δεν δύναται νά παρο- 
ραθή καί τό συμφέρον τοΰ άδικήσαντος, τιθεμένου υπό κατηγορίαν καί διά τοΰτο 
πάσα εύνομουμένη Πολιτεία καθώρισε τά δικονομικά δικαιώματα διά τον κατηγορού
μενον.

'Η Γαλλική έπανάστασις μέ τήν διακήρυξιν των δικαιωμάτων τοΰ ανθρώπου, 
έθέσπισεν δτι «οι άνθρωποι γεννώνται ελεύθεροι καί είναι ίσοι απέναντι τοΰ Νόμου». 
Έθεώρησεν δτι τά δικαιώματα τοΰ άτόμου συνδέονται άναποσπάστως μέ τάς άξίας 
τοΰ π ολιτισμοΰ.

Κατεδίκασε τάς μέχρι τότε ϊσχυούσας νομικάς αποδείξεις καί τά βασανιστή
ρια. Έπεζήτησε τήν εφαρμογήν των δικονομικών συστημάτων κατηγορητικοΰ καί 
εξεταστικού, κατόπιν επιλογής έκ τούτων παντός κρινομένου χρησίμου.

Αί νομικαί άποδείξεις είχον τεθή ύπό τοΰ νομοθέτου προς άσφάλισιν τοΰ άτό
μου άπό τής αύθαιρεσίας τοΰ δικαστοΰ. Έν τούτοις δταν αί άποδείξεις δέν έπειθον 
πλήρως περί τής ενοχής κατεβάλλετο προσπάθεια όπως συμπληρωθώσιν αδται 
διά τής ομολογίας τοΰ κατηγορουμένου.

Τό άξιόπιστον δμως τής ομολογίας δέον νά τίθεται ύπό έλεγχον, διότι πολλά 
είναι τά αίτια άτινα δυνατόν νά προκαλέσουν τήν ομολογίαν τοΰ κατηγορουμένου.

Διά τήν άπόσπασιν τής ομολογίας τοΰ κατηγορουμένου έχρησιμοποιοΰντο 
εις άπώτατον παρελθόν άπάνθρωποι μέθοδοι άνακρίσεως, φθάνουσαι μέχρι βασανι
στηρίων.

'Ως βάσανος ήννοεΐτο ή σωματική βλάβη ήτις έπεβάλλετο ύπό τής Ποιν. Νο
μοθεσίας διά τήν άπόσπασιν τής ομολογίας μάρτυρος ή κατηγορουμένου καί ήτις 
έλάμβανε χώραν ώς προς τον κατηγορούμενον προτοΰ καταδικασθή ή καί δταν κατε- 
δικάζετο. 'Η'βάσανος έπεβάλλετο καί ώς έπιπρόσθετος ποινή πλήν τής κυρίας τοι- 
αύτης. Πολλοί μεγάλοι συγγραφείς, ώς ό Σενέκας, ό Κικέρων, ό "Αγιος Αύγουστΐνος 
κατεδίκασαν τάς βασάνους. 'Ομοίως ό Μοντεσκιέ, ό Βολταΐρος, ό Βεκκαρίας.

Παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν, ό ’Αριστοτέλης καί ό Δημοσθένης επικρίνουν 
τήν επιβολήν βασάνων, ΐνα βεβαιωθή ή αλήθεια. Εις τούς «Βατράχους» καί τήν «Λυ- 
σιστράτην» τοΰ ’Αριστοφάνη άναφέρονται αί έπιβαλλόμεναι βάσανοι.

Προ τής Γαλλικής έπαναστάσεως, μέχρι των χρόνων τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ', έπε- 
κρατουν τά βασανιστήρια διά τήν άπόσπασιν τής ομολογίας τοΰ κατηγορουμένου. 
Προ τής Γαλλι κής έπαναστάσεως τό ύφιστάμενον ποιν. δικονομικόν σύστημα (Κα
ρολίνα) περιείχε διατάξεις νομιμοποιούσας τά βασανιστήρια. Τοιαύτη έντύπωσις 
είχε δημιουργηθή έκ των κατά τήν άνάκρισιν τοΰ κατηγορουμένου χρησιμοποιού
μενων καταθλιπτικών μέτρων διά νά έκβιάση ό άνακρίνων τήν ομολογίαν, ώστε έν 
Γαλλία βραδύτερον ή ομολογία δέν συγκατελέγετο μεταξύ των άποδεικτικών μέ
σων έν τή Ποινική Δικονομία.

'Η Γερουσία έν ’Ιταλία τό 1930 έτάχθη κατά τοΰ άποδεικτικοΰ μέσου τής ομο
λογίας. Εις τήν εισηγητικήν έκθεσιν τής Δικονομίας κατά τό 1930 τής ’Ιτα
λικής Γερουσίας περιελαμβάνοντο καί τά έξής, ώς δείγμα τής άντιθέσεώς της προς 
την απόσπασιν ομολογίας άπό τον κατηγορούμενον: «'Υφίσταται πράγματι έν τοΐς 
θηωρητικοΐς κηρύγμασιν έναντίον τής δικαστικής άξίας τής ομολογίας εις τήν ποι-



4324 Νικολάου Κίννα

νίκην δίκην υπόλειμμα ισχυρόν των εύγενών ιδεών, ίσχυσασών νά κρημνίσουν την 
άνάμνησιν παρελθόντος μισητού δηλ. τάς δικονομικάς μεθόδους της inguisitio καί 
τά δικαστικά ψευδή δόγματα τα νομιμοποιοϋντα τά βασανιστήρια».

Πρό τής νέας Γερμανικής Δικονομίας τοϋ 1877, έπικρατοϋντος του εξεταστι
κού δικονομικοϋ συστήματος, ύπερβασίαι έπεκράτουν ώστε ό Mittermaier εις τό 
περί άποδείξεων σύγγραμμά του έγραφε: «... Οί γερμανικοί νόμοι διά ποινήν κατά 
τής άπειθείας έπιτρέπουσι ραβδισμούς, μακροτέραν ή αύστηροτέραν έγκάθειρξιν 
διά κατηγορούμενον όστις δέν θέλει νά άπαντήση ή ψεύδεται προς την δικαιοσύνην. 
Αυτά όλα χρησιμοποιούνται ώς προφάσεις άπό τον άνακριτήν διά νά έπιβάλη βα- 
σάνους εις τον κατηγορούμενον μή όμολογοΰντα καί πολλάκις έξαναγκα.ζόμενον, 
έν άπελπισία όντα, νά όμολογή ψευδώς». ’Επί αύτοκρατορίας Φρειδερίκου τοϋ Με
γάλου κατηργήθησαν εις τήν Πρωσσίαν αί βάσανοι καί εις την Βαυαρίαν τό 1806, 
εις δέ τήν Αυστρίαν τό 1776.

Κατά τούς τωρινούς όμως χρόνους τά βασανιστήρια προς άπόσπασιν τής ομο
λογίας χρησιμοποιούνται καί ή συντριβή τοϋ Χιτλερισμού δέν τά έξηφάνισεν, όστις 
κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον είχε τελειοποιήσει τάς βαναύσους άνακρι- 
τικάς μεθόδους (Γκεστάπο). Χρησιμοποιούνται δέ έτι βαναυσότερον άπό κράτος 
θεωρούμενον μάλιστα πολιτισμένον, τήν ’Αγγλίαν, παρά τήν υπαρξιν εις αυτήν τοϋ 
θεσμού «Habeas Corpus» ό όποιος άποβλέπει εις τήν προστασίαν τού άτόμου κατά 
πάσης ύπερβάσεως τής διωκτικής εξουσίας. Ό  σκοπός δέ τής άνακρίσεως εις τήν 
άγγλικήν δικαιοσύνην είναι ή συγκέντρωσις άποδείξεων ή κατηγοριών διά τήν παρα
πομπήν τού κατηγορουμένου εις τό δικαστήριον καί ούχί διά νά έπιτύχη τήν ομο
λογίαν τού κατηγορουμένου. 'Ο δικαστής δέ ενώπιον τού οποίου ό κατηγορούμενος 
παρεπέμφθη διά νά δικασθή, άπευθύνει, τό πρώτον, προς αύτόν τήν φράσιν «...Νά 
μή ελπίζετε εις οίανδήποτε ύπόσχεσιν καί δέν έχετε νά φοβηθήτε οίανδήποτε άπει- 
λήν».

Παρά τ ’ άνωτέρω όμως αυτά, οί ’Άγγλοι έν Κύπρω δέν διστάζουν καί τά σκλη
ρότερα βασανιστήρια νά εφαρμόσουν διά νά άποσπάσουν, ώς πιστεύουν, ομολογίας 
άπό Κυπρίους πατριώτας. ’Ιδού εν άπό τά βασανιστήρια εις τά όποια υποβάλλουν 
οί Ά γγλοι τούς καταδυναστευομένους Κυπρίους διά νά προβοΰν εις ομολογίας. Είναι 
τό μαρτύριον τού μεταλλικού «κουβά». Κατ’ αύτό ή κεφαλή τοϋ άνακρινομένου εισέρ
χεται εις τον «κουβάν» άπό τό άνοιγμα τού έκ καουτσούκ καλύμματος του, περισφιγ- 
γομένου γύρωθεν τού λαιμού τού έξεταζομένου μέχρις άσφυξίας, ένώ τά τοιχώματα 
τού «κουβά» κτυποΰνται μέ έν ξύλον έκκωφαντικώς (περίπτωσις 1 δετούς μαθητοΰ 
τής Σχολής Σαμουήλ τής Λευκωσίας Κων. Καραίσκου). Λαμβάνουν δέ μάλιστα 
χώραν τά βασανιστήρια αύτά καί μετά τήν πρό οκταετίας εις τό Ντάμπαρτον ’Όακς 
υπογραφήν άπό 49 'Ηνωμένα’Έθνη, εις ά συμμετείχε καί ή ’Αγγλία, τής οικουμενικής 
διακηρύξεως τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου. 'Η διακήρυξις αυτή έγένετο, διότι 
ή περιφρόνησις προς τά δικαιώματα τού άνθρώπου εις τό έγγύς καί άπώτερον παρελ
θόν ώδήγησεν εις πράξεις βαρβαρότητος, αί όποΐαι προΰκάλεσαν έξέγερσιν τής συ- 
νειδήσεως τής άνθρωπότητος.

Εις τάς παλαιοτέρας δικονομίας ή ομολογία ήτο ή βασιλίς τών άποδείξεων 
(regina probationum) καί δέν ύπήρχεν άνάγκη μέ τήν ομολογίαν τού κατηγορου
μένου νά χρησιμοποιηθή καί έτερον άποδεικτικόν στοιχεΐον.

Κατά τάς νεωτέρας δικονομίας έχει άπαγορευθή παν μέσον εξαναγκαστικόν 
προς ομολογίαν. Κατά τήν ήμετέραν Ποιν. Δικονομίαν, άκόμη καί αί ζητητικαί ερω
τήσεις άπαγορεύονται.' Η άποδεικτική δύναμις τής ομολογίας έχει άφεθή εις τήν έλευ- 
θέραν έκτίμησιν τού δικαστοΰ, επί τή βάσει τών άρχών τής ήθικής άποδείξεως (άρθρ.
177 Π.Δ.).

Υπήρξαν περιπτώσεις καθ’ άς ψευδώς ώμολόγησεν ό κατηγορούμενος έκ 
συμφέροντος τίνος κινούμενος ή έκ πνευματικής άνωμαλίας (εύήθεια, άλκοολισμός,
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δοξομανία) ή άπό άλλα αίτια έπιδράσαντα ψυχολογικώς επί του κατηγορουμένου, 
ώς ή υποβολή εις στερήσεις κατά τήν κράτησίν του, ή μακρά προφυλάκισις, ή έξαν- 
τλητική άνάκρισις.

Καί ή υποβολή άκόμη εις δρκισιν τοϋ κατηγορουμένου είναι άπαράδεκτος ώς 
αποδεικτικόν μέσον. Μέχρι τοΰ 18ου αϊώνος εις τό παλαιότερον δίκαιον ϊσχυσεν. 
Εις τούς άρχαίους 'Έλληνας ύπήρχεν ό όρκος. 'Ο Δημοσθένης εις τον κατά Κόνωνος 
λόγον του άναφέρει όρκον: «'Ομνύω τούς θεούς καί τάς θεάς άπαντας καί άπάσας, 
υμών ένεκα, ώ άνδρες δικασταί, καί των περιστηκότων ή μήν παθών ταϋτα ών δι
κάζομαι καί τήν δίκην διώκειν. Καί εί μέν εύορκων πολλά μοι άγαθά γένοιτο καί μη- 
δέποτ’ αύθις τοιοϋτο μηδέν πάθοιμοι, εΐ δέ επίορκων έξώλης άπολοίμην αυτοί τε 
καί εΐ τι μοί έστιν ή μέλλει έσεσθαι».

Εις τήν Αντιγόνην τοϋ Σοφοκλέους οί φυλάσσοντες το πτώμα τοΰ Πολυνεί- 
κους ορκίζονται προς άπόδειξιν τής άθωότητός των διά τήν εκταφήν τοΰ πτώματος,, 
άπαγορευθεϊσαν ύπό τοΰ Κρέοντος:

«ΤΗμεν δ’ έτοιμοι καί μύδρους αΐρειν χερσϊν καί πΰρ καί θεούς όρκωμοτεϊν 
το μήτε δράσαι μήτε τώ ξυνειδέναι το πράγμα βουλεύσαντι μητ’ είργασμένω».

Εις το Γερμανικόν δίκαιον, κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους, ήθωοΰτο ό κατη
γορούμενος έάν ώρκίζετο ότι είναι άθώος, έφ’ όσον έβεβαιοΰτο ή άξιοπιστία παρά 
τών καλουμένων συνόρκων ή έπωμοτών.

'Η Ρωμαϊκή εκκλησία έν τώ κανονικώ δικαίω της παραδέχεται τον άπαλλα- 
κτικόν όρκον (Purgatio canonica ή tortura spiritualis).

Άπό τάς νεωτέρας δικονομίας δεν προβλέπεται ό όρκος τοΰ κατηγορουμένου 
προς ύποστήριξιν της άθωότητός του.

Κατά τάς ήμέοας μας υπάρχουν άκόμη εύτυχώς ελάχιστοι άστυνομικοί εις 
δλας, δύναται νά λεχθή, τάς ’Αστυνομίας, οί όποιοι προκειμένου νά έπιτύχουν τήν 
άπόσπασιν της ομολογίας χρησιμοποιούν κατά τοΰ ύπό έξέτασιν κατηγορουμένου 
ούχί μόνον ένα έλαφρόν ξυλοδαρμόν, άλλά μέσα ισάξια βασάνων..

Γάλλος νομομαθής άναφέρει περιστατικόν άνακριτοΰ, μή πιστεύοντος ότι ή 
’Αστυνομία κάμει χρήσιν άνομολογήτων άνακριτικών μεθόδων, συλληφθέντος κατά 
λάθος, όστις έκακοποιήθη καί αυτός παρ’ άστυνομικών.

Εις τό βιβλίον του «'Ιστορία τών βασανιστηρίων» ό Γάλλος δικηγόρος Μελλόρ 
άναφέρει ότι γίνεται χρήσις βασανιστηρίου άπό τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας καί 
άκόμη συχνότερον άπό τάς 'Υπηρεσίας της ’Αντικατασκοπίας. 'Η Γαλλική ’Ακα
δημία έβράβευσε τό άνωτέρω βιβλίον «ώς τό χρησιμώτερον βιβλίον διά τό κοινόν 
καλόν».

'Υπάρχουν τά λεγάμενα «θεμιτά βασανιστήρια», κατά τά όποια αί κακώσεις 
έλλείπουν καί επειδή έλλείπουν τά αΐματα θεωρούνται θεμιτά, ώς τά μέσα ψυχικής 
πιέσεως καί έκφοβισμοΰ.

Είς τήν Γαλλικήν ’Εθνικήν Σχολήν τής ’Αστυνομίας ό καθηγητής, άνώτατος 
άστυνομικάς, Λεμπέρ καίτοι είναι εναντίον τών βασανιστηρίων έν τούτοις διδάσκει 
είς τό βιβλίον του « ’Εγχειρίδιου θεωρητικής καί τακτικής διά τούς άνακριτικούς 
υπαλλήλους τής ’Αστυνομίας» περιγράφων λεπτομερώς τήν «τεχνικήν τής έξαντλή- 
σεως».

Κατά τήν «τεχνικήν τής έξαντλήσεως», ώς γνωστόν, ή άνάκρισις συνεχίζεται 
ήμέρας τε καί νυκτός μέ στέρησιν τοΰ υπνου καί τής τροφής ώστε νά επέρχεται 
μία διανοητική διαταραχή. Είναι μία κατωτάτη διαβάθμισις βασάνου, ήτις δεν θά 
έμπέση είς νομίμους άπαγορεύσεις.

Ά λλ’ είναι δυνατόν μέ τάς άθανάτους άρχάς τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 
νά υποβάλλεται έν άτομον είς μεταχείρισιν άπάνθρωπον καί έξευτελιστικήν; Έάν 
έξεγείρεται ή άνθρωπίνη συνείδησις διά τάς βασανιστικάς άνακριτικάς μεθόδους τάς
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έφαρμοζομένας είς τά ολοκληρωτικά κράτη, πώς θά παραμείνη άσυγκίνητος έν τη 
εφαρμογή των εις τά ελεύθερα Κράτη;

Παρά τινων αστυνομικών δυνατόν νά υποστηρίζεται ότι ή χρησιμοποίησις 
τών βασανιστηρίων είναι απαραίτητος, όπό τον όρον νά τίθενται ταϋτα είς έφαρμογήν 
μετά διακρίσεως έν άπολύτω ανάγκη. Καί υποστηρίζεται άκόμη ότι ή κατάργησις 
τών βασανιστηρίων θά παρουσιάση έπικίνδυνον αΰξησιν τής έγκληματικότητος. Ό  
έγκληματίας χωρίς αυτά δεν ομολογεί.

Τά βασανιστήρια όμως είναι παράνομα καί μάλιστα ούχί ωφέλιμα, διότι δι’ 
αυτών ή αξιοπιστία τών ομολογιών ύφίσταται κλονισμόν. Κλονίζουν τήν άποδει- 
κτικήν ίσχύν τ<ον στοιχείων τής άνακρίσεως, έστω καί αν κατ’ αυτήν δεν έλαβε χώ
ραν παρ’ άστυνομικοϋ βία.

ΓΙοσάκις τά δικαστήρια εύρέθησαν είς δύσκολον θέσιν όταν ό κατηγορούμενος 
καταθέτει ότι ή κατάθεσίς του είναι προϊόν βίας;

Εις Ν. 1 παρ. 23 Πανδ. 48. 18 άναγράφεται: «Καθότι οΰτε πάντοτε, ούτε 
»  πάλιν ουδέποτε πρέπει νά παρέχωμεν πίστιν είς τήν έμβάσανον άνάκρισιν, καθ’ 
» όσον είναι πράγμα άσταθές καί κινδυνώδες καί περί τής άληθείας έξαπατοϋν, 
» διότι πολλοί έξ υπομονής ή σκληρύνσεως περιφρονοΰσιν ούτω τάς βασάνους, ώστε 
)) δεν δύναται νά έκβιασθή ή άπ’ αύτών άπόσπασις τής άληθείας, άλλοι δέ τοσοΰτον 
» τρομοκρατούνται έκ τών πόνων, ώστε μάλλον νά ψευσθώσιν, ή νά ύποστώσι βά- 
» σανα προτιμούν. Ούτω δ’ επέρχεται, ώστε ποικίλαι νά ποιώσιν ομολογίας δι’ ών 
» ού μόνον εαυτούς, αλλά καί άλλους ένοχοποιούσιν».

Κατά τό τελευταΐον συνέδριον τής Διεθνούς ’Αστυνομίας (Ίντερπόλ) είς Κων
σταντινούπολή, συνεζητήθη ό τρόπος διά τού οποίου ή ’Αστυνομία θά δυνηθή νά πείθη 
τούς συλλαμβανομένους υπόπτους νά ομολογούν οσα γνωρίζουν.

Πολλοί έκ τών συνέδρων παλαιών καί πεπειραμένων, κατά πλειοψηφίαν άστυ- 
νομικών, άνέφερον διαφόρους περιπτώσεις καθ’ άς έγοίληματίαι παρά τήν άρχικήν 
πείσμονα σιωπήν των έπαγιδεύθησαν άπό ευφυείς άστυνομικούς κατά τήν ύπ’ αύτών 
γενομένην άνάκρισιν. Μεταξύ διαφόρων σχετικών άνακοινώσεων ό διευθυντής τής 
’ Αστυνομίας Διώξεως τών Παοισίων κ. Έρρ. Κασταίν διηγήθη τήν ιστορίαν ένος 
Γάλλου άπατεώνος, συλλαμβανομένου έκάστοτε καί άπολυομένου διότι δεν άπεδει- 
κνύετο ή ένοχή του. "Οταν ό Γάλλος αυτός κακοποιός είχε συλληφθή καί πάλιν δι’ 
έν έγκλημα, εις άστυνομικός κατά τήν νύκτα τον έπεσκέφθη είς τό κελλί του καί 
εΰρεν αύτόν κοιμώμενον. Ό  άστυνομικός έκάθησε πλησίον τού κοιμωμένου καί έξή- 
γαγε έν σημειωματάριον καί ήρχισε νά περιγράφη τάς λεπτομέρειας τού άδικήματος 
ώς έπιστεύετο ότι είχε διαπραχθή τούτο.

'Ο κρατούμενος κάποιαν στιγμήν έξύπνησεν, έκπληκτος διά τήν παρουσίαν 
τού άστυνομικοϋ, τον ήρώτησε τί ζητεί ευρισκόμενος είς τό κελλί του. Ό  άστυνο
μικός άπήντησεν: «αυτήν τήν στιγμήν συντάσσω τήν ομολογίαν σου, παραμιλούσες 
είς τον ύπνον σου καί ιδού αί λεπτομέρεια', τού έγκλήματός σου». Ό  κατηγορούμε
νος έθεώρησε τήν περιγραφήν τόσον άκριβή, ώστε άμέσως ώμολόγησε·τήν ένοχήν του.

Σήμερον ή ’Αστυνομία διαθέτει ποικιλίαν έπιστημονικών μέσων διά τήν άπό- 
σπασιν τής ομολογίας. Αί σύγχρονοι έπιστημονικαί πρόοδοι διευκολύνουν τούς άστυ- 
νομικούς νά χρησιμοποιούν άνακοιτικάς μεθόδους εύπρεπεΐς καί άνακαλύπτουν τούς 
ενόχους δι’ έπιστημονικών μέσων, ώστε νά μή καθίσταται άναγκαία ή προσφυγή είς 
τον ξυλοδαρμόν ή άκόμη χειρότερον είς τά βασανιστήρια.

Τότε άποδεικνύεται ικανός ό άστυνομικός όταν δύναται. νά καταπείση, όταν 
έχη υπομονήν, ψυχολογικήν δεινότητα κατά τάς μαρτυρικάς καταθέσεις, τήν έξέ- 
τασιν τού κατηγορουμένου, τήν κατ’ άντιπαράστασιν τούτου έξέτασιν.

Ποία είναι ή άξιολογωτέρα ίκανότης τού άστυνομικοϋ, ή ίκανότης ή άναγομένη 
είς τόν νοΰν του ή ή στηριζομένη τοιαύτη είς τάς χεϊράς του;
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'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Α' 
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ΠΕΡΙΛΗΤΕΙΣ (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)
5. Ν όμιμα επακόλουθα τοΰ θανάτου.

*
*  *

5) Νόμιμα επακόλουθα τοΰ θανάτου.
Πλεισται όσαι νομικαί συνέπεια'. δημιουργοΰνται μέ τον θάνατον τοΰ ατόμου, 

τόσον έν τώ Ποινικώ καί Δικονομικώ όσον, καί έν τώ Ά στικώ Δικαίω. Περί τούτων 
πραγματευόμεθα άμέσως κατωτέρω.

Α'. Έ ν  τ ω  Π ο ι ν ι κ ω  Δ ι κ α ί ω .
Ή  χρηματική ποινή καί τό πρόστιμον άποσβέννυνται διά τοΰ θανάτου τοΰ κα- 

ταδικασθέντος, έν ούδεμιά δέ περιπτώσει έκτελοΰνται κατά των κληρονόμων αΰτοΰ 
(άρθρ. 58 Π.Κ.).

Κατά τον προηγούμενον Ποινικόν Κώδικα, όστις έπαυσεν ισχύων άπό της 
31 Δεκεμβρίου 1950, διά τοΰ θανάτου τοΰ ένοχου έξηλείφετο ή ποινή, έκτος των 
τελεσιδίκως κατεγνωσμένων χρηματικών ποινών ή προστίμων. Κατά τήν κρατή- 
σασαν όμως έν τη έπιστήμη γνώμην, ή έξαίρεσις αΰτη ήτο άδικαιολόγητος, άτε άντι- 
κειμένη εις τον χαρακτήρα της ποινής ώς κακοϋ, όπερ προώρισται νά έπιδράση έπί 
τοΰ έγκληματίου γενόμενον αισθητόν παρ’ αύτοϋ, πράγμα άδύνατον μετά τόν θά
νατον τούτου. Τό άρθρον 58 τοΰ Π.Κ. πραγματευόμενου περί χρηματικών ποινών 
καί προστίμων έννοεΐ τάς καθαρώς ποινικού χαρακτήρος ποινάς.

Διότι ύπάρχουσι καί περιπτώσεις, καθ’ ας χρηματικαί ποιναί ή πρόστιμα 
έχουσιν καθαρώς άστικόν χαρακτήρα, ή μικτόν, ποινής δηλαδή καί άποζημιώσεως.

Κατά τό άρθρον 118 παραγρ. 4 τοΰ Π·Κ., μετά τόν θάνατον παθόντος τό δι
καίωμα τής έγκλήσεως μεταβιβάζεται εις τόν έπιζήσαντα σύζυγον καί τά τέκνα 
αύτοϋ καί έν έλλείψει τοιούτων εις τούς γονείς αύτοΰ. Τά πρόσωπα ταΰτα διατελοΰ- 
σιν εις τόσον στενήν σχέσιν προς τόν θανόντα, ώστε δυνάμεθα νά δεχθώμεν ότι καί 
ταΰτα προσβάλλονται έκ τής κατ’ έκείνου τελεσθείσης πράξεως. Ή  ένάσκησις τοΰ 
δικαιώματος έκ μέρους ένός έκάστου τών κατονομαζομένων συγγενών είναι αύτο- 
τελής καί δεν έξαρτάται έκ τής θελήσεως τοΰ έτέρου (Σιφναίου Π. Δίκαιον σελίς 
118).

Β'. Έ ν  τ ή  Π ο ι ν ι κ ή  Δ ι κ ο ν ο μ ί α .
Ή  άρξαμένη ποινική δίκη περατοΰται, έάν ό κατηγορούμενος άπεβίωσεν 

(άρθρ. 370 Π.Δ.). "Αν ό θάνατος έπέλθη κατά τήν διάρκειαν τής προδικασίας ή 
παΰσις τής ποινικής διώξεως κηρύσσεται διά βουλεύματος τοΰ Δικαστικοΰ Συμβου
λίου (άρθρ. 310 Π.Δ.) άν δέ μετά τήν εις τό άκροατήριον παραπομπήν τοΰ κατηγο
ρουμένου, αυτή κηρύσσεται ύπό τοΰ Δικαστηρίου.

Έπερχομένου τοΰ θανάτου μετά τήν καταδίκην (άμετάκλητον ή μη), ή άπό- 
<ρασις ώς καί πάσα διαδικασία αύτοδικαίως έξαφανίζεται. "Αν όμως προ τοΰ θανά
του εΐχεν άσκηθή ένδικον μέσον, τό άρμόδιον Δικαστηρίου θά βεβαιώση τόν θάνα
τον καί θά παύση όριστικώς τήν ποινικήν δίωξιν, έκδικάζον όμως τοΰτο ώς προς τήν 
πολιτικήν άγωγήν. Ό  θάνατος έπιφέρει εΐσέτι καί τήν παΰσιν τής ήδη άρξαμένης 
έκτελέσεως τής καταγνωσθείσης ποινής (άρθρ. 567 Π.Δ.) λόγω τοΰ προσωπικοΰ 
χαρακτήρος αύτής. Καί διά μέν τήν θανατικήν ποινήν καί τήν στερητικήν τής έλευ- 
θερίας τοιαύτην, προκύπτει ώς φυσικόν έπακολούθημα, διά δέ τήν χρηματικήν ποι
νήν καί τό πρόστιμου πηγάζει έκ τής διατάξεως τοΰ άρθρ. 58 τοΰ Π.Κ., περί ού
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άνωτέρω έπραγματεύθημεν έκτενώς. Διά του θανάτου παύει καί ή έκτέλεσις των 
παρεπομένων ποινών καί των μέτρων άσφαλείας. (’ )

Κατά το άρθρον 576 της Ποιν. Δικονομίας άμα τω θανάτω τοϋ προσώπου, 
βεβαιωθέντος έπισήμως καί άναμφισβητήτως καταστρέφονται τά δελτία Ποινι
κού Μητρώου.

Γ . Έ ν  τ η  Π ο λ ι τ ι κ η  Δ ι κ ο ν ο μ ί α .
Διά τοϋ θανάτου ένός των διαδίκων έπέρχεται βιαία διακοπή της δίκης (άρθρ. 

463 Πολ. Δικονομίας), ή δέ γενομένη κατά τοϋ άποθανόντος έκτέλεσις έξακολου- 
θεϊ καί κατά των κληρονόμων αύτοϋ (άρθρ. 867 Πολ. Δικόν.). ’Εάν διάδικός τις 
άποθάνη διαρκούσης της προθεσμίας, άρχεται νέα προθεσμία διά τούς κληρονόμους,, 
άρχομένη άπο τής ημέρας της περί αποδοχής τής κληρονομιάς, διακηρύξεως (άρθρ. 
194 Πολ. Δ ικ .).

Δ'. Έ ν  τω ’Α σ τ ι κ ό  Δ ι κ α ί ω.
Πολλαί είναι αί διατάξεις εις τό ’Αστικόν Δίκαιον, αΐτινες καθορίζουσι νομι- 

κάς συνέπειας, ένεκα τοϋ θανάτου τοϋ προσώπου.
Αί κυριώτεραι τούτων είσίν αί έξής :
α) Συμφώνως προς τό άρθρ. 35 τοϋ Άστικοϋ Νόμου τό πρόσωπον άρχεται 

ύπάρχον άμα ώς έτέχθη, παύει δέ διά τοϋ θανάτου αύτοϋ. Διά την ΰπαρξιν τοϋ προ
σώπου άρκεΐ ότι τοϋτο έγεννήθη ζών, καί δεν είναι ανάγκη νά είναι βιώσιμον.

β) Ό  θάνατος προσώπου ούτινος δεν άνευρέθη τό σώμα θεωρείται ώς άπο- 
δεδειγμένος, όταν τό πρόσωπον τοϋτο έξηφανίσθη ύπό συνθήκας καθιστώσας βέ
βαιον τον θάνατον (άρθρ. 39 Α.Κ.).

γ ) Διά τοϋ θανάτου ένός τών συζύγων έπέρχεται λύσις τοϋ γάμου, κατά δέ 
τό άρθρον 1426 τοϋ Α.Κ., λυθέντος τοϋ γάμου, ή προίξ, έφ’ όσον είχε συσταθή τοι- 
αύτη, άποδίδεται εις την γυναίκα, παύει δέ πάσα διοίκησις καί επικαρπία τοϋ άν- 
δρός έπί τών προικώων. "Αν ό γάμος λυθή ένεκα θανάτου τής γυναικός ή προίξ άπο- 
δίδεται εις τούς κληρονόμους της, μεταξύ τών οποίων συμπεριλαμβάνεται καί ό 
επιζών σύζυγος, όστις ώς έξ άδιαθέτου κληρονόμος τής άποβιωσάσης συζύγου κλη
ρονομεί κατά τό 1 /4, 1 /2 ή εις ολόκληρον, άναλόγως τής περιπτώσεως.

"Αν ό θανών έχει ορίσει τά τής κληρονομικής του διαδοχής διά διαθήκης, 
τότε θά ίσχύσουν τά έν ταύτη' οριζόμενα. Πάντως ό επιζών σύζυγος πρέπει νά λάβη 
τουλάχιστον τήν νόμιμον μοΐράν του, διότι είναι άναγκαΐος κληρονόμος (άρθρ. 1825 
Α.Κ.).

Διά τοϋ θανάτου τοϋ άνδρός ή γυνή δέν άναλαμβάνει μόνον τήν προΐκά της, 
αλλά καί συμμετέχει εις τήν κληρονομικήν διαδοχήν τοϋ συζύγου, κατά τό ποσοστόν 
όπερ άνωτέρω άναφέρεται.

δ) *Η πατρική εξουσία παύει διά τοϋ θανάτου είτε τής κηρύξεως άφανείας 
τοϋ πατρός ή τέκνου (άρθρ. 1526 Α.Κ .) Εις τήν περίπτωσιν ταύτην καλείται αύτο- 
δικαίως εις τήν επιτροπείαν τοϋ τέκνου ή μήτηρ, συμφώνως τω άρθρω 1510 τοϋ ’Α
στικού Κώδικος. ’Εάν ή μήτηρ είναι άνήλικος διορίζεται, προσωρινός επίτροπος 
παρά τοϋ δικαστηρίου μέχρι ένηλικιώσεως αυτής (άρθρ. 1602 Α.Κ.). Ή  μήτηρ κα

ί 1) Π α ρ ε π ό μ ε ν α ι  π ο ι ν α ί είναι : α) ή άποστέρησις τών πολιτικών δικαιωμάτων, 
διαρκής ή πρόσκαιρος, β) ή άπαγόρευσις άσκήσεως επαγγέλματος έπί τι χρονικόν διάστημα 
καί γ) ή δημοσίευσις της καταδικαστικής άποφάσεως (άρθρ. 59-68 Π. Κ.).

Μ έ τ ρ α  ά σ φ α λ ε ί α ς  είναι : α) ή φύλαξις άκαταλογίστων έγκληματιών είς τό Δη
μόσιον Θεραπευτικόν κατάστημα, έάν κρίνωνται έπικίνδυνοι είς την Δημοσίαν άσφάλειαν (άρθρ. 
69-71 Π .Κ .),β) ή εισαγωγή εις Θεραπευτικόν κατάστημα άλκοολικών καί τοξικομανών (άρθρ. 
71 Π.Κ.), γ) ή παραπομπή είς κατάστημα έργασίας (άρθρ. 72 Π.Κ.), δ) ή άπαγόρευσις 
διαμονής (άρθρ. 73 Π.Κ.) καί ε) ή άπέλασις άλλοδαποϋ (άρθρ. 74 Π.Κ.).
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θίσταται επίτροπος καί αν ακόμη έ'χει διαζευχθή τον σύζυγόν της ή αν έχη έλθη εις 
δεύτερον γάμον.

ε) 'Ο πατήρ ύποχρεοΰται να συστήση προίκα ύπέρ της θυγατρός του, αν δμως 
ουτος άπεβίωσεν ή ύποχρέωσις προς σύστάσιν προικός βαρύνει την μητέρα (άρθρον 
1495—1496 Α.Κ.).

στ) 'Ο πατήρ δύναται ν’ άναγνωρίση ώς ίδιον τό έξώγαμον τέκνον. Έξώ- 
γαμον τέκνον είναι τό μή γνήσιον, έκεΐνο δηλαδή τό όποιον έγεννήθη χωρίς να ύπάρχη 
γάμος των γονέωντου κατά τήν κρίσιμον της συλλήψεως εποχήν. Έάν ό πατήρ άπέ- 
Οανεν ή έκηρύχθη άφαντος, ή άναγνώρισις γίνεταιύπό τοϋ προς πατρός πάππου. 'Η μή- 
τηρ του έξωγάμου τέκνου δικαιούται δι’ άγωγής ν’ άξιώση τήν άναγνώρισιν τής 
πατρότητος. Τό αυτό δικαίωμα έχει καί τό τέκνον. 'Η αγωγή έγείρεται κατά τοϋ 
πατρός ή των κληρονόμων αύτοΰ, άν οδτος άπεβίωσε προ του τοκετού ή μετ’ αυτόν 
(άρθρ. 1532 καί 1540 Α.Κ.).

ζ) 'Η προς διατροφήν άξίωσις άποσβέννυται διά τοϋ θανάτου τοϋ δικαιθυ
μένου ή τοϋ ύποχρέου, έφ’ δσον αυτή δέν άφορα παρελθόντα χρόνον ή δόσεις απαι
τητάς ήδη (άρθρ. 1491 Α.Κ .). Λόγω τής σχέσεως ή οποία υπάρχει μεταξύ ώρισμέ- 
νων προσώπων ό νόμος επιβάλλει εις αύτά άμοιβαίαν ύποχρέωσιν προς διατροφήν 
ύφ’ ώρισμένους δρους. Τά πρόσωπα ταϋτα είναι οί σύζυγοι, οΐ ανιόντες καί,κατιόν- 
τες καί οί άδελφοί.

η) Αί συμβάσεις μισθώσεως έργασίας, μισθώσεως έργου, εντολής καί εται
ρείας λύονται άντιστοίχως διά τοϋ θανάτου τοϋ έκμισθωτοΰ, τοϋ έργολάβου έάν τά 
μέρη άπέβλεψαν κυρίως εις τό πρόσωπον αύτοΰ, τοϋ έντολέως ή έντολοδόχου, των 
έταίρων ένός ή πλειόνων (άρθρα 675, 701, 726, 773, Α.Κ.). Τό χρησιδάνειον λή
γει διά του θανάτου τοϋ χρησαμένου (άρθρ. 818 Α .Κ .). Προκειμένου περί δωρεάς 
έάν ή δωρεά συνεφωνήθη εις περιοδικάς παροχάς, έφ’ δσον δέν συνεφωνήθη άλλως, 
ή ύποχρέωσις τοϋ δωρητοΰ άποσβέννυται διά τοϋ θανάτου αύτοΰ (άρθρ. 502 Α.Κ .). 
Ό  κληρονόμος τοΰ δωρητοΰ δικαιούται εις άνάκλησιν τής δωρεάς, έάν ό δωρεοδό- 
χος έκ προθέσεως έθανάτωσε τον δωρητήν (506 Α .Κ .). 'Ως προς τήν μίσθωσιν 
πράγματος, άποβιώσαντος τοΰ μισθωτοΰ δικαιούνται οί κληρονόμοι νά καταγγεί- 
λωσι τήν μίσθωσιν (612 Α.Κ. ).||  £

'Η έπικαρπία, έφ’ δσον δέν ώρίσθη άλλως καί ή οϊκησις άποσβέννυνται διά 
τοΰ θανάτου τοΰ έπικαρπωτοΰ ή τοΰ δικαιούχου (άρθρ. 1167, 1185 Α.Κ .).

θ) Διά τοΰ θανάτου τοΰ προσώπου, εξαφανίζονται:
1) Αί σχέσεις Δημοσίου Δικαίου λ.χ. τά δικαιώματα καί υποχρεώσεις τοΰ 

δημοσίου ύπαλλήλου, τά έκ συμβάσεως προς έκτέλεσιν Δημοσίων έργων κλπ., 2) 
Αί σχέσεις έκ λειτουργήματος ή ίδιότητος στενώς συνδεομένης προς ώρισμένον πρό
σωπον, ώς είναι τό λειτούργημα τοΰ έπιτρόπου, κηδεμόνος, έκκαθαριστοΰ κληρονο
μιάς καί έκτελεστοΰ διαθήκης, 3) 'Η ίδιότης τίνος ώς μέλους σωματείου, έκτος άν 
άλλως όρίζη τό καταστατικόν (άρθρ. 91 Α .Κ .), 4) τό (οικογενειακόν) δνομα τοΰ 
άποβιώσαντος. Ά λλ ’ ή ’Εμπορική ή Βιομηχανική έπωνυμία, καθ’ δ παρακολούθημα 
τοΰ καταστήματος, κληρονομείται μετά τούτου.

ι) ’Αλλα, ή σπουδαιοτέρα νομική συνέπεια τοΰ θανάτου έχει σχέσιν μέ τήν 
τύχην τής περιουσίας, ώς συνόλου, τοΰ θανόντος, τούτέστιν τής κληρονομιάς.

Τό άρθρον 1710 τοΰ Άστικοΰ Κώδικος καθορίζει τά εξής: "Αμα τω θανάτω 
τοΰ προσώπου ή περιουσία αύτοΰ ώς σύνόλον (κληρονομιά) μεταβαίνει έκ τοΰ Νό
μου ή έκ διαθήκης εις έν ή πλείονα πρόσωπα (κληρονόμους). 'Η έκ τοΰ νόμου κλη
ρονομική διαδοχή (έξ άδιαθέτου) χωρεΐ, δταν δέν ύπάρχη διαθήκη ή όταν ή έκ τής 
διαθήκης διαδοχή ματαιωθή έν δλω ή έν μέρει. 'Ως κληρονομιά θεωρείται τό ένιαΐον 
περιουσιακόν σύνολον έμπραγμάτων καί ένοχικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανο
μένων καί των χρεών.
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Τό πρόσουπον, έν ζωή είσέτι, δύναται διά διαθήκης, συντασσομένης κατά τάς 
διατάξεις του ’Αστικού Δικαίου (άρθρα 1716—1812 Α .Κ .), νά καθορίση ελευθέ
ριος τά της τύχης της περιουσίας του. Εις την περίπτωσιν ταύτην ή περιουσία μετα
βιβάζεται άμα τώ θανάτω εις τ ’ άναφερόμενα έν τη διαθήκη πρόσωπα, ύπό τον πε
ριορισμόν των διατάξεων του Κληρονομικού Δικαίου περί Νομίμου μοίρας (άρθρ. 
1825—1845 Α.Κ .). Νόμιμος μοίρα είναι τό έκ του Νόμου καί παρά την θέλησιν 
τοΰ διαθέτου άναγνωριζόμενον, εις (ορισμένα έγγύτατα αύτοΰ πρόσωπα, κληρονο
μικόν μερίδιον. Τά πρόσωπα ταϋτα είναι οί κατιόντες καί οί γονείς τοΰ κληρονομου- 
μένου, ώς καί ό έπιζών σύζυγος, έφ’ οσον θά έκαλοϋντο ώς κληρονόμοι έν τη έξ άδια- 
θέτου διαδοχή.

Έάν ό θανών δεν συνέταξε διαθήκην έπακολουθεΐ ή έξ άδιαθέτου κληρονο
μική διαδοχή. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ό ’Αστικός Κώδιξ διά των άρθρων 1813— 
1824 καθορίζει τά συγγενικά πρόσωπα, άτινα κατά σειράν καλούνται εις τήν κλη
ρονομιάν καί τό ποσοστόν δπερ έκαστον δικαιούται.

’Εάν ή διαθήκη δεν συνταχθή συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Νόμου τυγ
χάνει άκυρος έν όλω ή έν μέρει (άναλόγως της παραλείψεως) οπότε κατά τό άκυ- 
ρον μέρος εφαρμόζεται ή έξ άδιαθέτου διαδοχή. 'Ο έκ προθέσεως θανατώσας ή άπο- 
πειραθείς νά θανατώση τον κληρονομούμενον, τά τέκνα, τούς γονείς ή τον σύζυγον 
τού κληρονομουμένου καθίσταται άνάξιος νά κληρονομήση (άρθρ. 1860 Α.Κ.).

'Η άναξιότης κηρύσσεται διά δικαστικής άποφάσεως έκλείπει δέ, άν ό κληρο
νομούμενος διά δημοσίου έγγράφου ή διά διαθήκης παρέσχε συγγνώμην εις τον άνά- 
ξιον (άρθρ. 1861, 1862 Α.Κ .). (’Ίδε πλείονα Κληρονομικόν Μπαλή σελ. 276).

ια) ’Ενώ διά τού θανάτου τοΰ προσώπου, τά έν ζωή δίκαια αυτού μεταβι
βάζονται κατά κανόνα εις τούς κληρονόμους του, ΐδίω δικαίου έκτοτε ένεργοΰντας, 
έν τούτοις ύπάρχουσι περιπτώσεις, καθ’ άς ό δικαστικός άγιον διεξάγεται έπ’ όνό- 
ματι τού νεκρού καί ούχί των κληρονόμων, οΰτω: 1) έπί π τ ω χ ε ύ σ ε ω ς .  Κατά 
ρητήν διάταξιν τού άρθρ. 525 τοΰ ’Εμπορικού Νόμου δύναται νά κηρυχθή είς κατά- 
στασιν πτωχεύσεως ό νεκρός έντός έτους άπό τοΰ θανάτου, έάν ζών είχε παύσει 
τάς πληρωμάς αύτοΰ. 'Η πτώχευσις κηρύσσεται ή έξ έπαγγέλματος ή τή αιτήσει 
των πιστωτών του, ούδέποτε δέ τή αιτήσει των κληρονόμων ή των δανειστών αυ
τών. 'Η πτώχευσις αύτη δέον νά κηρύσσεται μετά μεγίστης περισκέψεως. διότι
δεν είναι ορθόν νά κηλιδώνεται ή μνήμη τού θανόντος, μή δυναμένου άλλως ν’ άμυνθή 
προς τούτο. Κατά δέ τό άρθρ. 4 έδαφ. 3 τού Ν. 6438/35 «περί πτωχευτικής άπο- 
καταστάσεως» έπετράπη ή μετά θάνατον άποκατάστασις» αιτήσει τίνος τών κλη
ρονόμων. 2) Έ π ί  έ π α ν α λ ή ψ ε ω ς  τ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς .  Συμφώνως προς 
τ ’ άρθρα 525—528 τής Ποινικής Δικονομίας δύναται νά γίνη έπανάληψις τής δια
δικασίας έπί ποινικής ύποθέσεως, δι’ ήν τις άδίκως κατεδικάσθη. 'Η αιτησις έπα
ναλήψεως δύναται νά γίνη καί μετά τον θάνατον τού καταδικασθέντος, καθισταμέ- 
νης οΰτω δυνατής τής άποκαταστάσεως τής μνήμης τοΰ θανόντος, δστις ύπέστη μίαν 
άδικον καταδίκην. Αί περιπτώσεις έπαναλήψεως τής δίκης καθορίζονται περιορι
στικούς ύπό τού άρθρου 525 έδ. 1 τής Ποινικής Δικονομίας.

Ή  έπανάληψις τής διαδικασίας τοΰ κατά πλάνην καταδικασθέντος άποτελεΐ 
ΰψιστον καθήκον τής πολιτείας προς έπανόρθωσιν τής γενομένης άδικίας άφ’ ενός 
καί άφ’ έτέρου προς ίκανοποίησιν τού περί δικαίου αισθήματος τού κοινού.
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Άνταπόκρισις γραμμένη άπό τον Don Wrarton,
------------------------------ δημοσιευμένη στό περιοδικό «Selection», κατά___________________

μετάφρασιν ’Αστυνόμου Α' κ. ΔΗΜ. ΜΟΡΟΥ

Ή  προστασία πού περιβάλλει τον Πρόεδρο των U.S.A., μπορεί να παραβληθή 
μ,’ ένα παγόβουνο καί έξασφαλίζεται αυτή άπό τήν «Μυστική 'Υπηρεσία τοϋ Λευκού 
Οίκου». Τά λαμβανόμενα μέτρα πού είναι δυνατόν νά ύποπέσουν στήν άντίληψη 
τοϋ κόσμου είναι τό πιο ελάχιστο άπ’ ό,τι στήν πραγματικότητα γίνεται. Στα έπί- 
καιρα στον κινηματογράφο π.χ. πού μας δείχνουν τον Πρόεδρο Άϊζενχάουερ, δια- 
τρέχοντα μια ’Αμερικανική πόλι μέ τό ανοικτό αύτοκίνητο των παρελάσεων, βλέ
πουμε μυστικούς πράκτορας τής «Μυστικής 'Υπηρεσίας» νά είναι όρθιοι στα μαρσπιέ 
τοϋ αύτοκινήτου, άλλους ν’ άκολουθοϋν τό όχημα μέ βήμα γυμναστικής καί άλλους 
ακόμη νά συνοδεύουν τό Προεδρικό αύτοκίνητο έπιβαίνοντες ετέρου αύτοκινήτου 
καί παρακολουθοΰντες πάντοτε άγρυπνοι καί έτοιμοι προς άμεσον έπέμβασιν. Τά 
μέτρα πού δεν βλέπουμε είναι τά προκαταρκτικά, οί προετοιμασίες καί γρήγορες 
έρευνες πού εκτυλίσσονται μέσα στά παρασκήνια.

’Ισχυρίζονται ότι κάθε άνθρωπος καλοενδεδυμένος πού θά θυσίαζε τή ζωή 
του, θά μπορούσε νά φονεύση τον Πρόεδρο. Αύτό θά ήτο άληθές άν ή «Μυστική Ύ - 
περεσία» δεν ήτο παρά άπλώς μιά σωματοφυλακή, επιφορτισμένη ν’ άνταλλάξη πυ
ροβολισμούς σέ δεδομένη στιγμή μέ πιθανούς καί άγνωστους δολοφόνους. Στήν 
πραγματικότητα αύτή ή εύρεϊα όργάνωσις οφείλει νά προλάβη καί άποτρέψη τις 
δολοφονικές άπόπειρες.

Ή  'Υπηρεσία αΰτη έδημιουργήθη μετά τόν εμφύλιο πόλεμο, άπό το 'Υπουρ
γείο των Οικονομικών, μέ άποκλειστικό σκοπό τή δίωξι των παραχαρακτών 
καί κιβδηλοποιών, τό δέ 1901 άνέλαβε τήν αποστολήν τής προστασίας τοϋ έκάστοτε 
αρχηγού τοϋ Κράτους.

Στο διάστημα 36 έτών πού διέρρευσαν, τρεις Πρόεδροι έπί εννέα έδολοφονή- 
θησαν. Έκτοτε έπί 45 έτη έτεροι 9 άπεβίωσαν, άλλά ούδεμία δολοφονική απόπειρα 
κατά Προέδρου έν ένεργεία έλαβε χώραν. (*)

Τά μέλη τοϋ Σώματος αύτοΰ, δ,τι έκλεκτόν δύναται νά ύπάρξη, έχουν έπιλεγή 
μεταξύ πολλών μέ πολύ μεγάλη προσοχή.

Γενικώς κατά τόν χρόνον τής προσλήψεώς των πρέπει νά έχουν ήλικίαν 24—30 
έτών, πρέπει νά είναι κάτοχοι ένός τουλάχιστον Πανεπιστημιακού διπλώματος καί 
κατά προτίμησιν νά έχουν έκπληρώσει τις στρατιωτικές των ύποχρεώσεις.

Καλή έμφάνισις, οξύνοια, έξαιρετική φυσική άντοχή καί αθλητική σωματική 
διάπλασις, είναι τά λοιπά άπαιτούμενα προσόντα. ’Αποκλείονται οί γίγαντες καί 
πρόσωπα μέ χαρακτηριστικά χτυπητά. Οί ύποψήφιοι δέν πρέπει νά στερούνται ούτε 
τρόπων καλής συμπεριφοράς, ούτε τής έμπιστοσύνης, σταθερότητος καί θετικότη- 
τος. Πράκτορες μέ έπίσημον ένδυμα παρευρίσκονται σ’ όλες τις δεξιώσεις τοϋ Λευ
κοϋ Οίκου, πολύ συχνά δέ εύρίσκονται στήν ανάγκην νά παρακαλέσουν κάποιον άπό 
τούς προσκεκλημένους νά βγάλη τά χέρια άπό τις τσέπες του.

Έ πί συνόλου 300 περίπου πρακτόρων ένας ώρισμένος άριθμός πού μένει άγνω-

(1) Ή  άπόπειρα δολοφονίας τοϋ Θεοδώρου Ροΰσβελτ στο Milwaukee, έλαβε χώραν όταν 
είχε λήξει ή 4ετία. "Οταν στό Miami έπυροβόλησαν κατά τοϋ Φραγκλίνου Ροΰσβελτ οδτος δέν 
είχεν άναλάβει άκόμη τά καθήκοντα τοϋ Προέδρου.

"Οταν οί δύο έθνικισταί Πορτορικανοί άπεπειράθησαν νά είσέλθουν στό Λευκό Οίκο καί νά 
φθάσουν στά διαμερίσματα τοϋ Τροϋμαν, συνελήφθησαν άμφότεροι πριν καν νά φθάσουν στην έξώ- 
θυρα.
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στος, έκτελεΐ υπηρεσίαν στον Λευκό Οίκο. Πριν ό νεοπροσληφθείς καταστή ικανός 
νά προσφέρη τις υπηρεσίες του, ύποχρεοΰται νά παραμείνη δύο ή τρία χρόνια σ’ ένα 
άπό τα 57 τοπικά Γραφεία της 'Υπηρεσίας καί νά παρακολούθηση μαθήματα σέ 
μιά ειδική Σχολή. ’Εκεί θά μελετήση καί άναλύση ένα πλήθος άπό δολοφονικές από
πειρες, πρόσφατες ή παλαιές, πού διεποάχθησαν στις U.S.A. ή σέ ξένες Χώρες. 
’Επισκέπτεται τά μέρη όπου διεπράχθησαν τά εγκλήματα καί ένημεροΰται επί των 
παραλείψεων πού διεπιστώθησαν στά ληφθέντα μέτρα προστασίας.

Θά ύποστή μιά επιστημονική έκπαίδευσι στο Νοσοκομείο «'Αγία Έλισσά- 
βετ» τής Οόάσιγκτων, γιά νά παρακολουθήση καί παρατηρήση τούς διανοητικώς 
ασθενείς. Πρέπει νά έξασκηθή καί ν’ άποκτήση την ικανότητα καί την πείρα νά μαν- 
τεύη τις άντιδράσεις των ασθενών, άναλόγως τής σοβαρότητος τής περιπτώσεως. 
Διδάσκεται ’Ιαπωνική πάλη, τά τεχνάσματα αφοπλισμού ενός αντιπάλου, την άντι- 
μετώπισιν έπιθέσεων διά μαχαίρας καί τόν τρόπον ν’ άρπάζη κάποιον άπό τον λαιμό 
ή άπό τή μέση. Γίνεται σκοπευτής άκαταμάχητος στο περίστροφο, στο αυτόματο,

καλύψη τό δολοφόνο πού πιθανόν νά ξεπεταχθή μέσα άπ’ τό πλήθος, δεξιά, άριστερά, 
εμπρός ή πίσω, τή στιγμή πού τό προεδρικό αυτοκίνητο προχωρεί, σταθμεύει ή 
παίρνει μιά στροφή.

Ή  Μυστική 'Υπηρεσία έχει ενα Τμήμα ’Αναζητήσεων, πού άποτελεΐ τήν 
πρωταρχική γραμμή ενεργείας καί πού τό ’Αρχηγείο του είναι τό τελειότερο τού 
κόσμου. Κάθε γράμμα απειλητικό ή ύβριστικό πού άποστέλλεται στον Πρόεδρο, 
άναλύεται καί ταξινομείται μέ τις κατάλληλες ενδείξεις. "Ενα πλήθος άπό λεπτομέ
ρειες μνημονεύονται στά ταξινομούμενα δελτία έπιμελώς: είδος φακέλλου, μελάνης, 
χάρτου, γραφής κλπ. 'Όταν άνακαλυφθή ό άποστολεύς, γίνεται άντικείμενο ερευνών, 
άναζητήσεων καί παρακολουθήσεων, πολύ συχνά μάλιστα έν άγνοια του.

’Εάν κριθή επικίνδυνος συλλαμβάνεται. (Ό  ’Αμερικανικός Νόμος προβλέπει 
καί τιμωρεί αυστηρά κάθε άπειλή τής ζωής ή άπειλή σωματικών βλαβών έπευνθυν- 
θεΐσαν στον Πρόεδρο).

'Ορισμένα πρόσωπα προδίδονται άπ’ τήν έπανάληψι ενός καί τού αυτού ορθο
γραφικού λάθους. 'Όπως ή χρησιμοποίησις πάντοτε χάρτου πού φέρει τόν τίτλον 
τού Ξενοδοχείου, όχι μόνον άποτελεΐ άποκαλυπτική ένδειξι, άλλά βοηθεΐ άκόμη τή 
Μυστική 'Υπηρεσία ν’ άνακαλύψη τά ϊχνη τού δράστου. Άναφέρεται ή περίπτωσις 
ενός άνωνυμογράφου, πού Ινόμιζε 6τι εύρίσκετο έν άσφαλεία διότι χρησιμοποιούσε
κάρτ-----ποστάλ καί φακέλλους σφραγισμένους μέ ταχυδρομική σφραγίδα, πού έπω-
λοΰντο σ’ όλα τά ταχυδρομικά Γραφεία. Πέραν τούτου άντί νά τά ταχυδρομή μέσα 
σέ μιά μικρή πόλι, τά έρριπτε σέ ταχυδρομικά κουτιά στό Λος "Αντζελες.

’Από τό 1952—1955 έλήφθησαν στό Λευκό Οίκο άπό αυτόν ένας σωρός άπό 
γραπτές ύβρεις, όλες δέ έφεραν ένα ψευδώνυμο.

’Αλλά ή Μυστική 'Υπηρεσία πήρε φωτοτυπίες τών χειρογράφων καί διένειμε 
αυτές στά Ταχυδρομικά Γραφεία τού Λος Άντζελες. Τήν 30-9-1955, ένας ύπάλ- 
ληλος ένός βοηθητικού ταχυδρομικού Γραφείου τηλεφώνησε ότι παρετήρησε ένα 
φάκελλο πού έφερε τή γραφή τών ύβριστικών δελταρίων. Άπηυθύνετο προς ένα 
διαγωνισμό προγνωστικών τών σπόρ καί ή διεύθυνσις τού άποστολέως φιγουράριζε 
στό περιθώριο. Ό  μυστηριώδης επιστολογράφος άπεκάλυπτε εκεί τό πραγματικό 
του όνομα.

Άπό τήν άρχή πού άνέλαβε ό Άϊζενχάουερ ώς Πρόεδρος—εδώ καί τέσσαρα 
χρόνια—ή Μυστική 'Υπηρεσία έχει ερευνήσει 4804 περιπτώσεις απειλών καί ύβρεων, 
δι’ επιστολών κατά τό πλεΐστον.

Κατά τή διάρκεια τών τελευταίων 21 μηνών 147 άτομα, πού έθεωρήθησαν
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ώς επικίνδυνα διά την ζωήν τοΰ Προέδρου συνελήφθησαν καί μεταξύ αυτών 137 
έφυλακίσθησαν ή έκλείσθησαν σ’ ένα ψυχιατρείο.
'f|j Οί περισσότεροι άπό αυτούς τούς μανιακούς έχουν προσβληθή άπό μανία κατα- 
διώξεως τοΰ Προέδρου. Είναι ό πρόεδρος πού θέλουν να προσβάλουν καί όχι το άτομο. 
Όταν ό Άϊζενχάουερ άνέλαβε τά καθήκοντα τοΰ Προέδρου, ή έξέτασις τοΰ πρώ
του δέματος των ύποπτων έπιστολών άπέδειξεν ότι οί άποστολεΐς των κατά μίαν 
αναλογίαν 92 ο/ο ή σαν ήδη ένοχοι παρομοίων άπειλών καί ύβρεων προς τον Τροΰ- 
μαν καί τον Ροΰσβελτ.

"Ενα παράδειγμα κλασσικό μάς δίδεται άπο ένα τρελλό εγκληματία, προσβλη- 
θέντα άπο τό παραλήρημα της καταδιώξεως.

Το 1941 απειλεί τον Ροΰσβελτ μέ μιά σφαίρα στο κεφάλι. Τον κλείνουν σ’ 
ένα ψυχιατρείο καί αργότερα τον αφήνουν ελεύθερο. Τό 1947 γράφει μιά έπιστολή 
πρός τον Τροΰμαν καί άπειλεΐ νά τον φονεύση. Τον ξανακλείνουν στο ψυχιατρείο 
καί έπειτα άπό καιρό τον άφήνουν καί πάλι έλεύθερο. Την 17 Μαρτίου 1953 γράφει 
άπό τήν Πενσυλβανία μιά άπειλητική έπιστολή πρός τον Άϊζενχάουερ, ότι θά τον 
φονεύση. Αυτή ή έπιστολή είναι άνώνυμος, άλλά τά περίφημα άρχεΐα τής Μυστικής 
’ Υπηρεσίας άποκαλύπτουν τον άποστολέα της. Τον άνακαλύπτουν σ’ ένα Ξενοδοχείο 
Β' κατηγορίας τής Νέας Ύόρκης, συλλαμβάνεται καί άφοΰ διεπιστώθη ή ένοχή του 
ένεκλείσθη καί πάλι σ’ ένα ψυχιατρείο πού λειτουργεί γιά τούς τρελλούς έγληματίες.

Τό περασμένο έτος άνώνυμες άπειλητικές έπιστολές έδωσαν λαβή καί έπέ- 
τρεψαν στή Μυστική Υπηρεσία νά -βάλη χέρι σέ τρεις τουλάχιστον ύποψηφίους δο
λοφόνους, πού ή μανία των προέρχεται άπό μιά διανοητική καί ψυχική πάθησι. Με
ταξύ αύτών φιγουράριζε ένας στρατιώτης, πού υπηρετούσε σέ μιά φρουρά των 
προαστείων τής Ούάσιγκτων. Ούτος έγραφε στον Άϊζενχάουερ: «Εϊμεθα έδώ γιά 
νά σέ σκοτώσουμε».

"Οταν άπεκαλύφθη καί συνελήφθη έφερε έπάνω του ένα περίστροφο Ούέ- 
μπλεϋ των 11 χιλιοστ. πού τό είχε άγοράσει προσφάτως.

’Έγινε δέ πολύ έπικίνδυνος άπό τήν τρέλλα του, τή στιγμή πού τοΰ άπεκάλυ- 
ψαν τίς άκαταμάχητες άποδείξεις τής ένοχής του.

Δύο χιλιάδες (2.000) περίπου ύποπτα πρόσωπα μανιακά ύποβάλλονται σέ 
άγρυπνο παρακολούθησι, καί αί πράξεις καί κινήσεις των άποτελοΰν άντικείμενον 
περιοδικών άναφορών. "Οταν π.χ. ό Πρόεδρος μεταβαίνει στή Νέα ’Ορλεάνη, παρα- 
κολουθοΰνται άγρύπνως όλα τά ύποπτα πρόσωπα τής περιοχής αύτής.

Τό 1946 κατά τό ταξίδι τοΰ Τροΰμαν στο Σικάγο, οί πράκτορες τής Μυστι
κής Υπηρεσίας συνέλαβον σέ μιά στιγμή ένα ύποπτο άτομο μέσα στο σιδηροδρο
μικό σταθμό. Είχε είσέλθει άκριβώς τή στιγμή πού έφθανε τό Προεδρικό τραίνο 
καί άνεγνωρίσθη άπό μιά φωτογραφία πού είχε άνασυρθή άπό τά ’Αρχείο τής Μυ
στικής 'Τπηρεσίας.

"Ενα Προεδρικό ταξίδι προετοιμάζεται άπό άρκετό χρόνο άκόμη καί στις πιο 
άσήμαντες μικρολεπτομέρειες.

’Έτσι κατά τό θέρος τοΰ 1955 πράκτορες τής Μυστικής 'Τπηρεσίας μετέβη- 
σαν άεροπορικώς στή Γενεύη πολλές έβδομάδες προ τής συνδιασκέψεως τών Μεγά
λων. Είχον ώς άποστολή νά μελετήσουν τίς τοπικές συνθήκες, νά μελετήσουν γρα
φικούς χαρακτήρες ύποπτων καί νά οργανώσουν τό σχέδιο προστασίας τοΰ Προέ
δρου. Έδιάλεξαν τή βίλλα όπου θά έγκαθίστατο ό Άϊζενχάουερ, άπεμάκρυναν όλο 
τό υπηρετικό προσωπικό, έκοσκίνισαν τούς ταχυδρομικούς διανομείς καί τούς τε
χνικούς τοΰ τηλεφωνικού δικτύου, καί προέβλεψαν γιά κάθε τι, άκόμη καί ύπό τούς 
πιο εύνοϊκούς όρους Ασφαλείας. Ό  Άϊζενχάουερ παρεκλήθη νά χρησιμοποιήση 
έπίσης τίς τοπικές έγκαταστάσεις τοΰ Προξενείου· πατώματα, οροφές, σύρματα,
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αύτόματα συστήματα μεταφοράς εγγράφων, λαμπτήρες, διακόπτες, τα πάντα ήρευ- 
νήθησαν έπισταμένως.

Ή  Μυστική 'Υπηρεσία έγνώριζεν ολας τάς εισόδους και εξόδους πού μποροΰσε- 
ν’ άκολουθήση ό Πρόεδρος ή οί διάφοροι άνταποκριταί.

Κάθε Πρόεδρος έχει τις προσωπικές του συνήθειες, πού γεννούν ιδιαίτερα 
προβλήματα στή Μυστική 'Υπηρεσία, κατά τήν λήψιν μέτρων προστασίας αύτοΰ.

Ό  Τροΰμαν π.χ. έ'καμε ένα πρωϊνό περίπατο πεζή, περί τα τρία χιλιόμετρα.
Ό  Άιζενχάουερ άσχολεΐται μέ τό γκολφ. "Οταν άρχίζη μια παρτίδα, τίποτε 

δεν κάνει τον θεατή νά ύποπτευθή τήν παρουσία σωματοφυλάκων και έν τούτοις μυ
στικοί ποάκτοτες καλώς ώπλισμένοι, ύπό τήν άπλή στολή τού παίκτου γκολφ, εύρί- 
σκονται πλησίον του. "Ενας έξ αύτών κρύπτει επάνω του ενα άφανή πομπό βραχέων 
κυμάτων πού τού έπιτρέπει νά έπικοινωνή μέ τό Κεντρικόν Τμήμα, ή μέ τούς άστυ- 
νομικούς πού περιπολοϋν έπ’ αύτοκινήτου, ενώ ταυτοχρόνως θά παρακολουθή τις 
κινήσεις στο εσωτερικό καί στούς παρακειμένους δρόμους. "Οταν ό Πρόεδρος πη
γαίνει στο Θέατρο όλοι οί ήθοποιοί υποβάλλονται σέ έρευνα. Οί πράκτορες πηγαί
νουν στά παρασκήνια προς άναγνώρισιν καί άν κατά τό διάστημα μιας σκηνής πρό
κειται ν’ άνταλλαγώσι πυροβολισμοί, ερευνούν τά όπλα έπισταμένως.

Ή  Μυστική 'Υπηρεσία είναι πάντοτε άγρυπνος γιά ν’ άνατρέψη κάθε δυσά
ρεστο καπρίτσιο τής τύχης. Παρίσταται ό Πρόεδρος σ’ ενα αγώνα μπέϊζ—μπώλ: 
ένας παίκτης είναι τοποθετημένος προ τής βάσεως αύτοΰ, γιά ν’ άρπάξη κάθε έπι- 
κίνδυνη μπαλιά. Στή Γενεύη τό 1955 ό Baughmans, ’Αρχηγός τής Μυστικής 'Υπη
ρεσίας, παρετήρησε ένα πελώριο γερανό, πού εΐργάζετο σ’ ένα οικοδομικό ικρίωμα 
παραπλεύρους τού Προξενείου. Ούτος παρεκάλεσε τήν Ελβετική ’Αστυνομία καί 
διέκοψε τή λειτουργία του, μέχρι δτου περάση ό Άιζενχάουερ.

Προφανώς από μία παρόμοια προφύλαξι διεσώθη ό Πρόεδρος Harding τό- 
1922. Έρευνώσα καί τίς πιο άπίθανες περιπτώσεις καί έκδοχές, ή Μυστική 'Υπη
ρεσία, είχε ακυρώσει τότε ένα ψυχαγωγικό ταξιδάκι, πού έπρόκειτο νά κάμη ό άνω · 
τέρω Πρόεδρος μέ μιά πολυάριθμη συντροφιά στο Όχάϊο μέ ένα ποταμόπλοιο μέ 
τροχούς, πού έφερε τό όνομα «Τό Νησί Βασίλισσα». Τροποποίησαν τό Πρόγραμμα 
καί ό Harding άπεβιβάσθη σ’ ένα ρυμουλκούμενο στρατιωτικό. Λίγο άργότερα τά 
δύο πλοία ξεκίνησαν άπότομα καί τό «Νησί Βασίλισσα» άνετράπη. Τό άνω μέρος 
τής γεφύρας κατέρρευσε καί έπεσε έπάνω στις κλειστές πολυθρόνες πού ήσαν γιά 
τον Πρόεδρο καί τούς προσκεκλημένους του.

Γιά τίς μετακινήσεις του, σιδηροδρομικώς, ό. Πρόεδρος διαθέτει ένα ειδικό 
βαγόνι, έφωδιασμένο μέ τζάμια άπρόσβλητα άπό σφαίρες. "Εχουν προβλεφθή δύο- 
έξοδοι κινδύνου, ώστε καί άν ακόμη ή άμαξα άνετρέπετο νά δύναται ν’ απαλλαγή 
καί νά έξέλθη, όποιαδήποτε καί άν είναι ή θέσις της.

Μιά ήμέρα κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, ή Μυστική Υπηρεσία έσταμάτησε 
τήν Προεδρική άμαξοστοιχία όταν έπλησίαζε σέ μιά γέφυρα. "Ενας εργάτης εΐχεν 
άνεύρει μιά ξύλινη ταμπακιέρα κοσμημένη μέ πετράδια καί οί πράκτορες τής Μυ
στικής 'Υπηρεσίας έφοβήθησαν ότι είχε χαθή έκεϊ άπό κάποιον σαμποτέρ. Άκινη- 
τοποίησαν τήν πομπή επί δύο ώρες, έξήτασαν καί ήρεύνησαν τή γέφυρα καί όταν· 
τελικά άνεκάλυψαν ότι ή ταμπακέρα προήρχετο άπό κάποια κλοπή πού είχε δια- 
πραχθή έκεϊ πλησίον, έδωσαν έντολή νά προχωρήση ή άμαξοστοιχία.

Μέσα στο Λευκό Οίκο οί πράκτορες τής Μυστικής 'Υπηρεσίας παρακολου
θούν καί τίς παραμικρότερες άκόμη κινήσεις τού Προέδρου.

Δέν ύπάρχει πρόσφατο παράδειγμα πού ένα άπρόσκλητο πρόσωπο νά κατώρ- 
θωσε νά περάση τον κλοιό τών πρακτόρων καί νά φθάση μέχρι τού ’Αρχηγού τού 
Κράτους. Άναφέρεταιέν τούτοις ότι ένα βράδυ πού ό Herbert Houver είχε μιά δε- 
ξίωσι, ένας άγνωστος εΐσέδυσε μέσα στην τραπεζαρία, προχώρησε κατ’ εύθεΐαν-
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προς αύτόν καί τοϋ έτεινε το χέρι. Δέν ήτο παρ’ άπλώς ένας ακίνδυνος και άοπλος 
περίεργος, άλλά δέν κατώρθωσαν νά μάθουν ποτέ πώς επέτυχε νά ξαπατήση τούς 
φρουρούς. Δέκα χρόνια άργότερα ένα νέο ζεύγος παρουσιάσθη στήν είσοδο τοϋ με
γάρου καί ΐσχυρίσθη δτι ήσαν προσκεκλημένοι στη δεξίωσι τοϋ 'Αγίου Σιλβέστρου, 
εΐσήχθησαν δέ στον προθάλαμο. ’Αλλά επωφελούμενοι μιας στιγμής πού ό φρουρός 
είχε έστραμμένα τά νώτα του, έπήδησαν 4—4 τά σκαλιά της κλίμακος πού οδηγούσε 
στά διαμερίσματα τοϋ Προέδρου Ροΰσβελτ, δπου ούτος καί οΐ προσκεκλημένοι του 
παρηκολούθουν μιά κινηματογραφική προβολή. Δέν ήσαν παρά δύο φαοσέρ, άλλά 
τοΰτο έδο)σε άφορμήν νά έπιφέρουν άμέσως διάφορες τροποποιήσεις στο σύστημα 
προστασίας καί τά λαμβανόμενα μέτρα.

"Ενα Ελβετικό δημοσιογραφικό σχόλιο βρήκε ώς σχολαστικά καί παρατρα
βηγμένα τά ληφθέντα μέτρα τον ’Ιούλιο τοϋ 1955 στή Γενεύη, κατά την συνδιάσκεψι 
τών Μεγάλων, διά τήν προσωπικήν άσφάλειαν τοϋ Προέδρου Άϊζενχάουερ.

Είναι άδικος δμως μιά τοιαύτη κριτική, δταν πρόκειται «περί ζωής καί θα
νάτου».

’Από 55 χρόνια ή Μυστική 'Υπηρεσία λαμβάνει μέτρα διά τήν προσωπικήν- 
’Ασφάλεια τοϋ Προέδρου τών U.S.A., μέ λίαν έπιτυχή άποτελέσματα. Σ’ άλλα μέρη 
μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, έδολοφονήθησαν 9 Βασιλείς, Βασίλισσες καί Διά
δοχοι Θρόνου, 11 ’Αρχηγοί Κρατών, 16 Πρωθυπουργοί καί ένα πλήθος άλλων προ
σωπικοτήτων μεταξύ τών οποίων ό Μαχάτμα Γκάντι καί ό Κόμης Φόλκε Μπερνα- 
ντότε.Μερικά άπ’αύτά τά εγκλήματα εΐχον άνυπολόγιστες καί καταστρεπτικές συνέ
πειες δι’ ολόκληρα Κράτη άν οχι δι’ ολόκληρον τον κόσμον. Δέν μπορούν λοιπόν νά 
κάμουν κριτική τοϋ καφενείου καί νά θεωρούν ώς σχολαστικά καί παρατραβηγμένα 
τά μέτρα άσφαλείας πού θ’ άποτρέψουν τήν έπέκτασι τοϋ άνω πίνακος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Οδηγείτε πάντοτε τά οχήματα στό δεξιό μέρος τοϋ δρόμου. Ποτέ αριστερά. Οί 
οδηγοί μάλιστα οχημάτων μικρός ταχύτητος, όπως είναι τά φορτηγά, οΐ μοτοσυκλέτ- 
τες, τά κάρρα, τά ποδήλατα καί τά καροτσάκια, πρέπει νά βαδίζουν πλησίον

στό δεξιό πεζοδρόμιο.
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** *
1. Ή  έκπαίδευσις προπολεμικώς.
Ή  ομοιόμορφος έκπαίδευσις, πού λαμβάνει σήμερα κάθε νεοεισερχόμενος εις 

τήν Βρεττανικήν ’Αστυνομίαν, αποτελεί μίαν άπό τάς πλέον σημαντικάς μεταπο
λεμικός μεταρρυθμίσεις. Προ τοϋ πολέμου, ή έκπαίδευσις των κατατασσομένων 
διέφερεν άπό Σώμα είς Σώμα (Σ. Μ. δεδομένου δτι είς τήν Βρεττανίαν υπάρχουν 
πολλά ’Αστυνομικά Σώματα). Σέ μερικά μικρά Σώματα, ό δόκιμος άστυφύλαξ 
έλάμβανε μιά στοιχειώδη έκπαίδευσιν δυο ή τριών έβδομάδων εις τό ’Αστυνομικόν 
Τμήμα καί άκολούθως διετίθετο εις υπηρεσίαν σκοπού, μαζί μ’ εν αν άλλον παλαιό- 
τερον συνάδελφό του, γιά ενα μήνα. Μετά άπό τό χρονικό αύτό διάστημα, τοϋ άνε- 
τίθετο μιά ήσυχη σκοπιά, είς τήν οποίαν έκτελοϋσε, δοκιμαστικώς άστυνομικά κα
θήκοντα. Ή  δοκιμαστική αύτή περίοδος διαρκοϋσε—δπως καί τώρα διαρκεϊ—δυο 
χρόνια. ’Έτσι ό δόκιμος (Σ. Μ. ή μάλλον ό μαθητευόμενος) έστέλλετο έκεϊ, όχι διά 
να τοϋ δοθή καιρός νά μελετήση καί νά έκμάθη τα καθήκοντά του, άλλα διά νά 
κριθή άπό τόν Διοικητήν του, ό όποιος έκρινε αυτόν άν ήτο κατάλληλος διά τήν ’Α
στυνομίαν ή δχι. Τά μεγαλύτερα ’Αστυνομικά Σώματα—είδικώς τής Μητροπολι- 
τικής ’Αστυνομίας, τής Κομητείας τών Λαγκασάϊαρ, τής πόλεως Μπίρμιχαν τής 
Κομητείας Γουέστ Ραϊντίν—είχαν κανονικές Σχολές δπόυ έφοιτοϋσαν οί κατασσό- 
μενοι, δχι μόνον είς αύτά άλλά καί είς άλλα Σώματα. Ή  έκπαίδευσις, δμως έκεϊ ήτο 
εντελώς άσυντόνιστος, χωρίς νά ύπάρχη κεντρική κατεύθυνσις πού ν’ άκολουθήται 
-απ ολας αυτας.

2. Σκοπός τής αστυνομικής έκπαιδεύσεως.
ΙΙρίν άπό τήν περιγραφή τοΰ νέου άστυνομικοϋ έκπαιδευτικοΰ συστήματος, 

που τώρα ισχύει, κρίνεται άπαραίτητον νά κατανοηθή ποιος είναι ό σκοπός τής άστυ- 
νομικής έκπαιδεύσεως. Υπάρχουν τρεις μερικώτεροι άντικειμενικοί σκοποί: α) Νά 
διδαχθή ό νέος τήν νομική, τήν τεχνική καί τήν πρακτική πλευρά τής άστυνομικής 
υπηρεσίας, β) Νά ύποβοηθηθή ή άνάπτυξις τών προσωπικών του ικανοτήτων, πού

ηθή
θά

κω-
τέρους αυτούς άντικειμενικούς σκοπούς, μόνον ό δεύτερος θά μπορούσε νά προκαλέση 
συγχυσι. ’Αλλά διά καλλιτέραν κατανόησιν ας άναφέρουμε τό θεμελιώδες έρώτημα 
πού προκύπτει άπό τήν διατύπωσί του. Καί αύτό είναι: Ποϊαι πρέπει νά είναι αί προ-

θα τον βοηθήσουν νά γίνη καλός άστυνομικός καί γ ) Νά χαραχθή καί νά κατανο 
σαφώς άπ’ αυτόν τό πλαίσιο, μέσα είς τό όποιον θά κινηθή καί άπό τό όποιον 
άντλήση τά βασικά στοιχεία διά τήν μετέπειτα έξέλιξίν του.’Από τούς τρεις μερι:
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σωπικαί ικανότητες ενός καλοΰ άστυνομικοΰ; Άναμφιβόλως, ό ιδανικός άστυνο- 
μικός θά πρέπει να συγκεντρώνη τάς ψυχικάς 'ικανότητας καί τα χαρακτηριστικά 
πού έχει ένας ήρωας των ρωμαντικών μυθιστορημάτων. Θά πρέπει νά διαθέτη ετοι
μότητα πνεύμ,ατος, ιδιοφυία, παρατηρητικότητα καί έξαιρετικήν διακριτικότητα, 
(τάκτ). Νά τον διακρίνη εύρύτης γνώσεως της ανθρώπινης φύσεως. .Νά έχη 
κρίσιν αντικειμενικήν (ψυχράν), μακρυά άπό κάθε προκατάληψι καί νά είναι σέ κάθε 
στιγμήν έτοιμος διά νά δράση μέ πρωτοβουλίαν, θάρρος, δύναμιν καί σταθερότητα. 
Πλήν όμως, τά ιδανικά αυτά προσόντα έλάχιστοι τά κατέχουν. Εις τήν πραγμα
τικότητα άρκοϋν ένα ή δύο.

Σέ κάθε περίπτωσι πού ό άστυνομικός καλείται νά παρέμβη, θά συνάντηση 
άνθρώπους, άν όχι άλλοιώς, ταραγμένους ή νευριασμένους. 'Ο έπιβάτης τοϋ λεωφο
ρείου πού πήγαινε αμέριμνος ή σκεπτικός εις τό σπίτι του, άλλάζει όψι καί γίνεται 
«έξω φρένων» όταν άντιληφθή ότι κάποιος «πορτοφολάς» τοϋ άφήρεσε τό πορτο
φόλι. Τό ΐδιο συμβαίνει καί μ’ αύτόν πού, βαδίζοντας κάπου, άνακαλύπτει ένα πτώμα 
καί τρέχει έξαλλος νά είδοποιήση τον πρώτον άστυφύλακα πού συναντά ή νά τηλε- 
φωνήση εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα. Καί εις τάς δύο περιπτώσεις, αύτοί πού θά ενη
μερώσουν τον άστυνομικό διά νά έπιληφθή, δεν είναι νηφάλιοι καί πρέπει ν’ άντιμε- 
τωπισθοΰν άπό όργανο μέ «γερά» νεΰρα. Τό πρώτο μέλημα τοϋ άστυνομικοΰ είναι νά 
καθησυχάση τούς ταραγμένους πού καταφεύγουν σ’ αυτόν καί αυτούς πού συναντά 
εις τον τόπο πού έλαβε χώραν ένα συμβάν αστυνομικής σημασίας. ’Αλλά είναι άδύ- 
νατον νά άνταποκριθή εις τήν βασικήν άπαίτησι τής άστυνομικής υπηρεσίας, άν τά 
δικά του νεΰρα δέν είναι «γερά» καί άν δέν διαθέτει ψυχραιμία καί αυτοκυριαρχία. 
Τότε αί παρατηρήσεις του θά είναι άνακριβεΐς καί τό μυαλό του όχι τόσο καθαρό όσο 
παρόμοιαι περιστάσεις άπαιτοΰν. Συμπέρασμα άπ’ όλα αύτά είναι, ότι τά δύο σημαν
τικά προσόντα, πού ένας άστυφύλαξ πρέπει νά έχη, είναι, τό τάκτ—ή ίκανότης νά 
άντιμετωπίζη κάθε τύπον καί τάξεως πολίτη μέ τον πιο καλλίτερο τρόπο διά νά τον 
έφησυχάση καί όχι νά τον έξοργίση,—καί ψυχραιμία, τής οποίας τά «γερά» νεΰρα 
είναι ή προϋπόθεσις. Σχεδόν κάθε άλλο προσόν, πού μπορεί νά θεωρηθή άπαραίτητο 
δι’ ένα άστυφύλακα τοΰ «έν στολή» κλάδου, άπορρέει άπό αύτά τά δύο. 'Επομένως 
ή επαρκής γνώσις τής πρακτικής πλευράς τής άστυνομικής υπηρεσίας, τό τάκτ καί 
τά «γερά» νεΰρα (αύτοκυριαρχία) άποτελοΰν τήν βάσι άπό τήν οποίαν κάθε άστυνο
μικός πρέπει νά ξεκινήση καί επί τής οποίας πρέπει νά βασισθή.

Τό τρίπτυχό, λοιπόν, τών άντικειμενικών σκοπών τής άστυνομικής έκπαιδεύ- 
σεως πρέπει νά περιλαμβάνη τή διδασκαλία τών άπαραιτήτων νομικών, τεχνικών καί 
πρακτικών θεμάτων, τήν ύποβοήθησιν τής άναπτύξεως τών βασικών προσόντων, 
δηλαδή τοΰ τάκτ καί τής αύτοκυριαρχίας καί τήν «έμφύτευσιν» τής άστυνομικής 
παραδόσεως εις τό νέον μέλος τής άστυνομικής όλότητος. 'Ο βαθμός έκπληρώσεως 
τών σκοπών αύτών είναι τό μέτρον τής επιτυχίας τοΰ άστυνομικοΰ συστήματος πού 
ισχύει εις τήν Βρεττανίαν.

3. ’Αστυνομικά! Σχολαί ’Α στυφυλάκω ν
Σήμερα ή άστυνομική έκπαίδευσις πού εφαρμόζεται άπό όλα τά ’Αστυνομικά 

Σώματα τής χώρας αύτής, έκτος τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, κατευθύνεται 
από τό 'Υπουργεΐον τών ’Εσωτερικών. Αί 130 Κομητεΐαι καί 'Υποκομητεΐαι τής 
’Αγγλίας καί Ούαλλίας άποτελοΰν οκτώ διοικητικά διαμερίσματα, πού τό κάθε ένα 
περιλαμβάνει περί τά δεκαπέντε ’Αστυνομικά Σώματα. Οί κατατασσόμενοι εις αύτά 
λαμβάνουν βασικήν έκπαίδευσιν εις Σχολάς, πού είναι κοιναί δι’ ολα τά Σώματα τοΰ 
Διαμερίσματος. 'Υπάρχουν εννέα τέτοιαι Σχολαί, οκτώ εις τήν ’Αγγλίαν καί Ούαλ- 
λιαν καί μία εις τήν Σκωτίαν—ώς καί δύο διά τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν, μία 
^ίς τό Πήλ Χάουζ (Peel House) καί μία εις τό Χέντον (Hendon).

Τό 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών κατευθύνει τάς Σχολάς αύτάς διά πολυαρίθμων
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’Επιτροπών. 'Η γενική έποπτεία των δαπανών καί άλλων οικονομικών θεμάτων διά 
τήν άστυνομικήν έκπαίδευσιν έχει άνατεθή εις τήν «Ειδικήν 'Υπηρεσιακήν ’Επιτρο
πήν» (Special Services Committee), ή οποία είναι επίσης άρμοδία, δπως καί ό 
τίτλος της δηλώνει καί διά πολλά άλλα θέματα ολοκλήρου της χώρας πού υπά
γονται εις τήν άρμοδιότητα τοϋ 'Υπουργείου αύτοϋ, δπως τά έγκληματολογικά. 
εργαστήρια καί άσύρματοι έπικοινωνίας. Ή  Επιτροπή άποτελεΐται άπό υπαλλήλους 
τοϋ 'Υπουργείου καί άντιπροσώπους τών Τοπικών ’Αρχών. 'Ο καθορισμός της δι
δακτέας ύλης, τοϋ τρόπου διδασκαλίας, της διάρκειας της έκπαιδεύσεως καί άλλων 
ειδικών θεμάτων είναι άρμοδιότης άλλης ’Επιτροπής, πού άποτελεΐται άπό άντιπρο- 
σώπους έκ τών ’Αρχηγών τών ’Αστυνομικών Σωμάτων καί τοϋ 'Υπουργείου.

' Η Σχολή κάθε Διαμερίσματος τελεί έπί πλέον ύπό τήν άμεσον έποπτείαν της 
’Επιτροπής τών Τοπικών ’Αστυνομικών ’Αρχών, (Local Police Authorities Com
mittee) (Σ. Μ. Τά διά τήν ’Αστυνομίαν υπεύθυνα συλλογικά δργανα Τοπικής 
Αύτοδιοικήσεως), αί όποΐαι είναι άρμόδιαι διά τον έλεγχον τών οικονομικών καί. 
μιας άλλης ’Επιτροπής πού άποτελεΐται άπό τούς ’Αρχηγούς δλων τών Σωμάτων 
τοϋ Διαμερίσματος καί πού καθορίζει τά ειδικά θέματα τής έκπαιδεύσεως. 'Ο πρόε
δρος τής δευτέρας ’Επιτροπής (τών ’Αρχηγών τών Σωμάτων Chief Constables 
Committee) παρακολουθεί τάς συνεδριάσεις τής πρώτης, ό δέ πρόεδρος δλων τών 
Επιτροπών αυτών τής χώρας, συνεργάζεται κατά χρονικά διαστήματα μετά τών αρ
μοδίων τοϋ 'Υπουργείου διά τήν μελέτην καί ρύθμισιν διαφόρων γενικών προβλημά
των τής έκπαιδεύσεως. Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ έπιτυγχάνεται ομοιομορφία έκπαιδευ- 
τικών μεθόδων καί μέτρων δι’ ολόκληρον τήν χώραν.

Κάθε μιά Σχολή διοικεΐται άπό ’Αξιωματικόν πού φέρει βαθμόν ’Αστυνόμου· 
A' (Chief Superintendent) καί πού είναι υπεύθυνος διά τήν διοίκησιν καί τήν· 
σύνταξιν βοηθημάτων (διαλέξεων) έκπαιδεύσεως, μέ βάσιν τάς γενικάς κατευθύνσεις 
πού καθορίζει ή ’Επιτροπή τών ’Αρχηγών τών Σωμάτων. 'Ο Διοικητής παρακο
λουθεί τάς συνεδριάσεις καί τών δύο ’Επιτροπών τοϋ Διαμερίσματος, πού ανήκει, 
ή Σχολή του καί κατά, καιρούς συνεργάζεται μέ τούς Διοικητάς τών άλλων Σχολών,, 
τούς άρμοδίους τοϋ 'Υπουργείου καί τον ’Αστυνομικόν ’Επιθεωρητήν διά τήν έπί- 
λυσιν άπό κοινοϋ, διοικητικών καί τεχνικών θεμάτων.

Οί καθηγηταί (Instructors) (Σ. Μ. ή δπως καλούνται εις τάς ’Ενόπλους 
Δυνάμεις Έκπαιδευταί) τών ’Αστυνομικών Σχολών έκλέγονται μεταξύ τών πεπειρα
μένων άξιωματικών τών Σωμάτων τοϋ Διαμερίσματος. 'Η έργασία τοϋ καθηγητοϋ 
είναι έθελοντική καί άνατίθεται εις κατάλληλα πρόσωπα άπό τού βαθμοΰ τοϋ άστυ- 
φύλακος μέχρι 'Υπαστυνόμου, οί όποιοι παραμένουν συνήθως εις αύτήν δύο χρόνια. 
Βασικό προσόν διά τήν έκλογήν των είναι ή ΐκανότης νά διδάσκουν. Ή  ίκανότης 
αύτή ύποβοηθεΐται μέ μιά ειδική εντατική έκπαίδευσιν έξ έβδομάδων (potential 
instructor course) σέ μιά άπό τάς ένδεκα Σχολ.άς, κατά τήν οποίαν διαπιστοΰται. 
ή καταλληλότης των διά ν’ άναλάβουν μετά άπ’ αύτήν, τήν έκπαίδευσιν τών δοκίμων- 
άστυφυλάκων. Ή  έπιτυχία μιας Σχολής έξαρτάται άποκλειστικώς έκ τής ποιότητος 
τών καθηγητών πού χρησιμοποιεί. Συνεπώς είναι σπουδαΐον μέλημα τοϋ ’Αρχηγού· 
κάθε Σώματος νά έπιλέγη ικανούς άξιωματικούς διά ν’ άναλάβουν τήν υψηλήν άπο- 
στολήν τοϋ καθηγητοϋ εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν τοϋ Διαμερίσματος. "Οσο διά 
τούς άξιωματικούς—καθηγητάς, αύτοί εύχαρίστως δέχονται τήν έργασίαν αύτή, διότι, 
τούς άπομακρύνει γιά ένα χρονικό διάστημα άπό τήν έπίπονον πραγματικήν άστυνο
μικήν ύπηρεσίαν.

Αί Σχολαί διαφέρουν μεταξύ των. Εις μερικά Διαμερίσματα, ώς Σχολαί χρη
σιμοποιούνται στρατιωτικά «τόλ» πού κατεσκευάσθησαν κατά τήν διάρκειαν τοΰι 
πολέμου, τά όποια έπισκευάσθησαν καί έβελτιώθησαν. Άλλοΰ, δπου δέν ύπήρχαν· 
τέτοιου είδους έγκαταστάσεις ήγοράσθησαν παλαιά οικήματα (Σ. Μ. πύργοι κλπ. )„
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τά όποια προσηρμόσθησαν εις τάς είδικάς άνάγκας πού μια Σχολή έχει. 'Η τελευ
ταία κατηγορία αύτή έχει τό πλεονέκτημα δτι δίδει μιά άτμόσφαιρα παραδόσεως— 
παράγων μεγάλης σπουδαιότητος διά την ’Αστυνομία πού άσκεΐ μιά εύνοϊκή έπί- 
■δρασι εις τον δόκιμον. Το βαρύ περιβάλλον ενός τέτοιου οικήματος άσκεΐ έπιβολή καί 
ύποβοηθεΐ εις τό νά χαραχθή βαθειά στήν ψυχή τοϋ έκπαιδευομένου ή αυτοκυριαρχία 
καί ή σταθερότης της σκέψεως, πού ό νέος άστυνομικός θά καλλιεργήση εις τήν μετέ- 
πειτα σταδιοδρομία του. Μερικά παλαιά οικήματα παρουσιάζουν ελλείψεις—δια
θέτουν περιωρισμένον άριθμόν λουτρών ή μικρά μαγειρεία— καί ή δαπάνη πού άπαι- 
τεΐται διά τήν συμπλήρωσί των καλύπτει τά έξοδα κατασκευής καινούργιας Σχολής. 
’Οπωσδήποτε όμως, ή Σχολή τοϋ ’Άϊσχαμ Χώλλ (Eyusham Hall) κοντά στήν 
’Οξφόρδη, βλέποντάς την άπ’ έξω, δίδει καθαρά τά πλεονεκτήματα των παλαιών 
κτιρίων σέ σύγκρισι μέ τά συνήθη στρατιωτικά τόλ.

Ό  κατατασσόμενος εις τά διάφορα Σώματα άποστέλλεται εις τήν Σχολήν ώς 
δόκιμος άστυφύλαξ. 'Η διδακτέα υλη πού πρέπει νά έκμάθη καί ή διάρκεια τής έκ- 
παιδεύσεώς του εκεί πριν άναλάβη άστυνομικήν υπηρεσίαν, ήτο δύσκολο πρόβλημα 
πού έπρεπε νά έπιλυθή. Ό  κύκλος τών μαθημάτων πού πρέπει νά άφομοιώση είναι 
εύρύτατος, άλλά τό σπουδαιότερο μέρος τής έκπαιδεύσεώς του—π.χ. ή άντιμετώπισις 
του κοινού—μόνον διά πραγματικής υπηρεσίας καί διά τής πείρας δύναται νά κατα- 
νοηθή. Σύμφωνα προς τό ίσχϋον έκπαιδευτικόν σύστημα, ή διετία τοϋ μαθητευο- 
μένου άστυφύλακος διαιρείται ώς άκολούθως: Τό χρονικόν διάστημα τών τριών πρώ
των μηνών άναλίσκεται εις τή ν ’Αστυνομικήν Σχολήν δι’ «εργασίαν θρανίου» καί πρα- 
κτικάς άσκήσεις (demonstrations—επιδείξεις). ’Ακολούθως έπιστρέφει εις τό 
αστυνομικό Σώμα, εις τό όποιον άνήκει, καί έκτελεΐ κανονικήν άστυνομικήν υπη
ρεσίαν κάτω άπό τήν συνεχή παρακολούθησι τών προϊσταμένων του. Μετά άπό ένα 
χρόνο υπηρεσίας, εάν ύπάρχη εύχέρεια εις τήν Σχολήν καί έάν αί ύπηρεσιακαί άνά- 
γκαι επιτρέπουν, έπιστρέφει έκεΐ διά νά παρακολουθήση μιά εκπαιδευτική περίοδο 
«φρεσκαρίσματος» (Refresher Course) διάρκειας δύο έβδομάδων. Μετά τό τέλος 
αύτής, επιστρέφει εις τήν 'Υπηρεσία του διά νά άποσταλή ξανά εις τήν Σχολήν εις 
τό τέλος τής δοκιμαστικής διετίας διά τήν τελική παρομοίαν έκπαίδευσιν. Κατά τήν 
■διάρκειαν τοϋ δευτέρου δοκιμαστικού χρόνου, χρησιμοποιείται ώς κανονικός (όνο- 
μασθείς) άστυφύλαξ. Μερικά όμως Σώματα χρησιμοποιούν τον χρόνον αύτόν—καί 
αυτό θά μπορούσε νά γενικευθή—διά νά δοκιμάσουν τον μαθητευόμενον εις διαφό
ρους κλάδους τού άστυνομικοΰ έργου, μέ τό σκοπό νά καθορίσουν τάς τυχόν είδικάς 
κλίσεις καί ικανότητάς του, καθώς έπίσης καί νά τον βοηθήσουν νά πλουτίση τήν 
πείραν του δσο τό δυνατόν περισσότερον.

Ό  άριθμός τών εισερχομένων σέ κάθε Σχολή ποικίλλει άναλόγως τών άναγκών 
τών Σωμάτων τού Διαμερίσματος καί τής χωρητικότητος (Σ. Μ. στεγαστική 
κλπ. δυναμικότης) εις άτομα τής Σχολής. Αί γυναίκες—άστυνομικοί εκπαιδεύονται 
εις τάς αύτάς Σχολάς καί άπό κοινού μέ τούς άνδρας—άστυνομικούς, πλήν όμως, 
εις μικρότερον άριθμόν. "Οσον άφορα τήν άναλογίαν τού έκπαιδευτικοΰ προσωπικού, 
αύτό υπολογίζεται σέ πενήντα έκπαιδευομένους τρεις έκπαιδευταί.

4. Ή  άπόδοσις τώ ν Σχολών.
Μετά τήν άνάπτυξι τής όργανώσεως τών αστυνομικών Σχολών, άνακύπτει τό 

θέμα τής άποδόσεως αύτών. ' Η έπιτυχία ή ή άποτυχία των, έξαρτάται κατά κύριον 
λόγον άπό τήν ποιότητα καί τό περιεχόμενο τής συντελουμένης έκπαιδεύσεώς εις 
αύτάς. Ό  κίνδυνος νά παραφορτωθοΰν οί εκπαιδευόμενοι μέ θεωρητικάς γνώσεις 
είναι μεγάλος. Καί τούτο διότι ό βασικός παράγων ώς καί ή άπαραίτητη προϋπόθεσι 
διά τήν καλή διεξαγωγή τής άστυνομικής υπηρεσίας—πράγμα πού συνήθως έκ- 
φεύγει τής προσοχής τού μέσου πολίτου—είναι ή πλήρης καί τελεία γνώσις τών 
νόμων. Δέν είναι άρκετό δι’ ένα άστυνομικόν νά κατορθώση νά συλλάβη ένα διαρ-
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ρήκτη, πού διαρρηγνύει μιά άποθήκη, μόνον καί μόνον διότι αύτή αΰτη ή πράξις; 
της διαρρήξεως άποτελεί οφθαλμοφανή έγκληματική πράξι καί νά θεωρήση ότι μ’ 
αύτο τελειώνει ή άποστολή του. Πρέπει νά είναι ικανός νά διατύπωση καί νά 
στηρίξη ώρισμένη κατηγορία εναντίον τού συλληφθέντος, μέ βάσι τον ειδικό Νόμο 
τοϋ Κοινοβουλίου πού χαρακτηρίζει τήν πράξιν ώς έγκλημα, μνημονεύοντας καί τόν 
Νόμον είς τήν κατηγορίαν. Πρέπει νά είναι σέ θέσι, π.χ. νά διακρίνη τη λεπτή δια
φορά των διαφόρων άδικημάτων της αυτής όμάδος (Σ. Μ. π.χ. των κατά τής περι
ουσίας κλπ .) καί,νά διαχωρίζη τήν συμπεριφοράν του πολίτου, διά τήν οποίαν αί, 
νόμοι ένδιαφέρονται άπό εκείνην διά τήν οποίαν οί νόμοι αδιαφορούν. Πρέπει νά έχη 
εις τήν εντέλειαν κατανοήση καί νά είναι σέ θέσι νά έφαρμόζη άκριβώς τούς νόμους 
πού τού καθορίζουν τή συλλογή στοιχείων δι’ ένα συμβάν άστυνομικής σημασίας, 
τούς νόμους πού τού καθορίζουν τήν έξουσίαν του νά συλλαμβάνη πολίτας καί αυτούς 
πού καθορίζουν τόν τρόπον έρεύνης διά τάς περιπτώσεις εγκλημάτων, όπως οί Δι
καστικοί Κανόνες (Judges Rules) άπαιτοϋν. Πρέπει νά μάθη ότι δεν μπορεί νά 
κάνη σωματική έρευνα σ’ ένα πολίτη είς δημόσιον χώρον, έκτος αν ό πολίτης δεν 
φέρη άντίρρησι ή είναι κρατούμενος. ('Υπάρχουν πολλαί εξαιρέσεις είς τόν κανόνα, 
αυτόν, είδικώτερα είς τήν περιοχή τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας). ’Εάν ένας 
πολίτης καταγγείλη ένα άλλον, ό άστυνομικός πρέπει νά διαθέτη τήν έτοιμότητα. 
καί ευθυκρισία νά άποφανθή στη στ ιγμή  περί τού έάν, prima facie (Σ. Μ. έκ πρώτης 
οψεως), ύπάρχη άδίκημα ή όχι καί νά καθορίση αν πρέπει νά δεχθή καταγγελία, 
άνεξάρτητα άπό τή γνώμη τού καταγγέλλοντος, καί πότε όχι. 'Ο άριθμός των νόμων 
πού ή 'Υπηρεσία άπαιτεί άπό τόν άστυφύλακα νά γνωρίζη είναι μεγαλύτερος άπό τούς 
νόμους πού ένας δικηγόρος χρησιμοποιεί είς τήν καθημερινή έξάσκησι τού επαγγέλ
ματος του.

Μέ βάσι αυτά πού προηγουμένως άνεφέρθησαν, οί έκπαιδευταί των ’Αστυνο
μικών Σχολών κατανοούν πλήρως τήν άνάγκη τής διδασκαλίας τής πληθώρας τών 
νόμων πού οί άστυφύλακες πρέπει νά μάθουν, διά τήν καλήν έκτέλεσιν τής ύπηρε- 
σίας των. Γνωρίζοντας, όμως, ότι είναι άδύνατον νά καταστήσουν τούς μαθητάς 
των «περιπατητικά νομικά λεξικά», περιορίζουν τόν τομέα αύτόν τής έκπαιδεύσεως, 
ώστε νά δώσουν είς αυτούς καί άλλας γνώσεις πού είναι έξ ’ίσου άπαραίτητοι είς τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων τού άστυφύλακος.

5. Νομικά! βάσεις.
'Ο δόκιμος τών Σχολών διδάσκεται μέ βάσι τ ’ άνωτέρω, τά στοιχεία έκεΐνα 

τού Ποινικού Νόμου (Criminal Law) πού συνηθέστερον χρησιμοποιούνται. Θέματα 
δυσνόητα ή άσυνήθη παραλείπονται. Τού άναπτύσσονταικαί καταβάλλεται μέριμνα 
νά μάθη σχεδόν «άπ’ έξω» τάς διατάξεις πού ρυθμίζουν τάς περιπτώσεις καί τόν 
τρόπο συλλήψεως, καθώς έπίσης καί τούς Δικαστικούς Κανόνας. Καί αύτά διότι 
αν ύπερβή τά δικαιώματα πού αί πρώται καθορίζουν ή αν παραβή τούς δευτέρους, 
διαπράττει σοβαρώτατο παράπτωμα πού πολλάκις τό πληρώνει μέ βαρύ πρόστιμο. 
Τά υπόλοιπα θέματα τού Ποινικού Νόμου τού άναπτύσσονται μέ γενικάς μόνον 
γραμμάς, καταβάλλεται όμως προσοχή νά μάθη ό μαθητής τόν τρόπο νά τά άνευ- 
ρίσκη, όταν τού χρειάζωνται.

Οί περισσότεροι άπό τούς δοκίμους άντιλαμβάνονται άμέσως καί άκριβώς 
τήν σοβαράν σημασίαν πού ή γνώσις τού Ποινικού Νόμου έχει διά τήν άστυνο- 
μική υπηρεσίαν, πράγμα πού διευκολύνει τήν άνάλυσι καί κατανόησι τών λεπτο
μερειών του. Τά ποινικά θέματα είναι κάθε άλλο παρά άνιαρά καί διά τόν λόγον 
αύτόν πολλοί καθηγηταί περιορίζουν τήν διδασκαλία των είς τήν άνάπτυξι τών γε
νικών γραμμών ολοκλήρου τού νόμου ή ένός κεφαλαίου αύτοΰ καί άφήνουν τόν έκ- 
παιδευόμενο νά προχωρήση μόνος του είς τήν άνιαρά έργασία τής άποστηθίσεως 
τών λεπτομερειών άπό τό ειδικό βιβλίο. Είναι άδύνατον ν’ άπαλλαγη ό μαθητής άπό
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Λεπτοί καλοντυμένοι καί -σβέλτοι, όπως συνήθως είναι, μέ χέρια πιανίστα 
καί ευγένεια Κολλεγίου, άποτελούν τήν... άριστοκρατία! τοϋ υποκόσμου.

Θά τούς βρήτε μέσα στα Τράμ, τά Λεωφορεία, στις Στάσεις, παντού όπου 
υπάρχει συνωστισμός, να ψάχνουν γιάτόθϋμα τους. Καί δεν άργοϋν νά τό βρουν. 
Μέ μάτια πανούργα, παρακολουθούν εκείνες τις κινήσεις, πού όλοι μας άσυναισθή- 
τως καμμιά φορά κάνομε γιά νά βεβαιωθούμε άν τά χρήματά μας, το πορτοφόλι 
μας, είναι στη θέσι τους, κ ι’ έτσι άθελά μας τούς δείχνομε πού ακριβώς βρίσκονται, 
σέ ποιά τσέπη τού σακκακιοΰ ή τού παντελονιού. Κι’ αύτοί αμέσως καταστρώνουν 
τό σχέδιο ένεργείας πού πρόκειται νά εφαρμόσουν γιά νά τά... ξαφρίσουν! Έτυχε 
νά παρακολουθήσω μία τέτοια ύπόθεσι «άποπείρας κλοπής πορτοφολιού» τήν περα
σμένη Κυριακή τό απόγευμα στο Γραφείο τού φίλου μου’Αστυνόμου «X».

"Ενας άστυφύλαξ είχε προσαγάγει τρεις υπόπτους, τούς οποίους συνέλαβε 
στον 'Ιππόδρομο, όπως άνέφερε. Τό θύμα ήταν ένας Έλληνοαμερικάνος, ό όποιος 
τήν ώρα πού παρακολουθούσε μέ τά κιάλια τήν κούρσα αΐσθάνθηκε (πώς τόπαθε!) 
ένα χέρι στην όπισθία τσέπη τού παντελονιού του νά τον γαργαλάη. Μέ μιά γρήγορη 
κίνηση έπεχείρησε νά τό πιάση, ήταν όμως πολύ άργά γιατί τό πορτοφόλι έν τώ με
ταξύ είχε κάμει... φτερά. Έβαλε τότε τις φωνές, μαζεύτηκε κόσμος, έτρεξε κ ι’ ό 
άστυφύλαξ καί... τό πορτοφόλι βρέθηκε πεταμένο έκεϊ πλησίον! Τό είχε πετάξει ό 
δράστης ό όποιος ώς φαίνεται τά βρήκε... σκούρα! Ό  άστυφύλαξ συνέλαβε τρεις 
ύποπτους τούς όποιους καί προσήγαγε στο Τμήμα. 'Ο καθένας άπ’ αύτούς θά μπο
ρούσε άριστα νά ήταν ό δράστης, άλλά καί οΐ τρεις... έκόπτοντο ότι ήσαν άθώοι.

Έπρόκειτο, όπως μοΰ εξήγησε ό φίλος μου, γιά μιάάπό κείνες τις καλώς άρ- 
γανωμένες «άπόπειρες» χωρίς συνεργάτη, καί αύτό, κατά τό φίλο μου, έκανε πιο 
δύσκολη τήν έξιχνίασι γιατί αύτοί πού δροΰν μόνοι τους χωρίς συνεργάτας, είναι 
συνήθως «δεξιοτέχναι» μεγάλης ολκής. Πάντως όπως έφαίνοντο τά. πράγματα, 
ένας από τούς τρεις ήταν οπωσδήποτε ό δράστης. ’Αλλά ποιος άπ’ όλους;...

τήν άνάγκη νά μάθη «άπ’ έξω» τούς νόμους—ένας άστυφύλαξ εις τήν σκοπιά του 
δέν μπορεί ν’ άναβάλη τήν έπέμβασί του μέχρις ότου τού δοθή καιρός νά κοιτάξη, 
τήν περίπτωσι στο βιβλίο του—άλλά ή εργασία τής άποστηθίσεως δύναται ν’ άπλο- 
ποιηθή καί νά γίνη ευχάριστη. Οί καθηγηταί έπεξηγοΰν κάθε κεφάλαιο τού νόμου 
μέ ένα πρακτικό παράδειγμα καί κατόπιν ύπαγορεύουν ένα «συμπέρασμα» διά τον 
εξεταζόμενο νόμον, τό όποιον ό μαθητής γράφει είς τό καθαρό σημειωματάριό του. 
'Η ιστορία τού παραδείγματος εξασφαλίζει τό άπαραίτητο καί δημιουργόν ενδια
φέρον, ή δέ ύπαγόρευσις τού συμπεράσματος ύποβοηθεΐ εις τήν άποτύπωσι τού 
νόμου είς τό μυαλό τού δοκίμου.

(Συνεχίζεται)
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Κάλεσε τον πρώτο- ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος μέ καλό ντύσιμο καί περι- 
ποιημένα χέρια. Καθώς μπήκε στο Γραφείο, άφησε το λεπτό καλοκαιρινό παλτό 
πού κρατούσε πάνω στήν καρέκλα κι’ άρχισε να διαμαρτύρεται για τήν προσαγωγή 
του στο Τμήμα. Τέλος μέ πομπώδες ύφος άράδιασε μια προς μία δλες τις υψη
λές γνωριμίες καί σχέσεις πού είχε. *0 φίλος μου μέ κύτταξε απογοητευμένος, σάν νά 
μοΰλεγε δτι δέν έβγαινε τίποτε άπ’ αύτόν. Ξαφνικά, μέ τά δύο δάκτυλα τού δεξιού 
του χεριού (δείκτην καί μεσαΐον) έκαμε το σχήμα τής «ψαλίδας» το όποιον έδειξε 
στον εξεταζόμενο καί ρώτησε: «Τί σού θυμίζει αύτό»; Κείνος κύτταξε το σχήμα 
σκέφτηκε λίγο καί άπάντησε:

«Στόμα Κροκοδείλου».
Τον εύχαρίστησε καί τον παρεκάλεσε νά περάση έξω.
'Ο δεύτερος ήταν μέτριου άναστήματος, ντυμένος μέ γούστο, μέ μαύρα περι

ττό ιη μένα μαλλιά. Δέν έξέφρασε κανένα παράπονο, άλλα τούναντίον έδήλωσε γελών
τας, δτι τού άρέσουν οί περιπέτειες καί δτι αύτή ήταν μια άπό τις καλλίτερες.

«Πώς εξηγείται νά φοράς γάντια μ’ αύτή τή ζέστη; » ρώτησε ό ’Αστυνόμος.
«"Εχετε δίκηο, άλλά ξέρετε έχω πολύ ευαίσθητα χέρια» άπάντησε βγάζον

τας τά γάντια, άφού άκούμπησε το μπαστούνι του πάνω στο κάθισμα.
«Τά. φορούσες δμως καί μέσα στον 'Ιππόδρομο, έτσι άνέφερε ό άστυφύλαξ: 

αλλά καί τά νύχια σου είναι κομμένα σύρριζα» παρετήρησε ό φίλος μου.
«Είναι άπό τό βιολί, παίζω πολύ συχνά» άπάντησε.
«Είσαι καλλιτέχνης;» τον ρώτησε πάλι ό ’Αστυνόμος, στον όποιον έκαμαν 

-έντύπωσι τά κοντόχονδρα δάκτυλά του.
«Βεβαίως, άλλά νομίζετε δτι δλοι οί καλλιτέχνες έχουν λεπτά δάκτυλα; ξέρου 

πολλούς πού έχουν πιο χονδρά άπό τά δικά μου».'Ο φίλος μου μέ κύτταξε καί γέλασε. 
’Έκαμε καί σ’ αύτόν τό σχήμα τής «ψαλίδας» καί τού υπέβαλε τό ίδιο έρώτημα.

«Μά... αύτό είναι ψαλίδι» άπάντησε.
Τέλος ό τρίτος έδινε τήν έντύπωσι επαρχιώτου Δημοδιδασκάλου τού παληού 

καλού καιρού. Μόνον πού ήτο άδύνατος. Αύτό τό ρεζίλεμα νά τό φέρουν στο Τμήμα 
ώς ύποπτον; ήτο άδύνατον νά τό άνεχθή, όπως έλεγε, άκουμπώντας τήν όμπρέλλα 
πού κρατούσε στά λεπτά, μέ μακρυά δάκτυλα χέρια του, πάνω στήν καρέκλα.’Ητο 
τόση ή άγανάκτησίς του, πού άμφιβάλλω άν κ ι’ ό ίδιος ήξερε τί έλεγε, οί δέ χειρο
νομίες πού έκανε τόσον μεγάλες καί άπότομες, πού σέ μιά στιγμή ένα άπό τά σκληρά 
μανικέτια του πετάχθηκε πάνω στο... κεφάλι τού φίλου μου!

Σ’ αύτόν δέν έκαμε τό σχήμα τής «ψαλίδας» «δέν υπήρχε λόγος» μοΰ είπε 
ό φίλος μου χωρίς νά ξέρω τί εννοούσε.

Κράτησε έναν άπό τούς τρεις, ό όποιος κατά τήν έξέτασιν έκρίθη ύποπτος 
«διά περαιτέρω έξέτασιν καί δακτυλοσκόπησιν» όπως είπε, τούς άλλους άφησε έλευ- 
θέρους.

’Αλλά ποιον άπό τούς τρεις έκράτησε καί γιατί; ( 1)

(1) Ή  λύση θά δοθή στο έπόμενον. Έν τώ μεταξύ ήμποροΰν οί άναγνώσται μας αστυ
νομικοί νά άποστείλουν (στη διεύθυνση : ’Αστυνομικήν Σχολήν—Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής— 
'Οδός Νεϊγύ 17, Άθήναι) μέχρι τής 6ης Φεβρουάριου έ. έ. τάς απαντήσεις των καί θά δημο- 
σιευθή ή ορθή πού θά λύση τό πρόβλημα,
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1 . Περί Ά ττ ικ ο ϋ  Δικαίου καί Δ ικαστηρίων γενικώ ς.
Περί του προ τοϋ Σόλωνος καί Κλεισθένους Άττικοϋ Δικαίου, δέν γνωρί

ζομεν πολλά, καθ’ δσον ή αρχαία ' Ελληνική φιλολογία, δέν κοσμείται διά νομικών 
συγγραφέων, δσα δέ περί τούτου γνωρίζομεν έκπηγάσουσι κυρίως έκ τών ρη
τόρων καί τών ύστερωτέρων συγγραφέων.

'Ωσαύτως καί περί τών άρχαίων ’Αττικών Δικαστηρίων, ολίγα γνωρίζομεν. 
Πάντως είναι γεγονός δτι τό δικαστικόν άξίωμα κατ’ άρχήν ήσκεΐτο ύπό τών 
Βασιλέων καί βραδύτερον ύπό τών ’Αρχόντων. ’Ολίγον κατ’ ολίγον αύξανούσης 
της Δημοκρατίας, ό λαός έπεξέτεινε την δικαστικήν αύτοΰ δύναμιν κατά τρόπον, 
ώστε εις τούς "Αρχοντας παρέμεινε μόνον ή ήγεμονία τών Δικαστηρίων. Τοΰτο 
κυρίως συνέβη έπί Σόλωνος, δστις πρώτος κατέστησε τό δικάζειν κοινόν τοϋ 
λαοΰ δικαίωμα.

Κατά την έξεταζομένην εποχήν, τά δικαστήρια έν Άθήναις ειχον εξαιρε
τικόν φόρτον έργασίας, τό μέν λόγω της άσαφείας καί άτελείας τών νόμων, τό 
δέ λόγω της προς τά δικαστήρια κλίσεως τών ’Αθηναίων καί της σπουδής αύτών 
νά ύποβάλλωσι τάς πράξεις τών άρχόντων εις δικαστικήν εύθύνην, έπειτα δέ, λόγω 
τοϋ δτι έν Άθήναις έλειτούργει δικαστήριον έπιλύσεως τών διασυμμαχικών δια
φορών. ;

Τά εις τάς άρχαίας Αθήνας λειτουργήσαντα δικαστήρια ήσαν :
α) 'Ο Άρειος Πάγος.
β) Τό Δικαστήριον τών Έφετών.
γ ) Τό Δικαστήριον τών Ήλιαστών.
δ ) Οί Διαιτηταί.
ε) Οί Τεσσαράκοντα καί παλαιότερον τό Δικαστήριον τών Ναυτοδικών.
2. Ό  Ά ρειος Πάγος.
'Ο Άρειος Πάγος ώνομάσθη οΰτω, έκ τοϋ τόπου συνεδριάσεώς του, ήτοι έκ 

τοϋ γνωστοΰ λόφου, δστις κατά τό πάλαι άπετέλει μέρος της προς τον θεόν Άρην 
λατρείας.

Ή  άρχαιοτέρα ιστορία τοϋ Άρείου Πάγου καί ή σχέσις αύτοΰ προς τό Δικα- 
στήριον τών Έφετών, είναι σκοτεινή. Πιθανόν φαίνεται δτι, ή Βουλή, ή έξ Α.Π., 
διεμορφώθη ύπό τοϋ Σόλωνος έκ της παλαιάς Βουλής τών Εύπατριδών. Πάντως 
η ΰπαρξις τοϋ Άρείου Πάγου άναφέρεται καί εις τούς μυθικούς χρόνους, καίτοι 
συγγραφείς τινές, ώς ό Κικέρων κ.ά. άποδίδουσι τήν σύστασιν αύτοΰ εις τον Σά
λωνα. Ούδεμία ύπάρχει άμφιβολία δτι τό Δικαστήριον τοΰτο υπήρχε καί πρότερον, 
ο δέ Σόλων έδωκεν εις αύτό μεγαλυτέραν δύναμιν. «Επίσκοπον πάντων καί φύλακα 
τών Νόμων καταστήσας τον Α.Π. Πλουτ. Σολ. ιθ'».

Οί άρεοπαγΐται έπί Σόλωνος, οντες γεγεννημένοι "Αρχοντες, άνήρχοντο ’ίσως 
εις εξήκοντα, έξ ών πρυτάνεις ήσαν οί έν ένεργεία έννέα άρχοντες καί άρεοπαγΐται 
πεντήκοντα καί είς (δρα Πλούτ. έν Σόλ. ιθ').
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Τό Δικαστήριον τοΰτο, έδίκαζε τά εγκλήματα:
α) Των τετελεσμένων ή μέλετηθέντων φόνων.
β) Τά προμελετημένα τραύματα.
γ ) Τάς πυρκαϊάς καί
δ) Τάς φαρμακείας.
'Ο Α.Π. έδίκαζεν έν ύπαίθρω, προεδρεύοντος του Βασιλέως. «Έ ν νυκτί καί 

σκότει δικάζουσι, ώς μή εις τούς λέγοντας, άλλ’ εις τά λεγάμενα άποβλέποιεν. 
Λουκ. έν έρμοτ. ξδ'».

Εις τάς συνεδριάσεις τοΰ Α.Π. οί ένδιαφερόμενοι διάδικοι καί οί μάρτυρες, 
ώρκίζοντο εις το τέλος τής δίκης, οί δέ κατήγοροι καί κατηγορούμενοι, ώφειλον 
νά έκφωνήσωσι αυτοπροσώπως δύο λόγους, άνευ έπιδιώξεως συγκινήσεως των δι
καστών. Μετά τον πρώτον λόγον ό κατηγορούμενος, ήδύνατο νά άπέλθη έκουσίως 
εις έξορίαν, άπαλλασσόμενος πάσης άλλης ποινής πλήν τής δημεύσεως. Τό τοιοΰ- 
τον δεν εΐχεν ίσχύν μόνον είς περίπτωσιν θανατώσεως παρά τέκνου γονέως. «Πλήν 
εις τις γονέας ειη άπεκτονώς. Πολυδ. Η'. 117».

Τήν τρίτην ήμέραν διεξήγετο ψηφοφορία καί έάν αί ψήφοι εκατέρωθεν ήσαν 
ΐσαι δεν έπεβάλλετο ποινή. Ωσαύτως ποινή δεν έπεβάλλετο, άλλ’ ούδέ δίωξις ήσκεΐτο, 
όταν ό φονευθείς μετά τον έπενεγκόντα τον θάνατον τραυματισμόν του καί προ τής 
έπελεύσεως τούτου συνεχώρει τον φονέα.

Πρότερον ό Α.Π. εΐχεν μάλλον έκτεταμένην δικαιοδοσίαν, όχι μόνον ώς δικα- 
στήριον άλλά καί ώς βουλή, έπιμελουμένη τήν τήρησιν τών νόμων καί τής πολι
τικής τάξεως, έμποδίζουσα τήν δημοκρατικήν άκολασίαν κάί τά άνομήματα τών 
αρχόντων, κολάζουσα τάς σχετικάς μέ τήν τήρησιν τής ευταξίας παραβάσεις π.χ. 
τήν άργίαν, τήν τρυφήν, τον άκόλαστον βίον, έπαγρυπνοΰσα άμα διά τήν άκε- 
ραιότητα καί τό άμόλυντον τής θρησκείας.

Άπό τών χρόνων τοΰ Περικλέους κατόπιν νόμου τίνος τοΰ ’Εφιάλτου (462— 
461 π. X.) ήλαττώθη κατά πολύ ή δύναμις τοΰ Α.Π.

3) Τό Δικαστήριον τώ ν Έ φ ετώ ν.
Τό Δικαστήριον τών Έφετών ήτο παλαιότερον τοΰ Δράκοντος, πλήν όμως 

ύπό τούτου διωργανώθη έξαιρέτως. Οί Έφέται ήσαν έν συνόλω πεντήκοντα εις. 
Ουτοι έκρινον τάς ήττον σπουδαίας φονικάς δίκας, συνερχόμενοι είς διάφορα μέρη 
άναλόγως τής φύσεως τών πρός έκδίκασιν υποθέσεων. Ουτω είς μέν τό Παλλάδιον 
Δικαστήριον έδίκαζον τούς άκουσίους φόνους, είς δέ τό Δελφίνιον τοιοΰτον τούς 
ύπό τοΰ νόμου συγχωρημένους τοιούτους π.χ. τούς διαπραττομένους ύπό δράστου 
εύρισκομένου έν άμύνη κλπ.

Αί ύπό τών Έφετών έπιβαλλόμεναι ποιναί ήσαν ή φυγή καί ή δήμευσις, έπ’ 
ούδενί δέ ό θάνατος.

Ό  τύπος τής διεξαγωγής τής δίκης είς τό δικαστήριον τών Έφετών είναι 
ολίγον γνωστός, φαίνεται πάντως ότι ήτο άνάλογος τοΰ ένώπιον τοΰ Α.Π. τοιούτου.

4) Τό Δικαστήριον τώ ν Ή λιαστών. (')
Οί Ήλιασταί ήσαν άντιπρόσωποι τής δικαστικής δυνάμεως όλου τοΰ λαοΰ. 

Οί έννέα άρχοντες έξέλεγον κατ’ έτος διά κλήρου 6.000 πολίτας ήλικίας άνω τών 
30 έτών, πιθανόν 600 έξ έκάστης φυλής. Έ κ τούτων οί μέν 5.000 διηροΰντο είς 
10 τμήματα, οί δέ λοιποί 1.000 μάλλον έχρησίμευαν ώς άναπληρωταί.

Οί 'Ηλιασταί εύθύς μετά τήν έκλογήν των έδιδον τον δικαστικόν όρκον, δστις 
έπί Δημοσθένους ήτο ό άκόλουθος :

«Ψηφιοΰμαι κατά τούς νόμους καί τά ψηφίσματα τοΰ Δήμου ’Αθηναίων καί 
τής Βουλής τών πεντακοσίων καί τύραννον ού ψηφιοΰμαι είναι, ούδέ ολιγαρχίαν

(1) Ή  λέξις ήλιαστής παράγεται έκ της λέξεως ηλιαία, ήτις σημαίνει τό έν τη αύτη άλι- 
άζεσθαι (=άθροίζεσ6αι). 'Αλία=Έκκλησία. 'II Εκκλησία Δωρικώς 'Αλία λέγεται καί τό έκκλη- 
σιάζειν άπελλάζειν.
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ούδ’ έάν τις κωλύη τον Δήμον των ’Αθηναίων ή λέγη ή έπιψηφίζη παρά τάϋτα ού 
πείσομαι' ούδέ των χρεών των ιδίων άποκοπάς, ούδέ γής α ν α δ α σ μ ό ν  τής ’Α
θηναίων, ούδ’ οικιών- ούδέ τούς μένοντας έξελώ παρά τούς νόμους τούς κειμένους 
καί τά ψηφίσματα τοϋ Δήμου τών ’Αθηναίων καί τής Βουλής, ούτ’ αύτός εγώ ούτ’ 
άλλον ούδένα έάσον ούδέ αρχήν καταστήσω, ώστε άρχειν υπεύθυνον όντα έτέρας 
αρχής, καί τών εννέα άρχόντων καί τοϋ ίερομνήμονος, καί όσοι μετά τών έννέα 
αρχόντων κυαμεύονται ταύτή τή ημέρα, καί κήρυκος καί πρεσβείας * καί συνέδρων 
ούδέ δύο άρχάς άρξαι τον αύτόν έν τώ αύτώ ένιαυτώ' ούδέ δώρα δέξομαι τής ήλιά- 
σεως ένεκα, ούτ’ αύτός εγώ, ούτ’ άλλος έμοί, ούτ’ άλλοι εϊδότος έμοϋ οΰτε τέχνη, 
ούτε μηχανή ούδεμια1 καί γέγονα ούκ έλάττων ή τριάκοντα έ'τη, καί άκροάσομαι 
τοϋ τε κατηγόρου καί του άπολογουμένου όψοίως άμφοΐν καί διαψηφιοϋμαι τοϋ τε 
κατηγόρου καί τοϋ άπολογουμένου άμφοΐν ομοίως καί διαψηφιοϋμαι περί αύτοΰ, 
ού αν ή ή δίωξις. Έπόμνυμι Δία, Ποσειδώνα, Δήμητραν καί έπαρώμαι έξώλειν 
έμαυτώ καί οικία τή έμαυτώ, εΐ τι τούτων παραβαίνοιμι. Ένορκοΰντι δέ καλά 
πολλά κάγαθά είναι».

Τό Δικαστήριον τών Ήλιαστών τό καί μεγάλη ’Εκκλησία άποκαλούμενον, 
άπετελεΐτο έκ διαφόρων τμημάτων. Τό πλήθος τών εις έκαστον τμήμα συνεδρια- 
ζόντων Δικαστών, ήτο διάφορον κατά τάς περιστάσεις.

Αί προς έκδίκασιν υποθέσεις την πρωίαν έκάστης δικασίμου ώρίζοντο διά 
κλήρου εις ποιον έκ τών διαφόρων δικαστηρίων (τμημάτων) καί υπό τήν προε- 
δρείαν τίνος θά έδικάζοντο. Τό πλήθος τών τμημάτων άτινα άπετέλουν τό Δικαστή- 
ριον τών Ήλιαστών δέν γνωρίζομεν, παρά ταϋτα ονόματα τμημάτων τινών γνωρί- 
ζομεν, π.χ. α) τ ό  μ έ γ ι σ τ ο  ν, β) τ ό  τ ρ ί γ ω ν ο ν ,  γ) τ ό  π α ρ ά β υ σ τ ο ν ,  
όπερ κατά Πολυδεύκην διεκρίνετο εις μέσον καί μεΐζον, δ) τ ό Μ η τ ί χ ο υ ή  
Μ η τ  ι ό χ ο υ, όπερ έκλήθη οότω έκ τοϋ ονόματος τοϋ άρχιτέκτονος Μητίχου, 
ε) τ ό  έ π ί  Λ ύ κ ω ,  στ) τ ό  β α τ ρ α χ ι ο ΰ ν ,  ζ)  τό φ ο ι ν ι κ ι ο ΰ ν  ε) τ ό  
κ ά λ λ ε ι ο ν ,  θ ) τ ό  κ ο ι ν ό ν  κ.ά. Τά πλεΐστα έκ τών δικαστηρίων τούτων 
ήσαν έν τή άγορα.

Τά στρατιωτικά έγκλήματα έκρινον στρατιωτικοί ήλιασταί τών οποίων ή δι
καστική δύναμις έξετείνετο είς πάσαν δίκην πλήν τών φόνων καί τών θανάσιμων 
πληγών.

Οί Ήλιασταί προσερχόμενοι είς τον τόπον τής δίκης έλάμβανον βακτηρίαν, 
έκ τών χρωμάτων τής οποίας έδηλοΰτο τό τμήμα είς δ έκαστος άνήκεν, ώς καί έν 
σύμβολον (διάφορον τοϋ πινακίου καί τής βακτηρίας) όπερ έκαστος παρέδιδεν είς 
τούς κωλακρέτας (‘) , παρ’ ών έλάμβανεν έν τριώβολον, ώς δικαστικόν μισθόν.

«Ταμίαι τής θεοΰ κληρωτοί μέν έκ πεντακοσιομεδίμνων ήσαν, τά δέ χρή
ματα παρελάμβανον τής Βουλής παρούσης, έκαλοΰντο δέ ούτοι κωλακρέται- εΐχον 
δέ έξουσίαν ούτοι καί ζημίαν άφελεΐν, εί άδίκως ύπό τών άρχόντων έπιβληθείη.
ΓΤολυδ. Η'. 97».

Οί διά κλήρου έκλεγόμενοι (δικασταί ήλιασταί) έδιδον τον προαναφερόμενον 
όρκον άπαντες όμοΰ Δημοσία καί έπί τοϋ λόφου τοϋ Άρδηττοΰ, έκαστος δέ έλάμβα
νεν ώς σύμβολον τής αρχής του-δι’ δλον τό έτος, δι’ δ έξελέγετο (όθεν ένιαύσιος ή 
παραμονή των έν τή έξουσία), πινάκιον φέρον τό όνομά του καί ένίοτε τό τοιοΰτον 
τοϋ πατρός του καί τοϋ δήμου του, προσέτι δέ καί γράμμα δηλοΰν τό τμήμα τής 
Η λιαίας είς δ άνήκεν.

Τό έν λόγω πινάκιον έφερεν καί σφραγίδα, έφ’ ής άπεικονίζετο κεφαλή γορ-
γονείου ή Άθηνάς ή δισώμου γλαυκός.

(Συνεχίζεται)

(1) Ή  λέξις ήλιαστής παράγεται έκ της λέξεως ήλιαία, ήτις σημαίνει τό έν τη αύτη 
άλιάζεσθαι (=  άθροίζεσθαι). 'Αλία=Έκκλησία. Ή  ’Εκκλησία Δωρικώς Ά λία  λέγεται καί τό 
έκκλησιάζειν άπελλάζειν.
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Σκέψεις γιά τή ζωή των νέων

'Γπό τοϋ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Ι· ΚΟΥ, Ύπαστυνόμου Β'

Τίποτε δεν είναι οδυνηρότερο για έναν λογικό καί εύσυνείδητον άνθρωπον άπό 
το νά αΐσθανθή, ότι ό άλλος τοϋ λέγει λίγα βεβιασμένα έπαινετικά λόγια, μόνο καί 
μόνο για νά τον παρηγορήση σέ μια άποτυχία του. Κι’ όμως ένας άνθρωπος πού 
έχασε τή συνείδησι των πράξεών του, έγινε άστατος καί άναξιόπιστος σ’ όλες του 
τις έκδηλώσεις, οχι μόνον άρέσκεται νά τον επαινούν, έστω κ ι’ άν αυτό γίνεται 
ειρωνικά, άλλά επιδιώκει πολλές φορές νά προκαλέση αναγκαστικά τούς έπαίνους 
των άλλων. Στον άνθρωπο αυτόν όλα έχασαν την άληθινή τους σημασία. Τά συναι
σθήματα πού χαρακτηρίζουν τήν άξια τοϋ πολιτισμένου άνθρώπου, γ ι’ αύτόν οχι 
μόνον είναι πολυτέλεια καί χαμένος καιρός, άλλά καί επικίνδυνα κατά τή γνώμη του.

’Άνθρωπος πού στερείται συναισθημάτων καί λογικής κρίσεως είναι ένα 
κοινωνικό παράσιτο, ένα σαπρόφυτο πού πρέπει νά ξερριζωθή οπωσδήποτε, γιατί 
αλλιώς θά γίνη αιτία καταστροφής καί έξοντώσεως πολλών άθώων ύπάρξεων. Δέν 
θά διστάση νά διασύρη ύπολήψεις, νά κηλιδώση συνειδήσεις, νά γκρεμίση καί κατα- 
στρέψη συνθέμελα κάποτε κάποια οικογενειακή γαλήνη. ’Αλήθεια, τί καλό μπορεί 
νά περιμένη κανείς άπό ένα τέτοιο καρκίνωμα;

Νέε μου. Τό νά άκούσης λόγια έπαινετικά γιά κάποια σου επιτυχία, είναι 
κάτι τό φυσικό. Πολλοί θά εΐποΰν γιά σένα λόγια κολακευτικά. Κάποτε, πιθανόν 
νά πιστεύουν άπόλυτα αύτά πού λένε, ίσως όμως νάχουν κι’ άντίθετες στήν πραγ
ματικότητα σκέψεις. Μπορεί νά σέ λιβανίζουν άποβλέποντες σ’ άγνωστες σέ σένα 
έπιδιώξεις των. Γιά τό λόγο αύτό, άπό όσα θά άκούσης νά λένε γιά τό άτομό σου, 
πίστευε τά μισά κ ι’ αύτά μέ κάποια έπιφύλαξι. Έ φ ’ όσον θ’ άγωνίζεσαι, στο διάβα 
τής ζωής σου θάχης καί έπιτυχίες καί άποτυχίες. Πρόσεχε καί στις δυο περιπτώ
σεις. Ποτέ σου μή παρασυρθής καί ένθουσιασθής παράλογα άπό μιά επιτυχία σου 
καί γίνης έτσι ξαφνικά εγωιστής καί ύπεροπτικά άκατάδεκτος. Βέβαια θά χάρης 
καί πρέπει νά χάρης. Κράτησε όμως τον ενθουσιασμό σου σέ λογικά όρια. ’Άν προς 
στιγμήν παρασυρθής καί γίνης γιά λίγο φαντασμένος καί υπερήφανος, νάσαι βέβαιος 
οτι γρήγορα θά θρηνήσης τά^ποτελέσματα τής ιδιότροπης αύτής διαγωγής σου. 
Φρόντισε πάντοτε νά κρατηθής πολύ ψηλά στή συνείδησι τών άλλων, γιατί δέν 
πρέπει νά ξεχνάς ότι ό κόσμος είναι γεμάτος παραξενιές. ’Εκεί πού σέ χειροκροτεί 
κάί σοΰ λέγει ώραία καί κολακευτικά λόγια, τήν ίδια στιγμή κάποτε μπορεί νά σέ 
άποδόκιμάση ή ακόμη νά σκεφθή πιο εχθρικά γιά σένα. Νά θυμάσαι πάντοτε ότι 
πολλοί θά φθονήσουν τήν έπιτυχία σου. ’Αρκετοί θά κάνουν τό κάθε τι νά σέ έκμη- 
δενίσουν, νά σέ καταρρακώσουν. Θά κάνουν τον φίλο καί θά σοΰ έκφράζουν, έπιφα- 
νειακά βέβαια, τά καλλίτερα αισθήματα. Δέν θά διστάζουν νά κάνουν άκόμη όρκους 
άφοσιώσεως καί αιώνιας έκτιμήσεως καί άγάπης. Κι’ όμως αύτοί, καμμιά φορά, 
μέ τήν τόσο καλόκαρδη κ ι’ ευγενική διαγωγή τους, άνοίγουν σιγά-σιγά τον τάφο 
σου. Στις κρίσιμες αύτές περιπτώσεις, αλλοίμονο σου άν χάσης τήν αύτοκυριαρχία 
σου. Θά σέ ενταφιάσουν οριστικά χωρίς συνείδησι κ ι’ άνθρωπισμό, μέ χαιρεκακία 
κ ι’ άπόλαυσι.

Τό ίδιο όμως μπορεί νά συμβή καί σέ μιά άποτυχία σου. Δέν είναι δυνατόν 
νά κερδίζουμε πάντοτε. Σέ κάθε παιχνίδι άλλωστε, άλλοτε χάνομε κ ι’ άλλοτε κερ
δίζομε. Μήπως καί ή ζωή μας δέν είναι ένα παιχνίδι; Καί στήν άποτυχία σου λοιπόν,
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θά συνάντησης λογιών-λογιών ανθρώπους. Κι’ εδώ πρέπει νά δείξης παρόμοια 
συμπεριφορά. Νά μή άπογοητευθής. Ένίσχυσε τις δυνάμεις σου. Πάρε περισσότερα 
εφόδια, οπλίσου μέ μεγαλύτερη θέλησι καί καρτερικότητα. Διατήρησε τήν πίστι σου 
γιά τήν τελική νίκη σ’ 6,τι επιδιώκεις. "Αν χάσης γιά λίγο τήν ψυχραιμία σου καί 
τήν αισιοδοξία σου, ποτέ μή περιμένης νά κερδίσης στή μάχη σου. 'Όλα μπορεί 
νά γίνουν δικά σου, άρκεΐ μόνο αυτά πού έπιζητεϊς νάναι ανάλογα μέ τις δυνάμεις 
σου καί τις ίκανότητές σου, συγχρόνως δέ νάναι ηθικά καί τίμια.

Φίλε μου. "Ολοι μας έχομε ένα ελάττωμα, μιά αδυναμία. ’Αγαπάμε πάντοτε 
εκείνους πού μάς θαυμάζουν, δέν άγαπάμε δμως πάντα αυτούς πού θαυμάζομε. 
Ζηλεύομε τήν πρωτοπορεία τους καί φθονούμε κάποτε κάθε τους ξεχωριστή διά— 
κρισι. Αύτό δέν πρέπει νά γίνεται. Ούτε ήθικο είναι ούτε τίμιο. Σέ τίποτε έξ 
άλλου δέν μάς ώφελεΐ. Μπορώ νά πώ μάς ζημιώνει άνεπανόρθωτα. Σαν λογικοί 
κ ι’ άνώτεροι πολιτισμένοι άνθρωποι, πρέπει νά άναγνωρίζωμε τήν άξια των καλ- 
λιτέρων μας. ’Όχι μόνον νά τήν άναγνωρίζωμε άλλά καί νά τήν ένθαρρύνωμε είλι- 
κρινά καί θετικά.

”Ας φροντίσωμε μέ τά έργα μας νά γίνωμε κ ι’ εμείς ισάξιοί των ή άκόμη 
καλλίτεροι άπ’ αύτούς. 'Ένας τρόπος γιά νά έπιτύχης στο τομέα αύτό, είναι νά 
έπιδιώκης τή συναναστροφή των άνθρώπων έκείνο^ν, οί όποιοι μέ τις πράξεις τους 
καί τή διαγωγή τους γενικά, θά σέ κάνουν πιο ικανό καί άξιο γιά νά συνέχισης 
τό δύσκολο τής ζωής αγώνα. ’Από τή συναναστροφή σου αυτή θάχης πολλά νά 
ώφεληθής. Θά ζητάς πάντοτε κάτι τό καλλίτερο μέ ευγενική φιλοδοξία καί συναί- 
σθησι τοΰ προορισμού σου. Μέ τον εύκολο αύτό τρόπο, νάσαι βέβαιος, δτι θά κερδίσης 
πολλά. Πρόσεχε δμως. Άπόφευγε, σαν θανατηφόρο έπιδημία, τή συναναστροφή 
εκείνων, οί όποιοι δχι μόνον τίποτε τό καλό δέν έχουν νά σοΰ προσφέρουν, άλλά 
υπάρχει φόβος νά καταστρέψουν καί δ,τι πολύτιμο ως τώρα απέκτησες μέ κόπους 
καί θυσίες.

Έχε τήν ύπομονή, άχώριστο σύντροφο. Είναι τό σωτήριο βάλσαμο πού για
τρεύει τήν τραυματισμένη ψυχή, ή θαυμαστώτερη δύναμις τής θελήσεως. Ποιος στ’ 
άλήθεια άρρωστος δέν γεύθηκε τούς γλυκείς καρπούς τής υπομονής; Ποιος γιατρός 
δέν γνωρίζει δτι οί παροξυσμοί τού πυρετού υποχωρούν μπροστά σ’ αυτή; Ή  ύπο
μονή βοηθάει νά δαμάζωνται οί δριμύτεροι πόνοι. ’Επιταχύνει τις πιο δύσκολες 
θεραπείες. Είναι ή δύναμις τοΰ άδυνάτου, ή τελειότερη, ή ώραιότερη άποκάλυψι 
τής άνθρώπινης ψυχής. Τον θησαυρό αυτόν τής ψυχής σου κράτησέ τον κοντά σου 
σαν τήν πιο κατάλληλη παρηγοριά στις κρίσιμες στιγμές σου. Ποτέ μή χάσης τήν 
ύπομονή σου δ,τι κι’ αν σού συμβή. "Αν ύπομείνης καί έπιμείνης, ή νίκη θάναι δική 
σου. Μή ξεχνάς δτι τήν συννεφιά καί τήν καταιγίδα διαδέχεται ή ξαστεριά καί ό 
ήλιος. Τον χειμώνα άκολουθέΐ ή άνοιξις κ ι’ αύτήν τό θέρος. Καί ή δική σου ζωή 
θάχη τις συννεφιές της, τούς χειμώνες καί τά καλοκαίρια της. Κάποτε θά αΐσθανθής 
τον εαυτό σου δυστυχισμένο γιατί κάποιο άνυπέρβλητο εμπόδιο βρέθηκε ξαφνικά 
στο δρόμο σου. Κι’ δμως άν έχης ύπομονή καί καρτερικότητα, θά έπιτύχης. 'Η ύπο
μονή εϊναι ό φύλακας τής άδυναμίας. 'Η άνυπομονησία καταστρέφει τή δύναμι, τή 
ζωντάνια.

Μιά κοπέλλα, σ’ ένα δράμα τής Κλάρας Γκαζούλ, έτοιμ’άζεται νά θέση τέρμα 
στή ζωή της. Γιά στερνή δμως φορά κυττάζει τό φοβερό δηλητήριο πού πρόκειται 
νά πάρη καί άσυναίσθητα μονολογεί: «Δέν ξέρω.,.μά θά αισθανόμουν μεγαλύτερη 
φρίκη γιά ένα μαύρο φαρμάκι, παρά γιά ένα διάφανο νερό σαν καί τούτο». Ό  μονό
λογος αυτός τής κοπέλλας, μάς δίνει ένα σπουδαίο δίδαγμα: Τό κάθε τι στή ζωή μας 
έξαρτάται άπό τό χρώμα πού δίνομε στά πράγματα πού προορίζονται γιά μάς. Αύτό 
είναι μιά τρανή κ ι’ αδιάσειστη άλήθεια. Μόνοι μας χρωματίζομε τή ζωή μας. Χρη
σιμοποιούμε πολλά καί διάφορα χρώματα. "Αλλα ζωηρά καί άνεξίτηλα κ ι’ άλλα άδύ-
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νατα καί εύπρόσβλητα. Κάποτε, εκείνο το όποιο νομίζεται άπό τούς άλλους σαν 
κάτι τό υπέροχο, στα δικά μας μάτια φαίνεται άπλό κ ι’ άσήμαντο ίσως. Μπορεί 
αληθινά να πρόκειται για κάτι τό σημαντικό κ ι’ όμως για μάς άρκετό καιρό θάναι 
άσήμαντο. Τό γεγονός αυτό οφείλεται στο χρώμα πού δώσαμε σ’ αυτό τό θέμα, 
δηλ. στη σημασία και τό ενδιαφέρον πού εκδηλώσαμε.

’Αξίζει νά χρωματίζης τη ζωή σου μέ ζωντανά καί άφθαρτα χρώματα. Κατ’ 
αύτόν τον τρόπον ή ζωή σου θά άκτινοβολή, όλο χάρι καί ομορφιά θά σαγηνεύη 
τούς άλλους καί θά θεωρείται σαν υπόδειγμα ζωτικότητος. Θά κατακτά τις καρδιές 
των άλλων. Θά μέ ρωτήσης όμως τί είδους χρώματα είναι αυτά γιά τά όποια σου 
ομιλώ. Τά χρώματα αύτά, είναι τά έργα μας, οί έκδηλώσεις μας σέ κάθε της ζωής 

- τομέα. "Οσο τέλεια, ήθικά, τίμια καί δίκαια είναι αύτά, τόσο καί στη συνείδησι τών 
άλλων βρίσκεται κανείς υψηλά. Καμμιά καλλίτερη έπιτυχία στη ζωή σου δέν ύπάρχει, 
άπό τό νά νοιώθης ότι οί συνάνθρωποί σου σ’ έκτιμοϋν καί σέ άναγνωρίζουν σαν μιά 
προσωπικότητα μέ κύρος καί άξία. "Ο,τι κ ι’ άν κερδίσης στο πέρασμα τών χρόνων 
τής πρόσκαιρης ζωής, όσα σκαλοπάτια κοινωνικά κ ι’ άν άνεβής, τίποτε άπολύτως 
δέν έχεις έπιτύχει, άν περνώντας στούς δρόμους οί άλλοι σοϋ γυρίζουν τήν πλάτη 
τους. Ή  περιφμόνησι αυτή, όσο κ ι’ άν φαίνεται άρχικά μηδαμινή, μιά μέρα θά 
άντιληφθής ότι είναι τό μεγαλύτερο κακό πού ήτο δυνατόν νά κάνουν σέ σένα.

Σέ κάθε σου βήμα, στην κάθε σου έκδήλωσι, φρόντισε νάχης τήν έκτίμησι 
τών άνωτέρων σου. Παράλληλα όμως νά έμπνέης τό σεβασμό καί τή συμπάθεια 
τών κατωτέρων σου. ’Άν μπορέσης νά κάνης σκοπό τής ζωής σου αύτά τά δύο 
πράγματα, πρέπει νά ξέρης ότι βρίσκεσαι στο δρόμο τής επιτυχίας. Πολύ γρήγορα 
θά έπιτύχης σέ κείνο πού έπιδιώκεις. Άπό σένα έξαρτάται τόσο ή έπιτυχία, όσο 
καί ή άποτυχία. Χωρίς άμφιβολία, σάν πολιτισμένος άνθρωπος, επιθυμείς τήν νίκη, 
τον θρίαμβο, τή δάφνη τής επιτυχίας. Γιά νά κερδίσης όλα αύτά πού καί σύ κ ι’ όλοι 
μας αγαπάμε, έργάσου λοιπόν καί ζήσε σάν ήθικος καί πολιτισμένος άνθρωπος. 
Μόνον έτσι θά βρής τήν άληθινή εύτυχία, τήν όποια σοϋ εύχομαι μ’ όλη μου τήν 
καρδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, ότι τό προσπέρασμα έχει καί τούς κινδύνους του καί πρέπει νά 
γίνεται μέ μεγάλη προσοχή. "Οταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο 
πού σάς εμποδίζει νά βλέπετε πρός τά δεξιά σας, πρέπει νά ελαττώνετε τελείως τήν 

ταχύτητα, ώστε νά σταματάτε αμέσως άν παραστή ανάγκη.



ΗΜΕΡΟΛΟΓ ΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

«...ΚΕ̂  Άντρέ Περρέ...
Έδνικόν Ώδείον Γενεύης

Ελβετίαν...»
Μεσάνυχτα...
Σαν ένα χατάμαυρο, άπέραντο χάος ό Ουρανός... Καί μέσα στον γκρεμό του 

έχουν κατρακυλήσει δλα τ ’ άστέρια, πού μέχρι χτες άκόμα έ'λαμπαν σαν μικρού- 
τσικες πολύτιμες χάντρες, σκορπισμένες έδώ κι’ έκεϊ...

Μια νύχτα άγρια είναι ή άποψινή... Φτάνουν ίσαμε τ’ αυτιά μου τα ξεφωνητά 
των άνέμων της...

Νύχτα άγρια, πλημμυρισμένη πολεμική μεγαλοπρέπεια, καθώς δλα τά στοιχεία 
τής φύσεως σέ τάξη μάχης άγωνίζονται να 
θεμελιώσουν έτοΰτον τον φοβερό πόλεμο...

Βροχή... ’Αστροπελέκια... Κεραυνοί... 
κι’ ό μανιασμένος άγέρας ψέλνει τό πο
λεμικό εμβατήριο τής καταιγίδας..*

’Έξω ή φύση μαίνεται... Μά έδώ μέσα 
είναι ζεστά... «κ ι’ είναι τά φώτα λιγοστά, 
μισοσβηστά»... όπως λέει καί τό τρα
γουδάκι... —

...Είναι μια άπό τις λιγοστές φορές 
στή ζωή μου πού δέν έχω διάθεση νά 
ρεμβάσω ή νά ονειρευτώ...

Δέν νοιάζουμαι άπόψε νά χαρώ τον 
άγριο χειμώνα πού μέ περιτριγυρίζει...

..."Ομως κάποιος κτυπάτήν πόρτα τής 
φαντασίας μου, τήν ξεκλειδώνει αθόρυβα, 
καί στέκει έκεϊ, στή μέση τής σάλλας της 
νά μέ κυττάζη... '

Είναι ένας οίστρος, ένας τρελλός ρο
μαντισμός, φίλος παληός καί σύντροφος 
άπό τά παιδικά μου χρόνια...

Τότε ξεχνιέμαι... τά μάτια μου σχε
δόν κλείνουν... κι’ άκούω άπό μακρυά ένα 
πιάνο νά σκορπά ολόγυρα κάποιες γαλά
ζιες νότες, πού μπερδεύονται μέσα στά 
χειμωνιάτικα σκοτάδια, καί βυθίζουν τήν Ο κ. ΑΝΤΡΕ ΠΕΡΡΕ
ταραγμένη πλάση μέσα σέ μιά πανέμορ
φη έκσταση... ’ '

'Ένα πιάνο... ένα παραμυθένιο πιάνο πίσω άπό τις βελούδινες κουρτίνες μιας 
μικρούτσικης σκηνής... Κι’ ένα χέρι νά χαϊδεύη στοργικά τά πλήκτρα του, άργά- 
αργά, συνθέτοντας μιά ούράνια σονάτα....

Καί τ ’ όνειρο παίρνει σάρκα καί όστά... Γίνεται κάμαρα άνθρώπινη...
"Ετσι Θυμάμαι... θυμάμαι ένα καλλιτεχνικό «τέτ-ά-τέτ» μ’ έναν άδολο πια- 

Λ/ιστα, πού τώρα βρίσκεται μακρυά... στήν πανέμορφη πατρίδα του...
"Εναν πιανίστα... "Ω! Δέν είναι ένας άπ’ τούς πολλούς ό μακρυνός φίλος 

μου... Είναι ένας άπ’ τούς ελάχιστους... ό πιο καλός κι’ ό πιο ωραίος...



4350 Ήμερολόγιον ’Αστυνομίας

Ή  σκέψη μου πέτα ’κεϊ πάνω... κοντά του... Κι’ δπως τοϋ ύποσχέθηκα, του 
γράφω έτοϋτο το άνοιχτδ γράμμα, δοκιμάζοντας μαζί καί μια άλλαγή στο στυλ 
των περιγραφών μου...

Κάποιος, κάπου, κάποτε (ποϋ νά τον θυμάμαι;) μοϋ ζήτησε να ξαναγυρίσω 
πίσω, στήν πατρική χώρα τοϋ ρωμαντισμοΰ, γιατί λέει έκεϊ γεννήθηκα...θάθελε, 
λέει, πάλι νά ξαναγράφω δπως πρώτα, μέ τήν καρδιά καί μέ τήν φαντασία, αφή
νοντας τις δημοσιογραφικές καμπάνιες γ ι’ άλλους...

’Ά ς μή τοϋ χαλάσω λοιπόν τό χατηρι...
Τώρα ό αγέρας δυνάμωσε... Τό άνοιχτό παραθυρόφυλλο της κάμαράς μου 

βροντά κάθε τόσο καί λιγάκι πάνω στο πέτρινο ντουβάρι τοϋ τοίχου... Σάν άκκοπα- 
νιαμέντο μοιάζει αυτός ό μονότονος κτύπος... άκκοπανιαμέντο μιάς μοντέρνας 
ορχήστρας...

Λοιπόν τί λέγαμε; ’Ά ! να ί! Γιά τον φίλο μου τον πιανίστα...
Είναι ένας ξένος διάσημος καλλιτέχνης, πού τιμά τήν πατρίδα του, πού τιμά 

τον κόσμο δλο...
Έπισκέφτηκε τελευταία τή χώρα μας, εύλαβικός προσκυνητής τών μεγα

λείων της...
Τον ξέρετε δλοι... Τον έχετε τουλάχιστον άκουστά, άπό τό πρόσφατο ταξίδι 

του εδώ, δπου έδωσε σειρά συναυλίες στήν πόλη μας, καί καταχειροκροτήθηκε, καί 
άγαπήθηκε, καί φεύγοντας άφησε πίσω του τις πιο χρυσές άναμνήσεις... Είναι ό 
Ελβετός Καθηγητής του ’Ωδείου της Γενεύης, κ. Άντρέ Περρέ...

Κι’ δταν τον έπισκεφτήκαμε στο «Ξενοδοχείο τών ’Εμπόρων», άνακαλύψαμε 
δτι έκτος άπό μεγάλος καλλιτέχνης, είναι μαζί καί μεγάλος φίλος μας, φίλος ειλικρι
νής του ’Αστυνομικού Σώματος...

Δέν πιστεύω νά βρεθή καί πάλι ό «άφελής» της παρέας καί νά ρωτήση : «Καί
τί μ’ αυτό;»...

Γιατί ό Άντρέ Περρέ, πού ώς τά τώρα έχει γυρίσει τον κόσμο δλο, κι’ έχει 
κατακτήσει τούς άνθρώπους μέ τή μαγική τέχνη του, είναι ό καλύτερος καί ό 
πιο πειστικός πρεσβευτής της ’Αστυνομίας στο ’Εξωτερικό...

Σκύβω λοιπόν ταπεινά το κεφάλι μου, καί ζητώ συγχώρεση άπό τούς άνα- 
γνώστες μου, γιά νά πώ μια μεγάλη κουβέντα γιά τούτες τις φτωχικές μου γραμ
μές... ’Ίσως τό άτεχνο αύτό γράμμα μου νά πάρη μιά διεθνή σημασία, αν φτάση 
στον μάκρύνό φίλο μας. Τον Άντρέ Περρέ... Σημασία γιά τήν Ελλάδα καί τήν 
Αστυνομία, αφού θάναι ή πρώτη έπαφή τών φίλων τού κ. Περρέ μέ μάς πού 
κατοικούμε τό κομμάτι έτοϋτο της Γης, τό φτωχό καί ήρωϊκό πού λέγεται Ελλάς.

«Κον Ά ντρέ  Περρέ... ’Εθνικόν Ώ δεϊον Γενεύης, ’Ε λβ ετ ία ν ...»  
σημειώνω λοιπόν έξω άπό τό φάκελλο... Καί αρχίζω:

«...Αγαπημένε μας φίλε,
Συγχωρέστε με πού σάς άποκαλώ έτσι, μά νομίζω δτι έσεϊς μοΰ δώσατε αύτό 

τό δικαίωμα... Μοΰ τδδωσε ή άπλή καλωσύνη σας, ή καλή σας φιλία καί ή εύγε- 
νική κατανόηση πού άμέσως δείξατε απέναντι μας, δταν, τό φθινοπωριάτικο εκείνο 
μεσημέρι, κτυπήσαμε τήν πόρτα τοϋ κομψού δωματίου σας, στο ξενοδοχείο πού 
είχε τήν τιμήν νά σάς φιλοξενήση...

Είχα έρθει, μαζί μέ άλλους, άπό νωρίς στο δμορφο καί γραφικό «Ξενοδο
χείο τών ’Εμπόρων», πού τό προτιμήσατε άνάμεσα στ’ άλλα, γιατί συγκέντρωνε 
δλες μαζί τις γοητςυτικές ομορφιές τού Αθηναϊκού τοπείου πού τόσο αγαπή
σατε...

Σταθήκατε παραξενεμένος στήν άρχή σάν βρέθηκα κοντά σας... θυμάστε; 
'Η στολή μου ύποθέτω ήταν εκείνη πού σάς παραξένεψε...

Σάς τά θυμίζω δλα αυτά, γιατί πάνω σέ τέτοιες αισθηματικές λεπτομέρειες 
θεμελιώνουμε έμεϊς οί ονειροπαρμένοι "Ελληνες τις φιλίες μας...
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'Ένα κατώφλι... ένα χαγιάτι... δυο δακρυσμένα μάτια... ένα μπουκέτο μενε
ξέδες... κάποιο εύγενικό χαμόγελο... είναι για μάς πολλές φορές τα μικρούτσικα ει
σαγωγικά μέσα στά όποια περικλείνουμε τις ιστορίες καί τούς θρύλους μας... Γι’ 
αυτό καί τα τραγούδια μας, τά πονεμένα καί σιγαλά τραγούδια τοϋ λαού μας. κάτι 
τέτοια «άσήμαντα» πράγματα εξυμνούν... Μέσα σ’ αύτά ζοΰν καί τρεμοσβήνουν οί 
πόθοι, οί άγάπες καί τά μεράκια μας....

Γνωριστήκαμε τότε... Μονάχα μιά φορά... ΚΓ όμως! !! Θαρρώ πώς δσα χρό
νια κι’ αν περάσουν θά θυμάμαι, θά θυμώμαστε δλοι την καλωσύνη καί τή φιλία 
σας... Γιατί έμεΐς εδώ κάτω τοχουμε αύτό το ελάττωμα... Δέν ξεχνάμε εύκολα... 
"Η μάλλον δέν ξεχνάμε ποτέ...

Σάς ζήτησα δειλά-δειλά συγχώρεση γιατί σάς ένοχλούσα, κι’ ύστερα σάς δή
λωσα δτι θά ήθελα πολύ, ή ’Αστυνομία νά σάς πάρη μιά μικρή- μικρή συνέντευξη, 
γιά τό περιοδικό καί την εκπομπή της...

Μέ είχε στείλει ό Διευθυντής μου, ό Κος Ν. ’Αρχιμανδρίτης, γιά τον όποιον 
μιλήσαμε (άν θυμάμαι καλά) άρκετά...

Τον μνημονεύω πάλι γιατί είναι ένας αντιπροσωπευτικός τύπος τοϋ "Ελληνα... 
τοϋ άνήσυχου καί δημιουργικού "Ελληνα, πού κάποτε, στά πολύ παληά χρόνια, πλα
νήθηκε στούς ’Ωκεανούς μέ τά φτωχά καράβια του, κι’ 'ίδρυσε εδώ κι’ εκεί την Με
γάλη Ελλάδα...

Τοϋ ρωμαντικοΰ καί όνειροπόλου "Ελληνα, πού πολεμούσε τραγουδώντας καί 
πού κάποτε τον ξεσήκωσε ή λύρα ενός ποιητή του...

Τού πολυσύνθετου "Ελληνα, πού κυρίεψε την Τροία μ’ ένα ξύλινο άλογο, καί 
πού ώρθωσε Παρθενώνες καί Μνημεία Τέχνης, αιώνιας άξίας καί ομορφιάς...

Τού "Ελληνα τοϋ παληοϋ, τού μοντέρνου καί τού αύριανοΰ...
Τον μνημονεύω άκόμα γιατί Τον άγαπώ.,.τόν άγαπώ δπο)ς τον πατέρα μου...
Είναι κι’ αύτή μιά δψη της δημόσιας ζωής μας, πού ίσως νά μην προλάβατε 

νά μελετήσετε... Ή  άγάπη κι’ ό ένθουσιασμός, τρυπώνουν μέσα στά φύλλα τών Κα
νονισμών καί τών Νόμων της 'Ελλάδος, καί δένουν τούς άνθρώπους σφιχτά τον ένα 
κοντά στον άλλον...

"Ετσι την καταλαβαίνουμε έμεΐς τή Δημοκρατία... Σάν μιά φιλότιμη, εκούσια 
ύποταγή στούς άλλους, πού στηρίζεται όχι στο ξηρό γράμμα τού νόμου πού καμμιά 
φορά «άποκτείνει» άλλά στο πνεύμα πού «ζωογονεί»...

"Ισως νάχετε άκούσει καί «άσχημα» πράγματα γιά μάς... Τά λένε κάποιοι 
άχάριστοι φίλοι, πού μοιάζουν τόσο μέ τον άρχαΐο βασιληά της Τροίας... Τον είχε 
φιλοξενήσει στοργικά ό βασιληάς της Σπάρτης... Κι’ έκεΐνος φεύγοντας τοδκλεψε 
τή γυναίκα του...

Τά λένε άκόμα κάποιοι προαιώνιοι εχθροί μας, πού μάς μισούν, γιατί, χρόνια 
καί χρόνια τώρα σταθήκαμε εμπόδιο στις έγκληματικές επιδιώξεις τους... Εσείς 
δέν τούς γνωρίσατε... Εύτυχώς!... Καλότυχοι πού εΐσθε... Εύτυχισμένος είναι έκεΐ
νος ό λαός πού δέν γνώρισε τών κομμουνιστών τις «εύγενικές» επιδιώξεις...

Δέν είμαστε βέβαια άγγελοι...,"Εχουμε κι’ έμεΐς τά έλαττώματά μας... "Ισως 
πολλά, ΐσως λίγα... Αύτό δέν μπορώ νά τό ξεκαθαρίσω έγώ... Ξέρω δμως δτι μέσα 
στο «μοναρχοφασιστικό άντρο» της ’Αστυνομίας, ζοΰν καί κινούνται άνθρωποι 
άδολοι κι’ άπλοι, πού κάνουν μέ προσοχή καί πίστη τή δουλειά τους, πιστοί στον 
ώραΐο δρκο πού έδωσαν...

Είμαστε έδώ έμεΐς, δλοι οί άστυνομικοί της Ελλάδος, σάν μιά εύτυχισμένη 
οικογένεια... Κι’ έχουμε κι’ έμεΐς νά έπιδείξουμε έργα... έργα πολλά καί εύγενικά, 
φωτισμένα άπό τό άστέρι της Βηθλεέμ, πού σκόρπισε στή Γη τήν χαρά, τήν ειρήνη 
καί τήν Γαλήνη τού Χριστού, τήν «πάντα Νοϋν ύπερέχουσαν...».

Δέν ξέρω άν μελετάτε τό Εύαγγέλιο... ’Επειδή δμως έγώ τό μελετώ πολύ
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συχνά, θά δανειστώ μ’ εύλάβεια μιά περικοπή του, ή όποια άποτελεΐ τό Σύμβολο 
της δικής μας Πίστεως: « ’Εντολήν καινήν δίδωμι ύμ ΐν , ΐνα  άγαπΰτε άλ- 
λήλους. . .»
’Έ ! λοιπόν! ’Εκεί έπάνω 
Πατρίδος μας...

Δεν θάθελα να επαναλάβω περικοπές άπό τα λόγια τοϋ Δ /ντοϋ μου, τοϋ γνω
στού σας πια κ. ’Αρχιμανδρίτου, ό Όποιος καί μ’ έμαθε να ζώ σωστά, καί νά 
πιστεύω... Θάθελα όμως υπεύθυνα νά σάς διαβεβαιώσω ότι τέτοιοι είναι όλοι οί 
’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπό τον ευσεβή ’Αρχηγό της ίσαμε τον τε
λευταίο Άνθυπαστυνόμο της...

...Φαίνεται όμως ότι κάτι ξέρατε κι’ εσείς άπό μάς, κάποια καλή γνώμη φτε- 
ρούγιζε στην καρδιά σας γιά την Ελληνική ’Αστυνομία, γιατί όταν σάς είπα γιά ποιο 
σκοπό ήρθα, τό ύφος σας άλλαξε... Ή  έκπληξη χάθηκε πίσω άπό ένα χαμόγελο όλο 
καλωσύνη...

«...Ναι! ξέρω...» είπατε «...έχω πολλά άκούσει γιά σάς καί γιά τήν όμορφη 
εκπομπή σας... Τό θέλω μέ όλη μου τήν καρδιά νά σάς φανώ χρήσιμος. 'Ορίστε 
λοιπόν... Είμαι στή διάθεσή σας...»

'Η έγκάρδια αύτή συνέντευξή μας είχε, νομίζω, μιά ευρύτερη συμβολική ση
μασία... Οί μάκρυνες Πατρίδες μας άντάμωσαν μέσα στήν τετράγωνη καμαρούλα 
σας, έκείνη τή στιγμή, κι’ έδωσαν τά χέρια μέ τόση φιλία... Δέν έχει σημασία αν 
έγώ, πού ή τύχη τάφερε ν’ άντιπροσωπεύω τή χώρα μου ετούτη τήν ώρα, ήμουνα 
ένας άσήμαντος άνθρωπος τοϋ λαού, ένας κατώτατος υπάλληλος τοϋ Κράτους μου, 

' ένώ εσείς εΐσθε μιά διεθνής προσωπικότης, γνωστή κι’ άγαπημένη στήν 'Υφήλιο...
’Ίσα-’Ίσα πού αύτό, υποθέτω, είχε μιά ξεχωριστή χάρη... Γιατί έμεΐς οί δυο 

δέν ξέρουμε νά λέμε «διπλωματικά» ψέμματα... Μιλούσαμε άπλά-άπλά, μέ τήν καρ
διά μας...

Ξέρετε λοιπόν, κ. Περρέ; ’Εμείς οί "Ελληνες είμαστε ένας λαός πού πνίγεται 
κάθε μέρα μέσα στις θάλασσες τών αισθημάτων του... Μοιάζουμε σάν τά πολύ μικρά 
παιδιά... Γελάμε καί θυμώνουμε μέ τό τίποτα... Καί άγαπάμε πολύ, άπέραντα, δυ
νατά, μέ όλο μας τό είναι...

Χίλιες χιλιάδες φορές. σκοτωθήκαμε γιά τούς φίλους μας... κι’ άλλες τόσες 
έβάψαμε κατακόκκινη τή γή ετούτη τών Πατέρων μας, γιά νά μείνουμε πιστοί στο 
λόγο τής τιμής μας...

Κι’ εσείς μάς μοιάζετε πολύ... Μονάχα πού εσείς δέν εκδηλώνεστε εύκολα... 
Μά μέσα στή σιωπηλή σας σοβαρότητα μπορεί κανείς ν’ άκούση τά πιο γλυκόλαλα 
τραγούδια άγάπης...

Τήν άγαπάμε τήν πατρίδα σας... "Οχ* γιά λόγους «διπλωματικής σκοπι- 
μότητος»... ’Εμείς δέν ξέρουμε άπό αύτά... Τήν άγαπάμε γιατί τής άξίζει ολόκληρη 
ή άγάπη μας...

Γράφω σάν φίλος σας... Μά είμαι μαζί καί περήφανος γιατί υπηρετώ στήν 
’Αστυνομία... Δείξατε ένδιαφέρον νά μάθετε γιατί έγινα άστυνομικός... Θά. σάς τό 
πώ τώρα, κάπως πιο επίσημα καί καθόλου ρωμαντικά...

'Η ’Αστυνομία Πόλεων είναι ό μεγάλος μου έρωτας... Κοντά της βρήκα ό,τι 
πόθησα...

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων είναι τό κρυφό σκολειό τής Ελλάδος, μαζί καί ό κα
θρέφτης τοϋ πολιτισμού της... Μέσα στήν ’Αστυνομία θά βρήτε τις ώραιότερες χρι
στιανικές άλήθειες, 'γραμμένες μέ ιδρώτα καί μέ αίμα...

Χρόνια καί χρόνια τώρα ή ’Αστυνομία άκολουθάει έτοΰτον τον άνήσυχο λαό 
σέ όλες τις ταλαιπωρίες καί τις μεταπτώσεις του... πιστός υπηρέτης καί φύλακας 
τών άγαθών του...

στηρίζεται ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Οικοδόμημα τής
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Εσείς οί ξένοι έ'ρχεστε καμμιά φορά στον τόπο μας καί δεν προφταίνετε νά 
τα δήτε δλα... Καί τό πρώτο πού δεν προφταίνετε νά γνωρίσετε (γιατί είναι φύσει 
καί θέσει άδύνατο) είναι ό τρόπος πού άστυνομεύουμε εμείς τίς τέσσερις μεγάλες 
Ελληνικές πόλεις: την ’Αθήνα δηλαδή, τον Πειραιά, την Κέρκυρα καί τήν Πάτρα...

Έ ! Λοιπόν! Πρέπει νά μάς γνωρίσετε καμμιά φορά καί ’μάς, τούς άθόρυβους 
•φρουρούς της τάξεως καί τοϋ νόμου... Γιατί αν μάς γνωρίσετε έχουμε μιά προαί
σθηση δτι θά μάς αγαπήσετε θερμά καί θά γίνετε θαυμαστής μας... Ή  έκπομπή 
της ’Αστυνομίας καί αυτό τό περιοδικό σάς παρουσιάζει ετούτη τήν ευκαιρία... 
Πέστε λοιπόν, ευγενικέ μας φίλε, στούς άλλους νά δοκιμάσουν νά τήν εκμεταλλευ
τούν... ’Εμείς ζητάμε τή φιλία δλων...

’Αλλά ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο δωματιάκι τού ξενοδοχείου σας, γιά νά 
δώσω στούς άναγνώστες μου τή συνέχεια αύτής της περιγραφής!

Τό πρώτο πού σάς ρωτήσαμε ήταν: πόσες μέρες θά μένατε στήν Ελλάδα. 
Καί μάς είπατε :

—Έάν έξηρτάτο μόνον άπό μένα, θάμενα εδώ εύχαρίστως έναν ολόκληρο χρόνο. 
Καί άκόμα περισσότερο.

Δυστυχώς δμως, οί έπαγγελ.ματικές μου ύποχρεώσεις, μέ άναγκάζουν νά γυ
ρίσω γρήγορα στήν Ελβετία, γιά νά πάρω μέρος, ώς σολίστ, σέ δυο κονσέρτα, στή 
Λωζάνη καί στή Γενεύη, τής μεγάλης ορχήστρας τής Suisse Romande, ύπό τήν 
Διεύθυνση τού διασήμου Πορτογάλλου Μαέστρου, κ. Πέτρου de Freidas Branco.

'Ύστερα ζητήσαμε νά μάθουμε τίς έντυπώσεις σας άπό τήν ’Αθήνα καί τά 
λαό της... Πρόθυμα κι’ ευγενικά τότε μάς άπαντήσατε :

—’Έρχομαι άπ’ τή Λωζάνη, καί ή διαφορά αύτής τής πόλεως άπ’ τήν ’Αθήνα 
είναι μεγάλη.

Μέ μεγάλη μου λοιπόν εύχαρίστημη θά έδεχόμουνα νά άνταλλάξω τή Γενεύη 
μέ τήν ’Αθήνα. Καί αύτό γιατί πάντα άγαποΰσα τίς νότιες πόλεις τής Εύρώπης. 
Είδικώτερα δμως τήν ’Αθήνα, ή οποία μέ τήν ζωντάνια της καί τήν έντονη ζωή 
ώρισμένων συνοικιών της, έξασκεϊ στήν ψυχή μου μιά τεράστια γοητεία. Ή  ’Αθήνα, 
καί ολόκληρη ή Ελλάς, υπήρξαν κοιτίδες τού πολιτισμού τής Γής καί-τής μορφώ- 
σεώς της. Καί αύτός είναι άκόμα ένας λόγος πού νοιώθω τόση ευτυχία, καθώς βρί- 
σκουμαι κοντά της.

Τον λαό της δέν πρόφτασα άκόμα νά τον γνωρίσω καλά. Πάντως είναι δια
φορετικός σέ κάθε συνοικία, καί αύτό τού δίνει μιά ξεχωριστή ομορφιά.

Μ’ άρέσουν ιδιαίτερα οί μικροί πολυσύχναστοι δρόμοι σας, μέ τό δικό τους 
χρώμα, πού θυμίζουν κάπου-κάπου λίγο τήν ’Ανατολή.

«Κι’ ή γνώμη σας γιά τήν Ελληνική ’Αστυνομία Πόλεων, κ. Περρέ;» σάς 
ρωτήσαμε στή συνέχεια... Έδώ τά μάτια σας έλαμψαν... Τό προσέξαμε δλοι... Καί 
μ’ ευγνωμοσύνη σάς άκούσαμε νά μάς λέτε:

—Σέ κάθε δρόμο συναντάς άνδρες τής ’Αστυνομίας νά έκτελοϋν τό καθήκον 
τους μ’ ένα παραδειγματικό τρόπο. Καί αίστάνεσαι τήν άνάγκη νά τούς καμαρώσης 
γ ι’ αύτό. Τό ντύσιμό τους είναι άψογο, τό παράστημά τους έχει χάρη. Μοιάζουν 
σάν άνώτατοι αξιωματικοί. Μέσα στήν τεράστια κυκλοφορία τής ’Αθήνας, τούς 
βλέπεις νά ρυθμίζουν τήν κυκλοφορία, μέ άπίστευτη δεξιοτεχνία. Τούς παρατήρησα 
σέ (ορισμένες συγκοινωνιακές άρτηρίες, πού ήταν σχεδόν φραγμένες μέ αύτοκίνητα 
καί πεζούς, οί όποιοι πολλές φορές κυκλοφορούν στούς δρόμους άνάμεσα στ’ αύτο
κίνητα. ’Έμεινα λοιπόν κατάπληκτος μέ τήν εύχέρεια μέ τήν όποιαν κατηύθυναν 
καί τακτοποιούσαν τά πάντα.

Μέ λίγα λόγια, μπορούμε νά προβάλουμε τήν ’Αστυνομία τής ’Αθήνας, σαν 
παράδειγμα σ’ δλες τής ’Αστυνομίες τού κόσμου.

Σάς ρωτήσαμε υστέρα ποιές χώρες έπισκεφτήκατε ή θά έπισκεφθήτε ακόμα, 
καί μας δηλώτατε :
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—Πριν έρθω στήν Ελλάδα, έπαιξα στήν Γιουγκοσλαβία καί, άν έχω καιρό, 
γυρίζοντας στήν Ελβετία θά ξαναπαίξω έκεΐ.

Μέ περιμένουν περί τά 12 κονσέρτα.
"Υστερα πρόκειται να πάω στήν 'Ισπανία καί Πορτογαλλία, άφοϋ προηγου

μένως παίξω, το 4ο κονσέρτο τοϋ Μπεττόβεν, στο Παρίσι.
Τελειώσαμε τή συνέντευξή μας μέ τήν παράκληση να πητε δυο λόγια για τούς 

άκροατάς της έκπομπής μας..Καί μέ συγκίνησι πού δέν μπορούσατε να τήν κρύψετε 
μάς είπατε έτοϋτα τά άπλά, μά βγαλμένα άπο τή όμορφη καρδιά σας, λόγια:

—Πρώτα-πρώτα θά ήθελα νά τούς πώ ότι λυπάμε πολύ πού δέν μπορώ νά 
τούς μιλήσω Ελληνικά, πού τόσο μου άρέσουν. "Υστερα θέλω νά προσθέσω ότι είναι 
πολύ μεγάλη τιμή, γιά έναν Ελβετό καλλιτέχνη, ν’ άπευθύνεται στούς "Ελληνας 
άκροατάς. Καί τέλος θά έπιθυμοϋσα νά τούς πώ ότι μου άρέσει τόσο ή συντροφιά 
καί ή φιλία τους, καί ότι είναι τυχεροί πού ζοϋν σ’ αυτήν τήν όμορφη πόλη.

Έτυχε νά βρεθώ στήν ’Ακρόπολη, κάτω άπ’ αυτόν τον καταγάλανο Ούρανό... 
Τέλειωνε ή μέρα, κι’ ένα χρυσό ήλιακό φώς άπλώνονταν ολόγυρα, κάνοντας όλα τά 
πράγματα νά φαίνωνται φανταστικά. Σάν σέ όνειρο... Αυτό μου έκανε μιά μαγευ
τικά άφάνταστη έντύπωση, πού ποτέ δέν πρόκειται νά τήν ξεχάσω...

Θάθελα νά μπορούσα νάρχόμουνα τακτικά σ’ αύτό τό ονειρεμένο καί φιλόξενο 
μέρος, πού λέγεται Ελλάς... Νά έρθω νά τά δώ όλα αύτά σάν άπλός περιηγητής, 
σάν άπλός φιλοτέχνης καί θαυμαστής τόσων γοητευτικών πραγμάτων, κι’ όχι σάν 
πιανίστας... ’Αλλά ώς τότε θά μείνω ό πιανίστας, πού πολύ σύντομα θά ξαναβρεθη 
κοντά σας, άφοϋ άπό τώρα τον ξανακαλέσατε. Σάς ευχαριστώ.

Μετά τί έγινε δέν θυμάμαι... Μένει όμως πάντα βαθειά χαραγμένη στή μνήμη 
μου ή στιγμή πού σάς σφίγγαμε τό χέρι καί σάς άποχαιρετούσαμε...

Μά ή φιλία μας συνεχίστηκε στή Σχολή, όταν ήρθατε νά παίξετε ειδικά γιά μάς 
έκεϊνο τό βελούδινο μουσικό κομμάτι, πού ένθουσίασε τούς άκροατάς μας... Ή ταν 
μιά ευγενική συμβολή στο δύσκολο έργο μας... Καί θά τή θυμώμαστε πάντα μέ συγ
κίνηση κι’ εύγνωμοσύνη...

’Αλλά νομίζω ότι καταχράστηκα της καλωσύνης σας... Είχα χίλια δυο πράγ
ματα άκόμα νά σάς πώ... όμως προτιμώ νά συνεχίσουμε τήν κουβέντα μας άλλοτε... 
Σάς εύχομαι κάθε έπιτυχία, πολλή χαρά καί παντοτεινή ευτυχία...καί θέλω νά σάς. 
ξαναθυμίσω ότι πάντα θά μείνουμε φίλοι σας...

Μέ ολόκληρη τήν έκτίμηση καί τή φιλία μου 
Δικός σας

Σπϋρος Πηλός—Άρχιφύλαξ



ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ

ΕΝΑΣ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΟΛΕΘΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΊΑ ΟΠΛΑ

Έκ της έφημερίδος «ΤΑ ΝΕΑ» της 28-12-56

Τό ετήσιον συνεδρίαν τής Αμερικανικής Εταιρείας διά τήν Προαγωγήν των 
'Επιστημών έξέφρασε έπισήμως τον φόβον ότι «τά πυρηνικά όπλα δυνατόν νά πέ
σουν εις τά χέρια έγκληματιών έντός μιας ή δύο γενεών». Ό  καθηγητής τοϋ Πανε
πιστημίου του Χάρβαρντ δόκτωρ Σορόκιν έκάλεσε τούς έπιστήμονας όλου τοϋ κόσμου 
νά λάβουν πρακτικά μέτρα, νόστε νά εμποδιστούν αί «έγωϊστικαί κοινωνικαί ομάδες» 
ή οί «έγκληματίαι» νά καταστρέψουν τον κόσμον.

Μεταξύ τών «εγωιστικών κοινωνικών ομάδων» ό διαπρεπής καθηγητής περι
λαμβάνει κυβερνήσεις, μεταξύ δέ τών «έγκληματιών» ήγέτας έθνών.

—Κυβερνήσεις και ηγεμόνες, είπε, συμπεοιφέρονται σήμερον όπως συμπεριε- 
φέροντο κυβερνήσεις καί ηγεμόνες εις τό παρελθόν. Κανείς δέ δεν δύναται νά προβλέψη 
ότι τά πράγματα θά άλλάξουν ώς έκ θαύματος εις τό μέλλον.

Ή  γώμη τοϋ καθηγητοΰ Σορόκιν γιά τούς ήγεμόνας δεν είναι κολακευτική. 
Οί Απόλυτοι μονάρχαι της ’Αγγλίας, τής Ρωσίας, τής Γαλλίας, τής Αύστρίας, τής 
Τουρκίας, τυπικώς μόνον έχουν άποθάνει. Ή  νοοτροπία των καί τό πνεύμα των ζή 
καί σήμερα.

—'Υπάρχουν σήμερα άρχηγοί κυβερνήσεων καί πρόεδροι δήθεν δημοκρατιών 
πού κατά τίποτε δεν διαφέρουν άπό τούς έγκληματίας ήγέτας τοϋ παρελθόντος. ’Επί 
τεσσάρων έκ τών ήγετών αύτών ό ένας είναι σεσημασμένος έγκληματίας. Τά πιστο
ποιητικά πού άποδεικνύουν τον τύπον του δυνατόν νά έμφανίσουν άκόμη καί τήν 
σφαγήν ενός πατρός, μιας μητρός, ένός άδελφοϋ, μιας συζύγου.

— Μέ άλλους λόγους, είπεν ό καθηγητής Σορόκιν, οί ήγεμόνες τών κρατών 
είναι τά πλέον έγκληματικά στοιχεία τών χωρών, εις τάς όποιας ήγεμονεύουν. 'Ο 
περιορισμός τών έξουσιών των μειώνει τά άποτελέσματα τής έγκληματικότητός 
των, αλλά, παρ’ όλα αύτά, ή παρουσία των άποτελεΐ πάντοτε άπειλήν.

Ό  καθηγητής Σορόκιν είπεν έν συνεχεία ότι ύπάρχουν καί έπιστήμονες παρά- 
φρονες καί έγκληματίαι, απαράλλακτα όπως καί οί δεσπόται τών λαών.

—’Εντός ολίγων έτών, είπε, τά πυρηνικά καί βακτηριολογικά όπλα μαζικού 
ολέθρου θά είναι τόσον μικρά εις όγκον, ώστε θά είναι δυνατή ή χρησιμοποίησίς των 
άκόμη καί άπό ά,τομα. Καί θά ήτο άνόητον νά ύποθέσωμεν ότι οί έγκλ.ηματίαι τοϋ 
κοινοϋ ποινικοϋ δικαίου δεν θά έξεμεταλλεύοντο τά εύχρηστα αύτά όπλα, όπως έκ- 
μεταλλεύονται σήμερα τά πολυβόλα καί τάς χειροβομβίδας. Φαντασθήτε τήν θέσιν 
μιας κυβερνήσεως, ή όποια θά έλάμβανε μίαν ημέραν τό τελεσίγραφον μιας συμμο
ρίας γκάγκστερς: "Η μάς δίδετε τό περιεχόμενον τών δημοσίων ταμείων ή θανατώ
νομε ν τήν Ούάσιγκτων, τήν Νέαν 'Υόρκην, τον 'Άγιον Φραγκίσκον. Φαντασθήτε τήν 
περίπτωσιν νά εύρεθοϋν έγκληματίαι ή παράφρονες έπιστήμονες οί όποιοι νά πωλή- 
σουν πυρηνικά όπλα ή μεθόδους κατασκευής άτομικών όπλων εις έγκλ.ηματίας καί 
τυχοδιώκτας. Νά ένας κίνδυνος, τον .οποίον δέν ύποπτευόμεθα καί ό όποιος είναι ό 
τρομερώτερος έξ όσων διέπραξεν ό Ανθρώπινος πολιτισμός.

'Ο καθηγητής Σορόκιν έζήτησε τήν συνεργασίαν όλων τών επιστημόνων τοϋ 
κόσμου προς λήψιν δραστικών μέτρων διά τήν Αποτροπήν παρομοίου κινδύνου.

Τί είδους μέτρα ήμποροϋν νά λάβουν οί έπιστήμονες τών διαφόρων χωρών 
όταν δέν υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους;

Πώς είναι δυνατόν νά συνεργασθοΰν οί ’Αμερικανοί μέ τούς Ρώσους π.χ., 
όταν δέν συμφωνούν οί ’Αμερικανοί Αναμεταξύ τους;
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, οί : 'Υπαρχ/κες Κομποθέκλας; 
Στ. καί Βλάχος Σπ. καί άστ/κες Σαραντόπουλος Μιχ., Τσιφτσής Άλέξ., Κωνσταν- 
τόπουλος Άνδρ. καί Καστρινός Μιχαήλ.

—Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος : ό ’Αρχηγός Α.Π. κ. Πανό- 
πουλος ’Ιωάν., ώς συμπληρώσας δετή υπηρεσίαν έν τω κατεχομένω βαθμώ, καταρ- 
γηθείσης άμα καί της θέσεως τοΰ ’Αρχηγού Α.Π. παρά τω Ύπουργείω ’Εσωτε
ρικών, ό Ύπαστυνόμος Α' Παπαϊωάννου Στέφ. λόγω θανάτου καί οί άστ/κες Λευ- 
θεριώτης Νικ. καί Άργυρόπουλος ’Ιωάν., διά λόγους πειθαρχίας.

** *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β. Διατάγματος, προήχθησαν εις τον βαθμόν του Άστυν. Δ/ντοΰ Α' 
τάξεως, έκ των έν ΐσχύϊ Πινάκων προακτέων έτους 1956, προς πλήρωσιν υφιστα
μένων κενών θέσεων, οί κάτωθι Άστυν. Δ/νταί Β' Τάξεως :

α) Κατ’ έκλογήν: κ.κ. Γεωργίου Βασίλειος καί Πουλικάκος Παντελής.
—Εις τον βαθμόν τοΰ Άστυν. Δ/ντοϋ Β' τάξεως, οί κάτωθι ’Αστυνόμοι Α' 

τάξεως :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Άρχοντουλάκης ’Εμμανουήλ, Νικητάκης Νικόλαος,. 

Τασιόπουλος ’Αθανάσιος καί Βερελής Νικόλαος.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Λάμπουρας ’Αλέξανδρος καί Νικηφόρος Νικόλαος.
—Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, οί κάτωθι Αστυνόμοι Β' τά

ξεως :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Παναγούλιας Γεώργιος, Άναγνωστόπουλος Πανα

γιώτης, Κατσάρης Κων/νος, Κρίντας Δημήτριος, Μπιτούνης Νικόλαος, Τζίνος 
Διονύσιος καί Τσάδαρης Δημήτριος.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Άνδρεόπουλος Ήλίας, Γιαννόπουλος Άνδρέας 
Σπυριούνης Κυριάκος καί Λυμπερόπουλος Παναγιώτης.

-—Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, οί κάτωθι Ύπαστυνόμοι Ar 
τάξεως :

α) Κατ’ έκλογήν: κ. κ. Άθανασόπουλος Δημήτρ., Πλατίτσας Γεώργ., Σπανός 
Κων/νος, Πατσιλίβας Βασίλειος, Καγιάς ’Αντώνιος, Καλαντζης Σπυρίδων καί 
Παπαγεωργίου Σταΰρος.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ. κ. Άποστολόπουλος Νικόλαος, Λώλος ή Κατσαρός 
Νικόλαος, Γαβριήλ Γεώργιος, Παππάς Ναπολέων, Λύρας 'Ηρακλής καί ’Αλεξάν
δρου Γεώργιος.

-—Εις τον βαθμόν τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' τάξεως, οί κάτωθι 'Υπαστυνόμοι. 
Β' τάξεως :

α) Κ α τ ’ έ κ λ ο γ ή ν :  κ. Γκίκας Κων/νος.
β) Κ α τ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α :  κ.κ. Μουρτζίνης Νικόλαος, Μητσάκος Μιχαήλ, 

Διακογιάννης Νικόλαος, Μαντζώρος Κων/νος, Κακαριάδης Γεώργιος, Γεωργακάκος 
Νικόλαος, Σκουρτσής Γεώργιος, Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Γουνελάς Μιχαήλ, 
Διακουμάκος Σαράντης, Γεωργίου Γεώργιος καί Μπαλάσκας ’Ελευθέριος.
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AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Ύπό της Α.Ε. τοϋ Αυλάρχου τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης, άπεστάλη το κά

τωθι έγγραφον, προς τον κ. ’Αρχηγόν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
Π ρ ο ς

Τον ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Ν. Κόκκινον

’Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε ’Αρχηγέ,
'Υψηλή επιταγή έχω τήν τιμήν νά διαβιβάσω ύμϊν τάς θερμάς εύχαριστίας 

τής Α.Μ. τής Βασιλίσσης, διά τήν πολύτιμον συνδρομήν τήν οποίαν ή ’Αστυνομία 
Πόλεων προσέφερεν εις τήν διεξαγωγήν τοϋ ’Εράνου τής «Φανέλλας τοϋ Στρατιώτου».

Μετά πάσης Τιμής 
Π. Λελούδας

Αύλάρχης τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης
—Δι’ έμπιστευτικής 'Ημερήσιας Δ/γής ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, 

έξεφράσθη ή άκρα εύαρέσκεια τοϋ κ. Άρχηγοΰ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος εις τον 
Άστυν. Δ/ντήν Πατρών καί άπαντας τούς ύπ’ αυτόν Άξ/κούς καί κατωτέρους άστυ- 
νομικούς, διά τήν τηρηθεΐσαν άπόλυτον τάξιν καί τήν άψογον έν γένει έμφάνισίν των 
κατά τήν εορτήν τοϋ πολιούχου τής πόλεως 'Αγίου Άνδρέου, καθ’ ήν έπεσκέφθησαν 
τάς Πάτρας αί Α.Α.Μ.Μ., οί Βασιλείς, πολλοί 'Υπουργοί καί λοιποί επίσημοι.

—'Υπό τοϋ Πλοιάρχου κ. Β. Μαυρομμάτη, Άρχηγοΰ Β. Ναυστάθμου, έξε
φράσθη ή άκρα εύαρέσκεια εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Ευάγγελον Μαντούβαλον, 
διότι κατά τό διάστημα τής υπηρεσίας του εις τό Ειδικόν Τμήμα ’Ασφαλείας Β. 
Ναυστάθμου Σαλαμϊνος, έπεδείξατο έξαίρετον ζήλον, άφοσίωσιν εις τό καθήκον,, 
εργατικότητα, καί άρ ιστόν πνεΰμα συνεργασίας.

*
ΚΡΙΤΙΚΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Παρά τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Γεωργίου Παπαγιάννη έλάβομεν κριτικήν τοϋ 
βιβλίου ύπό τον τίτλον «Τό Λεξικόν των ’Αστυνομικών "Ορων» ήν καί δημοσιεύομεν:

«Ό  ’Αγαπητός συνάδελφος κ. Κων/νος Τασιγεώργος, μετά των συναδέλφων 
κ.κ. Άναστ. Άνδρινοπούλου καί Γεωργίου Δημ. Σέττα, συνέγραψαν εν έκτάκτως 
χρήσιμον καί εξυπηρετικόν διά τάς ύπηρεσιακάς άνάγκας βιβλίον, ύπό τον τίτλον 
«Λεξικόν των ’Αστυνομικών "Ορων». Τό έργον αύτό έκ σείδων 340, μεγάλου σχή
ματος, είχαμε τήν ευκαιρίαν νά διεξέλθωμεν πλειστάκις κατά τό διάστημα τών 
μηνών πού διέρρευσαν άπό τής έκδόσεώς του καί νά έκτιμήσωμεν προσηκόντως τήν 
άξίαν καί τήν σημασίαν αύτοΰ εις τήν καθ’ ήμέραν πράξιν. Ή  άπλή καί συνοπτική 
παράθεσις τών λέξεων κατά παραγωγήν άλφαβητικήν μέ τάς εύλήπτους καί λίαν 
εύστοχους πληροφορίας περί τής άναγωγής εις τάς διατάξεις τής ποινικής Νομο
θεσίας κάθε επί μέρους θέματος, ύποβοηθεϊ θετικώς τον συμβουλευόμενον τό έργον 
τοΰτο άνακριτικόν υπάλληλον, άλλά καί οίονδήποτε άρμόδιον οργανον τής ’Αστυ
νομίας. Παρεκτός τούτου, διαπιστοΐ τις μεθ’ ίκανοποιήσεως τήν πήηρότητα τοϋ έργου, 
τήν άκρίβειαν τών παρεχομένων στοιχείων, τήν συνθετικήν άντίληψιν καί τήν συ- 
νοχήν, ή οποία χαρακτηρίζει τοΰτο. Δεν ύπάρχει άνάγκη καμμία ν’ άνατρέχη τις 
εις τό κενόν ή νά άναδιφα εις τό πέλαγος τών θεμάτων τής ποινικής επιστήμης, 
εις δ,τι άφορα τά καθ’ ήμέραν τελούμενα άδικήματα, έν τή έννοια τής Δημοσίας 
τάξεως καί άσφαλείας καί καθ’ δλην τήν περιοχήν τών ζημιογόνων αιτιών, διά νά 
άνεύρη τήν ζητουμένην καθοδήγησιν. Τά πράγματα έχουν άπλουστευθή θαυμασίως 
εις τό βιβλίον αύτό χάρις εις τούς άοκνους μόχθους τοϋ κ. Τασιγεώργου καί τών 
συνεργατών του.

Ή  οικεία λέξις, δι’ ής σημαίνεται τό οίονδήποτε άδίκημα, παρατίθεται κατά



4358 Ειδήσεις καί πληροφορίαι

τάξιν άλφαβητικήν καί ύπόκειται εις την άμεσον άντίληψιν τοϋ άναδιφώντος το 
έργον. Καί, έκ της λέξεως ταύτης, 7Γηγάζουν, κατ’ επαγωγήν, ώς απαραίτητοι ση
μειώσεις καί πληροφορίαι, ώστε νά εύχαιρένηται λυσιτελώς ό προστρέχων άνακρι- 
τικός. Διά τοιούτων προσόντων πεπροικισμένον τό βιβλίον των κ.κ. συναδέλφων, 
προσφέρεται, εϊπερ τι καί άλλο, εις τήν χρήσιν όλων έκείνων, οί όποιοι ένασχολοϋνται 
πρακτικώς εις τήν διεξαγωγήν άνακρίσεων έφ’ δλου τοϋ όρίζοντος των θεμάτων τής 
Ποινικής ’Επιστήμης.

Καί είναι άξιοι συγχαρητηρίων οί συγγραφείς, διότι έξεπόνησαν εν τοιοϋτον 
χρήσιμον καί άρτιον βιβλίον».

*jJ;
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—'Η έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων άποκτά ολοένα καινούργιους φίλους 
καί προκαλεϊ κάθε έβδομάδα τα πιο συγκινητικά σχόλια ενθουσιασμού καί αγάπης.

—Πρωτοχρονιάτικο καί γιορταστικό τό πρόγραμμα τής 2/1/57, ξεχώρισε 
άπό τά άλλα, μέ τήν όλόγλυκεια μουσική του υπόκρουση, τά όμορφα σκιτσάκια του 
άπό τή ζωή, πά διδακτικά του συνθήματα καί τον άπαλό του ρυθμό. Στο πρόγραμμα 
αύτό ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας πρόσθεσε μιά νέα μεγάλη επιτυχία της, μέ τή 
συμμετοχή ολόκληρης τής όνομαστής μαντολινάτας Τσιλίφη, πού πλαισίωσε ευγε
νικά το πρόγραμμα. Μετεδόθησαν έπίσης λεβέντικα δημοτικά τραγούδια άπό τό 
υπέροχο συγκρότημα Παπαγιάννη.

*
—Στο πρόγραμμα τής 9/1/57, μεταδόθηκαν στιγμιότυπα άπό τή γιορτή 

τής κοπής τής βασιλόπιττας πού έγινε στή Σχολή μέ τη συμμετοχή έκλεκτών καλ
λιτεχνών τοϋ έλαφροΰ τραγουδιού καί τοϋ Θεάτρου, ώς καί μικρόν, άλλά χαρακτη
ριστικόν, άπόσπασμα τής σύντομης ομιλίας τοϋ κ. ’Αρχιμανδρίτου, τό όποιον εύχα- 
ρίστησε καί ένθουσίασε. Στο πρόγραμμα αύτό έλαβε μέρος ή Μαριάννα Χατζοπού- 
λου, ό Γιώργος Λουκάς, ή Έλίζα Μαρέλλη, τό Τρίο Τέμπο, τό ντουέττο Καλλέργη— 
Νικηφόρου, καί ό αγαπημένος μικρών καί μεγάλων, εξαίρετος καλλιτέχνης Κώστας 
Γκούφας. Μετεδόθη έπίσης καί διδακτικόν άπόσπασμα τοϋ ημερολογίου τής ’Αστυ
νομίας, μέ τίτλο : «Γιά όλους έχει ό Θεός», γραμμένο άπό τον Άρχιφύλακα Σπϋρο 
Πηλό.

*j|C $
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΩΝ

Άνακοινοϋται ότι υπό τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων έκοινοποιήθη 
διαταγή, δι’ ής γνωστοποιείται ότι έζητήθη ή έγκρισις διά τήν εισαγωγήν τήν Ιην 
Μαΐου έ.έ. εις τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων 50 υποψηφίων προς έκπαίδευσιν. Ειδο
ποιούνται όθεν οί ένδιαφερόμενοι όπως μεριμνήσωσι διά τήν έγκαιρον προπαρα- 
σκευήν των, δοθέντος ότι αί εξετάσεις θά ένεργηθώσι τό τελευταΐον ΙΟήμερον τοϋ 
μηνός Μαρτίου.

*
EVXAI ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονομα
στικής των εορτής, εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Άθαν. Άγγελόπουλον 
καί Άθαν. Τασιόπουλον καί 'Υγειονομικόν Δ/ντήν κ. Ά ντ. Λάσκαρην, ώς καί εις 
άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς ύπαλλήλους.

*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

’Ορθήν λύσιν έπί τοϋ άστυνομικοΰ προβλήματος τοϋ 87ου τεύχους μάς άπέστει- 
λανκαί οί:άστυφύλαξ Πουλημένος Σ. καί ό ιδιώτης Παναγιωτόπουλ.ος Κ. Περιστέρι.
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Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων. /

Ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα

σμόν και έπεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αυτής.
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