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ΘΑΣ

‘ Υπό κ . Ν . Α ΡΧΙΜ ΑΝ ΔΡΙΤΟ Υ

«Άκολουθήσωμεν Αύτόν» κατά τή διαδρομή Του στο δρφμο 
τής αγωνίας, άττό τή Γεσθημανή έως τον τόπο του μαρτυρίου, εωέ. 
τό βράχο τοΰ Γολγοθά.

Τό μεταφυσικό στοιχείο τοΰ θανάτου είναι χυμένο παντού τις 
μέρες αυτές και νομίζει κανείς πώς βλέπει πίσω άιτό τά όριά του καί. 
την ομίχλη του νά λάμπη ή άσβεστη φλόγα τής μεγάλης, τής πνευμα
τικής, τής αληθινής ζωής.

Νοσταλγικές καί γεμάτες άπό ευγενική συγκίνηση οί ψυχές μας, 
οραματίζονται τά πάθη του Χρίστου, τά αισθάνονται καί τά ζοΰν.

Βλέπουν ολοζώντανη τήν υπερκόσμια, τή Θεία μορφή του Ίησοΰ, 
κάτω άπό τήν υποβλητική ακινησία των δένδρων του κήπου τής 
Γεσθημανή, στήν τελευταία εκείνη μυστική καί τραγική προσευχή.

Αισθάνονται τή θλίψη, όταν γύρισε καί είδε τους μαθητάς Αϋτοΰ 
νά κοιμούνται, αδιάφοροι γιά τό σπαραγμό τής ψυχής Του.

’Ανησυχούν άπό τήν αιφνιδιαστική επέλαση των στρατιωτών 
καί των υπηρετών τού Συνεδρίου, στο έρημο εκείνο μέρος, με τή μαύρη 
σιλουέττα τοΰ Ιούδα, πού βάδιζε πρώτος στούς δώδεκα πιστούς 
μαθητάς Του.

Παρακολουθούν με αγωνία τήν ανήσυχη έρευνα με τούς πυρσούς 
υψωμένους γιά ν’ άνακαλύψουν τό Διδάσκαλο καί μένουν εκστατικές, 
στο θανατερό φίλημα τοΰ ’Ιούδα, στην άρπαγή, στη μεταφορά Του
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στό Συνέδριο των Ιουδαίων, μπροστά crris τίγρεις και τις ύαινες των 
’Αρχιερέων.

Βλέπουν τή λύσσα των δικαστών εναντίον Του κατά τή μαρτυρική 
ανάκρισή Του, τούς έξευτελισμούς Α ύτοΰ, του «Βασιλεως των 
Ούρανών».

Γίνονται θεατές στον περίπαιγμά Του από τον Ηρώδη, στή 
μεταφορά Του πάλι στον Πιλάτο ανάμεσα άπό τή μανία του όχλου, 
στή μαστίγωσή Του, στήν άδικη καταδίκη Του, στή φυλάκισή Του, 
γιά λίγες ώρες μαζί μέ ληστές, μέ κοινούς εγκληματίες.

Τόν συνοδεύουν τέλος στή διαδρομή Του προς τό Γολγοθά, μέ 
τό βαρύ Σταυρό στον ώμο καί τ ’ αγκάθια στό κεφάλι, νά βαδίζη κατά
κοπος, άνάμεσα άπό τόν αγριεμένο Εβραϊκό όχλο, πού Τόν ακολουθεί 
μέ φτυσίματα, μέ βρισιές καί μέ κατάρες.

ΚΓ υστέρα, μέσα στή σκοτεινιά, τίς βροντές, τίς αστραπές, μέσα 
στό βουητό ενός αναπάντεχου σεισμού, άκούγεται άπό τό ύψος τού 
Σταυρού τό επιφώνημα : «Τ ετέλεσται» , πού έκανε τόν Εκα
τόνταρχο Λογγϊνο νά γονατίση μέ τρόμο καί νά βεβαιώση αύτό πού 
θέλησαν ν’ άρνηθούν οι σταυρωτές Του, λέγοντας μέ συντριβή : 
« ’Αληθώς Θεοΰ ΥΙός ήν Ούτος».

ΚΓ όταν τά χείλη έγγίζουν εύλαβικά τά πόδια τού ’Εσταυρω
μένου, κάποια δάκρυα πύρινα, δάκρυα δράματος, σπαραγμού καί 
πόνου, γεμίζουν τά μάτια καί τήν ψυχή, μέσα στή σκιά τής άνέκφραστης 
αυτής εσωτερικής μυσταγωγίας.

Ό λα  αύτά, άποτελούν τίς μέρες τούτες τήν Ούράνια μά τραγική 
‘Οπτασία κάθε Χριστιανού, πού, έτσι όπως τά αισθάνεται καί τά ζή 
κυριεύουν καί λυγίζουν τήν ψυχή του.

Δέν είναι γιά μάς τούς Χριστιανούς άπλή παράδοση «περί Θεού», 
αλλά αίσθηση καί νόηση Θεού, ή Ιστορία αύτή, μέσα στήν οποία 
ξαναβρίσκουμε τό χαμένο άδυτο τού εαυτού μας. Είναι τό άνοιγμα 
προς τό “Απειρο, προς τήν Κίνηση καί τήν “Εκταση τού Θεού.

Είναι ένας παλμός άπό τήν κατάσταση τής αιώνιας μακαριότητας, 
ένας γλυκύτατος τόνος άπό τήν μυστική άρμονία τοΰ Παγκόσμιου 
Πνεύματος.

“Ετσι, ό Γολγοθάς, υψώθηκε άπέναντι τής ‘Αμαρτίας καί των 
Αιώνων, καί ό ’Εσταυρωμένος, ό «Νυμφίος τής ’Εκκλησίας», μέ τήν 
υπέρκοσμη Θυσία Του, μέ τό αίμα Του, έκανε ν’ άστράψη μέσα στή 
φυλακή τής ψυχής μας, ή ολόλευκη φλόγα τής Θεότητος καί νά αί- 
στανθοΰμε τήν ’Απολύτρωση καί τήν Αιωνιότητα.

• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1957)

Ύ πό χ. Ν . Α ΡΧΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤΟ Υ Άστυν. Δ/ντοϋ Α* 
(Σ υνέχεια  άπ ό  τό  προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
-  ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟ Υ ΚΔ' ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥ ΤΜ ΗΜ ΑΤΟΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ) -

Π Ε Ρ ΙΛ Η Τ Ε ΙΣ

] 148.—Θέσις του  Κ Δ '. ’Α στυνομικού Τμήματος κα ι γενική κ α -  
τάστασ ις  στην περιφ έρειά του.

149. —Τά γεγονότα τής 3ης Δ εκεμβρίου 1944.

150. —Κατάληψις τού  Τμήματος άπ ό  τούς κομμούνιατάς κ α ι
άνακατάληψις αυτού άπ ό  τό  Σ τρατό.

#
*  *

1 4 8 . Θέσις τοϋ ΚΔ' ’Αστυνομικού Τμήματος καί γενική κατάστασις 
στήν περιφέρεια του .

Τό Κ Δ '. ’Αστυνομικό Τμήμα, κατά τό Δεκέμβρη τοΰ 1944, περιελάμβανε 
ολόκληρη την περιοχή τοϋ συνοικισμού «Ζωγράφου» καί έφθανε μέχρι τής όδοΰ 
Ξενίας. Σήμερα ή περιφέρεια τοΰ Τμήματος τούτου περιλαμβάνεται στο Κ Δ '. ’Αστυ
νομικό Τμήμα (περιοχή Ή λυσίων) καί στο ΛΑ' ’Αστυνομικό Τμήμα (περιοχή Ζ ω 
γράφου ).

Τό ’Αστυνομικό Κατάστημα ήταν έγκατεστημένο τότε στήν όδό Νονάκριδος 
8 , σ’ ένα διώροφο οίκημα.

Στήν περιοχή τοΰ άκραίου αύτοΰ Τμήματος ύπήρχαν πολλοί κομμουνισταί 
καί έκεΐ είχαν έγκατασταθή καί διάφορες μονάδες τοΰ Ε .Λ .Α .Σ . καί τής πολιτοφυ
λακής, άμέσως μετά τήν άποχώρηση των Γερμανών.

Ή  δρασι των κομμουνιστών, κατά τήν περίοδο πού έμεσολάβησε άπό τήν 
άποχώρηση τών Γερμανών μέχρι τοΰ Δεκεμβριανοΰ Κινήματος τοΰ 1944, συνίστατο 
στή δολοφονία διαφόρων έθνικιστών πολιτών καί στή συνεχή ενόχληση τών άστυνο- 
μικών, προς τούς οποίους έφέροντο κατά τρόπον έχθρικόν. Ή  προσπάθειά τους δέ 
ήταν νά τούς τρομοκρατήσουν, ώστε κατά τή στιγμή τής κομμουνιστικής έπαναστά- 
σεως νά πετύχουν τήν άμεσο κατάληψη τοΰ Τμήματος καί τον άφοπλισμό τών έθνι- 
κοφρόνων άστυνομικών.

Ή  προεργασία τους γιά τό σκοπό αυτό είχε γίνει μέ επιμέλεια καί μέ συνεργα
σία τών άστυνομικών τοΰ Τμήματος, πού είχαν προσχωρήσει προς αυτούς καί οί 
όποιοι συνήρχοντο μυστικά στο σπίτι τοΰ άστυφύλακος Κ Δ ' 21 Μπιμπίκα Κ. καί 
έσχεδίαζαν πώς θά καταλάβουν τό Τμήμα, όταν δοθή τό σύνθημα τής κομμουνιστικής 
στάσεως, φονεύοντας τό Διοικητή καί τούς ’Αξιωματικούς καί κλείνοντας στά κρα- 
τητήρια τούς έθνικόφρονες άστυφύλακες.

Τούς συνομότες αύτούς άστυνομικούς ή διοίκησις τοΰ Τμήματος τούς εΐχεν 
άντιληφθή καί έγνώριζε τά σχέδιά τους καί γι’ αύτό έζητήθη μέ σχετική άναφορά 
ή μετάθεσί τους σέ άλλες 'Υπηρεσίες, άλλά δυστυχώς ή ’Αστυνομική Δ/νσις δεν 
έκρινε σκόπιμο τήν εποχή εκείνη νά κάνη μεταθέσεις.
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Έ κ το ς αύτοϋ ό Διοικητής τοΰ Τμήματος ’Αστυνόμος Β ' κ. Μηλίτσης Νικόλαος, 
έκτιμώντας όρθώς την κατάσταση, έζήτησε όπως τό Τμήμα ένισχυθή σέ βαθμοφόρους 
και άνδρες, ώστε όταν χρειασθή να μπορέση ν’ άντισταθή σέ επίθεση των κομμουνι
στών, άλλα και πάλι δεν έδόθη καμμιά ένίσχυση.

1 4 9 . Τά γεγονότα τής 3ης Δεκεμβρίου 1944 .
Κατά τήν Κυριακή (3 Δεκεμβρίου 1944 ) τό Κ Δ ' ’Αστυνομικό Τμήμα, σύμφω

να μέ διαταγή τής ’Αστυνομικής Δ /νσεως, έστειλε στήν Γ ' Υποδιεύθυνση τήν μισή 
καί πλέον δύναμη πού έλαβε μέρος στις συγκρούσεις τής Πλατείας Συντάγματος καί 
των πέριξ δρόμων μέ τούς κομμουνιστάς. 'Η  είδησι των γεγονότων αυτών έξηγρίωσε 
τούς κομμουνιστάς τής περιφερείας Ζωγράφου, οί όποιοι τις άπογευματινές ώρες 
άρχισαν νά πολιορκούν τό Τμήμα. Έτοποθέτησαν μάλιστα καί πολυβόλα γύρω άπό 
αύτό καί κατόπιν μέ τό χωνί ειδοποίησαν τούς άστυνομικούς, πού ήσαν μέσα στο 
Τμήμα, νά μή βγουν έξω γιατί θά τούς χτυπούσαν.

'Ο  Διοικητής τοΰ Τμήματος άμέσως άνέφερε τηλεφωνικώς τήν κατάσταση 
αυτή στήν ’Αστυνομική Δ/νση, στή Στρατιωτική Διοίκηση καί στήν Γ ''Υ π οδιεύ 
θυνση, συνέστησε δέ οί αστυνομικοί τοΰ Κ Δ ' Τμήματος, πού βρίσκονταν σ τ ό ,Γ ' 
Τμήμα, νά μήν επιστρέφουν, γιατί υπήρχε κίνδυνος νά έλθουν σέ ένοπλη συμπλοκή 
μέ τούς κομμουνιστάς πού πολιορκούσαν τό Τμήμα.

Μετά ταΰτα βλέποντας ό Διοικητής ότι ήτο ενδεχόμενον άπό στιγμής σέ στιγμή 
νά γίνη έπίθεσις τών κομμουνιστών κατά τού Τμήματος, μοίρασε τά όπλα, τά όποια 
έφυλάσσοντο στήν άποθήκη, σέ κείνους μόνον τούς αστυνομικούς πού ήξευρεν ότι 
είναι έθνικόφρονες καί έλαβε μέτρα άσφαλείας τού οικήματος.

Κατά τήν νύκτα οί κομμουνισταί δέν έπεχείρησαν επίθεση καί έφαίνετο ότι 
εφησύχαζαν.

1 5 0 . Κατάληψις τοΰ Τμήματος άπό τούς κομμουνιστάς καί άνακα- 
τάληψις αύτοϋ άπό τό Σ τρατό.

Κατά τά ξημερώματα τής Δευτέρας (6 -1 2 -1 9 4 4 ) καί ώραν 5ην περίπου, αίφνι- 
διαστικώς έπολιορκήθη τό Τμήμα στενά καί ό άστυφύλαξ Κ Δ ' 24 Κωστοκανέλλης 
Χαράλ. πού ήταν υπηρεσία 2—6 π.μ. καί προσέκειτο προς τούς κομμουνιστάς, έπέ- 
τρεψε τήν είσοδο ενόπλων έλασιτών στο ’Αστυνομικό Κατάστημα. 'Ο  ίδιος μπήκε 
στο θάλαμο όπου άνεπαύοντο οί άστυνομικοί καί τούς είπε τά έξής :

((Αυτή τή στιγμή ό καπετάν Ό ρέστης κατέλαβε τήν ’Αρχή, συνέλαβε τό 'Υ -  
)>πουργικό Συμβούλιο, τον δέ Έ β ερ τ  καί το ν ’Αρχηγόν τ ή ς ’Αστυνομίας Σαμπάνην 
» τούς περνάει άπό έκτακτο Στρατοδικείο. ’Έ χ ετ ε  ύπ’ δψει σας ότι βρισκόμαστε προ 
» τετελεσμένου γεγονότος καί δέν πρέπει κανείς νά φέρη άντίσταση στούς έλασΐτες».

Κατόπιν οί έλασΐτες ζήτησαν άπό τό Διοικητή νά παραδώση τά όπλα. 'Ο  Διοι
κητής, όστις ούσιαστικά ειχεν αίχμαλωτισθή μέ τήν προδοσία ώρισμένων κομμουνι
στών υφισταμένων του, προσεπάθησε διά τής πειθοΰς ν’ άποφύγη τον αφοπλισμό, 
αλλά δέν τό πέτυχε.

’Αφού πήραν τά όπλα οί έλασΐτες έφυγαν κατά τις 9 π.μ. 'Ο  Διοικητής έσπευσε 
καί παρουσιάσθη στήν Ά στυν. Διεύθυνση, όπου άνέφερε τις συνθήκες τοΰ Τμήματος 
καί τον άφοπλισμό.Έλαβε τότε διαταγή νά έπανέλθη στο Τμήμά του όπως καί έγινε.

Σ τις 5 μ.μ. τό άπόγευμα, πήγε στο Τμήμα ή Πολιτοφυλακή Ζωγράφου καί 
ένας βαθμοφόρος της είπε, ότι άπό κείνη τή στιγμή καταργεΐται ή ’Αστυνομία Πόλεων 
καί έγκαθίσταται ή Πολιτοφυλακή. Τήν ίδια στιγμή διετάχθη ή σύλληψις τών έθνι- 
κοφρόνων άστυφυλάκων, πού τήν έπραγματοποίησαν οί συνάδελφοί τους κομμουνισταί, 
μέ έπί κεφαλής τον Κωστοκανέλλη, ό όποιος μάλιστα έπέμενε νά κλεισθοΰν στο κρα- 
τητήριο. 'Ο  βαθμοφόρος όμως τής πολιτοφυλακής είπε νά τεθούν μόνον ύπό περιο
ρισμόν.’Έ τ σ ι’ μέχρι τής 8 .3 0 ' έφρουροΰντο στο θάλαμό τους καί κατόπιν έπετράπη νά 
πάνε στά σπίτια τους καί νά έπιστρέψουν στις 6  π.μ. τής 5 -12 -44 .

Ό  Διοικητής, μόλις άφέθη έλεύθερος, κατώρθωσε νά διαφύγη στήν Ά στυν.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΞ ΕΠΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ ΒΟΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΦΟ
ΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ

------------------------------ Τοϋ Καθηγητοΰ της ’Ιατροδικαστικής, Έττιστημο- ------------------------------
νικοϋ Συμβούλου παρά τή Δ/νσει Έγκληματολο- 
γικών 'Υπηρεσιών κ. I .  Ν . Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Ο Υ

’Απανταχού οί έκ πυροβόλων όπλων τραυματισμοί, θανατηφόροι ή μή, ούδό- 
λως τυγχάνουσι σπάνιοι, έν συγκρίσει δέ προς τούς έξ άλλων φονικών οργάνων έπερ- 
χομένους, ιδία παρ’ ήμΐν άπο της περιόδου της κατοχής μέχρι σήμερον, τυγχάνουσι 
συχνότατοι.

Έ κ  των τραυματισμών τούτων ένιοι έπισυμβαίνουσιν όλως τυχαίως ύπο βο
λίδων φορητών πυροβόλων όπλων, εις πρόσωπα ευρισκόμενα μακράν τόπου συμπλο
κής ή άνταλλαγής πυροβολισμών, ίστάμενα καθ’ οδόν, πλησίον παραθύρων, έξωστών, 
καί έ'στιν ότε έντός δωματίων ή καί καταστημάτων.

Οί τυχαίοι ούτοι τραυματισμοί, το συνηθέστερον, έκ δύο τινών δύνανται να προ- 
έρχωνται, είτε έκ βολίδων βεληνεκών όπλων έκ μακροτάτης άποστάσεως προερχο- 
μένων, προ τής ολικής έξαντλήσεως τής ρύμης αύτών, άνευ παρεμβολής προσκόμ
ματος κατά την διαδρομήν των, διατηρουσών επαρκή δρώσαν δύναμιν ώστε νά είσ- 
δύσωσιν εις σώμα άνθρώπου εις βάθος άλλοτε άλλον ή καί τελείως νά διαπεράσωσι 
τοϋτο σχηματίζουσαι στόμιον έξόδου καί δεύτερον έκ βολίδων παντός είδους όπλων 
έκτραπεισών τής άρχικής αύτών κατευθύνσεως, λόγω προσκρούσεως κατά τήν δια
δρομήν αύτών έπί σκληράς τίνος έπιφανείας, τούτέστιν έκ βολίδων, έξ έποστρακι- 
σμοϋ. Συμβαίνει δέ ώς γνωστόν έποστρακισμός έπί πάσης περιπτώσεως, καθ’ ήν 
βολίς τις πυροβόλου όπλου κατά τήν διαδρομήν αύτής προσκρούει έπί έπιφανείας 
τίνος ύπο γωνίαν έλάσσονα τών 15ο—20ο. Έ κ  τής τοιαύτης προσκρούσεως άλλοτε 
μέν ή βολίς αναπηδά έκ τής έπιφανείας, έφ’ ής προσέκρουσε καί έξακολουθεϊ κινου- 
μένη προς νέαν διεύθυνσιν μέ μειωμένην ταχύτητα (άπλοϋς έποστρακισμός), άλλοτε 
δέ άναπηδα κατ’ έπανάληψιν ύπέρ τήν αύτήν έπιφάνειαν (κατ’ έπανάληψιν έποστρα- 
κισμός). (Χ)

Καί ώς προς μέν τά έκ τής πρώτης κατηγορίας τραύματα, δήλον ότι τά προ- 
καλούμενα ύπο βολίδων μή προερχομένων έξ έποστρακισμοΰ άλλά έκ μακράς άπο
στάσεως, ταϋτα άπό ιατροδικαστικής άπόψεως ούδέν το διακριτικόν παρέχουσι, καθ’ 
όσον παρουσιάζουσι καί διατηροϋσι τούς αύτούς τυπικούς χαρακτήρας, τούς άναλό- 
γω ς προς το είδος τοϋ όπλου καί τής άποστάσεως τοϋ πυροβολισμοΰ, τόσον ώς προς 
το στόμιον τής εισόδου καί τον πόρον τοϋ τραύματος, όσον καί ώς προς το στόμιον

(1 ) Τό 2ον τοϋτο είδος τοϋ έποστρακισμοΰ συμβαίνει συνήθως έπί βολίδων έποστρακισθει- 
σών έπί λείου έδάφους, ώς καί έπιφανείας ΰδατος.

Διεύθυνση, άπ’ όπου έ'στειλε σημείωμα συνθηματικό στούς έθνικόφρονες άστυνομικούς 
πού έ'μεναν στοΰ Ζωγράφου νά παρουσιασθοΰν στήν Διεύθυνση, όπως καί έγινε.

Τήν Τετάρτη 6 -1 2 -4 4  έπειδή ή περιοχή Ζωγράφου ήτο άπαραίτητη στήν 
’Ορεινή Ταξιαρχία, έγιναν έπιχειρήσεις καί έξεδιώχθησαν οί κομμουνισταί.

Ή  ’Αστυνομική Διεύθυνση διέταξε τότε τον Διοικητή τοϋ Τμήματος νά παρα- 
λάβη τήν δύναμή του, πού εύρίσκετο στήν Γ ' Υποδιεύθυνση καί νά μεταβή στο Τμήμα 
του, όπου καί έγκατεστάθη πάλι τήν 8 -12 -44 .

Ή  δύναμη αύτή, σέ συνεργασία μέ άστυνομικούς τής ’Ασφαλείας, άνέλαβε τή 
σύλληψη τών κομμουνιστών πού είχαν μείνει στήν περιφέρεια καί τήν έκκαθάριση γε
νικώς τής περιοχής έκείνης άπο τά ύποπτα στοιχεία. (Συνεχίζεται)
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της εξόδου έάν ύπάρχη τοιοΰτον. ’Από άπόψεως όμως έπιστημονικής τεχνικής ’Αστυ
νομίας, δήλον δτι τής έξακριβώσεως καί καθορισμού τής κατευθύνσεως τής βολί
δος καί τής άποστάσεως, έξ ής αΰτη προήλθεν—ζήτημα άπολύτως ενδιαφέρον την 
’Αστυνομικήν ’Αρχήν διά τό έργον αύτής—τυγχάνει δυσχερές καί κατά πολύ δυσχε
ρέστερου προκειμένου περί τραυμάτων έκ βολίδων λίαν έκηβόλων οπλών, οΐα τά 
πολεμικά.

'Απάντων των φορητών πυροβόλων οπλών αί βολίδες έποστρακιζόμεναι επί 
οίασδήποτε σκληρας έπιφανείας, άφ’ ενός άπόλλυσι μέρος τής ταχύτητος αύτών, ώς 
έκ τούτου δέ καί τής διατρητικής των δυνάμεως καί τούτο κατά βαθμόν άλλοτε άλ
λον, άναλόγως τής τιμής γωνίας προσκρούσεως καί άφ’ έτέρου ύφίστανται άλλοτε 
άλλου βαθμού καί είδους άλλοιώσεως, άνωμαλίας καί μεταβολάς τής έπιφανείας 
καί τού σχήματος αύτών, ώστε τά τυχόν υπό τούτων προκαλούμενα τραύματα παρέ- 
χουσι ούσιωδώς διαφόρους χηρακτήρας τών συνήθων έκ πυροβόλων όπλων τραυμά
των καί ίδια γνωρίσματα.

Μόνον αί βολίδες αί κυλινδρικαί καί κυλινδροκωνικαί τών σημερινών όπλων, 
αί μετά ισχυρού περιβλήματος μή ρηχθέντος καί μή έκ προσκρούσεως άλλοιωθεΐ- 
σαι κατά τό ωοειδές αύτών έάν δέν ήθελον εΐσδύση διά τής κατά μήκος έπιφανείας 
εις τό σώμα, άλλά καί διά τής κορυφής των, παράγουσι τραύματα ούδόλως διαφέ- 
ροντα τών συνήθων.

Αί ποικιλίαι τών παραλλαγών μεταβολών σχήματος καί άλλοιώσεων, άς πα- 
ρουσιάζουσιν αί έξ έποστρακισμοΰ βολίδες είναι πολλαί καί έξαρτώνται άφ’ ενός άνα
λόγως τού σχήματος, τού είδους καί τής σκληρίας τής βολίδος, άφ’ έτέρου τής τιμής 
τής γωνίας προσπτώσεως καί έκ τής συστάσεως τού είδους καί τής όμαλότητος 
τής έπιφανείας, έφ’ ής προσκρούσασαι έπωστρακίσθησαν.

Τάς σημαντικωτέρας μεταβολάς ύφίστανται αί μή έξ έσκληρισμένου μολύβδου 
συνιστάμεναι βολίδες (σχ. 17, 19) καί έν μέρει αί ήμιεπενδεδυμέναι, ιδία προσπί- 
πτουσαι έπί σκληρας καί ούχί λίαν ομαλής έπιφανείας, ώς φερ’ είπεϊν έπί σκυροστρώ- 
του έδάφους, γυμνού τοίχου κ .τ .τ .

Αί έπενδεδυμέναι διά λίαν λεπτού περιβλήματος βολίδες ύφίστανται ωσαύτως 
ούσιώδεις μεταβολάς, άλλοτε μέν τού περιβλήματος αύτών διαρρηγνυομένου καί σχη- 
ματίζοντος άνωμάλους προεξοχάς (16, 18 ) άλλοτε μερικώς ή καί έξ ολοκλήρου άπο- 
σπωμένου (7, 8 , 10, 1 2 ), έξ ού καί τραυματισμοί έκ μόνον τούτου καί άλλοτε σύν 
τώ  περιβλήματι καί τού πυρήνος αύτών, ιδία αν ούτος τυγχάνη έκ μαλακού μεταλ
λικού κράματος.

Ούχί σπανία μεταβολή τών διά λεπτού περιβλήματος έπενδεδυμένων βολί
δων είναι ή κατά τό ωοειδές αύτών μεγίστου βαθμού διαπλάτυνσις (13, 14, 15, 20 ).

Αί οπωσδήποτε μείζονος άντοχής βολίδες είναι αί τών τής καλής ποιότητας 
πυρομαχικών τών μικρών διαμετρημάτων πολεμικών όπλων τών 6 ,5  χιλιοστών, οΐα 
υπήρξαν τού Ελληνικού Στρατού, τών όπλων μάνλιχερ, καθ’ όσον τό περίβλημα 
τούτων ώς παρετηρήσαμεν δυσκολώτερον ρήγνυται ή άποσπάται τού πυρήνος, καί- 
τοι ή βολίς διαπλατύνεται έλαφρώς (1 ) ή κάμπτεται έλαφρώς έκ τής προσκρούσεως 
ρηγνυομένου μερικώς τού περιβλήματος (2, 3 )  ή καί ούδόλως (4, 5 ) ή καί θραύεται. ( 1)

Ώ ς  προς τά άποσπώμενα περιβλήματα τών βολίδων, ταύτα τυγχάνουσι δια
φόρων μεγεθών, άνωμάλου σχήματος, πεπλατυσμένα ή συνεστραμμένα, έστιν δτε 
διατηροΰντα τό σχήμα τής βολίδος κατά τό ωοειδές (7, 8, 10, 12) ομοίως δέ καί τά

(1) Έ ν  άντιθέσει τών πυρομαχικών τών Ελληνικών οπλών μάνλιχερ χειριστής ποιότητος 
ήσαν τά ύπό τοϋ ’Ιταλικού Στρατού χρησιμοποιηθέντα κατά τον Έλληνοϊταλικόν πόλεμον φυσίγ
για τών πολεμικών αύτών δπλων, ών αί βολίδες πολλάκις άπεγυμνοϋντο έν μέρει ή καί έξ όλοκλή- 
ρου τοϋ περιβλήματος καί μή έποστρακιζόμεναι. 'Ομοίως δέ καί τών αύτομάτων Ιταλικών πιστο- 
λίων συστήματος Μπερέτα, ών αί βολίδες σημαντικώς διεπλατύνοντο άνευ ρήξεως τοϋ περιβλή
ματος, λαμβάνουσαι σχήμα μύκητος ή άλεξιβρόχου κατά τήν είσοδόν των εις τό σώμα καί έπί αύτών 
έτι τών μαλακών μορίων.
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θραύσματα των πυρήνων, είναι ταϋτα άνωμάλου σχήματος καί δύνανται νά παρέ- 
χωσιν, έστιν δτε, κατά τό ωοειδές αυτών τον τύπον τής βολίδος (9, 11).

’Αποτέλεσμα τής λόγω του έποστρακισμοϋ μειώσεως τής ταχύτητος των βο
λίδων, άλλα καί των έπιγιγνομένων εις ταύτας άλλοιώσεων καί μεταβολών τής επι
φάνειας των, είναι δτι τά έκ τούτων προκαλούμενα τραύματα άποβαίνουσι τ υ φ λ ά  
και σημαντικώς διάφορά τών συνήθων έκ πυροβόλων δπλων τραυμάτων τών έπι- 
γιγνομένων διά κανονικών βολίδων, ιδία κατά τό στόμιον τής εισόδου καί τον τρόπον. 
Μόνον αί έποστρακιζόμεναι βολίδες έπί έπιφανείας υδατος (θαλάσσης, λίμνης, πο
ταμού) δύνανται ώς μή ύφιστάμεναι άλλοιώσεις ή μεταβολήν τοΰ σχήματος νά δη- 
μιουργησωσι τραύματα προσόμοια τών συνήθων, εΐσδυόμεναι είς τό σώμα διά τής 
κορυφής καί ούχί διά τής έπιμήκους αυτών έπιφανείας.

Κ α ι  ω ς  π ρ ό ς  τ ό  σ τ ό μ ι ο ν  τ ή ς  ε ι σ ό δ ο υ  τ ο ΰ  τ ρ α ύ μ α τ ο ς  
είναι πρόδηλόν ότι η διαμόρφωσις τούτου ώς πρός^τό εύρος καί τό σχήμα’ έξαρτάται 
έκ τών έπιγιγνομένων 
μεταβολών τών βολί
δων καί δη τοΰ σχή
ματος αύτών καί τών 
ανωμαλιών τής πλευ
ράς ή τής έπιφανείας, 
δι’ ής πλήττουσι τό 
σώμα. Σπανίως τό 
στόμιον τής εισόδου 
απαντάται κυκλικόν 
καί τοΰτο έπί βολίδων 
μή σημαντικώς άλ- 
λοιωθεισών καί δια- 
τηρουσών έν μέρει 
τήν κανονικότητα τοΰ 
σχήματος αύτών, έάν 
διά τής κορυφής αύ
τών πλήξωσι τό σώ
μα.

Έ π ί  βολίδων δια-
πλατυνθεισών τό στόμιον τής εισόδου τοΰ τραύματος είναι μέγα μέν καί άνώμα- 
λον έάν ή βολίς είσδύση διά τής πεπλατυσμένης έπιφανείας, μακρόν δέ καί έπί- 
μηκές πως έάν διά τής τοΰ έστενωμένου μέρους αύτής.

Ε π ίσ η ς μέγα καί έπίμηκες τυγχάνει τό στόμιον τής εισόδου έπί βολίδων έπι- 
μήκων, ώς π.χ. τών μακρών πολεμικών όπλων, καθ’ άς περιπτώσεις προερχόμεναι 
έξ  έποστρακισμοϋ πλήξωσι καί είσδύσωσιν έν τώ  τραύματι διά τής έπιμήκους αύτών 
έπιφανείας. Τών πλειόνων όμως τραυμάτων τό στόμιον εισόδου είναι άνώμαλον καί 
άκανόνιστον μηδέν άναπαραστόν γεωμετρικόν σχήμα καί περισσότερον έάν αΐ βολίδες 
πλήξωσι τό σώμα λοξώς ή καί κατά τήν έφαπτομένην.

Τά χείλη τής εισόδου τών τοιούτων τραυμάτων παρίστανται λίαν συντεθλα- 
σμένα, μελανωπά, έκχϋμωτικά καί εχοντα συνεστραμμένον τό πέρας αύτών πρός 
τά  έσω τοΰ τραύματος.

Ή  έγγύς τοΰ στομίου τής εισόδου έπιφάνεια τοΰ δέρματος παρίσταται μελα
νωπή καί άφορίζεται είς μείζονα έκτασιν υπό έκχυμωτικής ζώνης, ώς τοΰτο είναι 
σύνηθες καί άπαντάται έπί τών τραυμάτων έξ ογκωδών βλημάτων τών μή ραβδωτών 
όπλων, ώς καί έπί τών τραυμάτων έκ θραυσμάτων χειροβομβίδων, καθ’ όσον αί έξ 
έποστρακισμοϋ βολίδες λόγω τών παραμορφώσεων αύτών καί διαπλατύνσεων εΐσ- 
δύουσαι είς τό σώμα παρασύρουσι μείζονα έπιφάνειαν τοΰ δέρματος.

Βολίδες καί περιβλήματα βολίδων πολεμικών δπλων, περιστρό
φων καί αυτομάτων πιστολίων, έξαχθείσαι έκ πτωμάτων νεκρο- 
τομηθέντων έν τ ώ  Έργαστηρίερ τής ’Ιατροδικαστικής τοΰ Πανε

πιστημίου ’Αθηνών.
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’Επί των τραυμάτων έξ έποστρακισθεισών βολίδων παράγεται, έστιν δτε, 
διπλόϋν στόμιον εισόδου, καί τοΰτο παρατηρείται κυρίως εις τάς έπενδεδυμένας βο
λίδας έπί άποσπάσεως τμήματος ή καί ολοκλήρου του περιβλήματος αύτών, δπερ 
κεχωρισμένως εισδύει έν τώ  σώματι, άβαθέστερον δμως τοΰ πυρήνος.

Βαθέως είσχωροΰσι τά τμήματα των περιβλημάτων, καθ’ ας περιπτώσεις 
ό έποστρακισμδς λαμβάνει χώραν εγγύς του τραυματισθέντος.

Τά έκ μόνου τοΰ περιβλήματος των έπενδεδυμένων βολίδων προκαλούμενα 
τραύματα παρέχουσι τελείως διαφόρους τούς χαρακτήρας τοΰ στομίου εισόδου, δύ- 
νανται δέ καί αύτόν έ'τι τον τύπον των διανυσσόντων καί τεμνόντων οργάνων νά πα- 
ρέξωσιν, έάν τμήμα τοΰ θραυσθέντος περιβλήματος είσδύση εις τό σώμα διά τοΰ χεί
λους τής διασχισθείσης επιφάνειας.

'Ω ς  π ρ ο ς  τ ο ν  π ό ρ ο ν  τ ο ΰ  τ ρ α ύ μ α τ ο ς ,  ούτος παρίσταται εύθύς 
ή καί άνωμάλως σκωλιός. Είναι κατά πολύ προσόμοιος προς τον ύπό των ούχί μεγά
λων δραστικών θραυσμάτων βομβών καί οβίδων ή τών τοιούτων έκ χειροβομβίδων 
παραγομένων, καθ’ δσον οί ιστοί, λόγω τών άνωμαλιών τής έπιφανείας τής διεισδυ- 
σάσης βολίδος παρουσιάζουσι μείζονα φθοράν εις εκτασιν καί έντονωτάτην έξ αίματος 
διήθησιν. Το εύρος τοΰ πόρου τυγχάνει άνάλογον προς τον δγκον τής βολίδος ή άκρι- 
βέστερον τών διαστάσεων τής έπιφανείας τής βολίδος τής σχηματισάσης τον πό
ρον. Μέγας τυγχάνει ό πόρος, καθ’ ήν περίπτωσιν καί το στόμιον ομοίως τής εισό
δου τοΰ τραύματος τυγχάνει τοιοΰτον.

Καθ’ δλην την εκτασιν τοΰ πόρου, ή έπιφάνεια τών τοιχωμάτων αύτοΰ περι
βάλλεται ύπο άφθονωτάτων θρομβίων αίματος δυσκόλως άποσπωμένων, καθ’ δμοιον 
τρόπον ώς τοΰτο συμβαίνει έπί τών έκ θλάσεως βαθέων τραυμάτων μέχρι τοΰ ση
μείου τής άνευρέσεως τής βολίδος. ’Ενίοτε διχοτομουμένης τής βολίδος κατά τήν 
έντός τοΰ σώματος δίοδον αύτής έκ παρεμβολής όστοΰ, τένοντος, ή καί σκληράς περι- 
τονίας, ό άρχικός πόρος διχάζεται άναλόγως τής κατευθύνσεως τών θραυσμάτων.

Αί έξ έποστρακισμοΰ βολίδες, ώς έκ τής άπωλείας μέρους τής ταχύτητος αύ
τών, δεν συνεπάγονται την πρόκλησιν έντονων υδροδυναμικών φαινομένων, δι’ δ έπί 
τραυμάτων τοΰ κρανίου διά τούτων δεν παρατηρούνται διαρρήξεις καί άποσπάσεις 
τών κρανιακών ιστών είς μεγάλην εκτασιν. Αί κατά τά σπλάχνα τραυματικαί βλά- 
βαι τυγχάνουσιν άνάλογοι καί λίαν παρεμφερείς προς τάς έκ τών ούχί έξ ογκωδών 
θραυσμάτων βομβών καί χειροβομβίδων προκαλουμένας.

’Εκ τών κυριωτέρων ιατροδικαστικών πράξεων έπί τών έξ έποστρακισμοΰ 
τραυματισμών, άναγκαιοτάτη διά το εργον τής άστυνομικής άρχής είναι άφ’ ένος 
ή έξέτασις τών έν τώ  τραύματι άνευρισκομένων βολίδων καί άφ’ ετέρου, έάν το τραΰμα 
έγένετο εις έπιφάνειαν τοΰ σώματος κεκαλυμμένην ύπο ένδυμάτων, ή έξέτασις αύτών.

Καί ώς προς μέν τήν έξέτασιν τών βολίδων διά ταύτης έπιδιώκονται δύο τινά: 
ή έξακρίβωσις τοΰ είδους τής έπιφανείας, έξ ής έπήλθεν ό έποστρακισμδς καί 
ή έκ τών χαρακτήρων τής βολίδος έξακρίβωσις τοΰ είδους τοΰ πυροβόλου δπλου, 
έξ ού είναι δυνατόν νά προέρχηται. 'Η  έξέτασις αύτη δέον νά διενεργήται ταχέως, 
άμα τή έκ τής νεκροτομίας ή τής κατόπιν έγχειρήσεως έξαγωγής τών βολίδων, πριν 
ή τδ έπί τούτων ύπαρχον αίμα ή άλλης φύσεως ούσίαι άποξηρανθώσιν.

Πρδς τοΰτο αί βολίδες άποπλύνονται ούχί ύπδ ροήν κρουνού, άλλ’ ήπίωςάνακι- 
νούμεναι έντδς κάψης ή άβαθοΰς τινδς δοχείου περιέχοντος ύφάλμυρον ψυχρόν ύδωρ καί 
τοΰτο πρδς εύκολωτέραν διάλυσιν τών έπ’ αύτών θρομβίων αίματος. Μετά, άφιέ- 
μεναι έπί άπορροφητικοΰ χάρτου είς τδν έλεύθερον άέρα πρδς στέγνωσιν, έξετάζονται 
διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ ή διά μεγεθυντικού φακοΰ ή καί μικροσκοπικώς μή τι έπ ’ αύ
τών ύπάρχη έμπεπαρμένον ή προσκεκολλημένον, έξ οδ δύναται νά είκασθή τδ είδος 
τής έπιφανείας, έφ’ ής έπωστρακίσθησαν.

Ή  άνεύρεσις έπί τοΰ σώματος τών τοιούτων βολίδων τών προσκεκολλημένων
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ψηγμάτων προδιδόντων το είδος της επιφάνειας, έξ ής προεκλήθη ό έποστρακισμός 
δεν είναι λίαν σπανία, ώς π.χ. ή άνεύρεσις άμμοκονιάματος, λίθου, μαρμάρου, πλίν
θου, άσφάλτου κ .τ .τ.

Συνήθως διά το δεύτερον, τούτέστιν τής έξακριβώσεως καί τοϋ καθορισμού 
του είδους τοϋ πυροβόλου όπλου έκ των χαρακτήρων της βολίδος, ίκαναί παρέχονται 
δϋσκολίαι καί ποτέ δέ άποβαίνει άκατόρθωτον ιδία έπί των μικρών μολυβδίνων άνε- 
πενδύτων βολίδων οσάκις καθ’ όλην την Ικτασιν της έπιφανείας αυτών τυγχάνουσι 
σημαντικώς παραμεμορφωμέναι.

Έ π ί  τών ήλλοιωμένων βολίδων στοιχεία άρύονται μόνον έκ τοϋ προς τό πυθμέ- 
νιον κυκλικοΰ μέρους αυτών, καθ’ όσον τοϋτο συνήθως όλιγώτερον τοϋ έτέρου τμή
ματος τοϋ σώματος της βολίδος παραβλάπτεται έκ τοϋ έποστρακισμοΰ. Έ κ  τοϋ 
τμήματος τούτου δύνανται να καθορισθώσι κατά τό μάλλον ή ήττον έπακριβώς, άφ’ 
ένός τό διαμέτρημα τής βολίδος καί άφ’ έτέρου τό είδος τοϋ όπλου, έξ ού προέρχεται* 
τό δεύτερον τοϋτο συνάγεται έκ τής διατάξεως τών κατά τοϋ σημείου τούτου άπει- 
κονιζομένων αυλακιών τής κοιλότητος τής κάννης, τοϋ άριθμοΰ αυτών καί τής φο
ράς, έξ ής καί μαρτυρεϊται έάν τό βαλλόν την βολίδα ταύτην δπλον ήτο περίστροφου· 
ή πιστόλιόν τι, αύτόματον δεξιόστροφου ή άριστερόστροφον, έξαγομένου τοϋ τοιού- 
του έκ τοϋ άριθμοΰ καί τών διαστάσεων καί τής διατάξεως τών άποτυπωμάτων τών 
αύλακίων, γνωστού όντος ότι τά πλείονα τών αυτομάτων πιστολίων, έν συγκρίσει 
προς τά περίστροφα τοϋ αύτοΰ προς αυτά διαμετρήματος τά συνήθως φερόμενα εις 
τό έμπόριον, διαφέρουσι κατ’ άριθμόν αύλακίων.

Αί κατά τά ένδύματα προκαλούμεναι βλάβαι έκ τών έξ έποστρακισμοΰ βολί
δων είναι άλλοτε άλλαι, άναλόγως, άφ’ ένός τοϋ είδους τών ένδυμάτων, έάν δήλον 
ότι ταΰτα είναι έξ έρίου ή φυτικής τίνος ουσίας χνοώδη, άδρά, λεπτά ή παχέα, κ .τ .τ . 
καί άφ’ έτέρου τοϋ όγκου καί τών άνωμαλιών τής διελθούσης έκ τούτων βολίδος, 
ώς καί τοϋ τρόπου καθ’ όν διήσδυσε αυτή μέσω τούτων έν τώ  σώματι.

'Η  έπισταμένη έξέτασις τών κατά τά ένδύματα σχηματισθεισών οπών ώσαύ- 
τω ς πολλάκις παρέχει στοιχεία μαρτυροϋντα τό είδος τής έπιφανείας, έξ ής προήλ- 
θεν ό έποστρακισμός, καθ’ όσον διεισδύουσαι αί βολίδες έγκαταλείπουσιν έπί τών 
ένδυμάτων άποσπογγιζόμεναι τάς τυχόν έπ’ αύτών προσκολληθείσας ουσίας.

'Η  έν λόγω έξέτασις δέον νά διενεργήται τή βοήθεια μικροσκοπίου.
Τά άπό Επιστημονικής ’Αστυνομίας τεχνικά ζητήματα προκύπτουσι πάντοτε 

μετά τήν ιατροδικαστικήν βεβαίωσιν, οτι ό φόνος ή ό τραυματισμός άνθρώπου τίνος 
προέρχεται πράγματι έξ άποστρακισθείσης βολίδος.

Καίτοι ικανά τά προβάλλοντα τοιαΰτα ζητήματα, τό κυρίως ένδιαφέρον, δι’ 
εύνοήτους ένεργείας τής ’Αρχής, τυγχάνει πρωτίστως ή έξακρίβωσις ότι ή έξαχθεΐ- 
σα έκ του πτώματος ή κατόπιν έγχειρήσεως τραυματίου τινός βολίς είναι πράγματι 
έξ  έποστρακισμοΰ καί ότι δέν προέρχεται αυτή έξ όπλου έλαττωματικώς λειτουρ- 
γοΰντος, δυναμένου νά μεταβάλη κατά τον πυροβολισμόν την έπιφάνειαν τών βολί
δων, ώστε νά παρέχεται ή έντύπωσις ότι ή βολίς προέρχεται έξ έποστρακισμοΰ, καί 
δεύτερον τό τοΰ καθορισμοΰ τής άρχικής κατευθύνσεως τής βολίδος, τούτέστιν τής 
προ τοΰ έποστρακισμοΰ αύτής καί τοϋτο προς έξακρίβωσιν τής θέσεως τοΰ πυρο- 
βολήσαντος.

'Ω ς προς μέν τήν μεταβολήν τής έπιφανείας τών βολίδων κατόπιν πυροβολι- 
σμοΰ, αΰτη άπαντα τό συνηθέστερον έπί τών κοινών περιστρόφων τοΰ έμπορίου καί 
προέρχεται λόγω τής μή απολύτου προσαρμογής κατά τον πυροβολισμόν τών στο
μίων, τών θαλαμιδίων τοΰ κυλινδρικοΰ περιστρεφομένου βικκίου, είς ά είσάγονται 
τά φυσίγγια, προς τό άντίστοιχον άνοιγμα τής κάννης τοΰ περιστρόφου.

Έ π ί  τοιαύτης τινός περιπτώσεως παράγονται έπί τοΰ σώματος τών βολίδων 
βαθύταται έκδοραί προς εν σημεΐον τής κυλινδρικής αύτών έπιφανείας ή καί έπί έπεν-
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δεδυμένων βολίδων μερικαί άποσπάσεις τοϋ περιβλήματος, λόγω προσκρούσεως αυ
τών είς τό χείλος τοϋ άνοίγματος της κάννης.

'Ω ς προς δέ τον καθορισμόν τής άρχικής κατευθύνσεως τής βολίδος, τό ζήτημα 
τοΰτο έν τή ιατροδικαστική πράξει άλλά κα'ι τή ’Επιστημονική ’Αστυνομική τοιαύτη 
τυγχάνει εν έκ των δυσκολωτέρων θεμάτων, καθ’ όσον ή έπίλυσις τούτου δεν ύπό- 
κειται εις θεσπισθέντας κανόνας τής βλητικής δι’ όλων των κατηγοριών φορητών 
όπλων, ώστε τή βάσει τούτων νά προκύπτωσιν άσφαλή συμπεράσματα, άλλα ούδέ 
καί τα έκ πειραματισμών άποτελέσματα νά παρέχωσιν απόλυτον βεβαιότητα.

Πάντως οί τυχόν έπιλαμβανόμενοι ιατροδικαστικοί καί άστυνομικοί πρά- 
ξεώς τίνος άφορώσης τραυματισμόν ή φόνον άποδιδόμενον είς έποστρακισμόν, δέον 
νά έχωσι ύπ’ δψει αύτών τά έξής σχετικά προς τό ζήτημα τοΰτο :

1 ) Τ ’ άφορώντα τήν πορείαν τών βολίδων άπό τής έξόδου αύτών άπό τής 
κάννης, τούτέστιν δτι αί βολίδες άπάντων τών φορητών ραβδωτών πυροβόλων οπλών 
κατά τον πυροβολισμόν προωθηθεΐσαι βιαίως έκ τών άερίων τής άναφλεγείσης πυ- 
ρίτιδος, προσκτώνται δύο κυρίως κινήσεις, τήν προς τά πρόσω καί την περιστρο
φικήν, περί τον άξονα αύτών, λόγω τής τριβής των έπί τών σπειροειδών αυλακιών 
τών τοιχωμάτων τής έσω έπιφανείας τής κάννης.

’Αλλά πλήν τών δύο τούτων κινήσεων λαμβάνουσι χώραν καί τινες παρασιτι- 
καί κινήσεις, συνεπεία τών γυροσκοπικών έπιδράσεων τής περιστροφικής κινήσεως.

2 )  'Ω ς προς την περιστροφικήν κίνησιν τών βολίδων, δτι αΰτη φέρεται δε
ξιά ή άντιθέτως, άναλόγως τής φοράς τών αύλακίων τής κάννης τοϋ χρησιμοποιη- 
θέντος δπλου (δπλον δεξιόστροφον—δπλον άριστερόστροφον).

3 )  'Ό τι ό έποστρακισμός έπί συνήθων έδαφών καί έπιφανειών έπί τοϋ κοινοΰ 
τύπου βολίδων λαμβάνει χώραν έπί πτώσεως υπό γωνίαν έλάσσονα τών 15ο—20ο 
άλλά καί δτι είναι ούχί σπάνιος ό έποστρακισμός κατόπιν μικράς είσδύσεως τής βο
λίδος έντός τοϋ έδάφους ή καί άλλης τίνος εύδιατρήτου έπιφανείας.

4 )  "Ο τι αΐ βολίδες μέ στρογγύλην κορυφήν ύπόκεινται εύκόλως είς έποστρα- 
κισμόν, έν άντιθέσει προς τάς έχούσας πεπλατυσμένην κορυφήν, αίτινες τείνουσιν 
μάλλον είς εϊσδυσιν.

5 )  "Ο τι είς τάς περιπτώσεις έποστρακισμοΰ έκάστη γωνία προσπτώσεως 
(είς τό σημεΐον είς δ συμβαίνει ό έποστρακισμός) έχει άντίστοιχον γωνίαν άναπηδή- 

σεω ς καί τοΰτο τόσον ώς προς τήν έννοιαν τοϋ οριζοντίου έπιπέδου δσον καί τήν τοϋ 
κατακορύφου. Συνεπώς έκ τής άναπηδήσεως δυνάμεθα νά συναγάγωμεν τήν γωνίαν 
προσπτώσεως κατά προσέγγισιν τοϋ δεδομένου τούτου έάν έπί περιπτώσεώς τίνος 
γνωρίσωμεν τό σημεΐον είς δ έλαβε χώραν ό έποστρακισμός καί τήν άκριβή θέσιν, 
είς ήν ό άνθρωπος έπλήγη ύπό τής έποστρακισθείσης βολίδος είναι δυνατόν μέ τινα 
προσέγγισιν νά όρίσωμεν τήν ήν εΐχε ή βολις διεύθυνσιν προ τοϋ έποστρακισμοΰ αύ- 
τής· αύτονόητον δτι τό τοιοΰτον άφορά περίπτωσιν άπλοΰ έποστρακισμοΰ.

6 ) Αί τιμαί γωνίας άναπηδήσεως δι’ έκάστην γωνίαν προσπτώσεως προσ
διορίζονται πειραματικώς δι’ έκαστον είδος δπλου καί διά πυρομαχικών τοΰ ίδιου 
τύπου.



ΔΙΑ  ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ί1)
'Υπό τοϋ Συμβούλου της ’Επικράτειας,
Καθηγητοΰ καί Πρυτάνεως της Παντείου

_________________ Ά νω τά της Σχολής Πολιτικών ’Ε π ι σ τ η μ ώ ν --------------------------------
κ. M IX . ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά την εναρξιν τών μαθημάτων τοϋ τρέχοντος ακαδη
μαϊκού έτους ό Πρύτανις της Παντείου Άνωτάτης Σχολής 
Πολιτικών ’Επιστημών κ. Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ώμίλη- 
σεν προς τούς νέους φοιτητάς, ευχηθείς έν άρχή είς αύτούς τό 
καλώς ώρισαν είς τήν Στέγην της Σχολής. Ακολούθως άνέ- 
γνωσεν τό πρόγραμμα τών μαθημάτων, τα όποια θά άκολου- 
θήσουν, καί κατόπιν έθιξε τό ζήτημα τοϋ πνευματικού καί 
επαγγελματικού προσανατολισμού, ό όποιος συντελεΐται βα- 
Θμηθόν διά τόν νέον πού άρχίζει την σπουδήν μιας έπιστήμης. 
Καί συνέχισεν ώς έξής :

Δ ι’ αυτό καί τό πρόγραμμα τής διδασκαλίας είς τήν Σχολήν ταύτην είναι οΰτω 
συγκεκροτημένον, ώστε νά είσάγη μέν καί ένημερώνη τούς σπουδαστάς είς τα 
προβλήματα τής νομικής καί τής οικονομικής έπιστήμης, άφοϋ όμως προηγουμένως 
έξασφαλίση τήν εύρυτέραν καί γενικήν αυτών κατάρτισιν καί μόρφωσιν διά τής εισα
γωγής αυτών είς τάς έννοιας τής φιλοσοφίας, τής κοινωνιολογίας καί τής ιστορικής 
έπιστήμης.

Τοιοΰτον κύκλον μαθημάτων, μετέχόντα κατά σύμμετρον καί άρμονικήν άνα- 
λογίαν τής φιλοσοφίας, τής κοινωνιολογίας καί τής νομικής καί οικονομικής έπιστή
μης δέν έ'χει νά έπιδείξη άλλη Ά νω τάτη Σχολή είς τήν χώραν μας, τούτο δέ αποτελεί 
έναν τίτλον υπερηφάνειας διά τήν Σχολήν μας. ’Ιδίως, μέγα πλεονέκτημα δι’ ύμας 
πού σπουδάζετε είς τήν Σχολήν αυτήν είναι ότι, ή συμμετρική αύτή σύνθεσις μαθη
μάτων άνηκόντων είς τρεις διαφόρους κατηγορίας, δύναται νά σας διευκολύνη βρα
στερ ό ν  είς τόν οριστικόν έπαγγελματικόν προσανατολισμόν σας, προσανατολισμόν 
είς τόν όποιον δέν έχουν ώρίμως καταλήξει οί περισσότεροι άπό τούς νέους τήν στιγ
μήν πού εισέρχονται είς μίαν Άνωτάτην Σχολήν. Καθώς δηλαδή θά παρακολουθήτε 
παραλλήλως τούς διαφόρους τούτους κλάδους τών μαθημάτων, τά νομικά, τά οικο
νομικά, τά φιλοσοφικά καί κοινωνιολογικά,· θά έχετε τήν ευκαιρίαν νά διαπιστώσητε 
βαθμιαίως καί σταθερώς, τήν άληθή κλίσιν προς τήν οποίαν σάς φέρουν οί πνευματικαί 
καί ψυχικαί προτιμήσεις σας καί νά έκλέξετε τήν έπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν, 
ή  οποία άντιστοιχεΐ προς τήν κλίσιν σας. Ούτω, θά έκλέξητε άνέτως, κατά τήν διάρ
κειαν τών σπουδών σας, έάν θά γίνετε νομικοί καί δικασταί, έάν θά γίνετε οικονομο
λόγοι ή κοινωνιολόγοι ή δημοσιογράφοι καί διπλωμάται καί πολιτικοί.

Διότι πράγματι, τήν κλίσιν αύτήν θά αίσθανθήτε βαθμηδόν νά κατευθύνη τάς 
προτιμήσεις σας, όλονέν έντονώτερον καί σαφέστερον καθώς θά προχωρείτε είς τάς 
μ,ελέτας σας. Τώρα, πού είσθε είς τήν αρχήν ομοιάζετε μέ τούς ταξιδιώτας έκείνους, 
διά τούς οποίους ό γάλλος συγγραφεύς Ά ντρέ Μωρουά έκαμε τήν έξής παρατήρησιν. 
Έ τα ξίδευε κάποτε μέ.τόν σιδηρόδρομον, καθώς δέ ό συρμός διήρχετο άπό ένα έκτε- 
ταμένο τοπεΐον, παρετήρησεν οτι όλοι οί ταξιδιώται έδειξαν μέγα ένδιαφέρον διά τήν 
χώραν άπό τήν οποίαν διήρχοντο, άλλά έκαστος μέ τόν ίδικόν του τρόπον. Ό  ένας είπε:

— Πόσον γόνιμα έδάφη έχει αύτή ή χώρα.
"Ενας άλλος παρετήρησε :
— Τό χρώμα τής γής αυτής άποδεικνύει ότι έδώ θά υπάρχουν μεταλλεία.

(1) ’Απόσπασμα άπό τήν προσφώνησιν προς τούς νέους φοιτητάς της Παντείου Σχο
λής, κατά τήν επίσημον ύποδοχήν των, άρχάς τού τρέχοντος άκαδημαϊκοΰ έτους.
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Καί ένας τρίτος είπε :
— Τ ί ωραία χρώματα πού έχει αύτο το τοπεΐον.
Αυτό σημαίνει ότι είς ένα καί το αύτο άντικείμενον, έκαστος (ανακαλύπτει. 

καί εκτίμα ιδιαιτέρως το στοιχείον εκείνον πού άντιστοιχεΐ περισσότερον είς την προ
σωπικότητά του, είς την ψυχοσύνθεσίν του καί είς τήν νοοτροπίαν του.

Είς την βαθμιαίαν αύτήν εκλογήν καί τον προσανατολισμόν σας θά έχετε οδη
γούς καί συμβούλους τούς καθηγητάς σας, οί όποιοι θά σας οδηγήσουν είς το άσφα- 
λέστερον τέρμα. ’Αλλά, προσέξατε : Κατά τήν άνίχνευσι>ν τής κλίσεως καί τοϋ προσα
νατολισμού σας, δεν έπιτρέπεται ή τυχόν ιδιαιτέρα κλίσις σας προς τά μαθήματα 
ώρισμένου κλάδου, νά σάς όδηγήση ούδέ είς σχετικήν παραμέλησιν έστω καί ένός μαθή
ματος τού άλλου κλάδου.Όχι. Διότι δλα τά μαθήματα άποτελοΰν εν αρμονικόν σύνο- 
λον, καί αί πολιτικαί έπιστήμαι έν τώ  συνόλω των άποτελοΰν άκριβώς αύτήν τήν ώραίαν 
σύνθεσιν, ή όποια άπαιτεΐ τήν σύμμετρον καί άρμονικήν άπόκτησιν όλων των γνώ
σεων, αί όποΐαι περιλαμβάνονται είς αύτάς. Κάποτε έρώτησαν τον Μπετόβεν, ποιον 
μουσικόν δργανον είναι κατά τήν γνώμην του τό καλύτερον. Καί έκεΐνος άπήντησεν.

—'Ολόκληρος ή ορχήστρα.
Τούτο σημαίνει δτι ή σπουδή σας εδώ δεν πρέπει νά διασπασθή, ούδέ νά είναι 

άνισος καί άσύμμετρος, άλλά πρέπει νά ύποβληθή είς μίαν αύστηράν πειθαρχίαν 
τής όποιας βάσις καί θεμέλιον θά είναι ή μελέτη.

Διότι, πράγματι,—καί είς αύτο τό σημεΐον άκριβώς θέλω νά έπιστήσω κατ’ 
εξοχήν τήν προσοχήν σας—τό θεμέλιον τής εργασίας σας έδώ πρέπει νά είναι ή 
μ ελέτη , ή συνεχής καί άδιάκοπος μελέτη. Γνωρίζω πόσον είναι δύσκολον καί ενίοτε 
σκληρόν, νά έπιβάλλετε είς τον έαυτόν σας τήν μελέτην καί νά στερείτε τον εαυτόν 
σας άπό χαράς καί διασκεδάσεις, αί όποΐαι θεωρούνται δτι είναι τής νεότητος ό κλή
ρος. "Ομως έάν κατορθώσετε νά πειθαρχήσετε εύθύς άπό τά πρώτα βήματα τών σπου
δών σας είς τό καθήκον καί νά άφοσιωθήτε κατά τό προσήκον μέτρον είς τήν μελέτην, 
σάς βεβαιώνω δτι δεν θά στερηθήτε καμμίαν χαράν. Διότι ή τάξις είς τήν ζωήν και 
ή άφοσίωσις είς τό καθήκον άφήνει πάντοτε καιρόν διά τά δώρα τής ζωής, άλλά προ
πάντων προσθέτει είς τήν ζωήν μας μίαν νέαν άγνωστον διά τούς άλλους χαράν, τήν 
χαράν δτι τηρούμε τό καθήκον μας καί βαδίζομεν σταθερά προς τον σκοπόν μας. ’Εάν 
αύτήν τήν ώραίαν τάξιν καί πειθαρχίαν επιβάλλετε είς τον έαυτόν σας, σάς βεβαιώ, 
άγαπητοί σπουδασταί, δτι θά έχετε ήδη κερδίσει τήν πρώτην μάχην, είς τον άγώνα 
διά τήν επιτυχίαν σας είς τήν ζωήν, καί ή μάχη αύτή είναι σχεδόν πάντοτε άποφασι- 
στική καί έξασφαλίζει τήν τελικήν επιτυχίαν είς τον βίον τού άνθρώπου.

Νά έργάζεσθε λοιπόν μέ έπιμονήν καί μέ σταθεράν προσπάθειαν διά τήν έπιτυ- 
χίαν τών σπουδών σας, άλλά καί διά τήν επιτυχίαν κάθε σκοπού σας είς τήν ζωήν, 
καί νά μή άπογοητευθήτε ποτέ άπό τά έμπόδια, τάς άντιξόους περιστάσεις ή καί άπό 
ένδεχομένας προσωρινάς άποτυχίας, ή γενικώς άπό τάς δυσκολίας τής ζωής. Ό σ τ ις  
άγαπά τούς νέους δέν πρέπει νά εύχεται είς αύτούς επιτυχίας εύκόλως άποκτωμένας. 
Ή  επιτυχία πού άπεκτήθη εύκόλως, εύκόλως έπίσης δύναται νά καταρρεύση. Ε ίς 
τούς νέους πρέπει νά εύχώμεθα άγώνας, άγώνας σκληρούς καί γενναίους πού σφηρα- 
λατοΰν τον χαρακτήρα καί καθιστούν τό πνεύμα σοβαρόν καί τήν ψυχήν στερεάν καί 
χαλυβδίνην. Ό  νέος, πού έδοκιμάσθη καί είργάσθη μέ σκληράν πειθαρχίαν διά νά 
προοδεύση, έχει άποκτήσει άύτοπεποίθησιν καί σταθερότητα καί ή ψυχή του έχει 
τήν σκληράν καί σοβαράν οψιν τού βράχου, πού έπί μακρόν χρόνον άντέστη είς τάς 
θυέλλας καί τάς καταιγίδας τού πελάγους.

Νά πιστεύετε είς τήν ειλικρινή εργασίαν καί είς τον έντιμον μόχθον, ώς μονα
δικόν μέσον έπιτυχίας είς τήν ζωήν. Προ πάντων, μή όλιγοπιστήσετε, δταν ίδήτε, 
δτι κάποιος κατώρθωσε νά έπιτύχη κάτι χωρίς μόχθον, καί χωρίς προσπάθειαν. 
Έπιτυχίαι άποκτώμεναι διά τής εύνοιας ή διά τής πλαγίας όδοΰ ήμπορεΐ βεβαίως είς 
τάς ήμέρας μας νά άπαντώνται, άλλά βεβαιωθήτε δτι δέν δίδουν χαράν είς τόν άνθρω-
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7tov. Είναι έπιτυχίαι σκοτειναί, χωρίς λάμψιν, έπιτυχίαι πού κατά βάθος ταπεινώνουν 
τον άνθρωπον καί τον έξομοιώνουν μέ τούς άπατεώνας. Έ ν ω  ό έπιτυχών διά της άξίας 
•του έχει πάντοτε τό μέτωπον ύψηλά καί δοκιμάζει τήν ύπερτάτην ευτυχίαν τοϋ άν- 
θρώπου πού επέτυχε μέ τάς ίδικάς του δυνάμεις. Οί ρωμαίοι ώνόμαζαν homo novus, 
■νέον άνθρωπον, έκεϊνον πού έπετύγχανεν διά μόνης της εργασίας του, χωρίς πατραγα
θίας καί χωρίς ξένας υποστηρίξεις. Καί πραγματικά, οί άνθρωποι, πού άναδεικνύονται 
■διά της έντιμου καί δημιουργικής έργασίας των καί μόνης, είναι άληθινοί «νέοι άν
θρωποι», δηλαδή νέον πολύτιμον ύλικον διά τήν άνθρώπίνην κοινωνίαν.

Θά ήθελα νά έπιμείνω έπί τοϋ σημείου αότοϋ. 'Ένα μέρος της νεανικής σας ζωής 
•το έχετε περάσει εις έποχήν τεταραγμένην καί εις τήν ψυχήν σας μένουν ’ίσως άκόμη 
τά  ϊχνη τής συμφοράς καί τής ήθικής συγχύσεως, ή οποία έκάλυψεν έπί έτη τάς κοι
νωνίας των άνθρώπων. ’Ακόμη δεν έχουν λείψει οί άπιστοι, οί έπιτήδειοι, οί φιλόδοξοι, 
■αυτοί πού θεωρούν ώς ευφυΐαν τό νά καταστρατηγούν τούς νόμους καί νά καταδολιεύ
ονται τήν κοινωνικήν έμπιστοσύνην διά νά έπιτυγχάνουν εύκολους έπιτυχίας. Σείς, 
αγαπητοί νέοι σπουδασταί νά μή δίδετεπίστιν εις τά κηρύγματα τής εύκολου έπιτυχίας. 
Θά σάς άναφέρω μίαν σκηνήν άπό τό άθάνατον έργον τοϋ Γκαϊτε, τον Φάουστ. "Οταν 
ό Μεφιστοφελής έλαβε τήν θέσιν τοϋ σοφοΰ Φάουστ, τί εΐπεν είς τον νεαρόν σπουδα
στήν πού τον έπλησίασε καί τοϋ έζήτησε τάς συμβουλάς του; Τοϋ είπε : «Θά σέ δι- 
»δάξω νά γνωρίζεις τό καλόν καί τό κακόν, θά σέ διδάξω νά γίνης ΐσος μέ τούς Θεούς». 
’ Ιδού ή άπατηλή ύπόσχεσις τής εύκολου καί άκόπου έπιτυχίας. "Ομως ό αληθινός 
•διδάσκαλος, ό σοφός Φάουστ εΐπεν είς τον ίδιον αύτόν νέον σπουδαστήν: «Τό μόνο πού 
» ήμπορώ νά σοΰ δώσω, είπε, είναι ή μέθοδός μου καί αί συμβουλαί μου. Τήν πείραν 

. » καί τήν γνώσιν δέν ήμπορεΐς νά τήν άποκτήσης παρά μόνον μέ τήν ίδικήν σου μακράν, 
)) βραδεΐαν καί σκληράν μαθητείαν σου είς τήν ζωήν, είς τήν έργασίαν καί τήν μελέτην».

'Η  έργασία λοιπόν καί ή μελέτη πρέπει νά είναι ό μόνος δρόμος προς τήν έπι- 
τυχίαν. Καί βεβαιωθήτε ότι μέ τον δρόμον αύτόν θά φθάσετε είς τό ευτυχές τέρμα οχι 
μόνον άσφαλέστερον, άλλά άκόμη καί ταχύτερον άπό τούς άλλους, πού κατέχονται 
■άπό άνυπόμονον καί μή εύσυνείδητον φιλοδοξίαν.

Είναι δέ άνάγκη νά γνωρίζετε ότι ή μελέτη καί ή έργασία διά νά είναι άποδοτι- 
:καί, δέν έπιδέχονται διακοπάς καί συμβιβασμούς. 'Η  έργασία πρέπει νά είναι καθη
μερινή, κανονική καί συνεχής. Λέγουν ότι ό Έ μ ίλ  Ζολά είχε χαράξει είς τό γραφεΐον 
-του τό άρχαϊον παράγγελμα : «nulla dies sine linea»: ούτε μία ήμέρα χωρίς νά γράψη 
μίαν γραμμήν, ή μίαν σελίδαν άπό τά έργα του. Τοΰτο σημαίνει ότι κάθε ήμέραν, 
χωρίς έξαίρεσιν, πρέπει νά μελετά κανείς καί νά έργάζεται, έξασφαλίζων ουτω μίαν 
γόνιμον συνέχειαν καί συνοχήν είς τήν πνευματικήν του προσπάθειαν. Θά ύπάρξουν 
βεβαίως ήμέραι, όπου θά αισθάνεται κανείς κόπωσιν, όπου δέν είναι πρόθυμος νά 
μελετήση. Τόσον τό χειρότερον, λέγουν οί ψυχολόγοι. ’Εάν δείξη κανείς έπιείκειαν 
-είς τον εαυτόν του κατά τήν στιγμήν αύτήν τής άδυναμίας καί εΐπη «σήμερον είμαι 
» κουρασμένος, αύριον θά έργασθώ τό διπλάσιον», ή έπιείκεια αυτή θά έπαναληφθή 
μοιραίως καί τήν έπομένην καί εύκόλως θά κερδίση έδαφος καί ό άνθρωπος γίνεται 
ουτω εύκολος λεία τής οκνηρίας καί τής άνικανότητος προς έργασίαν.

Ν’ αποκτήσετε λοιπόν τήν εξιν τής έργασίας καί ή έργασία νά σάς γίνη δευ- 
τέρα φύσις.

Διά νά γίνη όμως αύτό, χρειάζεται καθώς σάς είπα ήδη, νά ύ π ο τ ά ζ ε τ ε .  
τον εαυτόν σας είς μίαν αύστηράν πειθαρχίαν, πειθαρχίαν προς τάς ύποχρεώσεις σας 
έν γένει, πειθαρχίαν είς τούς κανονισμούς, πειθαρχίαν είς τούς προϊσταμένους σας καί 
τούς διδασκάλους σας.

Καί έδώ άκριβώς γνωρίζω ότι θίγω ένα πολύ εύαίσθητον σημεϊον τής ψυχολο
γίας σας.

Γνωρίζω ότι είς τήν ήλικίαν σας, τήν χρυσήν ήλικίαν των ονείρων καί τής 
φαντασίας, ή ροπή προς τήν έλευθερΐάν καί τήν ανεξαρτησίαν είναι μεγάλη καί άκα-
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ταμάχητος. Γνωρίζω δτι οί σοφοί νόμοι της φύσεως έχουν καταστήσει την νεολαίαν 
σημαιοφόρον πάσης κινήσεως προς την ελευθερίαν καί εναντίον πάσης άδίκου καταπιέ- 
σεως. Διά τοϋτο πάσα προτροπή προς πειθαρχίαν δημιουργεί συνήθως ψυχολογικόν 
συμπλήρωμα τό όποιον εμβάλλει τον νέον εις δεινήν αμηχανίαν.

Σπεύδω λοιπόν να σάς εϊπω δτι τίποτε δεν προάγει τόσον τήν ελευθερίαν καί την 
ανεξαρτησίαν τοΰ άνθρώπου δσον ή πειθαρχία εις τούς νόμους, καί ή πρόθυμος έκπλή- 
ρωσις των καθηκόντων καί των υποχρεώσεων μας. "Οσον περισσότερον πιστεύει τις 
εις τήν έλευθερίαν καί τήν δημοκρατίαν, τόσον προθυμότερον υπακούει εις τούς νόμους 
καί εις τούς κανονισμούς. Καί άντιστρόφως, δσον προθυμότερον αί πολΐται συμμορ- 
φοϋνται προς τά καθήκοντά των τόσον πληρέστερον εξασφαλίζεται μία γνησία έλευ- 
θερία δι’ δλους. ’Ενώ δπου οί πολΐται, καί ιδιαιτέρως οί νέοι, δυστροποΰν νά συμμορ
φωθούν προς τάς ύποχρεώσεις των, έκεΐ ή άπειθαρχία οδηγεί εις τήν άναρχίαν, δηλαδή 
εις τήν κατάργησιν της ελευθερίας. Διότι έάν ή έλευθερία είναι έμφυτος άνάγκη τού 
άνθρώπου, όμως καί ή τάξις καί ή πειθαρχία είναι συμφυής άνάγκη πάσης άνθρωπίνης 
κοινωνίας. Καί εΐμεθα άληθινά πολιτισμένοι άνθρωποι μόνον όταν κατορθώνωμεν νά 
συμφιλιώσωμεν τήν έλευθερίαν μέ τήν πειθαρχίαν. "Ενας άπό τούς μεγαλυτέρους γερ- 
μανούς φιλοσόφους έλεγεν: «'Όταν μάθωμεν νά πειθαρχώμεν οχι άναγκαστικώς, άλλά 
συνειδητώς καί προθύμως, τότε ή πειθαρχία μας αυτή είναι μία άπόδειξις γνήσιας 
έλευθερίας καί ανεξαρτησίας».

Σάς δίδομεν λοιπόν τό χέρι, αύτήν τήν στιγμήν, άγαπητοί σπουδασταί, διά νά 
πορευθώμεν μαζί τον εύθύν καί τίμιον δρόμον τής πειθαρχικής έργασίας καί τής μελέ
της. Νά εΐσθε βέβαιοι δτι θά σάς όδηγήσωμεν μέ άσφάλειαν, διότι ό δρόμος αυτός, 
πρέπει νά τό πιστεύσητε, μάς είναι άρκετά γνώριμος καί μάλιστα ή γνωριμία του 
μάς έχει στοιχίσει καί εις ήμάς τούς ίδιους σκληράς προσπάθειας.

' Η ζωή παρέρχεται ταχεία ώσάν ένα δνειρον, καί, μολονότι έχουν παρέλθει έτη 
πολλά άπό τότε, δμως νομίζομεν δτι είναι άκόμη χθεσινή ή ημέρα, κατά τήν οποίαν 
έκαθήμεθα καί ήμεϊς εις τά φοιτητικά έδώλια καί ήκούαμεν μέ εύσυνείδητον προσο
χήν τάς παραινέσεις σεβαστών διδασκάλων πού μάς έδιδον συμβουλάς καί μάς παρώ- 
τρυναν είς τήν μελέτην, τήν συνεχή καί μέχρις αύταπαρνήσεως φθάνουσαν μελέτην. 
Φαίνεται λοιπόν δτι εΐσακούσαμεν κάπως τάς συμβουλάς έκείνας καί γνωρίζομεν δτι 
έχουν έπαρκώς δοκιμασθή. Καί δέν σάς άποκρύπτω δτι αυτήν τήν στιγμήν όραματι- 
ζόμεθα μίαν μακρινήν μελλοντικήν ήμέραν, κατά τήν οποίαν θά έχετε δρέψει τούς 
καρπούς των κόπων σας καί θά έχετε διακριθή εις τήν υπηρεσίαν τής κοινωνίας καί 
τής πατρίδος.

"Ενας βιογράφος τοΰ Φραγκλίνου Ροΰσβελτ διηγείται δτι μίαν ήμέραν, δπου ά 
Πρόεδρος τής ’Αμερικανικής Δημοκρατίας έκύτταζεν άπό τό παράθυρον τού γραφείου 
του τά παιδιά πού έπαιζαν έξω εις τό πάρκον τού Λευκού Οΐκου, τοΰ εϊχεν εΐπει :

— Συγκινοΰμαι βαθύτατα δταν σκέπτομαι, δτι όποιοδήποτε άπό αύτά τά παιδιά 
έχει τήν δυνατότητα νά γίνη μίαν ήμέραν Πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πολιτειών καί 
νά καθίση εις αύτό έδώ τό γραφεΐόν μου, άρκεΐ νά έργασθή μέ πίστιν καί μέ ειλικρί
νειαν εις τήν ζωήν του. Διότι ή δημοκρατία έχει γίνει άκριβώς διά νά βραβεύη τούς 
τίμιους, τούς άξιους καί τούς εργατικούς.

Καί είς αύτά, προσθέτω έγώ τώρα, άγαπητοί σπουδασταί:
’Ανάμεσα είς σάς, τούς νέους σπουδαστάς, ασφαλώς υπάρχουν οί εξαιρετικοί, 

οί άξιοι, οί τίμιοι καί οί εργατικοί, πού θά διαλάμψουν μίαν ήμέραν είς τον στίβον 
τής επιστήμης καί τής πολιτικής καί θά άνακηρυχθοΰν άξιοι τής τιμής τών συμπολιτών 
των καί τής εύγνωμοσύνης τής Ελληνικής Πατρίδος.

Καί ή Σχολή μας θά είναι υπερήφανη δι’ αύτούς, καθώς είναι αύτήν τήν στιγμήν 
υπερήφανη καί στοργική δι’ δλους υμάς, πού ξεκινάτε τώρα διά τήν ώραίαν καί 
φωτεινήν πορείαν είς τον δρόμον τής ’Επιστήμης καί τής Προόδου.



ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΒΑΘΡΟΝ ΤΗΣ ΑΝΕΥ 
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΣ "Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
--------------------------------------------------- Ύ πό χ. Ε  ■ ΧΑ Ν Δ ΡΗ  ----------------------------------------- ---------

Ά π δ  τά δεδομένα της 'Ιστορίας τοΰ δικαίου των λαών προκύπτει, οτι δεν ήτο 
άνέκαθεν νοητή ή ευθύνη της διοικήσεως έκ των πράξεων αύτής των άντιτιθεμένων 
προς τήν έννομον τάξιν, πολύ δέ μάλλον εύθύνη διά τάς άνευ πταίσματος της διοική- 
σεως καί έκ νομίμων ένεργειών αύτης προελθούσας ζημίας εις τούς διοικουμένους.

Μόνον άφ’ ής έδημιουργήθη ή έννοια της πολιτείας δικαίου ένεφανίσθη έν τώ  
πολιτικώ βίω ή αρχή της έν γένει ευθύνης τής διοικήσεως, πολύ δέ ύστερον ή αρχή 
της άνευ πταίσματος ευθύνης αύτης.

'Η  δέ έννοια της πολιτείας δικαίου είναι δημιούργημα των νεωτέρων χρόνων, 
ήτοι των μετά τήν Γαλλικήν έπανάστασιν. "Οταν είς τάς φλόγας τής Γαλλικής έπα- 
ναστάσεως έκάη τό άπολυταρχικον καθεστώς τής ήπειρωτικής Ευρώπης, εις τήν 
άπομείνασαν στακτήν εύρέθη το βρέφος τής πολιτείας δικαίου έπί λίκνου έξ οστών 
τοΰ M ontesquieu.

Διά τής καθιερώσεως δέ τής πολιτείας δικαίου (εκεί τουλάχιστον δπου καθιε- 
ρώθη) έπετεύχθη άφ’ ένος μέν χωρισμός καί διάκρισις τών έξουσιών (puissance 
le g is la t iv e : νομοθετικής, puissance exegutice : εκτελεστικής καί τής puissance 
de ju g er : δικαστικής) καί άφ’ έτέρου ύποταγή τής διοικήσεως είς τον νόμον, ώς 
συνέπεια τής διακρίσεως τών έξουσιών. (J )

'Η  διάκρισις δηλαδή τών έξουσιών, διά τής δυνατότητος έλέγχου τής μιας 
εξουσίας ύπό τής άλλης ήν καθιεροΐ, καταλήγει είς τήν άρχήν τής νομιμότητος τής 
διοικήσεως.

Κατ’ αύτον τον τρόπον το νεώτερον κράτος δέν διαθέτει άπεριόριστον κυριαρ
χίαν, άλλ’ ώργανωμένην, έλεγχομένην καί περκυρισμένην τοιαύτην. ( 2)

Δημιουργεΐται λοιπόν δυνατότης εύθύνης τής διοικήσεως έκ τών πράξεων αυτής 
μόνον έφ’ δσον εύρισκόμεθα ένώπιον κράτους δικαίου ( 3 ), ήτοι κράτους είς δ αί δηλώ
σεις τής βουλήσεως τών κυβερνώντων έχουσιν ίσχύν καθ’ δ μέτρον είναι σύμφωνοι 
προς κανόνα δικαίου. 'Η  δράσις άρα τοΰ κράτους δικαίου περιορίζεται ύπό δικαίου 
ύπερκειμένου. (4)

’Αλλ’ έάν διά τών άνωτέρω κατέστη σαφές ποιον είναι τό θεμέλιον τής εύθύνης 
τής διοικήσεως έκ τών παρανόμων πράξεων αυτής, έρωτάται : ποιον τό βάθρον τής 
άντικειμενικής εύθύνης τής διοικήσεως ;

Κατ’ άρχήν ας δανεισθώμεν τον φιλοσοφικόν στοχασμόν τοΰ ίδιωτικοΰ δικαίου, 
ίνα ίδωμεν πώς θεμελιοΰται ή άντικειμενική εύθύνη έκεϊ.

Όμολογουμένως δέν ύφίσταται σήμερον ή άπεριόριστος άντικειμενική εύθύνη

(1) ’Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς ,  Πολιτικά Δ ' ια' παρ. 1 (ένθα διδάσκει δτι ή πολιτεία έκ τριών 
μορίων συνίσταται: τοΰ βουλευομένου περί τών κοινών, τοΰ περί τάς άρχάς, τοΰ δικάζοντος) M o n 
t e s q u i e u  De l ’esprite des lois Κεφ. V I (il faut que pouvoir que pouvoir arrete le pou- 
voir : ή έξουσία νά δεσμεύη τήν έξουσίαν) Στασινόπουλος, Μαθήματα Διοικ. Δικαίου (λίαν κατα
τοπιστικόν) Στρ. Άνδρεάδη, Στοιχεία Συντάγμ. Δικαίου 1953 σελ. 47. Χρ. Σγουρίτσα, Συνταγμ. 
Δίκαιον (δλα τά περί διακρίσεως τών έξουσιών).

(2) Στασινόπουλος, μαθήματα Διοικ. Δικαίου (είς τά περί διακρίσεως έξουσιών).
(3) Μ. Δένδιας, Διοικητικόν Δίκαιον τόμος Α' σελ. 147.
(4) Duguit 11 38.
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των πρωτογόνων λαών(5) . 'Η  άνθρωπιστική έκστρατεία τής'Ελληνικής φιλοσοφίας(6), 
ό «Ούμανισμός» ή άλλως « ’Ανθρωπισμός» μέσω της studia hum aniora (ήτοι τής 
μελέτης των Ελλήνων κλασσικών) καί τό συμμαχεϊσαν προς αύτά διά των πατέρων 
τής ’Εκκλησίας καί δή των Τριών'Ιεραρχών ( 7) χριστιανικόν δόγμα, ώδήγησαν εις τήν 
ψυχολογικήν ερευνάν αν προηγήθη πταίσμα διά τον καταλογισμόν ευθύνης.

Παραλλήλως όμως ό χριστιανικός κοινωνισμός άπήτησεν κοινωνικήν άλληλεγ- 
γύην καί άνακούφισιν καί εις την περίπτώσιν καθ’ ήν δέν ύφίσταται μέν πταίσμα παρά 
τ ώ  πράττοντι προκαλεΐται όμως ζημία καί δυστυχία εις τον πληττόμενον. Οΰτω δέν 
κατίσχυσεν μέν ή υποκειμενική ευθύνη, ή οποία απαιτεί την υπαρξιν πταίσματος 
μόνον διά τον καταλογισμόν ποινής ή άποζημιώσεως, άλλά μία περιορισμένη άντι- 
κειμενικήεύθύνη ( 8) , άπαραίτητος ένεκα τών αύξηθέντων κινδύνων ζημιών, τούς οποίους 
διατρέχουν οί άνθρωποι καί αί περιουσίαι των (ή έπιτυχία αυτή τής άντικειμενικής 
εύθύνης ΐσω ς νά οφείλεται καί εις τό θετικιστικόν πνεύμα, πού έπηρεάζει την νομικήν 
σκέψιν άπό τού 19ου αΐώνος). Ουτω έλαττοΰται ή δυστυχία ή έκ τής άνευ πταίσματος 
ζημίας προκληθεϊσα. (9)

Μέ τάς άνωτέρω σκέψεις διευκολύνεται ή κατανόησις τής ζωηράς έπιστημονικής 
κινήσεως τών τελευταίων ετών περί τήν άντικειμενικήν εύθύνην τής διοικήσεως.

Πράγματι ή άντικειμενική εύθύνη τού ιδιωτικού δικαίου ήνοιξε τήν οδόν διά 
μίαν παρομοίαν εύθύνην τής διοικήσεως.

Τοιουτοτρόπως ή διοίκησις εύθύνεται ώς απλούς πολίτης 6χι μόνον διά τάς έκ 
πταίσματος, άλλά καί διά τάς άνευ πταίσματος αύτής προκληθείσας ζημίας, διότι 
σήμερον ή διοίκησις τών πλειόνων κρατών είναι διοίκησις κρατών νόμου, τούλάχιστον 
όπου ύφίστανται κράτη νόμου.

Κατά ταύτα έδημιουργήθησαν όρια διοικητικών ένεργειών, ούτως ώστε πάσα 
σχεδόν ενέργεια τής διοικήσεως νά ρυθμίζεται ύπό σχετικού νόμου. 'Ω ς έκ τούτου ό 
διοικούμενος έχει δικαίωμα νά άπαιτήση πράξιν ή παράλειψιν άπό τήν διοίκησιν. Τό 
δικαίωμα τούτο καλείται δημόσιον έξ ύποκειμένου δίκαιον, έπί τή βάσει τής ύπάρξεως 
ή μή τού οποίου ρυθμίζονται αί σχέσεις διοικήσεως προς τούς διοικουμένους καί συ
νεπώς καί τό θέμα τής εύθύνης τής διοικήσεως έκ τών νομίμων αύτής ένεργειών.

"Οσον άφορα τήν κάλυψιν τών έκ τών νομίμων ένεργειών τής διοικήσεως προελ- 
θουσών ζημιών ή νομολογία τού Γαλλικού Συμβουλίου ’Επικράτειας έφαρμόζουσα 
τήν αρχήν τής ίσότητος τών πολιτών έναντι τού νόμου κατευθύνεται προς τούς πό
ρους τής κρατικής όλότητος.

Προς τήν αρχήν τής ίσότητος τών πολιτών έναντι τού νόμου καί τής συνεισφο
ράς αύτών εις τά δημόσια βάρη άναλόγως τών δυνάμεών των, συνδέεται στενώς ή

(5) Jo rs  Kunkel, Fauconnet : L a  responsaiilite 6tude de sociologie, 1920 σελ. 101 και 
Π. Ζέπου «Εύθύνη» σελ. 33. Ά λ . Λιτζερόπουλος, τρία θεμελιώδη προβλήματα άστικής εύθύνης, 
•είς Άρχεΐον ίδιωτ. δικαίου, Ζ ' 164.

(6) Lipsius, Das attische R ech t u. R echtsver fahren τόμος II  (1912) σέλ. 653 Α ρ 
γείον φιλοσοφίας καί θεωρίας έπιστημών ια' σελ. 162.

(7) Περί τών άνθρωπιστικών έν γένει ιδεών τών τριών 'Ιεραρχών ίδέ: περ. « ’Ακτίνες» 
’Ιανουάριου 1955, Π . Ζέππου, οί Τρεις Ίεράρχαι πρώτοι γνήσιοι άνθρωπισταί καί I. Βουρβέρη, 
αί άνθρωπιστικαί ίδέαι Βασιλείου τοϋ Μεγάλου. ’Επίσης περί τοϋ ίδιου θέματος ίδέ: Boulenger, 
Sa in t Basile, A ux jeunes gens sur la  maniere de tirer provit des lettres helleniques (1935). 
Jaeger, Humanism and Theology (1943). Livingstone, Greek Ideals snd Modern Life Τριαν- 
ταφυλλόπουλος, Έλληνικαί νομικαί ίδέαι έν τώ Βυζαντινφ δικαίω Άρχεΐον Ίδ ιω τ. Δικ. 16, 1953 
σ. 151 έπ.

(8) Muller—Erziacli, Gefahrdungs haftum  u. Gefahztragung έν Archiv fur die zivi- 
list P raxis τόμος 109 (1912) σελ. 11 (ένθα έκτίθενται παραδείγματα άντικ. εύθύνης). Salleiles, 
κατά Massigli, Les travaux de R . Saleilles sur la theorie objective de la  resporisabilite extra  
contactuelle έν L ’ oeuvre Juridique de R . Saleilles 1914 σελ. 451.

(9) Couiello, κατά Pemogue I I I ,  άριθ. 174 Colin et Capitent, Coyrs elem de droit 
■civile Frangais I I I  (1935) άριθ. 183.
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θεωρία τοϋ κοινωνικού κινδύνου (theorie durisque social G etahrdungstheorie) 
ύποστηριζομένη ύπό των D uguit καί Zeze καί πολεμουμένη ύπό του Harou. (10)

'Ω ς  έκ τούτου ή αιτία ή καθιστώσα ολιγώτερον βαρεϊαν την κοινήν συνεισφοράν 
τήν εις κάλυψιν της έκ νομίμου ένεργείας της διοικήσεως προκληθείσης ζημίας, είναι 
ή ιδέα δτι έπιβάλλεται ή άνακούφισις τοϋ ζημιωθέντος διά της κοινωνικής άλληλεγ- 
γύης. "Οσον δέ ύψηλότερον χριστιανικόν φρόνημα έχει ένας λαός, τόσον ολιγώτερον 
βαρεϊαν αισθάνεται την έπιβάρυνσιν διά τήν ένίσχυσιν τοϋ ζημιωθέντος έκ της νομί
μου ένεργείας τής διοικήσεως.

Ά φοΰ ή χριστιανική ήθική καί ό χριστιανικός κοινωνισμός είναι μεστός άγάπης 
χαί κοινωνικής άλληλεγγύης.

’Ιδού πώς ή χριστιανική κοσμοθεωρία άποτελεΐ τό φιλοσοφικόν βάθρον τής 
•ανευ πταίσματος ευθύνης τής διοικήσεως. (u )

(10) Πρακτικά συζητήσεων έπιτροπής Ά σ τ . Κώδικος ένθα προετάθη ύπό τοϋ Τ  ρ ι α ν τ  α- 
• φ υ λ λ ο π ο ύ λ ο υ  θέσπισις διατάξεως άνάλογος προς τό άρθρον 1490 τοϋ σχεδίου Ουγγρικού 
Α .Κ . τοϋ 1914. Π. Ζ έ π ο ς, ή ίίνευ πταίσματος εύθύνη προς άποζημίωσιν, Άρχεϊον Ίδιω τ. 
Δικαίου Τ , 757. Γ . Φ ο ϊ λ ο ΰ περί έπαγγελματικοΰ κινδύνου καί τής σχετικής Έλλην. Νομοθε
σίας. Ά λ .  Λ ι τ ζ ε ρ ό π ο υ λ ο ς ,  τρία θεμελιώδη προβλήματα αστικής εύθύνης, Άρχεϊον Ίδιω τ. 
Δικαίου, Ζ ' 164. Κ ο υ σ ο υ λ α κ ο ς τ ό  ζήτημα τοϋ Ά σ τ . Κώδικος Έφημ. Έ λλ . Νομ. Ι Γ ' 127.

(11) Μ. Δένδιας, τό κράτος δικαίου καί αί πράξεις κυβερνήσεως. Aucic, Hauriou, Zeze 
Les principes generaux Duez, ένθ. άν. 37 έπ. 47 έπ. Pranand, Des la notion d’acte de gou- 
vernm ent, th. Paris 1920, 90.

To χάσμα π’ άνοιξε ό 
εύδύς έγιόμισ’ άνδη

Πόνος, θρήνος, οδύνη καί φρίκη θυμοφθόρα 
καί κλάμμα καί λυγμοί μέ σπαραξίκαρδα «γιατί;» 
βασίλειο έστησαν στήν όμορφη γαλάζια χώρα, 
π ’ άλλοτε ζοϋσε στής χαράς μέσα τή θεία πνοή.

*
'Ο  κόπος κι’ ό άνθρώπινος ίδρώς κάτω συντρίμματα· 
θειάφι, πίσσα καί μαΰρο κουρνιαχτό, τά θύματα 
τ ’ άνθρώπινα σκεπάζει, λειώνει καί μαυρίζει· 
οί ζωντανοί μοιρολογούν τή νέκρα πού σαπίζει 
κι’ άπραγοι σέρνονται μέ πόνο σύντροφο καί φρίκη, 
πάνω στή χώρα π’ άλλοτε κοσμούσε τον πλανήτη.

*
Μά ξάφνου νά! Μέσα στο σκότος τό βαθύ, μέσ’ τήν άχνά 
τοϋ έγκέλαδου, πού φθίνει, ένα γλυκό φως άρχινα, 
καθώς προβάλλει πύρινος Σταυρός, γύρω νά χύνη· 
κι’ άπλώνεται τότε παραδεισένια μιά γαλήνη, 
κι’ άρχίζουν τά συντρίμματα νά χάνωνται άπ’ έμπρός, 
κι’ ό πύργος τής ’Αγάπης κεΐ νά χτίζεται υψηλός!

Σ .  Χανδρής

σεισμός,
Συνέσεισας τήν γην καί συνετά- 
ραξας αύτήν* Ιασον τά συντρίμ
ματα αυτής δτι έσαλεύθη.

(Τα λ μ . 59,4)



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Π Ο ΡΕΙΑ Σ ΟΧΗΜ ΑΤΩΝ
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

'Υπό χ. Ν ■ Α ΡΧΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤΟ Υ, Άστυν. Δ)ντοΰ Α'

Τά πιο πολλά, άλλα και περισσότερο σοβαρά δυστυχήματα, γίνονται στα σταυ
ροδρόμια.

Αύτό συμβαίνει, γιατί οί οδηγοί δεν γνωρίζουν ή λησμονούν τις διατάξεις, 
περί προτεραιότητος πορείας των οχημάτων.

Οί διατάξεις αυτές καθορίζουν ότι :

Α '. ’Απόλυτη προτεραιότητα έχουν :
1. — Οί πυροσβεστικές άντλίες.
2 .  — Τά αυτοκίνητα πρώτων βοηθειών.
3. — Τά ειδικά αυτοκίνητα των ηλεκτρικών έταιρειών καί
4. — Τά άστυνομικά αύτοκίνητα.
“Οταν λοιπόν οδηγούμε τό αύτοκίνητό μας καί άκούσουμε τη σειρήνα ή τό 

καμπανάκι τών παραπάνω οχημάτων, οφείλουμε άμέσως νά σταθούμε στο δεξιό 
τοϋ δρόμου, κοντά στο πεζοδρόμιο καί νά περιμένουμε ώς πού'νά περάσουν αύτά γιά 
νά ξεκινήσουμε.

Πρέπει δέ νά ξεύρουμε, ότι ή ύποχρέωσίς μας αυτή όχι μόνον δημιουργεί ποι
νική ευθύνη σέ περίπτωση πού θά τήν παραβοϋμε, άλλά είναι πολύ ένδεχόμενο νά 
προκαλέση δυστύχημα, οπού μπορεί τό θϋμα νά είμαστε έμεϊς οί ίδιοι.—’Αφήνω, πού 
μιά τέτοια περίπτωση θά έχη ασφαλώς πολύ μεγαλύτερες συνέπειες, γιατί ή βραδύ
τητα στην άφιξι τών πυροσβεστικών άντλιών στον τόπο της πυρκαϊάς ή τών νοσο
κομειακών αύτοκινήτων στον τόπο ένός δυστυχήματος ή στο νοσοκομείο, καθώς 
καί τών αύτοκινήτων της ’Αστυνομίας στή θέσι όπου έγινε κάποιο έγκλημα, ή μπορεί 
νά στοιχίση τή ζωή πολλών άτόμων καί τήν επέκταση των υλικών ζημιών σέ μεγάλο 
βαθμό.

Β ' . Προτεραιότητα έπίσης έχουν :
1. — Οί πεζοί, όταν περνούν μέσα άπό τή ζώνη άσφαλείας, μέσα δηλαδή άπό τά 

καρφιά τών διαβάσεων πεζών.—καί
2. — Τά τράμ.
Είναι αύτονόητο ότι αύτό ισχύει κεΐ όπου δέν υπάρχει άστυφύλαξ ρυθμιστής 

τής κινήσεως ή φωτεινό σήμα, γιατί σέ εναντία περίπτωση πρέπει καί οί πεζοί καί οί 
οδηγοί τών τράμ νά συμμορφώνωνται μέ τά διδόμενα σήματα στάσεως καί πορείας.

Γ ' . Προτεραιότητα σέ διασταυρώσεις έχουν :
1. — Τά αύτοκίνητα, πού κυκλοφορούν σέ δρόμους μεγάλης κινήσεως. Τούς 

δρόμους·αύτούς τούς καθορίζει ή ’Αστυνομία σέ σχετική άπόφασή της.
2. — Στούς άλλους δρόμους, τής ίσόβαθμης κυκλοφοριακής κινήσεως, τήν· 

προτεραιότητα στο πέρασμα τήν έχει τό αμάξι, πού έρχεται άπό τά δεξιά.
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Στά κεντρικά σταυροδρόμια των ’Αθηνών υπάρχει άστυφύλαξ ή φωτεινό σήμα, 
πού δίνει άνάλογα καί κανονικά τήν προτεραιότητα πορείας, ώστε νά μη δημιουργηται

Α πόλυτη προτεραιότητα πυροσβεστικών αυτοκινήτων. Τα άλλα οχήματα
σταματούν.

ζήτημα. Σ έ περίπτωση δέ συγκροόσεως τήν εύθύνη θά φέρη φυσικά ό οδηγός του οχή
ματος, πού δέν συνεμορφώθη προς τό σήμα τοϋ άστυφύλακος ή τοϋ φανού.

’Αλλά στά άλλα σταυροδρόμια πού δέν ύπάρχει μήτε άστυφύλακας, μήτε φανάρι,

Σταυροδρόμι, όπου προτεραιότητα έχουν οί πεζοί καί τό  αυτοκίνητο που 
κινείται στά  δεξιά τοΰ άλλου . . .

πρέπει ό οδηγός νά προσέχη καί, αν μέν είναι άριστερά, ν’ άφήση τό προς τά δεξιά του 
όχημα νά περάση πρώτον, αν δέ είναι δεξιά, νά χρησιμοποιήση τό δικαίωμά του της 
πρωτοπορείας άλλά μέ προσοχή.

Δυστυχώς, ό κανόνας αύτός της πορείας σπανίως τηρείται, άλλά καί άφήνει 
πολλά κενά στήν περίπτωση συγκροόσεως, γιατί συχνά άμφισβητεϊται τό δικαίωμα 
της πρωτοπορείας, δεδομένου, ότι τούτο θεωρείται άναμφισβήτητο, όταν συντρέχουν
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καί άλλες προϋποθέσεις, δπως π.χ. ή ταχύτης του αυτοκινήτου, ή άπόστασις του καθε- 
νός άπδ τή διασταύρωσι κ.λ.π. κ.λ.π.

Γιαυτό, στην ’Αμερική, εύρέθη άπλούστερος, άλλα καί άσφαλής τρόπος ρυθμί- 
σεω ς του ζητήματος αότοϋ, της προτεραιότητος στις διασταυρώσεις.

Δηλαδή, κατεσκευάσθη ειδικό σήμα στάσεως «ST O P » τό όποιο τοποθετείται 
στους δρόμους έκείνους, πού δεν έχουν πρετεραιότητα, πού είναι όπως λέμε ίσόβαθμοι. 
Τ ό  σήμα αυτό υποχρεώνει τον οδηγό, πού ακολουθεί τό δρόμο στον όποιο είναι τούτο 
τοποθετημένο, να σταματήση, μόλις φθάσει στη διασταύρωσι μέ τον κύριο δρόμο και 
άφοϋ βεβαιωθή ότι δεν περνάει κανένα όχημα, να προχωρήση.

’Έ τσ ι σέ περίπτωση συγκρούσεως, είναι άπόλυτα καθωρισμένη ή ευθύνη, 
ή οποία θά βαρύνη εκείνον, πού δεν συνεμορφώθη προς τό σήμα «ST O P ».

Τέτοια σήματα άρχίσαμε να τοποθετούμε καί στην ’Αθήνα, σέ ώρισμένες πολύ 
επικίνδυνες διασταυρώσεις, μέ έξαιρετικώς καλά άποτελέσματα καί γι’ αύτό θά τις 
έπεκτείνωμε σύντομα στην πόλι.

Δ '. Προτεραιότητα σέ διασταύρωση μέ σιδηροδρομικές γραμμές :
Στις διασταυρώσεις μέ τις σιδηροδρομικές γραμμές, ή προτεραιότητα κινη- 

σεως άνήκει στά τραίνα.
Συνήθως, οί διασταυρώσεις αύτές έχουν φύλακες, πού φροντίζουν νά ειδοποιούν

Προτού περάσετε άπό μια σιδηροδρομική γραμμή, σταματήστε καί κυτταξτε 
δεξιά καί αριστερά, ύστερα προχωρήστε μέ μικρή ταχύτητα.

τά  αυτοκίνητα όταν πλησιάζουν τά τραίνα, τοποθετούν μάλιστα καί άλυσσίδες ή 
άλλο φράγμα.

'Υπάρχουν όμως καί διασταυρώσεις άφρούρητες, πού τις γνωρίζει κανείς μόνον 
άπό τό ειδικό διεθνές σήμα, πού τοποθετείται σέ μικρή άπόστασι άπό τή διασταύρωση. 
Οί διασταυρώσεις αύτές είναι πάρα πολύ έπικίνδυνες, έχουν δέ γίνει πολλά, τρομερά 
δυστυχήματα.

Γ ι’ αύτό άκριβώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή άπό μέρους των οδηγών αυτοκι
νήτων, οί όποιοι οφείλουν όταν πλησιάζουν σέ μιά τέτοια διασταύρωση νά κόβουν 
τελείω ς τήν ταχύτητα τού αύτοκινήτου, νά σταματούν έν άνάγκη γιά λίγο καί άφού 
βεβαιωθούν, ότι άπό μεγάλη άπόσταση δέν έρχεται σιδηρόδρομος νά περνούν.

Αύτές είναι οί κυριώτερες διατάξεις γιά τά σταυροδρόμια τής ’Αθήνας, πού, 
όταν θέλη κανείς νά τά περάση, πρέπει νά κάνη τρεις φορές τό σταυρό του, ε ίτε  
είναι διαβάτης, είτε επιβάτης ή οδηγός.



Ψ Υ Χ Ο Φ Υ Σ ΙΟ Λ Ο ΓΙΚ Α Ι Ε ΡΕ Υ Ν Α  I

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ 
TWN ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΜΝ ΠΑΗΓωΝ

—Πώς θεραπεύεται ό έρως διά τής υπνωτικής υποβολής. 'Ο ζων
τανός αίμάτινος σταυρός, πού ένεφανίσθη στο χέρι τής K a h l  
κατόπιν υποβολής. Πώς άποτυποϋνται τηλεπαθητικώς αί πληγαί 

ένός απομακρυσμένου προσώπου.

Ύ πό τοϋ Προέδρου της Έλληνι-
----------------------------------  κης Εταιρίας Ψυχικών Ερευνών ----------------------------------

κ. Α ΓΓΕ Λ Ο Υ  ΤΑΝ Α ΓΡΑ

Σ έ προηγούμενα άρθρα μιλήσαμε γιά τον ρόλο πού παίζει ή υπνωτική υποβολή 
στα έρωτευμένα πρόσωπα. Σήμερα συνεχίζομε επί τοϋ ίδιου θέματος.

Μέ τήν έπέμβασιν της υπνωτικής υποβολής ή κατάστασις των νοσηρών συμ
πτωμάτων υποχωρεί, ή ψυχική γαλήνη, τό θάρρος, ή χαρά τής ζωής, έπανέρχονται 
διά μιας, ενίοτε καί μετά μιάν μόνην συνεδρίασιν, καθώς μου συνέβη έσχάτως μέ τήν 
σύζυγον συναδέλφου πάσχουσαν άπό νοσηράν ζηλοτυπίαν. ’Εννοείται όμως ότι τό 
τελευταίου τοϋτο είναι άρκετά σπάνιον καί ένίοτε άπαιτεΐται συνεχής θεραπεία, 
επειδή παρετηρήθη ότι ολίγον καιρόν μετά τήν υπνωτικήν υποβολήν έπανέρχονται, 
καίτοι μειωμένα, τά φαινόμενα. Έ ν  τώ  μεταξύ όμως ή εμφανής βελτίωσις τής κατα- 
στάσεως, ύποβοηθουμένη άπό τήν τακτικήν παρακολούθησιν τοϋ ίατροΰ, κερδίζει 
πολύτιμον καιρόν καί έπιφέρει τήν μόνιμον θεραπείαν.

’Ίσ ω ς μίαν ήμέραν, όταν αί ίδέαι τάς όπόίας έκθέτομεν έπιβληθοΰν εις τον εύ- 
ρύτερον ιατρικόν κύκλον, ίδρυθοΰν άληθή ι ν σ τ ι τ ο ύ τ α  θεραπείας των ισχυρών 
ερωτικών ίδεοπαθειών, όπου ή ύπνωτική ύποβολή θά συνδυάζεται μέ όλα τά έκτε- 
θέντα φαρμακευτικά καί ψυχολογικά μέσα (ναρκοόπνωσις).

'Η  άτομική μου πάντως πείρα διά τήν θεραπείαν όμοιων καταστάσεων μ’ 
έπεισε άκραδάντως, ότι ό ψυχίατρος διαθέτει μέ τήν ύπνωτικήν ύποβολήν ισχυρότατου 
δπλον προκειμένου διά τούς ύποβλητούς οργανισμούς.

’Επανερχόμενος εις τήν Ελλάδα έκ Παρισίων διά τής «"Ανδρου» κατά τό 1927 
συνεταξίδευσα μετά τοϋ τότε βουλευτοΰ ’Α ττικής Ίωάννου Δ. Ράλλη, ό όποιος 
γενομένου λόγου περί ψυχοβολικών φαινομένων μοΰ άνέφερε τά έξής :

Εύρίσκετο ένα βράδυ είς Παρισίους μέ τον διευθυντήν τής ’Ηλεκτρικής Ε τ α ι 
ρείας Πωλογεώργην, όταν έπληροφορήθησαν άπό μικράς διαφημίσεις οτι ή Καλ, 
μέντιουμ, εύρίσκετο έκεϊ καί οί βουλόμενοι ήδύναντο νάπειραματισθοϋν. Τότε κινού
μενοι καί οί δυο άπό περιέργειαν έσπευσαν νά τήν συναντήσουν καί εκείνη τούς είπε 
νά σκεφθοΰν οίονδήποτε όνομα ήθελαν διά νά τό μαντεύση.

'Ο  Ράλλης καί ό Πωλογεώργης τότε έγραψαν σ’ ενα χαρτί τό όνομα Πιερ. 
Ή  Κάλ έτριψε άμέσως μέ τήν δεξιάν παλάμην τον άριστερόν άντιβραχίονα και 
πράγματι ένεφανίσθη επ’ αύτοΰ τό όνομα Πιέρ πού είχαν γράψει, καί μέ τον αύτον 
χαρακτήρα γραφής. Τό γεγονός έπροξένησεν είς όλους ίσχυράν έντύπωσιν, ό δέ Ράλλης 
έκράτησέ τήν διεύθυνσιν τοϋ μέντιουμ τήν οποίαν καί μοΰ έδωσε. Τότε έγραψα άμέσως 
εις τήν έν Παρισίοις διαμένουσαν δωρήτριαν τής Εταιρείας Ψυχικών έρευνών 
άείμνηστον Ά λ εξ . Χωρέμη, ζωηρώς ένδιαφερομένην στά παρόμοια ζητήματα, περι- 
γράφων τό φαινόμενου καί παρακαλών αυτήν νά πειραματισθή μετά τής Κάλ ύπο 
τάς αύτάς συνθήκας.

’Ό ντως ή Χωρέμη τήν συνήντησεν μετά τής κ. Ά ρ γ . Χωρέμη καί τής δίδος 
Σαπιονάλλο καί έζήτησε νά πειραματισθή. 'Η  Κάλ ήρνήθη κατ’ άρχάς, ένεκα τοϋ 
υπερβολικού θορύβου τοϋ κέντρου όπου έγινε ή συνάντησίς τω ν .'Η  Χωρέμη, δμωζ.
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ήτις είναι ισχυρός πόμπος, έπέμεινεν και την έπιασε άπό το χέρι σκεπτομένη ένα 
σταυρόν τον όποιον έφερε ή ιδία εις τον βραχίονα. Σχεδόν αμέσως ή Κάλ έτριψε 
τον άριστερόν άντιβραχίονά της καί ένεφανίσθη έπ’ αύτοϋ, άποτελούμενον άπό δυο 
διασταυρωμένας έρυθράς γραμμάς, ζωηρόν σχήμα σταυροϋ.

Μετά τινα ώραν ή Χωρέμη ήθέλησε νά πειραματισθή καί έπί του έτέρου 
βραχίονος σκεπτομένη τό ίδιον σχήμα καί είχε τό ίδιον θετικόν άποτέλεσμα.

Μ ετ’ όλίγας ημέρας τήν έπεσκέφθη κατ’ οίκον καί έπανέλαβε διά τρίτην φοράν 
τό πείραμα. Τήν φοράν αυτήν έσκέφθη έναν βυζαντινόν διπλοϋν σταυρόν, καί πάλιν 
είδε άμέσως τό σχήμα αύτό νά σχεδιάζεται κατά τον ίδιον τρόπον διά διπλών ερυθρών 
γραμμών.

Έ κ  τών ά ν ω τ έ ρ ω  π ε ι ρ α μ ά τ ω ν  γίνεται φανερόν ποιαν σημασίαν 
έχουν τά περιγραφέντα εις προηγούμενα τεύχη τών «’Αστυνομικών Χρονικών» στίγ
ματα τών υστερικών, τά όποια οί κληρικοί παρουσιάζουν ώς σημεϊον άγιότητος.

'Ο  Νιοϋμεν τονίζει ότι τά έν λόγω σημεία δύνανται ν’ άναφανοϋν άσχέτως τής 
ήθικής καταστάσεως του άτόμου, διότι παρετηρήθησαν ύπό τοϋ Λομπρόζο, καί εις 
κοινάς γυναίκας. ’Έ π ειτα  αύτά δεν περιορίζονται εις τήν χριστιανικήν Θρησκείαν 
άλλά έκτείνονται καί εις άλλας. Τέλος δύνανται ν’ άναφανοϋν άσχέτως άπό πάσαν 
θρησκευτικήν έντύπωσιν, όπως εις τήν Κάλ.

'Ο  ίδιος άναφέρει μερικά περίεργα περιστατικά άτόμου παραστάντος κατα 
τό 1913 έν Μόσχα εις αίματηράν πάλην μεταξύ ένός Κοζάκου καί ενός Γάλλου. Τό 
πρόσωπον αύτό έπαθε εις τήν ράχιν δ ε ρ μ ο γ ρ α φ ί α ν  τών πληγών, πού είδε 
νά λαμβάνη ό Γάλλος.

’Επίσης κάποια κόρη ώραματίσθη τηλεπαθικώς καί έν έκστάσει δτι συνέβη 
δυστύχημα εις τον στρατιώτην άδελφόν της. Κατόπιν αύτοϋ είδε νά άναπτύσσωνται 
εις τό σώμά της αί ΐδιαι πληγαί. Τέλος έτερον άτομον πού έτυχε νά παραστή κάποτε 
εις τό μαρτύριον τοϋ τροχοΰ, είδε νά άναφαίνωνται εις τά ίδια μέρη τοϋ σώματος αι 
εκχυμώσεις τοϋ καταδίκου.

Τό τελευταΐον δμοιον μέντιουμ ή Τερέζα Νόϋμανν, γεννηθείσα τώ  1898, εις 
ήλικίαν 20 ετών έπαθε εις πυρκαϊάν καί έκτοτε ήτο διαρκώς άσθενής, αίσθανομένη 
ιδίως πόνους εις τήν ράχιν καί σπασμούς.

Κατά τό 1919 έτυφλώθη καί προσεβλήθη άπό άριστεράν ήμιπληγίαν διαρκέ- 
σασαν τρεις μήνας, καθώς καί άπό κώφωσιν τοϋ δεξιοΰ αύτιοϋ.

Κατά τούς άναφερθέντας σπασμούς τό σώμά της έγίνετο σκληρό σάν ξύλο, 
ή έτινάσσετο έξω  άπό τό κρεββάτι. Έ π ί  πλέον παρουσιάσθησαν εις τήν ιδίαν καί 
6—7 πληγαί, άπό τήν κατάκλισιν, εις τήν ράχιν καί τά πόδια της.

Ά λ λ ’ άπό τον ’Απρίλιον τοϋ 1923 ήρχισε ή ίασίς της. Τήν εορτήν τής 'Αγίας 
Τερέζας, τής προσφιλούς άγιας της, άνέβλεψε. Τήν 3ην Μαίου 1915 έθεραπεύθησαν 
μέσα εις μία νύκτα αί πληγαί τοϋ ποδιοΰ της, άφοΰ έβαλεν έπάνω τους κομβολόγια 
άγιασμένα άπό τον τάφον τής ιδίας μάρτυρος. Τέλος τήν 30ήν Σεπτεμβρίου, ήμέραν 
τοϋ θανάτου τής 'Αγίας Τερέζας, άφοΰ ήκουσεν, δπως βεβαιώνει, μίαν φωνήν ύπο- 
σχομένην την ϊασίν της άλλά καί προλέγουσαν δτι θά ύποφέρη άκόμη πολύ, ή άσθε
νής έθεραπεύθη έντελώς καί έβάδισεν έλευθέρως.

Κατά τον Νοέμβριον τοϋ 1925, ή Τερέζα κατελήφθη πάλιν άπό ισχυρούς πό
νους καί ό ιατρός διέγνωσε σκωληκοειδίτιδα, διά τήν όποιαν συνέστησε άμεσον εγ- 
χειρησιν. ’Εκείνη, δμως, συγκινηθεΐσα άπό τήν θλίψιν τής μητρός της καί προσευ- 
χηθεΐσα ένόμισεν δτι είδε ένα χέρι νά απλώνεται έπάνω της, οπότε καί έθεραπεύθη 
αυτοστιγμεί.

Κατά τά μέσα πάλιν τής Τεσσαρακοστής τοϋ 1926 ώραματίσθη ή ιδία δτι 
ήτο εις τό "Ορος τών Έλαιών καί ήσθάνθη ισχυρόν πόνον εις τήν άριστεράν της 
πλευράν. Αίμα έρρευσεν άμέσως τότε άπό εκεί καί τό φαινόμενον έπαναλαμβάνεται
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4 .  Ή  ’ Αστυνομική Σχολή τοϋ Ράϊτον.
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου δεν έγένετο καμμιά έκπαίδευσις άξιωματι- 

κών. Λίγο δμως πριν από τδ τέλος του συνεκροτήθη μία έπιτροπή άπό άνωτέρους 
αξιωματικούς τής ’Αστυνομίας 'καί υπαλλήλους τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών, 
διά νά έξετάση το θέμα καί νά είσηγηθή «Σχέδιον Έκπαιδεύσεως ’Αξιωματικών» 
δλων τών ’Αστυνομικών Σωμάτων τής Χώρας αυτής, περιλαμβανομένης καί τής 
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. Ή  έπιτροπή αυτή ήκολούθησε δρόμον έντελώς άντί- 
θετον άπ’ αυτόν πού είχε άκολουθήσει ό Λόρδος Τρέντσταρντ. Κατέβαλε κάθε δυ
νατή προσπάθεια διά νά ίκανοποιήση τάς άντιρρήσεις τών κατωτέρων βαθμών. ’ Απέ
φυγε νά συστήση αποδοχήν έξωαστυνομικών εις τάς άστυνομικάς τάξεις καί άντ’ 
αύτοΰ ύπεστήριξεν, δτι δεν πρέπει νά άποστέλλεται κανένας εις τήν νέα Σχολή, πού 
νά μήν έχη έπιτύχει εις τάς έξετάσεις προς προαγωγήν διά τον βαθμόν τοϋ 'Τπαστυ- 
νόμου, δτι εις έξαιρετικάς περιπτώσεις δύνανται νά άποσταλοΰν άπ’ ευθείας έκεΐ και 
αστυφύλακες πού έπετύγχανον εις τάς εξετάσεις, δτι οπωσδήποτε, τελικώς, διά τήν 
αποστολήν είς τήν Σχολήν τών έπιτυχόντων άστυνομικών έπρεπε νά άποφασίζη ό 
’Αρχηγός τοϋ Σώματος, ό όποιος νά βασίζη τήν κρίσιν αύτοΰ έπί τής ώφελείας που 
θά άποκομίση ό άποστελλόμενος έκεΐ καί τής ικανότητάς του νά χρησιμοποιήση αυτήν 
διά το καλόν τής ’Αστυνομίας.

Αί εισηγήσεις αύταί έγιναν άποδεκταί καί έτσι μιά νέα ’Αστυνομική Σχολή 
συνεστήθη εις τό Ράϊτον (R y to n ) τοϋ Γουαργουικσάϊρ (W arw ickshire), τον ’Ο
κτώβριο τοϋ 1948. Ή  Σχολή αύτη στεγάζεται σ ε  πρόχειρα οικήματα, τά καλλίτερα 
πού μπορούσαν τότε νά εύρεθοΰν, χωρίς νά άνταποκρίνωνται είς τάς άπαιτήσεις

έκτοτε τακτικά καθ’ έκάστην Παρασκευήν. ’Έ π ειτα  βαθμηδόν ένεφανίσθησαν είς 
τά χέρια καί τά πόδια της οί τύποι τών ήλων τοϋ σταυρικού πάθους. Έ ν  τώ  μεταξύ 
ή Τερέζα ένόμιζε δτι παρίστατο είς τό μαρτύριον τοϋ Χρίστου, δτι έβλεπε τον Πιλά
τον καί παρηκολούθει τήν μαστίγωσιν. Τήν δέ Παρασκευήν άπό τής πρώτης πρωι
νής ώρας μέχρι μεσημβρίας έρρεον άπό τά βλέφαρά της αιματηρά δάκρυα. Είς τάς 
19 Νοεμβρίου τέλος είδε νά άναφαίνωνται είς τό σώμά της αί πληγαί τοϋ άκανθίνου 
στεφάνου.

Αί πληγαί αύταί είχαν μέγεθος δεκαλέπτου νομίσματος, δεν έπυορρόουν, αλλά 
καί δέν έθεραπεύοντο μέ κανένα άπό τά γνωστά ιατρικά μέσα. ’Απεναντίας τά φάρ
μακα έπροκάλουν είς τήν Τερέζαν άνυποφόρους πόνους καί τήν ήνάγκαζαν νά άφαιρή 
αμέσως τούς επιδέσμους. Αί πληγαί αύταί έθεραπεύοντο μόνον δταν ένόμιζε δτι 
έ'βλεπεν τήν 'Αγίαν Τερέζαν.

Α. Τ Α Ν Α ΓΡΑ Σ
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του σκοπού διά τον όποιον προορίζονται. Επίμονοι προσπάθειαι κατεβλήθησαν διά 
τήν βελτίωσιν της έμφανίσεως αυτών.Έφύτευσαν άνθη, έκαναν πρασιές καί ωραίους 
κήπους, άλλά δεν μπόρεσαν νά μεταβάλουν τό στρατιωτικό χαρακτήρα των προχείρων 
μονορόφων οικημάτων (τόλ), ποΰτό μόνον διά τό όποιον κρίνονται κατάλληλα είναι 
ή προσωρινή στέγασις προσφύγων ή πολεμοπαθών. Τά δωμάτια καί αί αϊθουσαι έκ- 
παιδεύσεως είναι άνετοι καί εύχάριστοι μ’ όλα τά σύγχρονα μέσα, άλλά τά κτίρια 
δίδουν άσχημην έντύπωσιν καί έλπίζεται ότι κάποτε θά μπόρεση ή Σχολή αύτή νά 
βρή κάτι καλλίτερο διά τήν έκπαίδευσι τών άξιωματικών της ’Αστυνομίας.

'Ένα δεύτερο μειονέκτημα της Σχολής είναι ή ήλικία τών έκπαιδευομένων σ’ 
αυτήν. ’Αφού ό σκοπός τής Σχολής είναι νά έκπαιδεύση αστυνομικούς, πού ήδη 
προεκρίθήσαν κατάλληλοι διά νά προαχθοϋν, οί μαθηταί έχουν τήν ήλικίαν καί τήν 
πείραν πού συνήθως άπαιτοϋνται διά τον βαθμόν του 'Υπαστυνόμου, δηλαδή, μεταξύ 
τριάντα καί σαράντα πέντε ετών. 'Η  μέση ήλικία τών έκπαιδευθέντων εις τάς δύο· 
πρώτας έκπαιδευτικάς περιόδους ήτο τριάντα οκτώ έτών.

Έ κ το ς  όμως τών μειονεκτημάτων αύτών, ή Σχολή έφαρμόζει ευαρίθμους 
έξαιρετικάς ιδέας. 'Υπάρχουν δύο είδη έκπαιδεύσεως : έκπαίδευσις άνωτέρων, πού 
διαρκεΐ τρεις μήνας καί έκπαίδευσις κατωτέρων διάρκειας έξ μηνών, πού παρομοιά- 
ζεται μέ τήν βασικήν έκπαίδευσιν του Hendon. 'Η  επιτυχία εις τάς τελικάς εξετά
σεις δέν άποτελεϊ τεκμήριον προαγωγής. 'Η  τελική άπόφασις παραμένει πάντοτε 
εις τον ’Αρχηγόν του Σώματος του υποψηφίου πρός προαγωγήν. 'Η  νέα Σχολή απο
τελεί, κατά τά προαναφερθέντα, ένα είδος δοκιμαστηρίου. ’Ε κεί συντάσσονται λε
πτομερείς έκθέσεις ποιότητος διά κάθε μαθητήν, πού άποστέλλονται εις τήν 'Υ πη
ρεσίαν άπ’ όπου προέρχεται, αί όποΐαι μπορούν νά έχουν άποφασιστικήν έπίδρασιν 
έπί τού μέλλοντος του. ’Ανεξαρτήτως τής παρακολουθήσεως αύτής τών έκπαιδευο- 
μένων, ή Σχολή έχει προορισμόν νά δώση εις τούς μαθητάς της μίαν εύρυτέραν αστυ
νομικήν μόρφωσιν, μέ τάς άπαραιτήτους σ’ αύτούς τεχνικάς γνώσεις τών άστυνομι- 
κών κλάδων.

'Η  έκπαίδευσις έχει έτσι διαιρεθή, ώστε τό τρίτον τού χρόνου της ν’ άφιε- 
ρώνεται σέ γενικά καί τ ’ άλλα δύο τρίτα σέ άστυνομικά θέματα. Τά πρώτα διδάσκονται 
ώς έπί τό πλεΐστον άπό διακεκριμένας προσωπικότητας διαφόρων κλάδων. Τό πρό
γραμμα προβλέπει τριάντα πέντε όμιλητάς, διά τά γενικά θέματα, πού είναι διά
φορα τών συνήθων άστυνομικών θεμάτων, ήτοι «υποθέσεις τής ήμέρας», «άτομική 
ένέργεια», «οικονομικά ζητήματα» καί «άνάλυσις τών έργασιών τού Συμβουλίου 
Καλών Τεχνών (A rts C ouncil)». Σκοπός τών διαλέξεων είναι νά δοθή εις τούς μα
θητάς ή εύκαιρία «νά ρίξουν μιά ματιά» σέ τομείς ζωής, πού ίσω ς ποτέ δέν ένδια- 
φέρθησαν νά δουν, ώστε έτσι νά γνωρίσουν τον «κόσμο» πού βρίσκεται έξω άπό τήν 
’Αστυνομία καί νά ένδιαφερθούν καί γι’ αύτόν. Αί διαλέξεις έπίσης άποσκοποϋν νά 
βοηθήσουν τούς έκπαιδευομένους νά έλθουν σέ έπαφή μέ τούς διασήμους άνδρας καί 
γυναίκας τού ’Αγγλικού δημοσίου βίου.

Αύτό είναι ένα άπό τά σπουδαιότερα πλεονεκτήματα τού Ράϊτον. Οί μαθηταί 
άστυνομικοί θά έπιστρέψουν πάλι εις τάς 'Υπηρεσίας τους άλλαγμένοι, μέ πιο πολ- 
λάς γνώσεις έπί θεμάτων διά τά όποια βασιλεύει άγνοια καί άδιαφορία, άκριβώς 
έπειδή κυριαρχεί ή ιδέα ότι δέν παρουσιάζουν άμεσον άνδιαφέρον. Οί άστυνομικοί 
δέν έπιτρέπεται νά συμμετέχουν καθ’ οίονδήποτε τρόπον εις τήν πολιτικήν ζωήν 
καί δέν μπορούν νά βροΰν τήν ευκαιρίαν οΰτε τον χρόνον ν’ άναπτύξουν ζωηρότερον 
ένδιαφέρον εις τον τομέα αύτόν. ’Αλλά μιά τέτοια αποκλειστικότητα καί μονομέ
ρεια άμβλύνει άντί νά όξύνη τό πνεΰμά των.

'Η  έπίδρασις αύτών τών ξένων διαλέξεων δέν μπορεί παρά νά είναι εύεργε- 
τική. Μελετημένα κατανεμημέναι—όπως γίνονται εις ολόκληρον τήν έκπαιδευτικήν 
περίοδον—καί άπευθυνόμεναι σέ νεαρούς άστυνομικούς (Σ.Μ . όσοι άπό τούς μαθη
τάς είναι νεαράς ήλικίας) δέν μπορούν παρά νά έχουν ωφέλιμα άποτελέσματα διά
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τήν ’Αστυνομίαν. "Οπως δμως είναι τώρα, παρουσιάζεται τό μειονέκτημα δτι οι 
«προκεχωρημένης ηλικίας» μαθηταί, πού άποτελοϋν τήν πλειονότητα, τούλάχιστον 
προς τδ παρόν δέν έχουν τήν ικανότητα καί τήν μνήμην νά διατηρήσουν καί ν’ άξιο- 
ποιήσουν τό «όξυνθέν ενδιαφέρον των», διά τά δσα είδαν καί ακόυσαν, περισσότερον 
άπό λίγους μήνας μετά τήν άποφοίτησίν των.

Διά τήν διδασκαλίαν των άστυνομικών θεμάτων εφαρμόζεται τό πανεπιστη
μιακόν σύστημα των «έκπαιδευτικών ομάδων» (Sem inars), άλλά καί αύτό δέν άντα- 
ποκρίνεται εις τάς είδικάς συνθήκας πού επικρατούν είς τήν Σχολήν. Οΐ μαθηταί κα- 
τανέμονται είς ομάδας (Syn d icates). Κάθε ομάδα χωρίζεται είς υποομάδας (G roups) 
καί κάθε ύποομάς έχει τον εκπαιδευτήν της. Τό διδακτέον θέμα αναπτύσσεται υπό 
τού ειδικού είς διάλεξιν. (1)

’Ακολούθως οί «έκπαιδευταί» προκαλοΰν καί κατευθύνουν συζήτησιν επί τού 
άντικειμένου της· διαλέξεως, χωρίς τήν παραμικράν πρόθεσιν νά «διδάξουν». Σκοπός 
των είναι ή έξασφάλισις των άπαραιτήτων στοιχείων καί της καθοδηγήσεως πού 
επιτυγχάνεται μέ τήν προσπάθειάν των νά δημιουργήσουν άτμόσφαιραν « ’Επιτρο
πής ειδικών διά τήν έξέτασι θέματος τής αποκλειστικής άρμοδιότητος των».

Τό σύστημα αύτό είναι εξαιρετικά άποδοτικόν, δταν οΐ μαθηταί είναι νέοι. 
Οί προκεχωρημένης κάπως ήλικίας συναντούν δυσκολίας είς τό νά προσαρμοσθοΰν 
σ’ αύτό, διότι δέν έχουν τό «κέφι» νά παίζουν ένεργόν ρόλον είς τήν προσπάθειαν 
διά τήν έκπαίδευσίν των. ’Αντικειμενικός σκοπός τού συστήματος αύτοΰ καί τού 
πρώτου των γενικών διαλέξεων, είναι ν’ «άνακατέψη τό μυαλό» τών μαθητών καί 
νά τούς κάνη νά σκεφθοΰν καί νά λύσουν τά τιθέμενα θέματα μόνοι των. Αί μόναι 
άντιρρήσεις πού μπορεί νά διατυπωθούν εναντίον τού συστήματος αύτοΰ, άφοροΰν 
μόνον τον χρόνον έκπαιδεύσεως καί τήν ήλικίαν τών έκπαιδευομένων. Πιστεύεται 
δμως δτι «έν καιρώ» ή μέση ηλικία θά έλαττωθή, καί, δπως είναι ή επιθυμία τών 
νεωτέρων, ό χρόνος θά αύξηθή, διότι δέν έπαρκεΐ νά άναπτυχθοΰν δλα δσα πρέπει 
νά διδαχθούν.

"Οπως είναι φυσικόν, σέ μιά χολή άπό τήν οποίαν θά άποφοιτήσουν άξιωμα- 
τικοί προοριζόμενοι νά καταλάβουν άργότερα ήγετικάς θέσεις είς τήν άστυνομικήν 
ιεραρχίαν, τό μεγαλύτερον μέρος τού έκπαιδευτικοΰ χρόνου καταναλίσκεται είς θέ
ματα άστυνομικής διοικήσεως (Police A dm inistration) καί άκολούθως—άπό πλευ
ράς ποσοστού χρόνου έκπαιδεύσεως—είς τήν άνάλυσιν τών άστυνομικών καθηκόν
των (Police d uties), τών έγκληματολογικών άναζητήσεων (Crim inal In v esti
g ation ) καί τών Ποινικών νόμων. Δύο άλλα σημαντικά άστυνομικά θέματα είναι 
ή Τροχαία Κίνησις, πού άναπτύσσεται μαζί μέ τάς τηλεπικοινωνίας καί ή μεταχεί- 
ρισις τών παραβατών, περιλαμβανομένων καί τών άνηλίκων. Οΐ όμιληταί (lectu res) 
πού άναπτύσσουν τά θέματα αύτά είναι «κορυφές» είς τό είδος των. 'Ο  ’Αρχιδικα
στής (Tne Lord Chief Ju s tic e )  π.χ. όμιλεΐ περί Δικαίου, ό ’Αρχηγός τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας άναπτύσσει τήν γενικήν άποστολήν τής ’Αστυνομίας, οί δέ 
Διευθυνταί τών Έγκληματολογικών ’Επιστημονικών ’Εργαστηρίων καθορίζουν 
τήν συνδρομήν τής επιστήμης είς τήν έγκληματολογικήν έρευναν.

'Η  εφαρμογή ώρισμένων μέτρων είς αύτήν τή ν ’Αστυνομικήν Σχολήν άποτε- 
λούν πειράματα. Πλήν δμως καί αύτά τά μέτρα πού εύρίσκονται άκόμα είς τό στάδιον 
τού πειραματισμού έτυχαν θερμής υποδοχής άπό τήν ’Αστυνομίαν τής Χώρας καί 
είδικώτερα άπό τήν ’Αστυνομικήν Συνομοσπονδίαν, τής οποίας οΐ ενδοιασμοί διά τό 
«μπλοκάρισμα» τών προαγωγών καί διά τήν δημιουργίαν «τάξεως άξιωματικών» 
έχουν σχεδόν έκλείψει. ’Εάν ήτο άνθρωπίνως δυνατόν νά έκπαιδεύεται ό άξιωματι- 
κός τής ’Αστυνομίας τού μέλλοντος έντός έξ μηνών, ή ’Αστυνομική Σχολή τού Ράϊ-

1. 'Ο  όρος «διάλεξις», ένταϋθα, χρησιμοποιείται μέ σχετικήν έννοιαν καί σημαίνει τήν 
άνάπτυξιν θέματος διά ομιλίας καί επεξηγήσεων τών διδασκόντων, άνευ οίασδήποτε συμμετο
χής τής τάξεως, ή όποία δέν πρέπει νά περιλαμβάνη περισσοτέρους τών 30—35 έκπαιδευομένων.
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τον θά ήτο ή πλέον ιδανική. Αί ίδέαι πού περικλείονται εις τάς έφαρμοζομένας εκεί 
μεθόδους είναι τολμηραί καί βασίζονται είς την δημιουργικήν φαντασίαν, διά τής 
οποίας συλλαμβάνονται αί καταστάσεις, μελετώνται καί καθορίζονται έτσι τά μέ
τρα καί μέσα άντιμετωπίσεώς των. Ή  διδομένη ύπό τής Σχολής κατεύθυνσις είναι 
σαφής καί πλήρης, ή δέ ποιότης τής έκπαιδεύσεως άρίστη. Τά μειονεκτήματα της, 
δμως, δηλαδή τής άνεπαρκοϋς διαρκείας τής έκπαιδεύσεως, άπό άπόψεως χρόνου, 
καί τής «προκεχωρημένης» ήλικίας τής πλειονότητος των μαθητών, είναι θέματα 
πού πρέπει ν’ άντιμετωπισθοϋν.

"Οσον άφορα τήν έκπαίδευσιν των άνωτάτων, αυτή αποτελεί δύσκολον πρό
βλημα, πλήν δμως ή κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει καί μεγάλον άριθμόν άξιω- 
ματικών. Οί προαγόμενοι κάθε χρόνο είς τον βαθμόν του ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ 
A' (Chief C onstable) καί ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β ' (A ssistant Chief C onsta
b le) κυμαίνονται περίπου εις 12, είς τόν βαθμόν τού ’Αστυνόμου A' (Chief Superin
ten d en t) καί τού ’Αστυνόμου Β ' (Superintendent) καί 'Υπασσυνόμου A' (Chief 
Insp ector) 100—200 καί είς τόν βαθμόν 'Υπαστυνόμου Β ' 300  περίπου. (Οί αριθ
μοί αύτοί περιλαμβάνουν τάς προαγωγάς είς δλα τά Σώματα τής ’Αγγλίας καί Ούαλ- 
λίας. Ή  κατάστασις σέ κάθε άπό αύτά ποικίλει, άναλόγως τής άριθμητικής του δυ- 
νάμεως).

Τό γεγονός, ότι είς τήν ’Αστυνομικήν 'Υπηρεσίαν είναι άπαράδεκτος ό δια
χωρισμός των άστυνομικών υπαλλήλων είς « άξιωματικούς» καί « κατωτέρους 
βαθμούς» δπως είς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, άποτελεί μιά ιδιορρυθμίαν. Ό  άστυ- 
φύλαξ είναι ένας πολιτικός ύπάλληλος, επιφορτισμένος προσωπικώς μέ σωρείαν άρ- 
μοδιοτήτων. Αί σχέσεις αύτοΰ μέ τούς προϊσταμένους του αξιωματικούς μοιάζουν 
πιο πολύ μέ τάς σχέσεις μεταξύ εργοδότου καί υπαλλήλου παρά μ’ αύτές τού ταγ
ματάρχου καί τού ιδιωτικού ύπαλλήλου πού εργάζεται είς τό γραφεΐον του. ’Επί 
πλέον, οί προϊστάμενοι άξιωματικοί είναι ύπεύθυνοι διά τήν πειθαρχίαν, διά τήν 
κανονικήν έκτέλεσιν των διαταγών καί διά τήν «μέριμναν» (W elfare) τών υφιστα
μένων των, άρμοδιότητες πού είναι σχεδόν δμοιαι μέ τάς άρμοδιότητας τών άξιω- 
ματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. Συνεπώς, ό αξιωματικός τής ’Αστυνομίας είναι 
ύποχρεωμένος νά συγκεντρώνη στοιχεία καί τών δύο κλάδων (Σ.Μ . πολιτικού καί 
στρατιωτικού).

Σήμερα, πολλοί λίγοι άξιωματικοί μεταξύ τού βαθμού τού 'Υπαστυνόμου 
Β ' καί ’Αστυνόμου Β ' έπιτυγχάνουν τόν συγκερασμόν αυτόν. Καί αύτό διότι δλοι 
των είναι αστυνομικοί πού φθάσανε είς τόν βαθμόν αύτόν μετά άπό πολυετή επίμονον 
έργασίαν. "Ολοι των είναι ύπάλληλοι μέ πλούσιον, έξαιρετικόν καί παραδειγματι
κόν φύλλον ποιότητος (Σ.Μ . άτομικόν φάκελλον) καί οί περισσότεροι άποτελοΰν 
αύθεντίας είς τούς ειδικούς άστυνομικούς κλάδους, δπου υπηρετούν. ’Αλλά πρέπει 
νά σημειωθή, δτι οί πιό πολλοί «έμαρτύρησαν» είς τά χέρια τών τότε άξιωματικών 
των αυτών, πού άνήκον είς τήν προηγουμένην γενεάν, οί όποιοι έπίστευαν είς τήν 
«ύπερβολικώς τραχεΐαν πειθαρχίαν» καί διά τούς οποίους ή λέξις «μέριμνα» ήτο 
συνώνυμος μέ τό «ϊον τό εΰοσμον», τό δέ περιεχόμενόν της εντελώς ξένον, αν δχι 
μισητό σ’ αύτούς.

Τό βασικόν σφάλμα τής ’Αστυνομικής Σχολής τού Ράϊτον είναι δτι υπολογί
ζει πολύ τούς ενδοιασμούς τής ’Αστυνομικής Συνομοσπονδίας, άναφορικώς μέ τήν 
άποδοχήν νέων διά τούς άνωτέρους βαθμούς καί τείνει ν’ άναβιώση τήν προηγου
μένην παράδοσιν. Ή  Σχολή καταβάλλει άξιοσημείωτον προσπάθειαν διά νά έπιβάλη 
τάς συγχρ'όνους ιδέας, κατά τάς οποίας πειθαρχία είναι ή «συνειδητή» καί δχι ή ((τυφλή» 
ύπακοή καί, συμφώνως προς αύτάς, πρωταρχικόν καθήκον τού άξιωματικοΰ είναι 
ή «μέριμνα», ή φροντίδα δηλαδή διά τούς ύφισταμένους του. ’Αλλά μέχρις δτου άντι- 
κατασταθή τό έμψυχον υλικόν επί τού οποίου νά «έργασθοΰν» δέν μπορούν νά έλπί-
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ζουν εις την έπίτευξιν της (απαραιτήτου μεταρρυθμίσεως προς την κατεύθυνσιν αύτήν.
'Ένα δεύτερο λάθος τοϋ συστήματος αύτοϋ είναι, ότι, παρ’ δ,τι «τροφοδοτεί» 

τούς μέσους βαθμούς δεν προβλέπει διά την «καλλιέργειαν» τοΰ μικρού άριθμοϋ άξιω- 
ματικών, πού θά χρειάζωνται διά νά πληρωθούν οί άνώταται θέσεις διά κανονικής 
έξελίξεω ς «έκ των κάτω». 'Η  διαδικασία προαγωγής πού άπαιτεϊ έπιλογήν των υπο
ψηφίων καί άπαραίτητον προϋπηρεσίαν—τούλάχιστον εξαετή—άποκλείει τούς πτυ- 
χιούχους πανεπιστημίων ή άλλων ισοτίμων σχολών καί εις την τελικήν της άνάλυ- 
σιν επιβάλλει εις τάς Άστυνομικάς Ά ρχάς τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως (Police 
A u th o ritie s) νά καταφύγουν έξω  άπο τάς άστυνομικάς τάξεις, διά ν’ άνεύρουν κα
τάλληλα άτομα διά τάς θέσεις τοΰ ’Αρχηγού καί τού 'ΐπαρχηγοΰ διαφόρων Σωμά
των. Αί ΐδέαι τοΰ Λόρδου Τρέτσαρντ δεν ήσαν καθ’ ολοκληρίαν άστοχοι. Είναι άνά- 
γκη νά έξευρεθή κάποιος τρόπος πού νά «τραβήξη» πανεπιστημιακής μορφώσεως 
ανθρώπους εις τήν ’Αστυνομίαν.

5 . Τό πρόβλημα των προαγωγών.
Μιά τέτοια συμπλήρωσις, διά τής οποίας ικανοποιούνται αί δίκαιαι άντιρρή- 

σεις τής ’Αστυνομικής Συνομοσπονδίας, καί άποκλείεται ή άπαράδεκτος άποδοχή 
έξωαστυνομικών διά τούς μέσους βαθμούς καί ή οποία συντελεί εις το ν’ άνευρεθοΰν 
κατάλληλοι άνδρες τούς οποίους ή ’Αστυνομία χρειάζεται, είναι ή άντικατάστασις 
τής «άορίστου» μεθόδου τής «έπιλογής» διά διαγωνισμού καί ή μείωσις κάπως τής 
μακράς προϋπηρεσίας. Καί τά δύο άντικείμενα των αντιρρήσεων μπορούν νά ύπερ- 
πηδηθοΰν. "Ενας τρόπος είναι νά προκηρυχθή διαγωνισμός εις τον όποιον νά δύναν- 
ται νά λάβουν μέρος άντυφύλακες δλων των Σωμάτων, μέ προϋπηρεσίαν τούλάχι
στον τετραετή. ’Εναντίον αύτοΰ ή ’Αστυνομική Συνομοσπονδία δεν θά είχε βάσιμους 
αιτιάσεις διά προτιμήσεις ή δι’ έλλειψιν άστυνομικής πείρας των ύποψηφίων. Οί έπι- 
τυγχάνοντες εις τον διαγωνισμόν θά μπορούσαν ν’ άποσταλοΰν, σέ μικρά βεβαίως 
άναλογία τοΰ άριθμοΰ των έκπαιδευομένων, εις την Σχολήν τού Ράϊτον, όπου θά 
λάβουν ειδικήν έκπαίδευσιν, διπλάσιάς, αν οχι τριπλάσιας διάρκειας τής κανονικής. 
’Από τής σκοπιάς των έκπαιδευομένων, θά ήτο εις αύτούς δυνατόν νά «σφυγμομε- 
-τρηθοΰν», νά βεβαιωθούν διά τήν ικανότητά των καί νά προχωρήσουν προς τά άνώ- 
τερα σκαλοπάτια τής άστυνομικής ιεραρχίας, ή ν’ άλλάξουν επάγγελμα εις περί- 
πτωσιν πού θ’ άποτύχουν.

Το ολον πρόβλημα των προαγωγών θά ήτο εύκολώτερον αν οί άστυφύλακες 
δεν άπέβλεπαν σ’ αύτάς ώς κύριον άντικειμενικον σκοπόν τής σταδιοδρομίας των. 
Έ φ ’ όσον οί άστυνομικοί χρησιμοποιούν ώς μοναδικόν τεκμήριον τής επιτυχίας των 
τά «σκαλοπάτια τής ιεραρχίας πού έχουν άνέβει», αί προαγωγαί θά είναι άντικεί- 
μενον ζηλοφθονίας καί μνησικακίας. 'Η  ζωή τού άστυφύλακος είναι αύτή καθ’ έαυτή 
σταδιοδρομία καί ή μόνη ιδανική λύσις είναι νά τεθούν άλλοι άντικειμενικοί σκοποί πού 
θά τον συγκρατήσουν καί θά τον βοηθήσουν νά βρή μέσα στά πλαίσια τής άποστολής 
του ό,τι επιδιώκει πιο ψηλά. 'Η  εργασία του μπορεί νά γίνη πιο έλκυστική. Ή θ ι-  
καί άμοιβαί πρέπει νά δίδωνται διά τάς έξαιρετικάς έπίτυχίας. Τά επιδόματα πολυ
ετούς ύπηρεσίας επιβάλλονται διά τούς έχοντας συμπληρώσει ευδοκίμως ώρισμένα 
έτη ύπηρεσίας. ’Ωφέλιμος κρίνεται ή άναγνώρισις ώρισμένων «προνομίων» έντός 
τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας—καί όχι έκτος αύτής—διά τούς «παληούς». Βεβαίως 
μειονεκτήματα είναι δυνατόν νά εύρεθοΰν εις οίονδήποτε σύστημα. Αύτά όμως δεν 
-πρέπει ν’ άποτελέσουν τον μοναδικόν γνώμονα διά τάς Άστυνομικάς Ά ρχάς, αί 
όποΐαι, εις τήν προσπάθειάν των νά «τά έχουν καλά» μέ τούς κατωτέρους, πρέπει 
νά ένδιαφερθοΰν καί διά τήν έξασφάλισιν τών άριστων πού θά«πατήσουν» τήν κορυ
φήν τής ’Αστυνομικής ίεραρχικής πυραμίδος.

(Συνεχίζεται)
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'Υπό τοϋ J .  Dupreel, Καθηγητοϋ τοϋ έν Βρυξέλλαις
--------------Πανεπιστημίου, Γεν. Δ/ντοΰ τών Σωφρονιστηρίων, κ α τ ά -------------------

μετάφρ. έκ τοϋ International Criminal Police No 103,
Δεκεμβρ. 1957, τοϋ 'Υπαστ. Β ' κ. Σ  . Κ ΑΤΣΙΜ Π Α ΡΟ Υ

Εις τά πορίσματα τοϋ συνελθόντος κατ’ ’Απρίλιον 1956, έν Μιλάνω, 4ου Δ ιε
θνούς Συνεδρίου Κοινωνικής Άμύνης, έξήρθη ιδιαιτέρως δτι, έν άληθές πνεύμα κοι
νωνικής άμύνης θά έδει να έμψυχώνη καί κατευθύνη δλους εκείνους, τούς επιφορτισμέ
νους μέ τήν έξέτασιν τοϋ έγκλήματος καί των προκαλουσών τοΰτο αίτιων, είτε ούτοι 
είναι νομοθέται, είτε δικασταί ή εκτελεστικά τής Διοικήσεως δργανα. Εις τον τομέα 
τής προλήψεως τοϋ έγκλήματος περιλαμβάνονται, ώς γνωστόν, μέθοδοι φυλακίσεως 
καί άναλόγου μεταχειρίσεώς έπί τώ  σκοπώ, ώς σήμερον έχει, τής προλήψεως τής 
υ π ο τ ρ ο π ή ς ,  διά τής άποδόσεως τοϋ έγκληματοΰντος εις τήν κοινωνίαν βελτιω
μένου καί ίκανοϋ νά τελή το καλόν, ώς έπίσης ίκανοΰ νά προσαρμοσθή εις τήν έν 
κοινωνία ζωήν.

Είναι λίαν ένδιαφέρον ίνα γνωσθή ό βαθμός τής έπιδράσεως, ήν ασκεί ό πόθος 
διά τήν προαγωγήν των παραγόντων τής προλήψεως τών έγκλημάτων, εις τά πλεΐ- 
στα των άνελισσομένων σωφρονιστικών συστημάτων. "Οπως θά έπιχειρηθή ν’ άπο- 
δειχθή, δλα ταΰτα είναι έμπνευσμένα καί δεδικαιολογημένα άπο τήν περί κοινωνικής 
άμύνης άντίληψιν.

Συχνάκις, οσάκις ιδιώτης τις έπισκέπτεται συγχρονισμένας φυλακάς, έκπλήσ- 
σεται άπο τήν σχεδόν τελείαν κατάργησιν των περιορισμών. 'Η  ζωή είς τά τοιαΰτα 
ιδρύματα δεν διαφέρει κατά πολύ τής ζωής «έσωτερικών» μαθητών. Αί συνθήκαι 
έργασίας είναι πορόμοιαι τών έπικρατουσών είς τούς έξω έργαζομένους. Κατά τόν 
χρόνον τής ψυχαγωγίας, δύνανται οί κρατούμενοι ν’ ακούουν ραδιόφωνον, νά παρα
κολουθούν κινηματογραφικάς παραστάσεις, νά έπιδίδωνται εις πλείστας διασκεδα- 
στικάς ασχολίας καί νά συναγωνίζωνται είς αθλοπαιδιάς. Τοΰτο βεβαίως ένίοτε 
προκαλεΐ έπικρίσεις έκείνων, οΐτινες έμμένουν είσέτι έπί τής έφαρμογής τών κλασσι
κών μεθόδων περιστολής τής έγκληματικότητος, τών βασιζομένων έπί τοϋ έκφοβι- 
σμοΰ διά τής ποινής, άφ’ ένός καί έπί τοϋ σεβασμοΰ τών δικαστικών άποφάσεων, 
άφ’ ετέρου.

Δυσαρεστοΰνται οί έπικριταί καί δεν διστάζουν νά υποστηρίζουν, δτι τοΰτο 
άποτελεΐ μίαν δυσάρεστον πρόκλησιν διά τούς τίμιους άνθρώπους. Δεν ικανοποιούνται 
μέ τάς παρεχομένας ευκολίας προς τούς κρατουμένους, τάς οποίας θεωρούν ώς λίαν 
ευχάριστους. Πλήν, τοιαΰται συζητήσεις είδικώς έξ αιτίας τής ύπερβολικής προσοχής, 
ή οποία καταβάλλεται είς τήν παροχήν άνέσεων είς τούς έν φυλακαΐς διαβιούντας 
σήμερον, δυνατόν νά έξεγείρουν τήν κοινήν γνώμην καί νά περιπλέξουν τήν φυσικήν 
έξέλιξιν.

Διά νά δοθή άπάντησις είς τάς τοιαύτας κατηγορίας πρέπει νά δειχθή, δτι,. 
ή έφαρμογή τών συγχρόνων έξελικτικών μεθόδων μεταχειρίσεώς τών φυλακισμένων- 
έν τοϊς σωφρονιστηρίοις, στηρίζεται έπί έπιστημονικών δεδομένων.

Κατά τό δεύτερον ήμισυ τής παρελθούσης έκατονταετίας, αί συνθήκαι διαβιώ- 
σεως τών έν ταΐς φυλακαΐς κρατουμένων έβελτιώθησαν καί έγένοντο πλέον άνθρώπιναΐ-
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Κύριον χαρακτηριστικόν της παρατηρηθείσης βελτιώσεως είναι ή έγκατάλειψις της 
•άρχής της έν μονωτηρίοις φυλακίσεως καί ή βαθμιαία κατάργησις των προσθέτων 
μέτρων τραχυτάτης διαίτης, οίον: μη άνέτων δωματίων, έλλείψεως στρωμνής καί 
κλίνης, συστηματικής μονοτονίας εις τήν σίτισιν, ταπεινωτικών περιορισμών, στολών, 
αύστηρας πειθαρχίας, επιβολής ποινών, μυρίων περιορισμών εις τάς επισκέψεις τών 
•συγγενών καί ελέγχου άλληλογραφίας. Έ ν  όλίγοις μέχρι τοϋδε ή άβυσσος, ή διαχω- 
ρίζουσα τούς έν ταΐς φυλακαϊς έκτίοντας ποινάς στερητικάς της ελευθερίας μετά τών 
έξω  διαβιούντων, ήτο σκοπίμως έξηρμένη. Σήμερον, άντιθέτως, κρατοΰσιν άρχαί έξάρ- 
σεω ς παντός μέσου, δυναμένου να φέρη τούς φυλακισμένους πολύ έγγύτερον προς τάς 
συνθήκας ζωής τών έν έλευθερία, διά τής δημιουργίας σχέσεων, έπαφών καί συμφε
ρόντων. Ούτω ή ζωή εις τάς φυλακάς έγένετο περισσότερον κανονική. ’Επετράπη 
ή  άνάγνωσις έφημερίδων. Τό ραδιόφωνον καί ό κινηματογράφος έ'φερον έγγύς τούς 
ήχους καί τάς εικόνας τής κανονικής κοινωνικής ζωής. Αί σχέσεις μετά τών συγγενών 
ένεθαρρύνθησαν, καί άνεπτύχθησαν αί άπ’ ευθείας μετά τοΰ έξω κόσμου τοιαϋται. 
’ Επετράπη εις άθλητικάς ομάδας φυλακισμένων νά έξέρχωνται καί νά δίδωσιν άγώνας 
μετά ομάδων άλλων φυλακών ή έλευθέρων πολιτών. Ε π ίσ η ς έπετεύχθη αυξησις 
εις τάς άμοιβάς δι’ έκτελεσθεϊσαν έργασίαν καί παρέχεται άποζημίωσις εις περιπτώ
σεις δυστηχημάτων κατά τήν διάρκειαν τής έργασίας. Τ ώ ,οντι παρατηρεϊται μία 
βαθμιαία πρόοδος διά τήν έφαρμογήν κοινωνικών νόμων καί εις τούς φυλακισμένους. 
"Ολα αύτά βοηθοϋσιν εις τό νά καταστή ή διαβίωσις τών καταδίκων όμοια τών έν 
έλευθερία. Ή  μόνη παραμένουσα ούσιώδης διαφορά είναι ή ά π ο σ τ έ ρ η σ ι ς  τ ή ς  
ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς .  Πλήν όμως καί τούτο είναι πλέον μετριασμένον, διά καθιερώσεως 
έορταστικών ήμερίδων καί διά τής έφαρμογής συνθηκών ήμιελευθερίας. Είναι άρά γε 
τούτο έν σύμπτωμα παρηκμασμένης αίσθηματικότητος ; Ούχί βεβαίως. Είναι μόνον 
αποτέλεσμα άνεπτυγμένου ένδιαφέροντος καί πόθου προλήψεως τού έγκλήματος καί 
συνεπώς κοινωνικής άμύνης. Έ κ  τούτου έκκινεΐ ή πλήρης πανταχόθεν όργάνωσις τής 
μεταχειρίσεως τών φυλακισμένων. Βεβαίως πλεΐστοι παράγοντες, έν οΐς ή ένίσχυσις 
τή ς κοινωνίας διά καλών ιδρυμάτων, συμβάλλουσι τελεσφόρως εις τήν πρόληψιν τών 
εγκλημάτων. Είναι, όθεν, άναγκαϊον νά ύπάρχωσι καί τοιαΰτα ιδρύματα μειοΰντα τάς 
πιθανότητας διαπράξεως έγκλήματος. Π λ ή ν ,  τ ό  έ γ κ λ η μ α  δ ι α π ρ ά τ τ ε -  
τ  α ι. Δ ι’ 0, θεώντες έκ πρακτικής τίνος άπόψεως, πεστεύομεν ότι, δέον νά έπιδιωχθή 
ή πρόληψις ν έ ο υ  έγκλήματος έκ μέρους τών άτόμων έκείνων, τά όποια έχουν ήδη 
εκδηλώσει τάς έγκληματικάς των ροπάς. Έ ν  άλλαις λέξεσιν εις τά θέματα τής κοι
νωνικής άμύνης, ή πρόληψις τής υποτροπής είναι τουλάχιστον τόσον ένδιαφέρουσα 
όσον ή όλη πρόληψις.

Επιστημονική σπουδή τής υποτροπής άπέδειξεν, ότι έλάχιστα λογικόν είναι 
νά βασίζεται ή πρόληψις μελλόντων έγκλημάτων έπί τής έκφοβιστικής λειτουργίας 
τής ποινής ή έπί τής περί δικαίου άντιλήψεως τών ήδη έγκληματησάντων.

Τό γεγονός αύτό έχει ήδη οδηγήσει εις τήν κατάργησιν τών άπανθρώπων ποινών 
τών παλαιών συστημάτων καί ή μείωσις τής αύστηρότητος είναι μέρος τής βραδείας 
άλλά συνεχούς έξελίξεως.

’Ισόβιοι καταδίκαι άποτελοΰν έξαίρεσιν καί έν πρέπει νά λαμβάνηται ύπ’ οψιν, 
άπό τήν στιγμήν καθ’ ήν κατάδικοι εισέρχονται εις τάς φυλακάς : Τό τί θά γίνη όταν 
•άπολυθοΰν.

Έ π ί  τής κοινής άπεχθείας διά τάς στερητικάς τής έλευθερίας καταδίκας στη
ρίζεται καί ή άρχή καθ’ ήν ή ποινή είναι άναγκαϊον κακόν έξασφαλίζον τον σεβασμόν 
προς τούς Νόμους καί τάς διατάξεις τής κοινωνίας. Οΰτω διά τής ποινής άσκεΐται 
ή  γενική πρόληψις τοΰ έγκλήματος. Διά τούς καθ’ ών έπιβάλλεται όμως έγκληματίας 
πρέπει συνδυαζομένη προς άνάλογον σωφρονιστικήν μεταχείρισιν, νά γίνη τό μέσον 
προλήψεως τής υποτροπής, άφοΰ καταστήση αυτούς ικανούς ίνα ζήσωσιν νομιμο- 
<ρρόνως έν τη κοινωνία.
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'Η  πρόληψις δθεν της υποτροπής σήμερον φαίνεται να είναι ή βάσις καί τό 
αίτιον τής δλης βελτιώσεως. Αί σωφρονιστικαΐ μέθοδοι χαρακτηρίζονται έκ τής αύ- 
ξήσεως τοΰ σεβασμού τής προσωπικότητος τοΰ καταδικασμένου άτόμου. 'Η  περί 
ευθύνης έννοια τίθεται έν ήσσονι μοίρα, μείζονος σημασίας άποδιδομένης εις την κα
θόλου μεταχείρισιν τοΰ έγκληματίου. ’Επιδιώκεται ό έθισμός τούτου εις συμπερι
φοράν άνάλογον προς την των έν κοινωνία διαβιούντων καί είς βαθμόν τοιοϋτον ώστε 
να μή είναι έφικτόν αύτώ ν’ άποστή ταύτης μετά τήν άπόλυσίν του.

'Η  ανάγκη τής προλήψεως κατέστη ή παραγωγός αιτία άφ’ ένός μέν τής παρα- 
τηρουμένης άναπτύξεως τής κοινωνικότητος των σωφρονιστικών μεθόδων καί άφ’ 
έτέρου τής έγγιζούσης τήν αποδοκιμασίαν άπομακρύνσεως άπό τάς άρχάς των συ
στημάτων έκφοβίσεως καί άπομονώσεως. Τά συστήματα ταΰτα, ών άφιστάμεθα. 
διαρκώς, καθίστανται άνίκανα δπως προετοιμάσουν τον κατάδικον διά την επιτυχή,—  
ως δλοι εύχόμεθα— άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τής ζωής, κατά τον χρόνον τής 
άποδόσεώς του έν τή έλευθερία.

’Εάν ό έπιδιωκόμενος σκοπός, τής προλήψεως δηλονότι τής υποτροπής, έπ ι- 
τευχθή ενεκεν τής έπελθούσης καινοτομίας είς τήν σωφρονιστικήν μεταχείρισιν, τότε 
θά άποθαρρυνθοϋν καί δλοι εκείνοι οί όποιοι ήνωχλήθησαν έκ τής έφαρμογής της. 
Πάντως ή σήμερον έπιδεικνυομένη προς τούς καταδίκους πλέον άνθρώπινος συμπερι
φορά, δεν σημαίνει δτι καί τά έγκλήματα αύτών συνεχωρήθησαν ή έδικαιολογήθησαν. 
Σημαίνει άπλώς έκεΐνο τό όποιον εύχόμεθα. Σκοπεί τουτέστιν, διά τής έφαρμογής 
ίδιαζούσης κοινωνιολογικής καί ψυχολογικής τεχνικής, είς τήν προστασίαν τής κοι
νωνίας, διά τής περιστολής τών πιθανοτήτων υποτροπής τοϋ έγκλήματος.

'Ο  πόθος διά τήν πρόληψιν δεν δεικνύει ήμΐν μόνον τήν οδόν δι’ ής τό δλον 
θέμα θά άνελιχθή, άλλά προσδιορίζει καί τά δρια έντός τών οποίων θά πρέπη νά ένερ- 
γήση. Οΰτω πάσα υπερβολή είς τήν παροχήν άνέσεων καί τέρψεων καί ό έθισμός είς 
πολυτελή σίτισιν τών καταδίκων θά έξέθετε είς κίνδυνον άποτυχίας τον σκοπόν τής 
άνθρωπινωτέρας μεταχειρίσεως. Έ νιο ι τών καταδίκων θά ήσθάνοντο κατά τήν άπό
λυσίν των ισχυρόν ψυχολογικόν κλονισμόν άντιμετωπίζοντες συνθήκας διαβιώσεως 
τραχυτέρας έκείνων ών έ'τυχεν νά έθισθώσιν. Διά τήν βελτίωσιν τών δρων τής δια
βιώσεως, έν σχέσει προς τούς έν φυλακή, ούδόλως θά προσέφερεν αύτοΐς ή άποδοθείσα 
έλευθερία καί αί προσωπικαί των ικανότητες. Ουτω ή καθ’ υποτροπήν τέλεσις έγκλή
ματος δεν θά άπεφεύγετο.

Ή  πρόληψις, δθεν, φαίνεται νά είναι ό άκρογωνιαΐος λίθος, ό βέβαιος οδηγός 
ό όποιος είναι δυνατόν νά όδηγήση τούς ύπευθύνους είς τήν μεταχείρισιν τών κατα
δίκων, έντός τών ορθών κατευθύνσεων.

Ή  έπιτυχία τών προσπαθειών των θ’ άποβή άποτελεσματικός παράγων 
κοινωνικής άμύνης. Καί ταύτην έταξαν ώς σκοπόν τοΰ άγώνός των.

Σ τ ο ν  ή ρ ω α  Α ύ ξ ε ν τ ί ο υ  *
Γεμάτα είν’ αΰρα καί πελάη κι’ ούρανοί, >
Ρόδων άπό πέταλα κι’ άθάνατη βοή. >

'Η  γαλάζια νύμφη στά νέφη σελαγίζει, S
Γλυκά μυρολογεΐ κι’ άνθους γύρα ραντίζει. >

"Ολοι, άκου, ύμνοΰν, τό δοξασμέν’ άγόρι! >
Ράγισε τό ποτήρι άπ’ τό ζεστό κρασί! 

’Ηφαίστειο, δύναμι κι’ όρμή ήσουν έσύ- 
Σάν κέρβερος, ήρωα άθάνατε... Γρηγόρη.

Σ . Χανδρής
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Κείνον τον καιρό ό ’Απρίλης είχε κάνει την έμφάνισή του όπως πάντα. Ε ίχε 
άνοίξει τις μεταξένιες φτεροϋγές του καί είχε σκορπίσει σ’ δλη την πλάση 
ένα γλυκό άρωμα, πού τό είχε κατασκευάσει μέ ολα τα λουλούδια της γης. 
Μέσα στή μεγάλη πύλινη γαβάθα του, είχε άνακατέψει ενα μίγμα από ρο
δοπέταλα, άπό γαζίες καί γιασεμιά, άπό βιολέττες καί πασχαλιές. Ε ίχε ρί
ξει μιά μεγάλη δόσι αισιοδοξίας, μερικά γραμμάρια έρωτα καί είχε κατα
σκευάσει ένα μαγικό φίλτρο, ραντίζοντας δλη τή φύση μ’ ένα μεγάλο κλωνάρι πεύ
κου. 'Ένα άνάλαφρο αεράκι φύσηξε κι’ έκανε νά σαλέψουν μερικά σκΐνα, πού έστε
καν στην πλαγιά ένός γκρεμού. Πιο πέρα, μιά μεγάλη παρέα άπό έλατα μέ τό αλα
φρό φύσημα τού άέρα, σκόρπιζαν ένα μελαγχολικό ψίθυρο καί ό άντίλαλος άντά- 
μωνε μέ τ ’ άφρισμένα κυματάκια της θάλασσας λίγα μέτρα πιο κάτω, πού είχαν 
στήσει καί κείνα κάποιο τρελλό χορό. Καί μέσα σ’ αυτό τό μαγικό τοπεΐο, στήν κο
ρυφή τού βουνού, ένα άσπρο σπιτάκι πουμοιαζε σάν άνθισμένη άμυγδαλιά, συμπλή
ρωνε ένα άρμονικό, ένα έπιβλητικό σύνολο. Μιά φρέσκο—άσπρισμένη μάντρα, πού 
κατέληγε σέ μιά μαύρη σιδερένια πόρτα, είχεν άγκαλιάσει προσεκτικά τό μικρό σπι
τάκι καί τή βαρειά καμπάνα μιας έκκλησούλας, πού άρχισε νά χτυπά πένθιμα ντίν- 
ντίν-ντίν... ΤΗταν μεγάλη Παρασκευή. Τό σούρουπο άρχισε ν’ άπλώνη τό θαμπό 
μαντύα του. Βγήκαν οί μοναχές άπό τά κελλιά τους καί μέ άργό βήμα προχώρησαν 
προς τήν έκκλησιά. *Η μοναχή Λουκιανή προχωρούσε κι’ αύτή μέ τις άλλες μονα
χές. Τό πρόσωπό της, έτσι καθώς ήταν χλωμό, παρουσίαζε μιά γλυκειά άντίθεση 
κάτω άπό τό μαύρο της ράσο. Τά μεγάλα γαλανά μάτια της τά σκέπαζε πάντα ένας 
σκοτεινός πέπλος, πού τά έκανε νά φαίνωνται γκρίζα. Μέσα στο εκκλησάκι βα
σίλευε μιά ιερή, μιά γλυκειά μυσταγωγία. Κοντά στο 'Ιερό, ό ’Επιτάφιος στέκεται 
μεγαλοπρεπής, στολισμένος μέ άσπρες βιολέττες. Καί πίσω άπ’ τον ’Επιτάφιο, ό 
Σταυρός τού Μαρτυρίου μέ τό άκάνθινο στεφάνι τού Θεανθρώπου. Δίπλα στο Σταυρό 
τρεμοπαίζουν λίγα κεράκια πάνω σ’ ένα σιδερένιο μανάλι. Μιά γλυκειά μελωδία 
βγαίνει άπό τά χείλη των μοναχών. Μιά θεία μελωδία ή οποία περνάει μέσα άπ’ 
τή μεγαλόπρεπη φυλλωσιά ένός γέρο—πλάτανου, πού έχει άγκαλιάσει σχεδόν δλο 
τό εκκλησάκι, πριν ξεχυθή άπαλά στήν άπέραντη ήσυχία. Καί εκείνος, σαλεύει τά 
φύλλα του ρυθμικά σάν ν άποτελή ενα άρμόνιο άνάμεσα στο 'Ιερό κόρο :

«Αί γενεαί πάσΛι ύμνον τή ταφή Σου»...
Σήκωσε άργά ή μοναχή Λουκιανή τό χέρι της κι’ έκανε τό σημείο τού Σταυ

ρού: «Δός μου Χριστέ τή λησμονιά καί τή γαλήνη».
Μιά άλλη μοναχή πού στεκόταν δίπλα της, ή μοναχή Θεοδοσία, στράφηκε καί 

τήν κύτταξε μελαγχολικά. Ποιά λησμονιά ζητούσε ή δυστυχισμένη; Περίεργη γυ
ναίκα. Δυσκολευόσουν νά τής πάρης μιά λέξι. Οί μοναχές τήν έβλεπαν νά κάθεται 
άμίλητη κάτω άπό τό γέρο—πλάτανο καί νά βυθίζεται σέ σκέψεις... μακρυά... σ’ άλ
λους πλανήτες. Δυο χρόνια είχαν περάσει άπό τότε πού τήν πρωτοεΐδαν. Π ώς κύ
λησαν;
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τΗταν μεγάλη Τρίτη. Τή βλέπει μπροστά της, σέ κείνη τη γωνιά της έκκλη- 
σίας, νά ψέλνη δειλά-δειλά μαζί τό τροπάρι της Κασσιανής. Στην άρχή παραξενεύ
τηκαν οί μοναχές. ΤΗταν τόσο νέα Τόσο όμορφη! ’Α π’ όλες τις μοναχές, ξεχωριστή 
συμπάθεια έδειχνε σέ κείνη. Δεχόταν νά μιλφ μαζί της ώρες ολόκληρες. Αυτό της 
έδινε θάρρος καί κάποτε θέλησε νάεΐσχωρήση βαθύτερα στην ψυχή της. Νά μάθη γιά 
ποιά λησμονιά μιλούσε τόσο καιρό. Μά αύτό φάνηκε νά τή δυσαρέστησε. Καί αύτή, 
σάν νά μετανόησε γιά τό άμάρτημα πού της γέννησε ή περιέργεια, έτρεξε νά ζητήση 
τήν εξιλέωση μπρος σέ μιά μεγάλη εικόνα της Παναγίας, πού βρισκόταν στήν άρι- 
στερή άκρη της έκκλησιας κρατώντας στήν άγκαλιά της τό Θειο βρέφος, «έρανον 
τον τάφον αί μυροφόροι μόρα λίαν πρωί έλθοΰσαι».

Στράφηκε πάλι καί έρριξε μιά ματιά προς τό μέρος της. Κάποιο δάκρυ είχε 
κυλήσει άπό τά μάτια της καί προχωρούσε μέ ρυθμό πάνω στά ωχρά μάγουλά της. 
Σ έ μιά στιγμή, τά βλέμματά τους συναντήθηκαν. Καί μέσα στήν ιερή ψαλμωδία 
ένοιωσαν μιά γλυκειά άνακούφιση στήν καρδιά.

Τό πρωϊνό τής άλλης μέρας φάνηκε μουντό, μελαγχολικό. Μερικά άσπρα συν
νεφάκια πλανιόντουσαν περίλυπα στον ούρανό. Κ ι’ έτσι, καθώς ήταν συναθροισμένα 
πλάϊ στο γαλάζιο φόντο, έμοιαζαν σάν νά σχημάτιζαν τήν Ελληνική Σημαία μας. 
Στήν άκρη τού κήπου δύο μοναχές, καθισμένες σ’ ένα ξύλινο πάγκο, συζητούν χαμη
λόφωνα. Πίσω τους, μιά άγρια τριανταφυλλιά έχει άπλώσει τά κλωνάρια της καί 
χαϊδεύει τή μάντρα τού Μοναστηριού. ’Από μακρυά μερικά πουλάκια είχαν άρχίσει 
μιά γλυκειά συναυλία. "Ενα άπ’ αύτά, είχε ξεφύγει άπό τήν παρέα του καί είχε κα
θίσει σ’ ένα κλωνάρι τής τριανταφυλλιάς. Ε ίχε τεντώσει τό κεφαλάκι του καί παρα
κολουθούσε τή συζήτηση των μοναχών.

« ’Απόψε μοναχή Θεοδοσία είδα ένα όνειρο παράξενο. Είδα ότι ό άνδρας μου...» 
«ό άνδρας σου;». «Ναί. 'Ο  άνδρας μου. Ε ίχε παρουσιαστή μπροστά μου, έτσι όπως 
»  ήταν μ έτό  ωραίο παράστημά του καί μέ τά λαμπερά του μάτια. ΤΗρθα νά σέ πάρω, 
» μού είπε. Μοΰ άνήκεις. Κ ι’ άπλωσε τά χέρια του νά μ’ άγκαλιάση. Θά πεθάνω 
»  καλή μου. Μά δέν μέ νοιάζει. Τό θέλω».

Σήκωσε ή άλλη τό κεφάλι καί τήν κύτταξε παράξενα. «Δέν καταλαβαίνεις, 
y> μά θά μέ καταλάβης τώρα αν τό θελήσης. Δύο πράγματα οδηγούν τον άνθρωπο 
» σ’ αύτό τον τόπο μακρυά άπό τήν κίνηση τής ζωής. 'Η  έξιλέωση καί ή απελπισία. 
3> Τήν έξιλέωση δέν τή ζήτησα άπό τήν Παρθένα, γιατί δέν έβλαψα κανένα στή ζωή. 
»  Τής ζήτησα μόνον τήν λήθη καί τή γαλήνη. Έ τ υ χ ε  ποτέ σου νά κάνης τή γνωρι- 
» μία τής άπόγνωσης; ’Ίσ ω ς ναί, ίσως καί όχι. Μ ά... αν τήν γνώρισες, πρόσεξες πόσο 
3> φαρμακερή είναι; σοΰ δηλητηριάζει τήν ψυχή. "Οπως ξαίρεις, είμαι νησιωτοπούλα. 
»  Πριν άπό έξη χρόνια ήμουν ένα ευτυχισμένο κοριτσόπουλο. Οί γονείς μου μοΰ 
3) έκαναν όλα τά χατήρια. ΤΗταν φυσικό, άφοΰ δέν είχαν άλλο παιδί. Τό νησάκι πού 
3) γεννήθηκα καί μεγάλωσα ήταν μικρό. ‘Ωστόσο έμοιαζε σάν ένα στολίδι, άνάμεσα 
» στά άλλα νησιά. Τά ομοιόμορφα σπιτάκια του, μέ τις περικοκλάδες καί τά γιασε- 
3) μιά του, έκαναν εντύπωση στον έπισκέπτη. Πολλά βράδυα μάς νανούριζε ό ήχος 
3) τών κυμάτων. Ά λ λ ο τε πάλι όταν δέν μπορούσε νά μάς πάρη ό ύπνος, άκούγαμε 
3) τά έρωτόλογα πού έλεγαν στήν άμμουδιά. Πότε ερχόντουσαν γαλήνια καί έρωτιά- 
» ρίκα, πότε θυμωμένα, ορμητικά. Φιλούσαν τήν άμμουδιά καί ύστερα έφευγαν μα-' 
» κρυά... σχηματίζοντας άσπρα δαντελωτά βουναλάκια. Στήν άπέναντι μεριά άπό 
» τό σπίτι μας, πάνω σ’ ένα ύψωματάκι, είναι χτισμένη κάποια βυζαντινή έκκλησούλα. 
3) Ε κ ε ί  πηγαίναμε πολλές φορές, έγώ καί ό Ά λ έξη ς καί άφοΰ ρίχναμε λίγο λα- 
» δάκι στήν άσημένια καντήλα, πού κρεμόταν μπρος στήν εικόνα τού Ά η —Νικόλα, 
3) παρακαλούσαμε γιά τήν εύτυχία μας... ‘Ο ρίστε;... Ποιος ήταν ό Ά λ έξη ς ;... μά... ό 
3) άγαπημένος μου. Τήν άγάπη μας τήν ήξερε όλο τό νησί. ’Ακόμα καί ό πατέρας 
3) μου. Μά τό παλληκάρι ήταν καλό. Ε ίχα  πεποίθηση στο χαρακτήρά του... Π ώς
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» είπες; τι δουλειά έκανε;... Ναυτικός... Τά ταξίδια του ήταν κοντεινά. Μια μεγάλη 
» Παρασκευή σαν χθές, έκάναμε έναν μεγάλο δρκο μπρος στον Έσταυρωμένον... 
)) Να μή χωρίσουμε ποτέ. ’Ακόμα καί στο θάνατο. "Αν ό ένας άπό τούς δύο μας 
» πεθάνη πρώτος, να τον άκολουθήση καί ό άλλος.

«Τό ’ίδιο καλοκαίρι παντρευτήκαμε. Ξεφάντωσε όλο τό νησί. Στην πλατεία 
» τοΰ νησιού μας στήσαμε ψησταριές, πού ή ορεκτική μυρωδιά τους άνακατεύοταν 
)) μέ τά χρυσοκόκκινα κρασιά μας. Λυγερόκορμα κορίτσια, ντυμένα μέ τά γιορτινά 
» τους, χόρευαν τό μπάλλο.

«Τά ύπόλοιπα χρόνια μας κύλισαν ευτυχισμένα.
«"Οταν τό βαπόρι άραζε στο λιμάνι, έτρεχε νά μου τό άναγγείλη πρώτος ό 

» Δημητράκης—ένας μικρός μούτσος τετραπέρατος, πού ήταν τό δεξί χέρι του κα- 
» ραβιοΰ. Χτυπούσε τήν πόρτα μου λαχανιασμένος:

«Κυρά Λουκία! ! !  ήρθαμε».
«Κ ι’ έγώ τότε, έτρεχα ν’ ανοίξω τό ντουλάπι μου, γιά νά τον φιλέψω πότε 

» κανένα κομμάτι πίττα, πότε καμμιά σταρένια κουλούρα ζυμωμένη μέ γάλα καί μέ 
» ζάχαρι.

«Κάποτε δμως άργησε νά φανή τό παλληκαράκι. Κείνη τη χρονιά, θά έκαναν 
» ένα μεγάλο ταξίδι. ((Θά λείψω ένα μήνα» μου είχε πή ό ’Αλέξης. "Οταν θά γυρίσω 
» θά έχω πολλά λεφτά. Θά σοΰ άγοράσω ωραία φορέματα καί θά πάμε ένα ταξιδάκι 
» στήν Ά λήθα. Θά ίδοΰμε καί τή θειά σου τήν Άρχόντω. Προσπάθησα νά φανώ χα- 
» ρούμενη. 'Ωστόσο ένα χέρι σιδερένιο μοϋ έσφιγγε τήν καρδιά. Κάποιο κακό προαί- 
» σθημα. "Α χ ! αύτό τό προαίσθημα. Περνάει δίπλα μας άόρατο, μάς λέει κάτι στ’ 
» αυτί κι’ υστέρα... χάνεται. "Α χ !., καί νά μπορούσαμε κείνη τή στιγμή νά τό πιά- 
» σουμε στά χέρια μας. Θά τό καθίζαμε κάτω καί θά τού λέγαμε γιά έλα δώ έσύ, κάτι 
» είπες στ’ αύτί μας. Μά τό είπες τόσο σιγανά, πού δέν τ ’ άκούσαμε. Δέν μάς τό 
» ξαναλές πάλι;... 'Ο  μήνας λοιπόν είχε περάσει. Κόντευε νά τελειώση κι’ ό δεύτε- 
» ρος καί τό καράβι άκόμα νά φανή. "Ενα πρωΐ, οί κάτοικοι τού νησιού άναστατώ- 
» θηκαν. Είχαν συναθροιστή στήν παραλία καί κυττοΰσαν κάποιο καράβι, πού έρχό- 
)) ταν καμαρωτά άπό μακρυά.

« ’Έρχεται - έρχεται, φώναζαν χαρούμενοι καί χτυπούσαν τά χέρια τους άπό 
» ενθουσιασμό. "Οταν δμως φάνηκε γιά καλά, οί φωνές σταμάτησαν. "Οχι, δέν ήταν 
» αύτό. Κάποιο άλλο ήταν, πού τό έβλεπαν γιά πρώτη φορά. ’Αλλά τι έρχόταν νά κάνη 
» στο νησί τους; "Ολα τά πρόσωπα σκυθρώπασαν. Πρώτα κατέβηκε ό καπετάν- 
» Μάνθος. Τό ΰφος του ήταν άνήσυχο, λυπημένο. "Υστερα ό Σπόρος. Κατόπιν ό 
« ’Αποστολής καί ό Σάββας. Νά καί ό Κωνστατής, ό γυιός τοΰ καπετάνιου. "Α ! 
» νά καί ό Δημητράκης. Κατεβαίνει κι’ αύτός περίλυπος καί τρέχει στήν άγκαλιά 
» τής μάννας του. ’Αλλά πού είναι ό Ά λ έξη ς καί ό Μεμάς, ό γυιός τής κυρά—Μαρού- 
» σκας;...

«Μιά φωνή ξεχύθηκε καί έσκισε τις καρδιές τού πλήθους. Μιά λέξι φριχτή, 
» πού χτύπησε στ’ αύτιά μου σάν μιά βαρειά καμτσικιά. Ν α υ ά γ ι ο. Ό  κύρ Μάν- 
» θος έξηγοΰσε στούς έντρομους νησιώτες, πού τον είχαν περικυκλώσει καί κρέμον- 
» ταν άπό τά χείλη του:

«Τό ναυάγιο έγινε στο γυρισμό. Χτύπησε τό βαπόρι πάνω σ’ έναν ύφαλο. 
)) "Ενα καΐκι τούς περιμάζεψε μισοπεθαμένους καί τούς έβγαλε σέ κάποιο νησί. 
» Οί κάτοικοι τούς περιποιήθηκαν στοργικά. Κ ι’ όταν ήσαν σέ θέση νά ταξιδέψουν, 
» τούς έβαλαν σ’ αύτό τό βαπόρι, γιά νά τούς φέρουν έδώ. Τό ταξίδι τους ήταν με- 
» λαγχολικό. Κανένας δέν άνοιγε τό στόμα του νά μιλήση. Μέ τό τσιμπούκι τους 
» στά χείλη είχαν στηλώσει τό βλέμμα προς τή θάλασσα καί σκέφτονταν τούς δυο λε- 
» βέντες πού είχαν χαθή. Ναί... άπό τό πλήρωμα ό ’Αλέξης καί ό Μεμάς δέν είχαν 
» δώσει σημεία ζωής. Ό  Δημητράκης μάλιστα τούς είπε, δτι είδε κάποιο πελώριο
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)) κΰμα νά τραβά τον Ά λέξη . Είδε, λέει, τδ κεφάλι του νά άνεβοκατεβαίνη, κάνα- 
» δυο φορές στην επιφάνεια κι’ υστέρα... τίποτα... τίποτα...

«'Όλο τδ νησί πένθησε τδ χαμό των παλληκαριών. Κ ι’ έγώ, κάποιο άνοιξιά- 
» τικο πρωί, πήρα τδ δρόμο γιά τδ μοναστήρι. ’Ε κεί πού θάβρισκα τη λήθη καί τή 
» γαλήνη. Στην άρχή σκέφτηκα νά αύτοκτονήσω. ’Ή θελα νά τηρήσω τδν δρκο πού- 
» δωσα στδν Ά λ έξη . Δεν ήθελα νά γίνω έπίορκος τής άγάπης μου. Είχα βρή μάλι- 
» στα καί τδν τρόπο. 'Ένα δραστικό δηλητήριο. Τήν τελευταία όμως στιγμή, ένας 
» κρύος ψίθυρος πέρασε δίπλα μου. 'Ένας ψίθυρος αύστηρός, άμείλικτος. «Δυστυ- 
» χισμένη πας λοιπόν νά κολάσης τήν ψυχή σου;» Νά γιατί ήρθα έδώ. Μά τώρα θά 
» πεθάνω. Τδν είδα, σου λέω, ολοζώντανο. «Ή ρθα νά σέ πάρω», μοϋ είπε.

Ή  μοναχή Θεοδοσία τήν άκουγε άμίλητη. Τά μάτια της είχαν δακρύσει. Σ ή
κωσε άργά τδ χέρι της καί χάϊδεψε τδ κομποσκοίνι της, ψιθυρίζοντας κάποια προ
σευχή.

Τσίου-τσίου, άκούστηκε πίσω τους μιά άσθενική φωνούλα.
. "Εστρεψε τδ κεφάλι ή μοναχή Λουκιανή κι’ είδε ένα πουλάκι νά τήν κυττάζη 
λυπημένα, μέ τά γκρίζα έξυπνα ματάκια του. ’Έξαφνα, άπδ μακρυά φάνηκε ή σιλουέτ- 
τα τής 'Ηγουμένης, ή οποία πλησίαζε πρδς τδ μέρος τους. "Οταν έφτασε κοντά τους, 
κύτταξε έπίμονα τή μοναχή Λουκιανή. Τδ πρόσωπό της ήταν χαρούμενο, μά κάπως 
αινιγματικό. Στράφηκε ύστερα στή μοναχή Θεοδοσία. « Ά σ ε  μας γιά λίγο μόνες», 
τήν παρακάλεσε. ’Εκείνη άπομακρύνθηκε διακριτικά.

Σάν έμειναν μόνες, τής πήρε τρυφερά τδ χέρι καί τήν κύτταξε στά μάτια. 
«Α κούσε κόρη μου, θά σου άναγγείλω κάτι, μά θέλω νά είσαι ψύχραιμη. Μοϋ τδ 
» ύπόσχεσαι ;». «Ναι Α γ ία  Ή γουμένη». Τήν κύτταξε περίεργα. Τ ί ήθελε νά τής 
άναγγείλη ; «’Ακούσε καλή μου κόρη. 'Η  θέσις σου δεν είναι πλέον έδώ. Τώρα έχεις 
» κάποιον άλλον προορισμό. "Ενα προορισμό πού δέ χωρεϊ καμμιά άντίρρηση, γιατί 
» είναι γραμμένος σύμφωνα μέ τδ 'Ιερό Εύαγγέλιο μας. Τδ πρόσωπο τής μοναχής 
» σκοτείνιασε. « ’Αλλά γιά ποιόν προορισμό μοϋ μιλάτε ; Δέν σάς εννοώ».

Ή  ήγουμένη δέν άπάντησε. Τής έσφιξε τδ χέρι καί τήν παρέσυρε πρδς τήν 
εξώπορτα τοΰ μοναστηριοΰ. Κείνη τήν άκολούθησε άμίλητη. 'Όταν πλησίασαν τήν 
έξώπορτα, τά γόνατά της λύγισαν. Θάρρος κόρη μου, τής ψιθύρισε. Καί τήν συγκρά- 
τησε νά μήν πέση. Μά ήταν δυνατόν ;;...ήταν δυνατόν αύτδς δ άνδρας πού σκετόταν 
άντίκρυ της νά ήταν ό Ά λ έξη ς ; ό ’Αλέξης της ; μά.,.αύτδν τδν είχαν καταπιή τά
κύματα. Μπά ! !_νά καί ό Δημητράκης. Τδν κρατάει άπδ τδ μπράτσο. Τδ παιδί τήν
κύτταξε περίεργα, έτσι όπως ήταν μέ τδ ένδυμα τής μοναχής. "Υστερα τήν πλησιάζει 
άθόρυβα καί τής λέει μέ τήν παιδική άκόμα άφέλειά του.

«Κυρά...Λουκία, έδώ ήσουν λοιπόν ; Έ γ ώ  καί ό κύρ Ά λ έξη ς ψάχνουμε νά σέ 
» βροΰμε σχεδόν δυδ χρόνια». Πλησιάζει καί ό άνδρας της. Ή  συγκίνηση τούς έχει 
καθηλώσει. Κ ι’ ύστερα, άφοΰ πέρασε ή πρώτη έντύπωση, ρίχτηκε ό ένας στήν άγκαλιά 
τοΰ άλλου, μέ σεβασμό καί μέ κατάνυξη, μπρδς στά μάτια τής Η γουμένης, πού συγκι- 
νημένη καί αύτή πρόφερε σιγανά. «Γιά  αύτδν τδν προορισμό σοϋ μίλησα παιδί μου. 
Γιά τδν άνδρα σου». ’Αρκετά μέτρα πιδ κάτω, στή θάλασσα, τούς περίμενε ένα και
νούργιο βαπόρι, ίδιο σάν τδ πρώτο, γιά νά τούς μεταφέρη στδ νησί τους.

Πήραν τδ κατηφορικό μονοπάτι, σιγά-σιγά, ένώ λυγμοί χαράς ξέφευγαν άπδ 
τά χείλη τους. Ό  Δημητράκης χοροπηδούσε καί προσπαθούσε νά πιάση κάποιο 
πουλάκι μέ γκρίζα ματάκια, πού τούς συνώδευε πάνω άπδ τά κεφάλια τους.

Καί τήν ήμέρα τής Άναστάσεως, στήν πλατεία τοΰ νησιού, στήθηκαν καί πάλι 
οί ψησταριές. Τά λυγερά κορίτσια χόρευαν ξανά τδν παθητικό τους μπάλλο. Ή  καμπά
να τής Βυζαντινής έκκλησούλας χτυπούσε διπλά. Μιά γιά τήν Ανάσταση τού κυρίου 
καί μιά γιά τήν ’Ανάσταση τών παλληκαριών τοΰ Ά λ έξη  καί τού Μεμά, πού είχαν 
σωθή άπδ θαύμα. Παρά λίγο τότε νά τούς καταπιή ένα μεγάλο κΰμα. Πρόλαβαν
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δμως νά πιαστούν άπό κάποια σανίδα. "Ενα μανιασμένο κύμα τούς παρέσυρε σέ κάποιο 
φάρο. 'Ο  φαροφύλακας τούς εδωσε τις  πρώτες βοήθειες. "Υστερα φρόντισε νά εΐσα- 
χθοΰν για λίγο σέ κάποιο νοσοκομείο, γιά νά συνέρθουν άπό τά τραύματά τους. Ό  
Μεμάς, μάλιστα, είχε πάθει νευρικό κλονισμό. Ό λ ο  γιά κάτι κύματα μιλούσε. Γιά  
κάποιο ναυάγιο. Καί έ'τρεχε νά κουκουλωθή στην κουβέρτα του. Φοβόταν, λέει, νά 
μήν έρθη κανένα άλλο κύμα καί τον παρασύρη. Πέρασαν όμως δλα.

Χτυπούν οί καμπάνες. Κ ι’ οί ψησταριές ξεροψήνουν τ ’ άρνιά, κάτω άπό τη 
μεγάλη θράκα, πού τριζοβολα χαρούμενα. "Ενα καινούργιο καράβι καμαρώνει στην 
παραλία τού νησιού, καί παρακολουθεί τό γλέντι.

Ό  ιδιοκτήτης τού καραβιού, ό κυρ—Λεωνίδας ό Πετράντης, μέ τη βοήθεια των 
συγκατοίκων του είχε άντικαταστήσει τό χαμένο. Μέ τη διαφορά, πώς τό πρωί 
είχε άλλάξει τό όνομά του. Τού είχε δώσει τό όνομα τού μοναστηριού πού βρήκαν τη 
Λουκία « Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ » . Κ ι’ αυτό, γιά νά ύμνήση τη χάρι τής Παναγίας, καί 
τήν άρετή τής γυναίκας έκείνης πού έ'φερε στούς συγκατοίκους της ενα τόσο μεγάλο 
παραδειγματισμό. Καί τό γλέντι φούντωνε. Κ ι’ ό ’Απρίλης περνούσε δίπλα τους άπα- 
ρητήρητος, άρωματίζοντας μέ τό μεγάλο κλωνάρι του τά χαρούμενα πρόσωπά τους.

Τ ό  χωρι ό μου
"Ασπρα σπιτάκια άγκαλιά 
μέ πράσινα δεντράκια, 
ή βρύση πλάϊ στήν πλατανιά, 
ή λίμνη μέ παπάκια, 
πού σεργιανίζουν κουνιστά, 
ό Μούργος, τά γαλάκια 
πάντοτε στο μυαλό μου 
γεννούνε τό χωριό μου.

★
Ή  έκκλησιά μέ τον σταυρό, 
τό πέτρινο καμπαναριό, 
ή άσημένια ή έληά, 
πού καμαρώνει σάν κυρά, 
τά χρυσαφένια στάχυα, 
τά πράσινα χωράφια 
πάντοτε στο μυαλό μου 
γεννούνε τό χωριό μου.

*
Ό  κάμπος μέ τις λεμονιές, 
οί δρόμοι μέ τις φυστικιές, 
τό άγαλμα τής πλαταίας, 
ή πύλη τής Σημαίας, 
είσοδος πουταν στο χωριό, 
γραμμένο τ ’ «δχι» στο βουνό 
πάντοτε στό μυαλό μου 
γεννούνε τό χωριό μου.

Σ . Χονδρής
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Τό άρνΐ της Λαμπρής
'Υπό κ. Γ .  ΚΟΜΗΝΟΥ

Μέ τό πρώτο σκάσιμο του ήλιου τής Πασχαλιάς, πριν άκόμη σκορπίσουν τά 
σκοτάδια άπό τον ουρανό, οί Χριστιανοί άντί λιβανωτού καί θυμιάματος προς τον 
Σωτήρα του κόσμου, πού άνεστήθη έκ νεκρών, άναπέμπουν τήν όρεκτικώτατη κνίσσα 
τών άρνιών πού ψήνονται καί τών μεζέδων πού τσιτσιρίζουν στή θράκα. Ά π ό  κάθε 
αυλή καί κάθε γωνιά άπλώνεται γαργαλιστική ή μυρωδιά τοϋ ψητοϋ, μαζί μέ τά χαρ
μόσυνα τραγούδια τοϋ λαοϋ καί τά «Χριστός Ά νέστη». Γιατί καθώς είπε κι’ ό Χρυ
σόστομος :

«Νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες εύφρανθήτε σήμερον !...»
Καί ό λαός πράγματι ευφραίνεται, καταβροχθίζοντας τον πατροπαράδοτον οβε

λίαν.
Οί Ελληνικές αύτές Λαμπριάτικες ψησταριές έ'χουν κάνει μεγάλη έντύπωσι 

καί στούς ξένους. "Ολοι οί Εύρωπαΐοι συγγραφείς, πού πέρασαν άπό τήν Ελλάδα τις 
μέρες τοϋ Πάσχα, δέν παρέλειψαν νά εκθειάσουν καί τό ψητό άρνί.

’Έ τ σ ι  καί σ’ ένα έφετεινό του Πασχαλινό φύλλο ένα Γαλλικό περιοδικό, άφιε- 
ρώνει ολόκληρο άρθρο γιά τό άρνί της σούβλας...«άλά-παλληκάρ» καίγιά τό ...κοκορέ
τσι.

Καί ή μέν περιγραφή τοϋ Λαμπριάτικου άρνιοΰ καί τό 'γιορταστικό πανηγύρι 
τών Ελλήνων γύρω άπό τήν φωτιά, περιγράφονται πολύ καλά. Μόνο τοϋ «κοκορε
τσιού» ή συνταγή δέν είναι σωστή, αν καί μιλάει μέ μεγάλη...δρεξι γι’ αυτό ό Γάλλος 
δημοσιογράφος. Νομίζει δηλαδή δτι οί "Ελληνες, γιά νά φτιάξουν κοκορέτσι, βάζουν 
κρέας καί ... κρεμμύδια ολόκληρα στο σουβλί...

Αύτά γρ άφουν οί ξένοι γιά τό καθαρά Ελληνικό αύτό έ'θιμο καί γιά τό κοκορέ
τσ ι του. Ά π ό  ποϋ δμως έπεκράτησε τό έθιμο τής σφαγής άμνών, κατά τήν ήμέρα 
τοϋ Πάσχα;

Πολλοί λένε σχετικά δτι τό πήραμε άπό τούς Εβραίους, οί όποιοι κατά τό 
Νομικό τους Φάσκα έσφαζαν επίσης άρνί καί έχριαν μέ τό αίμα του τό κατώφλι τής 
πόρτας τους, άγιάζοντάς το έτσι.

’Επίσης καί οί ’Οθωμανοί σφάζουν άρνί στο Ραμαζάνι τους· τό άρνί αύτό τό 
άποκαλοΰν «Κουρμπάνι», δηλαδή θυσία.

'Υπάρχουν δμως καί αυτοί πού πιστεύουν δτι τό σφάξιμο τών άρνιοΰ τοϋ Πάσχα 
είναι συνέχεια τών θυσιών τών ’Αρχαίων Ελλήνων στούς Θεούς τους, οί όποιοι 
έσφαζαν καί αύτοί καλοθρεμένα άρνιά, προσφέροντας ένα μέρος άπ’ αύτά στούς θεούς 
τους καί γλεντώντας μέ τό υπόλοιπο.

Σχετικά μέ τήν Βόρειο "Ηπειρο, στά χωριά τής Δρυϊνουπόλεως πού παραχωρή- 
θηκαν στήν ’Αλβανία, υπάρχει καί ένα λαϊκό τραγούδι, πού τραγουδιέται τις ήμέρες 
τοϋ Πάσχα καί τό όποιον λέει τά έξής :
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Τούρκοι έχουν Ραμαζάνι 
σήκω, σφάξε τό «κουρμπάνι», 
να τό βράσουν μάνι-μάνι, 
σ’ ένα τρύπιο καζάνι, 
δπως στο παλγ)ό «Ζαμάνι» 
κάναν κι’ οΐ Ρωμηοί κουρμπάνι 
χωρίς νάχουνε Μεμέτη, 
χωρίς νάχουνε Χασάνη.
"Οπως τώρα πάλι κάνουν 
οί Ρωμηοί Λαμπρή καί Πάσχα, 
κ ι’ οί Εβραίοι—δπου νάχουν 
πάντα την κακή τους Φλάσκα— 
κάνουνε κι’ αύτοΰνοι...Χάσκα.

Αυτοί πού υποστηρίζουν δμως, δτι τό έθιμο αυτό έπήγασε άπό τούς Εβραίους 
καί δτι άπ’ αύτούς τό υιοθέτησε ή Χριστιανική θρησκεία, προβάλλουν ώς έπιχείρημα 
δτι ή ’Εκκλησία μας ωρισε καί ευχή τήν οποία λέγει ό ίερεύς δταν επικαλείται τήν ευ
λογία του Θεού έπί του άμνοϋ, παρακαλώντάς τον να τό άγιάση :

— « ... 'Ω ς  ήγίασεν τον άμνόν, δν ό ’Αβραάμ προσήγαγεν αύτω καί δνπερ προσή- 
νεγκεν αύτω ώς ολοκαύτωμα ό ’Ά β ελ».

’Εξαιρετική σημασία δίνεται άπό τούς "Ελληνας στήν πλάτη του ψητοϋ άρνιοΰ. 
Τό έθιμο τής ώμοπλατοσκοπίας, τό όποιο είναι άσφαλώς λείψανο τής «ίερο- 

σκοπίας» των προγόνων μας, τηρούσαν μέ θρησκευτική εύλάβεια οί προπάτορές μας 
άρματωλοί καί κλέφτες, πολλοί άπό τούς οποίους άπό τήν συμβουλή τής πλάτης 
τοϋ άρνιοΰ αποφάσιζαν αν θά έπιτεθοΰν έναντίον του έχθροΰ ή οχι.

Δύο μάλιστα, άπό τις ώμοπλατοσκοπίες αύτές έχουν παραμείνει ιστορικές : 
'Η  πρώτη είναι του Ίωάννου Νοταρά, δταν βρισκόταν στο Ναύπλιο καί ή 

δεύτερη, εκείνη πού προεΐπε στον Μάρκο Μπότσαρη τό θάνατό του, τις ήμέρες πού 
έπρόκειτο νά έπιτεθή έναντίον των ’Οθωμανών καί νά κόψη τό κεφάλι τοΰ Σκόρδα 
Πασσά, στο Καρπενήσι.

Τ ις ώμοπλάτες των αρνιών έξήταζαν ατούς παληούς καιρούς, γιά νά δουν σ’ 
αύτές γραμμένο τό μέλλον τους καί οί βάρβαροι λαοί τής Δύσεως, οί Σκώτοι καί οί 
Γερμανοί.

’Αλλά καί οί Βυζαντινοί, έπρόσεχαν πολύ τήν πλάτη τών άρνιών.
'Ο  Μιχαήλ Ψελλός πού ήκμασε κατά τον 11ον μ .Χ . αιώνα, γράφει σχετικά σέ 

κάποιο σύγγραμμά του :
— «Ζωής μέν καί θανάτου, κρίσιν έν τή έξοχή τής ράχεως έχουσιν καί εί μέν 

αΰτη έκατέρωθεν έστί λευκή καί καθαρά, ζωής έντεΰθεν λαμβάνουσιν σύμβολα, εί δέ 
κεχρισμένη, θανάτου τεκμήρια...».

Λέει δηλαδή, δτι αν ή πλάτη τοΰ άρνιοΰ έχη στο δεξί μέρος της ένα κόκκινο ση
μάδι, αυτό προαναγγέλλει πόλεμο, αν δέ καί τά δύο μέρη της είναι λευκά, ειρήνη καί 
ευτυχία ......

Γενικώς καί τά μαΰρα καί τά κόκκινα σημεία προλέγουν πάντοτε δυστυχήματα, 
ενώ τά λευκά ειρήνη, ευτυχία καί μακροζωία.

Στις προφητείες τής πλάτης τών άρνιών έπίστευαν πολύ καί οί νεώτεροι λη
στές.

Ό  Λύγγος π.χ. είδε γραμμένο τόν θάνατό του στήν πλάτη ένός ψητοΰ, καθώς 
λέει καί τό δημοτικό τραγοΰδι :
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—...Παιδιά καθήστε γύρω μου, 
θέλω νά σάς μιλήσω, 
γιατί μοΰ φαίνεται παιδιά, 
πώς θά σάς παρατήσω— 
καί πιο κάτω...

— ...κ ι’ είναι ή πλάτη του θολή, 
μαύρη σάν καπνισμένη 
καί ένα μνήμα μέ σταυρό 
εμένα περιμένει...

Καί κατά τον Μακεδονικόν άγώνα, οί αντάρτες έπρόσεχαν πολύ στην πλάτη 
του ψητού καί ιδίως τού Πασχαλινού άρνιοΰ.

Λένε δτι ό Καπετάν— Γερέφης προεϊδε, δπως ό Μάρκος Μπότσαρης, δτι θά 
σκοτώση τούς Βουλγάρους άρχηγούς, άλλά δτι θά χάση καί αύτος την ζωή του. Λένε 
μάλιστα πώς είπε :

—’Ά ν ήξερε ή πλάτη τού άρνιοΰ το τί θά πάθω αύριο εγώ, θά ήξερε καλύτερα

σουμε !
Καί ρίχτηκε μέ μιά άνήκουστη ορμή μέσα στο σπίτι πού γλεντούσαν οί Βούλ

γαροι βοϊβοντάδες μέ τά παλληκάρια τους καί σκότωσε μέ το ίδιο το χέρι του τούς 
άρχηγούς Λουκά καί Καρατάσο, μά σε λίγο σκοτώθηκε άπό τούς Βουλγάρους καί 
αύτός.

’Επίσης καί ό Σπυρομήλιος προεϊδε σε μιά πλάτη άρνιοΰ τον τραυματισμό του 
κοντά στο Γκούγκοβο.

’Επίσης, υπάρχει ή πρόληψις δτι γιά νά δείξη ή πλάτη ενός άρνιοΰ τό μέλλον 
τού νοικοκύρη τού σπιτιού, πρέπει τό άρνί νά κοιμηθή μιά βραδυά στο σπίτι του.

Κ ατ’ άλλους πρέπει τό άρνί αύτό νά είναι μαύρο, δπως πιστεύανε καί οί άρχαΐοι.
'Ό πω ς κι’ άν έχη δμως τό πράγμα, έμεϊς σάς εύχόμεθα καλή διασκέδασι, μέ 

τον Πασχαλινό οβελία καί καλό ξεκοκκάλιασμα τής......πλάτης.



ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
—Πίναξ χρονολογικός των γεγονότων εις τήν Σοβιετικήν Έ ν ω -

σιν,  δπως έξηλίχθησαν άπό της ένάρξεως τής άντισταλινικής 
εκστρατείας κατά τήν 24-2-1956—

Δελτίον Β1—57—7 της Άμερικα- 
νίκης 'Υπηρεσίας Πληροφοριών

*Η έκ μέρους τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Κ .Κ . Σοβιετικής Έ νώ σεω ς κ. 
Νικήτα Κροϋστσεφ άποκήρυξις τοϋ Στάλιν ώς τυραννικού δικτάτορος, τήν 24ην Φ ε
βρουάριου 1956, έσημείωσε τήν άπαρχήν έτους άναταραχών καί άποτυχιών εις τόν 
ιδεολογικόν τομέα έκ μέρους τοϋ Σοβιετικοΰ Κομμουνισμού.

"Εν βλέμμα εις τόν χρονολογικόν πίνακα των γεγονότων, άτινα συνέβησαν, άφ’ 
ής ό Κροϋστσεφ έξεφώνησε (εις μυστικήν συνεδρίασιν τοϋ 20οΰ Συνεδρίου τοϋ Κόμ
ματος) τό παρελθόν έτος, τόν λόγον του έναντίον των επί «μονοκρατορίας» τοϋ Στάλιν 
μεθόδων, καταδεικνύει ότι έλαβε χώραν ολόκληρος σειρά έξελίξεων, αίτινες συνετά- 
ραξαν τόν Κομμουνιστικόν Κόσμον.

Μεταξύ των προαναφερθεισών έξελίξεων, ήσαν αί έξης : τα άντίθετα των 
αναμενομένων άποτελέσματα τής Σοβιετικής εκστρατείας άποσταλινοποιήσεως 
(ώς, π .χ., αί ενδείξεις περί άναβρασμοΰ εντός τής Ε .Σ .Σ .Δ . )· αί κατά τής πολιτικής 
τοϋ Κρεμλίνου επικρίσεις έκ μέρους μελών των Κομμουνιστικών Κομμάτων καί τών 
συνοδοιπόρων εις τάς έλευθέρας χώρας καί ή έν Πολωνία έξέγερσις. 'Τπεράνω όλων 
άπό άπόψεως άπηχήσεως εις τήν παγκόσμιον κοινήν γνώμην, δέον όπως ύπογραμμι- 
σθή ό έν Ουγγαρία ένοπλος απελευθερωτικός άγων καί ή βάρβαρος καταστολή αύτοΰ, 
έκ μέρους τών Σοβιετικών ένοπλων δυνάμεων.

Πλεΐστοι παρατηρηταί σημειοΰν ότι παρ’ δλας τάς κατά τοϋ Στάλιν έπιθέσεις, 
τό Σοβιετικόν κομμουνιστικόν καθεστώς είναι υπεύθυνον διά τά σφάλματα τόσον τοϋ 
παρόντος όσον καί τοϋ παρελθόντος. 'Η  χρησιμοποίησις Σοβιετικών ένοπλων δυνά
μεων εις τήν Ουγγαρίαν έθεωρήθη ώς χαρακτηριστική ένδειξις τής έκ μέρους τών 
κομμουνιστών ζωηράς έπιθυμίας νά διατηρήσουν τήν κυριαρχίαν τοϋ Κόμματος, 
άσχέτως άνθρωπίνων θυσιών.

Παρατίθεται κατωτέρω χρονολογικός πίναξ τών σημαντικωτέρων έξελίξεων 
τοϋ έτους, άφ’ ής ήρχισεν ή άντισταλινική έκστρατεία.

24 Φεβρουάριου 1956 . Ε ις μυστικήν συνεδρίασιν τοϋ 20οΰ Συνεδρίου τοϋ Κ .Κ. 
Σοβιετικής Έ νώ σεω ς, ό Κροϋστσεφ άποκηρύσσει τόν Στάλιν ώς τύραννον καί «υπεύ
θυνον δι’ όμαδικάς δολοφονίας», τοϋ οποίου ή δεσποτική προσωπολατρεία ύπήρξεν 
άκρως έπιβλαβής.

4 Μαρτίου 1956 . Ό  ήγέτης τού Κ .Κ . ’Ανατολικής Γερμανίας Βάλτερ Ουλμ- 
πριχτ άποκηρύσσει τόν Στάλιν, πρώτος έκ τών έκτος τής Σοβιετικής Έ νώ σεω ς 
κομμουνιστών ήγετών.

19 Μαρτίου 1956 : ' Ο Γκεώργκι Μαλένκωφ έπικρίνει τόν Στάλιν, κατά τήν 
διάρκειαν έπισκέψεώς.του εις Μεγάλην Βρεττανίαν.

28 Μαρτίου 1956: ' Η «Πράβδα», δημοσιογραφικόν όργανον τοϋ Κ .Κ . Σοβιε
τικής Έ νώ σεω ς, χαρακτηρίζει τόν Στάλιν ώς υποκινητήν τής «προσωπολατρείας», 
«ήτις ύπήρξεν άκρως έπιβλαβής».

5 ’Απριλίου 1956 : 'Ο  Ραδιοσταθμός τοϋ Πεκίνου, υστέρα άπό έξάμηνον σιω
πήν, έπικρίνει τόν Στάλιν.

18 ’Απριλίου 1956 : Τό Κομμουνιστικόν Γραφεϊον Πληροφοριών (Κομινφόρμ) 
διαλύεται. 'Η  ένέργεια αυτή θεωρείται ώς παραχώρησις προς τόν Τίτο. 'Ω ς γνωστόν, 
άπό τοϋ Βήματος τής Κομινφόρμ ό Τίτο κατηγγέλθη, τό 1948, ώς διακηρύξας τήν
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άρχήν του «’Εθνικού Κομμουνισμού», έν άντιθέσει προς τον υπό τόν έλεγχον τοϋ Κρεμ- 
λίνου Κομμουνισμόν.

23 ’Απριλίου 1956 : Κατά την έν Μεγάλη Βρεταννία έπίσκεψίν του, ό Κροΰ- 
τσεφ απορρίπτει τό αίτημα τοϋ Βρεταννικοΰ ’Εργατικού Κόμματος περί άπελευθε- 
ρώσεως των κρατουμένων εις τάς φύλακας Σοσιαλδημοκρατών, εις τάς ύπό κομμουνι
στικήν κυριαρχίαν χώρας.

6 Μαΐου 1956 : Κατόπιν κατηγοριών περί έφαρμογής σταλινικών μεθόδων, 
ό Γιάκομπ Μπέρμαν παραιτεΐται άπό τό άξίωμα τοϋ ’Αντιπροέδρου τής Πολωνικής 
Κυβερνήσεως.

20 Μαΐου 1956 : Τσεχοσλοβάκοι φοιτηταί, εις διαδηλώσεις των, ζητούν τήν 
δυνατότητα άποκτήσεως έργων τής παγκοσμίου λογοτεχνίας, ώς καί την έφαρμογήν 
τής αρχής τής αύτοκυβερνήσεως.

1 ’ Ιουνίου 1956 : Ό  Μολότωφ, έπί μακρόν χρόνον έχθρός τοϋ Τίτο, άντικα- 
θίσταται εις τό άξίωμα τοϋ 'Υπουργού τών ’Εξωτερικών τής Σοβιετικής Έ νώ σεω ς 
άπό τόν Ντιμίτρι Σεπίλωφ, τέω ς ’Αρχισυντάκτην τής «Πράβδα».

2 ’ Ιουνίου 1956 : Ε ις κοινήν δήλωσίν των, ή Σοβιετική Έ ν ω σ ις καί ή Γιου
γκοσλαβία όμιλοΰν περί «άμοιβαίας κατανοήσεως» μεταξύ των. 'Η  δήλωσις αΰτη 
άπέβλεπεν εις τόν τερματισμόν τής άπό τής έποχής τοϋ Στάλιν χρονολογουμένης 
διενέξεως.

4 ’Ιουνίου 1956 : Τό Σ τέητ Ντηπάρτμεντ δίδει εις τήν δημοσιότητα τό κεί
μενον τοϋ απορρήτου λόγου τοϋ Κροΰστσεφ.

17 ’ Ιουνίου 1956 : 'Ο  ήγέτης τοϋ Κ .Κ . ’Ιταλίας Τολιάττι, ζητεί άπό τό Κρεμ- 
λίνον όπως προβή εις έπεξηγήσεις περί τής έπιδειχθείσης άδυναμίας άνασχέσεως τών 
άκροτήτων τοϋ Στάλιν. Τήν έπομένην, τα ήγετικά στελέχη τοϋ Κ .Κ . Γαλλίας διαμαρ
τύρονται διά τόν άπόρρητον τρόπον καθ’ όν ό Κροΰστσεφ άπεκάλυψε τά έγκλήματα 
τοϋ Στάλιν.

28 ’ Ιουνίου 1956 : Χιλιάδες άτόμων μετέχουν εις τήν έξέγερσιν έναντίον τής 
Κομμουνιστικής ήγεσίας, εις Πόζναν τής Πολωνίας, μέ σύνθημα «Ψ ωμί καί ’Ελευ
θερία». Δύο ήμέρας άργότερον, οί νεκροί καί τραυματίαι άνέρχονται εις εκατοντάδας. 
Ή  Κεντρική ’Επιτροπή τοϋ Κ .Κ . Σοβιετικής 'Ενώ σεως καταδικάζει τήν «προσωπο
λατρείαν» τοϋ Στάλιν. Έ κ  παραλλήλου, όμως, τονίζει ότι ή «κριτική» τοϋ Κομμουνι
στικού συστήματος ύπερέβη τά όρια.

21 ’ Ιουλίου 1956 ; Ό  Πρωθυπουργός τής Σοβιετικής Έ νώ σεω ς κ. Μπουλγκά- 
νιν, έκφράζων τήν άνησυχίαν τοϋ Κρεμλίνου διά τάς «ύπερμέτρους» φιλελευθέρας 
τάσεις έν Πολωνία, προειδοποιεί τό Πολιτικόν Γραφεΐον τοϋ Κ .Κ . Πολωνίας ότι δέον 
νά άσκή αύστηρότερον έλεγχον έπί τοϋ Τύπου.

3 Σεπτεμβρίου 1956: 'Η Κεντρική ’Επιτροπή τοϋ Κ .Κ . Σοβιετικής Έ νώ σεω ς 
άποστέλλει μυστικάς έντολάς προς τάς δορυφόρους χώρας, άποτρέπουσα αύτάς άπό 
τοϋ νά υιοθετήσουν κομμουνιστικόν σύστημα παρόμοιον πρός τό Γιουγκοσλαβικόν.

15 ’ Οκτωβρίου 1956 : Οί ’Ιταλοί κομμουνισταί διακηρύσσουν τήν άπόφασίν 
των όπως έξεύρουν « ’Ιταλικόν δρόμον πρός τόν Σοσιαλισμόν».

19-21 ’ Οκτωβρίου 1956 : Μέλη τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοϋ Κ .Κ . Σοβιετι
κής Έ νώ σεω ς μεταβαίνουν έσπευσμένως εις Βαρσοβίαν. Ό  Κροΰστσεφ φέρεται είπών 
πρός τούς Πολωνούς, ότι αί έπικρατοΰσαι έν Πολωνία τάσεις είναι ΰπερμέτρως φιλε- 
λεύθεραι καί ότι «αν δεν υπακούσετε, θά σας συντρίψωμεν».

21 ’ Οκτωβρίου 1956 : Ή  «Πράβδα» έπιτίθεται κατά τών Πολωνών Κομμου
νιστών, κατηγορούσα αυτούς ότι «κλονίζουν τά θεμέλια» τοϋ Κομμουνιστικού καθε
στώτος. Ό  Σοβιετικός Στρατάρχης Κωνσταντίν Ροκοσόφσκυ, 'Υπουργός Ά μύνης 
τής Πολωνίας, «παραιτεΐται» καί άναχωρεΐ «έπ’ άδεια» διά Μόσχαν.

24 ’ Οκτωβρίου 1956 : Διαδηλώσεις έργατών καί σπουδαστών εις Βουδαπέ-
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στην, εις έκφρασιν συμπάθειας διά τό αίτημα της Πολωνίας προς άπόκτησιν μεγαλυ- 
τέρας άνεξαρτησίας άπό τήν Μόσχαν, καί μέ σύνθημα την παροχήν περισσοτέρας 
ελευθερίας εις την Ουγγαρίαν. 'Η  μυστική ’Αστυνομία άνοίγει πυρά καί ή διαδήλωσις 
μεταβάλλεται εις άνοικτήν έξέγερσιν.

24 ’ Οκτωβρίου 1956  : Σοβιετικά στρατεύματα, άνερχόμενα εις 10.000, εισέρ
χονται εις Βουδαπέστην. 'Η  έξέγερσις έπεκτείνεται. Προειδοποίησις προς τούς «Μα- 
χητάς της ’Ελευθερίας» νά παραδοθοϋν ή νά συντρίβουν.

2 5 -2 7  ’ Οκτωβρίου 1956  : 'Η  έπανάστασις, εις πλήρη έντασιν, συνεχίζεται 
έν Ουγγαρία.

1 Νοεμβρίου 1956: 'Ο  Ραδιοσταθμός του Πεκίνου χαρακτηρίζει ώς «δίκαια» 
τά αιτήματα τοϋ Ουγγρικού λαού.

4 Νοεμβρίου 1956 : 'Εκατοντάδες Σοβιετικών άρμάτων μάχης ενεργούν νέαν 
έπίθεσιν κατά της Βουδαπέστης.

6 Νοεμβρίου 1956 : Αί μάχαι συνεχίζονται έντατικώς, εις ολόκληρον τήν 
Ουγγαρίαν. Ούγγροι φυγάδες άποκαλύπτουν τήν έναρξιν ομαδικών έκτοπίσεων εις 
τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν.

11 Νοεμβρίου 1956 : Ό  Πρόεδρος τής Γιουγκοσλαβίας Στρατάρχης Τίτο 
λέγει ότι ή χρησιμοποίησις Σοβιετικών στρατευμάτων έν Ουγγαρία ήτο «μοιραΐον 
σφάλμα» καί έπιρρίπτει τήν εύθύνην διά τά γεγονότα της Ουγγαρίας εις τό Κρεμλΐνον.

12 Νοεμβρίου 1956 : 'Η  ύπό Σοβιετικόν έλεγχον Κυβέρνησις Καντάρ άπορρί- 
πτει αϊτησιν τού Ο .Η .Ε . όπως έπιτραπή ή άποστολή παρατηρητών εις Ουγγαρίαν.

18 Νοεμβρίου 1956 : Άνακοινούται, εις Μόσχαν, ή υπογραφή της Πολωνο- 
σοβιετικής Συμφωνίας, διά της οποίας διακηρύσσεται ή «πλήρης ίσότης». τών' δύο 
χωρών, εις τάς μελλοντικάς των σχέσεις.

22  Νοεμβρίου 1956  : 'Ο  ’Αρχηγός τής Σοβιετικής Μυστικής ’Αστυνομίας 
άφικνεΐται εις Βουδαπέστην, διά νά έπιληφθή τής έκτοπίσεως τών Ούγγρων «Μαχη
τών τής ’Ελευθερίας».

12 Δεκεμβρίου 1956 : 'Η  Γενική Συνέλευσις τών 'Ηνωμένων ’Εθνών καταδι
κάζει τήν Σοβιετικήν έπέμβασιν έν Ουγγαρία καί ζητεί τήν άμεσον άποχώρησιν τών 
Σοβιετικών στρατευμάτων. Εις τό Πόζναν τής Πολωνίας, 30 .000  έργάται χάλυβος 
έγκρίνουν ψήφισμα, διά τού οποίου καταδικάζεται ή χρησιμοποίησις Σοβιετικών 
δυνάμεων εις Ουγγαρίαν.

23 Δεκεμβρίου 1956  : 'Η  «Πράβδα» καταδικάζει τάς «έθνικιστικάς» τάσεις, 
αΐτινες πιθανώς νά οδηγήσουν εις διάστασιν μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν.

31 Δεκεμβρίου 1956 : Ό  Κροΰστσεφ, εις δεξίωσιν παρατεθεΐσαν εις τό Κρεμλΐ
νον, λέγει μέ ύπερηφάνειαν : «Εΐμεθα δλοι Σταλινισταί». ’Επίσης, έξυμνεΐ τον 
Στάλιν, ώς άγωνιστήν κατά τού ιμπεριαλισμού.

15 ’ Ιανουάριου 1957  : ' Ο Πρωθυπουργός τής ’Ερυθρας Κίνας Τσού—Έ ν —Λάϊ 
έπισκέπτεται τήν Βαρσοβίαν καί, εις δηλώσεις του, άναγνωρίζει τήν Σοβιετικήν ήγε- 
σίαν έπί τού Διεθνούς Κομμουνισμού. 'Ο  Γενικός Γραμματεύς τού Κ .Κ . Πολωνίας 
Γκομούλκα, παρά ταΰτα, λέγει δτι ή Πολωνία δέον δπως ένισχύση τούς δεσμούς της 
μετά τών Κομμουνιστικών χωρών καί δπως, παραλλήλως, άκολουθήση πολιτικήν 
«συνεργασίας μέ τήν Δύσιν».

17  ’ Ιανουάριου 1957 : 'Ο  Κρούστσεφ, κατά τήν διάρκειαν δεξιώσεων εις τήν 
εις Μόσχαν Κινεζικήν Πρεσβείαν, χαρακτηρίζει τον Στάλιν ώς «πρότυπον Κομμουνι- 
στοΰ» καί λέγει δτι δύνανται νά είναι υπερήφανοι οΐ κομμουνισταί έκεΐνοι οί όποιοι 
«δύνανται νά παραμείνουν πιστοί τόσον εις τον Μαρξισμόν καί τον Λενινισμόν δσον 
ό ίδιος ό Στάλιν».

23 ’ Ιανουάριου 1957  : Τό περιοδικόν «Κομμουνιστής», έπίσημον οργανον τού 
Κ .Κ . Σοβιετικής Έ νώ σεω ς, διακηρύσσει δτι «δέν υπάρχει ’Εθνικός Κομμουνισμός».
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5 Φεβρουάριου 1957 : Τό δργανον του Κ .Κ . ’Ανατολικής Γερμανίας «Νέα 
Γερμανία» παραδέχεται, δτι έσημειώθη άναταραχή ε ι ς ’Ανατολικήν Γερμανίαν περί 
τα τέλη τοϋ 1956, ή οποία παρ’ ολίγον να καταλήξη εις άντικομμουνιστικάς εξεγέρ
σεις.

15 Φεβρουάριου 1957 : Ό  Άντρέϋ Γκρομύκο (ό όποιος από μακροΰ χρόνου 
«θεωρείτο ώς είς έκ των πλέον έμπιστων οπαδών του Σταλινισμού) διαδέχεται τον 
Ντιμίτρι Σεπίλωφ, είς τήν θέσιν τοϋ 'Υπουργοϋ των ’Εξωτερικών τής Σοβιετικής 
Έ ν ώ σεω ς.

16 Φεβρουάριου 1957 : ’Εκπρόσωποι τοϋ Ούγγρικοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερι
κών παραδέχονται δτι έδραπέτευσαν έξ Ουγγαρίας περίπου 196.000 φυγάδες, άπό 
τής ένάρξεως τοϋ απελευθερωτικού άγώνος.

18 Φεβρουάριου 1957 : 'Ο  Κροΰστσεφ παραδέχεται μέν δτι ό Στάλιν διέπραξε 
σφάλματα, άλλ’ υποστηρίζει αντίθετον θέσιν εκείνης τήν όποιαν ύπεστήριξεν είς τον 
προ έ'τους άπόρρητον λόγον του, έξυμνών τήν νικηφόρον ήγεσίαν τοϋ Στάλιν είς τον 
αγώνα έναντίον τής Έθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας, κατά τον Β ' Παγκόσμιον 
Πόλεμον. Ώ ς  γνωστόν, τήν 24ην Φεβρουάριου 1956, ό Κροΰστσεφ κατηγόρησε τον 
Στάλιν δτι ήγνόησε τάς προειδοποιήσεις περί έπικειμένης Ναζιστικής ένοπλου έπι- 
θέσεως έναντίον τής Ρωσσίας καί δτι δεν έμερίμνησε διά τήν όργάνωσιν τής Σοβιετι
κής άμύνης.

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

'Η  λύσις τοϋ Άστυνομικοΰ προβλήματος τοϋ 93ου τεύχους, υπό τον 

τίτλον «κατ’ οίκον ερευνά», είναι ή έξής :

’Ε κ  τών άναγνωστών μας, άπέστειλαν ορθήν λύσιν οί άστυφύλακες : 

Μπιμπακος Πέτρος, Νικητόπουλος ’Ιωάννης, Κισσούδης ’Ιωάννης καί ό 

ιδιώτης Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος.



ΑΠΟ ΤΗ  ΖΩ Η  ΜΑΣ

Σ κ έ ψ ε ι ς

όνε ι ρα

πραγματικότητες
'Υπό δοκ. Ύ-αστυνόμου 
κ. Κ . ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Στέκω  πλάι στον πατέρα μου, παιδί άκόμη, μικρό καί άβουλο καί άντικρύζω 
τά πρώτα μαθητικά θρανία. Μακρυνό πολύ τό παρελθόν για να θυμηθώ σήμερα τις 
πρώτες μου εκείνες σκέψεις. Στενός πολύ ό κόσμος μου, τότε έφθανε άπό τό σπίτι 
στην έκκλησία, στο θυμιατήρι τοΰ άπλοϊκοϋ παπά τοΰ χωριού μας, άπό τά χαράματα 
κάθε γιορτής καί Κυριακής καί ένοιωθα γύρω μου την άγάπη νά μέ περιβάλη. Οί 
γονείς, τό τζάκι, ό παπάς, τό πρόσφορο, ή έκκλησία, ή καλωσύνη χυμένη παντού καί 
πάνω άπ’ όλα τό μάτι τοΰ Θεού πού βλέπει τά πάντα.

Καί νά μπροστά μου προβάλλει ό δάσκαλος, φτωχοντυμένος, αυστηρός μέ τά 
κρεμαστά γυαλιά του, καί δίπλα του, γιά καλή μου τύχη, ό έπιθεωρητής, παχουλός, 
καλοντυμένος, γελαστός, σκύβει άπάνω μου καί μέ χαϊδεύει- μέ τό χαμόγελό του καί 
τις πρώτες του συμβουλές κέρδισε πραγματικά τήν άδολη καρδιά μου. Κάθε βράδυ 
κάτω άπό τό καντηλέρι τής Παναγίας, στο φανταστικό κόσμο τής προσευχής μου, 
τοποθετούσα τούς παραπάνω καί σέ μιά άνάλογη θέση. 'Η  γιαγιά, τό παραμύθι, ή 
ίστοριούλα στά πρώτα βήματα τού νέου, πόσο μακρυά τον φέρνουν άπό τήν πραγμα
τικότητα. Στά πρώτα συναισθήματά του νοιώθει την ομορφιά τής ζωής νά πλημμυρίζη 
τήν πλάση. "Ενας πανάγαθος Θεός έπλασε τά πάντα χαρούμενα, στοΰ φτωχού τήν 
πόρτα ή καλωσύνη τού πλουσίου, ή βοήθεια τοΰ δυνατού στή διάθεση τοΰ άδυνάτου. 
Στο άρμονικό σύνολο, στο γελαστό του κόσμο, πού ό λύκος παίζει μέ τ ’ άρνί κι’ ό 
κούκος μέ τ ’ άϊδόνι, ένα μόνο βλέπει μέ φόβο, άκατανόητο καί χωρίς σκοπό. Τον 
’Αστυνόμο. Αύστηρός, άγέλαστος, μέ τό περίστροφο στή μέση, έτοιμος πάντα νά τον 
παρατηρήση, νά τον κτυπήση ίσως, καί άκόμη μέ τήν φαντασία του νά τον κλείση 
στή φυλακή. ’Ερωτηματικό μεγάλο γιά μένα, καί στά κατοπινά μαθητικά μου βήματα, 
ή αιτία τοΰ άνεξήγητου αύτού φόβου στο πέρασμα τού χρόνου, πόσες σκέψεις καί ιδέες 
δέν γκρεμίστηκαν καί πήραν άλλη μορφή, καί έξακολούθησα νά βλέπω άπό έχθρική 
διαρκώς σκοπιά τό έργο τού άστυνόμου. Στά τόσα άδικήματα καί έγκλήματα, ό άστυ- 
νόμος στέκει πάντα βλοσηρός, συλλαμβάνει τον ύπαίτιο, πολλές φορές καί άδικα, καί 
τοΰ άφαιρεΐ τό πολυτιμότερο άγαθό τήν ελευθερία. 'Η  μικρή μου φαντασία έβλεπε 
μόνον τήν κακή πλευρά τοΰ έργου του, τήν πιο έντονη καί ζωηρή, καί δέν τον συνέλαβε 
ποτέ νά συγχωρή, νά συμβουλεύη καί νά μήν διατάζη.

Μέ αύτές περίπου τις σκέψεις, βρέθηκα κι’ έγώ ένα πρωϊνό, χωρίς νά τό πολυ- 
καταλάβω, στο κατώφλι τή ς ’Αστυνομικής Σχολής. Μπροστά του στάθηκα σιωπηλός 
καί γύρισα στοχαστικά στο παρελθόν, στά πρώτα σκιρτήματα τής νεανικής μου ζωής, 
τούς τόσους πόθους, καϋμούς καί όνειρα, διστακτικά τό πέρασα, καί όμως πόσο άμφέ- 
βαλλα γιά ό,τι έκανα. 'Υπήρξε βέβαια σημαντικός σταθμός τής ζωής μου πού άλλαξε 
πραγματικά τήν πορεία της, άλλά λυπήθηκα καί πόσο άντέδρασα ψυχικά στήν άρχή. 
Στέκω  καί σήμερα καί άναπολώντας τήν μεγάλη εκείνη στιγμή βλέπω, ότι τό γοργό 
πέρασμα τών 9 χρόνων τής άστυνομικής μου ζωής άποκάλυψε μπροστά μου ουτοπίες 
πού πίστευα καί πραγματικότητες πού δέν γνώριζα.
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Στον άγώνα του καλού και της προόδου, στα τόσα έμπόδια της ζωής για μια. 
αρμονική κοινωνική συμβίωση, στο τιμωρό χέρι της πολιτείας για κάθε άνομο καί 
άντικοινωνικό, άπαραίτητα παρών ό αστυνομικός,. ενάρετος, ευγενικός, άδέκαστος 
πλημμυρισμένος άπό καλωσύνη πολλές φορές, άλλα καί πόσες φορές άνθρώπινο κι.* 
αυτό πλάσμα μέ τις τόσες αδυναμίες του...

Τό ρυθμικό του βήμα στήν παγερή καί άγρια νύχτα του χειμώνα, στο μεσημ
βρινό κάμα τοϋ καλοκαιριού, ή έγκαιρη παρουσία του στή ζωή, στο θάνατο, στή χαρά, 
στή λύπη, στο χαλασμό, στήν άνατροπή,στό γκρέμισμα, στή δημιουργία, μαρτυρούν 
τό πολύπλευρο καί σκληρό έργο του. Εύγενικό καί ιδανικό μπορείς να πής στο παρα
κολούθημα της άνθρώπινης πορείας προς τήν πολιτιστική άνοδο, τραχύ καί οχι άν- 
θρωπινό στο κυνηγητό καί τήν στέρηση της έλευθερίας τού άναρχικοΰ, τού κακοποιού, 
άλλα καί αύτού τού άνθρώπου.

Λαϊκή θέληση ό νόμος, συνισταμένη ήθικών προσταγών καί λογικών σκέψεων, 
άντικειμενικός καί ΰπεράνω πάντων, καί πλάι του ακοίμητος φρουρός ό άστυνομικός. 
Νά τό κύριο έργο της άστυνομίας πέρα άπό πάθη καί προκαταλήψεις, ατομικά συμφέ
ροντα καί άνθρώπινες άδυναμίες. ’Άχαρι καί μισητό άπό πολλούς τό έπάγγελμα, άλη- 
θινά άπαραίτητο όμως για τήν ΰπαρξι τού άνθρώπου σαν κοινωνικού συνόλου, προϋ
ποθέτει γρανιτώδεις χαρακτήρες. Στήν προκλητικότητα καί τούς πειρασμούς τής ζωής, 
στή δύναμη τής εξουσίας για τόσες παρεκτροπές, στα μίση καί τήν αδιαφορία πολλών 
για δ,τι προσφέρει, μόνον μέ υπεράνθρωπες δυνάμεις μπορεί νά σταθή πραγματικά 
άστυνομικός. Προστάτης τού συνόλου άλλά καί τού κάθε άτόμου χωριστά, θάπρεπε 
στο διάβα του νά συναντά μόνον τό χαμόγελο καί τήν άδολη αγάπη, σάν άντιπαροχή 
τής ίδικής του, ’ίδιας δμως προσφοράς. ’Άνοιξε λοιπόν τήν καρδιά σου συνάδελφε, 
δείξε τήν άνθρώπινη πλευρά σου, στο συμπολίτη, στήν νεολαία ιδιαίτερα καί άφισε 
νά φανερωθή ολοκάθαρο τό πολυσύνθετο έργο σου, ό πραγματικός σκοπός καί ό δρόμος 
πού ακολουθείς. Οί όμορφες άλλά καί αί άσχημες εικόνες χαράσσονται βάθειά στή 
μνήμη μας, καί προβάλλουν άθελα μπροστά μας στις λογικές σκέψεις καί στούς ρη
χούς στοχασμούς. Εύγένεια, άνθρωπισμός, χαμόγελο καί συμβουλή στήν νεολαία, νά 
ή ομορφη εικόνα πού θά τής μείνη άξέχαστη μέχρι τά γερατειά. Θά σού δικαιολογήση 
τά λάθη καί τις άδυναμίες, θά σού διαλαλήση όμως μέ όλη τή δύναμη τής ψυχής της 
τήν πρώτη όμορφη εικόνα πού συνέλαβε γιά σένα. Δίπλα στήν άγάπη της τό έργο σου 
πόσο εύκολο!

Θυμάμαι, μόλις σάν ονείρου πλάνη, τον πρώτο εκείνο ήρωά μου τον επιθεωρη
τή. Στο φοβισμένο παιδί χαμογέλασε, έπαιξε, έδωσε ένα χάδι μαζύ μέ μιά συμβουλή. 
Δέν ήταν βέβαια άστυνομικός, ήταν όμως Παιδαγωγός—άληθινά πόσο μεγάλος!



Επιφυλακή
Τοϋ κ . Δ ΙΟ Ν . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άστυφύλακος

7 Δεκεμβρίου. Διαταγή. «'Άπασα ή δύναμις της Ά στυν. Διευθύνσεως Πειραιώς 
τίθεται έν αυστηρά έπιφυλακή».

'Η  Δεκεμβριανή αύγούλα παρ’ δλη της την παγωνιά πέρνει ένα ιδιαίτερο φόντο, 
σάν τό λυκαυγές γεμίζει τήν γύρω φύσι. Στολισμένη μέ τις πολλαπλές σειρές των 
φώτων της, δίνει μια φαντασμαγορική δψι ή πλατεία Κοραή, μέσα στή νυκτερινή άπε- 
ραντωσύνη. Καί κεΐ στο βάθος της πλατείας τό μεγαλοπρεπές κτίριο τοϋ Βου Α σ τυ 
νομικού Τμήματος, στέκει περήφανο στον προορισμόν του.

’Αραιοί διαβάτες τυλιγμένοι στά βαρειά τους ροΰχα άντιμετωπίζουν τα χει
μερινά κρΰα. ’Αλλά, νά δμως, μιά κάποια κίνησις πού παρατηρεΐται ζωηρή στήν 
-παγερή αυτή νύχτα. Είναι ή ’Αστυνομική Κυψέλη, πού δέν λαμβάνει ύπ’ όψιν της 
■παγωνιές, χιόνια, βροχές. Πάντοτε βρίσκεται άρωγός στις δύσκολες στιγμές. ’Έ τσ ι 
καί τώρα. ’Από κάθε γωνιά της πόλεως ξεπροβάλλουν τά βλαστάρια τοϋ Άστυνομικοΰ 
■δέντρου, μέ κατεύθυνσιν τό Βον Ά στυν. Τμήμα. Στο Τμήμα αύτό έ'ρχονται δλοι δσοι 
υπάγονται στήν Αη Υποδιεύθυνση. Πέρασε λίγη ώρα καί δλοι είμαστε παρόντες. 
"Ο Διοικητής μας, ’Αστυνόμος Α ', άνθρωπος πού τον διακρίνει ή ζωηρότης καί ό 
ζήλος γιά τήν δουλειά, δίνει διαταγές στούς ύφισταμένους του καί έτσι σιγά-σιγά δλοι 
μας πήραμε μιά θέσι καί έναν προορισμό γιά νά άντιμετωπίσουμε τά ίσως άπρόοπτα 
γεγονότα. ’Αξιωματικοί σκυφτοί μπροστά στά γραφεία τους, γράφουν, διαβάζουν, 
•συζητούν γιά νά περάσουν τήν ώρα τους. Γενικά έπικρατεΐ μιά άτμόσφαιρα ευχάριστη.

Συζητήσεις άπ’ έδώ, άστεΐα άπό τό άλλο μέρος, γέλοια πιο κάτω. Καί κεΐ δίπλα 
•στο καφενεδάκι δυο παίζουν τάβλι καί μερικοί άλλοι τούς παρακολουθούν.

Οί πιο εύφυολόγοι πειράζουν τούς, άλλους, κάνοντας τήν ατμόσφαιρα κάπως πιο 
ανεκτή. Ά λ λο ι πάλι καθισμένοι στά λίγα καθισματάκια, γράφουν, ποιος ξέρει ποΰ ; 
"Ολοι κάτι βρίσκουν νά περάσουν τις ώρες τους.

Καί κάποιος «πήγα στο ’Ακροπόλ Βασίλη καί είδα τον Αύλωνίτη. Γέλοια 
μέχρι δακρύων».

«Δέν μοΰ λές Πολύβιε, είναι καλά; Θέλω νά πάω καί έγώ στο θέατρο, αλλά...»
«Τί πράμα;» «Νά ! τό εισιτήριο». « Έ  ! Θά τό βγάλουμε τό εισιτήριο. Τ ί νά 

γίνη ; Θά γελάσουμε άρκετά Βασιλάκη».
Καί τρίτος. «Τ ί είπες ; Είδες τον Αύλωνίτη καί δάκρυσες άπό τά γέλοια ; 

J) Φαντάζομαι δταν θά δής καί τον πρύτανι τοϋ γέλοιου, τον Λογοθετίδη». Καί ό άδαής. 
« Τ ί πάει νά πή πρύτανις ;» Καί ή έξήγησις. «Πρύτανις θά πή νά είναι ό πρώτος έδώ 
ο) πού προκαλεΐ τά γέλοια». Συμφωνία πλήρης.

’Έ ξ ω , οί πρώτες άχτΐδες τοϋ ήλιου έκαναν τήν εμφάνισή τους καί παίζουν χα
διάρικα πιο κάτω μέ τά νερά τοϋ λιμανιού. Είναι ό ευεργετικός ήλιος πού έρχεται 
■άπό τό μακρυνό του ταξεΐδι, νά μάς διηγηθή τά νέα του μέ τις καυτερές του νυφοΰλες.

’Εμείς ! Παιδιά τού καθήκοντος καί τής ανάγκης άρωγοί, καθισμένοι στά θαμπά 
τζάμια τών παραθύρων, κυττάζουμε τούς πρώτους διαβάτες πού τρέχουν σχεδόν, γιά 
νά φυλαχθούν άπό τό παιδί τού Αιόλου, τον τρομερό βοριά, πού ξέφυγε άπό τό άσκί 
τού πατέρα του γιά νά έξαπολύση τά παγερά του βέλη έναντίον μας, καί νά μάς άνα- 
γκάση νά όπλισθοΰμε μέ τά ποιο βαρειά μας ροΰχα.

Τίκ-τάκ, τίκ, τάκ, είναι ό μονότονος ήχος τής γραφομηχανής πού κτυπά 
πάνω στο άψυχο χαρτί, δίνοντάςτου έτσι κάποια ζωντάνια. Παρατηρώ τον συνάδελφο. 
"Ηρεμος, άκούραστος συνεχίζει τήν έργασία του, αφήνοντας τά δάκτυλά του νά παίζουν 
συνέχεια μέ τά πλήκτρα τής μηχανής, χωρίς νά τον ενδιαφέρουν τά γύρω του. Πιο 
κάτω μπροστά στο δικό του γραφείο ό εκδότης ταυτοτήτων. Κάποιος πολίτης τον
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απασχολεί ! ’Ά  ! Νά καί ό της άλληλογραφίας μας. "Ολοι τρέχουμε προς το μέρος 
του. 'Η  άγάπη για τήν μαννοϋλα μας, τά αδέλφια μας, τήν οΐκογένειά μας, ζωντάνεψε 
στή θύμησί μας. Λαχταρούμε νέα τους. Νέοι Ό δυσσείς ξεφυτρώνουν στα πρόσωπά 
μας. "Ενα γραμματάκι άπό τό χωριό πόσο θά μάς άλλαζε για λίγο. Θά βρισκόμαστε 
στήν οικογενειακή θαλπωρή, γύρω άπό τά ζεστά τζάκια νά άκοΰμε τή. λατρευτή φω- 
νούλα τής μαννούλας, νά βλέπομε τήν ήρεμη καί σοβαρή μορφή τοϋ πατέρα, νά παί- 
ζωμε μέ τά μικρά μας άδέλφια ! ’Αλλά οί τυχηροί λίγοι ήσαν.

«'Η  Λιβυκοϋ πάντα παίζει μέ τον Λογοθετίδη. Είναι νομίζω γυναίκα του». 
Είναι ή παρέα πού συνεχίζει τή συζήτησί της γύρω άπό τό θέατρο.

«"Ο ,τι καί νά είναι», λέγει κάποιος άλλος, «τό μόνο πού ξαίρω είναι ότι πάν
τοτε παίζουν μαζί καί...»

Πιο δίπλα, σκυφτός, κάθεται κάποιος άλλος. ’Έ χ ει καρφώσειάπλανές τό βλέμμα 
του σέ ένα μέρος τοϋ δαπέδου. ’Έ τσ ι όπως είναι, μοιάζει σάν άγαλμα νεωτέρας τ έ 
χνης. Ποιος ξαίρει ποΰ νά βρίσκεται τώρα ! ’Ίσ ω ς νά κάθεται μέ τή φτωχή του 
μαννούλα, ίσω ς νά πήγε στοΰ Παππά—Θωμά τό σπίτι, γιά νά συζητήσουν λίγο ή 
ίσω ς νά πηδά στά κλεφτά τό φράχτη, γιά νά συναντήση τήν καλή του πού φεύγοντας 
τής έδωσε τον όρκο πώς αιώνια θά βρίσκεται κοντά της μέ τήν καρδιά καί τή σκέψι. 
Είναι ιερές τούτες οί στιγμές, γιατί μάς φέρνουν έκεΐ πού δέν μπορούμε νά πάμε καί 
μάς χαρίζουν γιά λίγο μικρές άχτϊδες ευτυχίας. Κανείς δέν τον ενοχλεί. "Ολοι μας 
τον σεβόμεθα τώρα καί έτσι άπολαμβάνει τήν εύτυχία των δικών του κόσμων. Καί 
οί ώρες περνούν. 'Ο  ήλιος, έξω , έχει πάρει τον άποχαιρετιστήριο δρόμο του. Στον ού- 
ρανό σύννεφα μέ χρυσαφένια άπόχρωσι τρέχουν κυνηγημένα άπό τό βορριά, γιά νά 
έξαφανισθοϋν πίσω άπό τον ’Οπτικό ορίζοντα. Τά πρώτα φώτα άναψαν. 'Η  νύχτα 
λίγο - λίγο άφίνει τά μαϋρα της πέπλα νά σκεπάσουν τό στολίδι τοϋ Σαρωνικοΰ, τον 
όμορφο καί χιλιοτραγουδισμένο Πειραιά.

'Η  κίνησις έχει λιγοστέψει. 'Ο  παγερός άέρας μανιασμένος τρύπα, μ έτά τσ ο υ 
χτερά του βέλη, έκείνους πού τολμούν νά ξεπροβάλουν μπροστά του. Καί εμείς 1 
Ώ  έμεΐς ! Είμαστε πάντα έπιφυλακή. Φρουροί τών ιδεών καί τής έλευθερίας τοϋ πο
λίτου. Πιστοί στον όρκο πού δώσαμε. Συνάδελφοι περιφέρονται άνυπόμονα, σάν τά 
λιοντάρια στο κλουβί τους. 'Ο  καπνός άπό τά τσιγάρα έχει κάνει τήν άτμόσφαιρα 
πιο βαρειά. Τρίνννν, είναι τό τηλέφωνο. "Ολων οί καρδιές άναφτερουγίζουν. Κρατούμε 
καί τήν άναπνοή μας άκόμη. Περιμένουμε κάτι καί αύτό ήρθε. Διαταγή Ά στυν. 
Δ/σεως Πειραιώς. «Ά π ό  λήψεως παρούσης αίρεται διαταχθεΐσα έπιφυλακή». 
"Ολοι μας πήραμε νέα ζωή. Καί σάν πουλιά πού δραπετεύουν άπό τό κλουβί τους, 
εγκαταλείπουμε τό φιλόξενο Τμήμα,, πού μάς δέχτηκε στήν άγκαλιάτου γιά 24 ολό
κληρες ώρες.



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Μ ΕΤΑ ΒΟ Λ Α Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ω Ν

— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι : 'Τπαστυνόμος Α ' 
κ. Σπανός Ευάγγελος, άρχιφύλαξ Σταβαράκης Ξενοφών καί οί άστυφύλακες Γεω ρ- 
γαντας Γεώργιος, Μπούτσαλης Παναγιώτης, Ευριπίδης ’Εμμανουήλ, Βασιλόπουλος 
Βασίλειος, Καλαντζής Βίκτωρ, Άγγελόπουλος ’Ιωάννης, Βασιλείου Εύστάθιος, 
Νικολόπουλος Παναγιώτης, Κατσαρός ’Ιωάννης, Ζέκιος ’Ιωάννης καί Ζωφάκης ’Ελευ
θέριος.

—Άπελύθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό 'Υπαρχιφύλαξ 
Σουρτζΐνος Στέφανος.

—Άπελύθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, κατόπιν άποφάσεως τοϋ Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, ό άστυφύλαξ Λιανός Δημήτριος.

— Αί εις τούς άστυφύλακας Κοτρώτσον Ίωάννην, Άγάθον Σπυρίδωνα καί 
Φραγκάκην Γεώργιον έπιβληθεϊσαι ύπό τοϋ Πειθαρχικοΰ Συμβουλίου ποιναί ορι
στικής άπολύσεως, μετερρυθμίσθησαν δι’ άποφάσεων τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας 
εις τοιαύτας άργίας δι’ άπολύσεως.

*
$  *

Α Μ Ο ΙΒΑ Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ ΩΝ

— Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενημήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή είς τούς Άνθυπαστυνόμον κ. Κοκκινάκην Λουκάν καί άστυφύλακα 
Μαστραχαν Φραγκίσκον, διότι ούτοι έπιδείξαντες έκτακτον δραστηριότητα, εξαιρε
τικόν ζήλον προς τήν ύπηρεσίαν καί ίδιάζουσαν παρατηρητικότητα, έπέτυχον, βάσει 
μόνον τών δοθέντων αύτοϊς χαρακτηριστικών, τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ έκ 
τοϋ Σιδηρού Παραπετάσματος είσελθόντος έν Έλλάδι ήγετικοΰ στελέχους τοϋ 
Κ .Κ .Ε . Παπαγιάννη Στεφάνου.

— Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, άπενεμήθη 
έπαινος είς τούς κ.κ. Διοικητάς καί τούς ύπ’ αύτούς άξιωματικούς καί κατωτέρους 
άστυνομικούς υπαλλήλους τών 'Υποδιευθύνσεων ’Αγορανομίας ’Αθηνών— Πειραιώς, 
διότι ή κηρυχθεΐσα ύπό τών χονδρεμπόρων όπωρολαχαναγορών ’Αθηνών— Πειραιώς 
τριήμερος άπεργία, κατά τήν 1 8 ,1 9  καί 20—2— 1956, χάρις είς τάς άοκνους ένεργείας 
των άντιμετωπίσθη κατά τρόπον ώστε νά μή γίνη άντιληπτή είς τό κοινόν άπό άπόψεως 
καταναλωτικών άγαθών.

*
* *

Ο ΡΚ Ω Μ Ο ΣΙΑ  ΝΕΩΝ Α ΡΧ ΙΦ Υ Λ Α Κ Ω Ν

Τήν 12-4 -57  έγένετο ένώπιον τού κ. ’Αρχηγού τού Σώματος, πολλών ’Αστυ
νομικών Διευθυντών καί άντιπροσωπειών τού Σώματος, ή ορκωμοσία 50 νέων 
Άρχιφυλάκων τής Ι Γ '  Εκπαιδευτικής Περιόδου. Τούς νεοεξελθόντας βαθμοφόρους 
προσεφώνησεν ό Διοικητής τής Σχολής Ά στυν. Δ)ντής Α' κ. ’Αρχιμανδρίτης, ώς
tεςης :

Ν έ ο ι  Ά ρ χ ι φ ύ λ α κ ε ς ,
Ά π ό  σήμερα, μέ τήν ευλογία τού Θεού καί τις ευχές δλων μας άναλαμβά- 

νετε τά καθήκοντά σας ώς βαθμοφόροι.
Θ’ άρχίσετε έτσι νά βαδίζετε σιγά, σιγά, έναν ανηφορικό δρόμο, πού δια-
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γράφει κύκλους γύρω άπό το πανύψηλο βουνό της ’Αστυνομίας Πόλεων. Μά ό 
δρόμος αυτός όσο θά προχωρήτε προς την κορυφή γίνεται πώ άνηφορικός, πιο 
δύσκολος, πιο κουραστικός.

'Όλοι βέβαια τούτη τή στιγμή όραματίζεσθε νά φθάσετε στήν κορυφή καί 
ξεκινάτε μέ τό σκοπό αυτό. 'Η  άπόφασις δέ για τό ξεκίνημα καί μόνον, φανε
ρώνει τήν πίστι σας προς τα ιδανικά του άστυνομικοϋ, προς τό καθήκον καί προς 
τήν ώραία άγωνιστική ιδέα, πού πρέπει νά γεμίζη τήν ψυχή κάθε νέου ανθρώ
που, όπως είσθε σείς.

Έ ρω τάται όμως : Θά φτάσετε όλοι στήν κορυφή ;... Τό εύχομαι μέ τήν καρ
διά μου. Μά όπως κι’ αν γίνη πρέπει νά προχωρήτε πάντα προς τά επάνω! 
Αύτός είναι ό πόθος καί ό προορισμός κάθε άνθρώπου... ’Αλλά προσέξτε σείς οί 
νέοι βαθμοφόροι... Προσέξτε πολύ... Σάς παραδίνουμε τήν ’Αστυνομία περήφανη, 
άγαπητή σέ όλους, μέ ζηλευτή θέσι στήν κοινωνία. ’Αγαπήστε την... Κλείστε την 
μέσα στήν ψυχή σας καί δώστε της ό,τι μπορείτε γιά νά τήν παρουσιάσετε πιο 
λαμπρή, πιο άγαπητή στον κόσμο... Καί ξαίρετε;... Πιστέψτε με 1!... ‘Η άγάπη 
καί μόνο του κοινού είναι κείνη πού μάς δίνει φτερά γιά νά πετάμε παντού 
όπου ύπάρχει ανάγκη... Καί στον άγώνα κατά τής παρανομίας, καί γιά τήν συμ
παράσταση τού πόνου καί τής δυστυχίας, καί γιά τήν καθοδήγησι των πολιτών 
στά πολύπλευρα προβλήματα τής σημερινής κοινωνίας.

'Η  ’Αστυνομική Σχολή σάς έδωσε, βέβαια, τά εφόδια πού χρειάζονται γιά 
νά προοδεύσετε οχι μόνον ώς στελέχη τής ’Αστυνομίας, άλλά καί ώς άτομα μέσα 
στήν υπέροχη Ελληνική κοινωνία. ’Από σάς τώρα έξαρτάται ν’ άποδείξετε έμπρά- 
κτω ς ότι είσθε άξιοι νά διαχειρισθήτε τήν έξουσία, πού άπό ,αύτή τή στιγμή σάς 
έμπιστεύεται ή Πολιτεία.

— Δέν θά έπαναλάβω όσα καθημερινώς έτόνιζαν οί εξαίρετοι καθηγηταί σας, 
κατά τή διδασκαλία τών μαθημάτων στή Σ χο λ ή ... Θά σάς θυμίσω όμως δύο 
πράγματα μόνον.

Πρώτον : "Ο τι παντού καί πάντοτε πρέπει νά είσθε εύγενεΐς, μέ όλη τή ση
μασία τής λέξεως. Εύγενεΐς! όχι μόνον στούς τρόπους καί στή συμπεριφορά, άλλά 
καί στήν ψυχή. . .  καί

Δεύτερον : "Ο τι οφείλετε νά έκτελήτε τά καθήκοντά σας, μέ πνεύμα άνω- 
τερότητος, μακριά άπό εγωισμούς, άπό έμπάθειες, άπό κακότητες καί άπό μίση.

— Κάθε φορά πού θά τελειώνετε τήν υπηρεσία σας, συνηθήστε νά ρωτάτε τή 
συνείδησί σας, αν ό,τι κάνατε ήταν σύμφωνο μέ τις δυο αυτές έντολές· κι’ αν τυ
χόν δέν έχετε εμπιστοσύνη στον έαυτό σας, τότε ρωτήστε τό Θεό , οπότε θ’ άκού- 
σετε τά υπέροχα λόγια τού Θεανθρώπου, πού άπό αύριο θά βαδίζη τό μαρτυρικό 
δρόμο τού Γολγοθά ... « Ό  σύ μισείς, έτέρω μή π οιή ς».

’Αγαπητοί μου, αύτή τήν ήθική εντολή είμαστε ύποχρεωμένοι, εμείς οί 
άστυνομικοί, νά τήν έχουμε σάν έμβλημα καί οδηγό κατά τήν έκτέλεσι τών 
καθηκόντων μας, ώστε κάθε μας ενέργεια νά είναι σύμφωνη όχι μόνον μέ τούς 
επίγειους νόμους, άλλά καί μέ τις θείες έντολές τού Χριστιανισμού, πού αποτε
λούν τή βάσι κάθε ήθικής κοινωνίας.

’Α τενίζετε λοιπόν διαρκώς τήν κορυφή τής ’Αστυνομικής ιεραρχίας, ξεκι
νήστε μέ θάρρος, μέ πίστι στο Θεό, μέ πεποίθησι στον έαυτό σας καί μέ τις 
ευχές όλων μας, γιά νά φτάσετε μιά μέρα εκεί όπου έφτασαν καί τόσοι άλλοι 
άστυνομικοί, ξεκινώντας άπό τή θέσι άκριβώς, πού καί σείς σήμερα βρίσκεσθε.

Σάς εύχομαι καλή πρόοδο.



Οί έξελθόντες είναι οί κάτωθι, κατά σειράν επιτυχίας :

Ρϊζος ’Ιωάννης, Γλυμίτσας Κων/νος, Φαραντούρης Δημήτριος ή Χαράλαμπος, 
Γιαννόπουλος ’Ιωάννης, Παλλαδινός ’Ιωάννης, Κύρκος ’Αριστείδης, Τσαμαντάς 
Χρηστός, Μουρλάς Άνδρέας, Άναστασόπουλος Χρηστός, Κούκης Ή λίας, Μάρκελλος 
’Αθανάσιος, Μπέλλης Γεώργιος, Ραυτόπουλος ’Απόστολος, Κατσαρός ’Εμμα
νουήλ, Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος, Χατζής ’Αθανάσιος, Σακέλλιος Κωνσταν
τίνος, Καλονόμος ’Ιωάννης, ’Αθανασίου ’Αθανάσιος, ’Αντωνίου ’Αναστάσιος, Βαρού- 
χας Κωνσταντίνος, Μιχαλέας Γεώργιος, Πηγαδιώτης Κωνσταντίνος, Άντωνόπουλος 
Αάμπρος, Κατσαρέας Νικόλαος, Τσονωνάς Άνδρέας, Βούλγαρης Νικόλαος, Μαυρα- 
κάκης ’Αντώνιος, Λαχανάς ’Αθανάσιος, Φελώνης Ματθαίος, Κατσαμπέκης Μάρκος, 
Παπακωστόπουλος Χρηστός, Δανέλλης Κωνσταντίνος, Κουτέρης Γεώργιος, Παπα- 
δάτος Παναγιώτης, Πανταζής Χρηστός, Μπουγάς Φώτιος, Ρεντζής Κωνσταντίνος, 
Κραβαρίτης ’Ιωάννης, Λούρης Χαράλαμπος, Άργυρακόπουλος Ή λίας, Πετρόπουλος 
’Ιωάννης, Ίωαννίδης Βασίλειος, Νεροΰτσος Βασίλειος, Τζίφας Παναγιώτης, Παπαν- 
δρέου Νικόλαος, Άδαμόπουλος Παύλος, Σαράντης Κλεομένης, Δήμος ’Αντώνιος 
καί Τζικόπουλος Νικόλαος.

Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Α Ι

Κύριε Διευθυντά,
’Από τινων μηνών είμαι τακτικός άναγνώστης του περιοδικού σας, μέσω συγ

γενούς μου αστυνομικού, καί είμαι ευτυχής, ότι σήμερον μοΰ δίδεται ή ευκαιρία νά 
σάς έκφράσω τον ειλικρινή θαυμασμόν μου διά την πάντοτε εκλεκτήν καί ένδιαφέρου- 
σαν ύλην του. Τά ποικίλα θέματα του είναι ενδιαφέροντα δι’ εΰρύ κύκλον άναγνωστών 
καί άναγινώσκονται μέ εύχαρίστησιν.

Τά «Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α » συντελούν σύν τοϊς άλλοις καί εις την γνω
ριμίαν ημών τών πολιτών μετά τών άγρύπνων φρουρών τής τάξεως καί τής άσφαλείας, 
πράγμα, όπερ συμπληροΰται διά τής έξ ίσου επιμελημένης εκπομπής τής ’Αστυνομίας.

Τό περιοδικόν σας είναι, πράγματι, έν τών αρίστων τού είδους του. Μεταξύ τών 
περιεχομένων του τυγχάνουν ιδιαιτέρας έκτιμήσεως, εις εύρύ άναγνωστικόν κοινόν, 
τά κατά μετάφρασιν συνεργατών σας δημοσιευόμενα άστυνομικά διηγήματα εις συνε
χείας.

Γεώργιος Δημητρακόπουλος 
Καθηγητής ’Αγγλικών

** *
ΑΛ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ ΦΙΑ

Δεσποινίδα "Ελλην Παπαδημητρίου, κ. κ. Παπαϊωάννου Ίωαννην 'Υγειο
νομικόν ’Αξιωματικόν ’Αστυνόμον Α ', Πιερακάκην Γεώργιον, Λαλάν Γεώργιον, 
Σφαλτόν Δημήτριον, Σέργην Γεώργιον, Παπαβασιλείου Άργύριον, Γεωργίου Ίω ά ν- 
νην, Μασσούλην Θεόδωρον, Κοτρωνιάν Ζώην, Σώτηραν, Μπελεβράκην Νικόλαον, 
Θαλασσινόν Κωνσταντίνον, Καραγιάννην Χάραλαμπον, Καζάνην Νικόλαον, Σπανά- 
κον Γεώργιον, Παλαιολόγου Αθανάσιον, Κορδάτον Παναγιώτην καίΤόλιαν Γεώρ
γιον άστυφύλακας, ευχαρίστως σάς ένεγράψαμεν συνδρομητάς τού περιοδικού.



ΕΠ ΙΣ ΤΗ Μ Ο Ν ΙΚ Η  
Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

Έκυκλοφόρησεν ή «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Τ Ε Χ 
ΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» τοΰ Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' 
κ . Ν . ’Αρχιμανδρίτου εκ σελίδων 552 μετά 217 εικόνων.

Περιλαμβάνει δλα τά θέματα τής ’Επιστημονικής καί 
Τεχνικής ’Αστυνομίας, εις τρόπον ώστε νά καθίστα
ται απαραίτητον βοήθημα καί οδηγός διά πάντα άστυ- 
νομικόν.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α :

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
’Επιστημονική ’Αστυνομία —Όργάνωσις των 'Υπηρεσιών 

’Ασφαλείας καί μεθοδικότης ένεργείας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
’Επιστημονική άνάκρισις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Κατηγορίαι εγκληματιών—Τρόποι διαπράξεως άδικημάτων.

( Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ  5 5  2 )


