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ΚΑΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Σ·Υ· τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Α'

κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ-

«Έ ν συνεχεία κα ι προς ανμπλήρωσιν των έκτεθέντων είς 
τά  τεύχη 100 κα ί 103, περί τής δράσεως των Σχολών Ά ρχ ι- 
φνλ.άκευν καί Ύ παστυνόμω ν κατά  τό Δεκεμβριανόν κ ίνημα τον 
1944, έημοσιενομεν ευχαρίστως πλήρη έκθεση· τον όιατελέσαν
το  ς τότε Δ ιοικητον τής Σχολής Ύ παστννόμων τέως ’Αστυνομικού 
Διευθυντον Α' κ. Ίω άννου Γ ιαννούτσου , άποσταλεϊσαν ήμ ϊν  

κατά  τον τρέχοντα μήνα».

*
* *

Εισαγωγή.
Κατά τήν άπελευθέρωσιν έκ της ξενικής Κατοχής, γενομένην τήν 12ην’Οκτω

βρίου 1944, έλειτούργουν άμφότεραι αί Σχολαί, ήτοι ή Σχολή 'Τπαστυνόμων, άγου
σα τήν ΣΤ' ’Εκπαιδευτικήν Περίοδον, μέ δύναμιν 130 Δοκίμων 'Υπαστυνόμων καί 
Διοικητήν τον υποφαινόμενον (’Αστυν. Διευθυντήν Α' Γιαννοϋτσον Ίω άν.), στεγα- 
ξομένη είς τήν αίθουσαν Γερουσίας των Παλαιών ’Ανακτόρων καί ή Σχολή Άρχι- 
φυλάκων, άγουσα καί αυτή τήν ΣΤ' ’Εκπαιδευτικήν Περίοδον, μέ δύναμιν 230 Μα
θητών Άρχιφυλάκων καί Διοικητήν τον Άστυν. Διευθυντήν Β' κ. Κόλιαν Δημή- 
τριον, στεγαζομένη είς τήν αίθουσαν τής Βουλής των Παλαιών ’Ανακτόρων.

Εις τήν Σχολήν 'Τπαστυνόμων ΰπηρέτουν καί ο ί : 1) Αστυνόμος Β' κ. Καθά
ρειος’Απόστολος, ώςΚοσμήτωρ, 2) 'Υπαστυνόμος Α' κ. Νικητάκης Νικόλ., 3) 'Υπα- 
στυνόμος Α' κ. Γάτσης Ίωάν., 4) 'Υπαστυνόμος Α' κ. Σταυρόπουλος Χριστόφ., 
5 ) 'Υπαστυνόμος Α' κ. Δημητρόπουλος Χρήστος, ώς Έπιμεληταί καί 6) Ύπαστυνό- 
μος Β' κ. Πουρναρόπουλος Ίωάν., ώς Γραμματεύς καί όάστυφύλαξ Σχοινής Δημήτρ.

’Επικειμένης τής άπελευθερώσεως, άπεστάλησαν είς τήν Σχολήν Ύπαστυ-
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νόμων δύο Ταγματάρχαι του ,Στρατού, οΐτινες συνεκρότησαν την Σχολήν κατά τό 
Στρατιωτικόν σύστημα εις διμοιρίας καί ομάδας. Συγχρόνως δέ μάς διένειμαν όπλα 
(τυφέκια) έκτος των περιστρόφων, δι’ ών ήτο έφωδιασμένη ή Σχολή.

’ Απελευθέρωσις.
Οΰτω πλέον στρατιωτικώς συγκεκροτημένη ή Σχολή, ένισχυθεϊσα καί μέ 

άξιωματικούς έκ τής Δ/νσεως Έγκλημ/κών 'Υπηρεσιών κατά την άπελευθέρωσιν 
(12-10-1944), έτέθη εις τήν διάθεσιν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί 
έλαβε μέρος εις τά μέτρα τάξεως καί ασφαλείας κατά την άπελευθέρωσιν καί με- 
τέπειτα, στεγασθεΐσα εις τό μέγαρον Άθανασούλα (Β. Σοφίας 1), ένθα πρώτη: 
ύψωσε την Ελληνικήν Σημαίαν πριν άκόμη άποχωρήση τό τελευταϊον Γερμανικόν 
τμήμα, δπερ κατέθεσε στέφανον εις τό Μνημεΐον τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου.

Ευθύς άπό τής άπελευθερώσεως ένέσκηψαν εις τάς ’Αθήνας άπό ολα τά μέρη· 
τής Ελλάδος έλασΐται (στρατιωτική όργάνωσις τοΰ κομμουνιστικού Ε.Α.Μ. 
δημιουργηθέντος κατά τήν Κατοχήν) έ'νοπλοι, μέ σκοπόν, όπως καταλάβωσι τήν 
’Αρχήν καί γίνωσι κύριοι τής καταστάσεως. Τό Ε.Α.Μ. είχεν έγκατασταθή εις τό 
μέγαρον τής όδοϋ Κοραή, ένθα ή ’Ηλεκτρική Εταιρία, τό δέ Κ.Κ.Ε. είς τήν οδόν 
’Όθωνος 8 καί τό Ε.Λ.Α.Σ. (ή Κομμουνιστική Στρατιωτική Διοίκησις) είς τό 
οίκημα τής όδοΰ Σίνα—Βησαρίωνος.

Αί κατά συνοικίας κομμουνιστικαί οργανώσεις τών διαφόρων Σωματείων- 
έξήλθον πλέον φανερά είς τάς οδούς. Καθ’ έκάστην συντεταγμένα'., μέ πινακίδας έφ’ 
ών άνέγραφον άναρχικά συνθήματα, περιήρχοντο τάς οδούς κραυγάζουσαι, έπλαι- 
σιοϋντο δέ ύπό ένοπλων έλασιτών, οί πλεΐστοι τών οποίων ήσαν γενειοφόροι διά 
νά έμπνέωσι τον φόβον. Καθ’ έκάστην προέβαινον είς πράξεις βίας, ήτοι λεηλασίας,, 
φόνους, τραυματισμούς.

Ή  στάσις τής ’Αστυνομίας κατ’ έντολήν τής Κυβερνήσεως, είς ήν μετεϊχον 
τέσσαρες κομμουνισταί 'Υπουργοί, έλθούσης έκ τής Μέσης ’Ανατολής μέ Πρωθυ
πουργόν τον κ. Γεώργ. Παπανδρέου, ήτο έφεκτική, ούτως είπεΐν ούδετέρα. Έ πέ- 
βλεπε τήν πόλιν δι’ ισχυρών περιπόλων.

Ούτω πλέον οί κομμουνισταί είχον άποθρασυνθή. ’Ένοπλος δύναμις έν Ά — 
θήναις ήτο μόνον ή ’Αστυνομική δύναμις καί τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυ- 
γιάννη, καθ’ όσον τά Τάγματα ’Ασφαλείας, συσταθέντα έπί Κατοχής, διελύθησαν 
ύπό τής Κυβερνήσεως.

Οί κομμουνισταί μετανοήσαντες, διότι δέν κατέλαβον τήν ’Αρχήν άμα ττ}< 
απελευθερώσει καί δέν προέβησαν είς σφαγάς προγεγραμμένων έθνικοφρόνων έν 
Άθήναις, ώς είχον κάμει είς τήν ύπαιθρον, έπεζήτουν άφορμήν διά νά δημιουργήσωσι. 
σύγχυσιν καί άνατρέψωσι τήν ’Αστυνομίαν τής Πρωτευούσης, ή οποία, μόνη ένο
πλος δύναμις, έκράτει τήν τάξιν. (Πάντως έν τώ μεταξύ ήλθεν είς ’Αθήνας δύναμις 
’Αγγλικού στρατού καί βραδύτερον ή Ελληνική Μεραρχία Ρίμινι). Οΰτω οί κομ- 
μουνισταί μεταξύ τών άλλων άφορμών, ας έδημιούργουν, τήν 2αν Δεκεμβρίου 1944 
παρέλαβον δύο πτώματα, ύπ’ αύτών φονευθέντων έθνικοφρόνων είς τό Περιστέρι— 
Κολωνόν, καί ίσχυριζόμενοι ότι ήσαν κομμουνισταί φονευθέντες ύπό τών άστυ- 
νομικών, περιήγαγον αύτά είς τήν πόλιν ύβρίζοντες καί άπειλοΰντες καί έφθασαν 
μέχρι τοΰ Μνημείου τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου. Έδήλωσαν δέ ότι τήν έπομένην, 
3ην Δεκεμβρίου 1944, ήμέραν Κυριακήν, θά συγκροτήσωσιν ένοπλον συλλαλητήριον 
είς τήν πλατείαν Συντάγματος, ίνα δήθεν διαμαρτυρηθώσι διά τον φόνον τών δύο 
κομμουνιστών καί δι’ άλλα ζητήματα, κυρίως όμως διά νά καταλύσωσιν έπαναστα- 
τικώς τάς Άρχάς καί τήν Κυβέρνησιν.

Συλλαλητήριον.
Πρό τής άποφάσεως αύτής, περί συγκροτήσεως συλλαλητηρίου, ή ’Αστυνο

μική Διεύθυνσις ’Αθηνών (Διευθυντής κ. Έβερτ Ά γγελος), έλαβε μέτρα τάξεως;
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διαθέσασα δλην τήν δύναμιν, ένοπλον, εις επίκαιρα σημεία, της Σχολής 'Υπαστυ- 
νόμων, ήτις ύπήχθη ύπδ τήν Άστυν. Διεύθυνσιν ’Αθηνών, διατεθείσης είς τα προ
πύλαια τοϋ Πανεπιστημίου.

Ουτω τήν 6 π.μ. ώραν της 3ης Δεκεμβρίου 1944 ώδήγησα τήν δύναμιν τής 
Σχολής 'Υπαστυνόμων, ένοπλον, είς τα προπύλαια του Πανεπιστημίου, μέ τήν 
έντολήν δπως άπαγορεύσωμεν συγκεντρώσεις των φοιτητών. Έ κεϊ έγένοντο μικρο- 
συγκεντρώσεις φοιτητών, τάς οποίας διελύσαμεν μέ ήπιον τρόπον. Μερικοί Δόκιμοι 
'Υπαστυνόμοι, άριστεροί, ήλθον εις ιδιαιτέραν έπαφήν μέ φοιτητάς, πράγμα τό 
όποιον μέ κατέστησε σκεπτικόν δι’ οίανδήποτε ένοπλον δράσιν, διότι θά έβαλλόμεθα 
έκ τών ένδον.

’Επειδή είς τήν ταράτσαν τοϋ οικήματος όδοΰ Κοραή άριθ. 3, δπου ώς προα
ναφέρω ήτο τό Ε.Α.Μ., εΐχον έγκαταστήσει πολυβόλα μέ προκάλυμμα σάκκων άμμου, 
εϊμεθα δέ είς τα προπύλαια άκριβώς άπέναντι καί εκτεθειμένοι, μετεκίνησα τήν 
δύναμιν είς τό πεζοδρόμιον τής όδοΰ Πανεπιστημίου, παρά τήν γωνίαν μέ τήν οδόν 
Κοραή, δπου πλέον εΐχομεν τά νώτα προς τον τοίχον.

Καθ’ δλον τό πρωινόν διάστημα διήρχοντο τήν οδόν Σταδίου ομάδες τών 
κομμουνιστών μέ κατεύθυνσιν προς τήν πλατείαν Συντάγματος, κραυγάζουσαι, 
ώς συνήθως, άπειλητικώς καί μέ έπαναστατικά συνθήματα. 'Ομάς κομμουνιστών 
μάς έπλησίασε καί έπεχείρησε λέγουσα «είμαστε άδέλφια» νά μάς προσέγγιση, 
άσφαλώς διά νά μάς άφοπλίση. Πλήν, έχων συγκεντρωμένην τήν δύναμιν τών Δο
κίμων 'Υπαστυνόμων, άπηγόρευσα πάσαν προσέγγισιν καί μέ κατάλληλον τρόπον 
άπεμάκρυνα τήν ομάδα αυτήν.

Περί τήν μεσημβρίαν ήκούσθησαν άθρόοι πυροβολισμοί είς τήν πλατείαν 
Συντάγματος, ένθα έλαβε χώραν πολυπληθές συλλαλητήριον κομμουνιστών. Μετ’ 
ολίγον κομμουνισταί άλλόφρονες κατήρχοντο τροχάδην τήν οδόν Πανεπιστημίου 
καί έξηφανίζοντο. Οί δρόμοι ένεκρώθησαν. Μετεκίνησα τήν δύναμιν είς τό έσωτερικόν 
προαύλιον τοϋ Πανεπιστημίου. Καί είτα, μετά τηλεφωνικήν συνεννόησιν μετά τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως, ώδήγησα συντετεγμένην τήν δύναμιν διά τής όδοΰ 
’Ακαδημίας είς τά Παλαιά ’Ανάκτορα.

’Αμέσως έλαβον μέτρα φρουρήσεως τών Παλαιών ’Ανακτόρων, έν συνεννοήσει 
μετά τοΰ Διοικητοΰ τής Σχολής Άρχιφυλάκων. Καί τήν μέν βορείαν καί δυτικήν 
πλευράν άνέλαβεν ή Σχολή 'Υπαστυνόμων, τήν δέ νοτίαν καί άνατολικήν ή Σχολή 
Άρχιφυλάκων, καί ήτις φρούρησις έξηκολούθησε καί κατά τήν νύκτα.

Τό εσπέρας κατ’ έντολήν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως είπον είς τούς άν- 
δρας νά μεταβώσιν είς τάς οικίας των, δσοι θέλουν, πλήν έτόνισα δτι θά)ήτο άνέφικτος 
ή επιστροφή των. Τινές έφυγον.

Τό κίνημα.
’Από τής 3ης Δεκεμβρίου 1944, καθ’ ήν, ώς περιγράφω, έγένετο τό συλ

λαλητήριον τών κομμουνιστών καί διά τών πυροβολισμών έφονεύθησαν καί έτραυ- 
ματίσθησαν άτομα έκατέρωθεν, τό κίνημα, δπερ έπεδίωκον οί κομμουνισταί εΐχεν 
ούσιαστικώς κηρυχθή. 'Η ’Αστυνομία ήτο πλέον έπί ποδός, ένοπλος καί έλαβεν 
δλα τά μέτρα. Ή  δύναμις τών ’Αστυνομικών Τμημάτων διετάχθη νά μείνη είς τά 
οικεία οικήματα, ένώ έδει νά συμπτυχθή, ίνα καταστή, συγκεκροτημένη, ισχυρά 
δύναμις, οπότε θά ήτο άπρόσβλητος. ’Ήδη θά έξιστορήσω, έν γενικαΐς γραμμαΐς, 
χρονολογικώς, τά έπισυμβάντα γεγονότα, είς ά έλαβε μέρος ή ύπ’ έμέ δύναμις καί 
τά όποια γεγονότα έχω περιγράφει είς τό τηρηθέν ήμερολόγιόν μου καί έξάγονται 
έκ τοΰ ’Αρχείου τοΰ συσταθέντος Τάγματος.

4 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4 4 :  Παρέλαβον 4 αυτόματα όπλα άπό τήν ’Αστυνο
μικήν Διεύθυνσιν, τά όποια διένειμα είς Δοκίμους 'Υπαστυνόμους, ένώ άτομικά]τυφέ- 
κια, ώς προαναφέρω, μάς εΐχον χορηγηθή άπό τής άπελευθερώσεως. Καθ’ δλην τήν 
ήμέραν εύρισκόμεθα έν άναμονή, ένοπλοι. Τά μέτρα φρουρήσεως τοΰ Μεγάρου τών
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Παλαιών ’Ανακτόρων καί των πέριξ οδών έξηκολούθησαν. ’Από της 10 π.μ. έγέ- 
νετο ή κηδεία τών φονευθέντων χθες εις την Πλατείαν Συντάγματος κομμουνιστών 
με μεγάλην πομπήν. Συγχρόνως ήρξαντο πολεμικαί έπιχειρήσεις εις διάφορα μέρη 
της πόλεως, άκουομένων συνεχώς πυροβολισμών. ’Ήρξαντο επίσης συλλήψεις κομ
μουνιστών ύπό διαφόρων ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών και ύφ’ ημών. Δύο αίθούσας 
τών ’Ανακτόρων μετέτρεψα εις κρατητήρια, εν διά τούς άνδρας καί εν διά τάς γυ
ναίκας. Μεταξύ τών άλλων έλήφθησαν μέτρα άπομονώσεως καί άφοπλισμοϋ Δοκί
μων 'Υπαστυνόμων, ο'ίτινες άπό άπόψεως φρονημάτων δεν ένέπνεαν έμπιστοσύνην.

Τά μέτρα ασφαλείας πέριξ τοϋ Μεγάρου καί τής Λεωφόρου Βασιλίσσης Σο
φίας έξηκολούθουν.

5 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Αί συλλήψεις τών κομμουνιστών συνεχίζοντο. Αί 
μάχαι εις δλην την πόλιν έξηκολούθουν. Οί κομμουνισταί έπετέθησαν κατά τών 
’Αστυνομικών Τμημάτων (έκτος τοϋ Α' καί Γ ') καί της Γενικής ’Ασφαλείας, εύρι- 
σκομένης εις την διασταύρωσιν τών οδών Πατησίων καί Στουρνάρα. Έπέβλεπον 
την Λεωφόρον Β. Σοφίας, τον ’Εθνικόν Κήπον καί την Λεωφόρον ’Αμαλίας.

Την ιδίαν ημέραν ύπεδέχθην εις τά Παλαιά ’Ανάκτορα τούς άστυνομικούς 
υπαλλήλους τών ’Αστυνομικών Τμημάτων ΣΤ', Θ', Γ καί ΙΑ', ο'ίτινες άγωνισθέν- 
τες σκληρώς έπί διήμερον άπεχώρησαν συμπτυχθέντες ύπό την άνωτέραν πίεσιν 
τών κομμουνιστών. Μετά τής δυνάμεως τοϋ ΣΤ' Τμήματος, ήλθε καί ό ’Αστυνομι
κός Διευθυντής Β' κ. Σταματιάδης Σωτήριος, Διευθυντής τής Δ' 'Υποδιευθύνσεως.

"Απαντα τά άλλα ’Αστυνομικά Τμήματα κατελήφθησαν ύπό τών κομμουνι
στών. Ή  Γενική ’Ασφάλεια μετ’ άντίστασιν ολίγων ημερών συνεπτύχθη καί αΰτη 
προς τό Κέντρον. To Β' ’Αστυνομικόν Τμήμα άντέστη σθεναρώς καί παραμεΐναν 
άνευ ένισχύσεως κατελήφθη ύπό τών κομμουνιστών, οίτινες ήχμαλώτισαν τούς 
άνδρας καί τούς κατεκρεούργησαν, μεταξύ τών οποίων ήσαν 4 ’Αστυνόμοι οί: Ζαρού
λης Ί ω ., Κομψας Σπ., Μπίλιας Κωνστ. καί Μακροθύμιος Γ.

6 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Έξηκολούθησα τά μέτρα άσφαλείας πέριξ τών Π. 
’Ανακτόρων καί τοϋ ’Εθνικού Κήπου. Έγκατέστησα φυλάκιον εις τήν οδόν Ήρώδου 
τοϋ Άττικοΰ καί άπέστελλον περιπολίας εις τήν λεωφόρον Β. Σοφίας. Αί συλλήψεις 
κομμουνιστών έξηκολούθουν. Τήν νύκτα τής 5 προς 6ην Δεκεμβρίου πληροφορία', 
έ'φερον δτι οί κομμουνισταί θά κατήρχοντο εις τό Κέντρον τής πόλεως, χρησιμοποι- 
οΰντες ώς προκάλυμμα γυναικόπαιδα. Τό μεσονύκτιον άφύπνισα τούς άνδρας καί 
τούς παρέταξα εις καθορισμένα μέρη, πλήν ούδεμία έπίθεσις έξεδηλώθη.

7 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Δι’ έγγράφου διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων (’Αρχηγός κ. Σαμπάνης ’Αθανάσιος) συνεστήθη τό Α' Τάγμα ’Αστυ
νομίας Πόλεων μέ δύναμιν τούς Δοκίμους ‘Υπαστυνόμους καί Μαθητάς Άρχιφύλα- 
κας. Διοικητής ώρίσθη ό ύποφαινόμενος (Άστυν. Διευθυντής Α' Γιαννοΰτσος Ιω άν
νης) καί 'Υποδιοικητής ό Άστυν. Διευθυντής Β' κ. Σταματιάδης Σωτήριος.

Ά μ α  τή λήψει τής διαταγής, μετέβην είς τήν αίθουσαν τής Βουλής, ένθα ήτο 
ή Σχολή Άρχιφυλάκων καί διά προσλαλιάς άνήγγειλα τήν συγκρότησιν τοϋ Τάγ
ματος καί ένεθουσίασα τούς άνδρας.

Άφωπλίσθησαν καί άπεμονώθησαν 10 Μαθηταί Άρχιφύλακες μή έμπνέοντες 
έμπιστοσύνην άπό άπόψεως φρονημάτων.

’Ακολούθως κατένειμα τήν δύναμιν τών Σχολών εις τρεις λόχους : Είς τον 
Ιον λόχον, Διοικητής ώρίσθη ό τότε ’Αστυνόμος Α' Πολυχρονόπουλος ’Ιωάννης, 
είς τον 2ον λόχον ό τότε ’Αστυνόμος Β' κ. Καρανάσος Δημήτριος καί είς τον 3ον 
λόχον ό τότε ’Αστυνόμος Β' κ. Καθάρειος ’Απόστολος. Ή  δύναμις τοϋ 1ου καί 2ου 
λόχου άπηρτίσθη έκ τής Σχολής Άρχιφυλάκων καί ή τοϋ 3ου λόχου έκ τής Σχολής 
'Υπαστυνόμων. Ή  δλη δύναμις μετά τών ’Αξιωματικών ύπερέβαινε τούς τετρακο- 
σίους (400). ’Α σ τ υ ν ό μ ο ι  ήσαν οί κ .κ .: 1) ’Αναστασίου Ευάγγελος, 2) Άναστα- 
σόπουλος Βασίλειος, 3) Κάουλας Θεοφάνης, 4) Παπακωνσταντίνου ’Επαμεινώνδας
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5) Μαριόλης Παναγιώτης, 6) Δραγουμάνος Παναγιώτης, 7) Θειακός Δημήτριος, 
8) Μαριολακος Δημήτριος, 9) Μπέλλης Γεώργιος και 10) (βραδύτερον) Μπέτσος 
Κωνσταντίνος. Οδτοι έπλαισίωσαν τούς λόχους ώς διμοιρΐται.

' Τ π α σ τ υ ν ό μ ο ι  ύπηρέτουν οΐ έξης κ .κ .: 1) Καραματσούκης Ευάγγελος,
2) Κόντος Κων/νος, 3) Γαβρίλης Γεώργιος, 4) Λαμπρόπουλος Γεώργιος, 5) Παπα- 
λεξόπουλος Γεώργιος, 6) Πέτσης Ευάγγελος, 7) Νικητάκης Νικόλαος, 8) Δημη- 
τρόπουλος Χρηστός, 9) Γάτσης ’Ιωάννης, 10) Δημητρίου ’Αθανάσιος, 11) Παπα- 
δόγκονας Πέτρος, 12) Βλαχάκης ’Αθανάσιος, 13) Παλούκης Δημήτριος, 14) Σταυ- 
ρόπουλος Κων/τίνος, 15) Βασιλόπουλος Χαρίλαος, 16) Σωτηρόπουλος Γεώργιος, 
17) Τσιοϋγκος Γεώργιος, 18) Μπράμης Άνδρέας, 19) Τσιοϋγκος Κων/τΐνος, 
20) Καμπούρης Χρηστός, 21) Άγγελόπουλος Γεώργιος, 22) ’Ακριβός ’Απόστολος, 
23) Μπίνης Γεώργιος, 24) Παπακώστας Κων/τΐνος, 25) Γεωργακόπουλος Δημή- 
τριος, 26) Σαρρής ’Ιωάννης, 27) Άναγνωστόπουλος Θεόδωρος, 28) Κοτικιάς Χαρά
λαμπος, 29) Μπακλαγής Δήμος, 30) Χρυσανθόπουλος Άρ. καί 31) Διαβάτης Εύάγ- 
γελος, όρισθέντες όμαδάρχαι.

’Επίσης Ά ν  θ υ π α σ τ υ ν ό μ ο ι  ήσαν οΐ: κ.κ. 1) Παναγιωτόπουλος Γεώργ., 
2) Μπεσιέρης ’Αναστάσιος, 3) Λύρας ’Αριστείδης, 4) Ταπεινός Κυριάκος, 5) 
Καλογερόπουλος Π., 6) Σωτηρόπουλος Κων/τΐνος καί 7) Γιαλακίδης Γεώργιος.

Το δέ Έ π ι τ ε λ ε ΐ ο ν  του Τάγματος άπηρτίσθη έκ των 'Τ  π α σ τ υ νό 
μων: κ.κ. 1) Άρχοντουλάκη’Εμμανουήλ, ώς 'Υπασπιστοΰ, 2) Στρατή’Αθανασίου, 
ώς Έπιμελητοΰ, 3) Πουρναροπούλου Ίωάννου, ώς Γραμματέως, 4) Δοκ. 'Υπαστυ- 
νόμου Δασκαλοπούλου Νικολ., ώς τηλεφωνητοΰ, 5) Δοκ. ‘Υπαστυνόμου Παπαβασι- 
λείου Γεωργ. καί 6) Δοκ. 'Υπαστυνόμου Θεοδώρου Κωνστ., ώς συνδέσμων, 7) Μα
θητου Άρχιφύλακος Δέδε Κωνστ. καί 8) Μαθητου Άρχιφύλακος Καμάρα Ταξ., ώς 
φρουρών καί 9) Άστυφύλακος Σχοινή Δημητρίου καί τινων Δοκίμων 'Υπαστυνόμων.

Στρατοπεδάρχης των Π. ’Ανακτόρων ώρίσθη ή Συνταγματάρχης κ. Ά γγε
λόπουλος, μεθ’ ού εΐχον επαφήν διά τον συντονισμόν των ενεργειών, καί όστις κυρίως 
έπεδόθη εις την κατάταξιν εθελοντών.

Οΐ Ά γγλοι παρέλαβον σήμερον 101 κρατουμένους έκ τών κρατητηρίων τής 
Σχολής 'Υπαστυνόμων.

Τα Π. ’Ανάκτορα έβλήθησαν άπό τον ’Εθνικόν Κήπον έκ μέρους κομμουνιστών. 
Έκίνησα δύναμιν εις τον Έθνικ. Κήπον, όπου συνελάβομεν τινάς καί έρρίψαμεν μερικάς 
βολάς. Τά μέτρα έπιβλέψεως πέριξ τών ’Ανακτόρων έξηκολούθουν μέ έναλλασσομέ- 
νας ομάδας. Άπέστειλα περιπολίαν έκ δυνάμεως του 3ου λόχου, μέ έπικεφαλής 
’Αστυνόμον έπί τής όδοϋ Πανεπιστημίου μέχρις 'Ομονοίας, ένθα έβαλλον διά τών 
όπλων. ’Επίσης άλλην περίπολον εις την Στρατιωτικήν Διοίκησιν, ήτις την άπέστει- 
λεν εις Κολωνάκι προς ένέργειαν έρευνών καί συλλήψεων καί έκκαθάρισιν έλευθέρων 
σκοπευτών. 'Υπό Ά γγλων έξεκαθαρίσθη τό Κ.Κ.Ε. όπερ ήτο έγκατεστημένον εις 
την οδόν Όθωνος 8 τή ένισχύσει καί ημών.

8 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Καθ’ όλην την ήμέραν διάθεσα περιπολίας έπί τής 
όδοϋ Πανεπιστημίου μέχρις 'Ομονοίας, έκάστης περιπόλου δυνάμεως διμοιρίας, 
προς σύλληψιν κομμουνιστών καί έπίθεσιν κατ’ αύτών. ’Επίσης άλλη δύναμις ήσχο- 
λήθη εις την ταφήν νεκρών εις τον ’Εθνικόν Κήπον.

9 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  ’Εξακολουθούν αΐ περίπολοι καί συλλήψειε. Την 14ην 
ώραν άποστέλλω την Ιην καί 3ην Διμοιρίαν του 3ου λόχου (Σχολής 'Υπαστυνόμων )

Τμήμα (Πλάκα), όπερ Τμήμα είχε καταληφθή ύπό τών κομμουνιστών, προς άντι- 
κατάστασιν τής δυνάμεως τοϋ ΙΑ' Τμήματος, όπερ άπό τής προτεραίας ειχεν άνακα- 
ταλάβει τό Τμήμα. ’Εκεί καθ’ όλην την νύκτα καί τήν έπομένην οΐ άνδρες τών Δι
μοιριών τούτων έπολέμησαν γενναίως κατά τών κομμουνιστών εις συνοικίαν Μακρυ- 
γιάννη, οΐ όποιοι ήσκουν πίεσιν κατά τοϋ ώχυρωμένου έν τώ οίκήματι Συντάγματος
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Χωροφυλακής. Μεγάλως δέ άνεκούφισαν τό πολιορκούμενον Σύνταγμα. Οί ’Άγγλοι 
παρέλαβον καί τούς υπολοίπους κρατουμένους, ους άπέστειλαν εις Γουδί συνοδεία 
δυνάμεως ύπό τον ’Αστυνόμον Δραγουμανον Παναγιώτην.

10 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Την 12 ώραν έγκαταλείπομεν τά Παλαιά ’Ανάκτορα 
καί έγκαθιστάμεθα είς τό οίκημα του φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». Την δύ- 
ναμιν τοϋ Τάγματος ώδήγησα είς άραιάν τάξιν, καθ’ όσον συνεχώς έ'πιπτον πανταχοΰ 
όλμοι. Άφοϋ έγκατέστησα τούς άνδρας είς τάς αίθούσας, έτοποθέτησα φρουράν πέριξ 
τοϋ οικήματος καί είς τρεις ταράτσας, καί προέβην είς έρευναν όλων των πέριξ οικιών, 
ήλθον δέ είς επαφήν μετά τοϋ επί της όδοΰ Λέκκα Α' ’Αστυνομικού Τμήματος 
(Διοικητής’Αστυνόμος κ. Καραμπέτσος). Παρέλαβον 16 αύτόματα όπλα, άτινα διέ
νειμα είς τούς λόχους. Έτοποθετήθησαν είς τό Τάγμα 9 Ύπαστυνόμοι προερχόμενοι 
έκ τής Δ.Ε.Τ., ών τά ονόματα άναφέρονται πρόσθεν, κατά τήν σύνθεσιν τοϋ Τάγμα
τος. ’Επίσης έτοποθετήθησαν 4 λοχαγοί τοϋ Στρατού. Οί όλμοι έπιπτον βροχηδόν πέ
ριξ τοϋ κτιρίου «Παρνασσός», ών 3 έπί τοϋ έναντι Ναοΰ Αγίου Γεωργίου Καρύτση, 
εύτυχώς άνευ θυμάτων, έκτος μιας κορασίδος φονευθείσης είς τό πεζοδρόμιον.

Τήν 15ην ώραν άποστέλλω τήν 2αν Διμοιρίαν τοϋ 3ου λόχου (Σχολή Ύπαστυ- 
νόμων) δυνάμεως 33 άνδρών, ύπό τον ’Αστυνόμον κ. Μαριόλην Παναγιώτην, είς τό 
Β' Τμήμα (Πλάκα) προς άντικατάστασιν των δύο Διμοιριών, α'ίτινες είχον σταλή 
άπό τής χθες. Καί οί άνδρες τής Διμοιρίας αύτής έπολέμησαν γενναίως μέ τούς κομ- 
μουνιστάς, πολιορκοϋντας τό Σύνταγμα Μακρυγιάννη, καθ’ δλην τήν ήμέραν καί 
νύκτα. Τήν 17ην ώραν έτραυματίσθησαν δι’ όλμου είς τήν οδόν Διονυσίου ’Αρεο
παγίτου, καθ’ ήν στιγμήν έπολέμουν, οί Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι τής Διμοιρίας αύτής: 
1) Χαλκιάς Μάρκελλος, 2) Κολινιάτης Βασίλειος καί 3) Πανουσάκης Βασίλειος, 
σοβαρώτερον τών άλλων τραυματισθείς.

11 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  : Τήν 4.30' π.μ. ώραν έπληροφορήθημεν ότι έλασΐται 
έτοποθέτησαν βαρύ πολυβόλον είς οικίαν οδών Αιόλου—Ά γ. Ειρήνης. Άπέστειλα τον 
Ύποδ/τήν κ. Σταματιάδην καί τόν Λοχαγόν κ. Πανέτσον μετά δυνάμεως καί ένήρ- 
γησαν άνίχνευσιν. ’Ήλθον είς έπαφήν μετά τοϋ Υπουργείου Ναυτικών καί τοϋ Α' 
Τμήματος καί έτοποθέτησαν προκεχωρημένον φυλάκιον είς τήν οδόν Κολοκοτρώνη.

Τήν 8 π.μ. έστειλα μίαν Διμοιρίαν είς τό Β' Τμήμα προς άντικατάστασιν τής 
άπό τής προηγουμένης ήμέρας στα λείσης Διμοιρίας τοϋ ’Αστυνόμου κ. Μαριόλη Παν. 
Ή  Διμοιρία όμως αΰτη έπέστρεψε τήν 11 ώραν, καθ’ όσον τό Σύνταγμα Μακρυγιάννη 
δεν είχε πλέον άνάγκην ένισχύσεως, ώς ένισχυθέν ύπό τών ’Άγγλων. Τήν 8. π.μ. 
έτραυματίσθη έλαφρώς είς τήν ιδίαν περιφέρειαν τοϋ Β' Τμήματος ό Δόκιμος Ύπα- 
στυνόμος Μενδρινός X.

Ή  ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών άπό τηλεφώνου διέταξεν όπως άποστείλω 
δύναμίν τινα είς τό Κατάστημα αύτής. Έξεχώρησα τόν 2ον Λόχον (Σχολή Άρχιφυ- 
λάκων) ύπό τόν ’Αστυνόμον Β' κ. Καρανάσον Δημ. (μέ δύναμιν 71 άνδρας) καί τάς 
Ιην καί 3ην διμοιρίας τοϋ 3°υ Λόχου ύπό τόν ’Αστυνόμον κ. Καθάρειον ’Απόστολον 
μέ δύναμιν 47 άνδρας (Δοκίμους Ύπαστυνόμους) πλαισιωθεΐσαν μέ τούς άναλόγους 
’Αστυνόμους καί Ύπαστυνόμους, καί άνέθεσα είς τόν Υποδιοικητήν κ. Σταματιά
δην Σωτήριον όπως όδηγήση τήν δύναμιν αυτήν είς τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν, 
όπερ καί έπραξε τήν 16.30' ώραν. ’Εκεί ή δύναμις αυτή ένισχύθη ύπό 39 άστυφυ- 
λάκων τοϋ Δ' Τμήματος ύπό τόν ’Αστυνόμον κ. Μπέτσον Κων. μετά τών Ύπαστυ- 
νόμων καί άρχιφυλάκων. Ή  δύναμις αότη (περιλαμβάνουσα 200 περίπου άνδρας 
μετά τών βαθμοφόρων) έτέθη είς τήν διάθεσιν τής ’Αγγλικής Μονάδας Αρμάτων 
Μάχης, έδρευούσης είς τήν οδόν Κοραή άριθ. 1 καί ώδηγήθη ύπό τοϋ κ. Σταματιάδου 
είς τό Μέγαρον Νικολούδη (οδός Πανεπιστημίου), άπετέλεσε δέ μαχητικόν άπόσ- 
πασμα, μεθ’ ού είχον συνεχή έπαφήν καί οδτινος είχον τήν έποπτείαν.

1 2  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Ήλθον είς έπαφήν μετά τοϋ Ύποδιοικητοΰ κ. Στα
ματιάδου είς τό Μέγαρον Νικολούδη. Τήν Διμοιρίαν ’Αστυνόμου κ. Μαριόλη Π.
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έστειλα εις τό οίκημα τής όδοΰ ’Όθωνος 8, ένθα ή το άλλοτε τό Κ.Κ.Ε. καί τον Λό
χον Πολυχρονοπούλου εις τα Παλαιά ’Ανάκτορα, άνέλαβον δέ διά τής δυνάμεως αυτής 
την έπίβλεψιν τής Πλατείας Συντάγματος, ένθα ήσαν τοποθετημένα ’Αγγλικά 
πυροβόλα.

Σήμερον ό 'Τπαστυνόμος Α' κ. Σταυρόπουλος Χριστόφορος ήρνήθη ν’ άναλάβη 
υπηρεσίαν καί ώς έκ τούτου τον διέθεσα εις βοηθητικήν υπηρεσίαν. Έ ξ έπιεικείας, 
λόγω τής καταστάσεως, δέν ήσκησα ποινικήν καί πειθαρχικήν δίωξιν.

Μέ υπόλοιπον δύναμιν έκ 50 άνδρών έμεινα εις τον «Παρνασσόν».
13  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Έπεσκέφθην τον Υποδιοικητήν Άστυν. Διευθυντήν 

κ. Σταματιάδην Σωτήριον εις τό Μέγαρον Νικολούδη. Ή  δύναμις αυτή, κατόπιν 
ύποδείξεως των ’Άγγλων, διετέθη ώς ακολούθως : 1) Μέγαρον Νικολούδη ό Ά - 
στυν. Διευθυντής κ. Σταματιάδης καί οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Καθάρειος Άπόστ. καί 
’Αναστασίου Εύάγγ. μετ’ άναλόγου δυνάμεως. 2) Αίθουσαν Νομικής Σχολής (όδοΰ 
Σίνα) ό ’Αστυνόμος κ. Καρανάσος Δ. μετά δυνάμεως. 3) Ύπουργεΐον Ναυτικών ό 
’Αστυνόμος κ. Άναστασόπουλος Β. μετά δυνάμεως. 4) Μοναστηράκι οΐ ’Αστυνόμοι 
κ.κ. Μπέτσος Κ. καί Κάουλας Θ., μετά δυνάμεως καί 5) Χημείον (όδοϋΣόλωνος—X. 
Τρικούπη) ό ’Αστυνόμος κ. Παπακωνσταντίνου Έπαμ. μετά δυνάμεως.

Ουτω ή δύναμίς μου άνέλαβε τήν ύπεράσπισιν τής πόλεως έκ τής όδοΰ ’Αθήνας 
(διότι πέραν αυτής εύρίσκοντο οί κομμουνισταί), Όμονοίας, Πανεπιστημίου, Έμμαν. 
Μπενάκη, ’Ακαδημίας, X. Τρικούπη, Σόλωνος, Σίνα, εντός των οποίων οδών ήτο τότε 
ή έλευθέρα πόλις εις τό σημεΐον τοΰτο. Φυλάκιον έγκατεστάθη καί εις τον ιερόν Ναόν 
Ά γ ιω ν Θεοδώρων μέ έπίβλεψιν τής όδοΰ Εύριπίδου.

’Επιχειρήσεις κατά μέτωπον έγίγνοντο εις τό Χημεΐον μέ τήν έναντι Κλινικήν 
Σμπαρούνη καί εις Μοναστηράκι.

1 4  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  ’Από πρωίας έπεθεώρησα άπασαν τήν άνωτέρω δύ- 
υαμιν. Άνεΰρον τούς τραυματίας Δοκίμους 'Υπαστυνόμους Πανουσάκην, Χαλκιάν 
καί Κολινιάτην εις τό Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», τούς έπεσκέφθην καίάπέστειλα 
ειτα αύτοΐς τρόφιμα καί χρήματα. 'Ο Πανουσάκης έφερε τραΰμα είς τον οφθαλμόν 
σοβαρόν.

1 5  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  : Παρουσιάσθη είς τήν ύπ’ έμέ δύναμιν ό 'Υγειονο
μικός ’Αξιωματικός τής ’Αστυνομίας κ. Κιούπης Νικόλαος. ’Επίσης οί Δόκιμοι 
'Υπαστυνόμοι Κοντός Παναγ., διακόψας τήν άναρρωτικήν άδειαν καί Κολιτσίδας 
Σπυρ., οίτινες ήσαν άπόντες μέχρι σήμερον ώς άποκλεισθέντες είς τον Πειραιά.

Έπεθεώρησα τά φυλάκια 'Υπουργείου Ναυτικών, Νομικής Σχολής καί δύνα- 
μιν κ. Σταματιάδου.

16  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Είς μάχην προς τούς κομμουνιστάς έτραυματίσθη 
ό Μαθ. Άρχιφύλαξ (Σ.Α. 99) Λώλος Γεώργιος. 'Ο κ. Σταματιάδης μετά τής δυ- 
νάμεώς του μετεφέρθη είς τον κινηματογράφον «Όρφεύς», όν καί έπεσκέφθην.

1 7 - 2 0  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Καθ’ έκάστην έπεθεώρουν τά φυλάκια. Είχον 
επαφήν μέ τούς είς τον «Ευαγγελισμόν» τραυματίας Δοκίμους 'Υπαστυνόμους, είς 
ους έστελλον τρόφιμα. 'Ο κ. Σταματιάδης διέθετε φρουράν είς 12 σημεία, έπί τών 
οδών Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πλατείαν Κλαυθμώνος, Αγίους Θεοδώρους, προς 
έλεγχον τών πολιτών, οί όποιοι έκυκλοφόρουν έλευθέρως, καί τής όδοΰ Κοραή άριθ. 
1 προς φρούρησιν τής ’Αγγλικής Μονάδος.

Τήν 19 Δεκεμβρίου έτοποθετήθη ό Ύγειον. Άξ/κός κ. Γριτσόπουλος Γεώργιος, 
ό δέ συνάδελφός του κ. Κιούπης Νικ. έλαβε φύλλον μεταβάσεως διά τήν Άστυν. 
Διεύθυνσιν.

Αί έπιχειρήσεις έξηκολούθουν είς Χημεΐον, Ά γιον Νικόλαον Πευκακίων, 
Μοναστηράκι καί οδόν Αιόλου.

21  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Έτοποθετήθη καί ό 'Υγειον. ’Αξιωματικός κ. Οι
κονόμου Δημ. 'Η έπίβλεψις τών οδών καί πλατειών είς τό κέντρον τής πό-
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λεως καί αί πολεμικά! επιχειρήσεις έξηκολούθουν εις τά ακραία σημεία. Κατά τήν 
μάχην πέριξ του Χημείου έτραυματίσθη ό Μαθητής Άρχιφύλαξ Οικονομικής Ά ν -  
δρέας, δστις άργότερον έξέπνευσεν.

2 2  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Έπεθεώρουν καθ’ έκάστην καί τά φυλάκια τής Πλα
τείας Συντάγματος (Πολυχρονοπούλου καί Μαριόλη), ώς δλα τά άλλα είς Νομικήν 
Σχολήν, Χημεΐον, Πλατείαν Κλαυθμώνος.

2 3  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  'Ομοίως έξηκολούθουν τά μέτρα έπιβλέψεως των 
οδών καί πλατειών. Αί πολεμικά! έπιχειρήσεις είς τό Χημεΐον ένετάθησαν. Οι άνδρες 
του ’Αστυνόμου κ. Παπακωνσταντίνου έπολέμησαν μετ’ "Αγγλων νυχθημερόν 
χρησιμοποιοΰντες τά παράθυρα του οικήματος ώς πολεμίστρας. 'Η δύναμις τοϋ κ. 
Παπακωνσταντίνου ένήργησεν έρευνας είς δλας τάς πέριξ οικίας καί άφήρησε τάς 
τηλεφωνικάς έγκαταστάσεις. Τήν 20 Δεκεμβρίου μετ’ "Αγγλων ένήργησεν ερευνάν 
είς τό έπί της όδοϋ Τπποκράτους άριθ. 13 τυπογραφεΐον «Μάϋσνερ καί Καργαδούρη», 
ένθα άνευρε έκτυπούμενα έντυπα τοϋ Ε.Α.Μ. καί προέβη είς σύλληψιν κομμουνιστών. 
Είς τάς έκκαθαριστικάς έπιχειρήσεις πέριξ τοϋ Χημείου Ιλαβε μέρος τάνκ ’Αγγλικόν 
καί πολυβόλα. 'Ομοίως έγκατέστησε φυλάκιον έξ 8 άνδρών είς τό οίκημα X. Τρικού- 
πη—’Ακαδημίας. 'Η δύναμις αυτή συνέλαβε πλείστους κομμουνιστάς αιχμαλώτους.

2 4—3 0 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  Έξηκολούθουν τά αυτά μέτρα έπιτηρήσεως 
τών οδών καί πλατειών είς τό κέντρον προς έλεγχον τών πολιτών, υπό τήν άμεσον 
έπίβλεψιν τοϋ κ. Σταματιάδου. Είς τά άκραΐα σημεία έξηκολούθουν αί πολεμικά! 
έπιχειρήσεις μέ έναλλασσομένας έντάσεις καί χαλαρώσεις, ιδίως περί τό Χημεΐον. 
Οί κομμουνισταί άποφεύγοντες τήν προσέγγισιν διά τών οδών, έκ τοϋ κινδύνου τών 
ριπτομένων υπό τών ήμετέρων βλημάτων καί σφαιρών, προέβαινον είς διάτρησιν 
τών τοίχων έκάστου οικοδομικού τετραγώνου καί οΰτω διέσχιζον τό οικοδομικόν 
τετράγωνον καί προσήγγιζον, ΐνα βάλωσι κατά τών ήμετέρων. Περιπολίαι δμως 
τάνκς άνεχαίτιζον τήν τοιαύτην προσπέλασιν τών έλασιτών.

Τήν 25 Δεκεμβρίου έτραυματίσθη έλαφρώς είς τον άριστερόν μηρόν ό Άνθυπα- 
στυνόμος κ. Σωτηρόπουλος Κων/τίνος.

Τήν 28 Δεκεμβρίου οί "Αγγλοι προώθησαν τά φυλάκια περί τό Χημεΐον, 
προβάντες μετά τών ήμετέρων είς έκκαθάρισιν τετραγώνων τινών. 'Ο κ. Σταματιά- 
δης έπιθεωρεΐ τά άκραΐα φυλάκια, ώς καί ό υποφαινόμενος, καθ’ έκάστην, έπίσης δέ 
καί τήν περί τήν Πλατείαν Συντάγματος ήμετέραν δύναμιν, όπόθεν τό πυροβολικόν 
έβαλλε προς Τουρκοβούνια καί ’Αμπελοκήπους.

3 1  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :  'Υπό τήν πίεσιν τών ήμετέρων καί άρματος μάχης 
ένεργήσαντος έφοδον, έξεκενώθη σήμερον ή Κλινική Σμπαρούνη άπό τό προσωπικόν 
καί άσθενεΐς. Είς τήν έσωτερικήν αύλήν εύρέθησαν 17 πτώματα, μεταξύ τών οποίων 
καί ενός άστυφύλακος.

1 ’Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ  1 9 4 5 :  Τά ΐδια μέτρα άνευ ιδιαιτέρου τίνος έπεισο- 
δίου. Έδόθησαν έντολαί προς έξόρμησιν καί τελικήν έκκαθάρισιν.

2 ’Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ  1 9 4 5 :  Κατόπιν προπαρασκευής άπό πρωίας ήρξαντο 
έπιχειρήσεις έκκαθαρίσεως προς συνοικίαν Νεαπόλεως καί Έξαρχείων. Έ κ της 
περιφερείας τοϋ Χημείου έκινήθησαν ’Αγγλικά Τμήματα μετά δυνάμεως τής άρτι, 
συσταθείσης ’Εθνοφυλακής. Οί ήμέτεροι υπό τον ’Αστυνόμον κ. Παπακωνσταντίνου 
έχρησιμοποιήθησαν ώς οπισθοφυλακή διά τήν κράτησιν τών αιχμαλώτων. Αί έπ ι- 
χειρήσεις προυχώρησαν καί πέραν τής συνοικίας Νεαπόλεως. ’Από τον κινηματο
γράφον «Όρφεύς», κατ’ έντολήν τοϋ κ. Σταματιάδου, έκινήθη δύναμις τοϋ ήμε- 
τέρου Τάγματος έξ 80 άνδρών ύπό τον ’Αστυνόμον κ. ’Αναστασίου Ευάγγελον. 
'Η δύναμις αυτή προχωρήσασα διά τής όδοϋ Έμμ. Μπενάκη, ύπό τά σφοδρά πυρά 
τών έλασιτών, έφθασε καί κατέλαβεν έξ έφόδου τό κτίριον τής Τηλεφωνικής Ε 
ταιρίας κείμενον είς τήν οδόν Έμμ. Μπενάκη—Κωλέττη, όπου καί έμεινεν τό ύπόλοι- 
πον τής ήμέρας, μαχομένη μέ κρυπτομένους κομμουνιστάς, οΰς έν τέλει έξεδίωξεν.
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Κατά τήν έξόρμησιν αύτήν έφονεύθη ό άστυφύλαξ Εύτυχιάκος Σπυρίδων και έ- 
τραυματίσθησαν οί : 1) 'Τπαστυνόμος Άγγελόπουλος Γεώργιος, 2) Άρχιφύλαξ 
Ντεμίρης Λάζαρος καί 3) Δόκιμος 'Τπαστυνόμος Παπα- 
γεωργίου Κων/τίνος.

3—5 ’Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ  1 9 4 5 :  Οί κομμουνισταί 
έξεκένωσαν καί έγκατέλειψαν τήν πόλιν τελειωτικώς τήν 
5 ’Ιανουάριου 1945. Ή  Ελληνική Μεραρχία Ρίμινι 
έξορμήσασα άπό τό Γουδί προς Τουρκοβούνια ήπείλησε 
κύκλωσιν των κομμουνιστών καί ουτω μετά μάχας έξε- 
δίωξεν αυτούς.

'Η ύπ’ έμέ δύναμις συνεκεντρώθη εις τό οίκημα 
«Παρνασσός» καί τό Τάγμα διελύθη, άποχωρησάντων 
των άστυνομικών των άνηκόντων εις άλλας 'Υπηρεσίας, 
παραμεινάντων δέ των Δοκίμων 'Υπαστυνόμων.

Οί Δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι : 1) Βερυκοκίδης ’Ανα
στάσιος, 2) Κουρουμπλής Παναγιώτης καί 3) Σινάνης 
’Ιωάννης, άπό τής ένάρξεως του Κινήματος εΐχον άποσταλή εις ’Αγγλικόν Σχημα
τισμόν, όστις καθ’ όλον τό διάστημα κατήρχετο εις τάς υπονόμους τής όδοΰ Στα
δίου καί Πλατείας Συντάγματος καί έπετήρει αυτούς, προς πρόληψιν εισόδου κομ
μουνιστών καί άνατινάξεως κτιρίων καί δή του Ξενοδοχείου «Μ. Βρεταννία», ένθα 
έστεγάζετο ή Ελληνική Κυβέρνησις.

Κρατούμενοι.
Κατά τάς επιχειρήσεις πέριξ τών Π. ’Ανακτόρων συνελάβομε ν καί έκρατήσαμεν 

191 έλασίτας, μεταξύ τών οποίων πλεϊστα έξέχοντα στελέχη, καί ών τά ονόματα 
εύρίσκονται κατακεχωρισμένα εις είδικώς τηρηθέν βιβλίον κρατουμένων. Άπεμονώσα- 
μεν 17 Δοκ. ‘Υπαστυνόμους καί 11 Μαθ. Άρχιφύλακας, ώς προαναφέρω. Έκρα- 
τήσαμεν καί 5 αστυνομικούς, άποσταλέντας ύπό τοΰ Β' Άστυν. Τμήματος πριν 
καταληφθή τούτο ύπό τών κομμουνιστών, ώς υπόπτους κομμουνιστικών φρονημάτων. 
Τούς κατά τάς μάχας μετέπειτα συλληφθέντας αιχμαλώτους δεν κατεγράψαμεν.

Ά π ώ λε ια ι.
Ώ ς προαναφέρω τό ύπ’ έμέ Τάγμα έ'σχεν 9 τραυματίας καί 2 νεκρούς, οίτινες 

είναι άξιοι εύγνωμοσύνης καί τών οποίων ή μνήμη θά είναι αίωνία ! ’Έπεσαν υπέρ 
τής Πατρίδος.

’Επίλογος.
Ή  σύστασις τοΰ μαχίμου Α'’ Τάγματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τό- 

έθνοκτόνον Κίνημα τών Κομμουνιστών, ήτο ώς εμπνευσις πατριωτική καί άπέβη- 
λίαν έπιτυχής. 'Π άμεσος καί εύθαρσής έκκαθάρισις τών υπόπτων Δοκίμων Ύπαστυ- 
νόμων καί Μαθητών Άρχιφυλάκων έδωσε τον τόνον τής περαιτέρω δράσεως καί 
ένεθουσίασεν δλους τούς άστυνομικούς. 'Υπήρξεν ή μόνη άστυνομική δύναμις. 
ήτις έπλαισίωσε τό έλεύθερον τμήμα τής πόλεως άπό δυσμάς, βορρά καί άνα- 
τολάς καί άπέκρουσε τάς έπιθέσεις τών κομμουνιστών. Τό μόνον δέ Τμήμα, δπερ, 
έν συνεργασία μετά τοΰ ’Αγγλικού Στρατοΰ έλαβε μέρος εις τάς έκκαθαριστικάς: 
έπιχειρήσεις. ’Οφείλω νά έξάρω τον πατριωτισμόν καί τήν γενναιότητα δλων τών 
άνδρών, οί όποιοι άπετέλουν τό Τάγμα, καί οί όποιοι έπολέμησαν μετ’ αύταπαρ- 
νήσεως. Τό 1947 κατά πρότασίν μου άπενεμήθησαν παράσημα καί μετάλλια είς; 
άπαντας τούς ’Αξιωματικούς καί Δοκίμους 'Υπαστυνόμους.

t  ΣΠΤΡ. ΕΤΤΤΧΙΑΚΟΣ

I. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ



1ΙΡ0ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΠΑΙ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΝ 
ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΙΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΗΣ

'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ της Δικαστικής
________________  Γραφολογίας καί εταίρου τής Διεθνούς _________________

'Ακαδημία·: Εγκληματολογίας 
κ. ΑΡΙΣ,ΤΕΙΔΟΥ Ν. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
Π ρ ό?

Ά πάσα ; τά ; ’Αστυνομικά; Υπηρεσία;

'Ο Καθηγητή; τής Δικαστική; Γραφολογία; κ. Άριστ. Ν. Πουλαντζα;, 
διά τή ; άπό 10-7-57 αίτήσεω; του, εύγενώ; προσφερθεί; άπέστειλεν ήμΐν 
οδηγία; ττερΐ τή ; λήψεω; τω ν καταλλήλων μέτρων πρό; έξασφάλισιν των 
κρίσιμων εγγράφων καί των καταλλήλων δειγμάτων γραφή; εί; τά ; περι- 
τττώσει; καθ’ &; ή έξιχνίασι; άδικήματο; έξαρταται έκ τή ; έξετάσεω; εγγρά
φου τινό;.

Είναι γνωστόν ότι οΐ άστυν. υπάλληλοι είναι εκείνοι, οιτινε; συλλέγωσι 
τά  πρώτα στοιχεία τή ; έξιχνιάσεω; των αδικημάτων. "Ενεκεν τούτου έκ τή ; 
ταχύτητο;, ακρίβεια; καί προσοχή; τούτων, πρό; άνεύρεσιν καί διαφύλαξιν 
σχετικών Ιγγράφων καί πειστηρίων, έξαρταται ή ανακάλυψη; καί σύλληψη; 
τοϋ δράστου.

Έκτιμώντε; ίδιαιτέρω; την αξίαν τώ ν είρημένων οδηγιών, κοινοποι- 
οϋμεν έν αντιγράφω τούτα ;, καί παρακαλοΰμεν δπω ; έκδώσητε τά ; αναγ
καία; δ ιαταγά; πρό; τά ; ύφ’ ύμα; Υπηρεσία;, ΐνα εχωσι τούτα ; ΰ π ’ όψιν 
τω ν άπαντε; οϊ άστυν. ύπάλληλοι, όσάκι; έπιλαμβάνωνται σχετικών ύπο- 
θέσεων.

Ό  Αρχηγό;
Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Προς διαπίστωσιν τοΰ δράστου και προς έξιχνίασιν πλείστων δσων αδικημάτων, 
κατά τήν διάπραξιν τών όποιων έγένετο χρήσις, είτε άμέσως εΐτε καί εμμέσως, έγ
γράφου τίνος έπιβάλλεται, ώ ς γνωστόν, ότέ μέν ή έξέτασις αύτοΰ τούτου τοϋ άποτε- 
λοΰντος τό «σώμα τοϋ εγκλήματος» έγγράφου, ότέ δέ καί ή σύγκρισις καί ή άντιπα- 
ραβολή αύτοΰ προς γραφήν ή υπογραφήν τών φερομένων ώς ύποπτων προσώπων.

Διά τήν επιτυχή δμως γραφολογικήν διερεύνησιν καί έξιχνίασιν τοϋ τοιούτου 
διωκομένου άδικήματος, παίζει, ώς εΐκός, πρωτεύοντα ρόλον τόσον ή ποιότης, δσον 
καί ή ποσότης τοϋ συγκριτικού γραφικού ύλικοΰ, διά τήν διασφάλισιν καί συγκέν- 
τρωσιν τοϋ όποιου δέον νά καταβληθή άπό τής πρώτης στιγμής ιδιάζουσα καί έπεί- 
γουσα τών Καταδιωκτικών, Προανακριτικών καί Άνακριτικών ’Αρχών προσπάθεια, 
διότι οίαδήποτε έπιβράδυνσις ή έσφαλμένη ένέργεια, δυνατόν νά συνεπιφέρη τήν έξα- 
φάνισιν ή ένδεχομένως καί τήν άλλοίωσιν τοϋ ύπάρχοντος καταλλήλου γραφικού υλι
κού, ήτις θά εχη ώς περαιτέρω συνέπειαν τήν δυσχέρειαν εις τό έργον τής διερευνή- 
σεως ή άκόμη—πιθανώς—καί τήν μή άποκάλυψιν τού δράστου.

Καταλληλότερα βεβαίως ώς βάσις συγκρίσεως καί άντιπαραβολής είναι πάντοτε 
τά έγγραφα, τά σύγχρονα ή προγενέστερα τού χρόνου καθ’ δν έγράφη τό ύπό έλεγχον 
έγγραφον ή άκόμη καί τά μεταγενέστερα μέν, άλλ’ άσχετα προς τήν διωκομένην 
ύπόθεσιν, διά νά είναι ταΰτα τελείως άνύποπτα, διότι είναι σφόδρα πιθανόν, δτι μετά 
τήν γραφήν τού ύπό έλεγχον έγγράφου ό δράστης γνωρίζων δτι, θάττον ή βράδιον θά 
κληθή ένώπιον τών Δικαστικών ’Αρχών, θά προσπαθήση νά μεταβάλη, κατά τό είς 
έκαστον δυνατόν, τήν γραφήν καί ύπογραφήν του καί νά έμφανίση τοιαύτας ήλλοιω- 
μένας, προς άποφυγήν άποκαλύψεώς του καί διαφυγήν άπό τών νομίμων, διά τήν 
•άδικον πράξιν του, κυρώσεων.
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Σχετικώς μάλιστα, ό ειδικός συγγραφεΰς Μπρυτάϊγ, τονίζει δ τ ι:
« ’Εκ λόγων προνοίας επιβάλλεται, έφ’ δσον τοΰτο είναι δυνατόν, να λαμβά- 

■νωνται διά την σύγκρισιν καί άντιπαραβολήν γραφαί προγενέστεραι της ένάρξεως της 
διώξεως, προγενέστεραι ακόμη καί του χρονικού σημείου άπδ του οποίου έγνώριζεν 
ό κατηγορούμενος δτι έπρόκειτο νά διωχθή...».

Δεν πρέπει τέλος, νά λησμονήται, δτι δσον πολυπληθέστερον τυγχάνει τδ προς 
•σύγκρισιν καί αντιπαραβολήν γραφικόν υλικόν, τόσον βεβαιοτέρα καθίσταται ή έξι- 
χνίασις τής πράξεως καί ή διαπίστωσις τοϋ δράστου.

I. Κατάσχεσις εγγράφων καί εν γένει γραφικού ύλ ικ ο ϋ .
Έ κ των λόγων τούτων ένδείκνυται νά καταβληθή παρά τε των Καταδιωκτικών, 

Προανακριτικών ή Άνακριτικών ’Αρχών, εύθύς άπό της πρώτης στιγμής άφ’ ής ήθελον 
■έπιληφθή αύται τής διώξεως αδικήματος τίνος, κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ οποίου έχρη- 
σιμοποιήθη εϊτε άμέσως εΐτε έμμέσως οίουδήποτε είδους έγγραφον, πάσα δυνατή 
προσπάθεια προς άποκάλυψιν, κατάσχεσιν καί έξασφάλισιν παντός είδους έγγράφων, 
ξεγραμμένων παρά τών φερομένων ώς υπόπτων καί περιεχόντων άνεπηρεάστους 
γραφάς ή ύπογραφάς αυτών, (ώς π.χ. επιστολών προς συγγενείς, φίλους, συναδέλφους, 
σημειωματάριων παντός είδους, εμπορικών βιβλίων, συμφωνητικών πάσης φύσεως, 
άποδείξεων, αιτήσεων παντός είδους προς οίανδήποτε ’Αρχήν, δελτίων ταύτότητος, 
φορολογικών δηλώσεων, έτι δέ συμβολαίων κλπ .).

Πρέπει επίσης νά κατάσχωνται καί οίουδήποτε είδους έγγραφα, έστω καί άν 
τό κείμενον αύτών έχη διαγραφή ή κατέστη δυσανάγνωστον, καθώς επίσης καί μετα
χειρισμένα φύλλα άπορροφητικοΰ χάρτου.

"Αν ύφίσταται οίαδήποτε άμφιβολία, ώς προς τήν αύθεντικότητα καί τήν προέ- 
λ.ευσιν τών άνευρισκομένων ή παραδιδομένων εγγράφων, δέον νά καταβάλληται προ
σπάθεια προς έξακρίβωσιν παρά τίνος καί πότε έγράφησαν ταϋτα, καθ’ δσον πολλάκις 
συμβαίνει ώστε οί δράσται ή οί συνεργοί τούτων νά προσπαθούν νά παρεμβάλουν 
■έγγραφα ή γραφάς ή μόνον ύπογραφάς ώς δήθεν γνήσιας, προερχομένας παρά τοϋ 
«Α », ένώ αύται έφιλοτεχνήθησαν ύπό τοϋ δράστου ή τών συνεργών του προς έξαπά- 
τησιν τών Άνακριτικών ’Αρχών καί προς έσφαλμένην κατεύθυνσιν τών ενεργειών 
αύτών.

Ά ν  είναι άδύνατος ή διαπίστωσις τής προελεύσεως, τότε δέον νά γίνεται ειδική 
•μνεία έφ’ έκάστου εγγράφου.

Εις περιπτώσεις σπουδαίων ύποθέσεων, καθ’ ας κρίνεται άναγκαίον νά ένερ- 
γηθή έρευνα επί ύποπτων προσώπων ή καί εις τάς οικίας ή τον τόπον τής διαμονής 
ή έργασίας αυτών προς ευρεσιν οίουδήποτε είδους έγγράφου μέ τήν γραφήν ή ύπο- 
γραφήν τούτων, δέον νά καταβληθή ίδιάζουσα προσοχή καί προς κατάσχεσιν καί 
παντός είδους γραφικού ύλικοϋ (ιδίως εις περιπτώσεις άνωνυμογραφιών κλπ.), ώς 
π.χ. χάρτου γραφής, παντός είδους μολυβδοκονδύλων, μελάνης, φύλλων άπορρο- 
φητικοΰ χάρτου (στυποχάρτου), φακέλλων, έγγράφων ή καί γραφικών σχεδίων, 
τετραδίων, σημειωματάριων, μεταχειρισμένων φύλλων χάρτου άντιγραφής, ώς καί 
άπερριμμένων σημειώσεων ή άποδείξεων, έτι δέ καί τών έσχισμένων ή άπηνθρακω- 
μένων τεμαχίων χάρτου ή καί οίωνδήποτε έγγράφων εύρισκομένων εις καλάθους, 
θερμάστρας ή άλλαχοΰ.

’Άν είναι άδύνατος ή κατάσχεσις καί ή λήψις, ύπό τοϋ ένεργοΰντος τήν έρευναν, 
μεθ’ έαυτοΰ τής εύρεθείσης μελάνης, τότε δέον νά γραφούν ύπ’ αύτοΰ φράσεις τινές 
έπί ένός τεμαχίου χάρτου διά τής εύρεθείσης μελάνης καί διά καινουργούς ή καθαράς 
γραφίδος.

’Επί τοϋ έν λόγω χάρτου δέον νά σημειωθή δτι αί φερόμεναι φράσεις έγρά
φησαν διά τής μελάνης τής εύρεθείσης έν τώ τόπω τής ένεργηθείσης έρεύνης.
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Έάν φαίνεται δτι ό δράστης προς γραφήν του υπόπτου εγγράφου άπέσπασε τό- 
τεμάχιον τοϋτο του φύλλου χάρτου εκ τίνος βιβλίου ή σημειωματάριου ή άπέκοψεν 
αυτό έκ μεγαλυτέρου φύλλου χάρτου, δέον νά στραφή ή ερευνά και προς άνεύρεσιν 
του έν λόγω βιβλίου, σημειωματάριου ή καί φύλλου χάρτου, έξ οδ προέρχεται ό χάρτης 
του υπόπτου έγγράφου.

Είς σοβαράς υποθέσεις δέον νά κατάσχωνται καί τα τυχόν είσέτι υπάρχοντα ήι 
παρ’ αύτώ τούτω τώ ύπόπτω ή καί έν τοίς άρχείοις των διαφόρων σχολείων, είς τά 
όποια τυχόν οδτος έφοίτησε, τετράδια, σημειώσεις ή φύλλα διαγωνισμού, ιδιαίτατα 
μάλιστα τούτο ένδείκνυται δταν ό καλούμενος νά δώση δείγμα γραφής ή άρνεΐται ή 
ισχυρίζεται δτι δεν γνωρίζει νά γράφη ή νά ύπογράφη.

’Άν, κατά την διάρκειαν μιας κατ’ οίκον έρεύνης, ήθελε τυχόν φωραθή τις προσ- 
παθών νά καταστρέψη άσήμαντα φαινομενικώς ή καί λευκά άκόμη φύλλα χάρτου, 
τότε δέον νά καταβληθή προσπάθεια διασώσεως καί κατασχέσεώς των.

Δοθέντος δτι διάφοροι αίτίαι δύνανται ν’ άλλοιώσουν τήν γραφήν τού δίδοντος 
τό δείγμα γραφής προσώπου, ώς π.χ. ή ηθελημένη προσποίησις, ή ταραχή, ώς άκόμη 
καί ό φόβος καί μάλιστα είς πολλούς των άθώων, έτι δέ καί ή σύμπτωσις άσυνήθων 
δρων καί συνθηκών, προκύπτει σαφώς δτι έν κείμενον γραφής έξηκριβωμένως άβία- 
στον προερχόμενον έκ τού υπόπτου, άξίζει πολύ περισσότερον ενός δείγματος γραφής 
έ'στω καί αν κατά τήν λήψιν τούτου έλήφθησαν άπασαι αί δυναταί προφυλάξεις.

II. Λ ήψ ις δείγματος γραφής.
’Εάν δμως παρ’ δλας τάς έπιβαλλομένας προσπάθειας καταστή άδύνατος ή 

έξεύρεσις καταλλήλων γραφών ή υπογραφών, τότε πρέπει κατ’ άνάγκην νά γίνη προ
σφυγή είς λήψιν δειγμάτων γραφής, καθ’ ήν δέον νά τηρηθούν ώρισμένοι κανόνες καί 
νά ληφθοΰν τά προσήκοντα μέτρα υπό τών αρμοδίων ’Αρχών, ώστε νά είναι ταΰτα. 
κατάλληλα.

Είς υποθέσεις έξαιρετικής σπουδαιότητος ή πολύπλοκους, ένδείκνυται νά ζη- 
τήται καί ή γνώμη ειδικού δικαστικού γραφολόγου, διά τόν προσήκοντα τρόπον λή- 
ψεως καταλλήλων δειγμάτων γραφής.

α) Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό ν  Σ η μ ε ί ω μ α .  Προς έπίτευξιν φυσικωτέρας κατά 
τό δυνατόν, γραφής καί προς άπόσπασιν καί χαλάρωσιν τής προσοχής τού μέλλοντος 
νά δώση τό δείγμα γραφής άπό τυχόν προσπάθειας του προς ήθελημένην μεταβολήν, 
πρέπει προ πάσης ύπαγορεύσεως δείγματος γραφής νά ζητηθή παρά τού υπόπτου νά 
γράψη κατ’ άρχήν καί συνθέση μόνος έν βιογραφικόν του σημείωμα, (όνομα, έπώ- 
νυμον, τόπος γεννήσεως, σχολεία είς ά έφοίτησεν, έπάγγελμα, άπασχολήσεις, τρόπος 
διαβιώσεως κλπ .).

β) Δ ε ί γ μ α τ α  κ α θ ’ ύ π α γ ό ρ ε υ σ ι ν .  Μετά τό βιογραφικόν τούτο 
σημείωμα πρέπει νά έπακολουθήση ή καθ’ ύπαγόρευσιν λήψις ούχί ενός μόνον άλλ’ 
έπανειλημμένων δειγμάτων καί έκάστου τούτων έπί χωριστού φύλλου χάρτου καί 
καθ’ ήν λήψιν τούτων έπιβάλλεται νά δημιουργηθοΰν οί αύτοί, κατά τό δυνατόν, γρα
φικοί δροι ύφ’ ους φέρονται γραφέντα τά ύπό έλεγχον έγγραφα ή ύπογραφαί. Πρέπει 
δηλαδή :

1 ) Ν ά  μ ή ’έ π ι τ ρ α π ή ,  κατ’ ούδεμίαν περίπτωσιν, είς τόν ύποπτον τόν 
κληθέντα νά δώση δείγμα γραφής ή υπογραφών ν’ άντικρύση, προ ή καί κατά τήν 
διάρκειαν τής λήψεως δείγματος, τό ύπό έλεγχον έγγραφον.

"Εκαστον φύλλον λαμβανομένου δείγματος γραφής ή-ύπογραφών, δέον έπίσης 
ν ’ απομακρύνεται καί νά μή έχη τούτο προ οφθαλμών ό δίδων τό δείγμα κατά τήν 
περαιτέρω γραφήν δειγμάτων, άτινα καί δέον ν’ άριθμώνται κατά τήν σειράν τής γρα
φής των καί νά ύπογράφωνται ύπό τού γράφοντος καί ύπό τού άνακριτικοΰ υπαλλήλου.

'Η ύπαγόρευσις τού κειμένου τού ύπό έλεγχον έγγράφου, προς γραφήν δείγ
ματος, πρέπει νά γίνεται βραδέως καί εύκρινώς, ώς έχει, άνευ ίδιάζοντος τονισμού
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των τυχόν έν αύτώ σφαλμάτων ή σολοικισμών, είς τρόπον ώστε ό γράφων νά είναι 
ελεύθερος νά γράψη καί διατυπώση τούτους κατά τάς συνήθειας του.

"Αν ό γράφων τό δείγμα γραφής άπευθύνη έρώτησιν προς τον ύπαγορεύοντα 
περί τοϋ τρόπου γραφής ή τονισμού λέξεώς τίνος, ό ύπαγορεύων δέον νά εϊπη προς 
τον γράφοντα δτι «τοϋτο είναι άνευ σημασίας' γράψετε δπως θέλετε ή «όπως συνήθως 
γράφετε».

2 )  Ν ά γ ρ ά ψ η ,  ό δ ί δ ω ν  τ ό  δ ε ί γ μ α  γραφής ή υπογραφής, εις θέσιν 
όμοίαν προς εκείνην ήν φέρεται δτι ειχεν ό γράψας κατά την γραφήν ή υπογραφήν 
τοϋ υπό έλεγχον εγγράφου, ήτοι καθήμενος έπί γραφείου ή ορθιος ή κύπτων επί γρα
φείου ή στηριζόμενος έπί τοίχου ή έν κινουμένω όχήματι, μέ χειρόκτια ή μη κλπ.

3) Ν ά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ή  υ π ό  τ ο ϋ  δ ί δ ο ν τ ο ς  τ ό  δ ε ί γ μ α  
γραφής τό αύτό, κατά τό δυνατόν, γραφικόν υλικόν, ώς εκείνο, δπερ έχρησιμοποιήθη 
κατά τήν γραφήν καί προς γραφήν τοϋ υπό έλεγχον εγγράφου (ώς π.χ. τό αύτό σχήμα 
καί μέγεθος φύλλου χάρτου λευκοΰ ή γραμμωτού, λείας ή άνωμάλου έπιφανείας, 
φύλλου αίτήσεως ή μεγέθους επιστολής ή εντύπου υποδείγματος, ώς λ,χ. έπιστολικοΰ 
■δελταρίου τηλεγραφήματος, άποδείξεως μισθωμάτων, συναλλαγματικής κλπ. φα- 
κέλλου όμοίου σχήματος, μελάνη ή μολυβδοκόνδυλον, γραφίς οξεία ή πλατεία, 
σκληρά ή άπαλή κλπ .).

4) Ε ις  π ε ρ ί π τ ω σ ι ν  κ α θ ’ ήν  τά ύποπτα ή άμφισβητούμενα έγγραφα 
εμφανίζονται γεγραμμένα όφθαλμοφανώς βραδέως καί έπιμελώς ή ταχέως καί άνευ 
προσοχής πλαγίως, καθέτως ή έν μεγεθύνσει κλπ. νά ληφθή παρά τοϋ δίδοντος καί 
δείγμα, έκτος τοϋ συνήθους καί έλευθέρου δείγματος καί τοιοΰτον εις δ νά ύποχρεωθή 
νά γράψη ταχέως ή βραδέως, πλαγίως ή καθέτως ή έν μεγεθύνσει, καθ’ δμοιον δηλο
νότι τρόπον καθ’ δν φαίνεται γραφέν τό ύποπτον ή άμφισβητούμενον έγγραφον. Προς 
διάκρισιν των δευτέρων αύτών δειγμάτων δέον νά σημειωθή έπ’ αύτών, υπό τοϋ 
υπαλλήλου, ένώπιον τοϋ οποίου έδόθη τό δείγμα, ό τρόπος λήψεως τούτων.

5 )  Ν ά ύ π ο χ ρ ε ω θ ή  ό δ ί δ ω ν  τ ό  δ ε ί γ μ α  νά γράψη ταχέως καί 
μεγάλης έκτάσεως κείμενον ή νά θέση έπανειλημμένως ύπογραφάς, καθ’ ήν περίπτω- 
σιν ήθελεν ύποπέσει εις τήν άντίληψιν τοϋ άνακριτικοΰ υπαλλήλου, δτι ουτος πει- 
ράται νά μεταβάλη τήν γραφήν του.

Ή  έπιμονή καί υπομονή τοϋ ύπαγορεύοντος πρέπει νάπαραμένη άδιατάρακτος, 
εις οίανδήποτε προσπάθειαν διαστρεβλώσεως τής γραφής ύπό τοϋ δίδοντος τό δείγμα 
καί νά δίδη τήν έντύπωσιν δτι θά συνέχιση έπί ώρας ύπαγορεύων μέχρις ού καμφθή 
ή χαλαρωθή ή τοιαύτη προσπάθεια.

6) Έ π ί  έ μ φ α ν ώ ς  δ υ σ χ ε ρ ώ ν  καί άνωμάλων γραφών, ιδιαίτατα δέ 
εις περιπτώσεις άνωνυμογραφίας έκβιάσεως κλπ. δέον νά λαμβάνωνται έκτος τών ώς 
άνω δειγμάτων καί τοιαϋτα γραφής καί υπογραφής καί διά τής άριστεράς χειρός τοϋ 
δίδοντος τό δείγμα.

7) Τ ό δ ε ί γ μ α  γ ρ α φ ή ς  δ έ ο ν  νά δοθή εις τήν αυτήν γλώσσαν, είς ήν 
είναι διατετυπωμένον καί τό ύποπτον ή άμφισβητούμενον έγγραφον (οΐον Ελληνικήν, 
Γαλλικήν κλπ .) έν άνάγκη δέ καί είς τό αύτό είδος γραφής (μικρών, κεφαλαίων ή 
τυπογραφικών στοιχείων κλπ.). Δέον νά σημειωθή έπί του δείγματος γραφής άν ό 
τύπος τής γραφής τοϋ δείγματος έγράφη αύθορμήτως ή έξελέγη κατόπιν σχετικής 
τοϋ ύπαγορεύοντος ύποδείξεως.

8) Τ ό δ ε ί γ μ α  γ ρ α φ ή ς  π ρ έ π ε ι  ν’ άποδίδη ολόκληρον τό κείμενον 
τοϋ υπόπτου ή άμφισβητουμένου έγγράφου. "Αν τοϋτο είναι μεγάλης έκτάσεως τότε 
δέον νά περιλαμβάνη πολλάς περιόδους τής αρχής καί τοϋ τέρματος τοϋ κειμένου 
τοϋ υπόπτου έγγράφου, έτι δέ νά περιέχη καί τάς φράσεις έκείνας αίτινες περιέχουν 
λέξεις μέ ορθογραφικά σφάλματα.

9 )  ’Ε φ ’ δ σ ο ν  π ρ ό κ ε ι τ α ι  π ε ρ ί  μ ι κ ρ α ς  έ κ τ ά σ ε ω ς  γρα-
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φικοΰ κειμένου ή περί υπογραφών μόνον, επιβάλλεται ή επί κεχωρισμένων φύλλων 
χάρτου λήψις πλειόνων δειγμάτων γραφής ή υπογραφών. Μάλιστα επί διερευνήσεως 
μόνον υπογραφών, επιβάλλεται να ληφθοΰν παρά του υπόπτου καί δείγματα πολλών 
υπογραφών τής ιδίας υπογραφής του, ώς καί τοιαΰτα τής φερομένης έπί τοϋ υπό 
έλεγχον έγγράφου, έπί χωριστού φύλλου χάρτου.

10) Δ έ ο ν  ε π ί σ η ς  ν α  λ α μ β ά ν ω ν τ α ι  έπανειλημμένως καί αί λέ
ξεις ή φράσεις, αίτινες φέρονται προστεθεΐσαι ή παρεμβληθεϊσαι εις κείμενον έγγρά
φου τινός. Εις παρόμοιας μάλιστα περιπτώσεις ένδείκνυται καί ή λήψις δείγματος 
εκτεταμένου κειμένου, διαφόρου τοϋ κειμένου τοϋ άμφισβητουμένου έγγράφου, εις δ 
να παρεμβληθούν υπό τοϋ ύπαγορεύοντος αί φράσεις, λέξεις καί γράμματα τών έμ- 
φανιζομένων ώς προσθηκών έπί τοϋ ύπό έξέτασιν έγγράφου.

11) Τ ό π ρ ο ς  γ ρ α φ ή ν  κ ε ί μ ε ν ο ν  ν ά  ύ π α γ ο ρ ε ύ η τ α ι  έν συ
νεχεία καί όρθώς (καί αν έτι τό κείμενον τοϋ ύποπτου έγγράφου περιέχη λέξιν όρθο- 
γραφικώς έσφαλμένην), αί δέ ξέναι λέξεις ή φράσεις ούχί κατά κεχωρισμένα γράμ
ματα, άλλ’ ώς αύται προφέρονται. Καθ’ ήν όμως περίπτωσιν ό δίδων τό δείγμα ήθελε 
δηλώσει δτι δεν γνωρίζει νά γράψη π.χ. γραφήν διά κεφαλαίων γραμμάτων ή γραφήν 
τοϋ τύπου ή γραφήν μιας οίασδήποτε ξένης γλώσσης, τότε άφ’ ού ληφθή προηγουμένως 
δείγμα γραφής μέ τάς ύπαρχούσας παρά τώ γράφοντι γνώσεις, έπιτρέπεται εις αύτόν 
νά ίδη τό ύποπτον ή άμφισβητούμενον έγγραφον καί νά γράψη τό δείγμα κατά τον 
τύπον τής γραφής έκείνου, σημειουμένου όμως τότε έπί τοϋ τελευταίου τούτου δείγ
ματος δτι τό δείγμα έλήφθη κατ’ άντιγραφήν τοϋ ύπό έλεγχον.

12) Α ί τ υ χ ό ν  κ α τ ά  τ ή ν  δ ό σ ι ν  τ ο ϋ  δείγματος γραφής γενόμεναι 
ένίοτε άντιληπταί συνθήκαι παρά τώ γράφοντι ή αί ύπάρχουσαι γενικώς τοιαϋται, 
ώς π.χ. άσθένεια τοϋ γράφοντος έξ ής δυσχεραίνεται ή γραφή του, μεγάλη ταραχή ή 
νευρικότης του, σκότος ή πλημμελής φωτισμός κλπ., ένδείκνυται νά σημειωθοΰν έπί 
τών έγγράφων τοϋ δείγματος ύπό τοϋ ύπαγορεύοντος τό δείγμα ύπαλλήλου, έφ’ δσον 
βεβαίως αυται είναι ίδιάζουσαι καί έξαιρετικαί. ’Ιδίως μάλιστα δέον νά σημειωθοΰν 
αί έξαιρετικαί αυται συνθήκαι, δταν έπέστησε τήν προσοχήν έπί τών προκαλούντων 
τήν διαταραχήν αιτίων αύτός οδτος ό δίδων τό δείγμα γραφής, καί

13) Ε ις  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  π ρ ο σ β ο λ ή ς  δ ι α θ η κ ώ ν ,  ανωνυμογρα
φιών κλπ. δέον νά λαμβάνωνται δείγματα γραφής ούχί μόνον τών φερομένων ώς ύπο
πτων, άλλά καί τών συγγενών αύτών (άδελφών, γονέων), διότι, ώς γνωστόν, παρα- 
τηρεΐται όμοιότης μεταξύ τών γραφών συγγενών προσώπων.

III. Δείγματα δακτυλογραφημένων κειμένων.
Εις τάς περιπτώσεις καθ’ ας τό ύπό έλεγχον γραφικόν κείμενον φέρεται γε- 

γραμμένον διά γραφομηχανής καί ζητείται νά διαπιστωθή δ τε τύπος ώς καί αυτή 
αδτη άτομικώς ή γραφομηχανή, δι’ ής έγράφη τό ύπό έλεγχον έγγραφον, έτι δέ καί 
ό χειρισθείς τήν γραφομηχανήν προς γραφήν πρέπει νά τηρηθούν οί αύτοί ώς άνω 
γενικοί δροι λήψεως δείγματος.

Δέον έπίσης νά έξευρεθοΰν, κατά τό δυνατόν, γραφαί οίαιδήποτε, γραφεϊσαι 
κατά τον κρίσιμον χρόνον καί δσον τό δυνατόν σύγχρονοι καί διά τών φερομένων ώς 
χρησιμοποιηθεισών προς γραφήν τοϋ ύπό έλεγχον δακτυλογραφημένου κειμένου γρα
φομηχανών, ΐνα ουτω διαπιστωθή αν έχη λάβει χώραν, έν τώ μεταξύ, άλλοίωσις έκ 
φθοράς ή έπισκευής οίασδήποτε τών έν λόγω γραφομηχανών.

Πρέπει ωσαύτως, οί φερόμενοι ώς ύποπτοι, νά κληθοΰν καί γράψουν όμοιου 
προς τό ύπό έλεγχον περιεχομένου καί κατά τάς άνω ύποδείξεις δείγμα, διά τών φερο
μένων ώς χρησιμοποιηθεισών γραφομηχανών.

Τά διά γραφομηχανής λαμβανόμενα δείγματα δέον νά λαμβάνωνται εις διπλοΰν 
συγχρόνως (ήτοι έν πρωτότυπον καί έτερον μέ καρμπόν).

Α. ΠΟΥΑΑΝΤΖΑΣ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Κ Α Ι

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ
'Υπό τοΰ DR. Ε. DE GREEFF, έκ 
τής International Criminal Police

-------------------------  Review, No 107 'Απριλίου 1957, κατά ________________
μετάφρασή τοΰ 'Τπαστυνόμου Α' 

κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΜΟΝΗ

«Εϊμεθα Ιδιαιτέρως ευτυχείς έττειδή παρέχεται είς ήμας ή ευκαιρία νά ττροσ- 
φέρωμεν είς τούς άναγνώστας μας έν άρθρου τοΰ Dr Etienne De Greeff κα- 
θηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τής Louvain (Βέλγιον).

Ό  καθηγητής De Greeff είναι ευρέως γνωστός έγκληματολόγος, ή δέ 
έργασία του εχει σημαντικώς έτπδράσει έττί των σημερινών απόψεων τής 
εγκληματολογίας καί εχει προκαλέσει πολλάς συζητήσεις.

’Επ’ ευκαιρία τοΰ γενομένου, τελευταίως έορτασμοΰ τής 25ετηρίδος του, 
ώς καθηγητοϋ τής 'Εγκληματολογίας, ειδικοί έκ διαφόρων Χωρών συνα- 
πεφάσισαν νά Ικδώσουν μίαν γενικήν άνάλυσιν τής εργασίας του.

Τό δείγμα τοΰτο τοΰ σεβασμοΰ τών άσχολουμένων είς τόν αυτόν 
επιστημονικόν κλάδου δεικνύει πόσον μεγάλη είναι ή επιρροή τοΰ καθηγη- 
τοϋ De Greeff καί εξηγεί καί τήν ίδικήν μας εΰχαρίστησιν διότι ήδυνήθη- 
μεν νά δημοσιεύσωμεν τό παρόν άρθρου είς τήν Έπιθεώρησίυ μας.

(Ή  Διεύθυνσις τής International Criminal Police).

Τά προβλήματα τα όποια θά διαπραγματευθώμεν είς τό παρόν άρθρον είναι» 
έξαιρετικώς πολυσύνθετα καί μάλλον λεπτά, έπειδή καί ή κοινή γνώμη, όπως γε
νικώς φαίνεται, θεωρεί τόν έγκληματολόγον καί τόν άστυνομικόν άνταγωνιστάς.

Είναι ενδιαφέρον, έν πρώτοις, νά μή κάμνωμεν σύγχυσιν μεταξύ τοΰ άστυνο- 
μικοΰ έγκλη ματολόγου, δηλαδή τοΰ έχοντος έπιστημονικάς γνώσεις καί έργαζομένου 
καθημερινώς διά λογαριασμόν της ’Αστυνομίας άστυνομικοΰ καί τοΰ έπιστήμονος. 
έγκληματολόγου.

Ό  έπιστήμων έγκλη ματολόγος μελετά τάς αιτίας καί τάς συνέπειας τοΰ φαι
νομένου «έ γ κ λ η μ α» καί—είς τήν θεωρίαν τούλάχιστον—δεν έκπλήσσεται έκ της: 
έμφανίσεως αύτοΰ.

Ό  έγκλη ματολόγος δυνατόν νά έχη κοινωνιολογικήν, ψυχολογικήν, ιατρικήν* 
ή ψυχιατρικήν κατάρτισιν δυνατόν νά έχη είδικευθή είς τήν έγκληματολογικήν κοι- 
νωνιολογίαν, τήν έγκληματολογικήν ψυχολογίαν ή τήν έγκληματολογικήν ψυχοκοι
νωνιολογίαν. Είς πάσας όμως τάς περιπτώσεις ταύτας, αί είδικαί γνώσεις του έφαρμο- 
ζόμεναι διά τήν μελέτην της έγκληματικής ένεργείας εύρύνουν τήν όλην θεώρησιν 
τοΰ θέματος τούτου.

Ό  ιδεώδης έγκληματολόγος θά έπρεπε νά είναι τέλειος ψυχολόγος, κοινωνιο
λόγος, ιατρός, βιολόγος κλπ. καί νά έχη τούλάχιστον βασικάς νομικάς γνώσεις.

Βεβαίως άνθρωποι μέ τόσας γνώσεις δεν άνευρίσκονται- καί έάν άκόμη ύπάρχη 
κάποιος, θά πρέπει, προς τούτοις, νά δύναται νά έκτιμα τόν «συνήθη άνθρωπον» 
μετά τών έλλείψεων καί τών άναγκών αύτοΰ.

*0 έγκληματολόγος της σήμερον παρουσιάζεται—έντός ώρισμένων ορίων— 
ώς έχων άναλάβει τήν ύπεράσπισιν τοΰ έγκληματίου έναντίον της άγνοιας καί της. 
έλλείψεως κατανοήσεως της ύπολοίπου κοινωνίας. Τό έργον τοΰτο δύναται, ευκόλως, 
νά όδηγήση είς ένα άνταγωνισμόν μεταξύ τοΰ έγκληματολόγου καί τοΰ άστυνομικοΰ, 
είς τόν όποιον—καθ’ ορισμόν αν όχι καί πράγματι—είναι έμπεπιστευμένον παρά της 
κοινωνίας τό έργον της συλλήψεως τοΰ έγκληματίου, της άνακρίσεως αύτοΰ καί της 
ένεργείας της προκαταρκτικής έξετάσεως έπί πάσης έγκληματικής ύποθέσεως.
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Δέν θά προσπαθήσω νά καταγράψω περιπτώσεις δυσαρεσκειών έκ των ένερ- 
γειών τοϋ έγκληματολόγου ή τοϋ άστυνομικοϋ, καθ’ όσον τοϋτο δέν εξυπηρετεί ωφέ
λιμον σκοπόν. ’Εν τούτοις, ό τίτλος τοϋ άρθρου έπιτρέπει είτε νά έντείνω τήν άντί- 
θεσιν μεταξύ τούτων, εΐτε—άντιθέτως—νά ύποστηρίξω τήν άνάγκην ύπάρξεως κοι
νών άπόψεων δι’ ώρισμένον σκοπόν, ή τέλος νά διαπραγματευθώ άμφοτέρας τάς όψεις 
τοϋ προβλήματος.

Εις το παρόν άρθρον δέν έ'χω έπιβάλει τάς ιδέας μου εις αυστηρόν άκαδημαϊκόν 
πλαίσιον, επειδή τοιαΰται προσπάθειαι εμποδίζουν, πολλάκις, τον συγγραφέα νά 
έκφράση πλήρως δ,τι εννοεί.

*
'Υπάρχουν ώρισμένοι έγκλη ματολόγο ι πρός τούς οποίους δέν επιθυμώ νά είμαι 

εφάμιλλος. Δέν άμφιβάλλω, δτι υπάρχουν εκείνοι οί όποιοι άποδεικνύουν δτι τό έγ
κλημα είναι άπλώς καί μόνον οικονομικόν ή κοινωνικόν ή βιολογικόν φαινόμενον ή 
δτι προέρχεται άπό «συμπλέγματα» (Complexes) τά όποια δέν έχουν έπαρκώς ή 
έχουν πολύ πέραν τοϋ δέοντος καταπολεμηθή. Θά ήμην εις θέσιν νά κατανοήσω 
πλήρως τά έπιχειρήματά των, άλλ’ ώς έγκλη ματολόγος δέν δύναμαι νά παραδεχθώ 
δτι δίδουν οδτοι μίαν λύσιν είς τό δλον πρόβλημα τοϋ έγκλήματος.

Έκάστη έγκληματική πράξις είναι—κατά πρώτον καί κύριον λόγον—ένέργεια 
ανθρώπινη.

Τί σημαίνει τοϋτο; Σημαίνει δτι ή έγκληματική πράξις εις τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων έγένετο μετά προηγηθεϊσαν μελέτην. Τό πρόσωπον τό όποιον διέπραξε 
τό έγκλημα, άντιμετώπισε πολλάς δυνατότητας ένεργείας, μεταξύ δέ αυτών έπελέξατο 
έκείνην τήν όποιαν ήμεϊς όνομάζομεν έγκλημα, έπειδή έφάνη εις τοϋτο ή πλέον φυ
σική, ή περισσότερον πρόσφορος, ή καλυτέρα πράγματι λύσις τοϋ προβλήματος του, 
ή τούλάχιστον μία λύσις τήν όποιαν δέν ήδύνατο νά άπορρίψη χωρίς νά έχη κατόπιν 
έμμονον τήν ιδέαν δτι έσφαλε, κατά τινα τρόπον, εις τήν έπιλογήν.

Έν όλίγοις, αν καί ή ένέργεια αυτή φαίνεται—ένδεχομένως—είς ήμάς άξιό- 
μεμπτος καί άντικοινωνική, είς τον έγκληματίαν—άντιθέτως—φαίνεται ώς δ,τι καλύ
τερον ήδύνατο νά πράξη. Καταλήγω είς τήν άνωτέρω διαπίστωσιν, έπειδή λαμβάνω 
ύπ ’ δψιν δτι αί έγκληματικαί πράξεις είναι συνήθεις ένέργειαι, άποφασισμέναι παρ’ 
ανθρώπων πλήρως ένημέρων τών δσων πράττουν, της σπουδαιότητος καί—ίσως— 
τών συνεπειών τών έργων των καί έπειδή ή ’Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α  ε ί ν α ι  
α κ ό μ η  μ ί α  π ε ρ ί π λ ο κ ο ς ,  σ υ γ κ ε χ υ μ έ ν η  κ α ί  μ ή  π λ ή ρ η ς  
ε π ι σ τ ή μ η ,  μ ί α  έ π ι σ τ ή μ η  ε ί ς  τ ή ν  ν η π ι α κ ή ν  ε ί σ έ τ ι ,  ε ί ς  
τ ή ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  ή λ ι κ ί α ν .

'Έν έγκλημα έμφανίζεται είς τον συνήθη άνθρωπον ώς άπόδειξις κακής—ίσως— 
προσαρμογής, τοϋ προσώπου τό όποιον τό διαπράττει, είς τάς περιστάσεις ύφ’ άς 
εύρέθη. 'Ο έγκληματίας, έν τούτοις, είναι πεπεισμένος δτι έξεΰρε τήν περισσότερον 
άρμόζουσαν είς τήν περίπτωσίν του λύσιν. Δέν προσπαθώ νά γίνω αινιγματικός. Είς 
τον νοΰν μου τό δλον πρόβλημα τοϋ έγκλήματος βασίζεται είς τό άνωτέρω παράδοξον.

'Ως έγκλη ματολόγος δύναμαι νά γνωρίζω δτι ό μέγιστος άριθμός τών φόνων 
σημειοΰται κατ’ έτος τούς μήνας ’Ιούνιον καί ’Ιούλιον, έπειδή τοϋτο έχει άποδειχθή 
έκ στατιστικών παρατηρήσεων σειράς δλης έτών. Τοϋτο είναι ή κοινωνιολογική άπο- 
ψις τοϋ προβλήματος. Είναι !ν  άχρηστον τμήμα τής καλουμένης «έπιστημονικής 
γνώσεως» καί έχει άξίαν διά πληροφοριακούς μόνον σκοπούς. Τό πρόβλημά μου, ώς 
έγκλη ματολόγου ένδιαφερομένου διά τήν άνθρωπίνην συμπεριφοράν, είναι τό άκό- 
λουθον: Διατί τούς μήνας ’Ιούνιον καί ’Ιούλιον, μήνας κατά τούς όποιους—συμφώνως 
πρός τάς στατιστικάς—πολλαπλασιάζονται τά έγκλήματα φόνων, μόνον ώρισμένος 
άριθμός άνθρώπων έγκληματεΐ;

Τό καλύτ 
βλήμα είναι ό

ερον πρόσωπον τό όποιον θά μέ βοηθηση νά λύσω τό άνωτέρω πρό- 
άστυνομικός. Ό  άστυνομικός ουδέποτε άντιμετωπίζει τον τυπικόν



Έ γκλη ματολόγος καί 'Αστυνομικός 5047

εγκληματίαν, τό άφηρημένον δημιούργημα των έγκληματολόγων επί τοΰ οποίου 
βασίζουν τάς στατιστικά? των. 'Ο αστυνομικός συναντά εν πρόσωπον τό όποιον, 
μεταξύ των διαφόρων δυνατοτήτων διά την λύσιν τοΰ προβλήματος του, αντιμετω
π ίζει τό δίλημμα αν πρέπει να προτιμήση τήν διάπραξιν φόνου ώς την καλυτέραν 
ή έν πρόσωπον τό όποιον έπελέξατο ήδη τον φόνον καί έτέθη επί τό έ'ργον. Εις τάς 
πλείστας των περιπτώσεων ό άστυνομικός είναι ό πρώτος ό όποιος έρχεται εις επα
φήν μέ τον εγκληματίαν ή μέ τον άνθρωπον, ό όποιος επιχειρεί σειράν ένεργειών, αί 
-όποΐαι θά καταλήξουν εις τό έγκλημα.

Ό  άστυνομικός συναντά καθημερινώς τούς τύπους της άνθρωπίνης διαγωγής, 
τούς όποιους όνομάζομεν εγκληματικούς καί έχει, πολλάκις, τήν ικανότητα νά διαγι- 
■γνώσκη τήν τοιαύτην διαγωγήν πριν φθάση εις τό κρίσιμον της σημεΐον.

Ό  έγκληματολόγος συναντά τόν εγκληματίαν, πολύ άργότερον, εις τήν φυλα
κήν. Έν τώ μεταξύ όμως αί ένέργειαι τοΰ έγκληματίου έχουν μεταστή έκ τοΰ βα
σιλείου τών δυνατοτήτων είς τό βασίλειον τών γεγονότων. Εΐχεν ό έγκληματίας τόν 
χρόνον νά έπεξεργασθή τά γεγονότα καί τούς ψυχολογικούς παράγοντας ύπό τών 
όποιων ώδηγήθη εις τήν διάπραξιν τοΰ εγκλήματος του. Εις τήν άφήγησιν τών παρα
γόντων τούτων θά μνημονεύση—πιθανώς—καί διαφόρους έπαφάς μέ κρατικάς άρχάς, 
δικαστάς, άξιωματικούς της άστυνομίας ή άπλούς άστυφύλακας, αί όποΐαι έπέδρασαν 
ίσχυρώς έπί της πορείας τών ένεργειών του, είτε εύμενώς εΐτε δυσμενώς.

Ή  έπίδρασις αυτή δύναται νά θεωρηθή ότι ύπήρξεν εύεργετική, εάν σχεδόν 
παρεκώλυε τό έγκλημα, τό όποιον καί πράγματι δεν θά διεπράττετο εάν δεν έπηκο- 
λούθει άστοχος ένέργεια έκ μέρους τρίτου τινός.

'Υπηρξεν, άντιθέτως, δυσμενής, εάν άδεξία παρέμβασις έκ μέρους άξιωματικοΰ 
τής άστυνομίας (ή άλλης αρχής ή ακόμη καί ΐατροΰ) έθιξεν ώμώς τόν έγκληματίαν, 
τόν έξηρέθισε ή καί άπλώς καί μόνον έπέτρεψε εις τοΰτον νά πιστεύση ότι ήτο έλεύ- 
θερος πλήν νά πραγματοποιήση τό σχέδιόν του.

'Η άνωτέρω παρατήρησις δημιουργεί έν ζήτημα. Εΐπον προηγουμένως, 6τι ή 
■διάπραξις έγκλήματος είναι ό καλύτερος δυνατός τρόπος διά τοΰ όποιου ό έγκλη
ματίας προσαρμόζεται εις τάς περιστάσεις καί παραδέχομαι τώρα ότι ώρισμένα 
έγκλήματα δύνανται νά προληφθοΰν. Πώς συμβιβάζονται αί δύο αύται άντιτιθέμεναι 
■απόψεις;

Παρεδέχθην πράγματι ότι ή διάπραξις τοΰ έγκλήματος είναι ή καλυτέρα λύσις 
τήν όποιαν ήδύνατο ό έγκληματίας νά εύρη είς τά προβλήματα τά όποια άντιμετω- 
-πίζει, άλλά τοΰτο ισχύει μόνον όταν τό έγκλημα εχη διαπραχθή ήδη.

ΟΕ πλεΐστοι τών έγκληματιών διαπράττουν φόνον άφοΰ παράσχουν πρότερον, 
κατά τό μάλλον καί ήττον, σαφείς ένδείξεις περί τής ψυχικής καταστάσεως είς τήν 
όποιαν εύρίσκονται, δι’ άπειλών ή άκόμη καί δι’ άμέσου έκφράσεως τών προθέσεών 
των.

'Όταν τό έγκλημα έχη ήδη διαπραχθή, τότε ένθυμούμεθα τάς λέξεις τοΰ έγκλη
ματίου καί άποδίδομεν είς ταύτας τό προσήκον βάρος. Είς τόν καθ’ ήμέραν όμως βίον 
ύπάρχουν άναρίθμητοι περιπτώσεις άνθρώπων οι όποιοι ήπείλησαν ευθέως ή έμ- 
μέσως ότι θά φονεύσουν άλλους. 'Οσάκις συμβαίνει τοΰτο έχομεν άπόδειξιν ότι τό 
θέμα τής διαπράξεως φόνου συνελήφθη είς τόν νοΰν, έχομεν δηλ. άπαρχήν τής «έγκλη- 
ματογόνου πορείας» (criminogenic process). Έ κ τούτου όμως καί μόνον δεν έπεται 
άναποφεύκτως ή διάπραξις έγκλήματος. Συνεπεία τής έπιδράσεως τοΰ όμαλοΰ μέρους 
τής προσωπικότητος, βλέπομεν τόν έγκληματίαν νά διστάζη άκόμη καί τό τελευταΐον 
δευτερόλεπτον. 'Ο άριθμός τών διαπραττομένων φόνων δεν άνέρχεται ούτε είς τό 
έκατοστόν τών όσων έσχεδιάσθησαν καί ήσαν έγγύτατα είς τήν τέλεσιν, άλλ’ είς τούς 
όποιους—ένώ τό σχέδιον διαπράξεως είχε φθάσει είς τό άνώτατον σημεΐον, χωρίς 
όμως καμμίαν τραγικήν συνέπειαν—ή έντασις ήρχισεν αίφνιδίως νά καταπίπτη καί 
■ό άμεσος κίνδυνος ’ έπαυσε νά ύπάρχη.
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Εις πλείστας περιπτώσεις διάφοροι συντελεσταί, άνευ ενδιαφέροντος έκ πρώ
της δψε«ς, άσκοΰν άποφασιστικήν επιρροήν έπί τοϋ εάν εν σχεδιαζόμενον έγκλημα, 
θά δικπρΚχθή πράγματι τελικώς ή δχι. Μία παρατήρησις άστυνομικοϋ ή έν ειρωνικόν 
σχόλιον ένός άλλου, μία σαρκαστική έκφρασις ενός φίλου ή έκδήλωσις συμπάθειας 
άλλου τινός, δλα ταΰτα, δύνανται νά έπιδράσουν εις βαθμόν παν άλλο ή άνάλογον 
πρός τήν πραγματικήν των σπουδαιότητα.

Μία άθώωσις στηριχθεϊσα έπί άστείων βάσεων, οδηγεί πάντοτε εις τον θά
νατον αρκετών άνθρώπων, ένώ ενδέχεται μία ΰπερβολικώς αύστηρά άπόφασις νά. 
προστατεύση άλλους.

"Εν έκ των πλέον σπουδαίων έκ των πολλών έργων τοϋ άστυνομικοϋ είναι καί. 
ή δυνατότης τήν οποίαν έχει νά παρεμβαίνη εις τά πρώτα στάδια της άνθρωπίνης, 
ένεργείας, γνωρίζων δτι ή παρέμβασίς του αυτή δύναται νά έχη αποφασιστικόν άπο- 
τέλεσμα. "Εχει άποδειχθή έκ πείρας καί έπεβεβαιώθη έκ συνομιλιών τάς οποίας είχον 
μέ άστυνομικούς, δτι πολλοί άστυνομικοί—ιδίως οί τών άνωτέρων βαθμών—έχουν 
συνείδησιν της ευθύνης ταύτης, δτι πολλάκις έπέτυχον εις τάς παρεμβάσεις των, δτι. 
γνωρίζουν πότε έπέτυχον καί δτι έφαρμόζουν τά διδάγματα έκ τών έπιτυχιών ή 
άποτυχιών των εις τάς μελλοντικώς άντιμετωπιζομένας όμοιας περιπτώσεις.

Θά παρατηρηθή δμως δτι αί κρατικαί άρχαί υπάρχουν άκριβώς διά τον λόγον 
τοΰτον. Είναι τοΰτο βεβαίως αληθές, άλλά ύποχρέωσις παρεμβάσεως ύφίσταται τότε 
καί μόνον, δταν ό νόμος ορίζει ουτω. Ό  άστυνομικός—ως έχομεν ήδη μνημονεύσει 
καί έκ τών πραγμάτων έπιβεβαιοΰται—είναι εις άμεσον έπαφήν μέ τήν «οδόν» καί. 
δ,τι συμβαίνει έκεϊ. Αί περιστάσεις έπιβάλλουν εις τον άστυνομικόν τήν εύθύνην της 
προλήψεως τών έγκλημάτων εις πλείστας περιπτώσεις.

"Ας άναλογισθώμεν, δθεν, μίαν στιγμήν, τί δύνανται οί άστυνομικοί νά έπ ι- 
τύχουν εις τό έργον της προλήψεως τοϋ έγκλήματος.

*
Είναι αύτονόητον δτι, δταν τό έγκλημα προπαρασκευάζεται μυστικώς, δέν 

καθίσταται πάντοτε δυνατή ή πρόληψις της τελέσεώς του.
"Οταν τό άνωτέρω τεθή ώς δεδομένον, θά ήδύνατό τις νά ύποθέση δτι ή συμβολή 

της άστυνομίας εις τήν πρόληψιν τών έγκλημάτων περιορίζεται άφ’ ένός μέν εις τήν· 
προσπάθειαν άποκαταστάσεως τών έκ τών φυλακών άπολυομένων καταδίκων, διά. 
τής παροχής συμβουλών καί της άσκήσεως διακριτικής έπιτηρήσεως τούτων καί άφ’ 
ετέρου είς τήν κατάλληλον παρέμβασιν εις έκάστην άπροσδοκήτως προβάλλουσαν· 
περίπτωσιν. Έ χω τήν γνώμην δτι ή άστυνομική έπιτήρησις τών έκ τών φυλακών· 
άπολυομένων καταδίκων, καίτοι έπί τοϋ παρόντος δέν έχει έπαρκώς έκτιμηθή, δύ- 
ναται νά άποβή έξαιρετικώς πολύτιμος.

Έ ξ άλλου ό άστυνομικός, δταν έρχεται εις έπαφήν μέ έν άτομον τό όποιον· 
εύρίσκεται είς τό στάδιον τής προπαρασκευής πρός διάπραξιν έγκλήματος, δύναται. 
νά προλάβη, πολλάκις, τήν τέλεσιν έάν δέν παράσχη τήν έντύπωσιν δτι παρεμβαίνει, 
ώς έκπρόσωπος τής ’Αρχής ή τοϋ Νόμου, άλλ’ ώς άτομον έμπεπιστευμένον μέ ποιάν 
τινα έξουσίαν καί ώς ΰποχρεωμένον νά έκτελέση ώρισμένα καθήκοντα.

Δέν θά περιγράφω τάς διαφόρους «έγκληματογόνους πορείας» (Crimino
genic processes) αί όποΐαι υπάρχουν. Θά περιορισθώ εις ολίγα άπλά παραδείγματα 
έκ τοϋ πεδίου τών «έγκλημάτων πάθους» (Crime passionnel).

Ή  παρέμβασις έκ μέρους τών άστυνομικών, ώς βέβαιοι καί μέγας άριθμός 
έγκληματιών, δέν έπιτυγχάνει πολλάκις, δχι έπειδή ή πρωτοβουλία προέρχεται έξ. 
αύτών, άλλ’ έπειδή γίνεται είς τον ούχί κατάλληλον χρόνον.

Μία άστεία περίπτωσις έξυβρίσεως δυνατόν νά έμφανίζεται ώς μή ένδιαφέ- 
ρουσα καί ένδεχομένως νά μή έχη καί πράγματι περαιτέρω συνέπειας. Γεγονός έν 
πάση περιπτώσει παραμένει, δτι ό άστυνομικός είς τοιαύτας περιπτώσεις θά ήδύνατο 
νά πράξη πολύ περισσότερα άπό τήν έξαγωγήν τής μολυβδίδος διά τήν λήψιν ση-
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μειώσεων. Πρέπει νά άκούση, άλλα νά άκούσγ] δι’ ώρισμένον σκοπόν. Εΐχον πολλάς 
συνομιλίας' μέ άστυνομικούς άντιπροσώπους εις διάφορα συνέδρια καί όλοι έπεβε- 
βαίωσαν την άλήθειαν των άνωτέρω.

'Ο άστυνομικός πρέπει νά είναι ικανός νά διαβλέπη εάν έν άτομον προσεγγίζη 
τό άνώτατον σημεΐον της συγκινήσεως ή έάν βαδίζη ταχέως προς τοϋτο. Πρέπει νά 
μάθη νά παρατηρή τά σημεία ταϋτα εις τάς λέξεις καί τάς πράξεις του άτόμου. 
Πρέπει νά προσπαθή νά έπιδράση έπί της έγκληματικής πορείας αυτής ταύτης καί 
όχι άπλώς καί μόνον έπί των έκδηλώσεών της.

Ή  κατωτέρω περίπτωσις καταδεικνύει πόσον επωφελής δύναται νά είναι ή 
έ'γκαιρος παρέμβασις. Προ πολλών έτών έκλήθην εις τό τηλέφωνον υπό τίνος φοι- 
τητοϋ της Νομικής, ό όποιος είχε παρακολουθήσει διαλέξεις μου εις Louvain, διά 
νά παράσχω την βοήθειάν μου. 'Η ύπόθεσις δεικνύει ότι ό φοιτητής κάτι ένεθυμεΐτο 
έξ όσων είχεν άκούσει εκεί. Είς φίλος του ιατρός συνεδέετο έρωτικώς μέ μίαν νέαν, 
ή οποία όμως συνήψε κατόπιν σχέσεις μετ’ άλλου προσώπου. 'Ο ιατρός έπληροφο- 
ρήθη τό γεγονός προ ολίγου χρόνου καί ήλπιζεν άκόμη ότι ή νέα θά έπανήρχετο πλη
σίον του. 'Οπωσδήποτε ή ζηλοτυπία του έν τω μεταξύ ηύξάνετο καί ή ταραχή εις 
τον νοΰν του έγιγαντοϋτο. Είχεν ήδη άρχίσει νά έκτοξεύη άπειλάς. Ούδείς έδωσεν 
ιδιαιτέραν προσοχήν εις τήν συναισθηματικήν του κατάστασιν, άλλά μίαν έσπέραν, 
ένω ήσαν όμοϋ είς μίαν κολυμβητικήν δεξαμενήν, ό νεαρός φοιτητής παρετήρησεν 
ότι ό φίλος του καταδυθείς δέν έπανήλθεν εις τήν επιφάνειαν, εΐμή μόνον όταν όλοι 
σχεδόν είχον νομίσει ότι έπνίγη. Κατόπιν, κατέπεσεν έπί τίνος πάγκου ώς ράκος. 'Ο 
φοιτητής έθορυβήθη έκ τοϋ συμβάντος τούτου, έπειδή έγνώριζεν ότι ή ιδέα τής δια- 
πράξεως «έγκλήματος πάθους» συμβαδίζει πολλάκις μέ τήν ιδέαν τής αυτοκτονίας 
καί άντελήφθη τήν πραγματικήν κατάστασιν είς τήν οποίαν εύρίσκετο ό φίλος του 
ιατρός, Συνηντήθημεν μετά ταϋτα καί έπληροφορήθην, έπί πλέον, ότι ό ιατρός είχε 
παράσχει είς τήν νέαν προθεσμίαν 24 ώρών ίνα έκλέξη μεταξύ αύτοΰ καί τοϋ νέου 
έραστοΰ της. Μετά τήν έκπνοήν τής προθεσμίας ταύτης είχεν άποφασίσει νά φονεύση 
τήν νέαν καί έν συνεχεία νά αύτοκτονήση. Διά τής καταλλήλου παρεμβάσεώς μας τό 
κακόν προελήφθη. Έάν ό φοιτητής δέν διεγίγνωσκε τήν κατάστασιν είς τήν οποίαν 
είχε περιέλθει ό φίλος του, ή καταστροφή πιθανόν νά έπήρχετο.

'Π άνωτέρω περίπτωσις, θά ήδύνατό τις νά εϊπη, είναι άπολύτως έξαιρετική. 
’Αλλ’ όμως όταν έ'νας έργάτης διακόπτη τήν έργασίαν του ή κάποιος ό όποιος προ
σέχει συνήθως τά χρήματά του άρχίζη νά δαπανά άφειδώς ή ένας μετρημένος άνθρω
πος άρχίζη νά πίνη ή νά κλαίη ή νά άπειλή, τότε πας τις δύναται νά άντιληφθή ότι 
τό περί ού πρόκειται πρόσωπον διέρχεται κρίσιν. Νομίζω έπίσης ότι είναι λίαν προ
φανές ότι κατά τό μεσολαβούν διάστημα μεταξύ τής μελέτης τής αυτοκτονίας καί τής 
άποφάσεως τής διαπράξεως φόνου, γίνεται ύπό τοϋ προσώπου μία πλήρης άναθεώ- 
ρησις των «άξιων». Αί άντιλήψεις τοϋ προσώπου διά τά χρήματα τά όποια έδαπά- 
νησεν άνοήτως, διά τήν τιμήν του, διά τάς ικανότητάς του, διά τήν όλην—είς τήν 
πραγματικότητα—προσωπικότητά του, άλλάσσουν τελείως. "Οταν τό στάδιον τοϋτο 
παρέλθη έπανευρίσκει τον εαυτόν του, άρχίζει νά σκέπτεται ώς καί προ τής κρίσεως 
καί αν καί ένδέχεται νά είναι άκόμη έπικίνδυνον, δέν θά είναι έπί μακρόν.

Τό ζήτημα τό όποιον ένδιαφέρει κυρίως, κατά τήν περίοδον ταύτην, είναι καί 
διά τήν κοινωνίαν καί διά τον «ένδεχομένως έγκληματίαν» (potential criminal) νά 
κερδηθή ολίγων ήμερων χρόνος.

Κατά τήν διάρκειαν τής κρίσιμου περιόδου ό «ένδεχομένως έγκληματίας» 
(potential crim inal) έρχεται ένίοτε είς έπαφήν μέ τήν άστυνομίαν, όχι πάντοτε 
έξ αιτίας παραβάσεως νόμων, άλλά καί έκ λόγων οί όποιοι δεικνύουν ότι ούτος αισθά
νεται ότι ήττάται είς τήν πάλην έναντίον τοϋ θελγήτρου τής διαπράξεως έγκλήματος. 
Είς τό σημεΐον τοϋτο είναι σκόπιμον νά άποφεύγωνται ό σαρκασμός, ή ώμή κατα
δίκη ή ή προσπάθεια ήθικής διαπαιδαγωγήσεως. Ά φ ’ ής στιγμής ό περί οδ πρόκειται
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αισθάνεται έαυτόν άπολύτως μόνον εις τήν άντιμετώπισιν ενός προβλήματος τό όποιον 
θεωρεί άλυτο ν, ό άξιωματικός της άστυνομίας θά πρέπει νά τον άκούση, νά όμιλήση 
συμπαθητικώς προς αυτόν, νά όρίση συνάντησιν καί διά τήν έπομένην καί εάν είναι 
άναγκαΐον (έάν π.χ. έχη καταναλώσει οινοπνευματώδη) νά τον κρατήση εις τό 
«Amigo» (Χ) δι’ όλίγας ώρας.

Τά μέτρα ταΰτα, έν τούτοις, δικαιολογούνται μόνον έάν επιτρέπουν εις τον 
αστυνομικόν νά δημιουργήση σχέσιν φιλικήν μέ τον «ένδεχομένως εγκληματίαν» 
(potential crim inal). Έάν ό αστυνομικός έπιτύχη τήν δημιουργίαν φιλικής άτμο- 
σφαίρας είναι λίαν πιθανόν ό «ένδεχομένως έγκληματίας» νά άπαλλαγή άπό τό αί
σθημα τής άπολύτου άπομονώσεως καί ό ολίγος εΐσέτι έπικίνδυνος χρόνος νά διέλθη 
άβλαβώς. Ό  άστυνομικός θά άποφασίση έπί πόσον χρόνον θά παρεμβαίνη, αί δέ 
ένέργειαί του πρέπει νά άποβλέπουν εις τήν πρόληψιν του μελετωμένου έγκλήματος 
καί οχι εις τήν οπωσδήποτε τιμωρίαν του προ αύτοΰ ανθρώπου.

'Η έπιτυχία ή ή αποτυχία τής παρεμβάσεως ταύτης θά έξαρτηθή βεβαίως 
άφ’ ένός έκ των περιστάσεων καί άφ’ ετέρου έκ τής συναισθήσεως τής εύθύνης καί τής 
εύσυνειδησίας των άπαρτιζόντων τήν άστυνομίαν.

'Όταν π.χ. διαπραχθή έν «έ'γκλημα πάθους» καί ό έγκληματίας εΐχεν έλθει 
προηγουμένως εις οίανδήποτε έπαφήν μέ τήν άστυνομίαν, οί άστυνομικοί θά πρέπει 
νά άντιλαμβάνωνται ότι ή τραγωδία αΰτη άντανακλα ώς άποτυχία όλων γενικώς.

Δεν έννοώ βεβαίως ότι ό ένοχος πρέπει νά κηρυχθή άθώος καί εις τήν θέσιν 
του νά δικασθή ό άστυνομικός, ό όποιος άδεξίως παρενέβη, άλλ’ ότι ό τελευταίος 
πρέπει νά άντιλαμβάνεται ότι άπέτυχεν έν μέρει καί ότι είναι, έν τινι μέτρο», υπεύ
θυνος διά τό έγκλημα τό όποιον δέν προελήφθη.

'Ομίλησα κυρίως διά τά «έγκλήματα πάθους» έπειδή, συνήθως, ταϋτα δύνανται 
νά προβλεφθοϋν. 'Όλοι, εις τήν «οδόν» ή τό χωρίον, είναι πλήρως ένήμεροι του τί 
πρόκειται νά συμβή. 'Η κατάλληλος παρέμβασις εις τοιαύτας περιπτώσεις είναι 
ιδιαιτέρως πολύτιμος, έπειδή αί ποιναί αί έπιβαλλόμεναι δι’ άπειλάς ή άπλας σωμα- 
τικάς βλάβας δύνανται νά άποβοϋν αύτόχρημα καταστρεπτικαί, δεδομένου ότι αί 
προσβολαί αύται είναι άπλώς καί μόνον ό πρόλογος τοϋ κυρίου έγκλήματος καί αί διά 
ταύτας ποιναί, αί όποϊαι είναι γενικώς πολύ έλαφραί, έπιτυγχάνουν μόνον νά έξορ- 
γίσουν, έτι πλέον, τον «ένδεχομένως έγκληματίαν» (potential crim inal).

'Όταν είς άνθρωπος κατέχεται υπό μεγίστης συγκινήσεως είναι έκπληκτικώς 
εύαίσθητος καί δεκτικός καί έλαχίστης έπιδράσεως. Τραχείς λόγοι ή άπειλαί καί ιδι
αιτέρως έκφράσεις εΐρωνικαί ή χλευαστικαί, χειροτερεύουν τήν κατάστασιν τοΰ 
«ένδεχομένως έγκληματίου» καί όδηγοϋν τελικώς είς συμφοράν.

Ό  άτυχής άνθρωπος ό όποιος παραπονεΐται διά τήν κατάστασιν του ή έκτο- 
ξεύει άπειλάς, άκούει—πολύ συχνά—άπαντήσεις ώς αί κατωτέρω, τάς όποιας ένθυ- 
μοϋμαι ότι έχω άκούσει ό ίδιος: «έάν ήσουν άνδρας θά ήξερες τί νά κάμης!», ή «δέν 
θά άφηνα τον έαυτόν μου νά καταντήση έτσι», ή άκόμη έν λακωνικόν «δέν μάς ένδια- 
φέρουν οί σκοτούρες σου» κλπ.

Δέν έννοώ διά τών άνωτέρω ότι ή φιλική στάσις έκ μέρους τής άστυνομίας 
προς τούς «ένδεχομένως έγκληματίας» είναι όλον δ,τι χρειάζεται διά τήν πρόληψιν 
τών έγκλημάτων. Είναι έπίσης άληθές ότι μέγας άριθμός έγκληματιών τοιούτου 
τύπου ούδεμίαν δίδουν προσοχήν είς φιλικάς συμβουλάς, έκτος έν προβλέπουν άμεσον 
κέρδος έξ αύτών. Έ ν τούτοις κατά τήν διάρκειαν τής κρίσιμου περιόδου, όταν ούτοι 
υποφέρουν δεινώς, είναι πολύ ολίγον έπιφυλακτικοί, άναζητοϋν βοήθειαν καί οί πα- 
ρήγοροι λόγοι άσκοϋν βαθεΐαν έπίδρασιν έπ’ αύτών. Εΐδον τοιούτους άνθρώπους είς 
τήν φυλακήν είς κατάστασιν άγωνίας ή τελείας καταπτώσεως. Ούτοι έχουν τότε 
ανάγκην βοήθειας, τήν δέχονται ευχαρίστως καί έπί πλέον έκφράζουν καί τήν εύ-

1. Amigo : Βελγικός δρος διά τό ’Αστυνομικόν Τμήμα. Χρησιμοποιείται είρωνικώς 
άπό τής έιοχής τής 'Ισπανικής κατοχής τοΰ Βελγίου.
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γνωμοσύνην των. 'Οπωσδήποτε είναι περισσότερον ωφέλιμον νά προσπαθώμεν νά 
δημιουργήσωμεν φιλικήν σχέσιν μετ’ αυτών παρέχοντες καταφύγιον, ύποστήριξιν 
καί άνετον έπικοινωνίαν, παρά νά άντιμετωπίζωμεν τούτους μέ άπειλητικάς 
διαθέσεις.

"Οταν εΐς άνθρωπος φθάση εις σημεϊον τοιοϋτον ώστε ούδεμία έπίδρασις νά 
δύναται νά άσκηθή επ’ αυτού—ή κατάστασις αυτή εις ομαλούς άνθρώπους δεν διαρκει 
είμή μόνον όλίγας ήμέρας ή τό πολύ εβδομάδας—τότε ούτος είναι, οΰτε ολίγον ούτε 
πολύ, μία άγρια, έπικίνδυνος καί άτιθάσσευτος δύναμις προς άντιμετώπισιν τής ο
ποίας, κατά την περίοδον ταύτην, εϊμεθα όλοι άπολύτως ανίκανοι.

*
Παραδείγματα θά ήτο δυνατόν νά ληφθοΰν καί έξ άλλων πεδίων έκτος των «έγ- 

κλημάτων πάθους».
Όμοιαι περιπτώσεις δύνανται νά άνακύψουν καί έξ άλλων μορφών εγκλη

μάτων, άλλά παρουσιάζονται σπανιώτερον καί δεν παρέχουν πάντοτε την αυτήν 
«τυπικότητα», έάν τά εγκλήματα προμελετηθοϋν.

’Ακόμη καί εις εγκλήματα διαπραττόμενα υπό την έπίδρασιν πάθους, δυνα- 
μένου προφανώς νά ύπερνικηθή, ή άστυνομία δύναται νά ένεργήση προληπτικώς ως 
ανωτέρω, μόνον έάν καί αί λοιπαί άρχαί τηρούν στάσιν εύμενή καί κατανοούν τό έ'ργον 
τούτο. Δέν έχομεν εΐσέτι φθάσει εις ικανοποιητικήν έναρμόνισιν τών άπόψεων δικαστι
κών αρχών καί άστυνομίας καί δέν θά φθάσωμεν ούδέποτε έάν άμφότεραι δέν προσβλέ
πουν προς τούς «ενδεχομένως έγκληματίας» καθ’ όμοιον τρόπον. Οί δικασταί καί οί άνα- 
κριταί δέν έχουν έγκληματολογικήν προπαίδευσιν πάντοτε καί τό πρόβλημα της συνερ
γασίας των προς τήν αστυνομίαν καταλήγει, πολλάκις, είς συζήτησιν περί προνομίων.

Εις τήν ’Αστυνομίαν τού Βελγίου, έν πάση περιπτώσει, ή τοιαύτη πρόληψις 
ή μάλλον ή διάθεσις προς πρόληψιν τών εγκλημάτων, είς περιπτώσεις κατά τάς 
όποιας, κατά τά προλεχθέντα, ύφίστανται ή δύναται νά ύποτεθή ότι υπάρχουν «ενδε
χομένως έγκληματίαι», πρακτικώς είναι άνύπαρκτος.

Δέν σημαίνει όμως τούτο ότι πρέπει νά άφήσωμεν τά πράγματα ώς έχουν, 
αν καί είναι άληθές ότι ή άρχική όργάνωσις της άστυνομίας δέν έγένετο διά τοι- 
οΰτον έργον καί ότι ακόμη καί σήμερον προέχει κυρίως τό έργον τής τηρήσεως τής 
δημοσίας τάξεως. 'Ορισμένοι έγκληματολόγοι—ώς είπομεν—θεωρούν τον αστυνο
μικόν άντίπαλον, όπως άκριβώς θεωρείται ό αστυνομικός άντίπαλος προς τον εγκλη
ματίαν. Κατά τήν γνώμην των είναι άντίπαλος επειδή συλλαμβάνει τούς έγκλημα
τίας καί άκούει τάς πρώτας ομολογίας ή δηλώσεις των καί όταν τό στάδιον τούτο τής 
συγχύσεως καί τών πρώτων έντυπώσεων παρέλθη, τό ύπό κατηγορίαν άτομον ισχυ
ρίζεται, πολλάκις, ότι αί δηλώσεις του δέν άνεγράφησαν όρθώς ή ότι δέν είπε τούτο 
ή εκείνο ή ακόμη ότι έβασανίσθη.

Προσωπικώς, έν τούτοις, όταν έπιθυμώ νά γνωρίσω τά πράγματι συμβάντα είς 
ώρισμένην ύπόθεσιν, έξετάζω—κατά κανόνα—τάς καταθέσεις αί όποΐαι έλήφθησαν είς 
τήν ’Αστυνομίαν. Έ κ πείρας γνωρίζω ότι αί καταθέσεις αύται άποδεικνύονται—σχεδόν 
πάντοτε—άπολύτως άκριβεΐς, έάν συγκριθοΰν προς τάς δηλώσεις είς τάς οποίας 
προβαίνουν οί έγκληματίαι, είς κατ’ ιδίαν συνομιλίας, μετά πάροδον άρκετών έτών.

Γνωρίζετε τόσον καλώς όσον καί έγώ, ότι είς τούς νομικούς—παρά τά περί 
τού άντιθέτου λεγάμενα—δέν άρέσκουν τά συγκεκριμένα γεγονότα- γενικώς ούτοι 
ένοχλοΰνται όταν αντιμετωπίζουν τοιαΰτα. ’Αλλά καί έάν άκόμη αί καταθέσεις τών 
έγκληματιών ή μάλλον αί απαντήσεις των είς τά τιθέμενα έρωτήματα άποτυπωθοΰν 
έπί ταινίας (μαγνητοφώνου), τό έργον τούτο πρέπει νά γίνη είς τό ’Αστυνομικόν 
Τμήμα πριν ό έγκληματίας άρχίση νά έπανευρίσκη έαυτόν, πριν άρχίση νά μειοΰται 
ή προς ομολογίαν έφεσίς του καί πριν άντιληφθή τήν πραγματικήν κατάστασιν είς 
τήν οποίαν εύρίσκεται καί τούς κινδύνους τούς οποίους διατρέχει.

Ή  πρώτη ομολογία, γενικώς, είναι ακριβής, άπλή καί καθαρά, έν άντιθέσει
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προς τάς πολύπλοκους εξηγήσεις αί όποια', δίδονται βραδύτερον. Φαίνεται δτι δεν 
δύναται νά δοθή έπιστημονική έξήγησις τής τάσεως των έγκληματιών προς μετα
βολήν τής αρχικής ομολογίας—εάν γίνη πιστευτόν δτι υπάρχει τοιαύτη—χωρίς τον 
κίνδυνον νά όποπέσωμεν, εύκόλως, εις σφάλματα.

Αί πρώται καταθέσεις τοϋ έγκληματίου πρέπει, οπωσδήποτε, νά καταχωρί
ζονται μέ πάσαν δυνατήν άκρίβειαν, ώστε νά έχουν την άξίαν άναμφισβητήτου δε
δομένου, μη δυναμένου νά παροραθή.

Σήμερον τά δεδομένα ταΰτα, άτυχώς, τίθενται ώς επί τό πλεϊστον, διά δια
φόρους λόγους, κατά μέρος καί μόνον ολίγα έξ αυτών διατηρούν ποιάν τινα άξίαν. 
Εΐπομεν δτι αί πρώται όμολογίαι καταγράφονται ύπό προσώπων, τά όποια ή δεν 
έχουν πάντοτε τά άπαιτούμενα διά τό έργον τοϋτο προσόντα ή ρέπουν εις τό νά πα
ραβλέπουν τά σημεία εις τά όποια τό νόημα είναι σκοτεινόν, έπειδή δεν έ'χουν επι
στημονικήν καί έγκληματολογικήν κατάρτισιν κλπ. "Οταν θά καταστή δυνατόν νά 
καταγράφωνται αί καταθέσεις αύται έπί ταινίας, τότε θά δυνηθώμεν νά ίδωμεν έάν 
τοϋτο είναι άνηθές. Τοιαΰται καταγραφαί θά δύνανται ακόμη νά χρησιμεύσουν ώς 
βάσις διά μελέτας· είναι ουσιώδεις διά τήν άνάπτυξιν τής έπιστήμης ήμών. Θά έπέ- 
τρεπον έπίσης νά έξακριβώσωμεν έάν έδόθησαν συνεπεία πιέσεως, άπειλών ή σω
ματικής βίας. Τό γεγονός δτι εναντίον ένίων κατηγορουμένων ήσκήθη βία, δεν άπο- 
δεικνύει δτι ή τακτική αδτη εφαρμόζεται γενικώς εις τήν αστυνομίαν ή δτι δλαι αί 
όμολογίαι είναι άπορριπτέαι.

Ή  κοινή γνώμη πρέπει νά γνωρίζη δτι ή θέσις τοϋ άτόμου τό όποιον συλλαμ- 
βάνεται ώς ύποπτον διαπράξεως ένός έγκλήματος, δεν δύναται—έάν πράγματι τό 
διέπραξε—νά παραβληθή προς τήν τοιούτην τοϋ άτυχοΰς πολίτου τοϋ συλλαμβανο- 
μένου έκ λάθους.

"Εν πρόσωπον τό όποιον έ'χει διαπράξει έ'γκλημα δεν είναι, άναμφιβόλως, 
άθώον παιδίον. ’Εάν άπευθύνετε προς τοϋτο ερωτήσεις διακριτικώς καί εύγενώς, έάν 
άρχίση νά αισθάνεται άνεσιν ή έάν τό μεταχειρισθήτε δπως μεταχειρίζονται τούς 
πλείστους τών καταδίκων εις τήν φυλακήν, ούδέποτε θά εΐπη τι.

Πιττεύω δτι δεν σφάλλω έάν είπω δτι ή πρώτη έπαφή ένός ένοχου προς τον 
νόμον πρέπει νά είναι εΐς ήθικός καί κοινωνικός «κλονισμός» (shock) έπαρκής νά 
δαμάση τήν θέσιν τήν όποιαν ούτος έχει λάβει προς άντιμετώπισιν τής κοινωνίας. 
Δεν έννοώ νά συμπεριφερθή ή άστυνομία βαναύσως ή βιαίως ή διά φωνασκιών ή προ- 
σβλητικώς προς τον συλληφθέντα. Εΐς τάς πλείστας τών περιπτώσεων ό «κλονισμός» 
ουτος δύναται νά προκληθή διά τής δημιουργίας σοβαράς, καίτοι άπροκαλύπτου, 
ατμόσφαιρας καί εΐδικώς διά τής άποφυγής πάσης περιττής οΐκειότητος. Ή  άτμό- 
σφαιρα αυτή δύναται, πιθανόν, νά συνδυασθή καί μετά μεγίστης αβροφροσύνης, ώστε 
νά έκτιμηθή υπό τοϋ περί οδ πρόκειται προσώπου.

Έν πάση περιπτώσει ή φάσις αυτή είναι μία σύγκρουσις μεταξύ δύο ήθικώς 
άντιμετώπων άνθρωπίνων υπάρξεων καί ή άτμόσφαιρα ή όποια έπικρατεϊ κατ’ αυτήν 
είναι πολύ διάφορος έκείνης ή όποια θά ύπάρχη κατά τήν διάρκειαν τής δίκης, οπότε, 
εΐς ποιάν τινα έκτασιν «τό παιχνίδι έχει πιά παιχθή».

Δεν συμφωνώ προς τήν άποψιν τήν δεχομένην, δτι οί άνθρωποι πρέπει νά είναι 
έλεύθεροι νά ομολογήσουν ή δχι τάς κακάς των πράξεις. Έάν τοϋτο γίνη άπολύτως 
δεκτόν θά πρέπει νά παύσωμεν νά έλπίζωμεν πλέον εΐς άπονομήν δικαιοσύνης. Εΐς 
δλην τήν σταδιοδρομίαν μου δεν έχω συναντήσει ούτε πέντε έγκληματίας ένοχληθέντας 
σοβαρώς ύπό τής συνειδήσεώς των. "Οταν είς άνθρωπος ό όποιος διέπραξεν «έγκλημα 
πάθους» παραδίδεται εΐς τήν άστυνομίαν, δεν πράττει τοϋτο ωθούμενος ύπό τής συ- 
νειδήσεως. Εύρίσκεται άκόμη εΐς μίαν κατάστασιν άνευθυνότητος καί τάσεως προς 
αυτοκτονίαν. "Ο,τι ένδιαφέρει τοΰτον τήν στιγμήν έκείνην είναι τό γεγονός δτι έχει 
μέν παρανομήσει, άλλά καθ’ δν τρόπον, κατά τήν γνώμην του, ήρμοζε καί δλαι αί 
έπιθυμίαι του συνίστανται εΐς τό νά άνακοινώση τοϋτο εΐς τον κόσμον.



Έγκλη ματολόγος καί 'Αστυνομικός 5053

Μετ’ όλίγας δμως έβδομάδας επανέρχεται εις φυσιολογικήν κατάστασιν και 
άρχίζει νά γίνεται περισσότερον επιφυλακτικός.

Προς τούτοις, πιστεύω, δτι οί αστυνομικοί δεν διεξάγουν γενικώς τάς προ- 
καταρκτικάς έξετάσεις δσον τελείως θά ήδύναντο, εάν έγνώριζον την εκτασιν των δυ
νατοτήτων τάς οποίας έχουν.

Εις τό « Darkness at noon» (Σημ. Μετ.: έργον του συγγραφέως Arthur Koe- 
stler) έχομεν άναγνώσει περί μιας μεθόδου άνακρίσεως έπιτυγχανούσης άποτελέ- 
σματα διά του συνδυασμού τής κοπώσεως καί τής ψυχολογικής πιέσεως. Είναι φα
νερόν δτι ή μέθοδος αΰτη δύναται νά όδηγήση εις τήν ομολογίαν καθαρώς φαντα
στικών εγκλημάτων, άλλ’ έκ παραλλήλου καταδεικνύει πόσον άναγκαΐον είναι νά 
κατανικήσωμεν τήν άμυναν του άνακρινομένου προσώπου.

Ή  ήθική πρόοδος, κατ’ εμέ, δεν κεϊται εις τήν έκ μέρους ήμών έγκατάλειψιν 
πάσης προσπάθειας έξαναγκασμοϋ τών υπόπτων εις συνθηκολόγησιν, άλλ’ άντι- 
θέτως εις τό νά κάμνωμεν τούτους νά συνθηκολογήσουν ύπό δρους, τόσον δυσμενε- 
στάτους διά τούτους, δσον είναι έπιτρεπτόν έκ τής δικαιοσύνης καί τοΰ σεβασμού 
τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας. 'Ο συμβιβασμός οδτος είναι απολύτως δυνατός. Σεβα
σμός τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας δεν σημαίνει δτι πρέπει νά γίνωνται δεκταί δλαι 
αί αρνήσεις τοΰ κατόπιν σοβαρών υπονοιών συλληφθέντος. Πρέπει νά γίνωνται προ- 
σπάθειαι νά καταλήξωμεν εις άποτέλεσμα, έχω δέ πεισθή έκ τής πείρας, τήν οποίαν 
άπεκόμισα έκ συνομιλιών μετ’ έγκληματιών καί έξ «άνεκδότων» διηγήσεων τούτων 
περί τής ψυχικής των καταστάσεως, δτι τά άποτελέσματα ταΰτα δύνανται νά έπέλ- 
θουν άνευ ούδεμιάς βασάνου ή βαναύσου συμπεριφοράς. Έ ν πάση περιπτώσει δ,τι ό 
ύποπτος λέγει πρέπει άμέσως ή έμμέσως νά λαμβάνεται ύπ’ οψιν.

Είναι άληθές δτι κατά τήν διάρκειαν τών δύο τελευταίων πολέμων μέγας άρι- 
θμός άνθρώπων, οί όποιοι ήσαν άπλώς καί μόνον ύποπτοι καί δχι έγκληματίαι, έπιέ- 
σθησαν καί προέβησαν εις ομολογίας διά μεθόδων περί τών όποιων δεν έπιθυμώ νά 
ασχοληθώ. Οί πλεϊστοι δμως έκ τούτων έξεπλάγησαν κατόπιν διά τον τρόπον κατά 
τον όποιον ένέδωσαν εις τάς πιέσεις άνευ ούδεμιάς πραγματικής βασάνου καί έμέμ- 
φθησαν εαυτούς δι’ έλλειψιν άντιστάσεως προς τάς, δπως περιφρονητικώς τάς ώνό- 
μασαν, «άστυνομικάς μεθόδους». 'Η περίπτωσίς των είναι ένδιαφέρουσα, έπειδή οί 
πλεϊστοι τών έγκληματιών (ή δσοι τουλάχιστον έξ αυτών δεν είναι άκόμη «πεπειρα
μένοι») δεν είναι—πρέπει νά γίνη παραδεκτόν—ιδιαιτέρως άνθεκτικοί ή ικανοί με
γάλης ήθικής αντοχής καί συνήθως καταρρέουν ταχύτατα.

Εις τήν πραγματικότητα, έλάχιστοι άνθρωποι έχουν ικανότητα ήθικής άντι- 
στάσεως έάν άφεθοΰν εις εαυτούς· τούτο ισχύει άκόμη καί διά τούς παλαιούς πεπειρα
μένους έγκληματίας καί κατά μείζονα λόγον διά τούς άνευ πείρας εΐσέτι.

’Έντιμοι άνθρωποι, οί όποιοι ισχυρίζονται δτι ένέδωσαν μόνον κατόπιν ήρωϊκής 
άντιστάσεως, δεν πρέπει—προφανώς—νά γίνωνται πάντοτε πιστευτοί.' Η άμυνά των 
δυνατόν νά έφάνη εις τούς ίδιους ήρωϊκή, άλλά τά κριτήριά των διά τον ήρωϊσμόν 
ΐίνα ι κατά πάσαν πιθανότητα μετριοφρονέστατα.

Διά νά δικαιολογήσωμεν τήν ίδικήν μας έλλειψιν θάρρους, δεν πρέπει νά ένδώ- 
σωμεν εις τον πειρασμόν νά όνομάζωμεν τούς άλλους σκληρούς καί διά τούτο δεν 
•πρέπει νά άρχίζωμεν νά ύποπτευώμεθα δτι εις άστυνομικός βασανίζει σαδιστικώς τούς 
κατηγορουμένους, άπλώς καί μόνον έπειδή έχει τήν ικανότητα νά αποσπά ομολογίας.

Οί άστυνομικοί, τούς όποιους έχω συναντήσει εις διάφορα συνέδρια, σπανίως 
λαμβάνουν σοβαρώς ύπ’ δψιν των τοιαΰτα έπιχειρήματα. "Εχω έπίσης παρατηρήσει 
δτι πολλάκις έχουν τήν γνώμην δτι γνωρίζουν καλύτερον τούς έγκληματίας άπό τούς 
έγκληματολόγους. 'Η βεβαιότης των αύτη μοί έπροξένησεν έντύπωσιν καί οχι μόνον 
δεν μέμφομαι τούτους διά ταύτην ή τήν ευρίσκω άστείαν, άλλά νομίζω δτι είναι έν 
γεγονός τό όποιον πρέπει νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ δψιν.

(Συνεχίζεται)



ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Μ Α

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
------------------'Υπό τοϋ άστυφύλακος, κ. Θ . ΚΑΛΑ· Ι· ΤΖΙΛΗ --------------------

Πολλαί είναι άναμφιβόλως αί άλήθειαι, τάς οποίας διεπίστωσεν ό ανθρώπινος 
νους διά μέσου των αιώνων, άναλόγως δέ τοϋ βαθμού της άναπτύξεως των αληθειών 
τούτων ύφ’ έκάστου Έθνους, έκρίθη καί ό βαθμός της έκπολιτιστικής άναπτύξεως 
τοϋ ’Έθνους αύτοϋ.

Μία δέ τούτων, ή οποία αποτελεί άσφαλές κριτήριον τοϋ βαθμού τοϋ πολιτι- 
σμοΰ ένδς ’Έθνους, είναι καί ή άπότισις φόρου τιμής καί αιώνιας εύγνωμοσύνης εις τον 
’Άγνωστον Στρατιώτην. Λέγοντες άγνωστον στρατιώτην έννοοΰμεν πάντα υπέρ πί- 
στεως καί πατρίδος άγωνισθέντα, θυσιασθέντα καί μή άνευρεθέντα, ίνα άποδοθώσιν 
εις αύτόν αί προσήκουσαι καί νενομισμέναι τιμαί.

Την ιδέαν προς άπότισιν φόρου τιμής καί αιώνιας εύγνωμοσύνης εις τον 
’Άγνωστον Στρατιώτην συνέλαβον πρώτοι οί ’Αθηναίοι. 'Ως άναφέρει ό μέγας ιστο
ρικός Θουκυδίδης, κατά την εκφοράν τών κατά τά πρώτα έτη τοϋ Πελοποννησιακοΰ 
Πολέμου πεσόντων υπέρ Πατρίδος, έκτος τών δέκα φερέτρων («κλινών») τά 
όποια έφέροντο συμβολικώς—άνά έν δι’ έκάστην φυλήν—«καί μία κλίνη κενή φέ
ρεται έστρωμένη τών άφανών όσοι αν μή εύρεθώσιν εις άναίρεσιν». Διά τον Ά γ νω 
στον Στρατιώτην δέν έχει σημασίαν ό φυσικός τάφος της Πατρίδος καί αί άναμνη- 
στικαί στήλαι ταύτης, διότι τάφος διά τον Άγνωστον Στρατιώτην είναι ή ψυχή 
φίλων καί άλλοτρίων καί πολεμίων, εις τήν οποίαν άπεθανατίσθη ό υπέρ Πατρίδος 
Θυσιασθείς άφανής ήρως. « ’Ανδρών γάρ επιφανών πάσα γη τάφος καί ού στηλών 
έν τη οικεία σημαίνει μόνον έπιγραφή, άλλάκαί έν τη μή προσηκούση άγραφος μνήμη 
παρ’ έκάστω ένδιαιτάται».

Προσερχόμενος είς τον Τάφον τοϋ ’Αγνώστου Στρατιώτου εύλαβής προσκυ
νητής, καταλαμβάνομαι υπό ίεράς συγκινήσεως· ό νοΰς μου άναστρέφει είς τό πα
ρελθόν καί άναπολεϊ τάς ήρωικάς πράξεις τών ένδοξων ήρώων, τά τρόπαια τά όποια 
έστησαν, τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας έμαρτύρησαν καί τήν τιμήν τήν όποιαν έδω
σαν είς τήν πατρίδα καί τό έθνος. ’Αντιλαμβάνομαι τάς βαρείας υποχρεώσεις, τάς 
όποιας κατέλιπον ώς ’Εθνικήν Κληρονομιάν είς τάς έπιγιγνομένας γενεάς. Συναισθά
νομαι, ευρισκόμενος είς τον ιερόν χώρον τοϋ κενοταφίου, ή ψυχή μου νά συγκλονί- 
ζηται καί νά πλημμυρίζη άπό τό υψηλόν της πατρίδος συναίσθημα. ’Αντιλαμβάνομαι 
τάς ψυχάς τών άγνώστων ήρώων νά περιίπτανται βομβοΰσαι καί άναμέλπουσαι τών 
αιώνιον της άθανασίας ύμνον.

Διέλθετε ένδοξοι ήρωες καί άληθεϊς ήμίθεοι, τά τηλαυγή προπύλαια τής Ούρα- 
νίας Άκροπόλεως καί μέ τούς πυρσούς τής ’Αθανασίας καί μέ τήν θείαν άνταύγειαν 
τών ’Αθανάτων μορφών σας, φωταγωγήσατε τούς λαούς, δεικνύοντες τήν όδόν τήν 
όποιαν οφείλουν νά πορεύωνται τά Έθνη τά εύγενή καί οί Λαοί οί έκλεκτοί, οί τιμών- 
τες τήν ’Αθάνατον ’Ελευθερίαν.



ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
ΚΑΙ

ΣΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
'Τπδ τοϋ Άρχιφύλακος,

--------------------------------  κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ ------------------------------

Προ δύο άκριβώς έτών παρακολουθήσαμε τή μεγάλη εξόρμηση τοϋ ’Εθνικού 
μας θεάτρου στήν περιοχή της τραγωδίας. Διδάχθηκαν τότε στην Επίδαυρο ή 
Έ κ ά  βη , ό Ο ί δ ί  π ο υ ς  Τ ύ ρ α ν ν ο ς  καί ό ' Ι π π ό λ υ τ ο ς  του Εύριπίδη 
καί τοϋ Σοφοκλή, καί θεωρήσαμε χρέος μας να δώσουμε τρία σύντομα σημειώ
ματα για τήν κατατόπιση των άναγνωστών μας. ’Εφέτος όμως ό κύκλος τής τρα
γωδίας παρουσιάσθηκε λιγώτερο ευ
ρύς άπό τον προπέρσινο καί διανοί- 
χθηκε ό κύκλος τής κωμωδίας τοϋ 
’Αριστοφάνη. "Ας ρίξουμε λοιπόν 
μερικές σύντομες ματιές στο έφε- 
τεινό φεστιβάλ τής Έπιδαύρου ’Ι
φ ι γ έ ν ε ι α  ή έ ν  Α ύ λ ί δ ι  —
Λ υ σ ι σ τ ρ ά τ  η—Έ  κ κ λ η σ ι ά -  
ζ ο υ σ α ι, συνεπείς στήν τακτική 
τής παρακολουθήσεως τοϋ μεγάλου 
έργου πού συντελεϊται στον ιερό χώ
ρο τοϋ ’Ασκληπιείου.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ

'Η « ’ Ι φ ι γ έ ν ε ι α  ή έ ν  
Α ύ λ ί δ ι »  είναι ή προσωποποίηση 
τοϋ άνθρώπινου πόνου καί τής άν- 
θρώπινης θυσίας. Τήν ’Ιφιγένειαν, 
τήν όραματίσθηκε ό Εύριπίδης, σαν 
ένα άβρότατο παρθενικό λουλούδι, 
για να μάς δώση έτσι όλη τήν έκτα
ση τοϋ μεγαλείου, άλλα καί τής 
καταπτώσεως τής άνθρώπινης ψυ
χής. Παρουσίασε μέ άλλους λόγους 
στήν ’Ιφιγένεια όλο τό μεγαλείο, όλη 
τήν αδυναμία καί όλο τό προσωπικό 
πάθος, προτερήματα καί ελαττώ
ματα τοϋ αιωνίου άνθρώπου. Στή 
θυσία τής ’Ιφιγένειας μάς δίδει τήν 
εξιλέωση, στήν απόφαση για τή θυ
σία τή δύναμη τής ψυχής, άλλα 
στα προηγηθέντα τής άποφάσεως καί τής θυσίας μάς δίνει τό συμφέρον, τό 
εγωιστικό πάθος καί τήν προσωπική φιλοδοξία τοϋ άνθρώπου. Παρουσιάζει έτσι 
ο Εύριπίδης τήν ψυχοσύνθεση τοϋ αιωνίου άνθρώπου, τοϋ αιωνίου 'Έλληνα, μέ τις 
άδυναμίες καί τα πάθη του, μέ τον ήρωισμό καί τά υψηλά ιδανικά του.

Γιά νά μήν παρεξηγηθώ όμως, θά πρέπη νά γίνω πιο άναλυτικός. Θά πρέπη 
να πώ εκείνο πού έγινε πίστις όχι μόνον γιά τον άρχαΐο τραγικό ποιητή μας, άλλά.

Ό  κ. θ . Κωτσόττουλο; καί ή κ. Α. Συνοδινοϋ, 
στήν «Ιφιγένεια έν Αύλίδι».



5056 X. Σταμάτη

καί γιά τον 'Έλληνα πού δοκίμασε το δέος της τραγωδίας του Ευριπίδη : Είναι κοι
νώ ς παραδεδεγμένον, δτι ό Ευριπίδης στήν « ’Ιφιγένεια την έν Αύλίδι» δεν έδωσε 
μόνο το ύψηλό παράδειγμα της θυσίας της κόρης στο βωμό της νίκης, άλλά καί τή 
συμφεροντολογία, τα ταπεινά ένστικτα πού ώδήγησαν τον Άγαμέμνονα, τό Μενέ
λαο καί τούς άλλους βασιλείς, στήν εκστρατεία άφ’ ένός κατά τής Τροίας καί στήν 
απόφαση άφ’ ετέρου της θυσίας. Δεν ήταν μόνη ή νίκη πού θά χάριζαν οί θεοί στούς 
εκστρατεύοντας, δταν θυσιαζόταν ή ’Ιφιγένεια, άλλά καί τά κέρδη, οί προσωπικές 
φιλοδοξίες πού θά άπεκόμιζαν οί επί κεφαλής των Ελλήνων, δταν νικούσαν τούς 
Τρώες. 'Υπήρχε άπο τή μιά μεριά ή τιμή τού άπατηθέντος συζύγου καί το φιλότιμο 
πών Ελλήνων νά βοηθήσουν τον άπατηθέντα ν’ άνακτήση τήν τιμή του, υπήρχε δμως 
άπο τήν άλλη ή ωφέλεια, το κέρδος τής ’Εκστρατείας. Οί βασιλείς πού συσπειρώ
θηκαν γύρω άπο τον Άγαμέμνονα, θά έβλεπαν σέ λίγο νά μεγαλώνουν τά βασίλειά 
τους—δυνάμει συμφωνίας πού έκαμαν γιά νά μετάσχουν στήν έκστρατεία—θά έβλε
παν άκόμα νάγίνωνται πιο πλούσιοι άπο τά λάφυρα πού θά άπεκόμιζαν. 'Όλα αυτά 
δμως άφήνει ό Ευριπίδης νά φανούν σάς σκιές, υπογραμμίζοντας έλαφρά τον πραγ
ματικό άνθρώπινο χαρακτήρα καί εκείνο πού χρωματίζει έντονο, είναι το φ ι λ ό 
τ ι μ ο ,  ή ά ξ ι ο π ρ έ π ε ι α  τού προαιώνιου "Ελληνα, ή θυσία των πάντων γιά τήν 
κατάκτηση τού ιδανικού.

Έ τσ ι φέρνει ώς τήν Αύλίδα ό Ευριπίδης τούς Έλληνας. Τούς δείχνει ν’ άντι- 
μάχωνται γιά τις προσωπικές φιλοδοξίες, άλλά καί νά στοχάζωνται τήν δίκαιη τιμω
ρία τού βέβηλου νεανία, πού κατεσπίλωσε τήν τιμή τους. Ό  Πάρις πρέπει νά δώση 
λόγο τής βδελυρας πράξεώς του.

"Ολα δμως τά τρωτά των άνθρώπων αυτών, τά επισκιάζει ό Ευριπίδης μέ τήν 
έλευση τής ’Ιφιγένειας στο προσκήνιο. 'Η θυσία τού ένός, δταν γίνεται γιά το γενι
κό καλό, άποκτα αιώνια άξια καί χρησιμεύει πάντοτε ώς παράδειγμα προς μίμηση. 
Δέν έχει σημασία το τ ί προηγήθηκε τής θυσίας, μέ το αν ή κόρη καταφθάνη στήν 
Αύλίδα γιά νά χαρή τή γλύκα τού 'Υμέναιου μέ το όμορφώτερο παλληκάρι τής 

. έποχής. Σημασία έχει ή ψυχική άνάταση τής κόρης δταν άποφασίζει νά θυσιασθή, 
τό ψυχικό μεγαλείο πού ορθώνεται δταν άποφασίζει ν’ άφήση τά έγκόσμια καί νά 
προσφερθή στο βωμό τής θυσίας, σάν τό εύγενικώτερο σύμβολο πού μπορεί νά έν- 
νοηθή.

Τό δίδαγμα τού Ευριπίδη μέ τήν « ’Ιφιγένειαν τήν έν Αύλίδι» είναι άνθρώπινο 
εκατό τοϊς έκατό. Πάντοτε υπήρξε στήν ψυχή τού άνθρώπου ή άγάπη γιά τή ζωή, 
μιά άγάπη πού φαίνεται τόσο καθαρά στή παρθενική ψυχή τής ’Ιφιγένειας, δταν 
ττέφτη στά πόδια τού πατέρα της καί τον παρακαλεϊ νά μή τήν θυσιάση. Πάντοτε 
υπήρξε ό πόνος, πού είναι καί ή ουσία τής ζωής, άλλά πάντοτε υπήρξε καί ή ευψυ
χία, ή εγκαρτέρηση μέ τήν οποία ό άνθρωπος μπόρεσε νά νικήση καί τον μεγαλύτερο 
πόνο. Καί πάντοτε ύπήρξε ή μεγάλη ψυχική καί πνευματική άνάταση ή μεγαλειώδης 
άπόφαση γιά τή θυσία των πάντων στο βωμό τού γενικού καλού.

Αυτό, νομίζω, είναι καί τό φωτεινό σύμβολο τού τραγικού ποιητοΰ. Μπαί
νουμε τώρα στήν πςριοχή τής Κωμωδίας.

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

'Η « Λ υ σ ι σ τ ρ ά τ η »  είναι ένα δείγμα τής ’Αττικής Κωμωδίας, πού ό 
“Αριστοφάνης έγραψε σέ μιά εποχή πολύ σκληρή γιά τούς ’Αθηναίους. Τήν έγραψε 
τότε πού ό Πελοποννησιακός πόλεμος καί ιδίως ή έκστρατεία κατά τής Σικελίας, 
εϊχεν έπιφέρει καταστρεπτικά άποτελέσματα γιά τούς ’Αθηναίους. Μαχητικός 
ειρηνόφιλος ό ’Αριστοφάνης καί πιστεύοντας δτι έκπληρώνει τήν άποστολή του, 
κάθεται καί γράφει τή «Λυσιστράτη», ένα έργο μέ θέμα τή γυναίκα πού μάχεται 
ύπέρ τής Ειρήνης. 'Η «είρηνοφιλία» δμως αύτή τού ’Αριστοφάνη είναι έντελώς
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ξένη προς τή σημερινή κίνηση των άλλων «ειρηνοφίλων» καί δείχνει τη γυναίκα νά 
μάχεται μέ τον άποκλειστικά δικό της τρόπο γιά τήν ειρήνευση : Την άποχή από τά 
•συζυγικά καθήκοντα.

Στη δύναμη της «μάχης» αύτής των γυναικών, ό ’Αριστοφάνης πίστευε μέ 
•όλη του τήν ψυχή καί γ ι’ αυτό τήν έδωσε μέ πίστη καί συνέπεια προς τον εαυτό 
που. Μέ οπλο του τή Λυσιστράτη, μια ’Αθηναία σάν δλες τις άλλες άρχαΐες καί 
σύγχρονες ’Αθηναίες, εδωσε τήν ευθυμη πλευρά των γυναικών δλου τοϋ κόσμου, 
πού υποφέρουν άπό τήν άπουσία τών άνδρών δταν έκεΐνοι πολεμούν στά διάφορα 
μέτωπα. Γνήσια λοιπόν άπόγονος της ’Αφροδίτης, ή Λυσιστράτη, συγκαλεΐ δλες 
τίς γυναίκες τών ’Αθηνών γιά νά βρουν μέ τί τρόπο θά σταματήσουν τό κακό τοϋ 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου. Μέ τήν άφθαστη ρητορικότητα πού τήν διακρίνει, πείθει 
δλες τίς ’Αθηναίες, δτι ό μόνος τρόπος γιά ειρήνευση είναι ή άποχή άπό τίς συζυγι
κές των υποχρεώσεις, μιά άποχή πού θά γενικευθή δταν οί πολεμοχαρείς σύζυγοι 
γυρίσουν στά σπίτια τους διψασμένοι γιά τό γυναικείο κορμί καί τό γυναικείο χάδι.

Τό κακό γιά τή Λυσιστράτη είναι, δτι οί ’Αθηναίοι σύζυγοι δέν διψούν καί 
τόσο γιά τίς γυναίκες τους, άφοΰ τό μέτωπο είναι πλησίον καί έχουν έτσι τή δυνα
τότητα νά τίς έπισκέπτωνται συχνά. Τό κακό δμως αύτό έξουδετερώνεται άπό τό 
•δτι καί οί γυναίκες δέ διψούν καί 
τόσο πολύ γιά τά άνδρικά χάδια, ά- 
φοϋ οί άνδρες των είναι κοντά καί 
τίς επισκέπτονται συχνά. Αυτό βοη- 
θεΐ τίς γυναίκες νά δώσουν μέ φα
νατισμό τή μάχη έναντίον τών συ
ζύγων καί οί εχθροπραξίες άρχίζουν.

Πρώτη έχθρική ένέργεια ε ί
να ι ή προφορική άπαγόρευση της 
σαρκικής ίκανοποιήσεως τών άν- 
■δρών. Αύτό δμως δέν «πιάνει», γιατί 
οί ’Αθηναίοι έ π ι τ ί θ ε ν τ α ι ,  άντί 
ν ’ άπαντήσουν προφορικώς κι’ αύτοί 
τό ναι ή οΰ. Ή  Άρχιστρατηγίνα τό
τε Λυσιστράτη, διατάσσει γενικό 
κλείσιμο τών γυναικών στήν Άκρό- 
πολι. Οί πολεμισταί ’Αθηναίοι πο
λιορκούν τήν Άκρόπολι καί στερούν 
τίς γυναίκες άπό δλα τά έφόδια.
’Αποτέλεσμα της πολιορκίας αύτής·είναι ή αύτομόληση προς τον «εχθρό», μιά 
αύτομόληση πού έρχεται σάν συνέπεια τής έλλείψεως τροφών, άλλά καί τοϋ 
άνδρικοΰ φύλου. Οί δραπετεύσεις τών γυναικών προς τό στρατόπεδον τών άνδρών 
συνεχίζονται, μέχρις δτου ή Λυσιστράτη άναγκάζεται νά καταθέση τά δπλα καί νά 
παραδοθή. Τό μόνο πού κέρδισε άπ’ αυτή τήν κατάσταση είναι ή πληροφορία πού 
παίρνει μόλις παραδίνεται, δτι τό ’ίδιο έκαμαν καί οί Σπαρτιάτισσες στούς άνδρες 
τους χωρίς δμως καμμία σπουδαία ώφέλεια.

Αύτή είναι μέ λίγα λόγια ή «Λυσιστράτη», ή πιπεράτη κωμωδία, πού χρη
σιμοποιώντας σάν υλικό τίς γυναίκες ό ’Αριστοφάνης, πλέκει άληθινά γιορτάνια 
•άπό ενδιαφέρουσες καί σπαρταριστές καταστάσεις.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ

Μέ τίς «Έ  κ κ λ η σ ι ά ζ ο υ σ ε ς »  ό ’Αριστοφάνης, δίνει μιά άλλη πλευρά 
τής ζωής τών άρχαίων ’Αθηναίων. Δίνει τή δίψα τής γυναίκας γιά τήν ισότητα προς 
τον άνδρα, τή δίψα τής χειραφετήσεως, πού, μόλις δυστυχώς πραγματοποιήθηκε

; ίΛ )

'Η «Λυσιστράτη»—κ. Μαίρη Άρώνη—σέ μιά πολύ 
εκφραστική στιγμή τοϋ έργου.
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έδώ καί λίγα σχετικώς χρόνια. Δίνει άκόμα τό δίκηο πού έπνιγε την άχειράφετη 
γυναίκα, για το άδικο πού γινόταν εις βάρος της. «Κοινοκτημοσύνη» ζητούσαν 
οί γυναίκες της εποχής τού Άριστοφάνους, για ολα τά άγαθά της ζωής : Για την 
πολιτεία, για τήν ερωτική ζωή, για το κάθε τι πού άπολάμβανε έγωϊστικά μόνος 
ό άνδρας ώς τήν εποχή έκείνη (καί για πολλές έκατονταετηρίδες χρόνια άκόμη).

Για νά τά κατορθώσουν λοιπόν αυτά, άποφασίζουν νά ύποκαταστήσουν τούς 
άνδρες στήν ’Εκκλησία τού Δήμου. ’Αποφασίζουν δηλαδή νά διοικούν αυτές πλέον 
τά κοινά των πολιτών. Συνέρχονται σέ συνέλευση καί ψηφίζουν δύο κυρίως νόμους :

Π ρ ώ τ ο ς  ν ό μ ο ς :  "Απαντα τά ύλικά άγαθά θά είναι κοινά καί αδιαί
ρετα. Κοινές θά είναι καί οί γυναίκες γιά όλους τούς άνδρες !

Δ ε ύ τ ε ρ ο ς  ν ό μ ο ς :  ’Απαραίτητος προϋπόθεσις γιά ν’ αποκτήσουν οί 
άνδρες τίς νέες καί όμορφες γυναίκες, θά είναι νά έρθουν πρώτα σ’ έπαφή μέ όλες 
τις γρηές καί άσχημες γυναίκες !

("Αμ πώς ! Παίζουμε ; ! ! ! )
Σέ όλη αύτή τή φεμινιστική κίνηση πρωτοστατεί μιά μαχητική γιά τά δί

καια τών γυναικών γυναίκα, ή Π ρ α ξ α γ ό ρ α .  'Η Πραξαγόρα εξωθεί τίς γυναί
κες σ’ έναν πόλεμο Ιερό γιά τήν κατάκτηση της δημόσιας ζωής, μόνο πού ή καϋμένη 
παίρνει τά πράγματα άπό τήν πολύ μαχητική πλευρά καί στο τέλος άποτυγχάνει. 
παταγωδώς.

Δέν θά μπούμε σέ λεπτομέρειες στήν όλη ύπόθεση άπό τίς «Έκκλησιάζουσες» 
διότι ό χώρος δέν μάς τό επιτρέπει. Πάντως, οί λεπτομέρειες καί τά επεισόδια, 
είναι άπερίγραπτα, διότι τό θέμα τής κοινοκτημοσύνης τών έπιγείων άγαθών, 
επιτρέπει πολλά ευτράπελα.

Τό ΐδιο συμβαίνει καί μέ τή «Λυσιστράτη», πού τό θέμα τής είρηνεύσεως 
κατά τον γυναικείο τρόπο, περικλείει άληθινά σπαρταριστές καταστάσεις.

Κύριο γνώρισμα στις δύο αύτές κωμωδίες τού ’Αριστοφάνη—όπως καί σ’ 
όλα τά έργα του σχεδόν—είναι ή άθυροστομία καί ή βωμολοχία. Διάχυτο είναι, 
τό τσουχτερό, πιπεράτο χιούμορ του, διανθισμένο μέ άθυροστομίες πού έκαναν νά 
κοκκινίζουν άκόμα καί τά μάρμαρα τού ’Ασκληπιείου στόν καιρό του, άν ποτέ παί
χτηκαν κωμωδίες τού ’Αριστοφάνη στόν ιερό χώρο τής Έπιδαύρου. "Ισως νά ήταν· 
άπαραίτητο αύτό γιά νά δημιουργήται στόν άρχαΐο "Ελληνα θεατή ή άντίθεση με
ταξύ τού άγχους τής τραγωδίας καί τού εύτράπελου τής κωμωδίας. 'Ο ’Αριστοφά
νης σατύριζε καί καυτηρίαζε πρόσωπα καί πράγματα, καταστάσεις επίκαιρες, 
όπως άκριβώς συμβαίνει καί σήμερα. Ή ταν ένας «έπιθεωρησιογράφος» πολύ π ι
περάτος, πού οπωσδήποτε θά έβαζε σέ πειρασμό καί τον Εισαγγελέα άκόμα, αν 
υπήρχε στήν εποχή του.

Πιο βαθειά όμως παρατήρηση στο ποιητικό έργο τού ’Αριστοφάνη, μάς κάνει, 
νά δούμε σ’ αύτό πηγαίες καταστάσεις πού έβγαιναν στο προσκήνιο ωθούμενες άπό 
μιά επιτακτική άνάγκη. ’Ήταν επιτακτικό, άπαραίτητο τό λαϊκό πανηγύρι, τό γέ
λιο καί ό σκωπτισμός γιά τά κοινωνικά εκείνα φαινόμενα, τά ζητήματα καί τά 
προβλήματα εκείνα, πού άπασχολοΰσαν τούς προγόνους μας. Καί, όπως καί σήμερα, 
τό σοβαρό στοιχείο μιάς άνάγκης παρουσιαζόταν άπ’ τήν εΰθυμη, τήν κωμική του· 
πλευρά καί άπέβλεπε στο νά διαφανή μέσα άπό τή κωμική κατάσταση ή πραγματι- 
κότης, τό διόρθωμα κάποιου κακώς κειμένου ζητήματος.

Ή  άθυροστομία τής κωμωδίας τού ’Αριστοφάνη, οφείλεται στο ότι οί γυναί
κες δέν φοιτούσαν εκείνο τον καιρό στά Θέατρα, στήν ’Αγορά καί στή Βουλή. Τούτο- 
έπέτρεπε στόν κάλαμο τού ’Αριστοφάνη κάθε βωμολοχία, κάθε ύπονοούμενο καί μή. 
Τά μή ύπονοούμενα έλέγοντο μέ ώμή άδιαφορία άπό τούς προσωπιδοφόρους ύπο- 
κριτάς, οί όποιοι μέ χειρονομίες καί ραμμένα καταλλήλως ενδύματα, συνεπλήρω- 
ναν τήν κυριολεξία τού λόγου. ’Εκείνο όμως πού παραμένει γεγονός, είναι τό ότι όλες
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•οί μεταφράσεις των έργων του, συμπεριέλαβαν πράγματα πού ποτέ δεν ειπώθηκαν 
άπό τον ’Αριστοφάνη. Αιτία σ’ αΰτύ υπήρξαν τά υπονοούμενα, πού για να γίνουν 
καταληπτά άπό τούς άπογόνους τοϋ άρχαίου κόσμου, μεταφράσθηκαν σέ χυδαίες 
φράσεις και πολύ χοντροκομμένα άστεΐα. Μια άθυρόστομη λέξη λ.χ. ή ένα υπονοού
μενο, συμπεριελήφθη στις μεταφράσεις είκοσι φορές, ένώ στο πρωτότυπο άναφέ- 
ρεται μόνο μια φορά. Κι’ αύτο για λόγους εύνοήτους : Για τήν πώληση τοϋ έργου 
•ως τολμηρού, ώς άσέμνου, πράγμα το όποιον μεγαλώνει την κυκλοφορία του.

’Από τό ’Εθνικό Θέατρο έ γίνε ή άποκάθαρση των βωμολοχιών των μετα
φράσεων και δόθηκε τό γνήσιο πνεύμα της σάτυρας τοϋ ’Αριστοφάνη. Αύτό φυ
σικά δεν έμείωσε τήν άξια τοϋ έργου, δεν έμπόδισε τό πηγαίο γέλοιο καί δέ νόθεψε 
τήν καθαρότητα τοϋ λόγου. 'Α 
πλώς, πετάχθηκαν τά χονδροειδή 
κατασκευάσματα των εμπόρων 
τής χυδαιότητας καί τής προστυ
χιάς, πού άποβλέπουν στή δια
φθορά των χρηστών ήθών, στον 
έκμαυλισμό τής νεότητος καί 
στήν καταράκωση τοϋ κορυφαίου 
τών κωμωδιογράφων τής παγκο
σμίου φιλολογίας. Γιατί ό ’Α
ριστοφάνης, πρέπει νά όμολο- 
γηθή, ύπήρξε ό πρύτανις τών 
κωμωδιογράφων τής παγκοσμίου 
φιλολογίας καί τά έργα του γνώ
ρισαν πραγματικό θρίαμβο στήν 
εποχή του, παράλληλα μέ τό 
θρίαμβο τής τραγωδίας. Τί νά 
πρωτοπή κανείς γιά τούς « ’Όρ
νιθας», δπου ό ποιητής διακω
μωδεί τήν παράλογη πολιτική 
τοϋ δημαγωγοΰ ’Αλκιβιάδη; «Νε- 
φελοκοκκυγίαν» ώνόμασε ό ’Α
ριστοφάνης τήν εκστρατεία εναν
τίον τής Σικελίας, μιά εκστρα
τεία πού ήταν καρπός τής έξαλ
λης πολιτικής τοϋ ’Αλκιβιάδη καί 
κατά τήν οποία έξεστράτευσε ή 
μεγαλύτερη ναυτική δύναμη πού 
είδαν ποτέ οί ’Αθηναίοι έναντίον 
τής Σικελίας, μέ σκοπό νά κυρι
εύσουν τήν ’Ιταλία ολόκληρη, κα
τόπιν τήν Καρχηδόνα, καί νά ύποτάξουν εύκολα ύστερα άπό αύτά τούς Πελοπον- 
νησίους. Κατά τή διδασκαλία τών «Βατράχων» τοϋ ’Αριστοφάνη, πού έδιδάχθη- 
καν τό 405 π.Χ. γιά τό θάνατο τοϋ μεγάλου τραγικού Σοφοκλή, οί ’Αθηναίοι στεφά
νωσαν τον ποιητή μέ ύαλλόν ιερής έληάς, πού έθεωρεΐτο ισότιμος μέ τό χρυσό στε
φάνι. Καί κατά τή διδασκαλία τών «Άχαρνών» στά Αήναια τοϋ 425 π.Χ., ό ’Αριστο
φάνης έλαβε τά πρωτεία πάλι καί στεφανώθηκε άπό τούς ’Αθηναίους πολίτες.

Καί οί δύο κωμωδίες τοϋ ’Αριστοφάνη, πού παίχτηκαν στο έφετεινό Φεστιβάλ 
τής Έπιδαύρου, είναι κωμωδίες γυναικείες. Ή  «Λυσιστράτη» πρωτοδιδάχθηκε τό 
411 π .Χ ., τότε πού ό ’Αριστοφάνης ήταν ήλικίας 41 έτών (χρονολογία γεννήσεως 
τό 452 π .Χ .). Οί «Έκκλησιάζουσες» πρωτοδιδάχθηκαν τό 390 π.Χ. δταν οί τρεις

'Η κ. Μ. Άρώνη στις «Έκκλησιάζουσες».
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μεγάλοι δραματικοί ποιηταί, Ευριπίδης, Σοφοκλής καί Αισχύλος, είχαν πεθάνει. 
πλέον.

Μεγάλος θαυμαστής καί ύποστηρικτής τοϋ ’Αριστοφάνη, ήτο ό φιλόσοφος 
Πλάτων. 'Ο Πλάτων τιμούσε τον ’Αριστοφάνη, διότι έστειλε στον Διονύσιο των Συ
ρακουσών τις κωμωδίες του, καί διότι έβλεπε στα έργα του μεγάλες σύγχρονες 
άλήθειες. Λέγεται ότι τό Συμπόσιο τοϋ Πλάτωνος, πού γράφτηκε το 384—ένα χρόνο 
μετά το 385 πού πέθανε ό ’Αριστοφάνης—καί στο όποιο ό ποιητής συνδιαλέγεται 
μέ τον Σωκράτη, έγράφη σέ άνάμνηση τοϋ Άριστοφάνους. "Ενα δείγμα της άγάπης 
καί τοϋ θαυμασμού τοϋ Πλάτωνος προς τον ’Αριστοφάνη, είναι καί τό παρακάτω 
επίγραμμα πού ό Πλάτων έγραψε κατά το θάνατο τοϋ ποιητοΰ τής «Λυσιστράτης» 
των «Έκκλησιαζουσών» καί τόσων άλλων άθάνατων πιπεράτων κωμωδιών :

«Αί Χάριτες τέμενος τ ι λαβεΐν όπερ ούχί πεσεΐται 
ζητοΰσαι, ψυχήν εύρον Άριστοφάνους».

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

Ή σπορά των μαρτύρων
Κι’ ό βαρύς ό σπόρος τοϋ καλοΰ σποριά 
στο μαλακό τό χώμα χώθηκε βαθειά- 
κι’ εϊν’ σίγουρο τό φύτρο πώς θά σκίση 
τις σκοταδοφασκιές· τό φώς θά πλημμυρίση!

*
~Ω, ναι! Τών μαρτύρων κοχλαστό αίμα 
οργώνει τήν σταχτυά καί τήν καμμένη γή· 
κ ι’ έκεϊ πού κυλιώταν χθες τό ψέμμα 
φυτρώνει τής ’Ανάστασης ή άναμονή.

*
Κι’ άπό τις καλύβες καί τά παλάτια, 
τά στενοσόκακα καί τούς μεγάλους δρόμους, 
σκιές άνθρώπων μέ άγια μάτια
καί μέ βαρείς σταυρούς στούς δυνατούς τους ώμους.

*
σιγά περνούν καί ταπεινά βαδίζουν, 
τήν καλωσύνη γύρα τους πάντα χαρίζουν 
στήν καπνισμένη τούτη κοινωνία 
καί άπαλύνουν τήν πικρή τήν δυστυχία.

*
Μάρτυρες, ταπεινοί διαβάτες τής θυσίας, 
τά σκότη τής Μεγάλης τής Παρασκευής 
στο πΰρ μπρος τής τρανής σας τής δημιουργίας 
σκορπίζουν μέ ύπόσχεσι Λαμπρής...

Σ . Χανδρης



Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Του έν Πάτραις ύπηρετοϋντος Άρχιφύ- 
λακος, κ. ΣΩΚΡΑΤ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

«Παρ’ έκάστη ’Αστυνομική 'Υπηρεσία καί ε ις  
τό γραφεΐον τοϋ Άξ/κοΰ 'Υπηρεσίας τηρείτα ι 
βιβλίον καλούμενον «Βιβλίον Σ υμ βάντω ν» .

«Κανονισμός ΰπ άριθ. 48 άρθρον 11»

’Εγώ, έσύ, ό άλλος, δλοι μας, συνθέτουμε αυτή τήν υπέροχη συντροφιά, πού 
άκούει στ’ δνομα Κοινωνία.

Είναι ή θαυμαστή άνθρώπινη κυψέλη, πού ή γέννησή της χάνεται στο λυκαυγές 
της άνθρωπότητας...

Σίγουρα, τή θεμέλιωσε τ ’ άνθρώπινο πνεύμα καί άπο τότε, υπέροχη καί άκα
τάλυτη, δρασκελίζει συντροφιά μέ τούς αιώνες τό διάστημα της άθανασίας!..

Χάρη σέ τούτη ό άνθρωπος έφθασε στο προορισμό του καί φέρνει τ ’ άχνάρια. 
του στα παλάτια τού πνεύματος!.. Μοχθεί να γίνη πνεύμα...

Πώς νά το κάνουμε δμως; Πνεύμα άπόλυτο είναι μονάχα ό Θεός.
’Εγώ, έσύ φίλε, δλοι μας, είμαστε το πεδίο της μάχης, πού πνεύμα καί όλη, 

άδιάκοπα συγκρούονται!...
"Οταν το πνεύμα νικά, λάμπουν οί πράξεις μας άπο το κάλλος της ψυχής.... 

Μικροί θεοί γινόμεθα!...
Δυστυχώς δμως, το βάθρο τού νικητοΰ, φιλοξενεί τις πιο πολλές φορές τήν- 

δλη. Τότε; "Ω τότε! εξαφανίζεται ό μικρός Θεός... Ή  ήρεμη ψυχή φουρτουνιάζει... 
Τά ευλογημένα χέρια μεταβάλλονται σέ καταραμένα όργανα εγκλήματος... 'Ο άν
θρωπος γίνεται ύποχθόνιο «ρομπότ», πού πειθήνιο στα μισητά πάθη, πού δέρνουν· 
το χλωμό μυαλό του, σκοτώνει,... κλέβει,... αύτοκτονεΐ,... κλπ.

Τί άπομένει πλέον;... ή φυγή.
Φεύγει λοιπόν, τρέχει, ένώ τό έξαλλο βλέμμα του άνιχνεύει τριγύρω γιά νά; 

μή συνάντηση κανένα αστυφύλακα- καί τότε δλα θά πάνε καλά... θά ξεφύγη... θά 
κρυφτή...

Μά ξαφνικά, έκεΐ πού ένιωσε τή σιγουριά, άκούγεται... μιά σταθερή φωνή· τού. 
παγώνει τό αίμα!...

«Σέ συλλαμβάνω! κε....... ’Απορείς βέβαια πώς βρέθηκα μπροστά σου;... γύ
ρισε νά μέ κυττάξης... ’Εγώ είμαι... Έ γώ ό νόμος... Είμαι πανταχού παρών! ! ! » .

Δυστυχία του! Είναι ό νόμος σέ δψη άστυφύλακα...
« ’Αλλά πάμε τώρα στο Τμήμα,... άργήσαμε!...».
Στο Τμήμα... Στήν κατοικία τής δικαιοσύνης... «Στο σπίτι τού Θεού»... καθώς; 

πολύ πετυχημένα έγραφε κάποιος αγαπητός μου συνάδελφος!...
’Εκεί ό Άξ/κός Τμήματος καταπιάνεται μέ τήν ύπόθεση καί άφοΰ ένεργήση 

δ,τι πρέπει, παίρνει άπο δίπλα του ένα μεγάλο βιβλίο καί γράφει... « ’Αναφέρω δτι... ».
Έ να μεγάλο βιβλίο. Τό Βιβλίο Συμβάντων.
Τό ήμερολόγιο, ας πούμε, τού Τμήματος. Τό μητρώον τής κοινωνίας!...
'Η οθόνη, δπου προβάλλονται λογής-λογής κοινωνικά έργα!...
'Ο πίνακας τής κοινωνίας ζωγραφισμένος μέ πνεύματα, γράμματα, τελείες... 

τόνους!...
’Αλλά καί κάθε τι τό ύπηρεσιακό έχει θέση σ’ αύτό.
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Είναι σίγουρα τό επικρατέστερο άπό τά υπηρεσιακά βιβλία...Τό σπουδαιό
τερο.

"Οταν τό βλέμμα διατρέχει τις σελίδες του, αισθάνεσαι την ’Αστυνομία σάν 
«ναν τεράστιο ευεργετικό προβολέα, νά φωτίζη κάθε κοινωνική πτυχή!..

’Αλλά θαρρώ είναι πιο πειστικό νά παρακολουθήσουμε, άπό τήν οθόνη των σε
λίδων του, τήν προβολή των κοινωνικών «φίλμς»...

Ά ς  τό άνοίξουμε λοιπόν φίλοι μου στήν τύχη...
Περίληψη: « ’Απόπειρα αυτοκτονίας».
Περιεχόμενον « ’Αναφέρω οτι, τήν 8ην ώραν της 15-5-195.., άπεπειράθη ν’ 

αύτοκτονήση...»
Ποιος;... ποιά;... μά γιατί;...
Τ’ όνομά της δεν ενδιαφέρει... Νέα ήταν... Στήν άνοιξη της ζωής της...
Ζοΰσε γαλήνια στο φτωχικό, μά ζεστό σπιτικό της περιβάλλον...
Συμπαθητικιά μέ όνειρα πολλά, λουσμένα στο γαλάζιο φώς της ελπίδας...
ΤΗρθε όμως ό έ'ρωτας... ΤΗρθε ό Ά δάμ!...
Χάθηκε ή γαλήνη... Συννέφιασε ό ουρανός...
Δεν τό άρνιέται... Τον καρτερούσε τον... Ά δάμ!...
ΤΗταν ό πρωταγωνιστής στά όνειρά της... Ό  ήρωας της φαντασίας της...
Είναι αμάρτημα τάχα;...
*0 άχαλίνωτος ζωγράφος τών ρεμβασμών της τον έζωγράφιζε εύγενικό, γοη

τευτικό... μέ χρυσή καρδιά...
Θά ήταν τό βασιλόπουλο...πού θά τήν έπαιρνε στά δυνατά του μπράτσα καί 

απαλά θά τήν άπέθετε στά σύννεφα τής εύτυχίας...
Αυτός θά ήταν χωρίς άλλο... ΤΗταν σίγουρη γ ι’ αυτό...
"Οταν όμως οί ρεμβασμοί προσγειώθηκαν στή πραγματικότητα, τότε υπήρχε 

περιθώριο μόνο γιά κλάμμα... γιά δάκρυα...
Οί γυναικούλες τής γειτονιάς πανηγύρισαν!...
Μεγάλη ευκαιρία!...
Άρπαξαν χαιρέκακα τό νυστέρι του κουτσομπολιού καί βάλθηκαν νά τήν άνα- 

τάμουν.,.τής ξέσκισαν τίς σάρκες... τής κουρελιάσανε τό λίγο θάρρος πού είχε άπο- 
μείνει...

Ά τυχη κοπέλλα, είπαν μερικοί. Καμμιά άντιλογία. Δυό φορές όμως άτυχη, 
γιατί όταν χρειάστηκε νά σκύψη καί νά ξερριζώση τό αγκάθι, πού φύτρωσε στο δρόμο 
τής ζωής της, δέν είχε τή δύναμι... τό κουράγιο...

Δέν μπόρεσε νά δρασκελίση τή θλιβερή στιγμή πού κηλίδωσε τή ζωή της...
Δρασκέλισε όμως μέ ευκολία τήν άπόσταση τού σπιτιού της, έως στο Φαρμα

κείο... Καί ή περίληψη γράφει «Άπεπειράθη...»
** *

’Αλλαγή έργου... Νέα σελίδα... καινούργια περίληψη... «Α πλή σωματική 
βλάβη καί έξύβρισις».

Κοινωνικοί άνθρωποι ήσαν... Μοντέρνοι... πολιτισμένοι...
Μόρφωση άρκ&τή... Παραμορφωμένοι!...
Ή  γραβάτα,... δείγμα άξιοπρεπείας έκαλλώπιζε τον έξωτερικόν άνθρωπον!...
'Ο εσωτερικός άνθρωπος;... καμαρώστε τον...
Είχαν κάτι διαφορές... "Επρεπε νά τίς λύσουν καί κατά λάθος έλυσαν τίς 

μύτες τους!...
Καταμεσής τού δρόμου άγωνισθήκανε άξιοπρεπέστατα μέ τίς γροθιές τους... 

Θεαταί άφθονοι... 'Υπέροχο θέαμα... Θέαμα μετά μουσικής... Άφθαστη μουσική...
...Άδελφάδες, γονείς, οικογένειες... έγιναν χυδαίες νότες στο άσύδοτο πεντά

γραμμο τής γλώσσας!...
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"Ενας αστυφύλακας τούς ώδήγησε στο Τμήμα, προς μεγάλη θλίψη της μα- 
.ρίδας...

Φαίνεται δεν είχε φίλαθλα αισθήματα... Κρίμα!
*

Νέο «φίλμ», της μόδας!... Μια ματιά στην περίληψη...
«Κακόβουλος βλασθημία».
Θρήσκευμα δράστου... «Χριστιανός ορθόδοξος»... "Ετσι έ'λεγε ή ταυτότητά του, 

^τουλάχιστον...
'Η πραγματικότητα διαφωνεί... Διαβάστε την...
Χρήματα τοϋ χρώσταγε συνάνθρωπός του... Τυχαία τον συνήντησε στο 

δρόμο...
«Τά χρήματά μου...»
«Δεν έχω τώρα, όταν οίκονομηθώ...»
"Αναψε ό... χριστιανός... Λάκτισε τό προσωπείο... Φάνηκε ό Φαρισαίος... 

"Ωρθωσε την άπερισκεψία του και έξηκόντισε τά πύρινα βέλη του, νά πλήξη τό Θεό του.
Καί ή ταυτότητά του εξακολουθεί νά γράφη...
«Χριστιανός ορθόδοξος...» Ευτυχώς καί παρά λίγο νά άδικήσουμε τον άν

θρωπον... Νά τον ποϋμε... άπιστο!
** *

Νεοφερμένη ταινία... ή περίληψη... «Κράτησις οΐνόφλυγος»...
'Ημερομίσθιος ό ήρωάς μας... Βιοπάλη ασήκωτη τον βάραινε... Πολύς ιδρώ

τας, λίγο χρήμα...
Χρήμα...πού μεταμορφωνότανε σε κατοσταράκι... στή θολή άτμόσφαιρα τής 

■ταβέρνας...
Ό  άρμυρός ιδρώτας τής ήμέρας γινότανε πλάνο κράσι τής νύχτας...
Τά παιδιά, ή γυναίκα... νυστικά... ρακένδυτα...
Πρωτεία στο κρασί...
Λίγα χρήματα, κι’ αυτά, «θυσία στο Βάκχο»...
Είναι αμαρτία ένα κατοσταράκι;...
Εΐλικρινά, όχι...
Ό  «Βάκχος» άπόψε όμως ήταν άκόρεστος... Δεν άρκέσθηκε σ’ ένα κατοστάρι. 

•Θέλησε πολλά ! !  Κάποτε σκέφθηκε τό σπίτι του... Καιρός νά πάη καί σ’ αυτό...
Ναί, άλλά έπρεπε νά προπαγανδίση τά οφέλη τής ξανθιάς ρετσίνας στούς δια

βάτες πρώτα...
Φαίνεται όμως ότι αύτοί δεν συμφώνησαν!...
Θηρίο ό άνθρωπός μας!... Φρύαξε...
Τράκαρε τις κολώνες στά πεζοδρόμια... μέτρησε μέ τό κορμί του τό πλάτος 

που δρόμου... έβρισε... ένώχλησε καί κατέληξε στο Τμήμα... γιά νά συνέχιση έκεΐ 
την προπαγάνδα! ! !  ύπέρ τής Ρετσίνας!!

*
> *  *"Ας δώσουμε όμως τέρμα στη προβολή φίλοι μου...

"Ας κλείσουμε τό Βιβλίο Συμβάντων, χωρίς πολλά σχόλια...
’Αρκετά ραπίσματα δεχτήκαμε άπό τά λίγα πού διαβάσαμε... Ραπίσματα στά 

μάγουλά μας... Μαστίγωμα στον πολιτισμό μας...
Τώρα, αν τά μάγουλά μας κοκκινίζουν, είναι άλλη υπόθεση !...
Πρέπει όμως. Ναί πρέπει, γιατί όλοι έχουμε μερίδα ευθύνης γιά τούς πρωτα

γωνιστές, πού παρελάσανε στις λίγες γραμμές μας!..
Καί γιά σκεφτήτε, αύτοί είναι οί έλάχιστοι... 'Υπάρχουν κι’ άλλοι πολλοί... 

’Αμέτρητοι!...
Ναί! όλοι εύθυνόμαστε. Κανείς ας μην έπικαλεσθή άθωότητα!...
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’Άλλος σαν αδελφός. ’Άλλος σαν πατέρας. ’Άλλη σαν μητέρα. ’Εμείς σάν 
άστυνομικοί. Οί άλλοι σαν ιερείς, σάν εκπαιδευτικοί... σάν... σαν... είμαστε υπό
λογοι !...

'Υπόλογοι, για τη θεοποίηση της ΰλης... για την περιφρόνηση των ηθικών 
παραδόσεων.

Μεταβάλαμε τήν κοινωνία σέ άπέραντο «στούντιο» άμαρτίας... διαφθοράς...
Τί προσμένουμε τάχα; ’Ωφέλιμα έ'ργα να γυριστούν σ’ αύτό;... Θά ήταν μω

ρία...άφέλεια!!..
"Οπως σπέρνουμε, θερίζουμε!...
Δέν υπάρχει Θεός σοϋ λένε...
Δέν υπάρχουν αξίες...
Ψυχή;... Είναι μια χίμαιρα... 'Ο τάφος εξαφανίζει τον άνθρωπο στο παγερό· 

βάθος του... "Εως έκεΐ είναι... Άπό κεΐ καί πέρα τίποτα, δέν υπάρχει... Τίποτα...
Μέ αυτές τις σκάρτες λαδομπογιές ζωγραφίζουν οί φιλισταΐοι του πνεύματος, 

τό κοινωνικό πορτραΐτο!
Μέ αύτή τή σμίλη λαξεύουν οί κίβδηλοι ιεροφάντες τήν προτομή της κοι

νωνίας Μ...
’Αλλά, ας μή χαρακτηριστώ... γκρινιάρης.
'Υπάρχει βέβαια, τ ’ ομολογώ, πολύ φώς χριστιανικό στο βασανισμένο πλα

νήτη μας... 'Υπάρχουν καί άξιοι του προορισμού τους πρωταγωνιστές της ζωής...
Είναι τούτο τό μοναδικό φωτεινό χαμόγελο, στο σημερινό θρήνο!..
Δέν ικανοποιεί όμως τό φώς αύτό. Χρειάζεται άπειρη λάμψη να καταυγάση; 

τό στερέωμα τής κοινωνίας. Ή  νύχτα πρέπει να τελειώση... Νάρθη ή ημέρα... 'Η 
ημέρα ή'ηλιόλουστη, ή γαλάζια !!...

Ή  κοινωνία άπό τις σελίδες τού Βιβλίου Συμβάντων...
Δέν μάς κολακεύει τό ποιόν της...
Κοινή ομολογία...
’Επικίνδυνη πορεία χάραξε... Λάθεψε ή μαγνητική βελόνη...
Συλλογιστήτε έλάχιστα διαβάσαμε- σταγόνα στον ωκεανό άποτελοΰν αυτά. 

’Ά ς μή συνεχίσουμε, γιατί αν ή σταγόνα μάς ράπισε, δ ωκεανός θά μάς πνίξη στ5- 
άνήλια βάθη του!...

Τί καρτερούμε;... άς έκπέμψη ό άσύρματος τής ψυχής μας τό «S .O .S»!...
’Αποφασιστικά άς άδράξουμε τά ήθικά χριστιανικά σωσίβια, γιατί τό άγριο· 

κύμα πλησιάζει καί ψυχικό πνιγμό θά μάς φέρη...
"Ολα τά βιβλία... θά πρέπη νά γίνουν Βιβλία Συμβάντων! ! ! . . .  καί δέν θά- 

άρκοΰν...
Δέν θά ύπάρχη πιά έλεος!
’Εμπρός άς τολμήσουμε ! ! !
Ό  άσύρματος προσμένει...
’Απόφαση, μετάνοια χρειάζεται καί τό «S.O.S.» θά μάς φέρη σίγουρα, στο» 

απόμερο λιμάνι τού λυτρωμοΰ!...

Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
-  ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ -

Έ κ τοϋ περιοδικού «Γεγονότα καί κε ί-  
μένα»—Τεύχος 9ον, Φεβρουάριος 1957

'Η έφημερίς τής σοβιετικής Κυβερνήσεως «ΙΣΒΕΣΤΙΑ», τής 25ης ’Ιανουά
ριου 1957, εις άρθρον της ύπογραφόμενον ύπδ τοϋ κ. Λ. Καμίνιν, έγραψε σχετικώς 
μέ τάς Έλληνοσοβιετικάς σχέσεις:

«Οί λαοί των δύο χωρών μας άπδ πολλοϋ συνδέονται διά δεσμών φιλίας. Αί 
» φιλελεύθεραι παραδόσεις τοϋ Ελληνικού λαοΰ έξησφάλισαν την θερμήν συμπά- 
» 0ειαν καί την φιλίαν τών λαών τής Σοβιετικής Ένώσεως. 'Ο κοινός κατά τοϋ Χι- 
» τλερισμοΰ άγων, άκόμη περισσότερο συνέσφιξεν την Σοβιετοελληνικήν φιλίαν. 
» Κατά τό έτος 1955 ή Σοβιετική Κυβέρνησις άνέλαβε τήν έξομάλυνσιν τών Σο- 
» βιετοελληνικών σχέσεων. ’Έκτοτε αί Έλληνοσοβιετικαί σχέσεις σταθερώς βελτι- 
» οΰνται. Τό έτος τοϋ 1956 έχαρακτηρίσθη άπό νέας προόδους εις τον τομέα αυτόν. 
»'Η  Σοβιετική Ένωσις εις τάς μετά τής Ελλάδος σχέσεις της [εκκινεί άπό τάς 
» άρχάς τοϋ σεβασμοΰ τής έδαφικής άκεραιότητος καί τών κυριαρχικών δικαιωμά- 
» των καί τής πλήρους ισοτιμίας».

Καί κατέληγε τό αρθρον τοϋ κ. Λ. Καμίνιν:
«...Α ί ύφιστάμεναι επί τοϋ πεδίου μιας περαιτέρω άναπτύξεως τών Σοβιε- 

» τοελληνικών σχέσεων δυνατότητες δεν έξηντλήθησαν. 'Η Σοβιετική 'Ένωσις εις 
» τό μέλλον θά ένισχύη καί θά άναπτύσση τάς σχέσεις της μετά τής Ελλάδος, έπί 
» τής βάσεως τών άρχών τής ειρηνικής συνυπάρξεως ».

Άπό Ελληνικής πλευράς ούδέποτε διετυπώθη ή άποψις, δτι αί δυνατότητες 
αύται—άναπτύξεως τών Έλληνοσοβιετικών σχέσεων—έχουν έξαντληθή. "Ομως 
όφείλομεν ευθύς έξ άρχής νά παρατηρήσωμεν, δτι ή πρωτοβουλία διά τήν άξιοποίη- 
σιν τών περί ών ό λόγος δυνατοτήτων δεν άνήκει εις ήμάς άλλά εις τήν Σοβιετικήν 
Ένωσιν. 'Η Ελλάς είναι πρόθυμος νά άνταποκριθή εις πάσαν φιλικήν έκδήλωσιν 
άλλά κατά τον βαθμόν πού διαπιστώνει δτι ή έκδήλωσις αυτή είναι ειλικρινής. Καί τό 
μέτρον τής ειλικρίνειας τών λόγο>ν είναι τά έργα.

Εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, όπως άλλωστε καί εις κάθε χώραν, είναι εΰκολον 
καί έντελώς άνέξοδον νά διαβεβαιώνη τούς άλλους περί τών άγαθών της προθέ
σεων. Τί κάμνει δμως προς τήν κατεύθυνσιν τής μετατροπής τών καλών λόγων εις 
άνάλογα έργα;

Δεκαεπτά μόλις ήμέρας μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ άρθρου τής «Ίσβέστια», τοϋ 
σχετικοΰ μέ τάς δυνατότητας άναπτύξεως τών Έλληνοσοβιετικών σχέσεων, τό Ά -  
νώτατον Σοβιέτ έπεκύρωσε τό διάταγμα τής 9ης Ίανουαρίου 1957, διά τοϋ οποίου 
πέντε έκ τών έπτά εθνικοτήτων αί όποΐαι είχον έκτοπισθή όμαδικώς έκ τών νοτίων 
περιοχών τής Ρωσίας εις τήν Σιβηρίαν, τό Καζαχστάν καί τήν Κεντρικήν ’Ασίαν 
(Κατά τήν περίοδον 1943—45) έπαναπατρίζονται καί άποκαθίστανται αί καταργη- 
θεΐσαι «αύτόνομοι δημοκρατία'.» των. Αί εθνότητες αύται είναι τών Βαλκαρίων, 
Τσετσένων, Ίνγκουσίων, Καλμούχων καί Καράτσα. Ένδεικτικώς άναφέρομεν δτι ό 
έκτοπισμός τών Βαλκαρίων ήταν ήδη έπισήμως γνωστός άπό ένα διάταγμα τοϋ 
Άνωτάτου Σοβιέτ τοϋ ’Ιουνίου 1945, πού καταργούσε τήν Αυτόνομον Δημοκρα
τίαν τών Καμπαρυτίν—Μπαλκάρ. Εις τήν θέσιν της ίδρύθη ή Δημοκρατία τών 
Καμπαρυτών. Ή  διαταγή έκτοπισμοΰ τών Τσετσένων καί τών Τατάρων τής Κρι
μαίας, έδημοσιεύθη εις τον «Ίσβέστια» τής 26 ’Ιουνίου 1946. Άνέφερεν δτι πολλοί
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άπό τούς άνθρώπους αύτούς έβοήθησαν τούς Γερμανούς, ένώ «ή μεγάλη μάζα τού 
πληθυσμού έμεινε αδρανής» καί διά τον λόγον αύτόν διετάχθη ή έκτόπισίς των «εις 
άλλας περιοχάς».

Έ ξ άλλου αύτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν λεπτομερώς δλες τις λεπτομέρειες 
αυτού τού άσυλλήπτου, διά τον σύγχρονον πολιτισμένον άνθρωπον, εγκλήματος. 
Ρωσικά στρατεύματα περιεκύκλωσαν ολοκλήρους κατωκημένας περιοχάς καί ύπο 
την άπειλήν των πολυβόλων ωθούσαν μέ τάς λόγχας των τούς κατοίκους προς τά 
άναμένοντα στρατιωτικά καμιόνια καί έπειτα προς τά φορτηγά τραίνα τά όποια θά 
τούς μετέφεραν προς άγνωστον κατεύθυνσιν. Δεν έγινε καμμία διάκρισις. Την ιδίαν 
τύχην εΐχον οί άνδρες καί τά γυναικόπαιδα, οί γέροι καί οί νέοι, οί κομμουνισταί καί 
οί μή κομμουνισταί. Εις την περίπτωσιν αύτήν, οί καθαρόαιμοι Ρώσοι μπολσε
βίκοι έτήρησαν άπολύτως την άρχήν τής...ΐσότητος.

Τό σταλινικόν αύτο έγκλημα—άπό τά θηριωδέστερα—κατήγγειλε έπίσης ό 
ίδιος ό Κροΰστσεφ κατά το περισυνον 20ον Συνέδρων τού σοβιετικού Κ.Κ., χαρα- 
κτηρίζων τούτο ώς «κτηνώδες». Εις την γνωστήν έκθεσίν του προς τήν Κ.Ε. τού Κόμ
ματος, ό Νικήτα Κροΰστσεφ άναφέρει τά έξης:

« Τερατωδέστατες ήσαν αί πράξεις, τών μαζικών έκτοπίσεων άπο τον τό- 
» πον της ιδιαιτέρας των πατρίδος, ολοκλήρων έθνοτήτων, πράξεις πού άποτελοΰν 
»  κτηνώδεις παραβάσεις τών βασικών λενινιστικών άρχών, περί εθνικής πολιτικής 
»  τού Σοβιετικού κράτους καί τών οποίων έρμηνευτής ήτο ό ίδιος ό ’Ιωσήφ Στάλιν. 
» Καί αί πράξεις αύται έξετελέσθησαν χωρίς νά τάς ύπαγορεύση καμμία στρα- 
»  τιωτική άνάγκη.

« Σύντροφοι, είναι γνωστόν δτι κατά το τέλος τού 1943 είχε σημειωθή ή 
» οριστική στροφή τού πολέμου υπέρ τής Σοβιετικής Ένώσεως εις το ’Ανατολικόν 
» Μέτωπον. Παρά τούτο ύπό τού Στάλιν έλήφθη καί έξετελέσθη μία άπόφασις μα- 
»  ζικής έκτοπίσεως δλων τών Καράτσα, χωρίς καμμίαν έξαίρεσιν. Μετά ένα μήνα 
» πάλι κατά διαταγήν τού Στάλιν συνετελέσθη ή έκτόπισίς τού πληθυσμού τών 
» Καλμούκων. Μετά τρεις μήνας, τον Μάρτιον τού 1944, δλοι οί Τσετσέν καί οί 
»  Ίνγκούς έξετοπίσθησαν καί ή αυτόνομος δημοκρατία των κατηργήθη. Τήν ιδίαν 
»  τύχην εΐχον οί πληθυσμοί τών Καμπαρυτίν—Μπαλκάρ. Καί θά έξετοπίζοντο καί 
» οί Ούκρανοί εάν δεν ήσαν τόσο πολλοί καί άν εύρίσκετο τόπος εις τον όποιον θά 
» μπορούσαν νά μεταφερθοΰν ».

'Ωστόσο εκείνο πού ένδιαφέρει ιδιαιτέρως τήν Ελλάδα εις τήν προκειμένην 
περίπτωσιν είναι τό γεγονός δτι μεταξύ τών μειονοτήτων εναντίον τών οποίων έξέ- 
σπασε ή μανία τού Κρεμλίνου ήσαν καί οί 'Έλληνες, πού άπό πολλών έτών ήσαν έγκα- 
τεστημένοι εις τάς νοτίους περιοχάς τής Εύρωπαικής Ρωσίας. ’Εναντίον αύτών οί διω
γμοί ήρχισαν άμέσως μετά τον’Οκτώβριον τού 1917. "Ολαι αί Έλληνικαίπεριουσίαι, 
δημιουργημέναι μέ τον σκληρόν μόχθον ολοκλήρων γενεών, έδημεύθησαν ή κατε- 
στράφησαν. Χιλιάδες Ελλήνων έφυλακίσθησαν, έξετελέσθησαν ή οπωσδήποτε έξη- 
φανίσθησαν χωρίς έκτοτε νά δώσουν σημεία ζωής.

Δευτέρα μεγάλη περίοδος διωγμών κατά τής Ελληνικής μειονότητος, έντελώς 
άδικαιολόγητος, ήρχισε τον Νοέμβριον τού 1937 άπό τον τότε ’Επίτροπο τού Λαού 
έπί τών ’Εσωτερικών Γέζωφ—τό αιμοσταγές κτήνος πού άντικατέστησε τον έκκα- 
θαρισθέντα Γιακόντα, γιά νά έφαρμόση πλέον άποτελεσματικώς τήν σταλινικήν τρο
μοκρατίαν. Κάθε 15ην τού μηνός χίλιοι 'Έλληνες διετάσσοντο άπό τά όργανα τού 
Γέζωφ νά είναι έτοιμοι προς άναχώρησιν. "Ολοι σχεδόν οί Έλληνες τής Γεωργιανής 
πόλεως Τουαζέ έξετοπίσθησαν. Κατηγορία ήτο ή συνήθης· κατασκοπία καί προ
παγάνδα έναντίον τής άσφαλείας τού καθεστώτος. Άπόδειξις καμμία. ΤΗτο δέ πα- 
σίδηλον καί γνωστόν δτι οί "Ελληνες τής Ρωσίας ποτέ δέν άνεμίχθησαν εις τούς 
έσωτερικούς άγώνας καί τάς έπαναστάσεις τών Ρώσων.
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'Ο συνολικός άριθμός των Ελλήνων κατά τό 1940, σύμφωνα μέ την στατι
στικήν την δημοσιευθεϊσαν εις την «ΠΡΑΒΔΑΝ» τής Μόσχας τον ’Απρίλιον τοϋ 
1940, άνήρχετο εις 285.000. Έ κ τούτων οί 248 ειχον άποκτήσει τήν σοβιετικήν υπη
κοότητα. Οί περισσότεροι ήσαν εγκατεστημένοι εις τήν Κριμαίαν καί εις τον Καύ
κασον. Μέ τά καταπιεστικά μέτρα καί τάς άπελάσεις τοϋ 1937, μέ τάς πολεμικάς 
περιπετείας καί τάς μετακινήσεις, μέ τά στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας εις 
τήν Σιβηρίαν δέν ειχον παραμείνει τό 1949 παρά μόνον 17.000 εις τόΣοχούμ καί είς 
τό Μπατούμ. Καί αυτούς τον ’Ιούνιον τοϋ 1949 ή Σοβιετική Κυβέρνησις τούς έδιω- 
ξεν άπό τάς έστίας των καί 
-νούς καί Λιθουανούς.

Σαφή εικόνα τής άθλιας διαβιώσεως των υπολειμμάτων αύτών τής άλλοτε 
ευημερούσης Ελληνικής μειονότητος μάς έδωσαν οί τελευταίοι έπαναπατρισθέντες 
άπό τό Καζαχστάν ομογενείς. Αύτοί οχι μόνον έπεβεβαίωσαν τά σχετικά μέ τούς 
διωγμούς πού άνεφέραμε άνωτέρω, άλλά μάς άφηγήθησαν καί πλήθος άλλων λεπτο
μερειών τής άφαντάστου αύτής τραγωδίας, ή οποία συνεχίζεται άκόμη.

'Ο κ. Καμίνιν εις τό άρθρον του τής 25ης ’Ιανουάριου 1957 μάς διαβεβαιώνει 
δτι «ή Σοβιετική "Ενωσις εις τό μέλλον θά ένισχύη καί θά άναπτύσση τάς σχέσεις 
της μετά τής Ελλάδος». Πώς είναι δμως δυνατόν νά πεισθοϋμε περί τής ειλικρίνειας 
τών άνεξόδων αύτών διαβεβαιώσεων δταν τον ίδιον περίπου χρόνον έκδίδεται ένα 
Διάταγμα τοϋ Άνωτάτου Σοβιέτ, περί άποκαταστάσεως πέντε μόνον έκ τών έκτο- 
πισθεισών μειονοτήτων καί ούδέ λέξις άναφέρεται περί τής τύχης χιλιάδων ομο
γενών μας τής αύτής κατηγορίας; Δέν θά ήταν άρά γε πράξις στοιχειώδους άνθρωπι- 
σμοϋ καί μία άπό τις άποδείξεις καλών διαθέσεων πού θά ήμποροΰσε νά μάς δώση 
τό Κρεμλΐνον, ή άποκατάστασις τής συνεχιζομένης άδικίας;

έξώρισεν είς τήν Κεντρικήν ’Ασίαν, δπως καί τούς Έσθο-

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ή  λύσις τοϋ ’Αστυνομικού Προβλήματος τοϋ 103ου τεύχους ύπό τό 
τίτλον «Τά φώτα έσβυσαν...», είναι ή έξής :

'Ο Συνεργάτης μας ύπωψιάσθη τον ταμίαν.
Είχε πλάσει τήν 'Ιστορία αύτή μέ τό σκοπό νά σκεπάση τήν κατάχρηση 

πού είχε διαπράξει.
Τά είχε προβλέψει δλα, άκόμη νά σβύση καί τό φώς τοϋ γραφείου του. 

Δέν σκέφτηκε δμως τό ήλεκτρικό ρολόι, τό όποιο θά έπρεπε νά είχε σταμα
τήσει κατά τήν ώρα πού διεπράχθη τό άδίκημα, οπότε θά έπρεπε νά «πηγαίνη» 
ένα περίπου τέταρτον πίσω, ένώ πήγαινε ένα λεπτό...μπροστά!

’Εκ τών άναγνωστών μας άπέστειλαν ορθήν λύσιν οί : 1) Ύπαστυνό- 
μος Α' κ. Γεώργιος Καραβαλίσης, 2) άστυφύλαξ κ. Σπϋρος Άρχοντάκης καί 
3) ιδιώτης κ. Κων. Παναγιωτόπουλος.
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ΕΦΟΔΙ Α Τ ΟΥ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ
Δ Ι Α  Τ Η Ν

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι  Ν Τ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ
'Χπό τοϋ Άρχιφύλακος, 
κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ή ’Αστυνομική ράβδος
'Η νύχτα φεύγει ολόχαρη...
Μέσα στο απέραντο, τρομαχτικό σκοτάδι της πνίγεται κάθε φως... Ούτε τ ’ 

αστέρια, ούτε τό χλωμό φεγγάρι δεν καταφέρνουν νά φωτίσουν τούς έρημους δρό
μους... 'Η Νύχτα μαίνεται... 'Η Νύχτα κυριαρχεί παντοδύναμη τριγύρω...

...Μέσα στην καμαρούλα μου βασιλεύει ή σιωπή... Μονάχα τό μικρό ρολόι 
τοϋ κομοδίνου ταράζει τήν ησυχία...

’Απ’ τ ’ άνοιχτό παράθυρο βλέπω τήν κοιμισμένη πόλη σαν μέσα σέ όραμα...
Χιλιάδες μικρά φωτάκια εκεί άπέναντι, μέσα στο κατάμαυρο φόντο, μοιάζουν 

μέ άσημένιες χάντρες, κεντημένες πάνω σ’ ένα σκούρο χαλί...
Μια κάτασπρη γάτα, μέσα στην αύλή, κάτω από τη μικρή ροδακινιά, στέκει 

κουλουριασμένη κι’ άμίλητη άπέναντί μου, καί μέ κυττάζει... Ποιος ξέρει τί νά συλ
λογίζεται γιά μ ένα !!!... Βλέπω τά μάτια της πού γυαλίζουν παράξενα μέσα στο 
σκοτάδι, καί νοιώθω ενα περίεργο φόβο νά μέ πλημμυρίζη...

’Εγώ κι’ αυτή ή γάτα, μόνοι κ ι’ άγρυπνοι τούτη τήν προχωρημένη ώρα, εί
μαστε δυο παράξενοι σύντροφοι, άμίλητοι καί σιωπηλοί...

"Ενας σκύλος κάπου-κάπου άγριεύει... Άκούγεται άπό μακριά τό γαύγισμά 
του μονότονο, έχθρικό... Κι’ υστέρα ξαναγίνεται καί πάλι ήσυχία...

Κι’ ή νύχτα φεύγει ολόχαρη, μέσα στο άπέραντο, τρομαχτικό Σκοτάδι της...
Περίεργο... "Αξαφνα, καθώς στέκω συλλογισμένος μπροστά στο άνοιχτό πα

ράθυρο, νοιώθω πώς ή νεκρή ετούτη Πολιτεία των άψυχων δντων άνασταίνεται...
Βλέπω τά δέντρα νά κινούνται... Τ’ άκούω νά φλυαροΰν ψιθυριστά...
Βλέπω τά σπίτια νά μετακινούνται... τούς μαντρότοιχους νά παίρνουν ζωή... 

τ ’ άνηφορικά δρομάκια νά άλαφροπερπατοΰν κοντά-κοντά... Καί χάμω, πάνω στο 
ζεστό χώμα, βλέπω εναν ολόκληρο κόσμο μικροσκοπικών εντόμων νά πηγαινοέρχεται 
βιαστικά εδώ κι’ έκεΐ... Μονάχα ή γάτα στέκει πάντα εκεί, στήν ίδια θέση, κάτω άπ’ 
τή μικρή ροδακινιά, κουλουριασμένη κι’ άμίλητη...

...Ψηλά τ’ άστέρια έχουν σχεδόν άποκοιμηθή... Καί τό φεγγάρι, άκόμα κι’ 
αυτό, μισοκλείνει τά βλέφαρά του νυσταγμένο...

"Ενα μικρό παιδάκι, ένα μωρό άπ’ τό γειτονικό σπίτι ξύπνησε άξαφνα... καί κλαίει... 
"Η μαμά του προσπαθεί νά τό ήσυχάση...’Ακούω τό νυσταγμένο της νανούρισμα...

«Νάνι του, νανάκια του, κι’ ΰπνος στά ματάκια του»
’Αντηχούν τά λόγια της πένθιμα, μέσα στή νύχτα...

«'Ύπνε, πού παίρνεις τά μικρά, 
έλα, πάρε κι’ έτοΰτο...»

"Υστερα σωπαίνει... Τό μωρό άποκοιμήθηκε... Κι’ ονειρεύεται τό Μικρό Χρι- 
στούλη νά τοϋ χαμογελά...

'Η γάτα ξαφνικά τινάζεται άπό τή θέση της κι’ όρμφ μέσα στά πυκνά φύλλα, 
ένός άγριου φυτοΰ... Μά σέ λίγο ξαναγυρίζει στή θέση της, κρατώντας στά δόντια της 
ένα ποντικό... Τον γαργαλάει,'τόν πιλατεύει, τον θυμώνει, παίζει μέ τήν άγωνία του...
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Κι’ έτσι γινόμαστε τρεις στή συντροφιά μας...
Τρεις καί τέταρτο τό πρωί...
Μια έλαφρή ψύχρα μπαίνει άπ’ τ ’ ανοιχτό παράθυρο... ένώ, τήν ’ίδια ώρα οί 

προβολείς ένός αυτοκινήτου φωτίζουν τό στενό σοκάκι τοϋ σπιτιού μου... Σέ λίγο τό 
αυτοκίνητο σταματά πιο ’κεί... Μιά παρέα, μιά ευθυμη παρέα άποβιβάζεται, καί συνε
χίζει πεζή τό δρόμο προς τα λατομεία τραγουδώντας, σέ σπασμένη μουσική κλίμακα : 

« ...’Απόψε μή... 
άπόψε μή...

απόψε μή βαρυγκομάς
Ό  κόσμος έγινε για μάς...»

Νυχτερινή σερενάτα, έξω άπό τά κλειστά, φτωχικά σπιτάκια της γειτονιάς 
μου... "Ολα τότε θαρρείς καί έπαναλαμβάνουν τραγουδιστά τά ίδια λόγια...

«'Ο κόσμος έγινε γιά μάς...»
Μονάχα ό μικρός κατάδικος της συντροφιάς μου, ό άτυχος ποντικός, δεν 

τολμά νά σιγοντάρη τά λόγια τοϋ τραγουδιού, καθώς βρίσκεται πιασμένος στο στόμα 
τοϋ αιώνιου θηλυκοΰ...

Τώρα ή παρέα διαλύθηκε... 'Ύστερα άπό ατέλειωτα καληνυχτίσματα καί λυ
ρικούς άποχαιρετισμούς τραβά καθένας τους γιά τό σπιτάκι 
του...

Δυο άπ’ αυτούς περνούν τρικλίζοντας έξω άπό τό σπίτι 
μου καί κουβεντιάζουν. Κουβεντιάζουν στήν πανάρχαιη διά
λεκτο των μεθυσμένων...

—«...Τό λοιπόν, πού λές, Βάγγο, ή διεθνής έξοπλιστική 
»  κατάσταση τοϋ πάσα ένα "Εθνους θά φέρη τή συντέλεια τοϋ 
» αΐώνος...» (μικρή παϋσις) «...Ά κοϋς έκεί νά μήν ύπάρχη 
0) συγκοινωνία! ! ! . . .  ’Αργά, λέει... Δηλαδή στήν έκμετάλλεψη 
» τό πάμε...Ταξί σοΰ λέει ό άλλος... Νά ένα τριαντάρη... Καί 
» διπλή ταρίφα άπ’ τον "Αγιο Λουκά, καί δύο μετά μεσονύ- 
»  χτιον... Τί τσίχλα είναι αύτή ή Καίτη!!. . .»

—«Κατά τά βρισκούμενα... Πώς νά δουλέψης τήν αϋ- 
»  ριον ήμέραν; Πάμε γιά καφέ ;...»

’Ακούω τον χαριτωμένο αύτό διάλογο, καί μέ...συναρπά
ζει... ή άκαταμάχητη λογική του... Άπό τήν έκμετάλλεψη τοϋ 
πάσα ένα βγαίνει ή συντέλεια τοϋ αΐώνος καί ή διπλή... Κι’ 
άπ’ τά βρισκούμενα ρωτιέσαι πώς νά δουλέψης τήν αΰριον ημέ
ραν, καί πφς γιά καφφέ...

Δηλαδή «ράβδος έν γωνί$, άρα βρέχει...»
«Ράβδος έν γωνία...» Κλείνω τό παράθυρο καί μπαίνω 

•στο δωμάτιο... Μισοχαμογελώ καθώς άντικρύζω στή γωνιά 
μιά ράβδο... Τήν άστυνομική ράβδο μου...

Είναι στή γωνιά... Κι’ όμως δεν βρέχει!!!
Σκύβω καί παίρνω έτοΰτο τό άψυχο ξύλο στά χέρια μου... ’Αστυνομική ράβδο? 

Ξαπλώνω υστέρα στήν μικρή, πράσινη πολυθρονίτσα μου, κρα- (γκλοττ) 
τώντας πάντα τό ραβδί στά χέρια μου...

Νά καί ό τέταρτος τής συντροφιάς... Τό καρρέ συνεπληρώθη... Δεν μάς μένει 
παρά νά παίξουμε ξερή... Γελώ, πετώντας έπάνω στο κρεβάτι τό ραβδί...

Μά τότε γίνεται κάτι τό καταπληκτικό... Σηκώνεται τότε έκείνο βρθιο, στη
ρίζεται στο μοναδικό ξύλινο πόδι του, καί μέ ρωτά πειραγμένο:

«...Γ ιατί μέ ειρωνεύεσαι, κύριε Άρχιφύλ.αξ;...»
Δέν βρίσκω τί νά τοϋ άπαντήσω, καί έτοιμάζουμαι νά τοϋ ζητήσω συγνώμην, 

μα. έκείνο δέν μ’ άφήνει νά μιλήσω... Έ χει πάρει φόρα... .
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«...Μέ κοροϊδεύεις έ;... ’Αχάριστε... Τί μέ κυττάζεις έτσι, σάν χαζός;... Σου· 
» κακοφαίνεται;... Κι’ όμως, δεν είναι ψέμματα... Είσαι αχάριστος... ’Αλλά άπόψε 
» θά σου τά ψάλλω μιά καί καλή, έτσι γιά νά ξεσκάσω...»

Νοιώθω δύσκολη τή θέση μου, αΐστάνουμαι σάν κατηγορούμενος, καθώς 
έκεΐνο συνεχίζει τό φιλιππικό του:

«...Μ ’ έχεις πετάξει σέ μιά γωνιά, όπως πετας τ ’ άποτσίγαρά σου... Κι’ όταν 
» ή αδελφή σου σκουπίζη τό σπίτι μέ κλωτσά νευριασμένη... «Ουφ, αυτό τό πα- 
» ληογκλόπ» φωνάζει... Κι’ άλλοτε πάλι μέ παίρνεις έσύ καί μέ κτυπας επάνω σέ 
» κανένα καρφί, σάν νάμαι κανένα παληόσφυρο... 'Όμως ή θέση μου δέν είναι αυτή.
» ’Ανήκω κι’ έγώ σ’ ευγενική τάξη. Κι’ έχω άποφασίσει ν’ άγωνισθώ γιά τήν καλ- 
» λιτέρευση της θέσεώς μου. Γιά σκέψου νά σου κάνω μιά άπεργία;... Τί θά γίνης: 
» λοιπόν, κ. Άρχιφύλαξ, χωρίς έμένα;... ’Αχάριστε... Δέν σέ είδα ποτέ νά μέ πάρης 
» στά χέρια σου, νά μέ χαϊδέψης στοργικά, νά μου παίξης, νά μοϋ πης—έστω καί μιά 
» φορά—«Μπράβο, μικρέ μου φίλε... Είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί σου». Γιατί;... 
»  Τήν άλλη φορά σ’ έβλεπα όλο τό βράδυ νά γράφης γιά ’κείνο έκεΐ τό παληορόλογο,. 
»  πουχεις πάνω στο κομοδίνο σου... Αύτό τόχεις ψηλά, έμένα μέ ρίχνεις κάτω..» 
» "Ομως αύτό όλο σέ φασαρίες σέ βάζει... Πρώτα-πρώτα θέλει κάθε βράδυ κούρ- 
» δισμα... "Υστερα τακτικά θέλει καθάρισμα... Κι’ άλλοτε πάλι σταματά, χαλάει..» 
» Καί θέλει μάστορη... Καί σέ άναγκάζει νά δώσης του κόσμου τά λεφτά γιά τήν 
» άφεντιά του... Κι’ υστέρα τί ύπηρεσία σοϋ προσφέρει; «Μετράει τό χρόνο», λέει... 
» Σπουδαία τά λάχανα... ’Εγώ όμως τό φουκαριάρικο καί περιφρονημένο ούτε κούρ- 
» δισμα θέλω, οΰτε χαλάω ποτέ, ούτε ποτέ σ’ έβαλα σέ έξοδα. Είμαι τό μόνο πρά- 
» γμα στον κόσμο πού σέ υπηρετώ χωρίς νά ζητώ τίποτε... Καί τί υπηρεσίες σου 
«προσφέρω !!!. Έ γώ δέν... «μετράω τό χρόνο», άλλά προστατεύω άποτελεσματικά 
» τή ζωή σου καί σοϋ δίνω δύναμη στις κρισιμώτερες στιγμές σου... Γιά θυμήσου... 
» «...κάποιο «τρομερό» συλλαλητήριο, όταν βρέθηκες κυκλωμένος άπό έξαλλους 
» συνανθρώπους σου καί κινδύνευε ή ζωή σου... Πετάχτηκα άπ’ τή θέση μου, καί. 
» τούς έτρεψα σέ φυγή...

«...Γ ιά θυμήσου...
...«"Οταν, ένα θεοσκότεινο, χειμωνιάτικο βράδυ, βρέθηκες άπέναντι άπό μία. 

» ομάδα κακοποιών πού έπεσαν έπάνω σου γιά νά σέ κομματιάσουν... πώς γλύτω- 
» σες, λοιπόν, άχάριστε; πάλι μέ μένα... Έ γώ ... έγώ «καθάρισα γιά πάρτι σου»· 
» καί τότε...

«Τά ξέχασες, όλα αύτά, κ. Άρχιφύλαξ;...
«Ό μως δέν πρέπει... Είναι άδικία... Ό  πόλεμος έγινε γιά τά δίκαια τών- 

» λαών... Γιατί οχι καί τά δικά μας;...
« Γιά θυμήσου...
...«'Όταν, κάτω άπ’ τις φεγγαριάτικες άχτΐδες, σέ κάποιαν άκρη απόμερη 

» της ’Αθήνας, άστραψε μπροστά σου ή μυτερή λεπίδα ένός τεράστιου μαχαιριού..» 
» Τά χρειάστηκες τότε, δειλέ... "Ησουνα έτοιμος νά τό βάλης στά πόδια... ’Αλλά 
» έγώ σέ συγκράτησα, διασώζοντας τό γόητρο της ’Αστυνομίας σου... Τινάχτηκα ξανά 
» έξω, καί σέ λίγο τό μαχαίρι βρισκόταν πεταγμένο στο λιθόστρωτο, καί ό κακο
ύ ποώς δεμένος μπροστά σου...

«Λοιπόν; Τί συλλογάσαι, καπετάνιο μου;... Δέν έχω δίκηο;... Τότε γιατί σέ 
» ύποχρεώνουν οί ανώτεροι σου νά μέ σέρνης μαζί σου όπου πας; Είμαι κι’ έγώ ένα 
» άπό τά «άπαραίτητα έφόδιά σου...». ’Αλλά ήλθε ή στιγμή νά κάνης κάτι καί γ ιά  
» μένα... Ά σ ε  τούς ρωμαντισμούς καί τις νύχτες πού φεύγουν ολόχαρες, καί γράψε 
» δυο λόγια γιά μένα, τον ανώνυμο φύλακά σου, πούμαι καί άνώνυμος, καί πιστός 
» φύλακας τοΰ άνθρώπου άπ’ τά πολύ-πολύ παληά χρόνια..', έμπρός, λοιπόν...» είπε, 
καί ξανάγειρε στο κρεβάτι ή άστυνομική ράβδος μου, ξαναπαίρνοντας πάλι τήν 
πρώτη μορφή της... Έ να άψυχο κομμάτι ξύλου... Τό κυττάζω καί γιά πρώτη φορά
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τό βλέπω κομψό, έτσι μέ τήν πέτσινη κορδελίτσα πού τυλίγει το κεφαλάκι του...
Σηκώνουμαι νά ξανανοίξω το παράθυρο, νά δώ τουλάχιστον τί έ'γινε ό αιχμα

λωτισμένος ποντικός, άλλα θυμάμαι τα λόγια της: « ’Άσε τούς ρωμαντισμούς καί τις 
νύχτες πούς φεύγουν ολόχαρες....... Ξανακάθουμαι λοιπόν στην καρέκλα μου, ανάβω
ένα τσιγαράκι καί αΐστάνουμαι τήν ύποχρέωση νά της άφιερώσω ολόκληρο αύτό τό 
κείμενό μου, οχι άπό καθήκον, ή άπό φόβο. Άλλα άπό εύγνωμοσύνη... Για τις πολλές 
καί πολύτιμες υπηρεσίες της... Κι’ ένω έκείνη γυρνά άπ’ τ ’ άλλο πλευρό κ ι’ άποκοι- 
μιέται, σκαλίζω τή μνήμη μου νά άνακαλύψω τό γενεαλογικό της δέντρο... "Ετσι, 
για νά άνακαλύψω τήν εύγενική καταγωγή της, καί νά άποκαταστήσω τό όνομα καί 
τή μνήμη της...

** *
Γεννήθηκε άπ’ τό κοινό ραβδί... Κι’ αύτό πρωτοφτειάχτηκε άπό ξύλο... Δεν 

είναι αιτία αύτή γιά νά τό κατηγορήσω... Κι’ εγώ άπό... πηλό έγινα... Λάσπη έγώΤ 
ξύλο αύτό... ένα ξύλο μακρύ, μέ χίλιες ονομασίες... 'Η βακτηρία είναι ή γιαγιά του...

Καί μέσα στούς πρώτους βλαστούς της οικογένειας του άνταμώνουμε άφθο
νους εύγενείς, ιερωμένους, στρατιωτικούς, μουσικούς, σπόρτσμαν, άλλά καί άνθρώ- 
πους τοϋ μόχθου... "Ετσι έχουμε τήν «ποιμαντορική ράβδο», τήν «στραταρχική», 
τήν «ράβδο τουφεκίων» (κοινώς οβελό), τήν «άστυνομική ράβδο» (ή γκλόπ), τή «μα
γική» των ταχυδακτυλουργών, τήν «ποιμενική» (κοινώς άγκλίτσα), τήν «σιδηροδρο
μική» (τήν ετεροθαλή άδελφή του άπό σίδερο), τήν «ρυθμική» (κοινώς μπαγκέτα} 
τήν «χιονοδρομική» καί ένα σωρό άλλες...

Τήν άνταμώνουμε άπ’ τά πολύ παληά τά χρόνια... Ά π ’ τούς προϊστορικούς 
χρόνους είτε σάν μπαστούνι κατά τό περπάτημα, είτε σάν όπλο...

Οί Βαβυλώνιοι, παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιούσαν ράβδους στολισμένες 
μέ άνάγλυφες εικόνες, δηλαδή μέ φρούτα, λουλούδια, πουλιά κλπ. Αύτά τά ραβδιά 
τά ονομάζει ό 'Ηρόδοτος «σκήπτρα χειροποίητα». Τέτοια ξύλινα ραβδιά στολισμένα 
μέ ιερογλυφικές διακοσμήσεις βρέθηκαν πολλά στήν Αίγυπτο. Οί πρόγονοί μας, οί 
άρχαϊοι 'Έλληνες, χρησιμοποιούσαν πολύ στον καθημερινό τους βίο τέτοια ραβδιά, 
πού τούς έδιναν διάφορες ονομασίες, όπως «βάκτοον», ή «βακτηρία», ή «σκήπτρον», 
ή «σκίπων», ή «σκυτάλη», κλπ.

'Ο "Ομηρος άναφέρει γιά ραβδιά μέ χρυσά καρφιά καί έλικες, οί Δωριείς χρη
σιμοποίησαν τήν βαρειά σκυτάλη, οί κυνικοί φιλόσοφοι τά «ρόπαλα τοϋ 'Ηρακλέους», 
οί δέ θηλυπρεπείς νεαροί άλλοτε τήν «περσίδα βακτηρία» καί άλλοτε άγρια ραβδιά 
μέ άκάνθια. Γενικώτερα όμως ή ράβδος ήταν γνώρισμα τών γερόντων καί ιδίως τών 
ραψωδών, άπό τούς οποίους βγήκε καί ή φράσις : «κατά ράβδον έπών».

Οί Έτροΰσκοι έχρησιμοποίησαν έπίσης πολυτελή, ίσα ραβδιά, μέ πλατύ ή 
σφαιρικό κεφάλι, καί λιγώτερο οί Ρωμαίοι, πού τάς έδωσαν καί αυτοί διάφορες ονο
μασίες, όπως bacillum, baculus, scipia κλπ.

Τον ένδέκατο αιώνα άρχισαν νά χρησιμοποιούν τέτοια ραβδιά καί οί δεσποι
νίδες τής άριστοκρατίας, ένω τον δέκατο πέμπτο αιώνα έθεωρεΐτο σάν άπαραίτητο 
εξάρτημα περιπάτου.'Ύστερα τον δέκατο έκτο αιώνα χρησιμοποιούσαν ράβδους όλες 
οί κοινωνικές τάξεις, γιά νά γίνη σε λίγο καί μέρος τής στρατιωτικής στολής περι
πάτου άντί γιά ξίφος.

Άπό τήν εποχή τής Γαλλικής Έπαναστάσεως παρουσιάζεται καί ή μαγκούρα. 
'Ύστερα ή χρήση τής ράβδου γενικεύτηκε, ώστε καί στήν ορειβασία άκόμα νά χρη- 
σιμοποιήται ώς «ραβδοσκαπάνη» καί «χιονοδρομική ράβδος». Υπάρχουν δέ ραβδιά 
σήμερα πούναι κούφια άπό μέσα καί περιέχουν τρίποδες φωτογραφικών μηχανών, 
καλάμια ψαρέματος καί χίλια δυο άλλα άντικείμενα.

Σάν όπλο ή ράβδος χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά τούς προϊστορικούς χρό
νους, κι’ ύστερα μέ τή μορφή τοϋ πολεμικού ροπάλου, πού στήν άκρη είχε καρφιά 
ή άλλα βαρίδια.’Αργότερα τή συναντάμε ώς τό συνηθέστερο όπλο τών μονομαχιών,
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ενώ τον δέκατο τέταρτο αιώνα μ’ αύτδ είναι ώπλισμένοι οί άγρότες, πού συνε
χώς επαναστατούν. ’Αργότερα μέσα στο κούφιο ραβδί κλεινότανε ξίφος ή σουγιάς.

Σαν. όπλο ή ράβδος είναι τρομερή, ό δέ καλός χειριστής της μπορεί να κατα- 
<ρέρη περίπου 80 κτυπήματα μέσα σέ 15 μόνο λεπτά τής ώρας.

'Η ράβδος .είναι όπλο τόσο αμυντικό, όσο καί επιθετικό, στή Γαλλία δέ, πριν 
•δυο αιώνες περίπου, ή ραβδομαχία άπετέλεσε ξεχωριστή τέχνη καί ξεχωριστό 
αγώνισμα. ’Αλλά καί σάν έ'μβλημα έξουσίας χρησιμοποιήθηκε ή ράβδος άπ’ τα άρ- 
χαιότατα χρόνια. ’Έτσι έ'χουμε πρώτα-πρώτα τις «ήγεμονικές ράβδους», πού οΐ 
Γάλλοι τις ώνόμαζαν baton de commandement καί οί Γερμανοί Kommandostad, 
υστέρα τά σκήπτρα κλπ.

Επίσης σάν ίεραρχικό έ'μβλημα την συναντάμε στούς αρχαίους -Σϊνες, στούς 
Αιγυπτίους, στούς ’Ιουδαίους καί στούς Ρωμαίους, όπου ήταν έμβλημα τών 'Υπά
των, πού είχαν τούς ραβδούχους τους, τών Έκατοντάρχων, τών Δικαστών (όπως καί 
στην ’Αρχαία Ελλάδα όπου οί Δικασταί κρατούσαν τήν γνωστή «ορθήν βακτηρίαν») 
•αλλά καί σάν θρησκευτικής έξουσίας έμβλημα πού τό κρατούσαν οί οίωνοσκόποι καί 
οί κήρυκες (litus, v irga). ’Αργότερα τήν έχρησιμοποίησαν καί οί Χριστιανοί (ποι- 
μαντορική ράβδος) πού τήν κρατούσαν οί Πατριάρχαι, οί Πάπαι, οί ’Επίσκοποι, 'Ιερείς 
κλπ., όπως τήν είχαν χρησιμοποιήσει καί οί Βουδισταί, μέ τήν ονομασία : «χακχα- 
ράμ». Κατά τούς φεουδαρχικούς χρόνους έπίσης συναντιέται ως έμβλημα δυνάμεως 
(festuca), έπειτα έγινε έμβλημα τών τελεταρχών, κηρύκων, στραταρχών καί στο 
τέλος, μέχρι προ ολίγων χρόνων, στή Γαλλία καί στήν 'Ισπανία, φανέρωνε, άναλόγως' 
τού σχήματός της, τον βαθμόν τών άξιωματικών πού τήν κρατούσαν.

Γιά νά μήν έπεκταθώ πολύ, άποφεύγω νά άναφέρω τήν εθιμοτυπία τής ράβδου. 
Περιορίζομαι όμως, άπλώς γιά τήν ιστορία της, νά μνημονεύσω περιληπτικώς ότι 
ή ευθεία ράβδος ήταν επισημότερη τής καμπύλης, ότι δεν έπιτρεπότανε άλλοτε νά 
τήν κρατούν οί ύπηρέται, ότι ό επισκέπτης δεν τήν έπαιρνε μαζί του στήν αίθουσα, 
άλλ’ ούτε καί ό θεατής στήν πλατεία τών μεγάλων χειμερινών θεάτρων, έκτος από 
τον θεατή τού θεωρείου, κι’ ότι, τέλος, κατά τό χαιρετισμό μιας κυρίας, ή ράβδος 
κρατιόταν άπ’ τό άλλο χέρι κι’ όχι σ’ εκείνο μέ τό όποιο έβγαζε ό χαιρετών τό κα- 
πέλλο του.

Αυτή είναι ή σύντομη ιστορία τής ράβδου, ή οποία έχει πλούσια παράδοση καί 
ευγενική καταγωγή.

Τώρα, όσον άφορά τή δική μας, τήν άστυνομική ράβδο, τό γκλόπ—όπως τό 
λέμε—έλκει τήν καταγωγή της άπό τή ράβδο πού κρατούσαν οί νυχτοφύλακες στήν 
πολύ παληά εποχή.

Ή  λέξις γκλόπ (αγγλικά club) είναι άγγλική καί σημαίνει ραβδί, ρόπαλο, 
μπαστούνι. Ά π ’ αυτήν ώνομάστηκε έτσι καί ή ράβδος, πού φέρουν οί άγγλοι άστυ- 
νομικοί καί τήν οποίαν ή άγγλική οργανωτική άποστολή τής ’Αστυνομίας καθιέ
ρωσε στήν Ελλάδα, άπό τό 1921.

Στόν Κανονισμό μας ονομάζεται «άστυνομική ράβδος» καί είναι ξύλινη, 
βάρους 175 δραμίων, μήκους 35 έκατοστομέτρων καί περιμέτρου 10 έκατοστ. στο 
κάτω άκρο πού είναι λείο. Ή  λαβή της είναι λεπτότερη καί έχει τέσσερα άνάγλυφα 
δακτύλια, γιά νά κρατιέται καλά άπό τό χέρι, όπως έπίσης καί μικρό δερμάτινο λουρί 
πού περιβάλλει τον καρπό τού χεριού.

Οί άστυνομικοί φέρουν τό γκλόπ στή δεξιά τσέπη τού πανταλονιού, πού είναι 
ειδικά φτειαγμένη βαθύτερη.

** *
Γλυκοροδίζει... Τά σκοτάδια σιγά-σιγά διαλύονται...
Έ να νέφος περιβάλλει τις γύρω βουνοκορφές...
Ένα-ένα ξυπνάν τά κοκόρια, καί σαλπίζουν τό πρωινό έγερτήριο...
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Σηκώνομαι κι’ άνοίγω το παράθυρο... Μια μυρωμένη πνοή δροσερού αγέρα 
■έρμα μέσα στην κάμαρα...

Στην αύλή ή γάτα χάθηκε... Μαζί κι’ ό ποντικός...
'Η συντροφιά μου ελαττώθηκε...
Γυρίζω καί βλέπω τό γκλόπ, στη μέση τοϋ κρεβατιού... ’Ακόμα κοιμάται... 

Κοιμάται βαθειά...
Ξανακάθομαι απέναντι του καί τό κυττάζω... Τό κυττάζω μέ συμπάθεια... 

Ποιος ξέρει άπό πόσα χέρια πέρασε πριν να φτάση στά δικά μ ο υ !!!... Ποιος ξέρει 
πόσους άλλους άφεντάδες υπηρέτησε πριν νά γίνη όρντινάτσα μου! ! ! . .

Αύτή ή διαδρομή, άπό χέρι σέ χέρι, μοϋ θυμίζει σκυταλοδρομία... Ν α ί!!!.. 
’Από χιλιάδες άλλους άγωνιστές πέρασε ή αστυνομική φλόγα για νά φτάση στο 
1957... τριάντα πέντε ολόκληρα χρόνια... Μια ζωή ολόκληρη δηλαδή!!!

Καί τή ζωή αύτή τήν άκολούθησε πιστά έτοϋτο τό χιλιοκατηγορημένο ραβδί...
Θυμάμαι...
Τό μάθημα τής Πρακτικής Διδασκαλίας στή Σχολή Άρχιφυλάκων. Χειμώνας 

τοϋ 1921 στή γραφική Κέρκυρα...
Καντούνια καί μεσαιωνικά πανύψηλα σπίτια... Γαλάζια θάλασσα τριγύρω 

μέ τράτες καί ψαρόβαρκες... Ή  Μπάντα στους δρόμους... Καντάδες στά σοκάκια... 
’Έρωτας στά πάρκα καί κάτω άπ’ τά λουλούδιασμένα παρτέρια...Βενετσάνικα Μέ
γαρα, καί πανέμορφοι κήποι... Ναοί κατάλευκοι... κι’ ό Ά γιος Σπυρίδωνας στή μέση, 
-φρουρός άκοίμητος τοϋ αγαπημένου νησιοΰ Του...

Τότες πρωτοεμφανίστηκεν ό πρώτος, κομψός καί εύσταλής πόλισμαν, μέ τό 
σήμα υπηρεσίας στο χέρι, καταχειροκροτούμενος εδώ κι’ εκεί... 'Η πρώτη σελίδα τής 
πανίερης ιστορίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων...

Τότες πρωτακούστηκε καί τό πρώτο, γλυκόλαλο τραγούδι γιά τό ασήμαντο 
αύτό ξύλινο ραβδί... 'Ο έπιβλητικός πόλισμαν αρπάχτηκε στά φτερά ενός γαλάζιου 
θρύλου... ’Έγινε ό άρχοντας τοϋ παραμυθιοϋ... Χιλιάδες καρδιές έχτύπησαν γ ι’ αυ
τόν, καθώς εύθυτενής καί χαμογελαστός περιπολοΰσε στο νησί...

Κι’ οί αγαθοί Κερκυραΐοι, οί πανέμορφοι αύτοί τραγουδισταί καί κανταδόροι 
τής βιοπάλης, τον δέχτηκαν σάν τό Μεσία... Πολλές διαδόσεις παραμυθένιες τον τύ
λιξαν στά φτερά τοϋ ονείρου...Μά ανάμεσα σ’ αύτές ή πιο χαριτωμένη είναι έτούτη:...

Λέγανε δηλαδή, (καί σταυροκοπιόντουσταν. Μά τον Ά γ ιο ! ! !  Μά τον Ά γιο  
Σπυρίδωνα, μάθια μου! ! ! )  ότι ό νέος φρουρός τής τάξεως, κρατούσε, λέει, ένα μα
γικό ραβδί ("Ημαρτον Παναγία μου) τοχε, λέει, φυλαμένο στήν τσέπη τοϋ παντα
λονιού του... Κι’ όταν κυνηγούσε κάποιον τοβγαζε καί τόρριχνε (Σώσον Ά γ ιε  τούς 
ευσεβείς ! ! ! )  καί τότε (ώ ! τοϋ θάματος !) ό κυνηγημένος δέν μπορούσε νά γλυτώση. 
Μόλις έ'φτανε κοντά στο ραβδί, τά πόδια του παραλύανε, μάθια μου, οί δυνάμεις του 
τον έγκαταλείπανε καί άναγκαζότανε νά παραδοθή... ’Ίντα είναι ετούτο πάλι, ρωτά
γανε οί ξένοι πού τό μάθαιναν! ! !  Καί ή διάδοση αύτή έγραψε τον ωραιότερο πρόλογο 
τής ’Αστυνομικής Ιστορίας...·

’Ώ ! τό καϋμενούλη τό μαγικό μου ραβδί!!!... ’Ακόμα κοιμάται στο κρεβά
τι μου...

** *
Ή  άστυνομική ράβδος!!!... Ή  πρώτη καί ή άσφαλέστερη άμυνα τοϋ άστυ- 

φύλακα.
Είναι ή φύση τής δουλειάς του τέτοια... Παντού καί πάντα κινδυνεύει... Κάθε 

μέρα, κάθε νύχτα, κάθε ώρα συναντιέται μέ κακούς άνθρώπους. Κι’ άλλοτε άνταμώ- 
νεται μέ μιά θύελλα... Μ’ έναν άνθρώπινο άνεμοστρόβιλο καταμεσής τής πρωτευού- 
σης. 'Ωρκίστηκε νά προστατεύση τ ’ άγαθά τών συνανθρώπων του. Πώς όμως; 
Μονάχα μέ τά χέρια του; Τό πλήθος, πούναι πολλές φορές φανατισμένο καί ώπλι-
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σμένο μαζί, δεν συγκρατιέται μέ τά χέρια... Τότε μέ τό περίστροφο; Άλλα τό αίμα, 
πού θά χυθή; Οί αθώοι πού θά πέσουν; Έ  ! τότε... τί μένει;... "Ω! Μένει άκόμα κάτι..- 
Μένει ετούτο το περιφρονημένο ξύλο, πουναι καμμιά φορά το ξύλο τού Σταυρού γιά. 
τήν ’Αστυνομία...

Βέβαια κ ι’ ή χρήση τού γκλόπ γίνεται—όπως όλα τά πράγματα στην ’Αστυ
νομία—μέ τάξη και σέ αύστηρώς προκαθωρισμένες περιπτώσεις... Περιπτώσεις 
ανάγκης... Περιπτώσεις οδυνηρές, άλλά έπιβεβλημένες...

Χρειάζεται Διαταγή άνωτέρου γιά νά χρησιμοποιηθή το γκλόπ. Καί ή Δια
ταγή αύτή δίνεται μόνον έφ’ όσον «συντρέχει νόμιμος καί δεδικαιολογημένος λόγος». 
Κάτι σάν τήν κατάσταση άνάγκης τού Ποινικού Κώδικος.

Ά λλ’ όταν ό άστυνομικος υπάλληλος, ολομόναχος, βρίσκεται έν άμύνη καί 
δεν υπάρχει άνώτερος; Καί τότε μπορεί νά χρησιμοποιήση τό γκλόπ, έφ’ όσον δεν 
μπορεί νά κάνη άλλοιώς. Το ’ίδιο, όταν είναι μόνος του, καί έπιδιώκων νά συλλάβη. 
πολλούς κακοποιούς συγκεντρωμένους, άντιμετωπίζει «προφανή πρόθεση άντιστά- 
σεως». ’Αλλά καί τότε δέν τραβά το γκλοπ καί «όποιον πάρη 6 χάρος». Χτυπά μέ 
προσοχή σέ ώρισμένα μέρη τού σώματος καί ουδέποτε στο κεφάλι. Καί χτυπά δια- 
γωνίως καί τόσο μέχρι νά έκλείψουν οί λόγοι χρήσεως τής ράβδου του. Ποτέ πάρα 
πάνω.

’Επειδή όμως το γκλοπ χρησιμοποιείται σέ τέτοιες κρίσιμες στιγμές, πρέπει. 
άπαραιτήτως νά κρατιέται σφιχτά μέ τδνα χέρι, καί τάλλο νάναι ελεύθερο στή μέση- 
’Έτσι ορίζει ή Πρακτική ’Αστυνομία... όπως επίσης ορίζει ότι τόσον οί Άρχιφύ- 
λακες, όσο καί οί ύπαρχιφύλακες καί άστυφύλακες, είτε έν υπηρεσία, εϊτε έκτος 
υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένοι νά φέρουν πάντοτε μαζί τους τήν άστυνομική τους 
ράβδο. Καί πολύ σωστά.

Γιατί,. χωρίς αυτήν, δέν μπορεί νά κάνη ό άστυνομικος τή δουλειά του. Λένε, 
οτι «τό ξύλο βγήκεν άπ’ τον Παράδεισο». ’Εγώ δέν τό παραδέχουμαι αυτό. Μισώ 
τή βία. ’Αλλά, παρ’ όλα ταΰτα, νομίζω ότι αύτό τό ξύλο βγήκε πράγματι άπό κάποιο- 
παράδεισο. Γιατί αύτό προστατεύει καί σένα πού τό κρατάς, κι’ έκείνους πού κινδυ- 
δυνεύουν, καί τούς οποίους καλείσαι νά προστατεύσης. Είναι κατηγορημένο τό γκλόπ 
άπό πολλούς. Τό ξέρω. 9 χρόνια σχεδόν, ήμουν άστυφύλακας σέ διάφορα Τμήματα 
καί άκουγα καί έ'βλεπα. Είναι όπλο. Καί σάν όπλο—έ'στω άμυντικό—προκαλεΐ άντι- 
πάθειες. "Ομως όχι καλοί μου φίλοι... Αύτό τό ξύλινο ραβδί είναι ή άτομική βόμβα 
τής Κοινωνίας έναντίον τού όποιουδήποτε έγκλήματος. "Οταν άμύνεται ό άστυνο- 
μικός, δέν προστατεύει τον εαυτό του. Τήν έννομη τάξη καί τή Δικαιοσύνη φρουρεί- 
Γιά σκεφθήτε το κι’ αύτό λιγάκι...

** *
Ξημέρωσε...
Μικρά-μικρά καραβάνια οί έργάτες ξεκινάνε γιά τις δουλειές τους. ’Απέναντι 

τό βουνό, καίγεται άπ’ τις πρώτες κατακόκκινες ήλιαχτίδες. "Ενα πουλάκι στάθηκε 
στο πρεβάζι τού παραθύρου καί κελαηδάει...

Σηκώνομαι καί παίρνω τό γκλόπ άπ’ τό κρεβάτι μου καί τό τοποθετώ ψηλό
τερα άπ’ τό ρολόι... στήν κρεμάστρα... καί τό σκεπάζω μ’ ένα μεταξωτό πανί... Δέν 
τό βλέπω πιά.σάν ένα άχρηστο ξύλο... Μοιάζει μέ Σύμβολο... Σύμβολο Δυνάμεως 
τής Κοινωνίας... "Οπλο έναντίον των δυνάμεων τού κακού... "Οσοι φίλοι άστυνομικοι 
μέ διαβάζετε, άγαπήστε το μ’ όλη σας τήν καρδιά... τού άξίζει...

Σ. ΠΗΛΟΣ



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ πό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασή « ’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

—«Καί τΐ ένοιωσες;» ξαναρώτησεν ό γιατρός «τί ένοιωσες τότε; Σαν έμαθες 
δηλαδή ότι αυτοί δεν ήταν πραγματικοί σου γονείς ; ».

—«Αΐσθάνθηκα σαν να βρισκόμουνα σ’ ένα μεγάλο, σ’ ένα τρομακτικό κενόν» 
•είπεν ό Άλλέν Ρομπέρ μέ υπόκωφη φωνή. «Μου ήρθε ή επιθυμία νά*κάνω εμετό στο 
σταϋλο. Έκρύωνα πολύ, σαν νά είχα ψηλό πυρετό. Άποζητοϋσα τό θάνατο...».

—« ’Ήθελες νάσουνα νεκρός όπως ό Άνδρέας, έτσι δεν είναι; Τό προτιμούσες 
αυτό;...».

—«’Ά ! Ή ταν τυχερός ό Άνδρέας...».
—« ’Έτσι νομίζεις; Έ γώ πάντως πιστεύω ότι μάλλον θάθελε κι’ εκείνος νά 

βρίσκεται στη θέση του...».
—«Μά αν ζοϋσε, θάχε αύτός γονείς...».
—«Κι’ έσύ έχεις...».
—« ’Εμένα μου λέτε; ’Εμένα οί γονείς μου είναι κουκουβάγιες».
—«Γιατί τό λες αύτό;» ρώτησε ό γιατρός μέ άπορία «έχω την εντύπωση ότι 

είναι μετανοιωμένοι για δ,τι έγινε. Οί Ντεροΰ λυπούνται διότι δεν έχουν παιδί, καί 
■σύ γιατί δέν έχεις γονείς. ’Έχετε κι’ οί δυο άνάγκη άπό κάτι. Κι’ άφοϋ κι’ έκείνοι σέ 
είχαν άνάγκη θάπρεπε νά σοϋ φέρωνται καλύτερα κι’ οχι νά σέ φοβερίζουν ότι θά σέ 
κλείσουν σέ 'Ίδρυμα...».

—«Κάθε τόσο καί λιγάκι αύτό μοϋ έλεγαν».
—«Σέ μάλλωναν άκόμα γιατί έσπαζες τη φωτογραφία του Άνδρέα; Έ τσι 

δέν είναι; Την έλεγαν: «οικογενειακό ένθύμιο...».
—«Είχαν γεμίσει τό σπίτι μέ τέτοια πορτραϊτα τοϋ Άνδρέα...».
—«Έ χει καλώς. ’Αλλά τό αμάξι; Γιατί τό χάραζες; ’Ήθελες νά τό καταστρέ-

Ψί)ζ;- » ·
—«Ποιο νά καταστρέψω; Αύτό δέν ήταν άμάξι. Ή ταν ένα παμπάλαιο, άχρη

στο αύτοκίνητο, χωρίς κινητήρα καί φρένα. ’Ήταν τοποθετημένο στη σιταποθήκη, 
κ ι’ έμεναν μέσα κόττες...».

—«Λοιπόν;...».
—«Τί λοιπόν; Άπλούστατα έγραφα τονομά μου» είπε ό Άνδρέας μέ σκληρή 

■φωνή. «Τόγραφα πάνω στις τέσσερις πόρτες του. Έγραφα τονομά μου. Γιατί έχω 
κ ι’ έγώ όνομα, όπως όλος ό κόσμος...».

—«"Οπως όλος ό κόσμος» έπανέλαβεν άφηρημένα ό γιατρός, ένω ό μικρός 
Άλλέν συνέχιζε μέ πείσμα!

—«"Ολα εκεί μέσα ήταν δικά τους. Είχαν τόσα καί τόσα ακριβά πράγματα. Τί 
τό ήθελαν αύτό τό σαράβαλο: Σέ τί τούς χρειαζότανε;..».

'Ο γιατρός κούνησε τό κεφάλι του συγκαταβατικά:



5076 Q. Cesbron—Μετάφρ. « ’Αστυνομικών Χρονικών»

—«’Έχεις δίκηο» απάντησε. «Ά λλα μην ξεχνάς δτι δταν κανείς γεράση δλα 
τού φταίνε—έστω—Για πές μου τώρα, πώς περνάς στο ’Ορφανοτροφείο;...».

—«’Έτσι κ ι’ έτσι...».
—«Βλέπεις μήπως δνειρα τή νύχτα; ’Απόψε, παραδείγματος χάριν, τί (ονει

ρεύτηκες-;...».
Τδ πρόσωπο τοϋ Ρομπέρ άπότομα σκοτεινιάζει... Σκοτεινιάζει σάν τον Ού- 

ρανό πού μένει δίχως ήλιο. Τά μάτια του λάμπουν παράξενα. Γυαλίζουν, δπως τά 
μάτια ενός άρρωστου ζώου...

« ’Απόψε» είπε μέ φωνή βραχνή «ώνειρευόμουν δτι ήμουν τυχερός»...................

Είναι Παρασκευή πρωί... Καί μέσα στο ιατρείο τοϋ Κλεράν έπικρατεΐ μεγάλη 
κίνηση. 'Ο γιατρός μέ τούς βοηθούς τοϋ Ντανφέρ καί τις έπιβλέπουσες άδελφές έχουν 
συνεδρίαση. Ταξινομούν τούς φακέλλους των παιδιών πού έξητάσθησαν αύτήν τήν 
’βδομάδα, τούς έρευνοΰν, τούς μελετούν προσεκτικά καί άποφασίζουν γιά τήν τύχη 
καθενος παιδιού χωριστά. ’Άλλα άπ’ αύτά θά τοποθετηθούν σέ μιάν οικογένεια, άλλα 
θά μπουν σέ μιά χειρονακτική δουλειά, άλλα θά σταλούν σέ οικοτροφεία γιά νά έκπαι- 
δευθοΰν καί πάλιν, άλλα θά κλειστούν σέ κέντρα έκμαθήσεως, ή σέ άσυλα, δταν ή 
κατάστασίς τους είναι άπελπιστική, καί άλλα θά παραμείνουν στο Ντανφέρ γιά παρα
τήρηση καί θεραπεία. 'Ο γιατρός Κλεράν—δπως δλες τις Παρασκευές—είναι νευρικός, 
καί, κάθε τόσο καί λιγάκι, διαμαρτύρεται :

—«Σύμφωνοι. ’Αλλά μέ τ ί πιστώσεις θά γίνουν δλα αύτά; Χρειάζονται πιστώ
σεις, πολλά λεφτά—πού νά τά βρούμε; Ά ς  είναι. Ά ς  άρχίσουμε μ’ αύτή τή φωτογρα
φία. Ποιά είναι ή μικρή;...».

—«Μουνιέ Ροβέρτα» άπαντα ή άδελφή. «Είναι τό κορίτσι πού άπεπειράθη ν’ 
αύτοκτονήση τρεις φορές, γιατρέ......

—«Καί ή διανοητική της κατάσταση;...»
—«Συγκεχυμένη. Σ’ ένα τέστ παρουσιάζεται ισορροπημένη, σ’ άλλο άνώ-

μαλη...».
Μιά άλλη άδελφή συμπληρώνει :
—«Είναι λίγο νωχελής, γιατρέ μου. Καί ματαιόδοξη. Πλέκει είκοσι πόντους, 

κι’ υστέρα άφήνει τό πλεκτό της καί ονειροπολεί. ’Άλλοτε πάλι διαβάζει σοβαρά 
βιβλία, γιά νά δείξη δτι είναι μορφωμένη...».

«...Δηλαδή, μέ άλλα λόγια» λέει ό γιατρός Κλεράν «θά μπορούσε νά ήταν μιά 
γοητευτική καί άξιαγάπητη κόρη, αν είχε οικογένεια. Μά δυστυχώς δέν έχει. Αύτό 
είναι τό κακό. Είναι ένα άπό τά πολλά ναυάγια... Καί ποιά έργασία προτιμά; Τί θέλει 
νά κάνη;...».

—«"Οταν τή ρώτησα, γιατρέ μου», εϊπεν ή άδελφή, μοΰ άπάντησε: «Δέκα φορές; 
μέ άσκήσεις καί πειράματα, προσπαθήσατε νά βρήτε τήν κλίση μου, καί δέν τό κατα
φέρατε, εσείς οί σοφοί. Πώς θέλετε λοιπόν νά ξέρω εγώ ;...» .

—«Καλά. Καλά. Νά ξανάρθη τήν άλλη Παρασκευή. Έ ν τώ μεταξύ κυττάξτε 
στο Πρακτορείο τών Παρισίων, μήπως μπορέσετε νά τής βρήτε καμμιά καλή οικο
γένεια νά τήν άναλάβη. 'Η έπομένη τώρα...».

—«Μουρσελέν Άδριανή».
—«Τί έκανε αύτή;».
—«Χθές δραπέτευσε άπό τό Άβυνιόν».
—«Πολύ καλά έκανε...».
—«Ναί, άλλά μετά δυο μέρες μάς τήν ξαναφέρνουν» λέγει άναστενάζοντας ή 

άδελφή. «Καί δέν είναι μόνον αυτό. 'Υπάρχει καί κάτι άλλο, πιο σημαντικό. Είναι, 
δηλαδή έγκυος, καί έχει άνάγκην προστασίας...».



Χαμένα σκυλιά, χωρίς περιλαίμιο 5077

—«Θά μας διαλύσουν τδ "Ιδρυμα» επεμβαίνει ή άδελφή προϊσταμένη «έχουμε 
άκόμα τήν Μολέ Φραγκίσκα καί την "Αλμα Κωλέτ...».

—«Μά φεύγουν κι’ οί δυο την Τρίτη» ξαναλέει ή άδελφή, «ή μιά πηγαίνει στις 
άδελφές του Άρζαντέϊγ’ κι’ ή άλλη στήν Ιστία του Βερβίλ...».

—«Καλά-Καλά» τήν διακόπτει ό γιατρός. «Να τούς τό πητε όμως ξεχωριστά, 
γιατί διαφορετικά θά δραπετεύσουν μαζί, ώς τότε.... 'Η έπομένη...».

«Στιρλέν Μαρία. Ξέρετε εκείνη ή ψηλή ξανθειά πού...».
—«Ξέρω, ξέρω. Στο σημείο πού έφτασε δεν μπορούμε πιά νά κάνουμε τίποτε» 

Καλύτερα νά τήν στείλουμε σ’ ένα "Ασυλο... "Ας συνεχίσουμε...».
«Ρομπίν Έρνέστος, δεκατεσσάρων ετών. Δραπέτευσε 22 φορές. Κατηγορεΐται 

καί γιά κλοπή μοτοσυκλέττας...».
—«Οί 22 φορές πού δραπέτευσε δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Είχαν όλες τον 

ίδιο σκοπό: νά συναντήση τή νονά του. Μέ τήν μοτοσυκλέττα πού έκλεψε ξεκίνησε, 
άπ’ τήν Μασσαλία κι’ έφτασε στο Παρίσι μέσα σέ 4 μέρες. "Ηθελε νά συναντήση τή 
νονά του, γιατί δεν είχε νέα της, καί κόντευε νά τρελλαθή γ ι’ αυτό. Τον κατηγορούν 
γιά άστάθεια, άλλά νομίζω, άπεναντίας, ότι είναι όλως διόλου το άντίθετο».

—«Καί τί θά κάνουμε λοιπόν μ’ αύτόν;».
—«"Εγραψα σ’ αυτήν τήν νονά του, γιά νά μάθω αν θέλη νά τον πάρη. Περιμένω 

άπάντηση. 'Ο έπόμενος...».
—«Μαρσέλ ’Ιωάννης. Μικρός, άδύνατος. ’Αποτυχημένη υιοθεσία».
—« ’Ασφαλώς άποτυχημένη. Είναι ένα παιδί πού τό φόρτωναν κάθε μέρα μ> 

ένα σωρό ψέμματα, όπως τά περισσότερα παιδιά. Τούς λένε ψέμματα γ ιά  τον Άγιο- 
Βασίλη, γιά τή γέννηση τών παιδιών, γιά τά έμμηνα τών μικρών κοριτσών, γιά κάθε 
ζήτημα. Νομίζουν ότι έτσι τά προστατεύουν, οι άνόητοι. Είδα τούς θετούς γονείς τού 
Μαρσέλ, τήν περασμένη ’βδομάδα. "Αν τούς είχα γνωρίσει πριν δεν θά τούς έμπιστευό- 
μουνο ποτέ αύτό τό παιδί...».

—«Λοιπόν;...».
—«Θά δοκιμάσουμε νά τό τοποθετήσουμε σ’ άλλη οικογένεια. Θά γράψω εγώ 

ό ίδιος στον Διευθυντή τού Πρακτορείου..».
—«Καί γιά τον Άλλέν Ρομπέρ; Τί θά κάνουμε; Θά τον τοποθετήσουμε σέ 

άλλη οικογένεια;...».
—«Μ πά! "Οχι! Δέν θά τά καταφέρουμε. Είναι γνωστός σ’ ολόκληρη τήν πε

ριοχή, κι’ έχει άποκτήσει κακές συνήθειες. Θά τον τοποθετήσω λοιπόν στο Τερνερέ. 
’Εκεί θά γίνη άλλος άνθρωπος...».

-—«Στο Τερνερέ είπατε; "Α ! μάλιστα. Είναι τό κέντρο πού προτιμά ό δικαστής 
Λαμύ...».

—« ’Ακριβώς. Καί τό επισκέπτεται τακτικά. Θά τού τηλεφωνήσω άπόψε καί 
θά τού μιλήσω γιά τήν περίπτωση τού Άλλέν Ρομπέρ...».

Πίταν πιά άπόγευμα όταν ό γιατρός Κλεράν, βγήκε άπό τό κάτασπρο του 
βασίλειο. Διασχίζοντας τούς διαδρόμους τού ’Ασύλου είχε τήν εντύπωση ότι βρι
σκόταν σ’ ένα άγνωστό του μέρος. Κι’ ένοιωθε άνακούφιση γ ι’ αύτό.

Σταμάτησε στή μεγάλη αύλή τών άγοριών καί ξεχάστηκε κυττάζοντας μέ 
συμπάθεια τά παιδιά πού έτρεχαν καί έφώναζαν παίζοντας. Θυμήθηκε τότε τούς 
φακέλλους τους, πού τον άπασχόλησαν όλο τό πρωινό καί χαμογέλασε μέ καλωσύνη. 
Ό  φθινοπωριάτικος ήλιος τού φάνηκε θλιμμένος καί άνήμπορος νά ζεστάνη τή φύση, 
πού έμοιαζε ’κείνη τήν στιγμή μέ βασίλισσα πού όμορφοστολίστηκε γιά νά όδη- 
γηθή στήν λαιμητόμο. 'Η φύση αύτή περίμενε μέ δέος τον χειμώνα, πού πλησίαζε 
άγριεμμένος άπό μακριά. 'Ο άγέρας έκανε νά χοροπηδούν τά χαρτιά καί τά πεταγ- 
μένα φύλλα. "Υστερα άπό λίγο θά γινόταν παγωμένος καί κακός. (Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ

—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλ
ληλοι: Άνθυπστυνόμος κ. Γιαλακίδης Γεώργιος. Εις τούτον άπενεμήθη ό βαθμός τοϋ 
Ύπαστυνόμου Β' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοϋς συνταξίμου ύπηρεσίας. 
Άρχιφύλακες: Καραβάς Νικόλαος καί Ζωγραφάκης Σπυρίδων καί ’Αστυφύλακες: 
Άνεστόπουλος ’Ανάργυρος, Κανέλλος ’Αναστάσιος, Λανδράκης ’Αντώνιος, Τζερ- 
βάκης Δημήτριος καί Ήλιόπουλος Διονύσιος.

—Άπελύθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό άστυφύλαξ Λιά- 
πης Νικόλαος.

—Άπελύθη του ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου ό Άρχιφύλαξ Κολιώνης Νικόλαος.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών άπενεμήθησαν ΰλικαί καί 
ήθικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους: ώς άκολούθως:

"Επαινος καί υλική άμοιβή έκ τριακοσίων (300) δραχμών εις τούς Ύπαστυ- 
νόμον Α' κ. Κρΰον Βασίλειον καί Ύπαστυνόμον Β' κ. Κουβέλην Κώνστ. καί Ιπαινος 
καί υλική άμοιβή έκ διακοσίων (200) δραχμών εις τούς άρχιφύλακας Μαρκογιαν- 
νάκην ’Εμμανουήλ καί Άγγελήν Νικόλ., ύπαρχιφύλακα Τριανταφυλλόπουλον Νικόλ. 
καί άστυφύλακας Σεργεντάνην ’Ιωσήφ, Μπέλμπαν Κωνστ., Γκίνην Σπυρίδωνα, 
Φωτόπουλον Γεώργιον, Κοντέαν Δημοσθ., Κουτσολιάκον Παναγ., Παπαϊωάννου 
Βασίλ. καί Ψύρραν Δημήτριον, διότι ό πρώτος ώς σκοπευτής, προπονητής καί ’Αρ
χηγός της ’Αστυνομικής Σκοπευτικής Όμάδος καί οί λοιποί ώς σκοπευταί τής ιδίας 
Όμάδος, χάρις εις τάς καταβληθείσας άοκνους καί άξιεπαίνους προσπάθειας των καί 
έπιδειξάμενοι εξαιρετικόν ζήλον καί εργατικότητα έπέτυχον, συναγωνισθέντες έπι- 
τυχώς τάς σκοπευτικάς ομάδας τών ’Ενόπλων Σωμάτων καί τών κυριωτέρων ’Αθλη
τικών Σωματείων, τήν άνάδειξιν τής Όμάδος των ώς πρωταθλητρίας Ελλάδος 
1957, καί έντεϋθεν τήν έξύψωσιν τοϋ γοήτρου τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

'Ωσαύτως άπενεμήθη έπαινος εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Γεωρ- 
γακόπουλον Παντελήν, διότι, ούτος ώς έπόπτης τής ’Αστυνομικής Σκοπευτικής 'Ο
μάδος, συνέβαλε τά μέγιστα εις τήν έπίτευξιν τοϋ ώς άνω άποτελέσματος.

—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθησαν 
ΰλικαί καί ήθικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους, ώς άκολούθως: 
Άρχιφύλακα Δρούγαν Ίωάννην, έπαινος καί υλική άμοιβή έξ έκατόν πεντήκοντα 
(150) δραχμών καί άστυφύλακας Μπεζιλιώτην Γεώργιον καί Κάρνον Παναγιώτην, 
έπαινος καί υλική άμοιβή έκ διακοσίων (200) δραχμών εις τον πρώτον καί έπαινος 
καί υλική άμοιβή έξ έκατόν (100) δραχμών εις τον δεύτερον, διότι ούτοι έργασθέντες, 
μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών ύπηρεσίας έπέ
τυχον τήν άνακάλυψιν τού έπί τής οδού Δρυόπων έργαστηρίου πλαστογραφίας χαρ
τονομισμάτων τών 100 καί 500 δραχμών, τήν σύλληψιν τών δραστών καί τήν κατά- 
σχεσιν τών πειστηρίων τού άδικήματος.

'Ομοίως άπενεμήθη έπαινος εις τούς: 1) ’Αστυνόμον Β' κ. Σπανόν Κωνστ. καί 
2 ) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Παπανδρέου ’Αντώνιον, διότι ό μέν πρώτος ώς προϊστάμενος 
τής Ύπηρεσίας Διώξεως ’Εμπορίου Ναρκωτιών καί Πλαστογραφίας, έπέτυχε τήν 
πλήρη έξιχνίασιν τού άδικήματος τής παραχαράξεως, ό δέ δεύτερος, ώς προϊστάμενος



του fc)' Ιίαραρτήματος ’Ασφαλείας συνέβαλε εις τήν ανακάλυψήν καί σύλληψήν των 
παραχαρακτών.

*
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ
Άνταποκρινόμενοι είς σχετικήν παράκλησιν τοϋ Γενικού Επιτελείου Στρατοΰ 

(Δ/νσις 'Ιστορίας Στρατοΰ), άπεστείλαμεν αύτώ ολόκληρον τήν σειράν τοϋ περιο
δικού μας.

Είς άπάντησιν, έλάβομεν τό ύπ’ άριθ. 69/21/386568 άπό 22-7-57 έγγραφόν 
του, τό όποιον παραθέτομεν:

Π ρ ο ς
Τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν 

Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής
'Η Διεύθυνσις 'Ιστορίας Στρατοΰ εκφράζει τάς θερμάς ευχαριστίας της, διά τήν 

εύγενή προθυμίαν καί ταχύτητα μεθ’ ών άνταπεκρίθητε είς σχετικήν παράκλησιν 
ήμών. όπως άποστείλητε ήμΐν ολόκληρον τήν σειράν τοΰ έκδιδομένου παρ’ υμών 
περιοδικοΰ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».

Τό περιοδικόν ύμών άποτελεΐ άξιόλογον συμβολήν είς τό συγγραφικόν εργον 
ήμών, τής Στρατιωτικής 'Ιστορίας τής περιόδου Κατοχής—Δεκεμβριανών 1944.

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
’Α ντιστράτηγος

*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Μέ μεγάλη έπιτυχία συνεχίζονται πάντοτε τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής 
εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια έπεβλήθη πιά σάν εκπομπή εκλεκτής 
ποιότητος, ρυθμών καί ποικιλίας.

—Μέ τό γνωστό δίσκο : «'Αλιεϊς Μαργαριταριών» άνοιξε τό πρόγραμμα τής 
21/8/57, κατά τό όποιον μετεδόθησαν καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό, 
πάνω σέ ζητήματα άστυνομικοΰ, άλλά καί κοινωνικοΰ ένδιαφέροντος. Στο πρόγραμμα 
αύτό, στο όποιο έλαβαν μέρος ή Ρένα Βλαχοπούλου, ό Νίκος Γούναρης, ή Μάγια 
Μελάγια, ό Τώνης Μαρούδας, ή Γιώτα Λίδια καί ό Δ. Ζάχος, μετεδόθησαν διάφορα 
Ελληνικά, λαϊκά, μοντέρνα καί δημοτικά τραγούδια, καί δημοτικά τραγούδια, καθώς 
καί διδακτικό άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιο τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον 
Άρχιφύλακα Σπΰρο Πηλό.

*
Ευχάριστο, βελούδινο, απαλό τό πρόγραμμα τής 28/8/57, προκάλεσε ένθου- 

σιώδη σχόλια καί άρεσε πολύ. "Ηταν αφιερωμένο στή θάλασσα, μέ θαλασσινά τρα
γούδια καί σκίτσα άπ’ τήν θαλασσινή ζωή άπό τά παληά χρόνια μέχρι σήμερα. 
Θρύλοι καί ιστορίες, εικόνες καί στιγμιότυπα άπ’ τά νησιά μας, μαζί μέ όμορφη μου
σική υπόκρουση, συνέθεσαν ένα πανόμορφο σύνολον, πού συγκινοΰσε καί έτερπε.

• *
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
—Τήν 16/8/1957 είς τό Γήπεδον ’Αθλοπαιδιών τής ’Αστυνομικής Σχολής, 

έτελέσθη φιλικός άγων Βόλλεϋ μεταξύ τών ομάδων τών Σχολών 'Υπαστυνόμων καί 
Άρχιφυλάκων. Νικήτρια τοΰ άγώνος άνεδείχθη ή όμάς τής Σχολής Άρχιφυλάκων.

*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

κ. Θε ο φ .  Π α γ ο υ ρ τ ζ ή ν  άστυφύλακα.—Τό άρθρον σας διά τό «Κυ
πριακόν» είναι πατριωτικώτατον καί ενθουσιώδες. Τό περιεχόμενόν του όμως άνά- 
γεται είς τήν καθαρώς πολιτικήν σφαίραν καί τον χειρισμόν αύτοΰ άπό μέρους τοΰ 'Υ 
πουργείου ’Εξωτερικών.




