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•ΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Οί ’Αξιωματικοί καί οί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων
έπί τή έπετείω τής ονομαστικής έορτής τής Α . Μ. τοΰ
Βασιλέως των Ε λλή νω ν Π Α Υ Λ Ο Υ δράττονται τής
εύκαιρίας νά υποβάλουν εύλαβώς τάς εύχάς τω ν, ύπέρ
τής μακροημερεύσεως, τής εύημερίας καί τής ένδυναμώσεως ΑΥΤΟΥ καί νά έκδηλώσουν τά αισθήματα τής βα
θύτατης άφοσιώσεως καί λατρείας πρός τόν λαοφιλή
καί εύσεβέστατον ΑΝΑΚΤΑ.
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ
’ΆρΟρον τοϋ JO H N WASTON, Προέδρου Δικαστηρίων ’Α
νηλίκων έν ’Αγγλία άπό τοΰ 1936, δημοσιευθέν είς την έφημερίδα SUNDAY TIMES τοϋ Λονδίνου τής 9 - 3 - 1958.
Μετάφρασις Ύπαστυνόμου Α' κ. Κ Ω Ν . Δ . ΛΕΜΟΝΗ

Ό Λόρδος Sam uel, εις άρθρον του δημοσιευθέν είς την S unday Tim es έπΐ
τη 40η έπετείω άπό της ίδρύσεως των δικαστηρίων άνηλίκων, θέτει έν σοβαρόν
θέμα προς συζήτησιν : ’Αναφέρει τήν άξιοθρήνητον κατάστασιν τής έγκληματικότητος των άνηλίκων, καί έρωτα έάν τά δικαστήρια άνηλίκων έκπληροΰν τόν προο
ρισμόν των.
Ποιος όμως είναι ό προορισμός των; Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ή
επιβολή των άρμοζουσών, διά τά διαπραχθέντα εγκλήματα, ποινών, άλλ’ έ'χω την
γνώμην ότι δεν είναι ούτος. Τό κοινοβούλιον εχει γνωματεύσει ότι παν δικαστήριον,
όταν δικάζη άνήλικον, πρέπει να άποβλέπη κυρίως είς τό νά προστατεύση τούτον,
ή γνώμη δέ αυτή είναι σύμφωνος προς τό ύπέρτατον καθήκον παντός δικαστηρίου
να προστατεύη τήν κοινωνίαν.
Επομένω ς τά δικαστήρια άνηλίκων είναι επιφορτισμένα μέ εύρυτέραν καί
περισσότερον ζωτικήν ευθύνην. Πρέπει νά διαγιγνώσκουν τάς ήθικάς άνάγκας των
άνηλίκων καί νά καθορίζουν την. έφαρμοστέαν θεραπευτικήν καί έποικοδομητικήν
άγωγήν.
Δεν υποστηρίζω, βεβαίως, ότι όλοι οί άνήλικοι πρέπει νά τυγχάνουν τοιαύτης
μεταχειρίσεως. Δεν έ'χω προκατάληψιν προς τάς συγχρόνους έρεύνας περί των υπο
συνειδήτων τάσεων, άλλά παραδέχομαι ότι υπάρχουν άκόμη—ευτυχώς—ΰγιώς
σκεπτόμενα άλλ’ άτακτα παιδία. "Οταν εΐμεθα είς νεαράν ηλικίαν τά όρια μεταξύ
κακής συμπεριφοράς καί εγκλήματος είναι πολλάκις συγκεχυμένα καί ουχί σπανίως
νέοι καλών οικογενειών εύρέθησαν άκολουθοΰντες τήν κακήν οδόν. Είς τάς περιπτώ
σεις ταύτας ή άρίστη δυνατή θεραπεία είναι ή οικογενειακή έπίβλεψις καί όσον ταχύτερον τά δικαστήρια θέσουν τόν άνήλικον υπό τήν έπιμέλειαν τών γονέων του, τόσον
καλύτερα άποτελέσματα επιτυγχάνονται.
Είναι λυπηρόν, νομ,ίζω, άνήλικοι τοιαύτης κατηγορίας νά άποκτοϋν εγκλημα
τικόν μητρώον καί νά όγκοϋνται ουτω, έντελώς τυχαίως, αί έγκληματολογικαί
στατιστικαί. Τούτο είναι ζήτημα τό όποιον άναμφιβόλως θά έξετάση ή έπιτροπή
η συσταθεϊσα διά τήν άναθεώρησιν τής εργασίας τών δικαστηρίων άνηλίκων.
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John W aston—Μετάφρ. K. Αεμονη

Δεν είναι όμως δλοι οί γονείς άξιοι εμπιστοσύνης είς τοιαύτην έκτασιν. Πολλοί
δέν έχουν τό αίσθημα της εύθύνης. Πολλαί άπό τάς μάλλον σοβαράς περιπτώσεις
κακής συμπεριφοράς άνηλίκων οφείλονται πρωτίστως είς την έλλειψιν πειθαρχίας.
'Η πειθαρχία δέν είναι πλέον λέξις τής «μόδας»· σήμερον σπανίως κηρύσσεται και
σπανιώτερον έφαρμόζεται. Ή άποτυχία των γονέων νά επιβάλλουν τήν πειθαρχίαν
είς τα τέκνα των προέρχεται έν πολλοΐς άπό τήν ανικανότητα αυτοπειθαρχίας των
ιδίων.
'Η μεγίστη αιτία τής έγκληματικότητος δέν είναι πλέον ή πενία. Πιστεύω
ότι σήμερον σοβαρωτέρα αιτία είναι ή δυνατότης κτήσεως τόσον πολλών υλικών
άγαθών αντί τόσης μικράς προσπάθειας. Διά τήν άπόκτησίν των οΐ γονείς παραμε
λούν τά τέκνα τω ν ώς παράδειγμα άναφέρω τάς μητέρας αί όποΐαι εργάζονται έπί
πολλάς ώρας μακράν τής οικίας άνευ ούδεμιάς οικονομικής άνάγκης.
Ή τοιούτου είδους παραμέλησις τών τέκνων δέν άντισταθμίζεται διά τής πα
ροχής πολλών χρημάτων καί άκριβών δώρων είς ταΰτα. Τό άποτέλεσμα είναι ή δη
μιουργία άκορέστου όρέξεως τών νέων δι’ υλικά άντικείμενα καί ή προσφυγή τούτων
είς τήν κλοπήν διά τον κορεσμόν τής όρέξεως. Κατόπιν άκούομεν τούς γονείς νά λέ
γουν είς τά δικαστήρια :... «δέν ήμποροϋμεν νά καταλάβωμεν πώς έγινε τούτοΆ π ό τότε πού ήτο μικρός είχε πάντοτε δ,τι έζήτησε...».

***
'Η άποτυχία τής πειθαρχήσεως τών τέκνων είναι συνήθως καί συνέπεια τής
έλλείψεως οικογενειακού έλέγχου. 'Υπάρχουν βεβαίως περισσότεραι τής μιάς αίτίαι
διά τήν άποτυχίαν ταύτην, άλλ’ είναι ενδιαφέρον νά σημειώσωμεν .δτι ό έλεγχος
καθ’ εαυτόν είναι στενότατα συνδεδεμένος προς τό αίσθημα τής εύθύνης...’Εάν δέν
έχομεν προσωπικήν εύθύνην δι’ έν ζήτημα είναι ελάχιστα πιθανόν δτι θά έλέγξωμεν
τούτο. Δέν πρέπει συνεπώς νά παροραθή δτι κατέναντι τών μεγάλων πλεονεκτημάτων
τής ύπάρξεως εύρυτάτης κοινωνικής μερίμνης διά τούς νέους ίσταται ή έπικίνδυνος
τάσις ύπονομεύσεως τής εύθύνης τών γονέων διά τά τέκνα των, καί επομένως μείωσις τής άποφασιστικότητος τούτων νά άσκήσουν τον προσήκοντα έλεγχον.

***
Τό περισσότερον δμως λυπηρόν πρόβλημα τό όποιον άντιμετωπίζομεν είς
τά δικαστήρια άνηλίκων δέν είναι ούτε οί «παραστρατημένοι» ούτε οι άπειθάρχητοι
νέοι. Είναι έκείνοι οί όποιοι άπό ενωρίτατα έχουν χάσει τά αισθήματα τής άγάπης
καί τής άσφαλείας (love and security), τά όποια είναι βασικά διά τήν καλήν
άνάπτυξίν των καί τήν έλλειψιν τών οποίων ούδέν δύναται νά άναπληρώση.
Οί νέοι ούτοι είναι οί περισσότερον έγκληματικοί, άλλά, γενικώς είπεΐν, δέν
είναι τά έγκλήματά των τά όποια μάς συνταράσσουν, διότι ταΰτα είναι ώς έπί τό
πλεΐστον ανιαρά. "Ο,τι συνταράσσει καί τούς πλέον πεπειραμένους δικαστάς είναι
τό ήθικόν σκότος εντός τού οποίου άποδεικνύεται δτι άνεπτύχθησαν ούτοι.
Πώς δύναται έν παιδίον νά έχη τό αίσθημα τής άγάπης δταν οί γονείς αγαπούν
μόνον έαυτούς καί έχουν έπίκεντρον τών φιλοδοξιών των μόνον τήν κτήσιν υλικού
κέρδους; ’Ή είναι δυνατόν νά δημιουργηθή αίσθημα άσφαλείας είς οικογένειας, ώς
έκεΐναι τάς οποίας βλέπομεν μέ άηδή μονοτονίαν καθημερινώς είς τά δικαστήρια
άνηλίκων, δηλ. οικογένειας έν διαλύσει, είς τάς οποίας ή διά τά τέκνα άφοσίωσις είναι
άπελπιστικώς άνύπαρκτος, ή είς τάς οποίας αί εύαίσθητοι χορδαί τών τέκνων πλήτ
τονται καθημερινώς έκ τών ύβρεων τού ένός τών γονέων προς τόν έτερον, ή οικογέ
νειας μή διαλυθείσας τυπικώς είς τάς οποίας δμως ή μόνιμος κατάστασις τών μεταξύ
τών γονέων συγκρούσεων δημιουργεί τό ερώτημα εάν δέν θά ήτο καλύτερον, προς
τό συμφέρον τών τέκνων, νά εΐχον διαλυθή;
Δυνάμεθα νά έκπληττώμεθα εάν οί νέοι ούτοι καταφεύγουν είς τό ψεύδος καί

Δικαστήρια καί ανήλικοι έγκληματίαι
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τήν άπάτην; εάν περιπλανώνται εις την οδόν καί υποκύπτουν εις τούς πειρασμούς
ταύτης; εάν οί διδάσκαλοί των δηλοΰν ενίοτε δτι οί νέοι ούτοι δεν δύνανται νά δια
κρίνουν τό ορθόν άπό τοϋ εσφαλμένου;

***

Τοιούτου είδους νέοι συνωθοΰνται εις τά δικαστήρια άνηλίκων καί εύρίσκομεν
καί ήμεΐς δτι είναι ορθόν καί άναγκαϊον, μετά τήν πάροδον πεντήκοντα έτών λειτουρ
γίας, νά έπανεξετασθή ή εργασία των δικαστηρίων τούτων, αί δυνατότητες τάς
οποίας παρέχουν καί ό τρόπος της λειτουργίας των. Νά έξετασθή π.χ. έάν είναι ορθόν
ή μη τό δτι εις τήν χώραν ταύτην οί νέοι άπό τοϋ 8ου έ'τους της ήλικίας των υπέ
χουν ποινικήν εύθύνην.
Περισσότερον δμως ένδιαφέρουσαι, παντός τρόπου αγωγής, είναι αί αίτίαι
καί όρθώς ό λόρδος Sam uel διαγιγνώσκει μόλυνσιν της κοινωνικής άτμοσφαίρας
έξ έπιδράσεως παν άλλο ή πνευματικών, μόλυνσιν δηλ. προερχομένην έκ τής πλεονε
ξίας, τής άσελγείας καί τής έξαχρειώσεως των δύο παγκοσμίων πολέμων.
Ή κάθαρσις τής άτμοσφαίρας ταύτης είναι έργον ύπεοβαΐνον τάς δυνατό
τητας των δικαστηρίων άνηλίκων. Δεν δυνάμεθα εις τήν περιωρισμένην σφαίραν τής
άρμοδιότητός μας νά θεραπεύσωμεν τήν τόσον μεγάλην άσθένειαν τής κοινωνίας.
Τοΰτο δμως δεν σημαίνει δτι μοναδικόν μας έργον πρέπει νά είναι ή έπίδειξις αύστηρότητος ή έπιεικίας. Πρέπει, άποδεχόμενοι τήν ύπάρχουσαν κατάστασιν, νά έκτιμώμεν τάς διαφόρους αιτίας καί νά προσπαθώμεν νά έπανορθώσωμεν δ,τι έχει χαθή.
Νά ένσταλάξωμεν πειθαρχίαν δπου δεν υπάρχει πειθαρχία, νά έπιβάλωμεν χαλιναγώγησιν δπου ύπάρχει άκολασία, νά έμπνεύσωμεν άγάπην καί άσφάλειαν δπου
άμφότεοαι είναι άνύπαρκτοι.
Τό έργον μας είναι τραγικόν άλλά καί παρήγορον έπειδή εις τά παιδία ταϋτα
ύπάρχει καί αγνόν ύλικόν τό οποίον άναμένει νά έλθη εις τήν επιφάνειαν έξαγνισμένον καί κατειργασμένον. Διαγιγνώσκομεν εις ταϋτα θάρρος καί καρτερίαν, άφοσίωσιν καί μαχητικότητα καί εις πολλά μίαν βασικήν εντιμότητα ή οποία λάμπει
διά μέσου δλων των ψευδών καί τών άπατών.
γκην βοήθειας. Ή άρίστη δυνατή συνεισφορά τών δκαστηρίων άνηλίκων διά τήν έξυγίανσιν τής κοινωνικής άτμοσφαίρας τοϋ μέλλοντος είναι ή διάγνωσις καί ύποστήριξις τών έχόντων άνάγκην βοήθειας άνηλίκων.
(ΕΙς τό προσεχές «Α Ν Η Λ ΙΚ Ο Ι Κ Α Ι Ε Γ Κ Λ Η Μ Α ΤΙΚ Ο Τ Η Σ »—«Τό πρό
βλημα τής ευθύνης»—υπό τον R. A . B U T L E R , 'Υπουργού ’Εσωτερικών).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

MODUS OPERANDI
(ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΣ)
-

Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ Αντιστράτηγου κ. Α ΤΣΕΡΛ Ε Τ'
ΈπιΟεωρητοϋ τής ’Αγγλικής ’Αστυνομίας, κατά πλήρη με- τάφρασιν τοϋ τ. ’Αστυνόμου κ. Γ . Ι Γ Γ Λ Ε Ζ Α Κ Η

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Π ρόλογος.
Α' . ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

I . Ειδικά καθήκοντα τής ’Α στυνομίας έν σχέσει πρός τό έγκ λη μ α .
α) Πρόληψις εγκλήματος, β) Σύλληψις τοϋ δράστου επ’ αύτοφώρφ. γ ) Καταδίωξις τον δράστου.

I I . Σημεία ά νιχνεύσ εω ς ά γνω στω ν έγκ λη μ α τιώ ν.
α) Ποια ή προσβλ.ηθεΐσα περιουσία, β) Περιγραφή τοϋ δράστου (εάν νπάρχη τοιαύτη). γ ) Μεθοδικότης ( χρησιμοποιηθεισα μέθοδος υπό τοϋ έγκληματίου).

I I I . Μ εθοδικότητες.
α) Τάξις προσώπου και ιδιοκτησία προσβληθεϊσα. β) Τρόπος εισόδου καί τρόπος
προσεγγίσεως. γ ) Χρησιμοποιηθέντα μέσα, δ) Ποιος ό αντικειμενικός σκοπός
τοϋ έγκληματίου. ε) 'Ημερομηνία καί ωρα. στ) Έπιδειχθείς παρά τοϋ δράστου
χαρακτήρ, προφάσεις, ζ) Ποιον επάγγελμα έπροφασίσθη. η) Συνεργοί (εάν
νπάρχονσιν). θ) Μεταφορικά μέσα, ι) Χαρακτηριστικοί πράξεις.

Π ρόλογος.
Έ ν τώ βιβλιαρίω μου τούτω ένδιαφέρομαι κυρίως περί τής κατηγορίας των
κλεπτών, καίτοι βεβαίως αί υπό άλλης κατηγορίας έγκληματιών χρησιμοποιούμεναι
μέθοδοι ευκόλως δύνανται νά έξερευνηθώσιν κατ’ αναλογίαν πρός τό ύπ’ έμοΰ προτεινόμενον σύστημα.
Έ άν συμβουλευθώμεν τάς έγκληματολογικάς στατιστικής βλέπομεν ότι
έκ τοϋ συνόλου τών άδικημάτων 50 % περίπου καταλαμβάνει τό έγκλημα τής
κ λ ο π ή ς, έσκέφθην δέ ότι έάν έπιτύχωμεν έν τή προσπάθεια τής καταστολής
τής κλοπής, θά άφαιρέσωμεν τό βαρύ έκεϊνο φορτίον όπερ έπικάθηται έπί τών ώμων
τής ’Αστυνομίας. Είναι άξίωμα γνωστόν εις πάντα άστυνομικόν ότι ένδείκνυται ή
όσον τό δυνατόν ταχύτερον σύλληψις τοϋ κλέπτου, ευελπιστώ δέ ότι θά δυνηθώ διά
τών κατωτέρω έκτιθεμένων νά διευκολύνω τό έ'ργον τοϋ αστυνομικού καί ακριβώς
εις τό σημεϊον έκεϊνο εις τό όποιον υστερεί, ήγουν τής μή άπωλείας χρόνου κατά
την δίωξιν τών κλεπτών.
Μία καλή έναρξις τής καταδιώξεως (έξερευνήσεως) θά καταστήση τον άστυ
νομικόν ικανόν εις τό νά τεθή έπί τά ϊχνη τοϋ κλέπτου, έάν δέ ή άνίχνευσις γίνη βάσει
ευφυών κατευθυντηρίων γραμμών, δέν θά εΰρεθή εις την δυσάρεστον θέσιν νά «χάση
την ύπόθεσιν» δι’ έλλειψιν πείρας.
Έ άν εις τόν άστυνομικόν χορηγηθώ σι τά βοηθητικά μέσα καί όδηγίαι έπί
τή βάσει τών οποίων θά γνωρίζη π ώ ς πρέπει νά άνακρίνη καί τ ί ν’ άναζητή, τόσον
ή κοινωνία όσον καί ή άστυνομική υπηρεσία έν τέλει θά αΐσθανθώσι τά εύργετικά
άποτελέσματα. Μακράν άπέχωμεν άπό τοϋ νά ίσχυρισθώμεν ότι έν τώ βιβλιαρίω
μας τούτω έξαντλοϋμεν τό θέμα μας, πλήν όμως νομίζομεν ότι έξυπηρετοΰμεντόν
σκοπόν μας έάν δυνηθώμεν νά δώσωμεν μικράν τινα βοήθειαν εις τόν έργατικόν
πρωτόπειρον άστυνομικόν, διά τής διατυπώσεως σκέψεων ώς έξ ένστικτου γνω
στών εις πάντα πεπειραμένον άστυνομικόν, πλήν όμως μή διατετυπωμένων μέχρι
σήμερον.
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A' . ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΙΣ TOY ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Λέγοντες «αστυνομικήν υπηρεσίαν» εννοούμε-; τήν προστασίαν τής ζωής
καί την διαφύλαξιν τής περιουσίας το>ν πολιτών. Ό γενικός ούτος ορισμός, κατά τήν
άντίληψιν τοϋ κοινού, σημαίνει τήν έκτέλεσιν ώρισμένης υπηρεσίας έκ μέρους των
πολιτών έκείνων, τών μισθοδοτουμένων ύπό τοϋ κράτους διά τήν διατήρησιν τής
ευταξίας προς όφελος τοϋ κοινωνικού συνόλου. Έ κ τής ένασκήσεως τών άστυνομικών καθηκόντων άνακουφίζεται ό πολίτης από τήν φροντίδα ήν είχε κατά τούς
παλαιοτέρους χρόνους ώς προς τήν διαφύλαξιν τής περιουσίας του καί τής προστα
σίας τής ζωής του. Καί ταϋταμένόσον άφορα τά γενικά καθήκοντα τ ή ς ’Αστυνομίας.

I.
Ειδικά καθήκοντα τής ’Αστυνομίας εν σχέσει προς τό
έγκλημα.
Έ άν όμως άσχοληθώμεν ώς προς τά καθήκοντά της τά σχετιζόμενα μέ τό
έγκλημα, έχομεν τάς εξής τρεις περιπτώσεις (υποδιαιρέσεις):
α) Τήν πρόληψιν τοϋ εγκλήματος, β) Τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τοϋ άδικοπραγοΰντος. γ ) Τήν καταδίωξιν τοϋ δράστου,
α ) Π ρόληψις τοϋ έγκλήματος.
Τό ιδεώδες πάσης αστυνομικής υπηρεσίας είναι ή έλλειψις έγκληματικότητος. Τοϋτο έν πολλοϊς έξαρτά.ται από τήν κατάλληλον έπιλογήν τών αστυνομικών
έκείνων τών στρατολογουμένων διά τήν έκτέλεσιν τών άστυνομικών καθηκόντων.
Πολλάκις ή ’Αστυνομία, ώς έκ τής ανικανότητάς της εις τό νά καταδίωξη έγκαίρως άτομόν τι δπεο διέπραξε έν άδίκημα, λόγω τοϋ άκαταδιώκτου τό ένθαρρύνει εις
τήν διάπραξιν καί πάλιν νέου άδικήματος. "Οταν δέ τό ούς είρηται άτομον διαπράξη
καί άλλο άδίκημα αναγκάζεται προς άποφυγήν τυχόν άνακαλύψεως νά μεταβή άπό
πόλεως είς πόλιν καί οΰτω έξελίσσεται εις κινούμενον καθ’ έξιν έγκληματίαν καί
φθάνει είς τό σημεΐον ώστε νά άποζή άπό τό προϊόν τών άδικημάτων του.
Δεν κρίνομεν ά.σκοπον νά παρατηρήσωμεν έν προκειμένω τάς παρουσιαζομένας δυσκολίας, Αόγω τής διασπορας τών άστυνομικών δυνάμεων καί τών δυσκο
λιών τών παρουσιαζομένων κατά τήν διανομήν τών δελτίων καταζητούμενων, ό
έγκληματίας πολλάκις διαφεύγει. 'Η μή σύλληψίς του δέον ν’ άποδοθη είς τήν έλλειψιν γνώσεως τών ύπ’ αύτοϋ χρησιμοποιούμενοι μεθόδων. Διά τήν δίωξιν τών
«κινουμένων» έγκληματιών τυγχάνει απαραίτητος ή συνεργασία μεταξύ τών δια
φόρων έν διασπορα καθ’ άπαν τό Κράτος ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών,
β ) Σ ύ λλη ψ ίς τοϋ δράστου έπ ’ αύτοφ ώ ρω .
Δεν είναι ανάγκη νά έπεκταθώμεν ώς προς τό ζήτημα τής έπ’ αύτοφώρω συλλήψεως τών κακοποιών. Μετά τήν πρόληψιν τών άδικημάτων έρχεται πρώτον κα
θήκον τής ’Αστυνομίας τουλάχιστον ή έπ’ αύτοφώρω σύλληψίς τών έγκληματιών,
πλήν όμως έν τή πράξει μακράν άπέχομεν άπό τοιαύτην τινά εύτυχή κατάστασιν
πραγμάτων καί έρχόμεθα είς την,
γ ) Κ αταδίω ξις τοϋ δράστου.
Έ δώ έχει τον λόγον ή άστυνομική έπιστήμη, ήτις πρέπει νά φθάνη είς τό
ΰψιστον σημεΐον άποδόσεο^ς όταν ό έγκληματίας δεν είναι γνωστός.

II. Σημεία άνιχνεύσεως άγνωστων έγκληματιών.
’’Ε πί τριών (3) κυρίως σημείων στηριζόμεθα διά τήν άνίχνευσιν τών άγνώστων
εγκληματιών.
α) Ποια ή προσβληθεΐσα περιουσία, β) Περιγραφή τοϋ δράστου (έάνύπάρχη
τοιαύτη). γ ) Μεθοδικότης (χρησιμοποιηθεΐσα μέθοδος ύπό τοϋ έγκληματίου).
Καί όσον μέν άφορα τήν πρώτην περίπτωσιν ( π ο ι α ή π ρ ο σ β λ η θ ε ΐ σ α
π ε ρ ι ο υ σ ί α ) κατά, κανόνα μάς είναι δυνατόν νά έχωμεν κατάλογον τών κλαπέντων άντικειμένων, πλήν όμως έκρινα άναγκαΐον νά έχωμεν έκ μέρους τοϋ προα-
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νακριτικοϋ υπαλλήλου, τοϋ επιφορτισμένου διά την καταδίωξιν τοΰ εγκλήματος, τάς
έξης δύο υποδιαιρέσεις :
1) Ποια έκ των κλοπιμαίων είναι ευκόλως άναγνωρίσιμα (π. χ. όταν ύπάρχουσιν ειδικά σημεία). 2) Ποια έξ αυτών δεν άναγνωρίζονται ευκόλως.
Έ πεξηγώ ν λεπτομερειακώς τήν (α) ύποδιαίρεσιν εννοώ τά άντικείμενα τά
όποια συνήθως περιγράφομεν είς τά «δελτία άναζητήσεως κλοπιμαίων» καί ών ή
άναγνώρισις λόγω τής ύπάρξεως ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών είναι εύχερής παρ’
οίουδήποτε καί άνευ τής συνδρομής άλλης τίνος βοήθειας.
« Π ε ρ ι γ ρ α φ ή κ α τ α ζ η τ ο υ μ έ ν ο υ δ ρ ά σ τ ο υ». Συνήθως κατά
τήν περιγραφικήν σήμανσιν καταζητουμένου τίνος άναγράφομεν το ύψος, ήλικίαν,
χροιάν κόμης, χροιάν προσώπου, ενδυμασίαν, λαλιάν, τρόπους χαρακτηριστικούς
καί τό βάδισμα. Είναι όμως γνωστόν ότι μεγάλη συναντάται δυσκολία έν τή πράξει
διά τήν βεβαίωσιν ταυτότητος καταζητουμένου τίνος βάσει χαρακτηριστικών του
απλώς. Ούχί σπανίως έλλείπει εστοί καί ή ατελής περιγραφή τών χαρακτηριστικών
τοϋ καταζητουμένου καί ώς έκ τούτου τό μόνον τό όποιον μάς μένει ώς έ'νδειξις
διά τήν έναρξιν τής άνιχνεύσεως είναι ή περιγραφή τών κλοπιμαίων δι’ ών είναι
ένδεχόμενον έν τέλει νά έπιτύχωμεν τήν σύλληψιν τοΰ κλέπτου. Έ ν πάση περιπτώσει είναι άδύνατον νά έπαναπαυθώμεν μόνον είς δοθεΐσαν ήμΐν περιγραφήν κα
ταζητουμένου τίνος έκ μέρους τυχαίου τίνος παρατηρητοϋ (μάρτυρος), διότι ώς έκ
πείρας γνωρίζομεν είς 10 τοΐς εκατόν άνέρχονται συνήθως τά θετικά άποτελέσματα καί ώς είναι έπόμενον μικρά είναι ή παρεχομένη συνδρομή κατά τήν έξιχνίασιν τών άδικημάτων. Θά ήδύνατό τις νά προσθέση ότι ή φωτογραφία συντελεί είς
συμπλήρωσιν τής περιγραφής τών χαρακτηριστικών άτόμου τινός, άλλ’ είναι έπίσης
γνωστόν ότι ούχί συχνάκις μάς δίδεται ή ευκαιρία νά τήν χρησιμοποιήσωμεν. Είς
τάς πλείστας οθεν τον περιπτώσεων ή περιγραφή τοΰ καταζητουμένου συντελεί διά
τήν διενέργειαν τής άναγνωρίσεως ταυτότητος διά τής συγκρίσεως (άντιπαραβολής).
Έ κτος τών δύο προμνησθέντων υποδιαιρέσεων ή σπουδαιοτέρα κατά τήν
γνώμην ήμών είναι ή μέθοδος δι’ ής διαπράττεται άδίκημά τι. Αΰτη συντελεί
είς τήν άνακάλυψιν τών δραστών. Ά παοαιτήτως όμως πρέπει νά κατανοηθή
ή έ'ννοια τών μεθοδικοτήτων ώς καί ή άξια των.

III. Μεθοδικότητες.
«Μεθοδικότητα» λέγοντες έννοοΰμεν τά κατωτέρω δέκα (10) σημεία:
α) Τάξις προσώπου καί ιδιοκτησία προσβληθεΐσα.
β) Τρόπος εισόδου, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ τρόπου προσεγγίσεως.
γ ) Χρησιμοποιηθέντα μέσα (έργαλεΐα).
δ) Ποιος ό άντικειμενικός σκοπός τοΰ έγκληματίου (π.χ. άναζητεΐ άποκλειστικώς χρήματα, ή κοσμήματα κλπ).
ε) 'Ημερομηνία καί ώρα.
στ) Έ πιδειχθείς παρά τοΰ δράστου χαρακτήρ, προφάσεις,
ζ) ΓΙοΐον έπάγγελμα έπροφασίσθη.
η ) Συνεργοί (έάν ύπάρχουσιν).
θ) Μεταφορικά μέσα.
ι) Χαρακτηριστικαί πράξεις (π.χ. δηλητηρίασις κυνός κλπ.).
Δ ι’ έκαστον έκ τών 10 σημείων θά βεβαιώται ό ένεργών τήν άνάκρισιν
άξιωματικός. Είς τήν ένέργειάν του ταύτην θά προβαίνη διά νά δύναται νά
καταχωρή τήν ύπό τοΰ δράστου είδικώς χοησιμοποιηθεΐσαν μέθοδον,
α ) Τάξις προσώ που και Ιδιοκτησία προσβληθεΐσα.
Ώρισμένη τάξις κλεπτών προσβάλλει ώρισμ,ένην κατηγορίαν ιδιοκτησίας,
καθ’ όν χρόνον άποφεύγει νά προσβάλλη άλλην. Διά τήν όσον ένεστι βελτίστην άπόδοσιν τών μεθοδικοτήτων, δέον ό συμπληρών τό δελτίον διαπραχθέντος άδικήματος
νά άναγράψη έπακριβώς τόσον τήν τάξιν τοΰ προσώπου όσον καί τήν προσβληθεί-
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σαν ιδιοκτησίαν καί κατά τρόπον μή άφίνοντα άμφιβολίαν εις οίονδήποτε αναγνώ
στην της έγγραφης του ώς προς τό άντικείμενον τοΰ αδικήματος. Γενικότητες εκ
φράσεων ώς π.χ. «οίκημα» ας άποφεύγεται τιθεμένων καταλληλοτέρων έπεξηγηματικών ορισμών ώς π.χ. επαυλις, πτωχική κατοικία κλπ. ’Εάν ό άκριβής προσδιο
ρισμός είναι αδύνατος άς άναγράψωμεν ώς έξης δι’ άριθμών π.χ. Ξενοδοχεϊον (1)
Ξενοδοχεϊον πρώτης τάξέως, Ξενοδοχεϊον (2), κλπ.
β ) Δ ιά ποιου τρόπου κατορθοϋται ή είσοδος.
Πρέπει νά γίνεται άκριβής άναγραφή π.χ. διά τοΰ παραθύρου, θύρας, συνε
χομένων οικοδομημάτων, όοοφής κλπ. καί έτι μάλλον διά τής λεπτομερεστέρας
διατυπώσεως τοΰ τρόπου εισόδου π.χ. οπισθίου παραθύρου, έμπροσθίου θύρας,
πρώτου διαμερίσματος κλπ.
γ ) Χρησιμοποιηθέντα μ έσα.
Έ ν τή προκειμένη περιπτώσει δέον νά είμεθα σαφείς άπολύτως, διαπιστοΰντες
την μέθοδον δι’ ής ό εγκληματίας έπέτυχε νά φθάση τό σημεΐον τής εισόδου. Μεθ’ ό
θά άναγράψωμεν ποια εργαλεία έχρησιμοποίησεν.
δ) Ποιος ό άντικειμενικός σκοπός εισόδου.
Ή προσβληθεΐσα περιουσία θά υποδιαιρείται: 1) Εις την ευκόλως παρ’
οίουδήποτε αναγνώστου «δελτίου κλαπείσης περιουσίας» άναγνωρίσιμον καί 2)
εις τήν μόνον παρά τοΰ παθόντος άναγνωρίσιμον. ’Επίσης εάν άνεζήτει π.χ. χρή
ματα ή κοσμήματα κλπ.
ε) 'Η μερομηνία και ώ ρα.
Δεν πρέπει νά περιοριζώμεθα ξηρώς εις τήν άναγραφήν τής ώρας, άλλά εις
τον καθορισμόν τής ήμέρας τής έβδομάδος, ειδικής εύκαιοίας, ώς π.χ. Σάββατον έσπέρας, Κυριακήν (ώρα έκκλησιαστικής λατρείας), ώρα γεύματος κλπ. Θά
είναι φανταζόμεθα καταληπτόν εις πάντα πεπειραμένου αστυνομικόν πόσον έν τή
διώξει τοΰ έγκλήματος σμικρύνεται ό κύκλος των υπόπτων ώς έκ τής γνώσεως
τοΰ χρόνου καθ’ δν ώρισμένοι έγκληματίαι συνηθίζουν νά δρώσι.
στ) Έ π ιδ ειχθ είς ύπό τοΰ δράστου χαρακτήρ καί π ρ οφ ά σ εις.
'Ως άνεφέρθη προηγουμένως πολλάκις προκύπτει έκ τής άνακρίσεως ότι ό
δράστης έθεάθη καί μάλιστα μας παρέχεται ή περιγραφή των χαρακτηριστικών του.
Έ ν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά συλλέγωμεν πληροφορίας ώς προς τήν ύπ’ αύτοΰ
δοθείσαν πρόφασιν, ή τί έδήλωσεν σχετικώς μέ τό δήθεν έπάγγελμά του, όπερ
έπροφασίσθη διά νά φέρη εις πέρας έν καιρώ τό έ'ργον του. Διήγησις φανταστικής
τίνος ιστορίας είναι μία κοινώς γνωστή μεταξύ τών αστυνομικών έ'κφρασις, είναι
δέ παρατηρημένου ότι εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων άγνωστός τις είναι άδύνατον νά παραμείνη έ'στο) καί διά βραχύ χρονικόν διάστημα εις τινα νέαν δι’ αύτόν
περιφέρειαν, χωρίς νά προφασισθή έργασίαν τινά. Εις τήν πρόφασιν ταύτην έξαναγκάζεται είτε τό θέλει είτε όχι.
Συνήθως ό έγκληματίας είναι άρκούτως προετοιμασμένος μέ έξηγήσεις τινάς
ας προθύμους παρέχει εις τούς τυχόν έρωτώντας αύτόν, καί πολλάκις άναφέρει (ορι
σμένους τόπουε, τό έπάγγελμά όπερ δήθεν έξασκεϊ, τον τόπον γεννήσεως, πού είργάζετο, καί πολλάς παρομοίας φύσεως λεπτομέρειας.
"Απασαι αί προφάσεις αύται έκλέγονται προ πάσης ένεργείας καί ούχί σπανίως
ο εγκληματίας διά νά μή γεννήση υποψίας ώς προς τον σκοπόν τής έμφανίσεώς του
έν τινι τόπω προθυμοποιείται μόνος του νά δώση έξηγήσεις.
Εις τά άδικήματα τής «ά π ά τ η ς» ή διήγησις φανταστικής τίνος ιστορίας
είναι έκ τών κυριωτέρων στοιχείων τοΰ έγκλήματος καί έάν ώς προανεφέρθη έχωμεν
καί τήν περιγραφήν τών χαρακτηριστικών του τότε δυνάμεθα άνευ δυσκολίας τίνος
να άνεύοωμεν ποιαν πρόφασιν είχεν ό κακοποιός. Έ ν τή πρακτική άνευρίσκομεν ότι
τοΰτο είναι μεγάλης άξίας έ'νδειξις κατά τήν καταδίωξιν τών έγκληματιών.
ζ ) Ποιον έπά γγελμ ά έπροφ ασίσθη.
Είναι έν έκ τοιν σπουδαίων σημείων τής φανταστικής άφηγήσεως, π.χ. άλλος
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παρουσιάζεται ώς «Μηχανικός», άλλος ώς «Παραγγελιοδόχος» ή «Αξιωματικός
Ναυτικοΰ» ή «Πεζικού», πρέπει νά σημειωθή ενταύθα δτι τόσον το φανταστικόν
έπάγγελμα όσον ή οίαδήποτε πρόφασις εΐσ'ιν σημεία σχέσιν έχοντα προς τάς καθ’
αύτό έγκληματικάς μεθόδους, καί δεν πρέπει νά συγχέωνται προς την άλλην περι
γραφήν, σήμανσιν ώς π.χ. των ένδυμάτων, ύψους κλπ., άτινα είσίν πραγματική
περιγραφή τοϋ έγκληματίου.
η) Σ υ νερ γοί.
Ό πεπειραμένος ’Αξιωματικός της Γενικής ’Ασφαλείας, κατά τήν διενέρ
γειαν άνακρίσεώς τίνος, κατά τό μάλλον καί ήττον είναι εις θέσιν νά βεβαιώση εάν τό
ύπό άνάκρισιν άδίκημα είναι «έ’ργον» ενός μόνου ή καί περισσοτέρων άτόμων. Πολλά
στοιχεία καταλλήλως συλλεγόμενα κατά τήν άνά.κρισίν τ<»ν άγουσιν εις τήν μόρφωσιν (ορισμένης γνώσεως. Είναι γνωστόν δτι έγκληματίαι τινές «εργάζονται»
άνά δύο ή καί περισσότεροι, καί άλλοι κατά κανόνα διαπράττωσιν άδικήματα μόνοι
των. Είναι εύνόητον δθεν πόσης σημασίας είναι ή διαπίστωσις των ώς άνο>, έκ τοϋ
γεγονότος δτι ή ακριβής γνώσις των συνθηκών ύφ’ άς δρώσιν οΐ έγκληματίαι σμικρύνωσι τον κύκλον της έρεύνης μας (καταδιώξεως);
θ) Μ εταφορικά μ έσα.
Ό επιφορτισμένος μέ τήν έξερεύνησιν άδικήριατό ς τίνος αστυνομικός πρέπει
κατά κανόνα ν’ άναζητή ίχνη, π.χ. αμαξών, αυτοκινήτων κλπ., άτινα τυχόν φαίνονται
πέριξ τοϋ τόπου τής διαρρήξεως καί διά τά όποια θά βεβαιοϋται δτι δεν άνήκουσιν
εις οχήματα άτινα δι’ ώρισμένον χρόνον έκυκλοφόρησαν έν τώ τόπω τοϋ έγκλήματος
(δι’ υπηρεσίαν). ’Εάν άνεύρη τοιαΰτα ίχνη πρέπει νά συμπεράνη δτι ταϋτα έχουσι
σχέσιν μέ τό ύπό άνάκρισιν άδίκημα. 'Υποθέσεις τινές έξερευνήθησαν χάρις εις τά
άνευρεθέντα ίχνη μετακινήσεως τών δραστών ή μεταφορά.ς τών κλοπιμαίων,
ι) Χαρακτηριστικαί πρ ά ξεις.
Πολλάκις παρετηρήθη δτι οί καθ’ έξιν έγκληματίαι διαπράττωσι «χαρακτηοιστικάς» τινάς πράξεις μή σχετιζομένας μέ τον άντικειμενικόν τών έγκληματικών
των σκοπών π.χ. άφίνωσι εν σημείωμα, ή πίνωσιν οίνον, ή άλλάσσουν ένδύματα, η
δηλητηριάζουν κύνας, ή καπνίζουν ποΰρα ή γενικώς άναστατώνουν τον τόπον τοϋ
έγκλήματος.
Ά π ε δ ε ί χ θ η δ τ ι ή ύπό πεπειρααένου άστυνομικοϋ παραβολή καί
σ υ λ λ ο γ ή τ ο ϋ έν τ ο ΐ ς
δ ε λ τ ί ο ι ς διαπραχθέντος άδικήματος κατά
τό ώς άνω σ ύ σ τ η μ α άνευρισκομένου έγκληματολογικοϋ ύλικοϋ σ υ ν τ ε λ ε ί
εις τήν άποτελεσματικήν άνίχνευσιν καταζητουμένων κ α κ ο π ο ι ώ ν . Κ α ί τ ο ι
ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ε ι ς τ ο ν ε γ κ λ η μ α τ ί α ν νά λάβη τά π ρ ο φ υ λ α 
κ τ ι κ ά έ κ ε ί ν α μ έ τ ρ α ώ σ τ ε ν ά μ ή ά φ ί σ η έν τ ώ τ ό π φ τ ο ϋ
ά δ ι κ ή μ α τ ο ς ί χ ν η ( δ α κ τ υ λ ι κ ά ά π ο τ υ π ώ μ α τ α ) έν τ ο ύ τ ο ι ς
ο ύ δ έ ν δ ύ ν α τ α ι νά
π ρ ά ξ η α πό τ οϋ νά μας π α ρ ά σ χ η τήν
δ υ ν α τ ό τ η τ α τ ο ϋ νά μή τ ο ν ά ν α γ ν ω ρ ί σ ω μ ε ν δ ι ά τ ή ς με 
θ ό δ ο υ δ ι ’ ή ς δ ρ α σ υ ν ή θ ως. Οί αστυνομικοί ύπάλληλοι πρέπει νά άποκτήσωσι πείραν, ούτως ώστε νά δύνανται άφ’ ής στιγμής έπιλαμβάνονται έξερευνήσεως
άδικήματος τίνος νά συλλέγωσι καί συναρμολογοΰσι άπάσας τάς σχετικάς πληρο
φορίας καί νά τάς καταχωρώσι έν τώ δελτίω διαπράξεως άδικήματος κατά τρόπον
εύφυα καί σαφή. Δέν πρέπει νά παραλείπεται καί ή παοαμικροτέρα λετομέρεια
κατά τήν άναγραφήν τής: α) Μεθόδου, β) περιγραφής τών χαρακτηριστικών τοϋ
δράστου καί γ ) τής προσβληθείσης περιουσίας (εάν ύπάρχουσι).
Διά νά δυνηθώμεν νά συμπληρώσωμεν καταλλήλως τό δελτίον διαπραχθέντος
άδικήματος μέ τά δέκα προαναφερθέντα σημεία του, πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψιν
καθ’ έκάστην άνάκρισιν τά κάτωθι έπίσης :
1. 'Ως προς τάς διά ρήξεως κλοπάς. 2. Ώ ς προς τάς άνευ ρήξεως κλοπάς.
(Συνεχίζεται)

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Τ ΩΝ Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Ν Ο ΜΩ Ν
-Κ Α Τ Α TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ( ΑΡΘΡΑ 5-11 Π. Κ .)
Ύπό Ύπαστυνόμου Λ' κ ΔΗΜ . Κ . ΝΤΖΙΩΡΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

I. Γενικαι παρατηρήσεις.
Ιί. Γενικαι άρχα'ι δι' ών επεζητήθη ή ρύθμισις τον θέματος.
1. Ή αρχή ή τό δόγμα τής παγκοσμίου δικαιοσύνης.
2. Ί / αρχή ή τό δόγμα έδαφικότητος.
3. Ή αρχή ή τό δόγμα τής προσωπικότητας ή έθνικότητος ή υπηκοότητας.
4. Ή αρχή ή τό δόγμα τής πραγματικότητος ή προστατευτικότητος.

***
I . Γενικαι παρατηρήσεις.
'Η δευτέρα παράγραφος του Α ' κεφαλαίου τοΰ ποινικού ημών Κωδικός καθο
ρίζει τά των τοπικών ορίων της ισχύος των ποινικών νόμων, κατ’ άντίθεσιν προς τον
καταργηθέντα Π. Ν. οστις ουδόλως ώμίλει περί τοΰ θέματος. Αί σχετικαί διατάξεις,
ύπό τό κράτος τοΰ προισχύσαντος δικαίου μας πεοιελαμβάνοντο εις την Ποινικήν
Δικονομίαν καί δή είς τά άρθρα 1—4 αυτής, χωρίς όμως έκ τούτου καί νά μετα
βάλλεται ό χαρακτηρ αυτών.
Ά λ λ ’ ή τοποθέτησίς των αυτή είς την Π. Δ., ήτο προδήλως εσφαλμένη.
Διότι διά τών διατάξεων τοΰ νόμου, αίτινες σχετίζονται μέ τά χρονικά όρια της
ισχύος τών ποιν. νόμων, δ έ ν ε ξ υ π η ρ ε τ ε ΐ τ α ι ή λ ύ σ ι ς τ ο ΰ Δ ι κ ο
νομι κ οΰ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς , τοΰ ά φ ο ρ ώ ν τ ο ς τον κ α θ ο ρ ι σ μ ό ν
τής δικαιοδοσίας
τών ε γ χ ω ρ ί ω ν
ποινικών δικαστήρ ί ω ν, δεν ρυθμίζεται δηλ. ή διαδικασία τής έφαρμογής τών ποινικών νόμων,
ούτε γίνεται λόγος περί τής ποινικής τών εγκληματιών μεταχειρίσεως (1). Δ ι’
αύτών έ ρ ε υ ν ά τ α ι τ ό ζ ή τ η μ α π ε ρ ί τ ο ΰ π ο ι α π ρ ό σ ω π α ύ π όκ ε ι ν τ α ι ε ί ς τ ο ύ ς έλλην. ποιν. νόμους, π ε ρ α ι τ έ ρ ω δέ π ο ι α
τ ά ύ π’ α ύ τ ώ ν
π ρ ο σ τ α τ ε υ ό μ ε ν α ε ν ν ο μ α ά γ α θ ά . Ε πιδιώ κεται
δηλ. ό προσδιορισμός τών άξιοποίνων εκείνων πράξεων, έφ’ ών έφαρμόζονται οί
έλληνικοί ποιν. νόμοι, ζήτημα ούτινος ή ρύθμισις άνήκει άναμφισβητήτως είς τό
ουσιαστικόν Ποινικόν Δίκαιον καί ούχί είς τό Δικονομικόν τοιοΰτον, λαμβανομένου
ύπ’ οψιν ότι διατάξεις όρίζουσαι άν καί πότε έτελέσθη έγκλημα άδιαφόρως τοΰ
άν καί πότε θά γίνη ή δίκη (τοΰτο συμβαίνει μέ τάς διατάξεις τάς σχετιζομ.ένας μέ
την έκδοσιν τών εγκληματιών) ανήκουν είς τό ουσιαστικόν καί ούχί είς τό διαδικα
στικόν δίκαιον.
Δι’ ό καί ό νέος Κώδιξ, όρθώς πράττων, διά τών άρθρων 5—11 αύτοΰ, όμιλεΐ
περί τοΰ θέματος, άκολουθών επί τοΰ προκειμένου πλείστας ξένας νομοθεσίας καί
νομοπαρασκευαστικά σχέδια, άτινα τάς σχετικάς διατάξεις των διαλαμβάνουν είς
τά κείμενα τών ποινικών αύτών κωδίκων. Οότω λ.χ. συμβαίνει μέ τούς νέους
Κώδικας τής Γερμανίας, ’Ιταλίας, Αύστρίας, 'Ελβετίας, Ιαπωνίας, Νορβηγίας κλπ.
Τό κεφάλαιον τοΰτο τοΰ Π. Κ., όπερ διαλαμβάνει έν αύτώ τάς περί τοπικών
ορίων ισχύος τών ποιν. νόμων διατάξεις άπεκλήθη καί Διεθνές Ποινικόν Δ ί
καιον, καθ’ όσον άσχολούμενον τοΰτο μέ τό ζήτημα, άν οί εγχώριοι ποιν. νόμοι
(1) 'Η ιδέα αΰτη ήγαγε προφανώς τόν νομοΟέτην τοΰ II.Ν. είς τήν τοποθέτησιν αύ
τών είς τήν Π.Δ. ώς συνέβαινε μέ τά ξένα της εποχής πρότυπα (Γαλλικός, Βελγικός Κ .).
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έφαομόζωνται έπί ημεδαπών ή άλλοδαπών, συνδέεται άναμφισβητήτως μέ ώρισμένα
διεθνή προβλήματα, σχετιζόμενα μέ τα δικαιώματα καί υποχρεώσεις των έπί μέρους
πολιτειών κλπ. Παρά ταΰτα όμως δεν είναι δυνατόν νά παραγνωρισθή καί τό γεγο
νός, δτι αί έν λόγω διατάξεις τοϋ Π.Κ. άποτελοϋν έσωτερικόν δίκαιον, ρυθμίζον
σχέσεις αύτοΰ προς άτομα, ασχέτως τοΰ έάν ταΰτα είναι ήμεδαποί ή άλλοδαποί.
Δ ι’ δ καί συγγραφείς τινές μετά μ ε γ ά λ ο υ ε ν δ ο ι α σ μ ο ύ δ έ χ ο ν τ α ι τ ο ν
τ ε λ ε υ τ α ΐ ο ν τούτον δρον, κατ’ άντίθεσιν προς άλλους, οΐτινες καί άποδοκιμάζουν τελείως αυτόν, διότι κατά τούτους διά της χρήσεως ένός τοιούτου δρου φαίνεται
δτι πρόκειται περί κανόνων (ποινικών) οίτινες έπεβλήθησαν ύποχρεωτικώς υπό της
όλότητος τών πεπολιτισμένων κρατών, πράγμα πόρρω άπέχον της πραγματικότητος, λαμβανομένου ύπ’ δψιν, δτι καί δταν άκόμη κράτος τι άναλαμβάνη την ύποχρέωσιν έκ διεθνών συμβάσεων νά ρυθμίση καθ’ ώρισμένον τρόπον άντικείμενόν τι
ποινικού περιεχομένου, πάλιν πρέπει νά έπακολουθήση εσωτερικός κανών, ινα
οΰτω άποκτήση καί ό πρώτος νομικήν ΐσχύν. ΙΤροτείνεται δθεν παρ’ αυτών ή χρησι
μοποίησή άλλων δρων ώς «περί εφαρμογής τών ποινικών νόμων, έν σχέσει ποός
τον τόπον καί τά πρόσωπα έφ’ ών ούτοι ίσχύουσι» ή «περί εφαρμογής τών ποινι
κών νόμων έν σχέσει προς την έκτασιν αύτών» ή «περί τοπικών ορίων ισχύος τών
ποινικών νόμων» άς χρησιμοποιεί καί ο Κώδιξ ημών κλπ. ’Α λ λ ά κ α ί ή τ ελ ε υ τ α ί α αύτ η ο ν ο μ α σ ί α δεν ά ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι π ρ ο ς την
ακρίβειαν,
διότι
ή έκτασις
τής ισχύος τών δι ατ άξ ε ων
τ ο ύ τ ω ν δεν
περιορίζεται
έντός
ώρισμένης
τοπικής
π ε ρ ι ο χ ή ς (Οΰτω Τζωοτζόπουλος I σελ. 75 καί Ήλιόπουλος I σελ. 66).
Φρονοΰμεν δθεν δτι ό δρος «τοπικά δρια τής Ισχύος τώ ν ποινικώ ν νόμω ν
ή Διεθνές Π οινικόν Δ ίκαιον» δεν θά ήτο ατυχής λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ή ΰλη.
αΰτη άντιπροσωπεύουσα μίαν αύτοτελή διδασκαλίαν έν τώ Ποινικώ Δικαίω, συν
δέεται στενώτατα μέ τό Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον, προς τάς διατάξεις τοϋ οποίου
πρέπει καί νά σύμφωνη.
I I . Γενικαι άρχαί δι1 ώ ν έπεζητήθη ή ρύθμισις τοϋ θέματος.
Εισερχόμενοι ήδη εις τήν έπί μέρους ειδικήν έξέτασιν τοϋ προκειμένου θέ
ματος παρατηροΰμεν τά εξής: 'Υπό τής έπιστήμης καί ιδίως τής παλαιοτέρας,
έπεδιώχθη νά καθιερωθή γ ε ν ι κ ή
τ ι ς άρχή, π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ο υ σ α τά
τ ής έ κ τ ά σ ε ω ς τ ής ε φ α ρ μ ο γ ή ς τ ών π ο ι ν ι κ ώ ν νόμων, εις
τ ρ ό π ο ν όόστε α ύ τ ο μ ά τ ω ς νά π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή τ α ι ή λ ύ σ ι ς
τοΰ προβλήματ ος,
διά τ ής άποκλ. ε ι σ τ ι κ ή ς έ φ α ρ μ ο γ ή ς
α ύ τ ή ς κ α ί μόνον.
Ά λ λ ’ ή τοιαύτη λ.ύσις άπεδείχθη άνεπαρκής μέ άποτέλεσμα νά έπιδιώκεται
ήδη ύφ’ απάντων τών νομοθεσιών ό συνδυασμός σχεδόν δλων τών άρχών τούτων,
μετά σωφροσύνης καί φειδοϋς χρησιμοποιούμενος, έξασφαλιζομένου οΰτω τοϋ κύ
ρους καί τής αύθεντίας τών έπί μέρους πολιτειών, άποτελεσματικώς δ’ έξυπηρετουμένων τών πρακτικών άναγκών.
Αί άρχαί αύται, αΐτινες καί συστήματα ή δόγματα άπεκλήθησαν, είναι τέσσαρες. Περί τούτων γίνεται ήδη λόγος.
1 . Ή άρχή ή τό δόγμα τής παγκοσμίου δικαιοσύνης. (’Άλλως κοσμοπολιτικόν δόγμα άποκληθέν). Τό δόγμα, τοΰτο δέν αναγνωρίζει τοπικά δρια,
δσον άφορα τήν έ'κτασιν τής ισχύος τών ποινικών νόμων. Κατ’ αύτό οί ποινικοί
νόμοι πολιτείας τίνος έφαρμόζονται έφ’ δλων γενικώς τών έγκλημάτων, οπουδή
ποτε, ύφ’ οίουδήποτε καί καθ’ οίουδήποτε καί αν έτελέσθησαν ταΰτα. Ή δικαιολ.ογία τής άρχής ταύτης συνίσταται εις τό γεγονός, δτι τό κοινόν συμφέρον τοϋ διεθνοΰς πολιτισμοΰ καί τής παγκοσμίου δικαιοσύνης ύπαγοοεύει, δπως, παν πεπολι-
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τισμένον κράτος, οφείλει νά καταδιώκη τό έγκλημα άνεξαρτήτως του εάν τοΰτο
θίγη ή οχι τά ιδιαίτερα τούτου συμφέροντα.
Το δόγμα τοΰτο, ύποστηριχθέν παλαιότερον υπό τινων ποινικολόγων, δεν εΰρεν
ευμενή άπήχησιν μεταξύ των διαφόρων κρατών. Διότι μία άκρατος τούτου εφαρ
μογή θά ίσοδυνάμει μέ παραβίασιν των κυριαρχικών δικαιωμάτων πολιτείας τίνος
άπό μέρους μιας άλλης, διά τής έπεμβάσεως τής τελευταίας εις την ρύθμισιν ζητη
μάτων άναγομένων οπωσδήποτε εις τήν δικαιοδοσίαν τής πρώτης. Έ κτος αύτοΰ καί
ή συλλογή τών άποδεικτικών στοιχείων, διά τήν έκδίκασιν τής πράξεως. λόγω τής
τελέσεως αύτής εις τήν άκλοπαδήν καί ενίοτε μάλιστα είς λίαν άπομεμακρυσμένας
χώρας, άναμφισβητήτως παρουσιάζει δυσχερείας κατά τήν πρακτικήν ταύτης εφαρ
μογήν, ήτις μάλιστα έμφανίζεται έτι πλέον δυσχερής άν λάβη κανείς ύπ’ οψιν του
τάς. μεταξύ τών διαφόρων ποινικών νομοθεσιών ύφισταμένας διαφοράς άπό άπόψεως ιδία τής ποινικής του έγκληματίου μεταχειρίσεως καί τής διαδικαστικής όδοΰ,
ήν επί τοϋ προκειμένου έκαστη πολιτεία ακολουθεί μέχρι πέρατος τής δίκης. Τέλος,
ώς παρατηρεί ό Καθηγητής Τζωρτζόπουλος, μία τοιαύτη δίκη θά ήτο καί άδικος,
δεδομένου, δτι κατ’ αυτόν τον τρόπον τό Κράτος θά έδίκαζεν άνθρώπους, είς τούς
οποίους κατ’ ούδένα τρόπον θά ήδύνατο νά έπιβάλη καί άντίστοιχα καθήκοντα. Οΰτω,
ώς χαρακτηριστικώς τονίζει ό ίδιος (Τόμος Α ' σελ. 92) θά ήτο γελοία ή δίκη του είς
τήν Ελλάδα συλληφθέντος π.χ. Ίάπωνος, όστις άπεπλάνησεν είς ασέλγειαν Δανίδα
έν ’Αργεντινή καί ό όποιος κατάπληκτος θά διηρωτάτο, άνά πάσαν στιγμήν, τί ενδια
φέρει τον 'Έλληνα Εισαγγελέα ή ύπόθεσίς του.
Παρά τά άνωτέρω όμως είναι άληθές, ότι ενίοτε καί δή έπί ώρισμένων ομάδων
άδικημάτων, ύπό τάς συνθήκας μάλιστα τής σημερινής μηχανοκινήτου ζωής, είναι,
έπιβεβλημένη μία διεθνής συνεργασία άγουσα ύποχρεωτικώς είς τήν υίοθέτησιν του
προκειμένου δόγματος. Διότι, ή διεθνής έγκληματικότης έμφανίζεται λίαν έπικίνδυνος, καθ’ όσον χρησιμοποιούσα τά τεχνικά μέσα τοΰ συγχρόνου πολιτισμού, στρέ
φεται εναντίον έννόμων άγαθών κοινών ίσως ολοκλήρου τής άνθρωπότητος. Οί τοιοΰτοι δράσται οίτινεςλίαν εύστοχους έχαρακτηρίσθησαν c ^ h o ste sh u m a n u m generis,
είναι πράγματι κοινοί εχθροί όλων τών εθνών, άφοΰ, μή λαμβάνοντες ύπ’ οψει τόπον
καί χρόνον ούτε θύματα, καραδοκούν τήν εύκαιρίαν ίνα έγκληματίσουν είς βάρος
τοΰ οίουδήποτε τυχόντος. Αυτοί βεβαίως είναι οί πειραταί, ών τά εγκλήματα συγκινοΰν πάσαν πεπολιτισμένην κοινωνίαν, καθ’ οίουδήποτε (φυσικοΰ-νομικοΰ προσώ
που ή κράτους) καί άν διεπράχθησαν. Καθ’ δμοιον τρόπον άλλοτε, καίτοι προσβάλ
λονται τά έ'ννομα αγαθά πολιτείας τινός, έν τούτοις έπί τής άκεραιότητος αυτών έχουσι
καί αί λοιπαί συμφέρον, άφοΰ έμμέσως θίγονται καί τά συμφέροντα τούτων. Οΰτω
λ.χ. συμβαίνει μέ τά κατά τοΰ νομίσματος καί τών γραμματοσήμων έγκλήματα,
τά τοΰ άνοθεύτου έμπορευμάτων διεθνοΰς έμπορίας καί εί τι άλλο.
Έ ξ άλλου, είναι βεβαίιος άληθές, ότι ό θεσμός τής έκδόσεως, περί ού λεπτο
μερώς κατωτέρω, έξυπηρετεϊ έν προκειμένω, πλήν όμως ούτος δέν θεωρείται έπαρκής προς θεραπείαν τοΰ κακού, δι’ ό καί καταδεικνύεται τό βασικώς όοθόν τοΰ δόγ
ματος, όσον άφορά τά έγκλήματα ταΰτα, μέ άποτέλεσμα νά έχη σχεδόν έπικρατήσει
τοΰτο, ώς πρός ώρισμένας ομάδας άδικημάτων, μεταξύ όλων τών πεπολιτισμένων
κρατών, έν οίς βεβαίως καί ή Ελλάς.
2 . Ή άρχή ή τό δόγμα τής έδ α φ ικ ότη τος. Κατά τό δόγμα τοΰτο οί ποι
νικοί νόμοι πολιτείας τινός έφαρμόζονται μόνον έπί. τών πράξεων, αίτινες έτελέσθησαν έντός τών έδαφικών ορίων τής χώρας ταύτης, ώς ταΰτα καθωρίσθησαν
εκ διεθνών συνθηκών ή κανόνων τοΰ Δ.Δ.Δ. κλπ., άνεξαρτήτως τοΰ έάν έπράχθησαν
παρ’ ήμεδαποΰ ή άλλοδαποΰ καί άν έστράφησαν καθ’ ημεδαπού ή άλλοδαποΰ.
Τό δόγμα αύτό, στηρίζεται είς τήν άντίληψιν ότι οί ποιν. νόμοι τής χώρας
πρέπει νά έφαρμόζωνται,έπί τών πράξεων έκείνων αίτινες έτελέσθησαν έντός τών
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εδαφικών ορίων ταύτης, άφοϋ κατά γενικήν άρχήν, α σ κ ε ί α π ό λ υ τ ό ν κ α ι
άναφαιρετόν
κυριαρχικήν
εξουσίαν
έ φ ’ δ λ ω ν τ ο) ν έ ν
α ύ τ ή β ι ο ύ ν τ ω ν. Οί άλλοδαποί άλλως τε, άφοϋ ζοϋν εις μίαν χώραν καί τυγ
χάνουν άσφαλείας καί προστασίας όλων αυτής των νόμων, ώς καί οί ίδιοι αυτής
υπήκοοι, δεν δύνανται να εξαιρεθούν τής ισχύος των ποινικών νόμων, ποός ούς
οφείλουν σεβασμόν καί ύπακοήν καί τάς συνέπειας τών όποιων δέον νά ύφίστανται
έν περιπτώσει πάραβιάσεως αυτών. Τέλος ή λαϊκή περί δικαίου συνείδησις, ουδόλως
θά ήνείχετο τοιαύτην έξαίρεσιν, ήτις έν ούδεμια περιπτώσει συμβιβάζεται προς τήν
έννοιαν μιας κυριάρχου πολιτείας.
Ή άνωτέρω βάσις, έφ’ ής στηρίζεται τό δόγμα, είναι άναμφισβητήτως ορθή.
Πλήν δεν είναι άληθές, δτι ή άρχή αΰτη έπαρκεΐ, δπως προστατεύσή τελείως τό κύ
ρος καί τα συμφέροντα μιας πολιτείας.
Είναι άληθές, δτι πολλαί έγκληματικαί πράξεις τελούμενα', έν τή άλλοδαπή
θίγουν κατά τρόπον καίοιον καί άπειλητικόν τα ιδανικά ή καί υλικά έγχώοια συμφέ
ροντα, πράγμα διά τό όποιον δεν είναι δυνατόν ν’ άδιαφορήση τό ήμέτεοον δίκαιον.
Οΰτω λ.χ. πράξις στρεφομένη εναντίον τής άσφαλείας τοϋ κράτους, έστω καί αν
τελήται εις το εξωτερικόν, δπωσδήποτε προκαλεΐ άντίδρασιν τοϋ εγχωρίου ποιν.
δικαίου. Διό καί τό δόγμα τοϋτο έγκατελήφθη έν τή έπιστήμη, ώς μή άρκοΰν αύτό
καί μόνον νά χρησιμοποιηθή διά μίαν ολοκληρωτικήν εφαρμογήν τών ποινικών νό
μων χώρας τινός. Διότι, (παρ’ δτι κατά τινα γνώμην έν τώ νεωτέρω δικαίω, δεν
ΰφίσταται άσυλον άφοϋ παντοΰ καί πάντοτε έπιτρέπεται ή δράσις τής ποινικής δι
καιοσύνης), οίοσδήποτε έγκληματίας τελών έγκλημα εις τινα χώραν, θά κατέφυγεν
εις άλλην χώραν, πολύ δέ περισσότερον τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ πατρίδα, μέ άποτέλεσμα ή τελευταία αΰτη, νά καταστή τόπος άσυλίας δι’ αυτόν. Έ ξ άλλου έν ταΐς
περιπτώσεσιν αύταΐς ό θεσμός τής έκδόσεως, τής παραδόσεως τ. έ. τοϋ κατηγορου
μένου ή τοϋ καταδικασθέντος καί φυγοδικοΰντος, εις τήν δικαιουμένην νά τιμωρήση
αύτόν πολιτείαν, ύπ’ έκείνης είς τό έδαφος τής όποιας διατρίβει δεν είναι έπαρκής
προς θεραπείαν τοϋ κακοϋ, πολλώ μάλλον οσάκις πρόκειται περί ημεδαπών, οπότε
καί καθίσταται εντελώς άνεφάρμοστος, κατά τήν άρχήν καθ’ ήν άπαγορεύεται ή
έκδοσις τών ιδίων χώρας τινός υπηκόων. Οΰτω καί παρ’ ήμΐν κατά τό άρθρον 438
έδ α' τοϋ Κ .Π .Δ. «άπαγορεύεται ή έκδοσις, εάν ό καταζητούμενος είναι ημεδαπός
κατά τόν χρόνον τής έκτελέσεως τής πράξεως».
3 . Ή άρχή ή τό δόγμα τής προσω πικότητος ή έθνικότητος ή ύπηκοότ η τ ο ς. Κατά τό δόγμα τοϋτο ήμεδαποί βιοϋντες έν τή άλλοδαπή ΰπόκεινται είς τήν
εξουσίαν τών Ελληνικών ποιν. νόμων. Βασικόν δηλ. κριτήριον διά τήν εφαρμογήν
τών ποιν. νόμων, κατά τήν άρχήν ταύτην δέον νά είναι τό προσωπικόν, ή ύπηκοότης τ. έ. τοϋ δράστου, μέ μοναδικήν παρέκκλισιν δτι ώς ήμεδαποί δέον νά θεωρώνται καί οί έν τή ημεδαπή διαμένοντες αλλοδαποί. Ή δικαιολογία περαιτέρω τοϋ
δόγματος συνίσταται είς τό γεγονός, δτι μεταξύ κράτους καί υπηκόου ύφίσταται
«δεσμός πίστεως» ένεκα τοϋ όποιου τό μέν Κράτος δικαιούται δπως τιμωρή αύτό
τοϋτο καί μόνον, οί δέ υπήκοοι οφείλουν (ύποχρεοϋνται) υποταγήν καί σεβασμόν
προς τούς νόμους τής πολιτείας, είς ήν άνήκουσιν.
Ούχ ήττον δμως καί ή άρχή αΰτη κατεκρίθη, διότι έν περιπτώσει έφ αρμογής
αυτής καί μόνον, ή προστασία τών συμφερόντων τής πολιτείας δέν είναι τελεία.
Τοϋτο δέ ού μόνον, διότι έν τή περιπτώσει ταύτη θά έμενον άτιμώρητοι, αί υπό
ξένων έν τώ έξωτερικώ τελεσθεΐσαι πράξεις, αϊτινες κατευθύνονται κατά τών εγχώ 
ριοjv συμφερόντων, άλλά καί έπειδή πάλιν δέν θά έτιμωροϋντο άλλοδαποί έν τή ξένη
προσβάλλοντες δικαιώματα ημεδαπών. Έ ξ άλλου τό νομικόν πλάσμα, δπερ έν προ
κειμένη) δημιουργεΐται καί κατά το όποιον, ώς ήμεδαποί δέον νά θεωρώνται καί
προσωρινοί τής χώρας ήμών ύπηκοοι (subditi tem poranei), άφ’ ένός μέν δέν είναι
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αληθές, ώς μή στηριζόμενον εις θεωρητικήν ή πρακτικήν τινα βάσιν, ον αυθαίρετον
κατασκεύασμα, άφ’ ετέρου δέ, δεν δύναται νά συμπληρώση ολοκληρωτικούς τά περί
ών ό λόγος ανωτέρω κενά. ’Ανεξαρτήτως όμως τούτου καί ή έξομοίωσις των έν τή
ημεδαπή άλλοδαπών, ποός τούς ήμεδαπούς καταρρίπτει θεωρητικώς το δόγμα
τοϋτο.
Τελευταΐον δόγμα τό όποιον ό νομοθέτης δύναται ν’ άκολουθήση έν τή ρυ
θμίσει των ζητημάτων του Δ.Π .Δ . είναι τό καλούμενον :
4 . Δ όγμα της πραγματικότητος ή προστατευτικότητος ή καί σύ
στημα τής παθητικής έθνικότητος άποκληθέν. Κατ’ αύτό οΐ ποινικοί νό
μοι μιας Πολιτείας, εφαρμόζονται έπί πάσης εγκληματικής πράξεως, ή οποία
προσβάλλει την εννομον τάξιν τής Πολιτείας ταύτης ή τά έ'ννομα άγαθά των
υπηκόων αυτής, δηλ. τά δικαιώματα ιδιωτικά τε καί δημόσια, ώς καί διαφόρους
άλλας σχέσεις ή καταστάσεις κλπ. Οΰτω, δεν μένουν ατιμώρητοι καί αί ΰπό άλ
λοδαπών έν τή άλλοδαπή τελεσθεΐσαι ^πράξεις, έφ’ όσον αυται θίγουν ήμεδαπά
συμφέροντα. Έ ν συμπεράσματι λοιπόν κατά τήν άρχήν ταύτην εις την δικαιοδοσίαν
των εγχωρίων ποινικών νόμων υπάγονται : α) όλα τά εγκλήματα τά τελεσθέντα
έντός τών ορίων τής έπικρατείας, β) όλα τά εγκλήματα τά τελεσθέντα έκτος τής
επικράτειας παρ’ οίουδήποτε, έφ’ όσον ταϋτα στρέφονται κατά τών ήμεδαπών έσωτερικών δικαιωμάτων (έννόμου τάξεως) καί νομικών αγαθών καί γ ) όλα τά έγκλήματα νομικών άγαθών κοινών μετ’ άλλων πολιτειών.
Τό δόγμα τούτο είναι βεβαίως τό πληρέστερον έξ όλων τών άλλων, άλλ’ ή
άκρατος έφαρμογή αυτού καί μόνον, δεν δύναται νά. έξυπηρετήση πλήρως τάς σχετικάς έν προκειμένω διατάξεις τού Δ .Π .Δ ., διότι ένίοτε καί άλλαι έγκληματικαί
πράξεις έστω καί αν δεν θίγουν ήμεδαπά συμφέροντα, πρέπει νά υπαχθούν ύπό τό
κράτος τών νόμων τής ΐδικής μας πολιτείας, ώς λ.χ. συμβαίνει μ.έ τάς εις τό εξω
τερικόν τελεσθείσας πράξεις ήμεδαπών, έν αΐς περιπτώσεσιν στρέφονται αύται
κατ’ άλλοδαποΰ. Άντίρρησις περαιτέρω ήγέρθη ύπό τών πολεμίων τού αξιώματος
τούτου, καθ’ όσον άφορα τό γεγονός, ότι δεν είναι ορθόν καί δίκαιον νά ύποστή τις
ποινικόν νόμον τον όποιον ούτε γνωρίζει, άλλ’ ούτε καί έχει ύποχρέωσιν νά γνωρίζη,
ώς έπίσης καί διότι διά τής έφαρμογής αυτού ό άλλοδαπός υποτάσσεται εις δικαιο
δοσίαν μή βασιζομένην ούτε εις τον τόπον τής πράξεως οΰτε εις τον τής υπηκοό
τητάς του. Τέλος δέ, έπειδή πρακτικώς τούτο δεν εξυπηρετεί, έάν ληφθή ύπ’ οψιν
ότι ολαι αί πολιτεΐαι δεν έκδίδουν τούς ίδιους αύτών υπηκόους. Κατά συνέπειαν
μόνον έκ συμπτώσεώς τίνος θά. είναι δυνατή ή έκδίκασις αυτού ύπό τής ήμεδαπής
πολιτείας, έν ή περιπτώσει τυχαίως περιέλθη οδτος εις τήν χώραν μας.
(Συνεχίζεται)

Η ΠΟΛΗ Κ Ι Ό ΠΟΤΑΜΟΣ
’Λ-ο τό βιβλίο «'Η χ ώ ρ α μέ τΙς γαλανές λ ί
μνες» τοϋ Λογοτέχνου, Πρυτάνεως της Παντείου Σχολής καί Συμβούλου τής ’Επικράτειας
κ . Μ Ι Χ Α Η Λ Σ Τ Α Σ IΝ ΟΠ ΟΥΛ ΟΥ

Ί Ι πόλη κι’ ό ποταμός ειν’ ένα σύμπλεγμα πλαστικό κι’ οργανικό μαζί.
Τό ενα μέ τό άλλο είν’ ένωμένα σέ μια άρτια αισθητική πληρότητα. Μά είν’ επίσης
ενωμένα οργανικά, σά μια σταθερή λειτουργική άναγκαιότητα. "Ισως μάλιστα, αύτή
ή λειτουργική άναγκαιότητα, να έσμίλεψε άνάμεσα άπό τούς αιώνες, σιγά-σιγά, και
τήν κλασσική ομορφιά αύτοϋ τοϋ άπλοϋ κι’ αιώνιου συμπλέγματος—καθώς τόσα
άλλα στοιχεία ομορφιάς στή ζωή τοϋ άνθρώπου λαξεύτηκαν και πλάστηκαν σιγάσιγά άπό τή σιωπηλή κι’ αιώνια παραδοχή της λειτουργικής άναγκαιότητάς τους
στο μηχανισμό της ζωής. Γιατί καμμιά ομορφιά δεν είναι τόσο κλασσική καί τόσο
επιβλητική, όσο εκείνη πού έχει τό άρχικό ριζοβόλημά της στις πανάρχαιες άνάγκες
τής άνθρώπινης ζωής, στις απλές καί άπέριττες έκεΐνες άνάγκες των πρωτόγονων
ποιμένων τής άνθρωπότητος. Ά νάγκες μέ δωρικό ρυθμό, μέ τή φλόγα τοϋ ήλιου,
μέ τή δροσιά τοϋ ποταμοΰ, άνάγκες πού άπό μέσα άπό τό φίλτρο των αιώνων, ρι
ζώθηκαν στήν άνθρώπινη ψυχή κι’ έγιναν ιδέες, έγιναν ποίηση, έγιναν ομορφιά.
Ή άνάγκη ήταν ό βλαστός τής ζωής κι’ άπ’ αυτόν βγήκε τ ’ άνθος τής ζωής, ή
ομορφιά.
’Έ τσ ι καί τοϋτο τό σύμπλεγμα τής πόλης καί τοϋ ποταμοΰ είναι ώραΐο κι’
επιβλητικό κι’ επαναλαμβάνεται μέ μια τυπική σταθερότητα σ’ όλα τά μέρη τής
γής, καθώς επαναλαμβάνεται παντοΰ τό αιώνιο σύμπλεγμα τοϋ δέντρου μέ τή γή.
*
* *
'Ενωμένα φαίνονται τά δυο αυτά. Γιατί μέ τήν ιερή κι’ αιώνια αύτή ένωση
τοϋ δέντρου μέ τή γή μοιάζει ή βαθειά καί μυστική ένωση τής πόλης καί τοϋ πο
ταμού. Είναι δυο στοιχεία ζωντανά, δύο όντα μέ παράξενη ζωή. 'Η πόλη μέ τις
άεικίνητες ήλεκτρικές της φλέβες, τις νευρωτικές κινήσεις της, μέ τον άδιάκοπο κι’
ίσότονο βόμβο τής ζωής, πού τον κόβουν έδ<υ κι’ έκεϊ μικρές σποραδικές κραυγές.
'Ο ποταμός, μέ τό βραδύπορο συλλογισμένο ρεΰμα του, πού τά γνωρίζει όλα καί τά
θάβει ολα στήν αιώνια σοφία τής βαθειάς σιωπής του. Κανένα νόημα δέ δίνει στον
άνίδεο, τό σιγανό ψιθύρισμά του, πού μοιάζει κουρασμένο τήν ήμέρα καί πού θεριεύει
άπότομα, αν τύχει καί τό άκούσει κανείς στή σκοτεινή νύχτα. Τότε ξαφνιάζεται
άκούγοντας τό άναπάντεχο ξύπνημα τοϋ ήμερου τούτου γίγαντα, πού λές καί ζητά
τώρα νά κυριαρχήσει στήν έρημη καί σκοτεινή πόλη των άνθρώπων πού κοιμούνται.
Λές καί ζεϊ μιά παράξενη νυχτερινή ζωή. Τό ύγρό τούτο στοιχείο, πού κάνει πώς
είναι περαστικό, κι’ όμως έχει μιά παντοτεινή καί αιώνια κι’ άδιάκοπη παρουσία
μέσα στήν πόλη καί ζή στά βαθειά καί στά κατάβαθα τής καρδιάς της. Σέ μιά τέ
τοια μυστική καί βαθειά κι’ άναπόσπαστη ένωση ζοΰνε αύτά τά δύο όντα, ή πόλη
κι’ ό ποταμός.
Μά ώς τόσο, πόση ποικιλία, πόσο ιδιόρρυθμα κ ι’ άνεξάντλητα σχήματα πα
ρουσιάζει το σύμπλεγμα τοϋτο κάθε φορά. Πόσο άδιάφορα κυλάει ό γέρος ό Τίβερις πλάϊ στή Ρώμη, πόσο πιστά περιτρέχει τό Παρίσι ό Σηκουάνας, πόσο θερμά
καί παθητικά άγκαλιάζει ό Ά α ρ τή Βέρνη, πόσο γαλήνια ρεμβάζει ό Ροδανός κα
θώς έρχεται νά ξεκουραστεί στήν όμορφη λίμνη τής Γενεύης.
'Όμοιες βέβαια είναι τις περισσότερες φορές οί τοξωτές γέφυρες πού σέ κα
νονικές άποστάσεις ένώνουν παντοΰ τά κομμάτια τής πόλης πάνω άπό τον ποταμό.
Είναι τά χέρια τής πόλης πού σφιχτοδένονται νά μήν κοποΰν; Είναι τά δύσπιστα
δεσμά τοϋ ποταμού πού θέλει νά σπάσει τήν πόλη σέ κομμάτια: Είναι ή πάλη άνά
μεσα στήν πόλη καί στον ποταμό, πάλη πού συνοδεύει πάντα καί τήν πιο πιστή καί
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τήν πιο σοβαρή ένωση; Δεν ξέρω τΐ νά σκέπτεται τοϋτος ό μεγάλος ποταμός, καθώς
στεκόμαστε στήν κουπαστή τής μεγάλης γέφυρας καί τον κοιτάζουμε άπό πάνω.
Τον κοιτάζουμε, κι’ όμως έχουμ,ε τό αίσθημα ότι εκείνος μας κοιτάζει άπό τά βάθη
τής πανάρχαιης ζωής του και μάς μεταδίνει οιάτι άπό τό ρίγος τής αιώνιας κι’ άναλλοίωτης ψυχής του. Μά δέ λέει πάντα τό ίδιο πράμα ό μεγάλος αύτός σοφός σ’ εμάς
τούς διαβάτες, πού τον κοιτάζουμε. ’Εδώ μοιάζει νά συγχωρεΐ τό τολμηρό τούτο
έργο των άνθρώπων, πού θέλησαν νά «δέσουν» τον ποταμό μέ τ ’ άσήμαντα έργα
τους. Πιο κάτω όμως, σέ μιαν άλλη καμπή, μοιάζει νά θυμώνει ξαφνικά, νά άγκομαχά, νά φοβερίζει πώς άν θέλει τά ξυλώνει όλα τούτα τά τόξα καί τις καμάρες σάν
χάρτινα παιγνιδάκια. ’Αρκεί νά θέλει.
*
Ό Τίβερις, γέρος πιά καί κουρασμένος, κυλάει άδιάφορα πλάι στήν αιώνια
Πόλη, τή φορτωμένη άπό Ιστορία. 'Η άρχαία ένωσή τους μοιάζει νά έχει τώρα
λυθεί, σά νά μή τούς δένουν πιά κοινά αισθήματα καί κοινά πετρωμένα. 'Ο ποτα
μός πορεύεται άργός καί άμέριμνος, σά νά έρχεται μέσα άπό χιλιομετρικούς αιώνες
πορείας, σά νά κουβαλεΐ πάνω του τις σκιές τών λεγεώνων, τών άρμάτων καί
τών θριάμβων τής ρωμαϊκής ιστορίας. "Ομοια άδιάφορη περνά στο πλάι του κι’
ή μεγάλη δενδροφυτεμένη λεωφόρος, «ή Λουγκοτέβερε», (Παρατιβερία οδός),
κι’ άπ’ τούς διαβάτες κανείς δέ στέκεται νά κοιτάξει τον άρχαίο αύτό καί
γέρο πιά σύντροφο, πού κουράστηκε πιά νά σέρνει τή δόξα του πλάι σέ άλλαγμένους
λαούς καί θεσμούς.
"Ετσι κυλά σάν κουρασμένος καί διψασμένος στρατοκόπος. Καί χρειάζεται
νά διαβεΐ πλάι στο πελώριο Παλάτσο ντέλα Τζουστίτσια (Δικαστικό μέγαρο) καί
ν’ άντικούσει στο προαύλιό του τον άνδριάντα τού βλογεροΰ Κικέρωνα, γιά νά ξυ
πνήσει μέσα του κάποιος άρχαΐος παλμός.
"Οταν όμως διαβαίνει πλάι στον Πύργο τού Σάντ-’Άντζελο, όπου φτερουγίζει άκόμα ή ψυχή τής ερωτευμένης Τόσκας, πού τήν είχαν φυλακίσει εκεί μέσα,
όπου κοιμούνται οί ψυχές τών Βοργία, στο μυστήριο τών σκοτεινών δωμάτων, τότε
άπό τά σοβαρά νερά του άναδύεται ξαφνικά ή θερμή ψυχή τών μεσαιωνικών πόνων.
Ή ρημαγμένη κι’ άστεγη ψυχή τής ορφανής εκείνης εποχής, ή anim ula vagula,
blandula, πού είναι χαραγμένη στούς τοίχους τής σκυθρωπής τούτης φυλακής,
κατεβαίνει άθόρυβα άπό τό σταυρό της καί βγαίνει στις ψηλές επάλξεις τού πύργου
νά μιλήσει μέ τ ’ όνειροπόλο φεγγάρι καί μέ τον άμίλητο ποταμό. Κι’ ό Τίβερις τότε
ριγεί, κοντοστέκεται, κοιτάζει μέ όλ.α του τά μάτια, μέ όλες του τις καρδιές, τό
σιωπηλό τούτο πύργο τού πόνου, άναστενάζει βαθειά—κι’ άξαφνα όρμά πάλι στο
ρέμα του τό άδιάκοπο κι’ άμετάβλητο, στο ρέμα τής κούρασης καί τής λησμονιάς...
*
.
* *
,
,
'Ο Σηκουάνας δέ φαίνεται κουρασμένος άπό ιστορία. Σέ τούτον τον ποταμό
έ'λαχε νά συντροφευτεί άπό τήν πιο λαμπρή καί πιο χαρούμενη πόλη τού κόσμου.
'Ο ποταμός δέ κατάκτησε τή πόλη, μά ή πόλη κυβέρνησε τον ποταμό. 'Ο Σηκουά
νας έγινε ένας άστικός ποταμός. ’Αφομοιώθηκε κι’ έγινε συνένοχος στις άμαρτίες
καί στις ομορφιές τής συντρόφισσάς του. Σωσίβια άστυνομικά κρέμονται στά κά
γκελα τών γεφυρών του γιά νά ριχτούν σέ ώρα κινδύνου σέ κείνους, πού δοκιμάζουν
νά κρύψουν στά νερά του τήν άπελπισία ή τον κόρο άπό τήν άδεια ή άμαρτωλή ή
άδικημένη ζωή τους. Πόνεσε τό ποτάμι αύτό στούς μεγάλους πόνους τής βασίλισσάς του, χάρηκε στις μεγάλες χαρές της, σάν πιστός θαυμαστής της καί σκλάβος
της. Γι’ αύτό τώρα κυλάει ήσυχος άνάμεσα άπό τήν καρδιά της κι’ είναι ευχαρι
στημένος νά ζεΐ μόνον γ ι’ αυτή.
Κουβαλεΐ πειθήνια τά καραβάκια του καί τις μαούνες του, άπό τήν μιάν άκρη
στην άλλη, γιά νά φέρει τή ζωή καί τή ζέστα στήν πρωτεύουσά του. Δέχεται ύπο-
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μονετικά τον έξευτελισμό των άπίθανων πυροτεχνημάτων, πού καταυγάζουν, τις
νύχτες των μεγάλων έορτών, τά σοβαρά καί βαθυστόχαστα νερά του.
Τά δέχεται όλα τοϋτο, μέ άφοσίωση πού δέ θά τελειώσει ποτέ στούς αιώνες
Περνάει ευλαβικά κάτω άπο το προαύλιο τής Παναγίας των Παρισίων. Περπατεΐ άθόρυβα καί προσεχτικά πλάι στά ιστορικά παλάτια μέ τά μαυρισμένα μάρ-

Ό πύργοζ τοΰ Λέντσμπουρχκ, στό Άαργκάου ή Άργκοβία, καντόνια τής βορειοανατο
λικής ‘Ελβετίας.

μαρα καί τούς βαθυπράσινους κήπους, γιατί θυμάται, σά ναταν χτές, τις χρυσές
βασιλικές πομπές καί τούς τρισένδοξους αύτοκρατορικούς άετούς. Τις νύχτες πού
δέν έχει φεγγάρι, ονειρεύεται εκείνα τά μ,ακρυνά μενουέτα, άνατριχιάζει άπο την
κλαγγή έκείνων των μακρυνών θριάμβων...
Κι’ άναρωτιέται κανείς, τί θά γίνει τάχα αυτός ό ποταμός, ό γνήσιος αυτός
παρισινός, όταν θά βγει πέρα άπο τά όρια της πρωτεύουσας, πέρα άπο τις ιστο
ρικές της πύλες καί θά όδεύσει προς τούς ελεύθερους άγρούς, άνασαίνοντας μονάχα
το δροσερό πράσινο στις χορταριασμένες του όχθες, καί άντικρύζοντας μονάχα τήν
άπεραντωσύνη των κάμπων; Καθώς θά κυλά στις άτέλειωτες μέρες τού θέρους ή
στις αξημέρωτες νύχτες τοΰ χειμώνα, θά φτερουγίζουν τάχα άπο πάνω του ολοένα,
οί δαντελλένιες εκείνες φαντασίες τής χρυσής πρωτεύουσάς του; "Η τάχα θάχουν
σκορπίσει σάν αυταπάτες καί θάχουν άφίσει τώρα τούτον τον αγρότη ποταμό, νά
κυλά μοναχός κι’ έρημος μέσα στις χρυσές θημωνιές τού θέρους καί στις σκοτεινές
νυχτερινές βροχές τού χειμώνα;

’Άλλο πράμα είναι ό Ά α ρ . Αύτος είν’ ένα ζωηρό, βαθυγάλαζο ποτάμι, πού
στρίβει χαρούμενο κι’ άγκαλιάζει άπο τρεις μεριές τήν πρωτεύουσά του, τή Βέρνη,
καί τής άφίνει μονάχα μιά μεριά γιά νά ένώνεται ή παράξενη τούτη χερσόνησος μέ
τήν άλλη στεριά. 'Ένα τέτοιο παθητικό άγκάλιασμα τήν κάνει τήν πόλη όλότελα
δική του, όλότελα κτήμα του. "Οπου νά προχωρήσεις, όπου νά στρίψεις, μοιραία
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θά βγεις πάντα σέ μιά γέφυρα, καί θ’ άντικρύσεις άπό ψηλά, (γιατί έδώ οί όχθες
είναι δλες ψηλές καί σχεδόν απότομες) τό ζωηρό τοϋτο ποτάμι μέ τό ειλικρινέστερο
γαλάζιο χρώμα, να περνάει άπό κάτω, να σέ χαιρετάει χαρούμενο καί νά σου γνέφει
μέ όλα του τα κύματα, μέ όλους τούς δροσερούς παλμούς της νεανικής καρδιάς του.
Καί τότε, θέλοντας καί μή, θά σταματήσεις στά κάγκελα της γέφυρας καί θά
κοιτάξεις βαθειά τό καθάριο τούτο γαλάζιο ρέμα, νά περνάει ανάμεσα στις βαθυπράσινες πλαγιαστές όχθες του καί τά άνθοστόλιστα παρόχθια σπιτάκια του καί
νά σοϋ στέλνει τη δρόσο της Ά λπικής ψυχής του. Τό κύλημα
τούτο είναι ύποβλητικό, τραβάει σάν ένα χέρι την ψυχή σου προς
·,
τό ρέμα του, στο τέλος σέ ζαλίζει καί τότε άκοΰς τή μυστική ; ίο n JS |)
φωνή τού ποταμού : ’Έ λα μαζί μου, έλα μαζί μου... Θά περπατήσουμε μαζί γύρω-γύρω την πόλη, δέ θ’ άφίσουμε τίποτα
^ —Χΐ 7
μυστικό. Θά ίδοΰμε τά σεβαστά μνημεία της, τά μεσαιωνικά ροp = = j|
λόγια των πύργων της μέ τή μουσική, τήν πανύψηλη γοτθική της
ν
'
Μητρόπολη, τά πάρκα -της μέ τις ήμερες άρκοΰδες, τούς παλιούς μεσαιωνικούς δρό
μους της μέ τις σκεπαστές καμάρες, τις πράσινες γειτονιές της μέ τά φρέσκα κι’
άλικα λουλούδια...
"Ολα τά δροσίζει καί τά ζωογονεί ό γαλάζιος ποταμός κι’ αύτός κυριαρχεί
καί βασιλεύει καί κινεί τή ζωή καί τήν καρδιά αυτής τής σοβαρής, μά καί χαρού
μενης μαζί πολιτείας.
*
* *
Μά είναι καί ποταμοί, πού περνούν μέ μιά παράξενη βιασύνη μέσα άπό μιά
πολιτεία, σά νάχουν τό σκοπό νά τής πάρουν τή γαλήνη μεσ’ άπ’ τήν καρδιά. ’Εκεί
κοντά στά σύνορα τής Ελβετίας καί τής Αύστρίας είναι τό Σοφχάουζεν, μιά μικρή
πόλη, πού ή γοτθική της γραμμή έχει λεπτύνει καί ήμερέψει άπό τή γλυκειάν άτμόσφαιρα, πού επικρατεί στον ειρηνικό τούτο χώρο τής κεντρικής Εύρώπης. Μιά
άνάμνηση μικρής ήγεμονίας, μέ τήν ήρεμία της καί τήν άρχοντιά της.
Ό μεγάλος ό Ρήνος, ό πατριάρχης αύτός τών ποταμών, έδώ είναι άκόμη
νέος, βρίσκεται κοντά στις πηγές τού καί ξεκινά μέ ορμή γιά τά μακρυνά, τά άτλαντικά του πεπρωμένα. Περνάει ζωηρός καί μεγάλος πλάϊ στή μι
κρούλα τούτη άριστοκράτισσα. Θάταν καμάρι της νά τήν έζωνε
έτσι διακριτικά, νά τή στόλιζε μέ τή γαλάζια του βόλτα... Μά ά
ξαφνα, σ’ ένα σημείο τής διαδρομής του, ό ποταμός κατηφορίζει
άπότομα, καί, σάν νά μεταμορφώνεται μονομιάς άπό μιά μαγική
καί σατανική δύναμη σ’ ένα άπαρόμοιαστο θηρίο, κατρακύλα άπό
τούς γκρεμούς του μέ τή βοή χίλιων κεραυνών, πού μουγκρίζουν
άδιάκοπα κι’ άσταμάτητα ώς τά πέρατα τής γής.
Κατάπληκτοι οί μεσαιωνικοί πύργοι, χτισμένοι ψηλά στις
όχθες τού άπόξενου τούτου ποταμού, κοιτάζουν τον άνεξήγητο θ»μό του, πού άρχινα
άναπάντεχα στήν άξαφνη κατηφοριά του κι’ όμως βαστά τώρα κι’ άπό τόσους αιώνες.
Σ ’ αύτή τή βουή χάνει κανείς καί τή φωνή του καί τή ψυχή του καί θαρρεί πώς ά
νοιξαν τά έγκατα τής γής νά τον πάρουν στο μυστικό τους άσταμάτητο ποτάμι. Κι’
άπό πολύ μακρυά γύρω γύρω νιώθει κανείς τήν ψιλή βροχή άπό τό καταπληκτικό
αύτό σπάσιμο τών νερών. Αυτή εΐνε ή λεγάμενη «πτώση τού Ρήνου».
Μά ή κατηφοριά αύτή πιο κάτω σταματάει. Τά κάτασπρα άφρισμένα νερά
προχωρούν βράζοντας καί φυσώντας άκόμα λίγο, υστέρα γίνονται άσπρα καί πρά
σινα μαζί, υστέρα πέρνουν σιγά σιγά τό καθαρό γαλάζιο χρώμα τής γαλήνης. "Ολα
τώρα έχουν ησυχάσει. Ό ποταμός ούτε θυμάται πιά τί ήταν αύτό πού έκανε, καί
οδεύει σοβαρός κσί μέ επίγνωση τής παλιάς ιστορίας του προς τον μακρύ δρόμο του.
Τώρα άσπρα ποταμόπλοια φαίνονται νά πλέουν σάν κύκνοι στά πλατειά καί συλλο-
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γισμένα νερά του κι’ ό Ρήνος φεύγει και χάνεται μακρυά. Κι’ ό νους πάει μακρυά,
στην πορεία του Ρήνου, στις πολεμοχαρές πολιτείες, στά ξεσχισμένα σύνορα των
κρατών, στά κοιμητήρια των πολέμων, σ’ δλη τή μακρυά ιστορία τής διαδρομής του.
"Ας πάει στο καλό. Μά τό μικρό κι’ ευγενικό Σοφχάουζεν, κρατεί πάντα μέσα
στην απόμερη κι’ ήσυχη ζωή του, κι’ άκούει πάντα μέσα στο χτύπο τής λεπτής
καρδιάς του, τό θυμό τοϋ μεγάλου αύτοΰ.ξένου, τό βροντερό καταρράχτη του Ρήνου.
*
* *
Κι’ ας πούμε τώρα καί γιά τούς μεγάλους εκείνους ποταμούς, πού έρχονται
άπό μακρυά, άπό ξένες πατρίδες, καί καθώς φτάνουν σε μιά πόλη, στέκονται έκεΐ νά
ξαποστάσουν στο πλάι της, σά νά έκαμαν πιά, ύστερα άπό τόση περιπλάνηση, την
έκλογή τους.
"Ετσι είναι ό Ροδανός, πού έρχεται πλούσιος κι’ άρχοντικός καί γαλανός καί
περήφανος άπό τήν πατρίδα του καί φτάνει στή λίμνη τής Γενεύης. ’Εκεί λοιπόν
κοντοστέκεται, φαρδαίνει, κι’ άπλώνει τά νερά του νά ξεκουραστεί. Κι’ ή ψυχή του
άπλώνεται στην ήρεμη κι’ άκύμαντη έπιφάνειά της κι’ ένώνεται τώρα μέ τήν αύρα
τής έσπέρας καί μέ τά συννεφάκια πού πλέουν άνάλαφρα πάνω στά νερά της.
’Εδώ δεν είναι πιά ποταμός. Ό ποταμός έγινε συλλογή, έγινε ρεμβασμός,
έγινε ή ψυχή τής ήρεμης αυτής θάλασσας, πού είναι σάν γαλανή κι’άσπρη κοπελίτσα.
Τώρα ή Ροδανός δε ζεΐ πιά τή ζωή τής πόλης του. Ζεΐ μιά ζωή χωριστή, μιά ζωή
ξένη, πλ.άϊ στήν πόλη μά καί μακρυά άπ’ αύτή. Ζ εΐ μέ τά όνειρά του καί μέ τις
άναμνήσεις του...
’Εδώ τό αιώνιο σύμπλεγμα τής πόλης καί τού ποταμού έχει λυθεί, άβίαστα
μέ νόμο τής φύσης. ' Η πόλη δέ έχει πιά τον ποταμό της, έχει τή λίμνη της. Κι’ αυτό
είναι άλλο πράμμα,πιό μακρυνό, πιο ονειρεμένο, πιο άπιαστο. 'Ο ποταμός είναι μιά
ζωή, πού έρχεται κι’ ένώνεται μέ τή ζωή τής πόλης. 'Η λίμνη είν’ ένα όνειρο, πού
στεφανώνει ήρεμα τής πόλης τούς στοχασμούς καί τούς κρυφούς παλμούς τής καρ
διάς της, στά ρόδινα βράδυα τού καλοκαιριού...
Μ. Σ ΤΑΣ ΙΝ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

' Η άνωτέρω είκών είναι άποτυπωμένη εις τό έξώφυλλον ειδικού τεύχους καί
άναπαριστα ένα σοβαρόν γεγονός του τύπου εκείνου έξ ών ή περιφερειακή’Αστυνομία
του Μπουένος-’Άϋρες, καθημερινώς άντιμετωπίζει.
Τό πρόβλημα τό όποιον προβάλλει, έλύθη διά της μόνης λογικής όδοΰ, τής ίδρύσεως ’Ανω τέρας ’Αστυνομικής Σ χο λή ς.
Εις την ’Ακαδημίαν ταύτην, κειμένην έντός δάσους τής πόλεως του ΛάΠλάτα, ύπόκειται είς έκπαίδευσιν ολόκληρον τό προσωπικόν τής άνωτέρας ιεραρχίας,
άπό του βαθμού του ’Αστυνόμου μέχρι καί του Διευθυντοϋ συμπεριλαμβανομένου.
Συμφώνως τώ νόμω 5270 περί προαγωγών τών άστυνομικών υπαλλήλων,
ούδείς δύναται νά καταλάβη άνωτέραν θέσιν, εάν δεν έχη φοιτήσει εις τήν έν λόγω
’Ακαδημίαν.
Πραγματικώς μόνον ένα προσωπικόν άπολύτως πειθαρχημένον καί κατηρτισμένον μέ τεχνικάς γνώσεις, είναι δυνατόν νά έξασφαλίση τήν έρευναν τών έγκλημάτων καί ν’ άποτελέση μίαν ’Αστυνομίαν άποτελεσματικήν διά τήν τήρησιν τής
Δημοσίας Τάξεως.
'Η ’Αστυνομική Σχολή δεν βασίζεται έπί τοϋ ίδικοϋ της έμπειρισμοΰ. "Εχει
ώς πρότυπον τάς παλαιάς ’Αστυνομίας τής Ευρώπης ώς καί τών 'Ηνωμ. Πολι
τειών. ’Αποστολή ’Αξιωματικών έπεσκέφθη τήν Μαδρίτην, τό Λονδΐνον, τήν Ν.
'ΐόρκην, τό Σικαγον, τό Ντητρόϊτ καί τήν Ούάσιγκτων, ένθα έμελέτησε τήν οργάνωσιν καί τήν λειτουργίαν τών ’Αστυνομιών τών πόλεων τούτων.
Ουτω έμελέτησαν. καί έγνώρισαν τον τρόπον έρεύνης καί τά άποτελέσματα
είς τά όποια ήχθησαν οί ειδικοί τής Σκώτλαντ Γυάρντ στήν Σχολή τοϋ Χέντον,
έγνώρισαν τάς πλέον συγχρονισμένας μεθόδους τάς οποίας ακολουθεί ή Άνωτέρα
’Αστυνομική Σχολή τής Μαδρίτης, ήλθον είς επαφήν μέ τήν τεχνικήν Σχολήν τής
’Αστυνομίας τών Παρισίων καί μέ τό περίφημον Σώμα τών G-m en τοϋ 'Ομοσπον
διακού Γραφείου ’Ερευνών τής Ούάσιγκτων, περισσότερον γνωστού άνά τον κόσμον
μέ τά αρχικά ΕΦ-ΜΠΙ-Α* I* .
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Μέ πρότυπον λοιπόν τούς κανονισμούς λειτουργίας των έν λόγω ’Αστυνομιών,
πού προσηρμόσθησαν εις τάς έντοπίους συνθήκας, ήρξατο λειτουργούσα ή Ά νω τέρα Σχολή ’Αστυνομίας της περιφερείας τοϋ Μπουένος-’Άϋρες.
Τό τεύχος τούτο οπερ παραδίδομεν εις τούς άναγνώστας έν μεταφράσει περι
λαμβάνει τούς κυρίους σκοπούς τούς οποίους επιδιώκει τό Ίνστιτοΰτον.
Έπρατιμήσαμεν νά ομιλήσουν τα γεγονότα. 'Η περιγραφή πού άκολουθεΐ
έχει τελείως άντικειμενικόν χαρακτήρα, λαμβανομένου ύπ’ οψει ότι κάθε φωτογρα
φία είκονίζει μίαν άπο τάς διαφόρους απόψεις τής καθημερινής ζωής τής Σχολής:

Τό άμφιθέατρον εύρύ καί άνετον έχει κτισθή κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά έξασφαλίζη
καλήν ακουστικήν, χρησιμεϋον ώς ιδεώδες πλαίσιον διά τήν παράδοσιν τών μαθημάτων
Οπό καθηγητών άνωτέρας μορφώσεως.

Δέν υπάρχει άξίωσις φυσικά έκ
μέρους τής Σχολής νά δημιουργή
σω τεχνικούς άπό τρύς μαθητάς,
έφ’ όσον υπάρχουν οί ειδικοί των
έργαστηρίων, άλλά κάθε έξερχόμενος τής Σχολής μαθητής οφείλει
νά γνωρίζη τόν τρόπον νά άνατρέχη εις επιστημονικός έρευνας,
όποιοδήποτε θέμα καί έάν άφεώρουν αΰται.

Ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία τοϋ Μπουένος ’Άϋρες
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Μαθηταί έπιδιδόμενοι ets έργαστηριακάς μελέτας εντός τοϋ χημείου διά μικροσκοπήσεων,
βληματομετρήσεων καί άλλων χημικών μέσων.

Αί αϊθουσαι διδασκαλίας ευρύχωροι, καλώς φωτισμένοι καί άερισμέναι περιλαμβάνουν
αριυμον μαυητών τυιαο ιυν που έιπραΛΛεΐ η τεχνική τής ι Ιαιδαγωγικής.
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Ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία τοϋ Μπουένος Ά ϋρες

ΐπουδαστα'ι περιεργάζονται τόν «σκεπτογράφον», τό μηχάνημα αύτό τό τόσον πολύτιμον διά την σύγχρονον άστυνομικήν τεχνικήν.β

Els ειδικόν κατάλογον (άλμπουμ) υπάρχουν όλοι οί τύποι των βλημάτων πού παρα
σκευάζονται εΐξ διάφορα εργοστάσια τοϋ κόσμου, προς μελέτην.

Ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία τοϋ Μπουένος Άϋρες
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Ή Διεύθυυσίζ τή? Σχολή?, λόγω τοϋ μεγάλου άριθμοϋ των μαθητών καί των -προσόντων
των, άπαιτεϊ συνεχή τταρακολούθησιν.

Τή βοήθεια μακεττών πού άναπαριστοΰν γνωστά? τοποθεσία?, οΐ μαθηταί δύνανται νά
Ιλέγξουν τά πιθανά σφάλματά των κατά τήν ένάσκησιν των άστυνομικών καθηκόντων.
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Ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία τοϋ Μπουένος “ΑΟρες

'Η έκμάθησις όδηγήσεως αυτοκινήτων όχημάτων καί ή ίκανότης έπιδιορθώσεως των κοι
νών βλαβών, αποτελεί ένα ακόμη σκοπόν τής εκπαίδευσε ως.

Ο μαθηταί ΰπ< χρεοΰνται εις έκμάθησιν τελείαν τοΰ χειρισμού τών όπλων. ΤοΟτο δέ ιδι
αιτέρως διά τήν έξασφάλισιν τής δημοσίας τάξεως.
ι

Ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία του Μπουένος ’Άϋρε:
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Καθηγηταί μεγίστη; πείρα; sis τόν τομέα τούτον διδάσκουν τό «Γιούντο’>, σέ αμυντικό;
καί έπιθετικά; φάσεΐζ.

Διά τη ; έξασκήσεω; είς τήν ξιφασκίαν ό μαθητή; καθ’, στα τού; μϋ; του ελαστικότερου;
καί συγχρόνω; αναπτύσσει τί; upouujmtsti >uu ιυιυτητε; διά μίαν ϊπττοτικήνσυναδέλφωσιν.
( Συνεχίζεται)

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

0 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΟΠΙΝΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ
ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
— Ά ν τ ιθ έ τ ω ς , ό ερυθρός υλισμ ός υποδουλώ νει τό πνεύμα
καί πλήττει τήν προσω πικήν έλευθερίαν τοΰ ατόμου —
’Αναδημοσίευσή έκ τοΰ περιοδικού «Στρατιωτικά Νέα» της 27-4-58

'Ο Γάλλος ταγματάρχης Ταγιώ εις άρθρον του δημοσιευθέν εις
τήν «Έπιθεώρησιν ’Εθνικής Άμύνης» τονίζει δτι άπό τοΰ 1945, οΐ Δυ
τικοί έγνώρισαν τον μαρξιστικόν ψυχολογικόν πόλεμον, ό όποιος είναι αχα
λίνωτος καί δεν γνωρίζει όρια. Καί έρωτάται : δύνανται αί έλεύθεραι χώραι
νά χρησιμοποιήσουν τα αυτά όπλα τοΰ ψυχολογικού πολέμου, προς άμυνάν το>ν;
'Η άπάντησις είναι αρνητική. Διά τούς ελευθέρους λαούς, πού πιστεύουν εις
τήν δπαρξιν ηθικών άξιων, ή υίοθέτησις της μαρξιστικής τακτικής θά έσήμαινε
παραβίασιν των ιδεωδών εκείνων, διά τά όποια διεξάγουν τον αγώνα των εναν
τίον τής έρυθράς έπιβουλής.
'Η Δύσις έχει, έν τούτοις, τεράστιας δυνατότητας διεξαγωγής ψυχο
λογικού πολέμου, συμβιβαζομένου προς τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν καί προς
τον σεβασμόν τών ηθικών αξιών. Οι κομμουνισταί παραβιάζουν έκ προθέσεως
τούς ήθικούς νόμ,ους τοΰ πολέμου. Ουτω, ό πόλεμος καθίσταται μόνιμον καί
τελείως «άνομον» φαινόμενου. 'Ο ερυθρός ύλισμός υποδουλώνει τό πνεΰμα
καί πλήττει τήν εσωτερικήν έλευθερίαν μέ μοναδικόν κριτήριου τήν ψυχολο
γικήν άποτελεσματικότητα. 'Ο ψυχολογικός πόλεμος τών κομμουνιστών είναι
τερατώδης, ένώ ό τρόπος άντιδράσεως τοΰ έλευθέρου κόσμου εις τήν έπίθεσιν
πού αποβλέπει νά πλήξη τό ήθικόν έκάστου άτόμου, κεχωρισμένως λαμβανομένου, είναι απόρροια τοΰ ήθικοΰ του κόσμου.
'Η άμυνα—συνεχίζει ό άρθρογράφος—εις τον ψυχολογικόν μαρξιστικόν
πόλεμον γίνεται μέ σεβασμόν προς τήν άντίληψιν καί τήν κρίσιν τοΰ άνθρώπου, μάλλον, παρά προς τά ένστικτα αύτοΰ. Ή άμυνά μας δεν έπιδιώκει τήν
έξαναγκαστικήν πλήρη υποταγήν, άλλά τήν έλλογον καί έκ πεποιθήσεως καθοδήγησιν. Χρησιμοποιεί τήν πειθώ καί οχι τήν προπαγάνδαν. Καί άποκρούει
τον έπηρεασμόν τοΰ. πνεύματος μέσω κακώσεων τοΰ σώματος. Τά βασανι
στήρια, αί φυλακίσεις καί ή ζωή εις τά στρατόπεδα είναι μονοπώλιον τοΰ
έρυθροΰ όλοκληρωτισμοΰ. Τά βασανιστήρια είναι δπλον τής άδυναμίας καί τής
άπελπισίας, καί έχουν πενιχράν άπόδοσιν. Οί έλεύθεροι λαοί, βεβαιοΰντες τήν
δπαρξιν άνωτέρων αξιών, αύτοεπιβάλλουν δρια εις την άμυντικήν των δράσιν
κατά τοΰ ψυχολογικοΰ πολέμου τών έρυθρών καί θυσιάζουν ώρισμένα πλεονε
κτήματα. 'Η έννοια τής δικαιοσύνης καί τοΰ σεβασμοΰ τής ανθρώπινης προσωπικότητος, παρέχει, έν τούτοις, άλλα, τεράστια πλεονεκτήματα εις τόν έλεύθερον κόσμον, διότι τόν παρουσιάζει ώς πιστεύοντα εις ήθικάς αξίας καί άγωνιζόμενον οχι δι’ ύλιστικάς επιδιώξεις. Ή ήθική αύτή υπεροχή έξασφαλίζει
τήν νίκην χωρίς καμμίαν παραβίασιν ιδανικών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΑ
Ό άστυφύλαξ κ. Γεράσιμος Βουτσινάς πού υπηρετεί εις το ’Αστυνομικόν
Σώμα έπ'ι 17ετίαν, μέ επιστολή του στο περιοδικό μας, ρίχνει μια πρωτότυπη ιδέα.
Δηλαδή προτείνει όπως ολοι οί άστυνομικοί άναφέρουν στο περιοδικόν μας τις περι
πτώσεις πού έχουν ύπ’ οψι τους κατά την έκτέλεσι της υπηρεσίας των και κατά
τις όποιες διάφοροι πολίτες άνέπτυξαν εξαιρετική άστυνομική οξυδέρκεια καί
συνετέλεσαν στο ν’ άποκαλυφθοϋν άδικήματα καί γά προληφθοΰν έ'κνομοι πράξεις.
'Ως δείγμα ό ίδιος άναφέρει τις έξης περιπτώσεις :
Π ερίπτω σις 1 η :
Προ ΙΟετίας περίπου εις τό Ταμεΐον τό ευρισκόμενον επί τής όδοϋ Μαυρομιχάλη άρ. 2, ήτο ή ήμέρα πληρωμής συντάξεων καί οί δικαιούχοι έκάθηντο εις τήν
σειράν. Μεταξύ αυτών εύρίσκετο καί είς στρατιώτης πρώην κλέπτης καί άπατεών,
δστις έ'μπροσθέν του είχεν ενα φίλον του, τον όποιον κατόπιν ποοσυνεννοήσεως,
κατέλαβεν νά κλέπτη τό πορτοφόλιον τής εμπροσθέν του ίσταμένης αγνώστου γραίας
γυναικός. Ό στρατιώτης προφασισθείς ότι άντελήφθη τήν προμελετηθεΐσαν κλοπήν
άφοΰ έράπισεν καί έκυνήγησεν τον κλέπτην Ιδωσεν έν συνεχεία τό πορτοφόλιον είς
τήν γραίαν καί πελιδνός έκ τής ταραχής άπέσπασεν τάς ευχαριστίας τών παρευρισκομένων, είς ους ίσχυρίσθη ότι ήλθε μέ άδειαν άπό τά σύνορα καί κάθεται είς τήν
ούράν διά τήν θείαν του, ήτις είναι γραία. Ό Ταμίας είσήγαγεν τούτον εντός τού
γκλισέ καί τού προσέφερεν καφέ ίνα συνέλθη. Κατά τήν παραμονήν του εντός τού
Ταμείου, δοθείσης εις αυτόν ευκαιρίας άπέσπασεν περί τάς 10.000 σημερινάς δραχμάς καί άποκρύψας αύτάς έντός τού μπουφάν, ηύχαρίστησεν διά τό κέρασμα, καί
έξήλθεν προς στιγμήν ίνα τηλεφωνήση είς τήν θείαν του δήθεν καί έξηφανίσθη. Ή
ώς άνω κλοπή θά έ'μεν εν ίσως άγνωστος, διαλευκανθεΐσα μετά 8μηνον χάρις είς τήν
οξυδέρκειαν τής βοηθού τού Ταμίου, διότι τό ώς άνω ποσόν έχρεώθη είς άμφοτέρους
ίνα διά μηνιαίων κρατήσεων άποπληρωθή τό ποσόν καί ύπήρχεν καί ή υπόνοια τής
τυχόν όπεξαιρέσεως. Ή άγνωστος ώς άνω δεσποινίς, όλως τυχαίως μετά 8μηνον
συνήντησεν τον στρατιώτην όλως τυχαίως έντός τού τράμ Πετραλώνων καί άντί νά
' φωνάξη παληοκλέφτη κλπ. αυτή δέν έχασε τήν ψυχραιμίαν της καί συγκρατήσασα τήν
οργήν της παρέμεινεν είς τήν θέσιν της, δτε δέ κατήλθεν ό στρατιώτης παρηκολούθησε τούτον καί ότε τόν άντελήφθη νά εισέρχεται είς τινα οικίαν έσημείωσεν τήν
δ/νσιν καί μεταβάσα είς τό οίκεΐον Παράρτημα ’Ασφαλείας επέτυχε τήν σύλληψιν
τού δράστου καί τήν ήθικήν άποκατάστασιν τής ιδίας καί τού προϊσταμένου της.
Π ερίπτω σις 2 α :
Πρό 6ετίας δτε ύπηρέτουν είς Β' Παράρτημα ’Ασφαλείας, είς φοιτητής μετά
της φίλης του, τήν 21ην ώραν έκάθησαν είς ένα πάγκον είς τό δεύτερον πέταλον τού
Ζαππείου παρά τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν, καί καθ’ δν χρόνον ειχον άφοσιωθή
εις έρωτικάς θωπείας κάποιος κλέπτης ερπων όπισθεν τού πάγκου ήρπασε τήν
τσανταν τής δεσποινίδος, πλήν δμως έγένετο άμέσως αντιληπτός ύπό τού ζεύγους,
διότι επί τής τσάντας εύρίσκετο έν βιβλίον δερματόδετον, δπερ κατά τήν άφαίρεσιν
τής τσάντας έ'πεσεν χαμαί καί έπροκάλεσεν θόρυβον. 'Ο ώς άνω φοιτητής κατεδίωξε
τόν δράστην, πλήν δμως λόγω τού σκότους δέν ήδυνήθη νά τόν συλλάβη, είχεν δμως
την έτοιμότητα νά παραλάβη τήν φίλην του, ευθύς ώς συνήλθεν, καί μετά παρέλευσιν
ολίγης ώρας νά ξανακαθήση είς τόν αυτόν πάγκον, τοποθετήσας τό βιβλίον μέ τήν
εσάρπαν τής φίλης του είς τοιαύτην θέσιν, ώστε νά έκλαμβάνηται τούτο ώς τσάντα
καί έν συνεχεία προέβησαν είς έρωτικάς περιπτύξεις ούχί δμως προς άπόλαυσιν άλλά
w« ξεγελάσουν τόν δράστην τής κλοπής. Μετά παρέλευσιν 20λέπτου όντως προσήλθεν ό κλέπτης έρπων πάλιν καί έτράβηξεν τό βιβλίον έκλαβών τούτο ώς τσάνταν,
άμέσως δέ ό φοιτητής τόν κατεδίωξεν κατά πόδας καί κατώρθωσε νά τόν συλλάβη
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’Αστυνομική δξυδέρκεια

τή βοήθεια παρευρεθέντος 'Υπαστυνόμου, παρά τήν Α γγλικήν Εκκλησίαν. Γενομένης έρεύνης επ’ αύτοϋ εύρέθη ή τσάντα μέ τεμαχισμένην τήν φόδραν καί άπεκαλύφθη ό δράστης, δστις ήτο νυκτερινός εργάτης Εργοστασίου Ε.Β.Γ.Α . καί πατήρ
3 τέκνων, είχε δέ ώς πάρεργον τήν κλοπήν τσαντών καί τήν ήδονοβλεψίαν.
*

Έ π ί τούτοις κ. Διευθυντά ήθελα να σας παρακαλέσω έάν ήτο δυνατόν να ένεργήσητε καί καθιερωθή κατ’ έ'τος να γίνεται μία τελετή, ύπό τήν αιγίδα των «’Αστυ
νομικών Χρονικών» είς τον Παρνασσόν καί να δίδονται Διπλώματα ’Αστυνομικής
Όξυδερκείας ή μία εύφημος μνεία είς τά άτομα αυτά πού προσέφεραν μίαν τοιαύτην
υπηρεσίαν είς τήν ’Αστυνομίαν, δηλαδή νά τούς πούμε ένα ευχαριστώ δημοσία.
Έ ν συνεχεία νά διαταχθώσι οί κ.κ. Διοικηταί Τμημάτων καί ίδια των Παραρτη
μάτων ’Ασφαλείας νά προτείνωσιν δι’ αναφοράς έάν έχωσι τοιαϋτα πρόσωπα^ κατά
Δεκέμβριον έκάστου έτους. Δηλαδή νά γίνη κάτι παρόμοιον μέ τά βραβεία πού δίδει
ή ’Ακαδημία ’Αθηνών είς τούς μέ προφανή κίνδυνον τής ζωής των σώσαντας τήν
ζωήν άλλων ατόμων. Ή ώς άνω τελετή θά φέρη ποιο κοντά τον πολίτη στήν ’Α
στυνομία.
Τήν προτελευταίαν Κυριακήν των εκλογών μετέβημεν μέ τήν σύζυγόν μου είς
τήν Μονήν Καισαριανής, κατά τήν έπιστροφήν καί ενώ εύρισκόμεθα είς άπόστασιν
300 περίπου μέτρων άπό τό Νεκροταφεϊον Ζωγράφου βλέπω ένα κύριον καλοενδεδυμένον καί άλίγον άνήσυχον νά κυττάζη δεξιά καί άριστερά, δτε δέ μέ άντελήφθη
μοΰ είπε: κύριε μπορείτε νά μέ βοηθήσετε νά συλλάβωμεν κάποιον πού έχει διόπτρας
καί ενοχλεί τά ζευγαράκια; Τού λέγω, είσθε αστυνομικός καί μοΰ άπήντησεν, οχι
αλλά δέν μπορώ νά τον βλέπω τον άθλιον.
’Επειδή ποιο κάτω ήτο Στρατιωτική Ζώνη καί διά νά τού ικανοποιήσω τήν
πεποίθησίν του δτι κάμνει μίαν καλήν πράξιν, άφισα τήν κυρίαν μου μέ τήν ίδικήν του
καί τάς δύο θυγατέρας του, καί μετέβημεν μαζί είς άπόστασιν 200 μέτρων δπου
συνέλαβον τον περί ού ήδονοβλεψίαν, δστις διά νά ίκανοποιή τάς ορέξεις του μετεχειρίζετο τεχνικά μέσα, ήτοι διόπτρας μεγάλου διαμετρήματος ώς νά ήτο κυβερ
νήτης υποβρυχίου. Τούτον ώδήγησα είς ΛΑ' Παράρτημα ’Ασφαλείας δι’ έξακρίβωσιν. 'Ο ώς άνω κύριος είναι Τμηματάρχης Α' τού'Υπουργείου Γεωργίας καί κάθε
ται είς τού Ζωγράφου, κατάγεται έξ ’Ηπείρου, τό έπώνυμον του μοΰ διαφεύγει. Δέν
δύναμαι νά σάς περιγράφω τήν χαράν του διά τήν έπίτευξιν τής ώς άνω συλλήψεως,
άσχετον έάν είς τό Παράρτημα ’Ασφαλείας δέν ήθελε νά άκουσθή τό δνομά του.
Καί κάτι άλλο κ. Διευθυντά: κατοικώ είς ένα ύπόγειο- διαμέρισμα—ισόγειον
άπό τήν αύλήν—μιάς πολυκατοικίας καί είς τον β' δροφον είναι μία θρασυτάτη κυρία
πού τινάζει τά χαλιά καί τούς διαδρόμους της, άπλώνει ρούχα έκτος τού έξώστου καί
στάζουν. Έ στειλα τήν σύζυγόν μου είς ΚΔ' ’Αστυνομικόν Τμήμα καί ό Ύπαστυνόμος τής ύπηρεσίας μάς εϊπεν δτι δέν υπάρχει ’Αστυνομική Διάταξις διά τό ’Εσω
τερικόν των πολυκατοικιών. Μά δέν πρόκειται περί φωταγωγού, άλλά περί αυλής
μήκους 13X2 % μέτρων πού άνωθέν της κρέμανται περί τούς 15 έξώσται. ’Ήθελαν
νά παρακαλέσω υμάς δπως είς δεδομένην περίστασιν προβήτε είς τήν είσήγησιν μιάς
προσθήκης συγχρονίζοντες οδτω τάς Άστυνομικάς Διατάξεις, ν’ άπαγορευθή τε
λείως τό τίναγμα τών ρούχων, άπλωμα έξωθεν τού έξώστου καί πλύσιμον τούτου
ώστε νά τρέχουν άκάθαρτα νερά κάτωθεν. Δεδομένου δτι είς τάς συγχρόνους πολυ
κατοικίας κάθονται 40 καί πλέον οίκογένειαι ήτοι περίπου ένα μικρό χωριό τής
Ελλάδος.
Γ. Β Ο Υ Τ Σ ΙΝ Α Σ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

'Υπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ

«Εις τήν διασταύρωσήν των οδών Κων/λεως καί Ξανθίππης καί επί των έκεϊ
» διερχομένων γραμμών τού τραίνου, άνευρέθη διαμελισμένον πτώμα άνδρός ήλι» κίας περίπου 40 ετών, άγνώστου ταυτότητας. ’Ε π’ αότοΰ οΰδέν στοιχεΐον άνευ» ρέθη. Έ κ της ένεργηθείσης προανακρίσεως διεπιστώθη, ότι πρόκειται περί τοΰ
» σεσημασμένου άλήτου Κώστα Λαζάρου». Αύτά τα λίγα έγραψαν προχθές οί έφημερίδες στα «ψιλά» καί έτσι έπεσε ή αύλαία σ’ ένα δράμα, πού είχεν άρχίσει άπό
χρόνια να παίζεται.
. . .Πέρασαν πολλά χρόνια άπό τότε πού άρχισε νά παίζεται τούτο τό δράμα.
Μοιάζει σάν μυθιστόρημα κι’ όμως είναι πραγματικότης. Το πότε ακριβώς συνέβη,
νομίζω, ότι δεν έχει καμμιά σοβαρή σημασία.
Κάποτε οί χρονολογίες δέν έχουν καμμιά αξία, μπροστά στά γεγονότα τά
όποια διαδραματίσθηκαν σ’ αυτές καί τά όποια παραμένουν τις περισσότερες φορές
στη θύμισή μας, σάν ζωντανές εικόνες χθεσινού περιστατικού.
"Οσο κι’ αν περνούν τά χρόνια, όσο κι’ άν οί βιοτικές μέριμνες μάς τυραννοΰν,
τά γεγονότα εκείνα παραμένουν ανεξίτηλα, γιατί άλλοτε άφισαν πολύ καλές άναμνήσεις κι’ άλλοτε δυσάρεστες. Τις καλές, μπορεί κάποτε καί νά λησμονήσωμε, γιατί
είναι τόσο λίγες συγκρινόμενες μέ τις δυσάρεστες. Τό καλό, κάποτε ξεχνιέται κι’
άπ’ αυτόν πού τό έκανε καί άπό κείνον γιά τον όποιο έγινε. ’Αντίθετα, τό κακό παρα
μένει στις ψυχές μας τόσο, όσο μεγαλύτερο υπήρξε. Ά φίνει πληγές πού δέν κλεί
νουν εύκολα καί τις όποιες σάν πλησιάζει ό καιρός νά κλείσουν, κάποιες άλλες μα
χαιριές τής τόσο άστατης ζωής μας, τις άνοίγουν άκόμη πιο βαθειά τώρα...
’Αλήθεια. Πόσο παράξενη καί άστατη είναι ή ζωή μας. Κι’ όμως μολονότι
είναι τέτοια καί κάθε μέρα πίνουμε τά φαρμάκια της, τήν άγαποΰμε. Φοβόμαστε
μή τήν χάσουμε. Μέρα-νύχτα σκληρά άνωνιζόμαστε άπό τότε πού γεννιόμαστε μέχρις δτου νά πεθάνουμε, μόνο καί μόνο γιατί θέλουμε νά ζήσουμε. Θέλουμε νά χαροΰμε τή ζωή μ’ όλη της τήν παραξενιά, μ’ όλη της τήν πίκρα. Ξεγελιόμαστε κάποτε
άπ’ τις λίγες χαρές της καί γιά λίγο πετάμε στά ούράνια, ώσπου κάποια μέρα άναγκαζόμαστε νά προσγειωθούμε καί μάλιστα άνώμαλα, άνίκανοι νά κρατηθούμε στούς
αιθέρες... Τραβάμε τά κουπιά τής βάρκας τής ζωής στον άπέραντο ωκεανό πού φαί
νεται μπροστά μας...
...Ναυαγοί πολλές φορές, χωρίς νά προλάβουμε νά φτάσουμε σέ στεριά, πραγ
ματικά συντρίμμια άπό τή μανία τώ κυμμάτων, πέφτουμε στή θάλασσα. Χτυπιό
μαστε πάνω-κάτω ώσπου, εξαντλημένοι άφίνουμε τά κύματα νά μάς πάνε όπου
αύτά θέλουν, όπου αύτά ξέρουν. Καταπονεμένοι άπ’ τή μανία τής θάλασσας εγκατα
λείπουμε τον άγώνα καί έρμαια πιά τών δαιμονισμένων κυμάτων, άφοΰ ξεσχισθούν
οι σάρκες μας άπ’ τά υδρόβια ζώα, άφίνουμε γ ι’ άπομεινάρια τά κόκκαλά μας σ’ αύτή...
. Γιατί όμως φτάσαμε σ’ αύτή τήν κατάντια; Γιατί τόσο σκληρό βρήκαμε θά
νατο; Ποιος τάχα νά φταίη; Μήπως ή θάλασσα καί τά κύματα;
"Οχι. Φταίμε άποκλειστικά εμείς πού πριν ξεκινήσουμε γιά ένα μακρυνό τα
ξίδι, διαλέξαμε μιά μικρή σανίδα πάνω στήν όποια στηρίξαμε όλες μας τις προσδο
κίες καί τά όνειρα, άντί νά πάρουμε ένα χαλύβδινο καράβι, άτράνταχτο άπό τις φουρ
τούνες. Πάνω σ’ αυτό, άν καλύτερα σκεπτόμασταν, θά μπορούσαμε νά στηρίξουμε
όλες μας τις έλπίδες, μέ τήν άπόλυτη πίστη πώς, κάποια μέρα άσφαλώς θά φθάναμε
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στή στεριά, έκεΐ πού ίσως νά βρήκαμε την ευτυχία, πού τόσο δλοι ποθούμε...
Προχώρησα άρκετά δμως και πολλοί θά διερωτώνται γιατί τα γράφω δλα
αύτά. ’Ίσω ς μέ πουν άπαισιόδοξο ή καί άποτυχημένο της ζωής. Δεν θά προσπαθήσω
ν’ αλλάξω τις σκέψεις των, παρά μόνο, άφοϋ τελειώσω τούτη την Ιστορία, θά τούς
ρωτήσω αν είχα δίκηο γιά όσο έγραψα.
"Αν πω δτι δεν αγαπώ τη ζωή, θάμουνα ένας τρομερός ψεύτης, τίτλο πού ποτέ
μου δεν συμπάθησα. ’Αγαπώ τη ζωή περισσότερο ίσως άπ’ τον καθένα σας γιατί
είμαι άκόμη νέος. Ναι, την άγαπώ καί κάθε μου σκέψη καί ένέργεια είναι πώς νά
τήν κάνω πιο εύχάριστη. "Οσα δμως έγραψα πιο πάνω έχουν στενή σχέση μέ τήν
ιστορία τού άλ,ήτη Κώστα Λαζάρου πού άρχισε πριν άπό χρόνια.
•"Βρισκόμαστε στήν περίοδο πού άκολούθησε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
"Υστερα άπό κείνη τή διεθνή άναταραχή, οί άνθρωποι σάν άπό άγριο χειμώνα κυνη
γημένα πουλιά, ζητούσαν νά στήσουν ξανά τά σπιτικά τους, δσα ή λαίλαπα τού φο
βερού πολέμου γκρέμισε. Ζητούσαν νά μαζέψουν δ,τι τούς άπόμεινε καί ν’ άρχίσουν
δπως πρώτα τήν παληά τους ειρηνική ζωή.
Έ κ εΐ.π ού άλλοτε βασίλευε ή ειρήνη καί ή άγάπη, πριν λίγο καιρό τά πάντα
βρίσκονταν στή διάθεση τού αιώνιου κακού τής άνθρωπότητος. Έ κ ε ΐ πού κελαϊδοΰσαν χαρούμενα τά πουλιά, τώρα μιά νεκρική σιγή είχε καλύψει τά πάντα. Τά σπί
τια δπου άμέριμνα κι’ άγαπημένα κατοικούσαν οί άνθρωποι, είχαν μεταβληθή σέ
κρυψώνες γιά τις κουκουβάγιες. Τό γέλιο καί ή χαρά είχαν άντικατασταθή άπ’ τό
κλάμμα καί τήν πίκρα. Στή θέση τής άγάπης είχε στηθή ό θρόνος τού μίσους καί τής
μοχθηρίας. 'Η κτηνώδης βία καί τό αισχρόν συμφέρον, ήσαν τά υπολείμματα τής
μπόρας πού πέρασε. Οί φτωχοί καί ταλαίπωροι άνθρωποι πάσχιζαν νά συνάξουν
τ ’ άπομεινάρια τής άγριας καταιγίδας. Τό κροτάλισμα την δπλων είχε κοπάσει γιά
λίγο. 'Η άγωνία καί ό φόβος,παρεχώρησαν τις θέσεις των στήν πίστη δτι σταμάτησε
πιά τό μεγάλο κακό. "Αν καί κάπου-κάπου υπήρχαν άκόμη μερικά άνθρωπάρια πού
πίστευαν, δτι μπορούσαν νά πνίξουν τό πνεύμα τής άληθινής ελευθερίας στήνοντας
στή θέση της τον θρόνο κάποιας ωμής καί στυγνής κόκκινης τυραννίας, ή δράση καί
ό συνεχής εναντίον των άγώνας τής κρατικής έξουσίας, έδινε σ’ δλους κουράγιο κι’
ελπίδα γιά τή δημιουργία μιας νέας ειρηνικής ζωής...
. . ."Ημουνα τότε δεκάξη χρονών. Φοιτούσα στήν προτελευταία τάξη ένός
επαρχιακού γυμνασίου. Τά χρόνια τής κατοχής καί τής άνταρσίας είχαν διακόψει
τήν κανονική λειτουργία τών σχολείων. Παρ’ δλα αύτά καμμιά χρονιά δεν έφυγε
άνεκμετάλλευτη. "Αλλοτε σέ κανένα ύπόγειο κι’ άλλοτε στά δικαστήρια προσπαθού
σαμε στά δύσκολα εκείνα χρόνια νά μάθουμε λίγα γράμματα, άπαραίτητα γιά τον
κατοπινό άγώνα τής ζωής.
. . . ’Εκείνη τή χρονιά, είχα τήν ευτυχία νά γνωριστώ μ’ έναν υπέροχο συμμα
θητή μου. "Αξιο καί μελετηρό παιδί, πρόθυμο γιά κάθε έξυπηρέτηση, ήταν ό αχώ
ριστος φίλος δλων μας.
Κατήγετο άπό κάποιο μακρυνό τής επαρχίας μου χωριό. Οί γονείς του, πτω 
χότεροι κ ι’ άπό τούς δικούς μου, πάσχιζαν μέ τό άνύπαρκτο πολλές φορές μεροκά
ματο, νά ζήσουν τή φαμίλια τους. Ό Κώστας, έτσι λεγόταν ό φίλος μου, είχε δύο
μικρότερες άδελφές τις όποιες άγαποΰσε ύπερβολικά. Παρ’ δλη του τήν φτώχεια,
οί γονείς τού φίλου μου έκαναν τό παν γιά νά μή σταματήση τό σχολείο του. ’Αλλά
κι’ αυτός δμως βλέποντας τις ύπεράνθρωπες προσπάθειές τους, φρόντιζε νάναι πάντα
συνεπής στις ύποχρεώσεις του. Τακτικός, επιμελής, εύγενικό παιδί, ήταν τό υπό
δειγμα σ’ δλους μας. Ποτέ δέν έχανε τό κέφι του κι’ δταν άκόμη ξέραμε πώς είναι
νηστικός, γιατί άργησε νάρθη τό σακκούλι μέ τις λιγοστές τροφές...
. . .Μέναμε στήν ίδια γειτονιά. ’Εγώ μέν κοντά στούς δικούς μου, εκείνος δέ
φιλοξενούμενος άπό κάποιον μακρυνό του συγγενή. Τό πρωί μαζί ξεκινούσαμε γιά
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τό σχολείο καί τό μεσημέρι μαζί γυρίζαμε. Πολλές φορές του είχα προτείνει νά τον
πάρω σπίτι νά φάμε, δ,τι υπήρχε. Γιά πολύ καιρό στάθηκε άδύνατο.
Κλεισμένος τις περισσότερες ώρες στο μικρό του δωμάτιο πού φωτιζότανε
μέ μιά λάμπα πετρελαίου της παληάς εποχής, έμοιαζε σαν άσκητής. Κείνο το δωμά
τιο ήταν γ ι’ αύτόν, δπως μάς έλεγε, το «κρυφό σχολείο». Μέσα έκεΐ ήταν δλη του
η ζωή, δλα του τα όνειρα κι’ δλες οί ελπίδες. ’Αγκαλιασμένος μέ την φτώχεια καί
τά βιβλία, γευότανε νωρίς-νωρίς τά πικρόχολα τής ζωής φαρμάκια.
Τον άγαποϋσα εΐλικρινά τό φίλο μου καί πάντοτε προσπαθούσα νά τον κάνω
νά ξεχνάη τις μιζέριες. Παρακολουθούσα άπό κοντά δλη τουτή ζωή. "Εβλεπα, δτι
μέρα μέ τήν ημέρα άδυνατοΰσε, χλώμιαζε. Τό βλέμμα του γινότανε δλο καί πιο
θαμπό... Μιά μέρα θέλησα νά τού πώ κάτι, νά τού συστήσω νά βγαίνη καί λίγο έξω,
νά φρεσκαρίζεται τό μυαλό του, ν’ άλλάζη λίγο τις πληκτικές καί μονότονες παρα
στάσεις. ’Αφού σήκωσε γιά λίγο τό βλέμμα του προς τον ουρανό, κύτταξε μ’ ένα
άπλανές ύφος τό άπειρο καί μοΰδωσε τούτη τήν άπάντηση :
. . . «Είσαι ό μόνος πιστός μου φίλος. Σέ σένα μπορώ νά πώ τον πόνο μου,
γιατί ξέρω πώς θά μέ καταλάβης. Γνωρίζεις καλά τις συνθήκες μέ τις όποιες ζώ.
Ξέρεις τήν φτώχεια μου. 'Ο πατέρας μου μ’ έστειλε νά μάθω λίγα γράμματα, στε
ρούμενος τό κάθε τί καί τρώγοντας αυτός καί οί άλλοι έληές καί κρεμμύδια... Δέν
μπορώ νάχω μεγάλες άπαιτήσεις. Κάποια μέρα θά πρέπει νά ξεπληρώσω τά χρέη
προς τούς δικούς μου. ’Έ χω καθήκον καί ιερά ύποχρέωση νά ξεκουράσω κάποτε,
έστω καί γιά λίγο αυτούς πού τώρα φροντίζουν γιά μένα. ’Έ χω δυο άδελφές. Σέ λίγα
χρόνια θάναι έτοιμες γιά γάμο. Θά χρειαστούν χρήματα. "Ετσι βλέπεις κατάντησε
σήμερα ό γάμος, άγοραπωλησία. Οί γαμβροί θέλουν προίκα καί άδιαφορούν αν έσύ
ή εγώ στερούμεθα καί τού ψωμιού άκόμη. "Ισως τούς δικαιολογώ καί λίγο. Γιάνά
χτισθή γερά καί στέρεα ένα σπιτικό στή σημερινή εποχή, θά πρέπει νά συμβάλλουν
καί τά δύο μέρη. Καί ό άνδρας καί ή γυναίκα. Πέρασε κείνη ή παληά εποχή πού τά
πάντα πήγαιναν καλά μόνο καί μόνο μέ τις δυνάμεις καί τις άπολαυές τού άνδρα.
Σήμερα, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, είναι βαρύ τό φορτίον τής ζωής... Πρέπει
ν’ άγωνισθώ φίλε μου, νά στερηθώ πολλά, νά πάρω δσα μπορώ περισσότερα έφόδια
κι’ αύριο, σαν μπούμε στο καμίνι τής ζωής, νά τούς βοηθήσω. Θέλω νά γίνω άξιωματικός, γιατί έτσι μόνον θά μπορώ καλλίτερα νά τούς ένισχύω... Γιά τήν δική μου
καλοπέραση δέν μέ νοιάζει καί τόσο. Θέλω όμως νά γελάσουν μιά μέρα γιά λίγο
τά μέχρι τώρα πικραμένα χείλια τού πατέρα μου. Θέλω άκόμη νά δώ τις άδελφές μου
ντυμένες στά νυφικά, κοντά σέ δυο καλούς άνδρες...
Γιά μάς ύπάρχει καιρός νά γλεντήσουμε, νά χαροΰμε τή ζωή. Γιά κείνους
δμως ποδναι κουρνιασμένοι στά βουνά καί τις ρεματιές, ή ζωή θάναι γιά πάντα ή
ίδια. Ρουτινιασμένη, φτωχή καί άχαρη... Νά φίλε μου γιατί μέ βλέπεις κλεισμένο
συχνά εδώ μέσα. "Ισως, δλα αύτά σοΰ φαίνονται παράξενα καί κάπως καθυστε
ρημένα στις σύγχρονες άντιλήψεις πού επικρατούν. Κι’ δμως γιά μένα, άπό καιρό
τώρα άποτελοΰν τό πιστεύω τής ζωής μου. Είναι ή μόνη μου επιθυμία άπό τούτη
τήν τόσο άστατη κι’ άχαρη ζωή... Δέν νομίζεις πώς είμαι άρκετά ολιγαρκής;»
...Άρκέσθηκα νά συμφωνήσω απόλυτα μέ τό φίλο μου, άφοΰ καί οί δικές μου
αντιλήψεις ταίριαζαν. Τού ευχήθηκα μ’ δλη μου τήν καρδιά τήν εκπλήρωση δλων
τών πόθων καί τών προσδοκιών του...
• ...Ό καιρός περνάει γρήγορα. Τό άρμα τού φθονερού γέροντα τρέχει πάνω στή
δίχως τέλος λεωφόρο πού αιώνες αιώνων τώρα βαδίζει τό ταλαίπωρο άνθρώπινο
γένος. Φεύγει τόσο γρήγορα πού δέν προφθάνουμε πολλές φορές νά δούμε τά τελευ
ταία του χνάρια. "Ετσι συμβαίνει πάντα. Κάποτε νοιώθουμε άνακούφιση καθώς περ
νούν τά χρόνια, γιατί ελπίζουμε πώς έτσι θά τελειώσουν καί τής ζωής οί άντιξοότητες.
’Αντίθετα δμως άλλοτε προσευχόμαστε στο Θεό νά μείνη άκίνητο τού χρόνου τ ’ άρμα,
γιατί θέλουμε νά χαροΰμε δλα δσα ύπάρχουν πάνω στή γή. Ποθούμε νά ρουφήξουμε
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καί τήν τελευταία σταλαγματιά άπό το ποτήρι της ζωής καί ξεχνάμε, δτι πάντα
σχεδόν τα κατακάθια, είναι έπικίνδυνα, βλαβερά, άνίκανα νά προσφέρουν κάτι τδ
ωφέλιμο. ’Αλήθεια. Πόσο τυφλοί καί παράλογοι είμαστε, δταν ζητάμε νά ριζώ
σουμε έκεΐ που τίποτε μέχρι τώρα δεν άνθησε δεν καρποφόρησε, δεν έδωσε σημεία
ζωής. Πόσο άμυαλοι είμαστε σαν σκεπτόμαστε, πώς είναι δυνατόν νά σταματή
σουμε εμείς τήν πορεία τής τύχης μας, χωρίς νά ξέρουμε πόσο μάταιο καί τυραννικό
είναι νά λακτίζουμε προς τά κέντρα. "Ο,τι κι’ αν κάνωμε, δ,τι κι’ αν προς στιγμήν
νοιώθουμε πώς κερδίσαμε, δλα αυτά θάναι πάντοτε μιά άπό τίς ελάχιστες προσπάθειές μας στον τραχύ κι’ ανηφορικό δρόμο τής ζωής. 'Ο χρόνος θά περνάη κι’ έμεΐς
άδικα θά κραυγάζουμε «δίπλωσε χρόνε δίπλωσε τ ’ άκούραστα φτερά σου, ώρες
γλυκείες μή φεύγετε, μή κάνετε φτερά»...
...',0 Κώστας κι’ έγώ βρισκόμαστε τώρα στή τελευταία τάξη. Σέ λίγο καιρό
θά αποφοιτήσουμε καί ό καθένας μας θά πάρη τό δικό του δρόμο. Τώρα προχωράμε
μαζί στον ίδιο δρόμο. Σέ λίγο θά συναντήσουμε ένα σταυροδρόμι. Έ κ εΐ, άφοϋ πάρει
τον δρόμο του καθένας μας, θά χωρίσουμε, κυνηγώντας διαφορετικό σκοπό. Μπορεί
κάποτε οΐ δρόμοι μας νά συναντηθούν. Στην ζωή δλα συμβαίνουν, άκόμη καί τά πιο
παράξενα.
Στή ζωή τοϋ Κώστα τίποτε δεν άλλαξε. ’Εξακολουθεί νά κλείνεται στο δωμά-

Αύτά ήσαν δλα τά στολίδια τοϋ «κρυφού σχολείου» τίποτε άλλο...

τιό του καί νά διαβάζη. Στο δωμάτιό του, δλα βρίσκονται δπως καί πρίν. Σέ μιά
γωνιά ένα ξυλοκρέβατο, χωρίς στρώμα, σκεπασμένο μόνο μέ μιά χωριάτικη μάλλινη
κουβέρτα. Πιο κεΐ ένα φτωχοτράπεζο, δίχως τραπεζομάντηλο. Πάνω σ’ αύτό μιά
κανάτα κι’ ένα κύπελο. Στο τοίχο, δεξιά άπό τήν είσοδο μιά πρόκα κρατάει τήν
λάμπα τού πετρελαίου. Τό λαμπόγιαλο είναι δλο μαυρίλα. Λίγο πιο κάτω, στή δεξιά
γωνιά, ένα μπαούλο, χωρίς κλειδαριά. Ψηλά, πάνω άπό τό κρεβάτι, μιά εικόνα τής
Παναγίας μαρτυράει τήν βαθειά τοϋ φίλου πίστη. Καντήλι δέν υπάρχει. Κι’ δμως σέ
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ΦΘΟΡΟΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
Δ Ε Ι Σ Ι Δ Α Ι Μ Ο Ν Ι Ε Σ

'Η δ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί α έχει διαφορετική άρχή άπδ τήν πρόληψη, άλλα τά
άποτελέσματα είναι επιβλαβέστερα καί όλεθριώτερα. Τό μεγαλύτερο κακό πού
προκαλεΐ είναι τό ότι δεσμεύει τήν έλευθερία της θελήσεως, επισκοτίζει τήν άνθρώπινη διάνοια, εμβάλλει τον άνθρωπο σέ δεινούς φόβους άπό κινδύνους άνύπαρκτους
καί τον εξαναγκάζει σέ εογα άσκοπα καί επιβλαβή.
«Δειλία προς τά δαιμόνια» χαρακτηρίζεται ή δεισιδαιμονία, κατά τον όρισμ.ό
άρχαίων φιλοσόφων. Έτοιμολογικώς, τούτο άκριβώς σημαίνει καί ή λέξη «δεισι
δαιμονία», συνθετικός δρος των λέξεων «δεΐμα»—φόβος—καί «δαιμόνια». Ούσιαστικώτερα δμο^ς χαρακτηρίζεται ή δεισιδαιμονία ώς φόβος Θεών, πρός τούς οποίους
έπαυσε να πιστεύη ό κάτατρυχώμενος άπό αυτήν.
Παληά δσο καί ό κόσμος, ή. δεισιδαιμονία, άγκαλιάζει τούς άνθρώπους πού
άγαποϋν τό μυστήριο καί φοβούνται τό άγνωστο. ’Ανέκαθεν οί άνθρωποι άντίκρυζαν μέ δέος τήν δεισιδαιμονία, δεν είναι δέ ολίγοι εκείνοι πού στιγμάτισαν τήν φο
βερή αύτή ψυχική άσθένεια τού άνθρώπου. 'Ο Έ ντμοντ Μπαρΐκε είπε δτι «ή δει
σιδαιμονία, είναι ή θρησκεία των πτωχών τώ πνεύματι», ό Μίλτων δτι «τό μεγα
λύτερο άχθος στον κόσμο είναι ή δεισιδαιμονία» καί ό ’Επίσκοπος Χώλ δτι «ή δεισι
δαιμονία είναι Θρησκεία χωρίς Θεό». ’Από τήν άλλη πλευρά, ό άθάνατος Γκαΐτε
τούτα τά φτωχά κι’ άπέριττα, δεν μπορούν νά συγκριθούν σέ πίστη καί ιερή κατάνυξη,
τά χρυσοστολισμένα τών άλλων πού τάχουν μόνο καί μόνο γιά στόλισμα καί επίδειξη.
Τούτα τά τόσο φτωχικά, κλείνουν μέσα τους, δλη τήν ιερή φλόγα της άγνής καί
παιδιάστικης καρδιάς τού Κώστα Λαζάρου. Τής καρδιάς, τής άδολης καί άγγελικής.
...Κάτω άπό τό εικόνισμα, λίγους πόντους πάνω άπό τό προσκέφαλο, μιά
φωτογραφία διακρίνεται. Είκονίζει ένα νεαρό, σχεδόν άμούστακο παιδί, χωρίς γρα
βάτα, μέ άνοιχτό στο στέρνο πουκάμισο καί μέ τά μαλλιά του σγουρά πρός τά πάνω.
Τό χαμόγελο πού χύνεται στο πρόσωπό του, καλύπτει τή κουρασμένη φυσιογνω
μία του.
Αυτά ήσαν δλα τά στολίδια τού «κρυφού σχολείου». Τίποτε άλλο.
( Συνεχίζεται)
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μή μπορώντας νά καταλήξη κάπου για το πλήθος των δεισιδαιμονιών καί άντικρύζοντας αυτές ώς ρωμαντικός ποιητής, άπεφάνθη 6τι «ή δεισιδαιμονία είναι ή ποίηση
της ζωής».
’Ά ν εξετάσουμε μέ προσοχή τις δεισιδαιμονίες τοϋ Ελληνικού λαοϋ—άλλα καί
κάθε άλλου λαοΰ τής γής—θά δοϋμε δτι είναι συντρίμματα λησμονημένων δοξασιών
καί άμ,υδρές άνταύγειες άπδ εστίες θρησκειών πού καταλύθηκαν σέ μάκρυνες έποχές.
Αύτδ τδ εννοούμε άπδ την μεγάλη σχέση πού υπάρχει μεταξύ τών σημερινών δεισι
δαιμονιών πρδς τις άρχαΐες θρησκείες. Είδαμε στδν «Μάρτιο» τοϋ Μηνολογίου,
δτι τα πορφυρά καί χρυσοκίτρινα νημάτια πού περιδένουν στδν καρπδ τοϋ χεριού
τήν πρώτη Μαρτίου, για νά μή τούς μαυρίση δ ήλιος, είναι συνήθεια πού προέρ
χεται άπδ τήν άρχαία Ελληνική Θρησκεία καί μάλιστα άπδ τήν τελετή τών Έλευσινίων μυστηρίων. Στδν «Μάϊο» τοϋ Μηνολογίου έπίσης, είδαμε δτι ή άπαγόρευση
τελέσεως γάμων κατά τδν μήνα εκείνον οφείλεται στά «Lem ouria» ήτοι τελετές
τών νεκρών καί τών κακοποιών πνευμάτων πού έτελοΰντο μέ τήν άρχαία ρωμαϊκή
Θρησκεία.
Μιά άλλη δεισιδαιμονία θά παραθέσουμε έδώ, γιά νά καταφανή, πόσον οί δει
σιδαιμονίες είναι ζώπυρα άρχαίων θρησκειών καί τελετών. Γνωστή είναι σέ δλους
μας ή τόσο συνηθισμένη ρήση «μέ τις υγείες σου» σ’ εκείνον πού πταρνίζεται. ’Άλλοι
λένε γιά τή δεισιδαιμονία αύτή δτι οφείλεται σέ έπιδημία πού ένέσκυψε κατά τήν
αρχαιότητα καί πού είχε ώς αρχή καί τέλος τδν πταρμό. Εύχονται λοιπόν «μέ τις
ύγεΐες» γιά νά περάση ή άσθένεια. Ά λλοι, λένε δτι εκείνος πού προσεβάλετο άπδ
τήν άσθένεια αυτή άπέθνησκε. ’Έσπευδαν γιά τοϋτο οί φίλοι καί οί συγγενείς νά ευ
χηθούν υγεία... στδν άλλο κόσμο. Παρόμοια ασθένεια όμως είναι άγνωστη στήν
ιστορία τής ’Ιατρικής, έκ τούτου δέ γίνεται φανερόν δτι πλάσθηκε ή ιστορία αύτή
μόνον γιά τήν έξήγηση τής παράδοξης προσαγορεύσεως. Ή ’Ιατρική επιστήμη πάλι
μάς λέγει δτι ό πταρμός συνοδεύει καταρροϊκές παθήσεις τών αναπνευστικών οδών,
οί όποιες πολλές φορές δέν περιορίζονται μέχρι τοϋ σημείου τούτου. Δέν μάς εξηγεί
δμως γιατί ό χαιρετισμός αύτδς συνηθίζεται μόνον δταν παρουσιάζεται ένα τόσο
άμφίβολο καί άγνωστο σύμπτωμα άπδ άσήμαντη πάθηση, καί δέν έπεκτείνεται ή
χρήση σέ συμπτώματα φανερά άλλων άσθενειών σπουδαιοτέοων. Πλάσθηκαν λοιπόν
δλα αυτά διότι άγνοεΐται ή έχει λησμονηθή ή πραγματική αιτία τοϋ χαιρετισμού,
τήν οποίαν βρίσκουμε στήν θρησκεία τών άρχαίων ΓΙερσών. Πράγματι, οί άρχαΐοι
Πέρσαι πίστευαν δτι ό πταρμός φανέρωνε τήν κατανίκηση τών πονηρών πνευμάτων
Δέβ. 'Η ταν ό πταρμός σημάδι νίκης τοϋ εσωτερικού πυρδς κατά τών Δέβ καί γιά τοϋτο
οί Πέρσαι έφώναζαν μετά τδν πταρμό: «Συνετριβήτωσαν έν παντί καιρώ καί έν
παντί τόπω οί έν τώ σώματί μου Δέβ!..».
"Ιχνη τής δεισιδαιμονίας αυτής βρίσκουμε καί σήμερα σέ δημώδη παροιμιακή
φράση στά νησιά τοϋ Αιγαίου, δπου άκοΰμε : «Φτερνίσθη δ διάβολος καί τδν έβγαλε».
Λέγεται τοϋτο γιά τούς πολύ πονηρούς άνθρώπους καί έρχεται οπωσδήποτε άπδ τήν
Περσική Θρησκεία, άφοΰ πίστευαν οί Πέρσαι πώς οί Δέβ έβγαιναν μέ τδν πταρμό
άπδ τδ άνθρώπινο σώμα. 'Η παροιμία αύτή τοϋ Ελληνικού λαοϋ άναφέρεται σέ άν
θρωπο πονηρότερο καί τοϋ διαβόλου, σέ άνθρωπο πού κατοικεί σέ σώμα διαβόλου
άφοΰ ό διάβολος απαλλάσσεται άπδ τήν ενοχλητική παρουσία μέ τδ πτάρνισμα.
*
* *
Ά π δ τούς πρώτους χρόνους τής άνθοωπότητος, ή δεισιδαιμονία καλλιεργή
θηκε σκόπιμα άπδ τούς κατά καιρούς τυράννους, κυβερνήτες, νομοθέτες κλπ. καί
τοϋτο γιά ΐδιοτελεΐς σκοπούς. 11ολλές- υπήρξαν οί περιπτώσεις, πού, γιά νά προσδοδσουν κΰρος στά νομοθετήματα καί νά στηρίξουν τήν εξουσία τους, οί άνθρωποι,
στηρίχθηκαν στήν δεισιδαιμονία. Λέγεται λ.χ. γιά. τδ Νουμά, ότι γνωρίζοντας τήν
ιδιότητα τών άκίδων, νά προκαλοΰν κεραυνό όταν έτοποθετοΰντο στις στέγες τών
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οικιών, διέτασσε τήν τοποθέτηση ξιφών στις στέγες ναών, μέ τις αιχμές προς τον
ουρανό. Κατέπλησσε έτσι τά άφελή πλήθη τών Ρωμαίων, προσελκύοντας τούς κε
ραυνούς πάνω στούς ναούς, ίσχυρίζετο δέ δτι ό Ζεύς επικυρώνει τούς λόγους του.
’Ανάλογα μαθαίνουμε καί για τον Βούδα, γιά τον Μωάμεθ καί γιά άλλους ιδρυτές
θρησκειών, οί όποιοι έχρησιμοποίησαν τις μυστικές γιά τά αφελή πλήθη εφευρέσεις
προς κατάπληξη τών πιστών.
Τά έξοχα πνεύματα όλων τών έποχών όμως, καταπολέμησαν μέ σφοδρότητα
τις δεισιδαιμονίες. Κατά τήν Ελληνική άρχαιότητα, διακρίνονται γιά τήν πολεμική
των εναντίον τών δεισιδαιμονιών—καί τών προλήψεων—ό 'Ηράκλειτος, ό Ξενοφών
καί άλλοι. Ό Θεόφραστος μάς δίνει πιστή εικόνα του δεισιδαίμονος σέ ειδικό κεφά
λαιο τών «Χαρακτήρων», βιβλίο μέ τό όποιο κατεπολέμησε όσο κανείς άλλος τήν
δεισιδαιμονία. Ό Πλούταρχος έξ άλλου, έγραψε άργότερα ειδικό βιβλίο γιά τήν
δεισιδαιμονία καί ώρισε αύτήν ώς « Π ά θ ο ς έ κ ψ ε υ δ ο ύ ς λ ό γ ο υ γ ε γ ε ν ν η μ έ ν ο ν», διαπραγματευόμενος δέ τις εκδηλώσεις αύτής λέγει : « Έ ρ γ α κ α ί
πάθη δ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί α ς κ α τ α γ έ λ α σ τ α , καί ρ ήματα καί κ ι 
ν ή μ α τ α καί γ ο η τ ε ΐ α ι καί μ α γ ε ί α ι καί π ε ρ ι δ ρ ο μ α ί καί
τ υ μ π α ν ι σ μ ο ί , ρ υ π α ρ α ί δέ ά γ ν ε ΐ α ι , β ά ρ β α ρ ο ι δέ κ α ί π α 
ρ ά ν ο μ ο ι π ρ ο ς ι ε ρ ο ύ ς κ ο λ α σ μ ο ί κ α ί π ρ ο π η λ α κ ι σ μ ο ί...».
Μάς δίνει έτσι πιστή εικόνα τών δεισιδαιμονιών καί τών «καταγελάστων» τελετών
τών χρόνων του, καί καταλήγει ότι προτιμά τον άθεο άπό τον δεισιδαίμονα, καθό
σον, ό μέν πρώτος άρνεϊται εντελώς τήν Θεότητα,ό δεύτερος δέ, προσδίδει σ’ αύτήν
ιδιότητες απρεπείς. 'Η πολεμική κατά της δεισιδαιμονίας, υστέρα άπό τούς σκο
τεινούς χρόνους τού μεσαίωνα, άρχισε πάλι μέ σφοδρότητα άπό πολλούς σοφούς της
’Αναγεννήσεως καί τών μετέπειτα χρόνων. ’Ακολούθησε τήν αύτή άνοδική πορεία
προς τήν πρόοδο τών έπιστημών της φύσεως καί κορυφώθηκε κατά τούς χρόνους
τού διαφωτισμού καί της Γαλλικής Έπαναστάσεως. Στή σταυροφορία αύτή, ή
Ε λλάς άντιπροσωπεύθη άπό τον ’Ανώνυμο 'Έλληνα, ό όποιος έξέδωσε κατά τό
1806 στήν Ιτα λία βιβλίο του μέ τον τίτλο: «Ελληνική Νομαρχία». Τό έργο τούτο,
διακρινόμενο γιά τήν σφοδρότητα τής πολεμικής του εναντίον τής δεισιδαιμονίας
καί τών προλήψεων γενικά, άπετέλεσε έξοχη άντιπροσώπευση τής Ελλάδος στήν
γενική αύτή κίνηση καί έχαρακτηρίσθη ώς καθαρό προϊόν τής προεπαναστατικής
άστικής άνόδου τής χώρας μας. ’Επίσης σέ πολλά έργα τού Κοραή, τού Βενιαμίν
τού Λεσβίου, τού Βάμβα, τού Κούμα καί πολλών άλλων διαφωτιστών τών προεπα
ναστατικών χρόνων, ή δεισιδαιμονία καταπολεμήθηκε στις ποικιλόμορφες εκδηλώ
σεις της. ’Ιδιαίτερα όμως έτονίσθηκε άπό όλους αυτούς τούς συγγραφείς, ή άνάγκη
τής μορφώσεως τού Ελληνικού λαού, η άνάγκη τής έξαπλώσεως τής παιδείας στά
λαϊκά στρώματα, γιά νά έξαλειφθοΰν οί δεισιδαιμονίες καί οί προλήψεις, πού, στηριζόμενες στήν άμάθεια, άποτελούσαν άληθινή μάστιγα καί ψυχική φυλακή τού
Ελληνικού λαού μέχρι τών τελευταίων χρόνων.
Μπορούμε νά πούμε, ότι, κατά τά δεδομένα τής λαογοαφικής ’Επιστήμης,
οί δεισιδαιμονίες τού Ελληνικού λαού, έν συγκρίσει προς τις δεισιδαιμονίες άλλων
όμότυχων λαών, είναι μάλλον εθιμοτυπικής καί καθαρά αισθηματικής ή λατρευτικής
φύσεως. Έξασκοΰν εξωτερική μόνον επίδραση στή ζωή τού λαού μας καί δεσμεύουν
τήν αύτενέργεια καί τήν ρεαλιστική άντιμετώπιση τής ζωής καί τών προβλημάτων
της. Παρατηρώντας μάλιστα, ότι ή στάση τού λαού μας στο καθαρώς θρησκευτικό
πεδίο παρουσιάζει μορφές δημιουργίας καί εύλαβείας καί ούδέποτε παρουσιάζεται
ώς θρησκοληψία καί δουλική τοπολατρεία, μπορούμε νά πούμε ότι ή ρήση τού
Γκαΐτε κατά τήν όποια «ή δεισιδαιμονία είναι ή ποίηση τής ζωής», έλέχθη κατ’
άποκλειστικότητα γιά τον Ελληνικό λαό. Καί μάλιστα γιά τό λαό τον ύπόδουλο, τό
λαό τού κρυφού σχολειού καί τής κλεφτουριάς...
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Χαρακτηριστικές δεισιδαιμονίες του Ελληνικού λαοϋ είναι εκείνες πού άναφέρονται στα φαντάσματα, στις στρίγγλες, τις νεράιδες καί τα στοιχειά. Σέ όλους
μας συνέβη πολλές φορές ν’ άκούσουμε άφηγήσεις παρόμοιες, πού μας άφισαν προς
στιγμήν άμφίρροπους : Ν’ άπορρίψουμε αυτές ώς ψευδείς, ώς φανταστικές, ή νά τις
παραδεχτούμε; Μάς τά είπαν μέ τόση παραστατικότητα εικόνων, μέ τόσες λεπτο
μέρειες, καί, αυτοί πού μάς τά είπαν συμβαίνει νά είναι άνθρωποι μέ γερά καί όχι
κλονισμένα νεύρα, μέ ηρωισμό σέ πολέμους καί μέ... σχετική καλλιέργεια πνεύματος
καί ψυχής. Πολλές φορές, μάς φαίνονται μέν άπίστευτες καί παράδοξες οί διηγήσεις
ότι είδαν όλα αυτά μέ τά ίδια τους τά μάτια, μά καί ή άλήθεια καί ή ειλικρίνεια
εκείνων πού τά διηγούνται είναι άναμβισβήτητα. Τό φαινόμενο αυτό δέν είναι δύ
σκολο νά έξηγηθή. Οί οπτασίες καί τά φαντάσματα είναι πράγματα άνύπαρκτα
μέν στήν πραγματικότητα, υπαρκτά όμως στήν φαντασία τού λαού. Συμβαίνει δη
λαδή συνηθισμένο ψυχικό φαινόμενο, ήτοι πρόκειται γιά παρερμηνεία των έντυπώσεων πού προέρχονται από τις αισθήσεις. Πρόκειται γιά τις καλούμενες άπό τούς
ψυχολόγους παραισθήσεις, ενεργητικές ή υποκειμενικές. Μεταπλάσσεται ή άπό τις
αισθήσεις άτελής αντίληψη καί συμπληρώνεται μέ αυτοτελείς καί αύθόρμητες ενέρ
γειες τής φαντασίας τού δεισιδαίμονος. Τότε τά ινδάλματα τής φαντασίας παρου
σιάζονται ώς πραγματικά όντα, μέ μορφή, ζωή καί σχήμα. Γιά τούτο είναι περισ
σότερο συνηθισμένες οί οπτασίες αυτές κατά τήν νύχτα, οπότε τά άντικείμενα είναι
δυσδιάκριτα καί οί ήχοι στη σιγή άκούονται μυστηριώδεις καί άνεξήγητοι.
Βοηθά σ’ αυτό κατά πολύ ή φαντασία τού δεισιδαίμονος, τού οποίου οί παρα
στάσεις μεταπλάσσονται καί συμπληρούνονται μέ τήν επικουρία των άποταμιευμένων στή μνήμη μυθολογικών εικόνων, σκηνών—πού άπό τής παιδικής ηλικίας κατώρθωσαν νά ένσπείρουν στήν ψυχή του οί διάφοροι «μπαμπούλες» καί «άράπηδες»
τής μητέρας ή τής γιαγιάς—καθώς καί άλλων γεγονότων πού ακόυσαν οτι συντελούνται στο σκοτάδι τής νύχτας. ΓΙλήν αύτών πού ήδη εύρίσκονται άποθηκευμένα
στήν ψυχή καί στο πνεύμα τού δεισιδαίμονος, νέα στοιχεία υπερφυσικά γεννιούνται
τήν στιγμή πού περιδιαβάζει μόνος τά μονοπάτια καί τις πλαγιές. Τά σχήματα τών
βράχων λαμβάνουν μορφή θηρίου τής άποκαλύψεως ή κακοποιού στοιχείου πού άρέσκεται λ.χ. στο νά κόβη μέλη τού σώματος. Τά άλλα σχήματα τών φυσικών καί
τεχνικών μορφών γίνονται άλλου είδους φαντάσματα, πνεύματα, νεράιδες, στρίγ
γλες, μούμιες κλπ.
Παρήγορο είναι τό ότι στήν δεισιδαιμονία τών φαντασμάτων, στοιχειών, νεράι
δων κλπ. δέν έχει τό προβάδισμα ό Ελληνικός λαός. ’Εκεί πού ό απλοϊκός'Έλληνας
βλέπει τις νεράιδες του, ό Γάλλος βλέπει fees κα.ί ό Γερμανός Elfen. "Οπου ό "Ελλη
νας βλέπει στρίγγλες καί τελώνια, ό Γάλλος βλέπει feu—follets καί ό Γερμανός
Irriicn ter, όπου δέ ό 'Έλληνας βλέπει τον διάβολο ό ΙΙέρσης βλέπει τον Δέβ. 'Έ τσι
διαιωνίζονται καί άνανεοΰνται τά λείψανα τών θρησκειών πού έξέλειπαν πλέον, άφού
πολύ σπάνια ζητείται ό άληθινός λόγος τών παραισθήσεο/ν ή καί εάν ζητείται άπό
των δεισιδαίμονα είναι δύσκολο νά εύρεθοΰν άνθρωποι πού θά τού τον έξηγήσουν
καί θά τον κάνουν άνθρωπο άπηλλαγμένο δεισιδαιμονιών.
*
* *
’Άλλες δεισιδαιμονίες του λαοΰ οφείλονται στήν τάση του άνθρώπου γιά προγνώση τού μέλλοντος. Μέ αγωνίες ζητά νά μάθη ό άνθρωπος τής κάθε εποχής τήν
μοίρα του, τό πεπρωμένο τής ζωής του. Ζητά μέ χίλιους έξορκισμούς στις πλάτες
σφαγμένων ζώων, στον άστρικό κόσμο καί στά φυσικά στοιχεία, νά διαλόση τό
αινιγματικό σκοτάδι τού μέλλοντος καί νά άρη τον πέπλο πού το σκεπάζει. Ζητά
νά μετακινήση τά όρια πού διαχωρίζουν τό μέλλ.ον άπό τό παρόν καί νά καταστρέψη
αν μπορή όλα εκείνα πού μπαίνουν ώς φραγμοί μεταξύ τού σήμερα καί τού αύριο.
Γνωρίζει καλά τό χθές, βλέπει καταφανή τή σχέση τού παρελθόντος μέ τό
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παρόν, καί διακρίνει όμοια σχέση του παρόντος προς το μέλλον. Ή
ψυχολογία
παραδέχεται αύτή τή σχέση άφοϋ κατά άλάθητο άξίωμα «τ ό π α ρ ό ν ε ί ν α ι
ά π ο τ έ λ ε σ μ α τ ου π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς καί α ι τ ί α του μ έ λ λ ο ν τ ο ς .
Ά λλα ό δεισιδαίμων, ή αδυνατεί νά καθορίση αύτή τή σχέση ή δεν άρκεΐται σ’
αυτήν. 'Υπονοεί πολυπλοκώτεοες αιτίες καί προσπαθεί νά πορισθή διδάγματα πού
θά τον καθοδηγήσουν στή συσχέτιση τοϋ παρόντος καί τοϋ μέλλοντος, άπό εντε
λώς τυχαίους καί αύθαίρετους συνδυασμούς διαφόρων πραγμάτων ή συμβάντων τοϋ
παρελθόντος καί τοϋ μέλλοντος.
'Υπάρχουν πολλά γεγονότα άδιάφορα, τά όποια δέν πείθεται ό δεισιδαίμων
ότι είναι άσκοπα καί γιά τοϋτο τούς αποδίδει τήν δήλωση τοϋ μέλλοντος. Παρό
μοια είναι τά συναντήματα άνθρώπων καί ζώων, όπως λ.χ. ή τρομερή γιά τον κυ
νηγό συνάντηση μέ γάτο, όπως είδαμε στον «’Οκτώβριο». Είναι άκόμα οί οιωνοί,
ήτοι ή διεύθυνση πτήσεως πουλιών, οί κλήδονες, ήτοι οί φωνές πού άκούγονται τυ
χαία τήν νύχτα- άπό διάφορα πουλιά λ.χ. πού κινδυνεύουν άπό έρπετά—κ.ά.π.
*
* *
Πλήν τούτων, ό δεισιδαίμων άποδίδει σχέση μυστηριώδη καί συγγένεια των
όμοιων πραγμάτων προς άλληλα Σύμφωνα μέ τήν άνύπαρκτη αύτή σχέση, κανο
νίζει τις πράξεις του γιά νά πορισθή κάποια ωφέλεια ή γιά νά άποφύγη κάποιο κακό.
’Αποδίδει >.χ. στον «Τρυγητή» μήνα—τον «Σεπτέμβριο» όπως είδαμε—κακήν
έννοια καί άποφεύγει νά τελέση τούς γάμους του, διότι κατά τήν δεισιδαιμονία, ό
«τρυγητής» «τρυγά» τά άνδρόγυνα, ήτοι σκορπίζει τον θάνατο. Στις δουλειές πού
γίνονται τήν Κυριακή της «Τυρινής», άποδίδει «τυραννία», στήν γέννηση άνθρώπου
κατά τήν εορτή τοϋ Α γίου «Συμεώνος» άποδίδει «σημάδια» στο σώμα τοϋ βρέφους,
γιά τά «δήγματα» φιδιών πιστεύει ότι κάνει καλό τό «φιδόχορτο» κλπ. Στήν 'Ε λ
ληνική Κύπρο, ή δεισιδαιμονία θέλει τον Ά γ ιο ’Ιάκωβο θεραπευτή της ωταλγίας
καί τοϋτο διότι σέ παραφθορά, τοϋ ονόματος «’Ιάκωβος» έχουμε το «Άκουρος»,
«Άκουφος» κλπ. Ά λλες δεισιδαιμονίες παρόμοιες είδαμε στο επί μέρους «Μηνο
λόγιο», όπου, άπό τήν Α γ ία «Βαρβάρα» έχουμε τό «βαρβάρωμα», άπό τον Ά γ ιο
«Σπυρίδωνα» τά «σπυριά», άπό τον Ά γ ιο «Σάββα», τό «σαββάνωμα», άπό τον
Ά γ ιο «Στέφανο» τά «στέφανα», άπό τον «Μάιο» τά «μάγια», άπό τήν «Ανάληψη»
τήν «άνάλειψη» καί «άναλείβγουμι», άπό τήν «Πεντηκοστή» τήν καταστροφή τών
«ποντικών» καί τόν άριθμό «πέντε», άπό τον «’Ιούδα» τον «Γιούδα»—αιτία τό
«γίδι»—κλπ. κλπ.
Γνώρισμα χαρακτηριστικό τοϋ δεισιδαίμονος είναι καί τό ότι εξετάζει όλα
όσα άναφέραμε υποκειμενικά, ούδέποτε δέ άντικειμενικά. Τά πάντα δηλαδή εξετάζει
σχετικά μέ τόν εαυτό του καί ούδέποτε αύτά καθ’ έαυτά τά γεγονότα σέ συσχετισμό
μεταξύ τους. Μπορούμε νά ποΰμε ότι κανόνα γιά τήν πρόγνωση τοϋ μέλλοντος έχει
τό παράλογο άξίωμα: «Μ ε τ ’ ε κ ε ί ν ο , ά ρ α έ ν ε κ α ε κ ε ί ν ο υ !...» ’Επειδή
συνέβη νά προηγηθή ένός γεγονότος τυχαίο συμβάν, τεκμαίρεται ότι α ύ τ ό ήταν
αιτία τοϋ γεγονότος. Δέν είναι ξένες προς τοϋτο οί δεισιδαιμονίες, ότι ή εμφάνιση
λαγοΰ προϋποθέτει άναγκαία πτώση καί δυστύχημα σ’ εκείνον πού τόν είδε, ότι τό
κράξιμο τής κουκουβάγιας πάνω στά κεραμίδια τοϋ σπιτιοϋ φέρνει οπωσδήποτε
θάνατο-, ότι τό σχοινί τοϋ κρεμασμένου φέρνει εύτυχία (!), ότι τό άναποδογύρισμα
τής αλατιέρας ή τό σταύρωμα τών πειρουνιών φέρνουν κακό κ.ά.π.
ΔΟΞΑΣΙΕΣ

Δ ο ξ α σ ί α μπορούμε νά ονομάσουμε τήν πεπλανημένη γνώμη περί ύπάρξεως άνύπαρκτων Θεών καί γενικά άνύπαρκτων μυθικών τόπων, προσώπων και
πραγμάτων. Μέ άλλους λόγους, ονομάζουμε «δοξασία» τήν εικασία, τήν φαντασία,
τήν όχι πραγματική άντίληψη.
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Αιτία των δοξασιών είναι οί θρύλοι, ήτοι οί φανταστικές αφηγήσεις άπό τις
όποιες καθιερώθηκαν οί δοξασίες.
Δοξασίες χαρακτηρίζει ή Λαογραφία κάθε τί πού καθιερώθηκε στήν ψυχή
καί τό πνεύμα τού λαού σαν πίστη έσφαλμένη. Οί δοξασίες είναι έκείνες πού κυρίως
γέννησαν τις προλήψεις καί τις δεισιδαιμονίες, καί τις καθιέρωσαν στον λαό σαν γε
γονότα πού έχουν τις ρίζες τους σέ πραγματικά συμβάντα. "Ολα τά όσα καθιέρωσαν
στον λ.αό σαν γεγονότα πού έχουν τις ρίζες του σε πραγματικά συμβάντα. "Ολα τά
όσα καθιέρωσαν οί αφηγήσεις για άνύπαοκτους θεούς καί λατρείες, γιά τις νεράιδες,
τις στρίγγλες, τά. φαντάσματα, τά δαιμόνια, τά στοιχεία της θάλασσας καί τής
ξηράς, άποτελούν τις δοξασίες πού, άπό στόμα σέ στόμα διεσούθηκαν μέ την παρά
δοση μέχρι των ήμερων μας καί κυκλοφορούν ύπο μορφήν μύθων καί διηγήσεων.
Είναι μέ άλλους λόγους, οί δοξασίες, ή π η γ ή τ ο ύ κ α κ ο ύ .
’Αποτελούν ένα άπό τά κύρια φθοροποιά στοιχεία τής Λαογραφίας. Μάλιστα,
έπειδή απ’ αυτές έπήγασαν οί προλήψεις καί οί δεισιδαιμονίες, μπορούμε άφοβα
νά πούμε, ότι είναι οί αίτιες της όλης κακοδαιμονίας των φθοροποιών στοιχείων πού
μαστίζουν τον λαό καί εμποδίζουν τήν άνάπτυξη τού πολιτισμού.
( Συνεχίζεται)

’Αγάπη, καλημέρα
Στον ίσκιο σου έκάθησα άγάπη,
τού Θεού άγάπη.
Καί μοΰλεγε της φυλλωσιάς,
τ ’ άγνό τής φυλλωσιάς σου
τό τραγούδι τήν αλήθεια.
*

Παιδιά χωρίς πατέρα,
καί μάννα δίχως άντρα,
φαμίλιες δίχως σπίτι,
φωνές φυματικές,
χιλιάδες πόνοι γύρω,
μέ αίματα καρδιές,
σκοτάδια χωρίς άστρα.
*
Κι’ ορκίστηκα στον ίσκιο σου
άγάπη νά σέ σπείρω
στή γη τήν πανοπλάστρα
χαρά ν’ άνθιση γύρω.
*
Καί στής θυσίας ντύθηκα
κι’ έγώ τήν άλουργίδα
κι’ άκουγα καθώς σύρθηκα
στούς δρόμους, στά σοκάκια
νά τραγουδά ή έλπίδα.
Σ. ΧΑΝΔΡΗΣ

ΕΓΚΛΗΜATΟΛΟΓIKΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΝ
ΠΡΟ 2.000 ΕΤΩΝ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΤΟ 1953
-------------------------------

Άναδημοσίευσις άπό τήν εφημερίδα
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ τής 1-7-1953

-------------------------------

Άποτρόπαιον έγκλημα άνεκαλύφθη προ ολίγων ήμερων εις ένα άπόμακρον
χωρίον της Δανίας.
'Η σκαπάνη ενός άγρότου προσέκρουσε σέ κάτι σκληρόν. Μετά όλιγόλεπτον
ερευνάν άνέσυρε εις τήν επιφάνειαν τό πτώμα ενός άγνώστου. ’Έντρομος ό χωρικός
εσπευσε στον πλησιέστερον άστυνομικόν σταθμόν. Και μέ τήν συνοδείαν των άστυφυλάκων έπέστρεψεν εις τον μακάβριον τόπον του έγκλήματος.
Μέ τήν πρώτη ματιά πού έ'ρριξαν οί άνθρωποι του νόμου διεπίστωσαν «βλά
βην εις τό κρανίον καί άποκοπήν της καρωτίδος διά τέμνοντος οργάνου».
Οί συγκεντρωθέντες χωρικοί άπεφάνθησαν, ότι έπρόκειτο περί άγνώστου
προσώπου. «Ποτέ δέν τον είδαμε ζωντανό κατά τά μέρη αύτά, είπαν. ’Ασφαλώς,
θά είναι κανένας ξένος».
Ό αστυνομικός σταθμάρχης άπέδωσε προς στιγμήν τό έγκλημα εις τούς Τσιγ
γάνους, πού είχαν περάσει τελευταίως άπό τό χωριό.
’Αλλά τό πτώμα δέν έδειχνε νά έχη καμμίαν σχέσιν
μέ τούς τσιγγάνους. Τό περιεργότερον δέ ήτο, 8τι δέν
άνέδιδε καμμίαν κακοσμίαν. Άπεφάσισε, λοιπόν, νά
ζητήση τά φώτα της επιστήμης.
Ό ιατρός Γκλόμπ έσπευσε πράγματι επί τόπου
καί έξήτασε μέ μεγάλην προσοχήν τό πτώμα. Ό άστυνόμος ήρχισε νά άδημονή μέ τήν καθυστέρησιν
της διαγνώσεως.
—Πρόκειται γιά έγκλημα, γιατρέ, έτσι δέν εί
ναι; είπεν ό άστυνόμος.
•—Ναί, γιά έγκλημα πρόκειται καί μάλιστα
έγκλημα φοβερόν. Δυστυχώς, όμως, δέν θά άνακαλύψετε ποτέ τον δολοφόνον.
Ό άστυνόμος έγινε κατακόκκινος άπό τό κακό Eis αύτήν τήν κατάστασιν
του. Ή επαγγελματική του ίκανότης είχε προσβλη- άνευρέδη sis τό μικρό Δανικό
χωριό ό δολοφονηδεις πρό
θή καίρια.
2.000 ετών.
—Καί δέν θά άνακαλύψετε τον δολοφόνο, προσέθεσεν ό ιατρός, διότι τό έγκλημα έγινε προ 2.000 έτών περίπου!,..
Τό γεγονός προεκάλεσε τό γενικόν ένδιαφέρον καί άπετέλεσεν άντικείμενον
έπιστημονικής μελέτης άπό τούς ειδικούς.
Ή θαυμασία διατήρησις τοΰ πτώματος ώφείλετο εις τήν έπιδρασιν τοϋ ποανθρακος, της καμένης δηλαδή άπό αιώνας πολλούς ξυλείας, ή όποια είχε συγχωνευθή
μέ τό ύπέδαφος.
Ή αύτοψία ευρεν άνέπαφα τά έσωτερικά όργανα. Καρδιά, νεφροί, ήπαρ,
δλα εις άρίστην κατάστασιν. Διεγνώσθη άκόμη καί τό τελευταΐον γεύμα, που είχε
πάρει ό προϊστορικός άνθρωπος : Ρίζες άπό άγρια χόρτα καί συμιγδαλενιο ψ ω μ ί!
Καί τό θέμα, τό όποιον τίθεται ήδη, είναι πώς θά διατηρηθή εις τήν σύγχρονον
εποχήν μας τό προϊστορικόν αυτό κατάλοιπον. Πολλαί γνώμαι διετυπωθησαν. Οι
έπιστήμονες έδιάλεξαν τήν άπλουστέραν. Τήν τοποθέτησιν, δηλαδή, τοϋ αρχεγονου
πτώματος είς τό ίδιον μέρος πού εύρέθη καί 8που διετηρήθη τόσον τελεία.

ΑΝΤΙΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΣ
Ή ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
______________

’Αναδημοσιεύεται
άπό τήν εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» της 2)10)1956

______________

Πρέπει τά παιδιά νά πίνουν- κρασί; Αύτό είναι τδ ερώτημα πού έθεσε μια
Ά γγλίδα μητέρα σ’ έναν καθηγητή της ’Ιατρικής τοϋ Πανεπιστημίου.
Το θέμα αύτό άποκτα γνικώτερο ενδιαφέρον, δεδομένου δτι πολλοί γονείς
έχουν τήν ιδέαν, πώς μερικές έστω σταγόνες κρασιού κάνουν καλό στο παιδί. Αυτή
τή γνώμη είχε καί ό σύζυγος τής Ά γγλίδας πού άπηυθύνθη μέ τήν έρώτησί της
στύν καθηγητή :
«Πολύ σάς παρακαλ,ώ, έγραφε, νά μου λύσετε μιά διαφορά μέ τον άνδρα μου·
’Έχουμε δυο παιδιά σχολικής ηλικίας. "Οταν έρχωνται ξένοι στο σπίτι μας, ό άνδρας
μου κέρνα το μεγάλο μας γυιο ούΐσκυ ή κονιάκ καί στο μικρό δίνει κρασί. Αυτό τό
κάνει γιατί έχει τή γνώμη δτι κάπου-κάπου δέν είναι βλαβερό νά πίνουν καί τά
παιδιά. ’Εμένα όμως μου φαίνεται, δτι μ’ αυτό τά
παιδιά μπορούν νά συνηθίσουν τό πιοτό. Ποιος άπό
τούς δυό μας έχει δίκηο;»
’Ενδιαφέρουσα άπό τήν ά.ποψι αυτή είναι ή άπάντησις τού καθηγητοΰ, ό όποιος υποστηρίζει, δτι πολ
λοί άλκοολικοι άρχισαν άπό τις λίγες αυτές σταγόνες
τό «στάδιό» τους.
«’Εσείς έχετε δίκηο, κυρία μου. Σέ καμμιά περίπτωσι δέν πρέπει νά δίνουμε οινοπνευματώδη ποτά
στά παιδιά. Στήν περίοδο τής άναπτύξεώς του, ό ορ
γανισμός είναι ιδιαίτερα εύαίσθητος στις διάφορες βλα
βερές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης καί τής έπιδράσεως τού άλκοόλ. Μιά άπό τις ιδιότητες τού παι
δικού χαρακτήρος, είναι ή άδυναμία τής συγκρατήσεως τής τροχοπέδης. Είναι δύσκολο νά άντιπαραΣτά παιδάκια αύτά γιά νά θέση κανείς στο παιδί αυτές ή τις άλλες εντυπώσεις.
τά κάμουν πιό «εύθυμα» οί Κάθε έλξις πού εμφανίζεται ή κάθε επιθυμία διεγεί
γονείς τους, στις εορτές τοϋ ρει αμέσως τήν ενέργεια- τό παιδί ζητφ αυτό πού τοϋ
«καρναβαλιού», προσέφεραν άρέσει καί άπορρίπτει εκείνο πού δέν τού άρέσει.
κρασί. "Οταν δμως κατάλαβουν τό μέγεθος τοϋ σφάλ ’Εάν, έστω καί μιά φορά, τού άρέσει τό γλυκό κρασί
ματός των θά είναι π ιά άργά. (καί αυτό είναι πολύ φυσικό), έστω εάν καί μιά φορά
δοκιμάση τό αίσθημα τής εύχάριστης ζάλης τού οινο
πνεύματος, είναι δύσκολο πια νά καταπολεμήση κανείς τήν έλξι προς αύτό. Καί
είναι πολλοί γονείς πού «υποβοηθούν» τήν έλξι αυτή τού παιδιού, ποοσφέροντάς του
κρασί. "Ετσι τά παιδιά συνηθίζουν τό κρασί πολύ πιο γρήγορα, από δ,τι οί μεγάλ.οι.
Ή συνήθεια δμως αυτή είναι ό άσφαλής δρόμος πού οδηγεί στον άλκοολισμό».
Κατά τον "Αγγλο καθηγητή, ή άνάπτυξις σέ άνησυχητικό βαθμό τού άλκοολισμοΰ στήν ’Αγγλία, οφείλεται άκριβώς στήν άντίληψι των γονέων, πού νομίζουν
δτι τό ποτό δέν βλάπτει στά παιδιά :

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ πό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Στο μεταξύΤό Σελεστέν προσπαθεί^νά την πιάση, άλλα την βρίσκε'Λλιγώτερο
υπάκουη απ’ τ ’ άδέλφια της τά περιστέρια...
— «Κάντε τον κύκλο... προχωρεΐται τώρα... Σιγά-σιγά... Μην την τρο
μάξετε...».
Στο τέλος τήν πιάνουν....
Είναι κατατρομαγμένη, ενώ ό Μάρη, μέ τά μαλλιά στά μάτια, τής έπιδένει
μέ προσοχή το τραύμα καί ό Ντογκανά παίζει μέ τη φυσαρμόνικά του ένα «καθησυχαστικό σκοπό»...
Αυτή έξακολουθεΐ νά χτυπιέται τρομαγμένη, σάν ένας συμβολαιογράφος μέ
επίσημο ένδυμα πούπεσε στά χέρια συμμορίας γιγάντων...
Έ π ί τέλους τήν άφίνουν ενώ συμφωνούν όλοι ότι κουτσαίνει λιγώτερο μέ τον
χονδροκακωμένο αυτόν επίδεσμο, καί ότι γρήγορα, πολύ γρήγορα, θά γίνη καλά...
...«Τά πουλιά των δασών μας είναι ικανά γιά άληθινή αφοσίωση...».
*Η καμπάνα τοϋ προγεύματος σκορπίζει τούς Σωτήρες... Ζώα καί φυτά
τοϋ Τερνεραί θ’ άναπαυθοΰν έπί τέλους, άφοϋ τά παιδιά δέν θάναι πιά έδώ...'Ορίστε
τα κι’ όλας στο τραπέζι μέ τήν καλή ζεστή μυρουδιά... τήν ίδια πάντοτε ευχάριστη
μυρουδιά, ό,τι κι’ άν είναι τό φαγητό...
«’Έχουμε πολλά γεγονότα, λέει έν συνεχεία, πού μας δείχνουν, ότι σέ πολλά
παιδιά, στά όποια δίνουμε κρασί ή καραμέλλες μέ λικέρ γιά τήν «ορεξι» ή—γιά νά
«ικανοποιηθούν ευχάριστα», έσημειώθησαν περιπτώσεις επιληπτικής μορφής.
’Έχουμε κάνει παρατηρήσεις σέ πολλούς άσθενεϊς μέ βαρειά συμπτώματα αλκοο
λισμού. ’Από τον έλεγχο δέ άπεδείχθη, ότι όλους σχεδόν αυτούς τούς έμαθαν νά π ί
νουν οί... γονείς τους.’Αρχίζοντας μέ τά άστεΐα, χωρίς νά τό θέλουν, κατέστησαν τά
παιδιά τους άνάπηρα».
Μέ τήν ευκαιρία δέ αύτή, ό Ά γγλ ο ς καθηγητής κάνει έκκλησι στούς γονείς
νά μή παίρνουν στο λαιμό τους τή ζωή τών παιδιών τους.
«Συμβουλεύω γ ι’ αύτό όλους τούς γονείς νά άποκλείσουν εντελώς άπό τό
«διαιτολόγιο» τών παιδιών τά οινοπνευματώδη ποτά. Δέν πρέπει νά προσφέρουμε
στά παιδιά κρασί ούτε καί στις πιο έξαιρετικές περιπτώσεις, άκόμη καί στά έορταστικά τραπέζια. Μ’ αύτό μπορούμε νά προξενήσουμε' άνεπανόρθωτο κακό στούς
γυιούς μας, γιά τήν ευτυχία τών όποιων δέν υπάρχει άμφιβολία, όλοι μας προσπα
θούμε».
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Έ ν τούτοις δέν νοιώθουν άνετα... κάτι τούς στεναχωρεϊ... κάτι τούς λείπει...
Και τά άνήσυχα μάτια τους αναζητούν την αιτία... Στο τέλος, δλα τά βλέμματα
συγκεντρώνονται σέ μια κενή θέση στο τραπέζι των άρχηγών... έκεϊ καθόταν άλλοτε
ή «Μάμμυ»... Σήμερα δμως το κάθισμά της είναι κενό...
Το «’Άσπρο δόντι» μαντεύει τις σκέψεις των παιδιών... Καί κυττάζοντας
τά μεγαλωμένα άπ’ την άνησυχία μάτια καί τά μισάνοιχτα άπ’ την περιέργεια στό
ματα, δίνει την έξήγηση :
— « 'Η Μάμμυ είναι λίγο άρρωστη...».
’Έ πειτα, χαμηλώνοντας τη φωνή, προσθέτει μ’ έ'να δειλό χαμόγελο :
«...νά!... περιμένει ένα μωρό...».
— «Κι’ δμως δέν είναι πρωτοχρονιά...» λέει ένα μικρό κι’ άθωο παιδί μέ τρεμουλιαστή φωνή... ’Αλλά κανείς δέν έχει την διάθεση νά γελάση...
...Μετά το φαγητό τ ’ αγόρια άφίνονται πάλι ελεύθερα... Κι’ αρχίζουν τά
παιχνίδια...
Το ποδόσφαιρο πάνω στο λειβάδι... ή πάλη των πιο δυνατών... οί προσωρινές
συμμαχίες... οί «πομπώδεις» άπειλές... οί καυχησιολογίες... ή ψυχαγωγία...
’Έ πειτά το Τερνεραί μπαίνει, μέ τον ήχο μιας καμπάνας, στο ήσυχο λιμάνι
τού δειλινού... Σιωπή... Σχεδόν τίποτα, δέν άκούγεται...
Ά ργά-άργά περνούν τά σύννεφα. Τά φύλλα πέφτουν... 'Ο Κλεμανσώ μένει
ολομόναχος άρχοντας στο έρημο βασίλειό του... 'Η μέρα γερνάει καί γίνεται γκρί
ζα...
Πέντε ή ώρα...
'Ο Τομαβάκ καθαρίζει τον πίνακα, άνάβει την πίπα του, άνοίγει τά παρά
θυρα...
'Ο Μπουφαλο κλείνει τό άδειο εργαστήριό του καί ρίχνει, καθώς περνά, το
μελαγχολικό βλέμμα τού δωρητοΰ στο Μπιντούλ, πού είναι μισοδιαλυμένο καί
πάνω του έχει πέσει μιά ομάδα άπό παιδιά. 'Η ’Αρχηγός Φρανσουάλ διπλώνει καί
τακτοποιεί μέ άνακούφιση ένα πανί στο προσκέφαλό της, ένώ συλλογίζεται : «’Επί
τέλους θά ξαναβρώ τά παιδιά μου»... Καί τό «Ά σπρο Δόντι», σάν έλευθερωμένος
μαθητής σπρώχνει τά χαρτιά του μ’ ένα άναστεναγμό... "Ολο τό άπόγευμα πρέπει
νά είναι λογιστής, οικονόμος, διαχειριστής, άρχιτέκτων, γεωργός, πρακτικός γιατρός,
επαγγελματικός προσανατολιστής, έξομολογητής, προφήτης, άρχηγός Κέντρου...
Μιά μεγάλη πείνα τον έχει κυριεύση γ ι’ αύτά τά παιδιά, μιά άκατανίκητη έπιθυμία
νά παίξη, νά τρέξη, νά κάνη φασαρία μαζί τους : νά ζήση !!!
’Ανεβαίνει μέ μεγάλες δρασκελιές νά φιλήση τή Μάμμυ καί νά τήν ρωτήση
άν έχη άνάγκη άπό τίποτα, καί ξανακατεβαίνει ακόμα πιο γρήγορα νά διαιτητεύση
ένα μάτς ποδοσφαίρου...
’Έ τσι τό «Ά σπρο Δόντι», ή Φρανσουάζ καί μερικοί άλλοι επιδίδονται μέ
όρεξη στήν άναμόρφωση τών άγοριών, τήν ’ίδια στιγμή πού ό Μπουφαλό, ό Τομαβάκ,
καί ή συντροφιά τους τήν έχουν σχεδόν χορτάσει...
Τά παιδιά, σάν τό νερό τού ποταμού, περνούν άπό τον ένα ύδροφράκτη στον
άλλον, χωρίς νά τό καταλαβαίνουν...
...Ά ς πετάξουμε λοιπόν πάνω άπ’ τό Τερνεραί, σέ μικρό ύψος : τό ύψος τών
παιδιών....
Στηριγμένος στή λαβή της τσάπας του ό Άλλέν Ρομπέρ, άκούει τον Ό λάφ
πού τού μιλά γιά τά άλλα παιδιά :
— «Καί ξέρεις γιατί είναι έδώ ό Μάρη ;... Γιατί έκλεψε κάτι γιά νά θρέψη
τή μητέρα του πού ήταν άρρωστη... Πέθανε άπό τήν πείνα ή καϋμένη!!!... Τότες
βγήκε μέσα στή νύχτα, γλύστρησε ώς τό μαγαζί... Καί τότες...».
...'Ο Μάρη είχε φτιάξει όμορφη τήν ιστορία του, καί κάθε τόσο καί λιγάκι
τήν διηγείτο έδώ κι’ έκεϊ...

Χαμένα σκυλιά, χωρίς περιλαίμιο
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Τώρα ή φήμη αυτή, καθώς κυκλοφορεί άπό στόμα σέ στόμα, όλο καί περισ
σότερο αλατισμένη, κατάντησε σωστός θρΰλος... μια άληθινή έποποι'ία για τον
μικρό Μάρη. Κι’ έτσι αύριο όλοι θά μάθουν ότι ό άθώος Μάρη καταδικάστηκε στή
θέση της άρρωστης μητέρας του...
...Ό Άλλέν Ρομπέρ καί ό Ό λάφ ξαναπιάνουν τήν κηπουρική τους, οπότε
ξαφνικά, σέ μια στιγμή, γυρίζει ό Άλλέν στο φίλο του καί τον ρωτά άπότομα :
«...Καί δέν μοϋ λ ές!!! Εσένα ποιος σέ προστατεύει:». Σκύβει τό κεφάλι του
ό Ό λάφ σαν ντροπιασμένος ζητιάνος, καί άπαντα μέ παράπονο :
«...Μά... κανένας... Κανένας άσφαλώς...».
— «Δώσε μου λοιπόν τό χέρι σου» τοϋ λέει ό Άλλέν Ρομπέρ μέ φιλία, ένώ
βγάζει μέ μεγάλο κόπο τό δικό του άπ’ τό πολύ μακρύ μανίκι του... Ό μικρούλης
χώνει τ ’ άδύνατο χεράκι του μέσα στο ζεστό καί λεπτό χέρι τοϋ άλλου...
— «Είσαι έν τάξει εσύ...».
— «Κι’ ή μούρη σου έπίσης»...
Μά ας προχωρήσουμε πιο κεϊ, νά δοϋμε κι’ άλλες σκηνές άπ’ τή ζωή των
παιδιών στο Τερνεραί...
...Μά, γιατί ό Ροαντάρ γλυστράει στο ’Αναρρωτήριο καί μετρά τό άνάστημά
του στο άναστημόμετρο...
Ά ! ν α ί!!! Είναι γιατί τον έχουν πείσει ότι τά παιδιά ψηλώνουν όταν γίνουν
δέκα τεσσάρων χρόνων... ή δέκα τεσσάρων καί μισό... ή καί δέκα πέντε...
Κι’ όμως έχει καί πάλι τό ίδιο άνάστημά!!! Καί συνεχίζει άπογοητευμένος
τό μέτρημα...
...Ε κ α τό μέτρα πιο κει μέσα στο δάσος,ό Γκοαριώ ξυλοκοπεΐται άπό δυο
αγόρια τοϋ κοιτώνος του...
«...Κατάλαβες τώρα ;... Τί ; Δέν κατάλαβες ; Δέν σέ συνέτισε τό ξύλο πού
έφαγες ; ...Νά λοιπόν !!! Πάρε κι’ άλλες!!!».
Καί τό ξύλο συνεχίζεται μέχρις οτου ό Γκοαριώ «παραδίνεται»...
...«Καί τώρα νά ζητήσης ν’ άλλάξης κοιτώνα... Δέν σέ θέλουμε πιά... Κατά
λαβες;...».
...Χθές βράδυ ό Γκοαριώ γλύστρησε μέχρι τό κρεβάτι ενός συντρόφου του
καί...
Μέ τό μάτι μαυρισμένο τώρα, στραμπουληγμένο τον καρπό τοϋ χεριοΰ και
τήν μύτη γεμάτη αίματα ό Γκοαριώ άσφαλώς δέν θά το ξανακάνη, πρόςτό παρόν
τουλάχιστον... ’Έ πειτα... έπειτα θά ξάναδεχτή καινούργιο ξυλοκόπημα...
...«’Εν τά ξει!!!» λέγει μιά φωνή μέσα άπό τά πυρόχρωμα δέντρα...
Είναι ό «παρά-νά» πιο κόκκινος άπ’ αύτά, άνεβασμένος στο μεγάλο κλαδί
μιας φλαμουριάς, πού σταματά γιά μιά στιγμή νά μασσά, γιά νά κρίνη άπό ψηλά
τήν συμπλοκή...
...«Πρέπει ν’ άφίνη κανείς τούς άνθρώπους νά τακτοποιούν μόνοι τις ύποθέσεις τους...» άποφαίνεται μιά άλλη φωνή άπό πιο ψηλά άκόμα... Είναι ό «βελοϋδος»
πού είναι ξαπλωμένος τεμπέλικα πάνω σ’ ένα χοντρό κλαδί ενός γειτονικού δέντρου...
Ή συζήτησις συνεχίζεται, μέ ύπόκρουση τά συνεχή «κλάκ» της τσίχλας πού
μασσά, φουσκώνει καί σκάζει ό «παρά-νά»... ’Έ πειτα άκούγεται μιά σιγαλή μου
σική...
Είναι· ό «βελοϋδος» πού έχει βγάλει άπό τήν τσέπη του (άνάμεσα άπό τις
μπίλιες, τό κάστανο καί τον καθρέπτη) τή φυσαρμόνικά του καί παίζει ό,τι τοϋ
έρχεται...
Ά π ’ αύτό τό ψηλό «παρατηρητήριό» του μπορεί νά βλέπη τόν Μάρκ, όρθιο
μπροστά στήν άνοιχτή έξώθυρα, άκίνητο στήν άρχή ενός φανταστικού δρόμου, πού
λέγεται : «δοαπέτευσις»...
(Συνεχίζεται)
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ΔΙ ΑΤΑΓΑΙ

ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 3, 40 ΚΑΙ 52 ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
IX . Διαταγή 'Αρχηγβίου ’Αστυνομίας Πόλεων ΰπ’ άριθ. 18197/134/4 από 18-3-1937
«περί άδειων γάμου κ λ π » .
Έπεξηγοΰντες τάς διατάξεις της 1ης παραγράφου τοϋ ΰπ’ άριθ. 3 Κανονισμού «περί άδειών
γάμου κτλ. των άστυνομικών ύπαλλήλων» παραγγέλλομεν δπως άπό 1-4-37 ούδεμία αϊτησις
περί χορηγήσεως άδειας γάμου ύποβάληται ύμϊν, έάν δέν συνοδεύηται ύπό έπισήμου άντιγράφου
προικοσυμφώνου, στοιχείου άπαραιτήτου νά ίκτιμήσωμεν τήν οικονομικήν κατάστασιν της μελ
λονύμφου καί άποφασίσωμεν έπί τής αίτήσεως καί δπως περιφρουρήσωμεν τά συφέροντα των
άστυνομικών.
Ό ’Αρχηγός
__________
Γ. Β Α Ρ Σ Ο Σ
IV . Διαταγή 'Υ πουργείου ’Εσωτερικών ύπ’ άριθ. 1946/46/1 άπό 8-12-1955, κοινοποιηθεϊσα διά τής ΰπ’ άριθ. 4035/70/1 άπό 12-12-1955 διαταγής ’Αρχηγείου
’Αστυνομίας Π όλεω ν.
Συμφώνως προς τό άρθρον 177 καί έπέκ. τοϋ Κανονισμού τοϋ Άστυν. Σώματος διά τούςμή
έχοντας τον πρός προαγωγήν άπαιτούμενον χρόνον άξιωματικούς συντάσσονται κατ’ έτος διαδοχικαί σημειώσεις. Αΰται, ώς γνωστόν, άσκοΰσι σημαντικήν έπίδρασιν εις τήν σταδιοδρομίαν τοϋ
Άξιωματικοΰ καί σκοπόν έχουν δπως οί ’Αξ /κοί κρίνωνται καί παρακολουθώνται ΰπό των προϊ
σταμένων των είς έκαστον βαθμόν κατ’ έτος, ΐνα κατά τήν σύνταξιν των προτάσεων ίκανότητος
πρός προαγωγήν ύπάρχωσι πληρέστερα στοιχεία περί τής έν γένει σταδιοδρομίας τοϋ κρινομένου.
Παρετηρήσαμεν δμως, δτι τό σύνολον σχεδόν των Ά ξ/κώ ν των έχόντων δικαίωμα· συντάξεως
διαδοχικών σημειώσεων καθώς καί μέγα μέρος τών άναθεωρητών, κατά τήν σύνταξιν τούτων άναγράφουσι μέν τήν γνώμην των ώς πρός τά προσόντα καί τάς ιδιότητας τών Ά ξ/κώ ν, είς τό τέλος
όμως χαρακτηρίζουσι τούς κρινομένους ’Αξιωματικούς ώς ικανούς πρός προαγωγήν κατ’έκλογήν,
κατ’ άρχαιότητα ή μή ικανούς πρός προαγωγήν κλπ.
Ή τοιαύτη δμως διατύπωσις τών διαδοχικών σημειώσεων, διά τούς μή συμπληρώσαντας
τον πρός προαγωγήν χρόνον ύπηρεσίας, ούτε δοκιμασθέντας έν τώ κτηθέντι βαθμώ έπαρκώς, ώστε
νά μορφωθή πλήρης γνώμη καί κρίσις περί τής ίκανότητος τούτων νά προαχθώσιν είς τόν επόμενον
τοϋ προσφάτως κτηθέντες βαθμοΰ, δέν είναι ορθή.
Ή έννοια τής έν τή τρίτη παραγράφω τοϋ άρθρου 177 τοϋ Κ.Α.Σ. φράσεως «αν κρίνωσι τοΰτον προακτέον ή δχι κατά τάς κειμένας διατάξεις περί προαγωγών» είναι δτι είς τό τέλος τών δια
δοχικών σημειώσεων δέν διατυποΰται γνώμη περί τής ίκανότητος πρός προαγωγήν ή μή τοϋ κρινομένου κατά τάς κειμένας διατάξεις (κατ’ έκλογήν, άρχαιότητα κλπ.) άλλά θά χαρακτηρίζετα'ό κρινόμενος άναλόγως τής ίκανότητος του, τών προσόντων του καί. τής άποδόσεώς του έν τώ κτηθέντι βαθμώ, κατατασσόμενος μέ βάσιν τά κριτήρια ταΰτα είς μίαν τών κατηγοριών «άριστος»,
«λίαν καλός», «καλός», «μέτριος», καί «κακός».
Ώ ς «άριστοι» καί «λίαν καλοί» Ά ξ/κοίθ ά χαρακτηρίζωνται έκεΐνοι, οΐτινες έπιδεικνύουσιν
έν τώ κτηθέντι βαθμώ πλήρη έπαγγελματικήν κατάρτισιν καί άρίστην υπηρεσιακήν άπόδοσιν καί διά
τούς όποιους υπάρχει ή προοπτική δτι μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ πρός προαγωγήν χρόνου, μέ τά
έν γένει ουσιαστικά καί τυπικά προσόντα, άτινα κέκτηνται, θέλουσι βασίμως προταθή πρός προα
γωγήν κ'ατ’ έκλογήν, ώς «καλοί» έκεΐνοι, οΐτινες ύπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις θέλουσι προταθή
πρός προαγωγήν «κατ’ άρχαιότητα», ώς «μέτριοι» έκεΐνοι, οΐτινες θέλουσι κριθή «μή προακτέοι»
καί «κακοί», δσοι πρόκειται νά κριθώσι στάσιμοι.
Κατόπιν τών ανωτέρω παρακάλοΰμεν δπως είς τό μέλλο. αί διαδοχικαί σημειώσεις συντάσσωνται ύπό τό πνεΰμα τής παρούσης.
'Ο 'Υφυπουργός
Ε. Κ Α ΖΑ Ν ΤΖΗ Σ

‘Επεξηγηματικά! ΔιαταγαΙ
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I . Διαταγή ’Α ρ χη γείο υ ’Αστυνομίας Πόλεων ύπ’ άριθ. 5159Φ 126/1 από 24-5-1957
«περί έλεγχου παραπτωμάτων άστυνομικών υπα λλή λω ν».
'Υπό των άρθρων 169 καί 170 τοϋ Κανονισμού τοϋ Άστυν. Σώματος προβλέπεται ό τρόπος
καί ή διαδικασία τοϋ ελέγχου των πειθαρχικών παραπτωμάτων των άστυνομικών υπαλλήλων.
’Επειδή δμως παρετηρήσαμεν ότι υποβάλλονται ήμϊν διοικητικά! έξετάσεις δι’ έλεγχον ά
στυν. υπαλλήλων δι’ ελαφρά παραπτώματα καί οΰτω δημιουργεΐται μακρά γραφειοκρατική άπασχόλησις, γνωρίζομεν ύμϊν τά κάτωθι :
Α) Έ π ί παραπτωμάτων παραβάσεως κανονισμού ή διαταγών θά καλήται πρώτον ό παραπτωματίας νά άναφέρη έγγράφως.
Έάν οΰτω αί δοθεϊσαι έξηγήσεις κριθώσι επαρκείς καί κατ’ άκολουθίαν δεν ύφίσταται παρά
πτωμα δέον νά μή γίνεται περαιτέρω ενέργεια, άλλως θά καλείται οδτος παρά τοϋ άνωτέρου του είς
έγγραφον απολογίαν.
Βάσει της άπολογίας ό άσκών τον πειθαρχικόν έλεγχον επιβάλλει καί τήν δέουσαν ποινήν
κατά τήν είς αυτόν χορηγουμένην άρμοδιότητα ΰπό τοϋ άρθρ. 41 § 7 τοϋ Κ.Ν. 4971.
Β ') ’Επί παραπτώματος βαρυτέρου καί έφ’ δσον πάντως τοΰτο δέν εμπίπτει είς τάς δια
τάξεις τοϋ άρθρ. 43 § 3 τοϋ Ν.Κ. 4971 δέν είναι άπαραίτητος ή ένέργεια διοικητικής έξετάσεως,
άλλά προφορικής τοιαύτης παρ’ ’Αξιωματικού έχοντος τουλάχιστον βαθμόν ’Αστυνόμου Β ', ο
πωσδήποτε δέ άνωτέρου κατά βαθμόν τοϋ παραπτωματίου.
Βάσει τής έξετάσεως τούτης θά ύποβάληται είς τον άσκοΰντα τον διοικητικόν έλεγχον, λε
πτομερής άναφορά περί τοϋ παραπτώματος, έν ή θά εκτίθενται άντικειμενικώς τά περί τό παρά
πτωμα πραγματικά περιστατικά καί ποιας διατάξεις τοϋ Κ.Α. Σώματος παρέβη ό ύπό κρίσιν
άστυν. υπάλληλος.
Βάσει τών άνωτέρω στοιχείων καί τής άπολογίας τοϋ έγκαλουμένου ό άσκών τον έλεγχον θά
έπιβάλη τήν κατά τήν κρίσιν του ποινήν ή έάν λόγω τής φύσεως τοϋ παραπτώματος, τοϋ ποινολο
γίου του κ.λ.π. νομίζη δτι ή ύπό τοϋ άρθρ. 41 § 7 τοϋ Κ.Ν. 4971 χορηγουμένη αυτή) δικαιοδοσία
είναι άνεπαρκής θά ύποβάλη ταύτην είς τήν προϊσταμένην αύτοΰ ’Αρχήν, διά τόν έλεγχον.
Γ) Έάν δμως πρόκειται περί παραπτώματος σοβαροΰ, έξ έκείνων διά τά όποια κατά τά
άρθρα 44 §' 2 καί 43 § 1-4 τοϋ Κ.Ν. 4971 άπαιτεϊται ύποχρεωτικώς ή ένέργεια διοικ. έξετάσεως,
αΰτη άφοΰ ένεργηθή κατά τάς προβλεπομένας διατάξεις θά ύποβάληται είς τήν προϊσταμένην Άστυν.
Δ/νσιν, ήτις διέταξε ταύτην, ό δέ Άστυν. Δ/ντής θά κρίνη έπί τής έπιβλητέας έν τή άρμοδιότητί
του ποινής, έκτος έάν ή δικαιοδοσία του είναι άνεπαρκής, οπότε καί θά ύποβάληται ήμϊν προς έλεγ
χον ή διά τήν περαιτέρω παραπομπήν είς τό οίκεΐον Συμβούλιον.
Ή δικαιοδοσία αΰτη θά τηρείται άναλόγως καί είς τάς λοιπάς ύπηρεσίας τάς ισοτίμους
προς Άστυν. Δ/νσιν.
Δ) Πάντως είς τό Άρχηγεΐον θά ύποβάλωνται μόνον τά βαρύτερα καί σοβαρώτερα παρα
πτώματα δι’ ά οί κ.κ. Άστυν. Δ/νταί ή προϊστάμενοι ισοτίμων προς ταύτας ύπηρεσιών, κρίνωσι
δτι ή πειθαρχική αύτών δικαιοδοσία είναι άνεπαρκής, λόγω τής φύσεως τοϋ παραπτώματος, τής
καθ’ έξιν ύποτροπής ή τοϋ άβελτιώτου τοϋ παραπτωματίου, ένεκεν τοϋ οποίου αί άχρι τοΰδε έπιβληθεϊσαι ποιναί δέν συνετέλεσαν είς τήν βελτίωσίν του, είς τρόπον ώστε καί είς τόν παραπτωματίαν
νά ύφίσταται τό συναίσθημα τής σοβαρότητος τοϋ παραπτώματος του καί τής μελλούσης νά έπακολουθήση βαρυτέρας πειθαρχικής κυρώσεως.
Διά τής άνωτέρω καθοριζομένης διαδικασίας θά άποφευχθή ή -άπώλεια χρόνου καί θ’ άπαλλαγή ή ύπηρεσία έκ τής γραφειοκρατίας ιδία διά τής άποφυγής ένεργείας διοικητικών έξετάσεων
έκεϊ πού δέν άπαιτεϊται τοιαύτη.
Ό Αρχηγός
Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Ή λύσις τοϋ ’Αστυνομικού Προβλήματος των 120, 121 καί 122 τευ
χών, ύπό τον τίτλον: «Τό έγκλ.ημα τοϋ Ζαγκενάου», είναι ή έξης :
Τά τρία σημεία είναι τ ’ άκόλουθα :
1. 'Ο Φράνκ δεν έπέστρεψε τδ κλειδί τοϋ διαμερίσματος, πού τοϋ είχε
δώσει ό Nik να προετοιμάση τό Πάρτι.
2. 'Ομοίως, ό Φράνκ ό όποιος ήτο φανατικός ψαράς, δεν πήρε μαζί του
στο Ζαγκενάου τά «είδη ψαρικής» καίτοι κύριος σκοπός τής έκδρομής αυτής
ήτο τό ψάρεμα.
3. Καί τό σπουδαιότερου, ή Τζένη είπε στο Νίκ παρουσία τής ’Άννας,
ότι είχεν άκούσει τά σφυρίγματα τοϋ τραίνου, πράγμα δπερ άποδεικνύει δτι
την 03.50' ώραν εύρίσκοντο στο Ζαγκενάου.
Ό Φράνκ δταν έπληροφορήθη τούς γάμους τής Ά ννας μέ τον ποδο
σφαιριστή καί τό ταξίδι τους στά βόρεια τοϋ Μίτσιγκαν, σκέφθηκε δτι ήταν
μιά ευκαιρία νά σκοτώση τό Τζάκ-Π ίτ, νά βάλη τό Νίκ στή φυλακή γιά χρό
νια καί τοιουτοτρόπως νά ξαναπάρη τήν ’Άννα μαζί μέ τά 10 έκατομμύρια
δολλάρια πού κληρονομούσε.
Κατόπιν τούτου :
α) ’Εξακρίβωσε τό μέρος δπου διέμεναν οι νεόνυμφοι.
β) Μέ τό κλειδί πόύ είχε στά χέρια του, πήρε άπό τό διαμέρισμα τοϋ
Νίκ τό μαχαίρι, δταν ούτος άπουσίαζε στήν ’Ινδιάνα.
γ ) Παρέσυρε τό Νίκ στο Ζαγκενάου γιά ψάρεμα.
δ) ~Ηρθε σέ συνεννόησι μέ τό φίλο του καί πρώην Γκάγκστερ Τόμψων,
γιά νά εξασφάλιση τό άλλοθι, ό όποιος επιπλέον τοϋ παρεχώρησε καί τό
εξοχικό του σπίτι.
ε) Γιά νά ένισχύση άκόμη περισσότερον τό άλλοθι καί νά καλύψη τε
λείως τήν ενοχήν του, πήρε μαζί του τή Τζένη, τήν οποίαν φρόντισε νά μεθύση
ώστε νά μή είναι σέ θέσι νά γνωρίζη ποιά άκριβώς ώρα έφυγαν άπό τό Ντιτρόϊ.
Τήν ώρα δέ τής διαπράξεως τοϋ εγκλήματος, αύτή έκοιμάτο στο αυτοκίνητο
μέσα στο δάσος.
Τέλος, δεν ήταν ό Μπροϋνο μέ τον όποιον ό Νίκ είχεν έρθη στά χέρια
μέσα στο δάσος, άλλά ό Φράνκ, ό όποιος γύριζε έξω άπό τό σπίτι καραδοκών
τήν κατάλληλη στιγμήν νά διαπράξη τό έγκλημα, τό όποιον καί έξετέλεσε
καθ’ ήν ώραν ή Ά ννα συνώδευσε τό Νίκ στην άποβάθραν, δηλαδή 03.50' πε
ρίπου.
Έ κ των αναγνωστών μας άπέστειλαν μερικήν λύσιν οί δόκιμοι Ά ρ χιφύλακες : 1) ’Αθανάσιος Γούλας καί 2) Κων/νος Παυλόπουλος.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικοί» Σώματος οί αστυφύλακες: Μαχαίρας Νι
κόλαος, Μησιχρόνης Ζήσιμος, Θέμελης ’Ιωάννης, Λαμπρόπουλος Σόλων, Τσαβαλιάς Γεώργιος, Ά γγελής Γεώργιος, Σπυρόπουλος Σπυρίδων καί Βαμβακάς Άθαν.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοϋ ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους ώς άκολούθως :
Α '. ’Έπαινος εις τον Διοικητήν της 'Υποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας ’Αθηνών
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Μουρούσιαν Άνδρέαν, διότι ούτος έκμεταλλευθείς
έπιτυχώς παρασχεθεϊσαν αύτώ πληροφορίαν, περί μετατροπής άλεύρων τύπου 90%
εις 78% καί καθοδηγήσας έπιδεξίως τούς ύπ’ αύτόν υπαλλήλους, έπέτυχεν τήν
άνακάλυψιν τοϋ εργαστηρίου μετατροπής τών άλεύρων καί τήν σύλληψιν τών ενόχων.
Β '. ’Έπαινος εις τούς : ’Αστυνόμον Α' κ. Τζΐνον Διονύσιον καί Ύπαστυνόμον
Α' κ. ΙΙαπαδάκην ’Όθωνα, διότι ό μέν πρώτος χειρισθείς έξ ολοκλήρου τήν έρευναν
της ώς άνω ύποθέσεως καί έργασθείς μέ εξαιρετικόν ζήλον καί μεθοδικότατα έπέ
τυχεν τήν άνακάλυψιν τοϋ έργαστηρίου, τήν κατάσχεσιν τών πειστηρίων καί σύλ
ληψιν τών δραστών, ό δέ δεύτερος, διότι έργασθείς άόκνως καί μεθοδικώς καί πολ.ύ
πέραν τών κεκανονισμένων ούρών συνέβαλεν τα μέγιστα εις τον έπιτυχή έκβασιν
τής ύποθέσεως.
Γ '. ’Έπαινος καί υλική άμοιβή εις τούς : Άοχιφύλακα Δημόπουλον Γεώργιον
καί άστυφύλακας : Καψάλην Κωνστ., Ρόκκαν Γεώργ., Χριστιάν Ίωάνν. καί Καράμπελαν Νικ., διότι ό μέν δεύτερος έργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου προθυμίας καί
παρατηρητικότητος, κατόπιν μακράς παρακολουθήσεως, έπέτυχε τήν άνακάλυψιν
τής άποθήκης έν ή έλειτούργει τό έργαστήριον, οί δέ λοιποί έργασθέντες άόκνως, με
θοδικώς καί πολύ πέραν τής κεκανονισμένων ώρών συνέβαλον εις τήν έξιχνίασιν
τής όλης ύποθέσεως.
—'Ομοίως διά διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος άπε
νεμήθη έπαινος εις τούς 'Υπαστυνόμους Α' κ.κ. Παπαϊσιδώρου Ίωάννην, Λεμονήν
Κωνσταντίνον καί Άνθυπαστυνόμον κ. Νομικόν Αύγουστον, διότι ούτοι ύπηρετοΰντες
εις τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών κατέβαλον όλως ιδιαιτέραν
προσπάθειαν εις τήν έξέτασιν τών τόπων διαπραχθέντων διαρρήξεων, έργασθέντες
δέ φιλοτίμως καί μεθοδικώς, έπέτυχον διά τών έν τώ τόπω τοϋ έγκλήματος άνευρεθέντων ύπ’ αύτών δακτυλικών άποτυπο»μάτων τήν διαπίστωσιν τών άγνώστων
δραστών πολλών διαρρήξεων, τήν σύλληψιν αύτών καί τήν άνεύρεσιν τών κλοπιμαίων
συμβαλλόντες οΰτω εις τήν έμπέδωσιν τής άσφαλείας, τήν ίκανοποίησιν τοϋ κοινού
αισθήματος καί τά εύμενή σχόλια ύπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
*
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΔΙΑ Λ ΕΞ ΕΙΣ
—Στόν κύκλο τών διαλέξεων πού
γιά τήν συμπλήρωσι τών γνώσεων τών
τίδι τοϋ Καθηγητοΰ τών ’Αστυνομικών
νομίας κ. Τσιτσιράγκου Νικολάου, τάς
μεγάλ.ην αίθουσαν τής Σχολής παρουσία

δίδονται τακτικά στήν ’Αστυνομική Σχολή
έκπαιδευομένων μαθητών, τή εύγενή φρονΣχολών καί έξαιρετικοΰ φίλου τής ’Αστυ
άπογευματικάς ώρας τής 16/6/58 εις τήν
όλων τών κ.κ. ’Αξιωματικών τής Σχολής
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καί τών δοκίμων όλων των Σχολών έλαβε χώραν διάλεξις δοθεϊσα υπό τοϋ διακε
κριμένου έπιστήμονος, ’Υφηγητοϋ της ’Αστρονομίας έν τώ Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών
καί τώ Έθνικώ Μετσοβείω Πολυτεχνείο) κ. Κωτσάκη Δημητρίου μέ θέμα «Τ ό
ά τ ο μ ο ν. ύ π ε ρ ά' τ ο μ ο ν κ α ί ό ά ν θ ρ ω π ο ς». 'Ο ομιλητής με την επι
στημονικήν πληρότητα πού τον διακρίνει κατώρθωσε να έκλαϊκεύση το τόσον ένδιαφέρον θέμα καί νά τό κάμη κτήμα τών ακροατών. Κατά τήν διάρκειαν τής ομιλίας
προεβλήθη καί κινηματογραφική ταινία μέ φωτογραφίας τοϋ πυρήνος του ατόμου,
τών σωματιδίων έκ τών οποίων άποτελεΐται ώς καί τοιαύτη τοϋ ήλιακοΰ συστήματος.
Μετά τό πέρας τής διαλέξεως ό 'Υποδιοικητής τής Σχολής ’Αστυνόμος Α' κ. Λυκούσης Παναγιώτης ηύχαρίστησεν τον κ. Κωτσάκην καί τον κ. Τσιτσιράγκον καί
τούς παρεκάλεσε όπως, όταν τούς δοθή καί πάλιν εύκαιρία, έπανέλθουν καί ομιλή
σουν εις τήν Σχολήν έπί συναφών θεμάτων.
*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟ Μ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζει μέ τήν ΐδια πάντα μεγάλη
επιτυχία τά λογοτεχνικά, μουσικά καί διδακτικά της προγράμματα, προκαλώντας
τά πιο ενθουσιώδη καί κολακευτικά σχόλια γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα. ’Έ τσ ι στο
δεκαπενθήμερο πού πέρασε πρόσθεσε δύο άκόμα όμορφες ραδιοφωνικές της επι
τυχίες.
—Ή έκπομπή τής 28/5/58 άνοιξε κι’ έκλεισε μέ απαλή κινηματογραφική
μουσική καί λογοτεχνικά, σκίτσα άπ’ τό δειλινό καί τή φύση. Στο πρόγραμμα αυτό
μετεδόθησαν μαγνητοφωνημένα τραγούδια Ελλήνων καλλιτεχνών πού θριαμβεύουν
στο ’Εξωτερικό. ’Έ τσ ι μετεδόθησαν άποσπάσματα άπό άριες, πού ήχογραφήθηκαν
στο Τόκιο άπό τό R adio Nippon, ένώπιον 2.000 άκροατών, μέ εκτελεστή τον διά
σημο "Ελληνα τενόρο κ. Ζαννή Καμπάνη. ’Επίσης τραγούδια άπ’ τή Γερμανία μέ
τον επίσης εκλεκτό ’Έλληνα τραγουδιστή κ. Τζίμμυ Μακούλη, πού τον συνώδευε ή
διεθνούς φήμης Γερμανική ορχήστρα τοϋ Μάξ Ι’κρέκερ. Μετεδόθησαν άκόμα τρα
γούδια μέ τό Τρίο Λος Πάντζος καί μέ τό Τρίο Λος Παραγουάηος, καί έλαβαν μέρος
ή Μάγια Μελάγια καί τό ρυθμικό κουϊντέττο τοϋ Σπύρου Πιπεράκη.
—Μέ σκίτσα άπό τήν οικογενειακή ζωή καί τά. έθιμα τής Πατρίδος μας άνοιξε
καί έκλεισε τό πρόγραμμα τής 4 /6 /5 8 πού ήταν ολόκληρο άφιερωμένο στο Ελληνικό
χωριό μέ εικόνες άπό τά χωριάτικα ήθη καί μέ διδακτικά συνθήματα προς τό κοινό.
Στήν έκπομπή αύτή έλαβαν μέρος τά καλύτερα δημοτικά συγκροτήματα τοϋ τόπου
μας καί τραγούδησαν οί άριστεΐς τραγουδιστές τών δημοτικών τραγουδιών.
(Κείμενα, επιμέλεια κλπ. : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνο
μικής Σχολής. Δίσκοι: έκ τοϋ Κ ατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου.
Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπϋρος Πηλός).
*
* *
ΕΥΧΑΙ Ε ΙΣ ΕΟ ΡΤΑΖΟΝ ΤΑΣ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής του εορτής εις τον κ. Πέτρον ’Αργυρίου, καθηγητήν τών Σχολών 'Υπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων.
Ε π ίσ η ς εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. ’Απόστολον Καθάρειον, ώς
καί άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί καρωτέρους άστυνομικούς υπαλ
λήλους.
*
ΑΛ Λ ΗΛ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ
Κους Κους Ρεντζεπέραν Παναγιώτην, Άπανιομεοιτάκην Στέφανον, Γεωργούλαν Ίωάννην, Γλεντζάκον Γεώργιον καί Νικολαίδην Γεώργιον άστυφύλακας.
Ευχαρίστως σάς ένεγράψαμε συνδρομητάς τοϋ περιοδικοΰ.
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Σ ημείω σις: Λόγφ πληθώρας ύλης ή συνέχεια τής μελέτης «Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πό
λεων», θά δημοσιευθή είς τό έπόμενον.
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