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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
'Η ’Αστυνομική Σχολή, τά τελευταία χρόνια, έχει καταπλήξει τούς φίλους
της... έχει κυριολεκτικά αλλάξει οψη...
Μ’ ένα καλοσχεδιασμένο, συγχρονισμένο καί άρτιο μοντέρνο έκπαιδευτικο
σύστημα κατάφερε να βγή άπύ τήν απομόνωση της αυστηρά σχολικής πειθαρχίας,
καί νά μπερδευτή, μέσα στήν κοινωνική ζωή, σάν άξιόμαχη μονάς πολιτισμού καί
-προόδου, αγκαλιάζοντας κάθε τομέα της εποχής μας...
Προσαρμοσμένη άπόλυτα στο πνεύμα τού 20ού αίώνος, ρεαλιστική καί οίκοδομημένη πάνω σέ γερά πνευματικά θεμέλια, επέτυχε νά δημιουργήση τή δική της
-προσωπικότητα σάν ένας ζωντανός οργανισμός προόδου...
'Ένας καινούργιος άνεμος φυσσα τώρα μέσα στά σοβαρά σχολικά της κτίρια...
Τον έφερε μαζί του ένας άνθρωπος φιλοπρόοδος καί όραματιστής, ένας αισιό
δοξος οικοδόμος, πού άνακάλυψε, ώθησε, άξιοποίησε καί έθεσε σέ κίνηση τίς
άστείρευτες πνευματικές δυνάμεις πού κρύβει μέσα του το ’Αστυνομικό Σώμα.
Μέ τήν πίστη του καί τίς άνεξάντλητες καί πολύμορφες ίκανότητές του έθεμελίωσε
μια πολιτισμένη κοσμογονία, στερεώνοντας γερά τήν ’Αστυνομία Πόλεων στή λαϊκή
συνείδηση.
Οί άνάγνωστες αυτού τού περιοδικού είχαν πολλές φορές τήν εύκαιρία νά παρα
κολουθήσουν μ’ εύλάβεια τή μεγάλη πορεία της Σχολής. Καί κάθε τόσο καί λιγάκι
ένοιωθαν χρέος τους νά κάνουν τά πιο κολακευτικά σχόλια γιά την ’Αστυνομία Πόλεων... Κ ι’ όχι μόνον αυτό... Μά κατάντησαν στο τέλος κάπως άπαιτητικοί σέ όσους
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έγραφαν στο περιοδικό... Ζητούσαν άδιάκοπα νά διαβάζουν στιγμιότυπα άπ1 την
κίνηση της σχολικής ζωής...

Θά τούς προσφέρη λοιπόν ό γράφων μία άκόμα ευκαιρία, παραθέτοντας τήν
περιγραφή της τελευταίας έκδρομής πού πραγματοποίησε ή Σχολή των Ύπαστυνόμων, στις 3 του μηνός αύτοϋ, στήν Κέρκυρα... Μά θά τούς παρακαλέση δμως
θερμά νά μήν θεωρήσουν τήν φτωχική περιγραφή του σάν σπουδαία λογοτεχνική
προσφορά, μά σάν μιά σελίδα απ’ τό γαλάζιο κ ι’ αγαπημένο τους έκδρομικό άλμπουμ,
της Σχολής, μέσα στο όποιο έζησαν πολλές φορές αξέχαστες στιγμές...
'Η λάβα του καλοκαιριού έχει μεταβάλει σ’ ένα τεράστιο καμίνι τήν πόλη...
"Ολοι ζοϋν μέ κάποιο όνειρό φυγής... 'Η άνθρώπινη νοσταλγία τώρα είναι μυρωμένη
μέ τό δροσερό άεράκι ενός καταπράσινου κάμπου, μιας βουνοπλαγιάς ή μιας γρα
φικής άκροθαλασσιάς. 'Η φαντασία ζητά δαντελωτά ακρογιάλια, πευκοφυτεμένες
όροσειρές, πλατάνια, γάργαρα νερά...
“Ας γίνουν λοιπόν αύτές οί άτεχνες γραμμές τό καλοτάξιδο καραβάκι πού
θά όδηγήση τούς φίλους άναγνώστες σ’ ένα ταπεινό έκδρομικό όνειρό άπ’ αύτά πού
δύσκολα λησμονιούνται...
'Η Σχολή 'Υπαστυνόμων σάς καλεΐ μαζί της, καθώς επιχειρεί τή 17η εκπαι
δευτική της έκδρομή, ακολουθώντας μιά μεγάλη κι’ άληθινά μαγευτική διαδρομή...
Καί ό Τουριστικός 'Οδηγός τής Σχολής πού διανεμήθηκε σ’ δλους τούς εκδρομείς
άναφέρει στο εξώφυλλο :
Μετάβασις : Δ ι’ αυτοκινήτων πούλμαν.
’Επιστροφή : Άτμοπλοϊκώς.
Διαδρομή
’Αθήνα—Δαφνί—’Ελευσίνα—Μέγαρα — Κόρινθος—Κιάτο — Ξυλόκαστρο—Αίγιο—Ρίο — Άντίρριο—Μεσολόγγι — ’Αγρίνιο —’Αμφιλοχία—’Ιωάννινα—'Ηγουμενίτσα—Κέρκυρα—’Αργοστόλι—Ληξούρι—Ξάκυνθος—Πάτραι—Πειραιεύς.
*
* *

ΠΡΟΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΩ· ΙΝΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ—ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑ
ΛΑΜΠΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Είναι πρω ί... πολύ πρωί... τά τελευταία σκοτάδια τυλίγουν τήν ’Αθήνα μέσα
στο μυστηριακό, άραχνοΰφαντο πέπλο τους... Σιωπή τριγύρω... τά σπίτια κλειστά...
“Αστρα δέν έχει πιά ό Ουρανός... έχει δμως ένα δροσερό άεράκι πού περνά
βιαστικό κι’ αμέριμνο άνάμεσα στούς δρόμους καί παίζει μέ των δέντρων τής φυλ
λωσιές. Οί πρώτοι εργάτες, άγουροξυπνημένοι καί βιαστικοί, διασχίζουν τούς έρη
μους δρομίσκους καί τις πλατειές λεωφόρους, καί τά βήματά, τους άντηχοΰν σάν
άκκομπανιαμέντο μιάς μοντέρνας τζάζ...
Οί σκύλοι δέν γαυγίζουν... Κουράστηκαν άπ’ τή νυκτερινή βάρδια τους κι’
έχουν κρυφτή στις γωνιές νά ξαποστάσουν...
'Ο Παρθενώνας προβάλλει σιγά-σιγά πάνω στήν ’Ακρόπολη, τυλιγμένος
μέσα στήν σκούρα φορεσιά του πού ολοένα ξεφτίζει, σχίζεται, πέφτει γιά ν’ άποκαλύψη γυμνή σ’ όλη του τή μεγαλοπρέπεια, τά δοξασμένα μάρμαρα, μέσα στά όποια
κοιμούνται, χρόνια καί χρόνια τώρα, τον αιώνιο ύπνο τους οί παραδόσεις τής Φυλής
μας. Σωπαίνουν δλα κι’ άναπαύονται...
Μά κάπου-κάπου τινάζονται γιά ν’ άποτινάξουν τήν νυκτερινή νάρκη τους...
τά πρώτα συμπτώματα τής αυγής... 'Η πόλη πού τεντώνεται, πού χασμουριέται,
πού άργοκουνιέται, καθώς ξυπνά...
Σέ λίγο θά τεθή σε κίνηση δλος ετούτος ό μαρμαρωμένος κόσμος. Θ’ άντηχήσουν βουητά, φωνές καί θόρυβος, θά βγή ό ήλιος κι’ δλα θά πάρουν τον άνήφορο
τής βιοπάλης άγγομαχώντας... 'Ό μω ς τώρα κοιμούνται κι’ ονειρεύονται σιωπηλά
καί άκίνητα.

((Κέρκυρα»
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Ν α ι!!! ολόγυρα απλώνεται, γαλήνη... Μονάχα μέσα στο μεγάλο προαύλιο
της Σχολής επικρατεί μιά άσυνήθιστη κίνηση.
’Από νωρίς είναι ξυπνημένοι οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι... Λίγο πρίν, πλύθη
καν, ετοιμάστηκαν, πήραν τό πρωινό τους... καί τώρα είναι συγκεντρωμένοι στο
προαύλιο καί φλυαρούν... Για χίλια δυο πράγματα κουβεντιάζουν, ενώ στην άκρη
οί άποσκευές τους στέκουν ζυγισμένες καί στοιχισμένες σαν μιά παράξενη ομάδα...
Φωνές καί πειράγματα άκούγονται εδώ κ ι’ εκεί... μιά κιθάρα παίζει παραπο
νεμένους σκοπούς... ένα σιγαλό τραγούδι άντηχεΐ... ένω ή πόλη βγαίνει σιγά-σιγά
άπ’ την νυκτερινή ομίχλη, παίρνει συγκεκριμένο σχήμα, αρχίζει νά δίνη τά πρώτα
σημεία ζωής...
Καί στο προαύλιο τής Σχολής γίνονται οί κουβέντες ολοένα πιο ζωηρές... Τό
θέμα φυσικά, τό έπίμαχο θέμα τής στιγμής, είναι ή έκδρομή πού σέ λίγο θ’ άρχίση
μέ τά δυο πολυτελέστατα τουριστικά πούλμαν, πού θά φθάσουν άπό ώρα σέ ώρα...
«Πώς είναι ή Κέρκυρα;». «Ά πό πού θά περάσουμε;». «Πού θά διανυκτερεύσουμε;», ρωτούν καί ξαναρωτοΰν οί περίεργοι. Κι’ οί άλλοι τούς ένημερώνουν...
Καί κάπου-κάπου διαφωνούν, καί πειράζονται μεταξύ τους, καί τό ρίχνουν στο
τέλος στο... τραγούδι...
Μά κάποτε οί συζητήσεις σταματούν καί όλα τά μάτια στρέφονται κατά τήν
κεντρική πύλη, άπ’ όπου κάνουν τήν έμφάνισή τους τά δυο πούλμαν...
'Η έπιβίβαση γίνεται μεθοδικά καί μέ τάξη... Τά λεωφορεία γεμίζουν... γ ί
νεται προσκλητήριο... κάνουμε τό σταυρό μας καί, μέ την βοήθεια τού Θεού, ξεκι
νάμε... Πατήσια... ’Αγάμων... ’Ακροπόλ Παλλάς... ένα καινούργιο προσκλητήριο
καί τά δυο πούλμαν κυλούν μέσα στούς ’Αθηναϊκούς δρόμους, ένω ή αύγούλα, δρο
σερή κι’ εύχάριστη έχει διώξει τά νυκτερινά σκοτάδια καί περιμένοντας τον καλό
της κοκκινίζει άπό ντροπή έκεΐ κάτω κατά την ’Ανατολή...
Ή ώρα πλησιάζει πεντέμιση... Καί τά δυο λεωφορεία έχουν όρμήσει μέσα
στη λεωφόρο ’Αθηνών, παίρνοντας μαζί τους τά καρδιοχτύπια, τούς ρεμβασμούς
καί τά τραγούδια τών δοκίμων καί τών οικογενειών τους... ’Ακόμα τό τοπεΐο δέν
έχει πάρει εκείνο τό μαγευτικό στύλ τής χωριάτικης φύσης... Είναι άκόμα πρωτευουσιάνικο, σοβαρό, μηχανοποίητο, θορυβώδες... καπνίζει καί σκέφτεται... Ντρέπεται
νά ξαπλώση... τηρεί τούς τύπους... ’Έ χει λεωφορεία, κούρσες, βιλίτσες, έργοστάσια... ’Έ χει πάντως κι’ αύτό τη δική Του χάρη, έχει τη δική του γλώσσα, τις δικές
του καντάδες, τη δική του πολυτάραχη ζωή... Είναι κουρασμένο μά αξιοπρεπές,
θέλει κάτι νά πή μά σοβαρεύεται άπό σεμνοτυφία... Έ χ ε ι στατιστικές καί άλγεβρικές πράξεις καί δέν ονειρεύεται, δέν ξεγυμνώνεται, δέν ονειροπολεί...,
Τό προσπερνάμε μέ τραγούδια... Τό χαιρετίζουμε φωνάζοντας καί συνεχί
ζουμε τό ταξίδι μας άκολουθώντας τήν 'Ιερά όδό. Έ ν α δημοτικό τραγούδι πρω
τάρχισε κάποιος... Καί σέ λίγο έγινε πανζουρλισμός... Τραγούδια τής Ρούμελης καί
τού Μωρηά άντήχησαν.,.Καί πάνω στο γενικό ξεφάντωμα κάποιος παίρνει τό μι
κρόφωνο καί τολμά νά πή τά πρώτα... καλαμπούρια... Οί άλλοι δέν τόν χειροκρο
τούν... Μονάχα συμμαζεύονται ό ένας δίπλα στον άλλον σάν νά κρυώνουν, όμως
αυτός έπιμένει νά λέη, ώσπου στο τέλος ένα ροχαλητό άκούγεται μέσα στο πούλμαν.
Στρέφω ξαφνιασμένος... τούς είχε λοιπόν κοιμήσει όλους ό αθεόφοβος;... Μ πά!!!
’Επίτηδες έκαναν τούς κοιμισμένους καί ροχάλιζαν τόσο δυνατά γιά νά τόν.,.έκδικηθοΰν...
Κάπου άριστερά συναντάμε τήν ’Αρχαία Βυζαντινή ’Εκκλησία τού Δαφνιού
μέ τά όνομαστά ψηφιδωτά καί τήν συναρπαστική τέχνη της... Κι’ υστέρα άπό μικρή
διαδρομή φτάνουμε στήν ’Ελευσίνα, πού θά τήν ξέρουν άσφαλώς όλοι οί άναγνώστες
αύτοΰ τού περιοδικού άπό τά « Έ λ ε υ σ ίν ια μ υσ τήρ ια » τής άρχαιότητος. Μέσα στο
μυαλό μας χοροπηδούν ένα σωρό μυθικές σκιές καί ή φαντασία άνοίγει τή βελούδινη
αύλαία τού παρελθόντος, γιά νά μάς παρουσιάση τούς πιο άπίθανους πρωταγωνιστές
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της μυθολογίας μας νά συμπλέκονται, νά άνταμώνουν, να χωρίζουν, να ζοΰν καί να
πεθαίνουν αθάνατοι στο πέρασμα των χρόνων...
'Ο Έλευσίνος ό γιος του 'Ερμή καί πατέρας του Βασιληά Κελεοϋ κάπου εδώ
άκόμα περιπλανιέται... Κ ι’ ή Θεά Δήμητρα, άποσταμένη άπ’ τήν παγκόσμια περι
πλάνησή της άκόμα στέκει καί οδύρεται για τον χαμό της κόρης της της Περσεφόνης, πού την είχε κλέψει ό Θεός τοϋ ".Δδη, ό Πλούτωνας... Νά κι’ οί κόρες τοϋ
Κελεοϋ, ευγενικές καί φιλόξενες μας κυττάζουν παραξενεμένες, καθώς περνούμε μέ
άστραπιαία ταχύτητα άπ’ τά βασίλειά τους...
"Ομως κάποτε οί φανταστικές ονειροπολήσεις σταματούν, καθώς φτάνουμε
στο σταυροδρόμι τοϋ Μωρηά καί της Στερεάς... Καί ένω τά πούλμαν παίρνουν τη
στράτα τοϋ Μωρηα, κατευθυνόμενα προς τό Μεγάλο Πεϋκο, τά τραγούδια ξαναρχί
ζουν ζωηρότερα, κεφάτα, χαρούμενα...
«Κύρ Παντελή... Κύρ Παντελή... ξανά πάλι μάς άρχισες τό ϊδιο τό βιολί...»
Ό κ. Βλαχάκης ξεφαντώνει, ό κ. Ντζιώρας προσπαθεί νά έξετάση τήν εκδρομή άπό...
νομικής πλευράς... ή κιθάρα παίζει... ό κ. Μΐχος σιγοντάρει.,.ό κ. Καροΰζος σκου
πίζει τά γυαλιά του... καί ό γιατρός καταπίνει τό έβδομο χαπάκι κατά τής..·, ναυ
τίας... Kt’ άνάμεσχ, σ’ όλους καί πρώτος σ’ όλα πειράζοντας, τραγουδώντας καί
δίνοντας πλούσιο κέφι στήν συντροφιά ό Διευθυντής μας, ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, γ ί
νεται γιά μιά άκόμα φορά ό άξονας τοϋ γλεντισΰ καί τής χαράς... Γλεντζές έκ πεποιθήσεως, άνοιχτόκαρδος έξ ιδιοσυγκρασίας, φύσει καί θέσει αισιόδοξος, πρωτοστατεί
στις πιό εξωφρενικές φάρσες, στά πιό έξυπνα σκίτσα τής όμορφης αυτής έκδρομής...
ένω πιό ’κεΐ ή Κυρία ’Αρχιμανδρίτου, μέ τή συντροφιά της, τήν κ. Συνοδινοϋ, τήν
δεσποινίδα Συκιώτη, τήν κ. Ήλιοπούλου, τήν κ. Βελόκα καί τήν κ. Τσίπη ή όποια
μάς συνώδευσε μέ τον σύζυγόν της μέχρι τό Ρίο, κάνει δ,τι είναι δυνατόν γιά νά μεγαλώση τό έκδρομικό κέφι μέσα στά λεωφορεία...
"Ολοι τραγουδούν μέσα στά πούλμαν... "Ολ.οι είναι ευτυχισμένοι... κι’ ό κ.
Βλαχάκης άναδεικνύεται δεξιοτέχνης τοϋ χωριάτικου λόγου καί ένθουσιάζει μέ τις
όμορφες μιμήσεις του... Μά δέν λείπει καί τό ζωντανό, νεανικό στοιχείο στή συν
τροφιά μας... Τά νειάτα, τ ’ άσυλλόγιστα νειάτα, πού ξέχωρα άπό μάς τή γερουσία,
δίνουν τόν τόνο, ένα διαλεχτό τόνο χαράς στήν παρέα μας... Είναι ή ευγενική δεσποι
νίς Πίτσα Συκιώτη, τό άπλό καί καλόκαρδο αύτό κορίτσι, πού πάντα μάς τιμά μέ
τήν όμορφη παρουσία της... Κι’ είναι άκόμα ό Νάκης, ό μποέμ Νάκης μέ τήν ζωηρή
συντροφιά του πού άποτελοΰν τή βιτρίνα τής όμάδος μας...
"Εχει άκόμα ή παρέα μας, καί μιά μικρούτσικη χαριτωμένη άντιπροσωπεία...
ένα μικρό ζιζανιάκι, τήν κορούλα τοϋ Δ/ντοΰ μας, πού δέν σταμάτησε σ’ όλη τή
διαδρομή νά πειράζη καί νά σπάζη κέφι μέ μάς τούς άλλους, τούς σοβαροφανείς
εκδρομείς...
Μ’ όλα έτοΰτα τά αντιπροσωπευτικά στοιχεία τής χαράς, τό κέφι προμηνύεται
άνεξάντλητο καί ή επιτυχία τής έκδρομής μας εξασφαλισμένη.
’Εκτός όμως άπ’ αύτό ή ολόγυμνη, ή προκλητική φύση πού προσφέρεται ξε
διάντροπη στά μάτια μας, έτούτη ή χωριάτικη, άνεπιτήδευτη φύση, μέσα στο πανέ
μορφο φόντο χρωμάτων καί λουλουδιών, ξεκλειδώνει τίς καρδιές μας καί τις παρα
δίνει σ’ ένα άληθινό όργιο γαλήνης, έκστασης, εύτυχίας.
'Η φύση αύτή δέν είναι πιά ή βαρυστολισμένη πρωτευουσιάνα πού καμώ
νεται τήν άνετη, ενώ άσφυκτιά μέσα στόν ώκεανό τοϋ θορύβου, τής ταχύτητος, τοϋ
ίλιγγου καί τοϋ καταπληκτικού ρυθμοΰ της... ’Ετούτη ή φύση, σάν βγής λίγο έξω
άπ’ τήν ’Αθήνα, σάν άπομακρυνθής άπ’ τόν πολιτισμό της, έτούτη ή φύση τής έξοχής έχει μιά άνείπωτη ομορφιά... Δέν είναι βαρυστολισμένη, δέν είναι καν στολι
σμένη, ούτε ντυμένη... Είναι γυμνή, είναι χωριάτισσα, δέν ξέρει άπό καμώματα,
κολυμπά ολόγυμνη μέσα στήν άπεραντωσύνη τοϋ στερεώματος... Μεγάλο Πεϋκο...
Μέγαρα...
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Το τοπεϊο έχει πια πάρει τό δικό του χωριάτικο χρώμα. Εΰθυμο, ναζιάρικο,
σκερτσόζικο, σιωπηλό, δεν σκέφτεται, δεν έχει σκοτούρες, άριθμούς, στατιστικές,
αλγεβρικές πράξιις... Στέκει ξαπλωμένο... Κι’ άλλοτε ρεμβάζει... κι’ άλλοτε παίζει...
Δεν έχει έργοστάσια καί τεχνικές άνέσεις... Μονάχα πρόβατα έχει... Καί καταπράσινους κάμπους... καί πεϋκα καί χρώματα καί πουλιά...
Καί τά δυο πούλμαν ολοένα ρουφούν τούς τεράστιους δρόμους σφυρίζοντας...
Κακία Σκάλα—Κινέττα... "Αγιοι Θεόδωροι...
*
* *

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΗΑ
Τό κέφι έχει φουντώσει μέσα στα πούλμαν... Καίγεται τό πελεκούδι. Δ/ντής,
άξιωματικοί, δόκιμοι, κυρίες, δεσποινίδες, νεαροί όλοι μαζί συναγωνίζονται ποιος
θά μπορέση νά προοφέρη περισσότερα στη συντροφιά... "Ολοι χαίρονται, καί τρα
γουδούν, καί ξεφωνίζουν, ένώ τ ’ άνέκδοτα κι’ οί μιμήσεις δίνουν καί παίρνουν...
'Ο κ. Γιάννούλης έχει πιάσει μια ψιλή κανταδούλα, ό κιθαρίστας ήλεκτρίζει
τούς πάντας μέ τη μουσική τους, τό ντέφι δίνει τό ρυθμό, ό κ. Γιαννόπσυλος καπνίζει
λάθρα ένα έγγλέζικο τσιγάρο άγνώστου προελεύσεως, ό κ. Μπακής έχει μερακλωθή
καί τοχει ρίξει στα κλέφτικα, ό κ. Κουβέλης τραγουδά ένα μοντέρνο τραγουδάκι.
Κ ι’ δλοι μαζί κάνουν θόρυβο, δίνουν ζωή, συντελούν στό νά έρθη τό κέφι καί νά θρονιαστή μέσα στά δυο λεωφορεία...
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες ή διαδρομή γίνεται εύχάριστη, ονειρεμένη, αξέ
χαστη...
Τώρα από τά δεξιά προβέλνει τό ήφαίστειο Σουσάκι, πού τόσες ζημιές έχει
προξενήσει στήν Κόρινθο μέ τις έκρήξεις του... οπότε ό κ. Γιαννόπουλος καταλαμ
βάνεται άπό δέος καί ομολογεί δτι τό έγγλέζικο τσιγάρο τού τό έχει προσφέρει ό
γιατρός.:. ’Επακολουθεί σωστή ομηρική μάχη γύρω άπό τό γιατρό, κι’ ύστερα άπό
λίγο ό κ. Άνδρεόπουλος άναστενάζοντας πέτα ένα άδειανό κουτί άπό τσιγάρα στό
δρόμο... Δέν τού χρειάζεται πιά... 'Η ομολογία τού κ. Γιαννοπούλου τον είχε κατα
στρέφει...
Καί τά πούλμαν συνεχίζουν το βιαστικό δρόμο τους, πλησιάζοντας προς τό
Μωρηά...
Λίγο άκόμα καί φτάνουμε στή Διώρυγα... Νά έκει άριστερά στήν είσοδό της
άπ’ τό Σαρωνικό τά Ίσθμια ή Καλαμάκι, πού στούς άρχαίους χρόνους έγίνοντο τά
’Ίσθμια, μιά άπό τις 4 μεγάλες γιορτές προς τιμήν τού Ποσειδώνα. Κι’ υστέρα άπό
μικρή διαδρομή φθάνουμε στή γέφυρα τής διώρυγος... Ό Μωρηάς άνοίγει τήν άγκαλιά του καί μάς ύποδέχεται... Μάς καλωσορίζει... ’Ένδοξος, ήρωϊκός, φορτωμένος
στή ράχη του ιστορία, θρύλους καί αίμα, προβέλνει μπροστά μας οχι σάν ένας τόπος,
μά σάν ένα σύμβολο... ένα πανάκριβο, ιερό σύμβολο ’Ιδέας, παραδόσεων καί ήρωϊσμοΰ... ’Α λήθεια!!! "Οπότε πέρασα άπ’ τή γέφυρα τού ’Ισθμού ένοιωσα στήν καρδιά
κάτι σάν δάγκωμα... κι’ ένοιωσα άκόμα ένα τρελλό χτυποκάρδι, μιά συγκίνηση άνείπωτη, ένα δέος... Τά χώματα ετούτα είναι άγιασμένα...
Μά θαρρείς πώς ή ψυχή τους έχει κτισθή μέσα στή γέφυρα... Καί σάν περνάς
επάνω της-σοΰ γλυκομιλά... "Ενα γραφικό θέαμα... "Ενα σπάνιο θέαμα, άπό τά λίγα
πού παρουσιάζει ή Ελληνική γή... Κάτω στό άνοιγμα τά ήσυχα νερά κυττάζουν μέ
φόβο τούς διό πανύψηλους Γίγαντες, πού σάν παράξενοι σωματοφύλακες στέκουν
άγρυπνοι φρουροί τους έκεΐ κάτω... Χάνεις τήν αίσθηση τής άξίας σου, γίνεσαι ένας
μηδαμινός άνθρωπάκος καθώς σέ περιβάλλει ή ευλογία τού Θεού καί ή παντοδύναμη
ισχύς τού άνθρώπινου πολιτισμού...
Έ δώ ξαναφέρνεις στή μνήμη σου τή μακρινή ιστορία αυτής τής διώρυγος.
Θυμάσαι πώς γινόταν στά παληά τά χρόνια ή επικοινωνία μέ τήν Κορινθιακό καί
το Σαρωνικό, καί άπορεϊς καί νοιώθεις άκόμα μεγαλύτερη ύπερηφάνεια γιά τήν
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χιλιοκατηγορημένη εποχή μας. Βλέπεις μέ τά μάτια της φαντασίας σου κάποιους
δούλους να σέρνουν άγκομαχώντας τά πλοία πάνω στην ξηρά, κι’ ύστερα κάνοντας
μιαν αναδρομή στο παρελθόν άνταμώνεις τον Περίανδρο νά έπειχειρή τήν ένωση των
δυο θαλασσών, κάπου έκεϊ στα 600 π. X. Κ ι’ ‘ύστερα, 300 σχεδόν χρόνια ύστερα,
βλέπεις τον Δημήτριο τον Πολιορκητή νά συνεχίζη τήν προσπάθεια καί νά στα
ματά. Κ ι’ΰστερα κι’ άλλους... κι’ άλλους... ώσπου τον ’Οκτώβριο τού 1893 άνταμώνεις τελειωμένο ετούτο τό υπέροχο έργο, πού έχει τεράστια σημασία γιά τον τόπο
μας. "Ας μη άσχοληθοϋμε όμως μέ άριθμούς γιά τις διαστάσεις της διώρυγος καί ρί
χνοντας μιά τελευταία ματιά θαυμασμού άς μπούμε στόν άθάνατο Μωρηά, άφίνοντας πίσω μας τήν Στερεά Ελλάδα...
Δεξιά διακρίνουμε τήν Ποσειδωνία, στο βάθος τό φημισμένο Λουτράκι καί
τέλος μπαίνουμε στήν Κόρινθο, πού είναι ένας άξιόλογος συγκοινωνιακός κόμβος
καί φημίζεται γιά τις σταφίδες της, τήν μεγάλη έμπορική της κίνηση καί τόν εξαι
ρετικό Μητροπολιτικό της Ναό τού ’Αποστόλου Παύλου.
Κατεβαίνουμε άπ’ τά πούλμαν καί διασχίζουμε τήν πόλη. Σέ λίγο έχουμε
καταλάβει αιφνιδιαστικά δλα τά καφενεία καί τά κέντρα της... Τά φωτογραφικά
φλάς δίνουν καί παίρνουν...'Ο περίπατος έδώ είναι ενδιαφέρων καί γραφικός. Καί ή
ξεκούρασή μας ολοκληρώνεται...
Κ ι’ άφοΰ έπισκεπτώμαστε τά έρείπια τής ’Αρχαίας Κορίνθου μπαίνουμε ξανά
στά λεωφορεία καί "συνεχίζουμε τήν πορεία μας, μαγεμένοι άπ’τίς σπάνιες ομορφιές
τού ήρωϊκού Μωρηά...
Βρισκόμαστε τώρα στήν πλούσια καί καταπράσινη Κορινθιακή πεδιάδα, μέ
τή διαλεχτή σταφίδα της... κι’ ύστερα άπό μιά αξέχαστη διαδρομή φτάνουμε στο
Κιάτο ή Νέα Σικυωνία, ένω πιο πάνω, σέ άπόσταση 8 περίπου χιλιομέτρων, διακρί
νουμε τήν άρχαία Σικυώνα, μέ τά πλούσια άρχαιολογικά μνημεία της...
’Ακολουθώντας τόν παραλιακό δρόμο περνούμε άπό τοπεϊα σπάνιας ομορ
φιάς... ’Από τή μιά μεριά πευκόφυτοι γραφικοί λοφίσκοι κι’ άπό τήν άλλη δαντελωτά
ακρογιάλια συνθέτουν μιά αξέχαστη εικόνα...
Κι’ ύστερα τό Ξυλόκαστρο, τό Καμάρι, ή Αυκοποριά καί τό Δερβένι... Έ δώ
ό γέρος τού Μωρηά, ό Κολοκοτρώνης, κατέστρεψε ολοκληρωτικά τά πολυάριθμα στρα
τεύματα τού Δράμαλη... 'Ένας ακόμα τίτλος τιμής, ένα άκόμα παράσημο στά στήθη
τής τρισένδοξης Μωραΐτικης γής... Τό κέφι μέσα στά πούλμαν έχει ζαλίσει τούς
πάντες... 'Ένας ξέφρενος έι/θουσιασμός επικρατεί... Κι’ οί ταραχοποιοί τών λεωφο
ρείων καταντούν σωστή μάστιγα γιά μάς τούς άλλους τούς ρωμαντικούς ταξιδιώτες,
πού ταξιδεύουμε κάτω άπό τό βλοσυρό βλέμμα τού συζυγικού Βούδα...
’Έ τσ ι ένα-ένα, οί πόλεις καί τά χωριά τού Μωρηά περνούν καί χάνονται άπό
μπροστά μας μέ κινηματογραφική ταχύτητα...
Ά κράτα... Α ίγιο... Ψ'αθόπυργος, καί τέλος φτάνουμε στο Ρίο... ’Αποβιβαζό
μαστε καί τραβάμε κατ’ εύθεΐα γιά τό παραλιακό κεντράκι του... Τά ορεκτικά σου
βλάκια πηγα.νοέρχονται... Γενικό φαγοπότι παρατηρεΐται προς στιγμήν... Τά
αστεία παύουν... τραβιούνται μερικές φωτογραφίες, καί σέ λίγο περιμένουμε ορθιοι,
κοντά στή θάλασσα νά επιβιβαστούμε στο Φέρρυ—Μπότ, άφίνοντας μέ λύπη τόν
’Αστυνομικό Διευθυντή Πατρών κ. Τσίπη μέ τήν εξαίρετη κυρία του, πού πρέπει
νά πάνε στήν έδρα τους.
Σέ λίγο θά άφήσουμε τόν Μωρηά... Καί πριν τόν άποχαιρετήσουμε νοιώθουμε
τήν άνάγκη νά κάνουμε ένα άπολογισμό προς τιμήν του... Μάς χάρισε διαλεχτές
στιγμές, μάς σκόρπισε άλησμόνητες συγκινήσεις... Τό πανέμορφο χώμα του, τά
γραφικά χωριουδάκια του, ή καταπράσινη γή του μάς πρόσφεραν μιά ολόκληρη
εύτυχισμένη ζωή... ένω παράλληλα οί ιστορίες καί οί θρύλοι του, τά μνημεία καί τά
ερείπιά του μάς έκαναν δέκα φορές νά νοιώσουμε περηφάνεια γιατί είμαστε "Ελληνες
καί κατοικούμε σ’ αύτόν τον ένδοξο τόπο... Τώρα μάς χωρίζουν δυο περίπου χιλιό-
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μέτρα απ’ τ ’ άντικρυνό Άντίρριο... Μας περιμένουν τα «μικρά Δαρδανέλλια» για να
μας φέρουν σε μια άλλη Πολιτεία... την επίσης δμορφη και ένδοξη Αϊτωλοακαρνία...
Μπαίνουμε στο Φέρρυ-Μπότ, καί σέ λίγο ξεκινάμε...
Καθώς διασχίζουμε τη θάλασσα, άντικρύζουμε δεξιά μας τή Ναύπακτο, τη
«νυφούλα του Κορινθιακού» όπως τήν ώνόμασαν καί καμαρώνουμε πάνωθέ της το
Ένετικό Κάστρο, πού φαντάζει σαν υπέροχο διάδημα...
Τήν ίδια ούρα μέσα στο Φέρρυ-Μπότ, ή πολυτάραχη παρέα μας ξεσηκώνει ένα
πανζουρλισμό κεφιού καί χαράς... Μέ τή συνοδεία κιθάρας καί ντεφιού καί μέ τό
γλυκό σιγοντάρισμα τού κ. Μίχου καί τού κ. Βλαχάκη άρχίζει ένα κεφάτο πότπουρί άπό διάφορα τραγούδια καί σχηματίζει σιγά-σιγά γύρω του ένα πολυά
ριθμο κύκλο άκροατών...
Οί άλλοι έπιβάται παραξενεύονται... Δέν περιμένουν ν’ άνταμώσουν άστυνομικούς μέ τέτοιο πολιτισμένο γούστο... Σύν τώ χρόνω όμως συνηθίζουν καί πλαι
σιώνουν κι’ αύτοί ευγενικά τούς τροβαδούρους...
Τά τραγούδια διαδέχονται τό ένα τ ’ άλλο... 'Ένα μοντέρνο, ένα λαϊκό, μιά
καντάδα καί στο τέλος λίγος χορός... Οί δόκιμοι ενθουσιάζονται... Μιά τέτοια έκδρομή είναι πραγματικό ψυχικό λουτρό, ύστερα άπό τήν κούραση καί τήν πειθαρχία
τής σχολικής ζωής... Καί μέ πλησιάζουν καί μοΰ λέν: «Νά γράψης τις ευχαριστίες
μας γιά τον κ. Διευθυντή. Είναι λεβέντης. Νά. μάς ζήση...». ’Έ τσι ή εκδρομή αυτή
-δίνει τήν ευκαιρία νά άναπτυχθή πιότερο ή άλληλεγγύη καί ό φανατισμός γιά τά
αστυνομικά Ιδεώ δη, μιά άποψη τόσο βασική καί πολύτιμη, αξιοπρόσεκτη γιά δλους.
Τώρα το σόλο τού κιθαρίστα γίνεται ντουέττο... ύστερα τρίο... κουαρτέτο
μετά... κουϊντέττο λίγο αργότερα... πολ.υάριθμο κόρο, στο τέλος, ένω τό Φέρρυ-Μπότ,
πλησιάζει πιά στο Άντίρριο...
*
* *

ΑΠ’ ΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ—ΜΙΑ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΗ
.ΔΙΑΔΡΟΜΗ
"Υστερα άπ’ τό σύντομο θαλάσσιο ταξίδι μας μέ τό Φέρρυ-Μπότ, βρεθήκαμε
στο Άντίρριο, δπου σώζεται άκόμα τό φρούριο πού έχτισαν οί Ε νετοί τό 1689...
Είναι μιά ονειρεμένη παραλιακή τοποθεσία πού συνδυάζει τόσο συνταιριασμένα βουνό
μέ θάλασσα...
Ή διαδρομή φαίνεται εΐχεν άνοίξει μερικών φοβερά, τήν όρεξη, καί μόλις
πατήσαμε τό πόδι μας στή στεριά τόρριξαν στο φαγοπότι...
Κι’ ύστερα επιβιβαζόμαστε καί πάλι στά πούλμαν καί συνεχίζουμε τήν πο
ρεία μας, άκολουθώντας τήν έθνική όδό, πού διασχίζει τήν Αιτωλοακαρνανία καί τήν
'"Ήπειρο, έργο τού άειμνήστου Κυβερνήτου Ίωάννου Μεταξά...
Σέ απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων μπαίνουμε στή σήραγγα τού βουνού
Κλόκομα, πού έχει μήκος 25—30 μέτρων περίπου. Καί πάλι ξαναρχίζουν τά τρα
γούδια καί τ ’ άστεϊα, καί τό μικρόφωνο τού πούλμαν συνεχίζει τις αύτοσχέδιες, κε
φάτες εκδρομικές εκπομπές, πού δίκαια καταχειροκροτούνται...
Μ’ ένα τσιγαράκι, μέ λίγο τέντωμα στο αναπαυτικό κάθισμα καί μέ λίγη
μουσική τό ταξίδι γίνεται εύχάριστο, άνετο καί γαληνεύει τήν ψυχή, ένω ολόγυρα
ή σκηνοθεσία τής φύσης, των κάμπων, των βουνών καί τών πεύκων είναι στ’ άλήθεια μαγευτική...
’Έ τσι περνά γρήγορα ή ώρα καί τό μέση μεράκι μπαίνουμε στο Μεσολόγγι,
τήν ιερή πρωτεύουσα τής Αιτωλοακαρνανίας. Ρίγη συγκινήσεως μάς καταλαμβάνουν
καθώς φέρνουμε στο νοΰ μας τήν ήρωϊκή έξοδο...
Είναι ή πόλις πού ό δαυλός τού γέροντα Χρίστου Καψάλη μετέβαλε μιά τρα
γ ικ ή νύχτα, σέ φωτεινό μετέωρο, γιά νά φωτίση μέ τήν θεία της άστραποβολή καί νά
,ξυπνήση άπ’ τό λήθαργο τής άδιαφορίας τήν Δύση κι’ ολόκληρο τον κόσμο.
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’Εδώ σταματούμε κι’ επισκεπτόμαστε τον ιερό χώρο, όπου ό Δ /ντής μας,»
ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, μας εξηγεί με δυο λόγια τό ιστορικό τής έξόδου καί τήν βαθύ
τερη σημασία της, καί μας δείχνει τ ’ άθάνατα μνημεία του Μεσολογγίου.
Νοιώθουμε δέος καί μια άνείπωτη συγκίνηση μας κυριεύει, καθώς μας κυ
κλώνουν οί σκιές των ευγενικών ξένων μας πού θυσιάστηκαν για τήν έλευθερία της
πατρίδος μας. Ν α ι! "Ενα μακάβριο χορό έχουν στήσει πάνω στ’ άγια έτοϋτα χώματα
οί σκιές τών φιλελλήνων πού πρόσφεραν τή ζωή τους θυσία στο βωμό της ’Ελευθε
ρίας μας... Πόσα καί πόσα ονόματα!!! 'Ο Ελβετός Μάγερ... οί Γερμανοί Μπάϊζερ,,
Κλέμπ, Στσίμπαμ, Λύτρεβ, Σπιτσελμπέργκ, ό βαρώνος Μπέντεζελ... Καί ξεχω
ριστά άπ’ όλους ό φλογερός φιλέλληνας Λόρδος Βύρων, ή πιο εύγενική μορφή του
ΙΘ ' αΐώνος...
Πατρίδα ηρώων καί έπιφανών Ελλήνων τό Μεσολόγγι, έ'χει τό δικαίωμα νάναι
περήφανο καί για τα δικά του παιδιά... Για τον Σπυρίδωνα καί τον Χαρίλαο Τρι—
κούπη... για τον Ζηνόβιο καί Δημήτριο Βάλβη... τον Δεληγιώργη, τον Γ. Δροσίνη... τον Μαλακάση... τόν ’Εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά... καί για τόσα
καί τόσα άλλα άξια παιδιά της.
Κι’ υστέρα άπ’ τό ευλαβικό προσκύνημα στον 'Ιερό Χώρο συνεχίζουμε τή,
διαδρομή κι’ άφίνοντας άριστερά τό Αίτωλικό, πούναι χτισμένο πάνω σέ μια νησίδα.
τής λιμνοθάλασσας Κυνίας, φτάνουμε κατά τις δύο τό μεσημέρι στο ’Αγρίνιο...
’Εκεί συγκεντρωνόμαστε καί μπαίνουμε στά εστιατόρια γιά φαγητό... "Υ
στερα άπ’ αυτή τή διαδρομή ή όρεξη έχει άνοίξει καί ένα γενναίο φαγοπότι τήν θε
ραπεύει... Κ ι’ υστέρα βγαίνουμε νά θαυμάσουμε τήν όμορφη πόλη καί νά τραβή
ξουμε καμμιά φωτογραφία...
Τό ’Αγρίνιο είναι κτισμένο στούς πρόποδες τοϋ Παναιτωλικοϋ, κοντά στή
λίμνη Τριχωνίδα... Είναι μιά από τις ωραιότερες, πλουσιώτερες καί έμπορικώτερες
πόλεις της Στερεάς Ελλάδος μέ πολλά δημητριακά, άμπέλια καί όνομαστά καπνά..."Ομως κάποτε ή περιπλάνησή μας στούς δρόμους τοϋ ’Αγρίνιου τερματίζεταικαί τά πούλμαν μάς παραλαμβάνουν, συνεχίζοντας τήν μαγευτική έτούτη διαδρομή,
μέσα στήν εύφορη καί γραφική Αιτωλοακαρνανία...
Τώρα περνάμε τόν ’Αχελώο ή Άσποοπόταμο, γνωστό στή μυθολογία άπό·
τήν πάλη του μέ τόν' 'Ηρακλή...
Τό σημερινό Κράτος έχει στο σημείο αυτό καταβάλει φιλότιμες καίάποδοτικές προσπάθειες ώστε τό άτίθασσο αύτό ποτάμι νά ήλεκτροφωτίση τήν περιοχή;
καί νά άρδεύση τόν κάμπο τοϋ ’Αγρίνιου...
Σέ λίγη ώρα μέ τραγούδια καί χαρές συναντάμε τήν ’Αμφιλοχία, πούναι κτι
σμένη στήν άκρη τοϋ Άμβρακικοϋ κόλπου. Αυτή είναι ή τελευταία πόλη τής Σ τε
ρεάς Ελλάδος... Ά π ό εδώ καί μπρος άρχίζει ή πανέμορφη καί χιλιοδοξασμένη ή π ειρωτική γή, τό ορεινότερο τμήμα τής Ελλάδος, πού έχει άφθονα νερά καί τό χειμώνα
σκεπάζεται ολόκληρη άπό χιόνια...
Μέσα στά πούλμαν συνεχίζεται τό γενικό ξεφάντωμα, ενώ ολόγυρα τό τοπεΐο
γίνεται κάπως πιο άγριο κι’ έχει μιά έπιβλητική μεγαλοπρέπεια... Σ ’ όλη τή δια
δρομή συναντάμε συνεργεία δημοσίων έργων άπ’ αυτά πού κάθε μέρα γράφονταιστό ενεργητικό τοϋ σημερινοΰ άκούραστου Κράτους πού άδιάκοπα οίκοδομεΐ, φτειάχνοντας ολοένα ομορφότερη τήν Πατρίδα μας...
Στο δρόμο παιδάκια κι’ αγρότες μάς χαιρετούν, ενώ μάς περιβάλλει μιά μονα
δική σέ ομορφιά καί άγριότητα φυσική σκηνοθεσία...
Κοπάδια πού γυρνούν κουρασμένα στή στάνη... άπότομες χαράδρες... βουνο
πλαγιές πού γλυστροΰν στά βάθη τεράστιων γκρεμνών... "Ενα τοπεΐο χαρά Θεοΰ...
Άφίνουμε τώρα δεξιά τό Κομπότι, καί τήν Πέτα καί φτάνουμε στήν "Αρτα
μέ τά πολύτιμα Βυζαντινά μνημεία της, τό Κάστρο καί τά πέντε Μοναστήρια της,,
σέ ιδιόρρυθμο αρχιτεκτονικό στύλ...
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Βγαίνοντας άπό την ’Ά ρτα συναντάμε τον ποταμό ’Άραχθο, μέ τό πολυθρύ
λητο «γιοφύρι» του, πού ή παράδοση λέει δτι στα θεμέλιά του έχει χτίστη ζωντανή
ή γυναίκα του πρωτομάστορα...
"Υστερα από λίγο συναντάμε τό δρόμο πού οδηγεί στην Πρέβεζα... Τον ά,φίνουμε άριστερά, μπαίνουμε στον πλούσιο κάμπο τής Φιλιππιάδας, καί περνάμε τον
ποταμό Άοΰρο όπου τα έργα εξηλεκτρισμού... Περνάμε τη Φιλιππιάδα, άφίνοντας

Τό χιλιοτραγουδισμένο γεφΟρι της "Αρτας.

άριστερά μέν τα θρυλικά βουνά τού Σουλίου καί την άρχαία Δωδώνη μέ τό μαν
τείο της, καί δεξιά τό θρυλικό Μπιζάνι...
"Ετσι θαμπωμένοι μέ δσα βλέπουμε, γοητευμένοι μέ την ομορφιά της φύσης
πού μάς περιβάλλει, χαρούμενοι καί κεφάτοι μπαίνουμε τό βρνδάκι στά Γιάννενα
μέ τά όποια κλείνει ή πρώτη μέρα της εκδρομής μας.
*
* *

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. ΕΝΑ ΟΛΑΚΑΙΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΥΛΩΝ
Μπαίνουμε μέσα στην πόλη, μάδέν αποβιβαζόμαστε... Συνεχίζουμε τη διαδρομή
μέχρι τό γραφικό Πέραμα... ’Εκεί κατεβαίνουμε καί μάς περιμένει μιά έκπληξη,
άπ’ αύτές πού δύσκολα λησμονοΰνται, καθώς μπαίνουμε στο μοναδικό καί περίφημα
σπήλαιο μέ τούς σταλάκτίτες καί τούς σταλαγμίτες, πού πριν λίγα χρόνια τυχαία άνακαλύφθηκε. Αύτό δέν είναι σπήλαιο... Είναι ένα παραμυθένιο υπόγειο βασίλειο, άπό
τά σπάνια δημιουργήματα τής φύσεως. Ν α ι! 'Ένα όλάκαιοο μεγαλόπρεπο καί φαν
τασμαγορικό βασίλειο υπάρχει στά έγκατα τής γής, πού τό άποτελούν κρυστάλλινες
πολιτείες, άγάλματα, κοιλάδες, βουνά, λίμνες καί κάμποι. Είναι κάτι πού ξεπερνά,
τήν άνθρώπινη φαντασία, αύτό πού άντικρύζουμε...
Πρόκειται γιά ένα θαύμα, πού δέν ύπάρχει πουθενά στον κόσμο σέ τέτοια έ
κταση, ομορφιά καί φαντασμαγορία. "Εχει μήκος 850 μέτρα καί οί πολλές πλάγιες
στοές του, μέ τ ’ άναρίθμητα σάν άγαλματάκια, φυσικά τεχνουργήματα, τά άπίθανα.
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καί περίεργα, κρατούν τον επισκέπτη σέ έκσταση, τον εξαϋλώνουν, τον κάνουν νά
ξέχνα δτι βρίσκεται πάνω στή γη καί ταξειδεύουν τήν φαντασία σέ παραμυθένιους
κόσμους, άούλληπτης γοητείας...
Γυρνάμε στα Γιάννενα, μέ την ψυχή πλημμυρισμένη δέος καί άπέραντη γα
λήνη, καί καταλύουμε στο ξενοδοχείο «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ»... Είναι ένα μοντέρνο παλ,ατάκι, κομψό καί άνετο, μέ όλες τις σύγχρονες άνέσεις... Είναι οΐκοδομημένο σ’
ένα απλό, γουστόζικο στύλ... Συνδυάζει χωριάτικη άπλότητα, τοπικό χρώμα καί

Εικόνες άπό τό σπήλαιο των crrocλαχτιτών τοϋ Περάματος Ίωαυνίνων.
"Ανω: Οι λίμνες μέ τά νούφαρα.
Κάτω: 'Η μικρά πολιτεία μέ τά
κυπαρίσσια.

πολιτισμένη άνεση... Είναι από τά ωραιότερα ξενοδοχεία ποϋχουμε έπισκεφθή, καί
ασφαλώς τιμά τήν έπαρχία μ.ας...
Φάγαμε μέ όρεξη στα καλύτερα ξενοδοχεία τών Ίωαννίνων, κι’ υστέρα (λίγο
πριν τά μεσάνυχτα) βγήκαμε νά καμαρώσουμε ετούτη τήν όμορφη πόλη, τήν πλού
σια σέ ιστορία καί άρτια άπό πλευράς προόδου καί πολιτισμού.
Νύχτα στά Γιάννενα... πλάϊ στήν αλίμνη της Κυρά Φροσύνης»... άντικρυ άπ’
τό νησί μέ τήν ασύγκριτη άρχοντιά καί τήν γραφική γαλήνη... Κοντά στήν μαγευ
τική χαράδρα τοϋ Βίκου, όπου τά χρώματα τής "Ιριδος συναγωνίζονται σ’ έναέκθαμβωτικό παιχνίδισμα... κοντά στήν γοητευτική Ζίτσα μέ τον άφθαστο ορίζοντα
καί τό καλύτερο ήλιοβασίλευμα στον κόσμο... πλάϊ στο υπέροχο Πωγώνι, τήν ήρωϊκή
Κόνιτσα, τό επιβλητικό Μουσείο τής Δωδώνης... τό άξέχαστο Κρυονέρι... τό πευκό
φυτο άλσος... καί τό Κάστρο, μέ τις αναρίθμητες κατακόμβες του, όπου ό Ά λή
Πασάς είχε κρυμένους τούς θησαυρούς του καί πραγματοποιούσε τά στυγερά του
-εγκλήματα...

«Κέρκυρα»
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Νύχτα στα Γιάννενα... μια ονειρεμένη νύχτα, πού κύλησε άνάλαφρη σκορπί
ζοντας στις ψυχές μας ένα απαλό άρωμα άπό αναμνήσεις, συγκινήσεις καί όνειρα...
Π ρω ί—πρωί, μέ τήν αύγούλα, ξυπνήσαμε καί σκορπίσαμε στους δρόμους,
για νά γνωρίσουμε ά.πό κοντά αυτήν την μαγευτική πόλη...
Κι’ όταν, κάπου στις 11 το μεσημέρι της Παρασκευής, ήρθε ή στιγμή ν’
άποχαιρετήσουμε τά Γιάννενα, ένοιώσαμε ενα βάρος στήν καρδιά... Είχαμε περάσει
κοντά τους στιγμές άληθινά ονειρεμένες...
Φρέσκοι-φρέσκοι κι’ άνάλαφροι σέ λίγο έπιβιβαστήκαμε στα πούλμαν καί
ίξεκινήσιμε για τήν 'Ηγουμενίτσα, πού απέχει απ’ έδώ περί τά 100 ιλιόμετρα...

ξ ζ Τό κάστρο μέ τό τζαμί τ τοΰ Ά λή Πασά, τό όποιον εχει γίνει
καθρεφτίζοντας στή Λίμνη των Ίωαννίνων.

τώρα^ Μουσεΐον,

Περνάμε τό Ζάλογγο, όπου οί ηρωικές Σουλιώτισσες έγραψαν, μέ τήν υπέ
ροχη αύτοθυσία τους, σελίδες δόξης καί ηρωισμού... Άφίνουμε δεξιά μας τον πο
ταμό Καλαμά, γνωστό άπ’ τόν αλβανικό πόλεμο, καί μπερδευόμαστε μέσα στίς πα
νύψηλες βουνοκορφές τής Πίνδου...
’Εδώ είχαμε καί κανα - δυο συμπτώματα λιποψυχίας. Τό θεόρατο ύψος...
οί άνοιχτές χαράδρες άπό κάτω... οί φοβεροί γκρεμοί, παρέλυσαν τά νεύρα μερικών
-πού έκλειναν τά μάτια άπ’ τήν τρεμούλα...
Κι’ όσο έβλεπαν τόν οδηγό νά κουβεντιάζη μέ μάς τούς άλλους τόσο λαχτάριζεν ή ψυχή τους άπ’ τόν φόβο. "Ωχ άδελφέ!!!... 'Όπου σοΰ είναι γραφτό νά πας,
θά πας καί θά πής κι’ Ινα τραγούδι. Δέν χρειάζεται ν’ άνέβης στίς βουνοκορφές τής
Πίνδου γιά νά τσακιστής... "Αν έχουν σωθή τά ψωμιά σου, πας καί άπό μιά δηλητη
ριασμένη πάστα... "Ομως μερικές γυναίκες δέν μπόρεσαν νά ύπεισέλθουν στο βαθύ
τερο νόημα αύτής τής τετράγωνης φιλοσοφίας καί πάγωσαν άπ’ τό φόβο του... Γυ
ναίκες !!! Γυναίκες!!! Οί άλλες πρόγονοί σας, οί ήρωΐκές Σουλιώτισσες, πέσανε
μόνες τους στο γκρεμνό, κι’ εσείς φοβάστε μιά χαραδρούλα;...
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Γυναίκες!!! Γυναίκες!!! "Ομως κι’ αύτός ό φόβος σας είναι χαριτωμένος...
Σας πάει... Είναι ή δύναμη της άδυναμίας σας... Και σάς το συγχωρούμε εύχαρίστως...
Έ π ί τέλους κάποτε φτάσαμε στην 'Ηγουμενίτσα την πρωτεύουσα τού νομού
Θεσπρωτίας, πού είναι ή τελευταία πόλη τής διαδρομής μας στην ’Ηπειρωτική
Ελλάδα... Γιατί σέ λίγο άπό το γραφικό λιμανάκι της θά ξεκινήσουμε μέ ΦέρρυΜπότ για την Κέρκυρα. ’Αποχαιρετούμε λοιπόν τά πούλμαν καί επιβιβαζόμαστε...
Μπροστά μας τό Ίόνιο Πέλαγος καί πίσω μας οί ηπειρωτικές άκτές να μάς αποχαι
ρετούν καί νά μάς εδχωνται...
'Η άπόσταση άπ’ την 'Ηγουμενίτσα μέχρι την Κέρκυρα είναι σχεδόν 20 μίλλια καί ή διάρκεια τής διαδρομής περίπου δυόμιση ώρες... 'Υπάρχει λοιπόν καιρός
νά όργανωθή ένα ακόμα κεφάτο καλλιτεχνικό πρόγραμμα... Νά λοιπόν στη μέση
τού σαλονιού, μιά κιθαρίτσα μέ τούς 'Υπαστυνόμους κ.κ. Μΐχο καί Βλαχάκη... Καί
ή ιστορία έπαναλαμβάνεται...
«’Ά στα τά μαλλάκια σου άνακατωμένα...»
Τό ζωογόνο Ίόνιο αγέρι χώνεται δροσερό κι’ ευχάριστο στά πνευμόνια μας...
Μάς δίνει ζωή, κουράγιο, σκορπά χαρά... Καί τά χαρούμενα τραγούδια αντηχούν
στο πέλαγος... ένω μιά ομάδα γλάρων μάς συντροφεύει καί κάπου-κάπου κανένα
δελφίνι, βγαίνει στήν επιφάνεια νά μάς δή...
Σέ λίγο δεξιά μας προβάλλουν τ ’ άλύτροκτα Βορειοηπειρωτικά βουνά... ’Εκεί
κάποια σκλαβωμένα άδέλφια μας στενάζουν, κάτω άπό τό πέλμα τού πιο βάρβαρου
σατράπη, τού γελοίου τυραννίσκου τής κομμούνας... Μά θάρθη γρήγορα ό καιρός
πού θά κυματίση ή Γαλανόλευκη πάνω σέ άγια χώματά τους... Είναι ή θέληση τού
Θεού αύτή καί ή άμετάκλητη άπόφαση ένός ολόκληρου Έθνους...
*

*

*

ΚΕΡΚΥΡΑ- T O ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΤΕΙΝΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
’Επάνω άπό τη γέφυρα τού Φέρρυ-Μπότ ή Κέρκυρα φαντάζει μπροστά μας
σάν σέ κάρτ-ποστάλ... Πευκοφυτεμένη άπ’ άκρου σ’ άκρου ξαπλώνει με καποια
χάρη πάνω στοΰ Ίονίου τά ευλογημένα νερά... ’Από μακριά διακρίνεται τό παληο
φρούριο, ένω άριστερώτερα τό Μόν-Ρεπό, κι’ ή Γαρίτσα... τό κατάστρωμα^ τού
πλοίου γεμίζει... "Ολα τά βλέμματα συγκεντρώνονται εκεί άπέναντι, οπού παίρνει
τό μπάνιο της ή Κυρά των έφτά νησιών...
'Ο ήλιος χρυσίζει τις κορυφές των γύρω λόφων καί στεφανώνει μ’ ευλαβεια
τό νησί μέ την παντοτεινή άνοιξη, τις χιλιάδες τά πολύχρωμα λουλούδια, την οργι
ώδη βλάστηση καί τις γραφικές καλλονές του...
"Ενα τρελλό καρδιοκτύπι συνεπαίρνει την καρδιά καί την γλυκονανουρίζει
σέ χίλιους γλυκόλαλους πόθους... ένω άπό τή γέφυρα τού πλοίου άντηχοΰν παντα τα
χαρούμενα τραγούδια των ταξιδιωτών... Κάποτε τό Φέρρυ-Μπότ στρίβει αριστερά,
μπαίνει στο λιμάνι, κι’ ή πόλη προβέλνει έμπρός μας πρόσχαρη και ιδιόρρυθμη,
κάτω άπό τά δυο φρούρια, πού σάν δυο βλοσυροί φύλακες την κρατούν αιχμάλωτοι
στά πόδια τους...
Στήν προκυμαία μάς υποδέχεται άντιπροσωπεία τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως
Κερκύρας, ρυθμίζονται μέ τάξη καί μέθοδο οί τελευταίες λεπτομέρειες καί τραβούμε
γιά τά ξενοδοχεία μας... άποθέτουμε τις αποσκευές μας, φρεσκαριζόμαστε λίγο καί
ξεχυνόμαστε ύστερα στούς δρόμους τού ονειρεμένου νησιού... Σπίτια πανύψηλα ορ
θώνονται ανάμεσα σέ μικρά δρομάκια, τά όνομαστά «κ α ν τ ο ύ ν ι α»,πού δίνουν
στήν πόλη ένα παράξενο, γουστόζικο στύλ... κτισμένη σέ βενετσάνικο ρυθμό, συν
δυάζοντας άσιατική ραθυμία καί δυτική φινέτσα, ή πόλη έχει κάτι τό όλότελα δικό
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της... ένα χρώμα ταπεινό κι’ εύχάριστο, μιά αρχιτεκτονική πού ξεκουράζει καί
προκαλεΐ τα πιο άντίθετα συναισθήματα...
Κι’ δταν υστέρα τό δειλινό τήν τύλιξε στη σκούρα άγκαλιά του, πήραν δλα ολό
γυρα μιά παραμυθένια δψη...
Τό νησί των Φαιάκων φιλόξενο, γλυκό, όνειροπόλο μας περιβάλλει καί μας
προσφέρει μιάν άληθινή ψυχική πανδαισία... Έ δώ , σέ κάποιο ήσυχο λιμανάκι του

Τ6 Ποντικονήσι.

έφτασε κάποτες ναυαγός 6 Όδυσσέας, πού τον βρήκε ή Ναυσικά, ή κόρη του βασιληά. ’Αλκινόου μισοπεθαμένο στήν άκρογιαλιά...
Έ δώ συγκεντρώθηκαν οι πιο φλογερές πολεμικές φιλοδοξίες τών γειτονικών
καί μακρυνών λαών καί έγιναν άτέλειωτες επιδρομές καί επιθέσεις για τήν κατά
ληψή της...
"Αλλαξε κατακτητές πολλούς ή Κέρκυρα, γιατί ή ομορφιά της καί ή προνο
μιούχα θέση της έθάμπωσε τούς ισχυρούς της γης πού θέλησαν να τήν κάνουν σκλάβα
τους... "Ομως μέ τήν ένθρόνιση τού Βασιλέως Γεωργίου τού Α' ένώθηκε καί πάλι
μέ τήν Ελλάδα καί άποτελεϊ σήμερα ένα άπο τα πιο ακριβά στολίδια της...
Δέν είναι μονάχα ή οργιώδης βλάστησή της, τά άνείπωτα κάλλη της, ή θεία
γαλήνη της πού τήν κατατάσσει μεταξύ τών πρώτων τουριστικών νησιών της γης...
Είναι άκόμα καί τά πολλά άξιοθέατά της πού προκαλούν τό ένδιαφέρον καί τήν προ
σοχή τών ξένων...
Ή ’Ακρόπολη μέ τό βυζαντινό Κάστρο της... τό βενετσιάνικο Κάστρο της...
ή «Σπιανάδα»... τό ’Αγγλικό Διοικητήριο... τό βενετσιάνικο Δημαρχείο... τ ’ άρχαιολογικό Μουσείο... ό Ναός της Πλατυτέρας...τό σπίτι τού Σολωμού...τό Μόν-Ρεπό...
τό Κανόνι... τό Ποντικονήσι... τό ’Αχίλλειο... οί Μπενίτσες... ή Δασειά... ή Παληοκαστρίτσα... ό Παντοκράτορας... ένα σωρό τοποθεσίες ξεχειλισμένες ομορφιά, σαγη
νευτικές δσο λίγες στον κόσμο...
Μά τό σπουδαιότερο στολίδι της είναι ό Ναός τού 'Αγίου Σπυρίδωνος μέ τό
πάνσεπτο σκήνωμά του, πού μετεφέρθη στήν Κέρκυρα τώ 1456...
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"Ενα άπέραντο άνθοκήπιο είναι ετούτο τό ευλογημένο νησί... Καί πάνω του
βασιλεύει ή ομορφιά, ή γαλήνη κι’ ή άληθινή ευτυχία...
<4
Ά π ’ έδώ καί μπρος σταματούν οί εκδρομικές σημειώσεις κι’άρχίζει τό όνειρό...
αρχίζει το παραμύθι...
Σχεδόν τέσσερις'μέρες· μείναμε έκεΐ... κι’ όμως δεν μπορούμε νά θέσουμε χρο
νικούς περιορισμούς στις άναΡ1 μνήσεις μας... Βρεθήκαμε ξα
φνικά νά ζοϋμε ένα θρύλο...
Καί δλα μπερδεύτηκαν γύρω
μας καί μάς έ'κλεψαν την καρ
διά, το νοΰ καί την άγάπη
μας...
Τέσσερις μέρες στο νησί
:ής μαγείας, κυκλωμένοι άπό
:ήν άφάνταστη ποικιλία της
Κερκυραϊκής φύσεως καί την
ιστορική άτμόσφαιρα της πό,εως... Τό Κερκυραϊκό τοπίο
.ίναι στον κόσμο μοναδικό...
\έν τό διακρίνει ούτε έκπληιτικό στοιχείο, ούτε χαώδης
.περαντωσύνη... Μια άπλή
•ραμμή, σαν ή φύση νάχε γίνει
αισθητικός, καί πολύ φως, καί
άσταμάτητο πράσινο, καί γα
Παραλία Tfjs Γαρίτσας.
λήνη... Αύτά είναι τά κύρια
χαρακτηριστικά του... Τό πράσινο σέ πολλαπλές άποχρώσεις καί σ’ όλες τις εποχές
κυριαρχείται άπ’ τήν ειρηνική μεγαλοπρέπεια της έληάς... άφθονα κυπαρίσσια υπο
γραμμίζουν περισσότερο τον ήμερο τόνο του... Τις άργυροπράσινες άποχρώσεις των
αιωνόβιων ελαιώνων διαδέχονται, σ’ δλη τήν κλίμακα των άποχρώσεων τού πρα
σίνου, τά περιβόλια μέ τις πορτοκαλιές, τις λεμονιές, τις μηλιές.
Πολύχρωμα άγριολούλουδα στολίζουν πάντα τό πράσινο χαλί τής Κερκυραϊκής γης··· Σέ κάθε βήμα συναντάς τριανταφυλλιές καί βιολέττες, γιασεμιά καί πα
σχαλιές... Κι’ άνάμεσα στά λουλούδια επιβλητικά φοινικόδενδρα, πού θυμίζουν τήν
εύφορία τής τροπικής γής... Τό φως καί τό πράσινο... ή απαλή γραμμή καί ό ήμερος
τόνος... ή ποικιλία των άποχρώσεων καί ή άδιάκοπη εναλλαγή είναι τά μικρά μυστικά
τού Κερκυραϊκοΰ τοπίου... Γι’ αύτό καί οί εντυπώσεις μας θά μείνουν γιά πάντα χα
ραγμένες βαθειά στη θύμησή μας σάν τό πιο διαλεχτό κομμάτι τής ζωής μας...
"Ετσι, άνάμεσα σέ συγκινήσεις πρωτόγνωρες καί ευτυχισμένες στιγμές κύλησε
τό βράδυ τής Παρασκευής, πέρασε τό Σάββατο κι’ έφτασε ή Κυριακή, μιά όλοφώτεινη Κυριακή... Ξυπνήσαμε «μπονόρα»... καί τραβήξαμε γιά τις εξοχές...
*
* *

ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΚΟΥΦΕΓΑ, ΚΑΘΩΣ ΝΥΜΦΕΥΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Κυριακή άπόγευμα... 'Η Κέρκυρα δμορφη δσο ποτέ, ετοιμάζεται γιά τό βραδυνό πανηγύρι... Γιατί είναι πανηγύρι σωστό τής καρδιάς καί τής φαντασίας έτοϋτος
ό μυστηριώδης χορός, τής γαλήνης καί τής ομορφιάς, κάθε φορά πού σουρουπώνει.
Μέσα στον Μητροπολιτ.κό Ναό τής πόλεως παρατηρεΐται μιά άσυνήθιστη κίνηση...
Νυμφεύεται ό δούλος τού Θεού, Ύπαστυνόμος τής Δ/νσεως Κερκύρας, κ. Χρίστος
Άνδριώτης, καί νοιώσαμε δλοι χρέος μας νά παραστούμε στο ιερό Μυστήριο... Μιά
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συγκινητική έκφραση αλληλεγγύης πού προξένησε άγαθές εντυπώσεις στους Κερκυραίους καί έδωσε αφορμή για τα πιο κολακευτικά σχόλια για τήν ’Αστυνομία...
Παληός φίλος ό Χρίστος, συνάδελφος κάποτε στή Σχολή, μας είχε κατακτή
σει μέ τήν καλή του καρδιά καί τά ευγενικά του αισθήματα... ’Έ τσ ι έπήγαμε κι’
έμεϊς νά τον τιμήσουμε, καθώς πλάι στήν χαριτωμένη μνηστή του, έτοιμαζόταν
νά δεχτή τό Θειο Χρίσμα...
'Ένας άστυνομικος γάμος, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, μια λουλουδιασμένη
παρένθεση στήν εκδρομή μας. Μια σεμνή άκολουθία... κι’ ύστερα ένώθηκαν μέ τά
άνάλαφρα δεσμά τού γάμου
ό Χρίστος καί ή ομορφη
Κλείω... Αίγα κουφέτα ύ
στερα, εύχές πολλές, καί
δρόμο ξανά γιά τό ευτυ
χισμένο νησί...
Τώρα είναι τάρντι.,.Ό
ήλιος έχει κρυφτή πίσω
άπό το άντικουνό βουνό...
Είναι μιάάξέχαστη στιγμή
αυτή... Καί άθελά μου γίνουμαι μάρτυς ένός άλλου
μυστηρίου, πού θά τό θυ
μάμαι σ’ δλη μου τή ζωή...
"Ενα ερωτευμένο ζευγα
ράκι κάτω άπό τό Κά
στρο... ’Έκανε έρωτα...
Κουβέντιαζε παοαδομένο σέ
μιά τρελλή ευτυχία... Δέν
κουβέντιαζε... μάλλον τρα
γουδούσε...
τραγουδιστά
πρόφερε εκείνη τά λόγια τής
άγάπης της... Κι’ αυτός τής
έκανε σεγόντο στήν πρωτό
τυπη ετούτη Κερκυραϊκή
ντεκλαρασιον...^ Γ ια τί όλα
τραγουδουν στο νησί τω ν

«οπέλλε? μέ τοπικέ? ένδυμασίε?, περνούν νερό ά π ’ τή
βρύση στή Παλαιοκαστρίτσα.

Φαιάκων... Καί οί κουβέν
τες των κατοίκων του είναι τραγουδιστές, έχουν μιάνάρμονία, μιάγλυκειά μελλωδία...
Καί τό άγκαλιασμένο ζευγαράκι έξακολουθοϋσε νά κάνη έρωτα, μιλώντας
γιά τό μέλλον πού περιμένει μπροστά άγνωστο κι’ άόρατο... Κι’ ή Κέρκυρα, ή
ερωτευμένη έτούτη νυφούλα τού Ίονίου άνατρίχιασε θαρρείς σύγκορμη άπ’ τις μεθυ
στικές κουβέντες τού ζευγαριού.
Πριν ακόμα περιγράφουμε τήν τελευταία μέρα τής παραμονής μας στήν Κέρ
κυρα, θά πρέπη νά εύχαριστήσουμε τον ’Αστυνομικό Διευθυντή τής Κερκύρας κ.
Άντωνιάδη, τούς ’Αστυνόμους κ.κ. Άντωνάκη καί Μονόπωλη καί τόν Ύπαστυνόμον κ. Ράγκο, γιά τις εξαιρετικές φροντίδες τους καί γενικώτερα γιά τις έξαιρετικές περιποιήσεις πού μάς έπεφύλαξαν, οί όποιες θά μάς μείνουν άλησμόνητες...
*
* *

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ—ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ—ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
Τήν άλλη μέρα—Δευτέρα πρωί—ξεκινήσαμε μέ τρία τοπικά λεωφορεία γιά
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τ ις εξοχές της Κερκύρας... Πρώτα στήν Παληοκαστρίτσα, δπου βουνό και θάλασσα
σφιχταγκαλιασμένα σ’ ένα παράξενο σύμπλεγμα σέ μεταφέρουν σ’ άλλους κόσμους,
κ ι’ υστέρα στο ’Αχίλλειο, δπου ό πόνος της Έλισσάβετ άκόμα πλανιέται γύρω άπό
τον έτοιμοθάνατο Ά χιλλέα, κι’ ή αύτοκρατορική ισχύς του Κάϊζερ συντροφεύει
αιώνια τον Ά χιλλέα θριαμβευτή...
"Ετσι κάποτε Ιφτασε τό βράδυ... Τό τελευταίο βράδυ στήν Κέρκυρα... ’Ακο
λουθώντας τον Δ /ντή μας πήγαμε
στα «Νούφαρα», ένα εξοχικό χαρι
τωμένο κεντράκι, δπου μια θαυμά
σια ορχήστρα, ήρθε να κλείση τις
ταξιδιωτικές έντυπώσεις μας μέ μια
άλησμόνητη νύχτα...
'Η γλυκεία κυρία ’Αρχιμαν
δρίτου άνοιγε τό χορό μέ τον Διευ
θυντή μας, στήν ολοστρόγγυλη π ί
στα μέ τα νούφαρα. 'Η νύχτα είναι
πλανεύτρα καί σιωπηλή... Τ ’ άστέοια δλο καί χαμηλώνουν... Θαρρείς
καί θέλουν νά πλησιάσουν στή γη...
ώσπου κάποτε φτάνουν κοντά στα
δέντρα, τρυπώνουν μέσα στις φυλ
λωσιές... ένφ πιο ’κεΐ τά πεϋκα τά
κυττάζουν παραξενεμένα...
Καί ή ορχήστρα παίζει άπαλά
τούς άλιεΐς Μαργαριταριών... Δίπλα
ή λίνη του Χαλκιόπουλου άντιφεγγίζει κάτω άπ’ τις φεγγαριάτικες άχτΐδες, ένώ άντικρυ τά φώτα του ’Αερο
δρομίου άναβοσβύνουν... 'Η πίστα
μέ τά νούφαρα έχει γεμίσει άπό σφι
χταγκαλιασμένα ζευγάρια, χορεύουν
άμέριμνα, παραδομένα στήν Κορφιά
τικη νύχτα, τήν γαληνοτάτη αύτοκράτειρα τών θαλασσών, πού κοιμί
ζει καί ξυπνά χίλιες χιλιάδες ό
νειρα...
Μιά άξέχαστη νύχτα αυτή ή
τελευταία... 'Η φύση σκορπά σπά
ταλα τά άγαθά της καί φέρνει ένα
Ό κ. ’Αρχιμανδρίτη? μέ τού? Άξ.ωμοτηκού? τη? πρωτόγνωρο μεθύσι στή σκέψη...
Σχολή? καί τού? δοκίμου? Ύπαστυνόμου? πρό ενί» κατω το σκοτεινό Ιΐοντικονησι
τοΰ άγάλματο? τοΰ «’Αχιλλέω?».
έχει κουλουριαστή στή μέση τής λί
μνης καί μισοκοιμάται...'Η νύχτα της
Κερκύρας είναι μιά όλάκαιρη μυσταγωγία...Έ χει καρδιά... έχει μεράκια, πόνους,
χαρές...
Καί ή άσχημη στιγμή τοΰ χο>ρισμοϋ φτάνει τήν άλλη μέρα, καθώς έπιβιβαζόμαστε στον καλοτάξιδο «Α ΔΡίΑ » καί σαλπάρουμε γιά τήν Κεφαλλωνιά. Στήν
προκυμαία ένα σωρό μαντήλια κινιώνται γιά μάς. Κι’ ή σκέψη μας φτερουγίζει
πάνω στά ευλογημένα Κορφιάτικα χώματα, δπου ζήσαμε τό πιο μεθυστικό δνειρο
της ζωήε μας...
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Τώρα το πλοίο γλυστρά επάνω στην Ίόνια επιφάνεια πού είναι ήσυχη, δρο
σερή, καλμαρισμένη. Λίγοι γλάροι πετοΰν δίπλα μας καί μάς άποχαιρετοϋν κάνοντας
διάφορα σχήματα στον άγέρα...
Τά τραγούδια ξαναρχίζουν... ή κιθάρα καί τύ ντέφι ηλεκτρίζουν... 'Ο κ. ’Αρχι
μανδρίτης πρωτοστατεί, καί το διαλεχτό αστυνομικό ντουέττο των κ.κ. Βλαχάκη
—Μίχου ξεφαντώνει...
’Αργοστόλι... Ληξούρι... Ζάκυνθος... Πάτρα... Έ δώ μάς περιμένει μιά άκόμα
συγκίνηση... Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πατρών, ό άγαπημένος μας Καθηγητής
καί έκλεκτός Προϊστάμενός μας,ό κ. Τσίπης, έχει τυπώσει για μάς σέ χαρτί πολυ
τελείας ένα δίφυλλο χαιρετισμό. ’Αξίζει νά τον άντιγράψω:
«'Η ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών, ιδιαιτέρως έπιχαίρει καί έγκαρδίως
» χαιρετίζει την άπό τής Πόλεως διέλευσιν τής Σχολής 'Υπαστυνόμων σήμερον,
«8-7-1958 κατά τήν 17ην ’Εκπαιδευτικήν έκδρομήν ταύτης.
«Εις τον Διοικητήν τής Σχολής ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Ά ρχιμαν» δρίτην Νικόλαον.
«Τούς συνοδεύοντας κ.κ. Καθηγητάς.
«Τούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί Δοκίμους Ύπαστυνόμους, άπαντας τού Προ» σωπικοΰ τής Σχολής καί λοιπούς συνεκδρομεΐς, έπεύχεται άπό τής Πόλεως ταύτης
» έν ή έδραιώθη ό θεσμός τής ’Αστυνομίας, πάσαν χαράν καί εύτυχίαν ώς καί εύό» δωσιν των προσπαθειών τών ’Αστυνομικών Σχολών, διά τήν διαδοχήν καί συνέ» χειαν τών εΰγενών παραδόσεων τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων».
Ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας

ΚΩΝ. Π. ΤΣ1ΠΗΣ
Ά σ τυ ν. Διευθυντής Α '

Μιά συγκινητική χειρονομία πού χαλκεύει πιότερο τούς δεσμούς αλληλεγγύης,
πού ενώνει τούς άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων σέ μιά εύτυχισμένη δυνατή οικο
γένεια...
Ποτέ δέν θά ξεχάσουμε αυτή τήν όμορφη προσφορά σας κ. Τσίπη.
*
*

*

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τά άλλα δέν έχουν σημασία... τό μεσημέρι τής Τετάρτης αποβιβαστήκαμε στόν
Πειραιά... Καί σέ λίγο ξαναγυρίσαμε στή σιωπή καί τήν περισυλλογή τής σχολικής
ζωής... "Ομως ή έκδρομή αυτή είχε στο μεταξύ έπιτελέσει έναν ιερό προορισμό...
Έ τερψε τό σώμα... Γαλήνεψε τό πνεύμα...’Εδίδαξε... έψυχαγώγησε... άνέπτυξε
τήν τουριστική συνείδηση... αύξησε τις γνώσεις... καί κυρίως έχάλκευσε άποτελεσματικά τή θαυματουργική ιδέα τής αλληλεγγύης. Κι’ άκόμα έκανε κάτι σπουδαιό
τερο... Μέ τήν τάξη, τήν άκρίβεια καί τήν πολιτισμένη διεξαγωγή της, έπροπαγάνδισε μέ τον καλύτερο τρόπο τά άστυνομικά ιδεώδη καί τά στερέωσε στήν λαϊκή συ
νείδηση... Ή ομάδα μας έκανε χρέη έκτάκτου άπεσταλμένου, κάτι σάν πρεσβευτού,
σ’ όλα ετούτα τά μέρη τής μακρυνής διαδρομής καί επέτυχε νά δημιουργήση καί νά
στερεώση μιά φήμη... Τή φήμη τής ’Αστυνομίας Πόλεων, γιά τήν οποίαν νυχθημε
ρόν έργάζεται, πολλές φορές μάλιστα έξαντλητικά, ό Διευθυντής μας.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων έχει άνάγκη προβολής της... Καί οί έκδρομές τής Σχο
λής είναι ό ωραιότερος διαφημιστής της.
ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ

ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓ IA

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
- ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ------------------

’Άρθρον τοϋ R. BULTER Ύπουργοΰ Εσωτερικών της Ά γ γλίας, δημοσιευθέν είς την SUNDAY TIMES τοϋ Λονδίνου
τής 16-3-58. Μετάφρασις 'Υπ /νόμου Α' κ. ΚΩΝ. ΛΕΜΟΝΗ

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

Το 1867 ό R uskin έγραφε: «πρωταρχικόν καθήκον τής παιδείας είναι νά
καταστήση τούς νέους έντιμους» καί «πρώτον καθήκον τής πολιτείας είναι ή μέ
ριμνα διά την έξασφάλισιν στέγης, ενδυμασίας, τροφής καί έκπαιδεύσεως είς κάθε
γεννώμενον παιδίον, μέχρι τής ήλικίας κατά την οποίαν θά είναι εις θέσιν νά διακρίνη τό καλόν άπό τοϋ κακοϋ».
Έ κ το τε έγένοντο πολλά προς την κατεύθυνσιν τής άντιμετωπίσεως των
υλικών παραγόντων. Αί στεγαστικαί συνθήκαι έβελτιώθησαν πολύ. ’Ολίγοι νέοι
στερούνται ένδυμασίας καί τροφής. *Η έκπαίδευσις συνεχώς βελτιοΰται. ’Αλλ’ άρά γε,
έπετεύχθη ή κυρία άποστολή τής έκπαιδεύσεως; ’Έχουν καταστή έντιμοι οί νέοι;
Τό 1913, πέντε έτη μετά τήν ίδρυσιν τών δικαστηρίων άνηλίκων, έδικάσθησαν υπό τών δικαστηρίων τούτων 13.000 νέοι διά σοβαρά έγκλήματα καί 20.000
δι’ ήσσονος σημασίας. Τό 1956 οί άντίστοιχοι άριθμοί ήσαν 38.888 καί 29.000. Τό
1957 φαίνεται δτι οί άριθμοί θά είναι σημαντικώς μεγαλύτεροι. *0 δείκτης τοϋ άριθμοΰ τών έγκλημάτων τών άνηλίκων, ό όποιος μετά τό 1952 κατήρχετο, ήρχισε
κατά τά τελευταία τρία έτη την προς τά άνω πορείαν.
Οί στατιστικοί άριθμοί έπηρεάζονται, βεβαίως, έν τινι μέτρω καί άπό την
έπιδεικνυομένην σήμερον μεγαλυτέραν, ή κατά τό άπώτερον παρελθόν, τάσιν άπασχολήσεως τών δικαστηρίων άνηλίκων διά τά έγκλήματα τών νέων, άποξενωθέντων άπολύτως τών λοιπών δικαστηρίων τής έκδικάσεως τοιούτων υποθέσεων.
Είναι δμως άνησυχητικόν τό δτι, καίτοι τό έν γένει βιωτικόν έπίπεδον είναι άνώτερον πάσης άλλης έποχής, πλέον τοϋ ήμίσεος έκ τών 70.000 άνηλίκων, οί όποιοι
έκρίθησαν ένοχοι, κατεδικάσθησαν δι’ άτιμωτικά έγκλήματα.
Θά ήτο εύκταϊον νά ήδυνάμην νά υποδείξω μίαν άπλήν αιτίαν διά τήν παρατηρουμένην αδξησιν τής έγκληματικότητος, διότι οδτω θά ήτο καί ή καταπολέμησις ταύτης εύκολος. Αί αΐτίαι δμως, δπως καί άλλοι προ έμοϋ παρετήρησαν,
είναι πολλαί: κληρονομικότης, διαλελυμέναι οίκογένειαι, έλλειψις άφοσιώσεως
καί αισθήματος άσφαλείας, έλλειψις αισθήματος εύθύνης τών γονέων, παροχή με
γάλων χρηματικών ποσών είς νεαρωτάτην ήλικίαν, δλα ταΰτα, άσκοΰν τήν έπίδρασίν των. Ή αΰξησις τής εύημερίας, ή βελτίωσις τής έκπαιδεύσεως καί αί διά
φοροι προς προστασίαν τής νεότητος ύπηρεσίαι, δύνανται νά συμβάλλουν εύμενώς
είς τήν άντιμετώπισιν τών άνωτέρω προβλημάτων. Είναι φανερόν, έν τούτοις, δτι
υπάρχει μία περισσότερον βασική αιτία τοϋ κακοϋ έπειδή ό άριθμός τών έγκληματιών ύψοΰται είς δλας τάς ήλικίας, ό άριθμός τών είς τάς φυλακάς κρατουμένων
είναι μεγαλύτερος παρά ποτέ καί ή έπί ήμισυ αιώνα εφαρμογή τών άναμορφωθεισών, κατόπιν ριζικών μεταρρυθμίσεων, ποινικών μεθόδων, κατέληξεν είς κατάστασιν έγκληματικότητος τοιαύτην, ώστε νά έξαναγκαζώμεθα σήμερον νά έπανεξετάσωμεν τούς τρόπους μεταχειρίσεως τών έγκληματιών.
'Υπάρχει έν σημεΐον έπί τοϋ όποιου, νομίζω, ή συμφωνία είναι γενική. Τό
σύστημα τών δικαστηρίων άνηλίκων είναι ώργανωμένον έν τώ συνόλω του καλώς
παρ’ ήμΐν. Πρέπει νά χρεωστώμεν εύγνωμοσύνην προς τούς επιφανείς δικαστάς
καί τά λοιπά δργανα διά τον μέγαν χρόνον τον όποιον διαθέτουν διά τήν έκδίκασιν
τών ύποθέσεων τών άνηλίκων. 'Η μεγάλη άξια τών δικαστηρίων τούτων έγκειται
είς τό δτι έκάστη περίπτωσις εξετάζεται άτομικώς καί ή άπόφασις έκδίδεται μόνον
κατόπιν συγκεντρώσεως δσον τό δυνατόν περισσοτέρων πληροφοριών περί τοϋ
πταίστου καί τοϋ χαρακτήρος του.
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Τούτο δέν σημαίνει δτι αί παροΰσαι δυνατότητες καί ό τρόπος λειτουργίας
των δικαστηρίων τούτων δέν επιδέχονται περαιτέρω προσαρμογήν καί βελτίωσιν.
Ή καταρτισθεΐσα έπιτροπή («Ingleby Com ittee» όπως ονομάζεται), ή οποία έξετάζει την όλην κατάστασιν, θά μελετήση άναμφιβόλως καί έάν π.χ. τα δικαστήρια
άνηλίκων πρέπει να έκφύγουν άπολύτως της ποινικής δικαιοδοσίας καί—όπως εις
μερικάς άλλας χώρας—οί άπροσάρμοστοι κοινωνικώς καί οί εχοντες άνάγκην προ
στασίας νέοι να δικάζωνται ύπό καθ’ ολοκληρίαν πολίτικου δικαστηρίου.
Θά μελετηθή επίσης καί τό βασικόν ζήτημα της ποινικής ένηλικότητος. 'Ο
παλαιός νόμος ώριζεν ώς τοιοϋτον τό 7ον έτος, άλλά τό 1932 ώρίσθη διά νόμου
τό 8ον έτος. 'Υπάρχει έπίσης ή διάταξις ή όρίζουσα ότι ό ποινικώς ένήλικος, ό μή
συμπληρώσας όμως τό 14ον έτος, λογίζεται άθώος, έκτος άν άποδεικνύηται οτι
ένήργησε μετά διακρίσεως (άν έγνώριζεν ότι ό,τι έπραττεν ήτο έσφαλμένον). Πρέπει
ή ποινική ένηλικότης νά όρισθή —όπως προτείνουν μερικοί—εις τό 14ον, τό 15ον
ή τό 16ον έτος, άνευ ενδιαμέσου χρονικού ορίου μεταξύ πλήρους ποινικής ευθύνης
καί άνευθυνότητος; Πρέπει νά παρασχεθή μείζων άρμοδιότης εις τά δικαστήρια
άνηλίκων διά τήν μεταχείρισιν των άνηλίκων οί όποιοι, παρά τήν ήλικίαν των, θά
έκρίνοντο ένοχοι σοβαρών έγκλημάτων; Πρέπει τά δικαστήρια άνηλίκων νά έχουν
άρμοδιότητα διά «νέους» άνω 'τοϋ 21ου έτους; Εις ταΰτα καί εις πολλά άλλα θέ
ματα άναμένομεν μετ’ ενδιαφέροντος τά συμπεράσματα εις τά όποια θά καταλήξη ή
έπιτροπή. Έ ν πάση περιπτώσει, εϊμεθα υποχρεωμένοι νά θέσωμεν εις τήν διάθεσιν
των δικαστηρίων, ένώπιον των οποίων προσάγονται νεαροί έγκληματίαι, τά άποτελεσματικώτερα των μέσων, τά όποια θά δυνηθώμεν νά έπινοήσωμεν, διά τήν μεταχείρισιν των κρινομένων ένοχων. ’Επί τοϋ παρόντος τό 1j 3 σχεδόν των προσαγομένων εις τά δικαστήρια άνηλίκων έλευθεροΰνται άπολύτως ή ύπό όρους, Χ/ 4 τί
θενται ύπό «δοκιμασίαν» (P robation system ) (1)1 ύπέρ τό 1/3 καταδικάζονται
εις πρόστιμον καί οί ύπόλοιποι ή άποστέλλονται εις ειδικά σχολεία, ή άπομακρύνονται των γονέων των καί τίθενται ύπό τήν έπίβλεψιν καταλλήλου προσώπου, ή
ύποχρεοϋνται νά παρευρίσκωνται εις ειδικά κέντρα ή τέλος ύποβάλλονται εις τούς
λοιπούς τρόπους μεταχειρίσεως. Τό 1956 άπεστάλησαν εις τά ιδρύματα B orstal
ύπό έπαρχιακών δικαστηρίων 1335 άρρενες καί θήλεις άνήλικοι, τό δέ 1957 ό άριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.
Είναι όμως πάντοτε, παρά τήν καταβαλλομένην ύπό των δικαστηρίων προ
σπάθειαν, ορθή ή προκρινομένη εις έκάστην περίπτωσιν μέθοδος μεταχειρίσεως;
Είναι επιτυχείς αί μέθοδοι τάς οποίας έφαρμόζομεν εις τά «δοκιμαστικά» σχολεία
καί τά ιδρύματα B orstal; Δύνανται τά ύπάρχοντα συστήματα, διά τά όποια τόση
προσπάθεια έχει καταβληθή, νά έπιδράσουν άκόμη έποικοδομητικώς ή ή όλη μέθο
δος τής μεταχειρίσεως των άνηλίκων έγκληματιών είναι άνάγκη νά οΐκοδομηθή
έπί νέων βάσεων; Είναι εις όσον θά έπρεπε βαθμόν κατάλληλοι αί έφαρμοζόμεναι
μέθοδοι ώστε νά δύνανται οί ύφιστάμενοι τήν άγωγήν νά προσαρμόζωνται έκ τής
άναγκαστικής έν τώ ίδρύματι πειθαρχίας εις τήν άπαιτουμένην κατόπιν αύτοπειθαρχίαν έν τω βίω; Χρησιμοποιοΰμεν όσον θά έπρεπε καλώς τά πορίσματα τής ψυ
χιατρικής καί τών άλλων έπιστημών διά τήν μεταχείρισιν τών νεαρών έγκληματιών
καί δή έφαρμόζομεν ταΰτα εις τήν πρέπουσαν ήλικίαν, όταν ύπάρχη μεγαλυτέρα
πιθανότης νά άποδώσουν τον έπιδιωκόμενον σκοπόν τής άναμορφώσεως;
Είναι άνάγκη νά ευρωμεν απαντήσεις εις τά άνωτέρω έρωτήματα, επειδή
μόνον έάν έφαρμόσωμεν ορθόν σύστημα μεταχειρίσεως τών άνηλίκων έγκλημα
τιών δυνάμεθα νά άναμένωμεν μείωσιν τής έγκληματικότητος τών νέων. Διά τον
λόγον τούτον ίδρύσαμεν ερευνητικήν επιτροπήν εις τό 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών καί
συγχρόνως ένθαρρύνομεν τήν έρευναν διά τήν μεταχείρισιν τών έγκληματιών εις τά
Πανεπιστήμια καί μεταξύ τών ειδικών. Έλήφθη μόλις π.χ. υπόμνημα τοϋ D r
1. "Ορα σχετικώς Κ. Καρδίκα «Εγκληματολογία» τ. Γ ' σ. 419 έ.
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G riinhut τοΰ Πανεπιστημίου της -Οξφόρδης έπί τής φύσεως καί των άποτελεσμάτων τής άγωγής εις «κέντρα κρατήσεως» (D etention C entre) (*) καί άναμένεται ομοιον τοΰ D r Radzinowicz τοΰ Πανεπιστημίου του Καΐμπριτζ διά τα
«κέντρα έπιβλέψεως» (A ttendance centre) (*). Ειδικοί διά τά ιδρύματα B or
stal πρόκειται έπίσης νά έρωτηθοΰν. 'Τπό τό φως των συγκεντρωθησομένο>ν στοι
χείων θά άναπτύξωμεν καί θά βελτιώσωμεν τό σύστημα των δικαστηρίων άνηλίκων,
ένδέχεται δέ νά προκύψη άνάγκη καί ριζικής άναθεωρήσεως τοΰ όλου συστήματος
τής ποινικής μεταχειρίσεως.
Έ ν συμπεράσματι, επιθυμώ νά θίξω δύο σημεία. Τό πρώτον έγκειται εις
τό ότι ή έπιτυχής μεταχείρισις όλων τών έγκληματιών—είδικώτερον τών άνηλίκων—
έξαρτάται έν τελευταία άναλύσει έκ τής ικανότητας τών άτόμων τά όποια εκλέγον
ται διά τήν διεξαγωγήν τοΰ έργου. Έ άν τά δικαστήρια άνηλίκων δέν άπαρτίζονται
έξ άνδρών καί γυναικών συνδυαζόντων κοινόν νουν καί φαντασίαν, συμπάθειαν προς
τούς νέους καί ικανότητα έμβαθύνσεως έπί τών προβλημάτων των, ή δύσκολος
καθ’ έαυτήν άτομική κρίσις, ή άπαιτουμένη είς έκάστην περίπτωσιν, δέν θά είναι ή
έπιβαλλομένη. 'Ομοίως ή επιτυχία έξαρτάται έκ τής προσωπικότητος τοΰ έπιμελητοΰ άνηλίκων, τοΰ διευθύνοντος τό ίδρυμα ή τό «ειδικόν σχολεΐον», καί όλων
τέόν άλλων, μεταξύ τών οποίων διαμοιράζεται ή εύθύνη τής έφαρμογής οίουδήποτε
συστήματος προς τό όποιον ημείς δυνατόν νά έχωμεν έμπιστοσύνην.

Ζητοΰμεν βεβαίως πολλά άπό όλους τούς άνθρώπους τούτους. Ή άποτυχία
καί ή άπογοήτευσις εύκόλως μετριάζουν τον ένθουσιασμόν. Τό ότι τοΰτο σπανίως
συμβαίνει, τό ότι έκάστη περίπτωσις γεννά νέαν έλπίδα καί έμπνέει νέαν προσπά
θειαν, κινεί τον θαυμασμόν μας είς τον όποιον πρέπει νά προσθέσωμεν καί την
ευγνωμοσύνην μας.
Τό δεύτερον σημεΐον τό όποιον έπιθυμώ νά θίξω είναι τοΰτο: Άνέφερον ήδη
ότι πέραν τών πολλών αιτίων τής έγκληματικότητος πρέπει νά άναζητήσωμεν καί
έν βασικώτερον. Διερωτώμαι: Είναι άρά γε τοΰτο ή έλάττωσις τής προσωπικής
εύθύνης; Σήμερον, είς τον αιώνα τής πλήρους μηχανοποιήσεως καί τοΰ τεραστίως
έκτεινομένου συστήματος τών κοινωνικών υπηρεσιών, είναι εΰκολον νά παροραθή
ότι, έάν πρέπει νά διατηρηθοΰν οί κανόνες τής προσωπικής συμπεριφοράς οί όποιοι
στηρίζουν τήν έν πολιτισμώ διαβίωσίν μας, έπιβάλλεται έκαστος έξ ήμών, ώς άτομον, νά άποφασίζη νά διατηρήση τούτους.
Είδικώτερον, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι δέν εϊμεθα προσωπικώς υπεύθυνοι
διά τά τέκνα μας; Μετατοπίζομεν μήπως, περισσοτέραν τοΰ δέοντος, ευθύνην είς
τά σχολειά, τάς υπηρεσίας προστασίας τής νεότητος, είς τά δικαστήρια καί τέλος
είς τούς διεξάγοντας τάς έντολάς των; 'Όλοι, όσοι είμέθα γονείς, πρέπει νά άπευθύνωμεν τάς έρωτώσεις ταύτας είς έαυτούς. Ό B urke είπε? «Τό παράδειγμα είναι
τό σχολεΐον τοΰ άνθρωπίνου γένους· έξ ούδενός άλλου άντλεΐ όσα έκ τούτου». Δ ι’
ούδεμίαν ήλικίαν είναι τοΰτο άληθέστερον παρά διά τήν νεαράν.
Δέν άμφιβάλλω ότι είς σοβαρός παράγων διά τήν λύσιν τοΰ προβλήματος
τής έγκληματικότητος τών νέων είναι ή υπό τών γονέων άποδοχή τής άνάγκης
νά καταστοΰν οί ίδιοι—καί νά έπιμείνουν—παράδειγμα άκεραιότητος καί νά αίσθανθοΰν τό καθήκον των.
Πρέπει οπωσδήποτε, άφ’ ενός μέν νά προσπαθήσωμεν νά άποκαταστήσωμεν
καταλλήλως τό αίσθημα τής οικογενειακής εύθύνης, άφ’ έτέρου δέ νά άνανεώσωμεν
τάς προσπάθειας μας διά τήν έξεύρεσιν τών, όσον άνθρωπίνως είναι δυνατόν, άποτελεσματικωτέρων μέσων μεταχειρίσεως τών νέων έκείνων οί όποιοι προσάγονται
ενώπιον τών δικαστηρίων άνηλίκων, συνεπεία τής ίδικής μας, ώς άτόμων, άποτυχίας είς τό πρώτον καί μέγιστον έργον μας.
Κ. ΛΕΜΟΝΗΣ
1. Πρόκειται περί ειδικών ιδρυμάτων προς κράτησιν κ.λ.π. άνηλίκων ούδέν τό κοινόν
πρός τάς Φύλακας έχόντων.

ΤΟ ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ TOY Ο.Φ .Α .

MIA ΑΚΟΜΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΟΥ Ο.Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ
'Υπό Άρ/κρύλαχος χ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

...Ή ’Αστυνομία Πόλεων επέτυχε στο δύσκολο έργο της, χάρις στην αγάπη
καί την συμπαράσταση τοϋ κοινού, πού την περιέβαλε άπό τά πρώτα χρόνια της
ίδρύσεώς της μέ μια ειλικρινή συμπάθεια, άναγνωρίζοντας τό πολύτιμη κοινωνική
της άποστολή...
Καί ετούτη ή συγκινητική άγάπη των πολιτών προς τό ’Αστυνομικό Σώμα
άξιοποιήθηκε καί πήρε συγ
κεκριμένη μορφή μέ τήν
σύσταση στην ’Αθήνα ένός
λαμπρού 'Ομίλου... Τοϋ 'Ο 
μίλου Φίλων ’Αστυνομίας
’Αθηνών, τοϋ γνωστού Ο.
Φ .Α....
Κυρίες τής άνωτάτης
’Αθηναϊκής κοινωνίας, πού
άνήκουν στήν άφρόκρεμα
τής κοσμικής ζωής, δέχτη
καν μέ χριστιανική προθυ
μία καί ευγένεια να γίνουν
οί σταυροφόροι, οί ωραίοι
κοινωνικοί
σταυροφόροι
μιας ειρηνικής μάχης, για
τήν άνακούφιση καί προ
στασία τών οικογενειών
τών άστυνομικών υπαλλή
λων... Μέ συγκινητική αυ
ταπάρνηση καί άπέραντη
πίστη στήν άποστολή τους
αύτή, έφεραν τό χαμόγελο,
τήν άνακούφιση καί τήν
ευτυχία στις φτωχές άστυνομικές οικογένειες, πού έ
νοιωσαν έτσι τή στογή τής
κοινωνίας, σέ άναγνώριση
τών υπηρεσιών τών οργά
νων τής τάξεως... "Αγγελοι
παρηγοριάς οί ευγενικές έτοΰτες κυρίες εφεραν σε χα ό 'Υφυπουργός επί τών ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Χα
μόσπιτα καί σέ φτωχογειΧαντζής ένω εγκαινιάζει τήν νέαν πτέρυγα τοϋ έν Έκά-,
τονιές τό φώς τής χαράς,
'
Πρεβαντορίου τοϋ Ο.Φ.Α.
εμψυχώνοντας έτσι εκεί
νους πού, πιστοί στον όρκο τους, έδιναν μέ θυσία τών άγαθών και τής ζωής τους
άκόμα, τή μεγάλη μάχη τής τάξεως καί τής προόδου...

Είναι άναρίθμητα τά πεπραγμένα τοϋ Ο.Φ.Α. καί πολύμορφη ή προσφορά τού
στήν κατεύθυνση αύτή... ’Έ ργα ωραία, χριστιανικά, ευγενικά πού τά διακρίνει ένας
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άλτρουισμός, μια γαλάζια πίστη, μιά άπέραντη άγάπη για τήν ’Αστυνομία Πόλεων...
Δεν είναι δυνατόν ν’ άναφερθοϋν έδώ, έστω καί μέ συντομία, τά πεπραγμένα
τοϋ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών στα χρόνια πού πέρασαν... "Ενα μονάχα θά μπορούσε να ύπογραμμισθη: δτι οί καλές κυρίες τού Ο.Φ.Α. έκέρδισαν ολόκληρη τήν εύγνωμοσύνη
τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί κατάκτησαν τήν καρδιά του...
Οί γιορτές πού κατά καιρούς ώργάνωσε ό Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, γνώρισαν πάντα
μιά ζηλευτή έπιτυχία καί έβεβαίωναν κάθε τόσο καί λιγάκι τό γεγονός δτι ό Ο.Φ.Α.
έχει βαθειές ρίζες μέσα στήν κοινή έκτίμηση...
"Ετσι ένα άπέραντο πλήθος διαλεχτού, στ’ άλήθεια, κόσμου έσπευσε τήν Δευ-

*0 Σεβασμιώτατο; Μητροπολίτη; ’Αττική; κ. κ. ’Ιάκωβο;, κατά τήν έορτήυ τοϋ 'Α για
σμού τή ; νέα; πτέρυγο; τοϋ Πρεβαντορίου τοϋ Ο.Φ.Α. εί; τήν Έκάλην.

τέρα τό βράδυ, στις 30 τοϋ περασμένου μηνός, νά παρευρεθή σέ μιά άκόμα σεμνή
καί άξέχαστη γιορτή τοϋ Ο.Φ.Α. πού δόθηκε στήν Έ κάλη, στο πρεβαντόριο τού
Ο.Φ.Α., μέ τήν ευκαιρία της συμπληρώσεως δεκαετίας άπό τήν ίδρυση καί λειτουρ
γία του καί έγκαινιάσεως μιας νέας πολυτελέστατης πτέρυγος.
ΛΗταν μιά γιορτή ονειρεμένη πού γοήτεψε δσους είχαν τήν εύτυχία νά τήν
παρακολουθήσουν... ΤΗταν ένα άπό τά ώραιότερα κοσμικά βράδυα της έπίσημης
’Αθήνας, καί συγκέντρωσε τις γνωστότερες προσωπικότητες της πρωτευούσης.
Τήν τίμησαν μέ τήν παρουσίαν τους ό Υφυπουργός έπί τών ’Εσωτερικών
κ. Καλαντζής, ξένοι πρεσβευτές καί διπλωμάτες, έκπρόσωποι τού ’Αθηναϊκού τύπου,
ό ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Κόκκινος, ό Γενικός Διευθυντής τοϋ
Υπουργείου κ. Κάλλιας, ό ’Επιθεωρητής τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νέρης, ό
Διευθυντής ’Αθηνών κ. Ρακιντζής, ό Διευθυντής τών ’Αστυνομικών Σχολών καί
τοϋ περιοδικού μας κ. ’Αρχιμανδρίτης, καί άλλοι άνώτατοι καί άνώτεροι ’Αξιωματικοί

Μιά άκόμα άξέχαστη γιορτή τοΰ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών
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τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διακεκριμένοι επιστήμονες, αντιπρόσωποι επαγγελμα
τικών καί βιοτεχνικών οργανώσεων καί πλεϊστα έπίλεκτα μέλη τής υψηλής άθηναϊκής Κοινωνίας... Καί τήν χάρηκεν ό άπλός λαός του μόχθου καί τής βιοπάλης, κι’
άκόμα ό άστυνομικός κόσμος πού συγκινήθηκε καί δάκρυσε καί ικέτεψε τον καλό
Θεό να χαρίζη στις ευγενικές κυρίες όλα Του τα άγαθά καί να τις ένδυναμώνη στο
χριστιανικό τους έργο...
Τό Πρεβαντόριο τοΰ Ο.Φ.Α. Έκάλης, τό άνετο καί πολιτισμένο αυτό παλατάκι πού ζεσταίνει καί σκορπίζει τή θαλπωρή καί τη χαρά σέ τόσα καί τόσα φτωχά
παιδάκια άστυνομικών, έλαμπε έκεΐνο τό βράδυ καί παρουσίαζεν μιά άληθινά φαντα-

Ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κόκκινος, ομίλων κατά τήν έορτήν των εγκαι
νίων τής νέας πτέρυγος τοΰ Πρεβαντορίου τοΰ Ο.Φ.Α. είς τήν Έκάλην.

σμαγορικη εικόνα... "Ηταν διακοσμημένο μέ λεπτό γούστο, ήταν πεντακάθαρο,
ήταν γεμάτο άρχοντιά καί σ’ άγκάλιαζε μέ δροσερή εύγένεια, γιά νά. σοΰ προσφέρη
άξέχαστες συγκινήσεις...
Μιά εΰθνμη, καλλιτεχνική νότα κυριαρχούσε ολόγυρα, κάτω άπό τά δέντρα,
μέσα στήν κοσμοσυρροή καί τό ξεφάντωμα, ενώ ολόγυρα ή πανέμορφη νυχτερινή
φύση έδινε ένα παραμυθένιο φόντο γαλήνης...
Τά μεγάφωνα, μπερδεμένα μέσα στις φυλλωσιές τών δέντρων, σκόρπιζαν
γλυκούς ήχους, ενώ οί άκούραστες κυρίες τού Ο.Φ.Α. μέ τήν κ. Χυτήρογλου έπί κε
φαλής καί τήν κ. Ίωακείμογλου πανταχού παρούσα, πηγαινοέρχονταν άδιάκοπα
γιά νά ύπηρετήσουν τούς καλεσμένους τους μέ προθυμία καί καλόκαρδα χαμόγελα...
'Η γιορτή άρχισε μέ άγιασμό, χοροστατοΰντος τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου ’Αττικής κ.κ. ’Ιακώβου, καί συνεχίστηκεν υστέρα μέ ένα πραγματικό ξεφάν
τωμα καί ένα τρικούβερτο γλέντι...
Χορός κάτω άπό τά δέντρα, μές στο σκοτάδι, στήν άγκαλιά μιας γαληνεμένης

6030

Σπύρου Πηλοϋ : Μια άκόμα αξέχαστη γιορτή τοϋ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών

έκστασης πού τύλιγε τις καρδιές σ’ ένα απαλό λνκνιστικό όνειρό... Kt’ ύστερα μεζέδες
καί μπύρες καί κρασιά καί χίλιες δυο λιχουδιές... Πλουσιώτατο καί ορεκτικώτατο
ήταν τύ φαγοπότι... Κι’ οΐ γλεντζέδες κι’ οί καλοφαγάδες έμειναν κατενθουσιασμένοι...
Καί τούς ιερούς σκοπούς τοϋ Ο.Φ.Α. καί την σπουδαία του άποστολή την άνέλυσε μέ την γνωστή του ευγλωττία καί παραστατικότητα ό ’Αρχηγός μας ό κ. Ν.
Κόκκινος, πού μέ ένα σύντομο λόγο του προκάλεσε ενθουσιασμό καί δίκαια κατα
χειροκροτήθηκε.. .
Έ τ σ ι πέρασαν σιγά-σιγά οί ώρες, μέσα στην όμορφη νύχτα, μέ συντροφιά
τη μουσική στο όνειρεμένο εκείνο γλέντι, πού κράτησε μέχρι τό πρωί καί γνώρισε
μιά πρωτοφανή έπιτυχία, μιά έπιτυχία πού σκόρπισε διαλεχτές συγκινήσεις κι’
άφισε άξέχαστες άναμνήσεις σ’ όσους είχαν τήν τύχη νά βρεθούν στην Έ κάλη έκεΐνο
τό ύπέροχο βράδυ...
Δέκα χρόνια ζωής τοϋ Πρεβαντορίου... μιά ζωή ολόκληρη δηλαδή, πού συν
θέτει καί φέρει σέ φως μιά άκόμα άκριβή πτυχή τοϋ έργου, τοϋ πολύμορφου καί
εύγενικοΰ έργου, των κυριών τοϋ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών...
’Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, αξίζουν χίλιοι έπαινοι στην κυρία Χυτήρογλου
στήν ύπέροχη κ ι’ άκούραστη κυρία Ίωακείμογλου καί σ’ όλες τις καλές κυρίες, πού
έπέτυχαν γιά μιά άκόμα φορά νά παρουσιάσουν ένα εκπληκτικό επίτευγμα, γιά τό
όποιο ή βαθειά εύγνωμοσύνη ολόκληρου τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος θά τις συντροφεύη αιώνια.
Ό Ο.Φ.Α. ’Αθηνών άποτελεϊ τίτλον τιμής γιά τήν ’Αστυνομία.
'Ο Ο.Φ.Α. ’Αθηνών έχει τό δικαίωμα νάναι περήφανος γιατί κέρδισε τήν
άγάπη μα: ολόκληρη.
Σ, Π Η ΛΟ Σ
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{Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου και τέλος)

"
Συνεχίζομεν τήν δημοσίευσιν των φωτογραφιών τοϋ ειδικού τεύχους της
’Αστυνομίας τοϋ Μπουένος ’Άϋρες, αί όποϊαι άφορώσιν -την μετεκπαίδευσιν όλων
των άστυνομικών εις τήν Ειδικήν ’Ακαδημίαν ήτις ιδρύθη έκεϊ, διά τήν επί άνωτέρου επιπέδου έκπαίδευσιν των άστυνομικών καί ένημέρωσιν αύτών έπί τών
νεωτέρων μεΟόδουν άντιμετωπίσεως τοϋ εγκλήματος καί τηρήσεως τής τάςεως.

Λόγω τών 4 ιοτυττιών τοϋ’. Ιδάφους μερικών τμημάτων τής άχανοΰς ’Επαρχίας τοΰ Μπουένο; -'A o p £Si ή Ιππασία διδάσκεται μέ ιδιαιτέρα φροντίδα.
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Χωρίς νά παραμερίζεται ή βασική έκπαίδευσις, ένας άριθμός μαθητών έχει άφοσιωβη σέ
διάφορα γυμνάσματα, πού απαιτούν ιδιαιτέραν Ικανότητα,

Ή ’Αστυνομική Ακαδημία τοϋ Μπουένος ’Άϋρες
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Oi μαθηταΐ έχουν στην διάθεσίν των σύγχρονα ύπνοδωμάτια κομψά καί κόμμοδα, πού
συντείνουν στό νά καθίσταται εύχάριστος ή ζωή εντός τής σχολής.

Στή λέσχη όπου περνούν τις ώρες τής άναπαύσεώς των, οΐ μαθηταΐ παίζουν διάφορα
παιγνίδια. Στήν διάθεσί τους υπάρχει έπίσης μία δισκοθήκη μέ πλούσιο ρεπερτόριο κλασ
σικών έργων.
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Τό εστιατόριο είναι ευρύχωρο καί άνετο. ι'Όσον άφορρ τά γεύματα,' μχύτό^εΐναι διαλεγ
μένα έτσι πού νά προσαρμόζωνται στην καθημερινή ενεργητικότητα των μαθητών.

Κάθε κοιτών περιέχει κα! ιδιαιτέραν αίθουσαν λουτρού, πού περιέχει όλα τά άπαραίτη τα έφόδια τή ; άτομικήξ ύγιεινήξ.

Ή ’Αστυνομική ’Ακαδημία τυϋ Μπουένος "Αΰρ

Γ.035

Ή αίθουσα κουρείου άνταποκρίνεται πλήρωξ eis όλας τάξ άνάγκας τήζ σχολής.

Ή λέσχη (εξωτερική άποψις). Διακρίνει κανείς τό μέγεθος των παραθύρων πού έξασφα■ λίζουν ένα τέλειον έξαερισμόν καί φωτισμόν.
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"Ενα έξωτερικό τμήμα των περιπτέρων—κοιτώνων.

Κατά το διάστημα του Σχολικού έτους του οποίου ή φοίτησις είναι υποχρεω
τική διά την προαγωγήν των Άνωτέρων ’Αξιωματικών εις τον άμέσως επόμενον
βαθμόν, οί έσωτερικο'ι μαθηταί ύποχρεοΰνται εις τήν μελέτην των έξης μαθημάτων:
Ψυχοπαθολογίαν τοΰ έγκληματίου, έγκληματολογικάς έρεύνας, πρόληψιν άδικημάτων, άστυνομικήν τακτικήν, ποινικόν δίκαιον, συνταγματικόν δίκαιον, άστικόν
δίκαιον, έμπορικόν δίκαιον, ποινικήν δικονομίαν, έργατικόν δίκαιον, συγκριτικήν
άστυνομίαν, τεχνικήν άναγνωρίσεως, καθώς καί ένα κύκλον μαθημάτων σωμα
τικής άγωγής.
Εις τον τομέα των έγκληματολογικών ερευνών, ό μαθητής εκπαιδεύεται
έντός τοΰ εργαστηρίου ύπό τήν έπίβλεψιν διακεκριμένων ειδικών, εις τήν τόσον δύσκολον καί πλουσίαν τεχνικήν της έντοπίσεως καί σημασίας τών ιχνών.
Εις τήν ψυχοπαθολογίαν τοΰ έγκληματίου, διδάσκεται καί έμβαθύνει εις τούς
διαφόρους τύπους εγκληματιών. Οί έγκληματίαι ένώπιον τών μαθητών εξετάζονται
καί έρωτώνται ύπό τοΰ καθηγητοϋ. Εις τάς έρωτήσεις πάντες λαμβάνουν μέρος
καί γίνεται λεπτομερής άνάλυσις τών κινήτρων καθώς καί τών τάσεων καί κλίσεων
πού παρουσιάζει έκαστος εγκληματίας. Κατ’ αύτόν τον τρόπον μεταξύ τών διαφό
ρων περιπτώσεων γίνεται κατάταξις τών άδικημάτων, άναλόγως μέ τάς άπόψεις
τών διαφόρων σχολών καί τούς ορισμούς τών γνωστοτέρων έγκληματολόγων.
Εις τό μάθημα της τακτικής τέλος, ό μαθητής έξοικειώνεται προς τάς διαφό
ρους ένεργείας καί φάσεις τής Μηχανοκινήτου ’Αστυνομίας.
Ούτω, λοιπόν, ολίγον κατ’ ολίγον ό μαθητής άναπτύσσει τήν επαγγελματικήν
του δραστηριότητα πού τον καθιστά ικανόν ν’ άγωνισθή άποτελεσματικώτερον υπέρ
τής δημοσίας τάξεως, ώστε νά παραμείνη άδιάψευστον τό δόγμα :

«*0 εγκληματίας πάντοτε χά νει» .

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τήν ΙΟην ώραν της 2 4 -6-58 ό 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος
Καλαντζής, ώμίλησεν εις τήν Στρατιωτικήν Λέσχην, προς τούς Άνωτέρους ’Αξιωμα
τικούς της Άστυνομ,ίας Πόλεων καί Χωροφυλακής ολοκλήρου της Ελλάδος, περί
των φλεγόντων ζητημάτων των άφορώντων τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν
της Χώρας, άναπτύξας συγχρόνως καί τάς εγκυκλίους του ώς προς τάς σχέσεις
’Αστυνομίας καί κοινού.
Κατωτέρω παραθέτομεν τήν ύπ’ άριθ. 98 εγκύκλιόν του, ήτις άφορα τάς
σχέσεις των άστυνομικών οργάνων μετά τοϋ κοινού.
«Διά της ΰπ’ άριθ. 1 έγκ. 86 άπό 27-5-56 Διαταγής μου διέγραψα τάς άρχάς
» αί όποΐαι πρέπει νά διέπουν τάς πράξεις των άνδρών των Σωμάτων ’Ασφαλείας
» καί νά άποτελοϋν τό πλαίσιον αυτών.
«Θεωρώ σκόπιμον νά έπανέλθω συνιστών δπως έκτελήτε τά καθήκοντά σας
» μετά έλευθερίας καί πρωτοβουλίας, άπε» ρίσπαστοι καί άφοβοι, βέβαιοι δντες δτι
)) έν τώ πλαισίω τούτω θά έχετε άπόλυτον
» συμπαράστασιν τών προϊσταμένων σας καί
» έμοΰ προσωπικώς.
«’Ε π’ ευκαιρία, άναφερόμενος εις τον
» κατ’ εξοχήν ένδιαφέροντα, ύπό τάς συγ» χρόνους τής ζωής συνθήκας, κοινωνικόν
» καί εκπολιτιστικόν τομέα τής άποστολής
» σας, υπογραμμίζω τήν μετά ίσοπολιτείας,
» άντικειμενικότητος, άπροσωποληψίας καί
» δικαιοσύνης μεταχείρισιν τών πολιτών έν
» τή έφαρμογή τοϋ Νόμου.
«Είναι οντος τραχύ τό έργον τοίν άν» δρών, ώς έκτελεστικόν καί πειθαναγκαστι» κόν καί έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων
» έπαφής αύτών μετά τών πολιτών δημιουρ» γεΐται ή τοιαύτη ή τοιαύτη ψυχολογία
» έμπιστοσύνης ή δυσαρέσκειας τών πολιτών.
«Διά τον λόγον αύτόν πρέπει νά συ» νειδητοποιηθή ή υγιής άρχή καθ’ ήν οί
» πολΐται πρέπει νά τυγχάνουν στοργικής, λο» γικής καί ρεαλιστικής έξυπηρετήσεως.

^

«0 Κ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

«Προς τούτο θά γίνεται χρήσις παν»τοτε τών μέσων τής πειθοΰς, τών συμβουλών, τών παραινέσεων καί τών ΰπο» δείξεων δπως οί πολΐται προθύμως υποβοηθούν καί συντρέχουν τό έργον τών
» άστυνομικών.
«Χρήσις μηνύσεων θά γίνεται μετά τήν έξάντλησιν δλων τών άνωτέρω μέ» σων τής πειθοϋς καί έν έσχάτη μόνον άνάγκη. Εις τό κεφάλαιον τούτο άποδίδω
» δλως ιδιαιτέραν σημασίαν καί καλώ πάντας τούς άνδρας νά έγκαινιάσουν τήν
» αρχήν αύτήν διά τής οποίας θά έπιτευχθή καλυτέρα έφαρμογή τού Νόμου, ή
» οποία έγγυαται τήν πρόοδον τών πολιτών καί τήν εύημερίαν τοϋ Κράτους.
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« Ή επαφή των αστυνομικών μετά τοϋ κοινού δέον νά είναι στενωτάτη.
«Καταστήσατε τήν έπαφήν αύτήν επωφελή και έπιθυμητήν εις τούς πολίτας.
» Δημιουργήσατε άτμοσφαϊραν έμπιστοσύνης καί έπικαλεσθήτε τήν συνεργασίαν
» των πολιτών εις τήν εφαρμογήν του Νόμου.
«Οί αστυνομικοί, πρέπει νά είναι κοινωνοί τών προβλημάτων τοϋ λαοϋ,
» νά πληροφορούνται τον χαρακτήρα καί ροπάς τών κατοίκων τής περιοχής των,
» τάς δυσχερείας τών έπαγγελματιών. Κινούμενοι, έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων
» των, άπό οικίας είς οικίαν καί καταστήματος εις κατάστημα, ας προσέρχωνται ώς
» φίλοι τών πολιτών, συμπαραστάται καί βοηθοί αύτών είς τήν προαγωγήν τής
» επαγγελματικής αύτών δραστηριότητος.
«Τά άστυνομικά αύτών έργα δέον νά έκτελοϋν μετά ρεαλιστικήν έκτίμησιν
» τών πραγματικών περιστατικών, τής έποχής τοϋ έτους, τών έπαγγελματικών
» δεδομένων καί τοϋ χαρακτήρος τοϋ συγκεκριμένου πολίτου κατά ή υπέρ τοϋ ό» οποίου έκδηλοΰται ή άστυνομική δραστηριότης.
«Κάθε πολίτης έργάτης, άγρότης, υπάλληλος, έπαγγελματίας, έμπορος,
)> βιοτέχνης, βιομήχανος κλπ. είναι ένας παράγων δημιουργικός μέ άποστολήν
» καί έργον έθνικοΰ καί κοινωνικοΰ περιεχομένου. Είς τοϋ πολίτου τούτου τήν
» προσωπικότητα οφείλεται σεβασμός καί στοργική μεταχείρισις, όμοΰ μέ τήν
» δημιουργίαν συνθηκών άσφαλείας, τάξεως καί άνέσεως, έντός τής οποίας θά έκ» δηλωθή ή δημιουργική δραστηριότης, άπαραίτητος όρος τής οικονομικής άνορ» θωσεώς καί πολιτιστικής προαγωγής τής Χώρας. Τοΰτο πρέπει νά καταστή αρχή
» καί συνείδησις είς ολα τά όργανα τών Σωμάτων Άσφαλείας.
«Καθ’ οσον άφορα τήν έν στολή παράστασιν τών άνδρών, τό άστυνομικόν
)) όργανον άμεμπτον είς έμφάνισιν, άψογον είς συμπεριφοράν καί εγκρατές τών
» καθηκόντων, δέον νά είναι είς όλας αύτοϋ τάς εκδηλώσεις, έν παντί τόπω καί χρόνω,
» μορφή άνθρώπου μέ κατανόησιν, μέ καλωσύνην, μέ ευμενή διάθεσιν, ώστε παντοΰ
»> όπου εύρίσκεται νά άποσπα τήν άγάπην καί έκτίμησιν τοϋ κοινοΰ, καί δημιουργή
» άτμοσφαϊραν άπολύτου έμπιστοσύνης πρός τήν Διοίκησιν έν γένει, πρός αύτό
» τοΰτο τό Κράτος, τοϋ οποίου συνήθως τυγχάνει ό μοναδικός άντιπρόσωπος.
«Καλώ άπαντας τούς Διοικητάς ’Αξιωματικούς καί βαθμοφόρους έν γένει,
» όπως τάς άρχάς μου αύτάς άναπτύξουν καί άναλύσουν, ώστε νά καταστούν αύται
» συνείδησις, ώς θεωρία καί πράξις άπανταχοϋ τής ’Επικράτειας.
«Τήν έκτέλεσιν τής παρούσης μου θά παρακολουθήσω διά νά έκτιμήσω τό
» έργον καί τήν άπόδοσιν όλων, διότι έπιθυμώ νά διαπιστώσω έν τή έφαρμογή τών
» ώς άνω άρχών, ότι ή άγάπη θά είναι ό συνδετικός κρίκος τών οργάνων μετά τών
» πολιτών, ή οποία θά γεννηθή έκ τής άμέσου ψυχικής έπαφής τών οργάνων μετά
» τοϋ λαοϋ καί τής δι’ έργων συμπεριφοράς αύτών ώς φίλων καί προστατών τών
» πολιτών».
.
Έ ν Άθήναις τή 23 ’Ιουνίου 1958
Ό Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ ΚΑΛΑΝ ΤΖΗ Σ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Σ Υ Γ Γ Ν Ω ΜΗ
’Αλλοίμονο!!... στέναξε σαν θηρίο στο κλουβί, ό Γιάννης Ντανάς, κι’ έσυρε
μολυβένια τα παράλυτα άπό την στενοχώρια καί τήν άπελπισία πόδια του, μέσα στην
πολυτελέστατη κρεβατοκάμαρα, πού καμάρωνε φιλάρεσκα, κοκέτικα, λουσμένη,
στα χρυσοποίκιλτα στολίδια, τά σπάνια πορτραΐτα, τις χρυσοπράσινες κουρτινίτσες
που ψηλά στην γωνιά χαμογελούν ικανοποιημένες για τήν τύχην τους, λουσμένες
άπο χρυσή βροχή, αποκαλύπτοντας μέ τό χαμόγελό τους τήν γλυκεία μορφή της Θεο
τόκου, τό γαλήνιον άραξοβόλι κάθε θαλασσοδαρμένης ψυχής, πού σαν άέναος ποτα
μός φωτός, τό καλοσυνάτο Της χαμόγελο λούζει, φωτίζει τά πάντα.
Τά βαοειά έπιπλα υψώνονται τεμπέλικα, βαρυεστημένα, ένω στο κάρυνο κομψό
κρεβάτι τραντάζουν στεναγμοί πονεμένοι σάν μακρυνή βροντή καί τό καφτό παρα
μιλητό, φθάνει στ’ αυτιά του βουητό χωρίς νόημα....
Κάτω άπό τά μεταξωτά σκεπάσματα, τό πονεμένο κορμί της μητέρας του
τραντάζεται συθέμελα, άπό τήν φουρτούνα του πυρετού, πού καλπάζει στις φλέβες
της, σαν άναλυτό μολύβι. 'Η μορφή της στεφανωμένη μέ τά ξέπλεκα γκρίζα μαλ
λιά, πού στέκουν άτακτα, σάν άκάνθινα, σάν τό στεφάνι τοϋ Ναζωραίου, κίτρινη σάν
θειαφοκέρι, κάτω άπό τό φωτοστέφανο του θαμπού άμπαζούρ, φαντάζει σάν άλλη
Μαντόνα, μέ τά χέρια κρεμασμένα παράλυτα, σάν τσακισμένες φτεροΰγες. Τά μάτια
τη ς μισόκλειστα, σάν άναμμένα κάρβουνα τρέχουν αργά χαράζοντας δυο γυαλι
στερά αύλάκια, σάν λυωμένο αγιοκέρι, πάνω στά χλωμά μάγουλά της. Τό βλέμμά της
θολό γεμάτο φρίκη καί ικεσία, στυλώνεται ψηλά στήν εικόνα, σάν νά θέλη ν’ άρπαχτή
άπό τή χρυσοκέντητη κουρτίνα, σάν νά θέλη νά σωθή, νά μήν βουλιάξη στο ζοφερό
σκοτάδι πού έρχεται...
Έ χω σ ε τά μαλλιαρά χέρια του στά κατάμαυρα κατσαρά μαλλιά του καί
^έσφιξε μέ άπελπισία τό κεφάλι του.
Ή μαρμαρυγή των κλαμένων ματιών του, πού ορθάνοιχτα άγκαλιάζουν κρε
βάτι καί άρρωστη, τον άνοιχτό τάφο πού χάσκει άνελέητος, σάν χάρυβδι, γίνονται
σπίθες, φλόγες όμοιες μέ ζώου πιασμένου στήν παγίδα.
Τά άκατάστατα βήματά του τον σέρνουν άπό δώ κι’ άπό κεϊ, σάν ρημαγμένο
καράβι σ’ άγρια θάλασσα. Στενάζει άπό τον τρόμο καί τήν άμηχανία σάν θηρίο καί
στά μαβιά του μάτια δέν βλέπεις βάθος, ένω στο μαλλιαρό στήθος του κάτω άπό τό
ξεκουμπωμένο ρούχο, τραντάζει άγρια ή φουρτούνα τού πόνου καί τής άπελπισίας,
ή θάλασσα τής πίκρας καί τής άμηχανίας, άνακατωμένη άπό τήν τριάνα τής σκληρής
μοίρας τής κρύας πραγματικότητας, κάνοντας τις φλέβες του νά σπαρταρούν, νά
χτυπιούνται σάν πράσινα φίδια καί νά κουλουριάζωνται στο δυνατό λαιμό. Τά μελα
νιασμένα χείλη του τρέμουν φαρμακωμένα άπό τήν πίκρα, πού ήταν μαζεμένη στήν
καρδιά του, μορφάζοντας σάν άνοιχτή πληγή καί στό στεγνό λαρύγγι του άνεβαίνουν κόμπο-κόμπο άναρθρα σφαγμένα ξεφωνητά, σάν κλάμα... σάν λυγμοί, κάνον
τας τό μαλλιαρό στήθος, νά κλειδωνίζεται σάν γέρικο σκαρί σ’ άγρια φουρτούνα...
Καί ό πυρετός άργός, μά σίγουρος γιά τήν δουλειά του, σάν άναμμένο καμίνι,
γλύφει τό βασανισμένο κορμί τής μητέρας του, πού άργολυώνει σάν πασχαλιάτικη
λαμπάδα...
Μόνον ένας Θεός μπορεί πλέον νά έπέμβη...
Ε ίχε πει ό γέρων Φαντίδης στό Γιάννη Ντάνα καί κούνησε άπελπισμένα τό
κεφάλι του... 'Η συνηθισμένη έκφρασις άδυναμίας τής επιστήμης.
Μόνον ένας Θεός; Μά τρελλάθηκαν; Μήπως ή σοφία τούς έμώρανε; Ποιός
Θεός; Τ ί παραμύθια μοΰ λένε; “Εχει γούστο τώρα νά θέλουν νά μέ κάνουν καί μένα
νευρόσπαστο των προλήψεών τους... ’Αλλά ή μητέρα... “Ω !... 'Η μητέρα!!... Τί
γίνεται; ... Πόσο θά πονάη... πόσο θά ύποφέρη!!... Καί άνοίγει τά μάτια διάπλατα
βλέποντάς την νά βουλιάζη λίγο-λίγο στό άνελέητο τέλμα τού άδη.
Μ π ά ! τί λέο) ό κουτός, θά φέρω τον καθηγητή Χατζή πού είναι καί η Ινσάρ-
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κωσις της επιστήμης, καί πώς δεν τδ σκέφτηκα καί φέρνω αυτούς τούς μωρούς.
Αύτά σκεπτόταν ό μηχανικός Ντανάς, γνωστός σ’, δλον τον κόσμο για τις;
τολμηρές κατασκευές του, πού κατέπληξαν τούς ειδικούς. 'Η κομψή βιλ.ίτσα του
ήταν κατάκλειστη. 'Η μητέρα-του ή άστείρευτη πηγή καλωσύνης. μιά Μαντόνα,
χωρίς φωτοστέφανο, βρισκόταν στο κατώφλι του θανάτου. 'Η μητέρα του ήταν το
μόνο πλάσμα πού λάτρευε ό Ντανας, γνωστός σκεπτικιστής καί άθεος. Ή τα ν ή μη
τέρα του γ ι’ αύτον οί τροχοί της άμάξης της ζωής του... το π α ν !!
’Απορούσε κανείς, πώς ή υπέροχη αύτή ψυχή έκανε κοντά στύν φοβερό αύτον
Νέρωνα καί καταγέλαστη τών πάντων. Μόνον άν άνοιγαν τήν καρδιά του, θά. έβλεπαν
πόση πίκρα ήταν μαζωμένη εκεί, από τήν κόλασι τής ψυχής τού γυιοΰ της. ’Ό χ ι δεν
ήταν τέρας ! ’Αντίθετα ήταν ύπέροχος σ’ δλα τ ’ άλλα, ευγενικός γενναιόψυχος—τί ει
ρωνεία!...·—μέχρι θυσίας καί γνώριζε ότι τήν λάτρευε, ότι άνέπνεε μόνον για κείνην.
’Αλλά σαν γελούσε κατάμουτρα,δταν αυτή πήγαινε στήν έκκλησία καί έπαιρνε εκείνοτό άπαίσιο ύφος, το κοροϊδευτικό, μιά πυκνή σκιά έπεφε άνάμεσά τους, ένα άγεφύριυτο χάος άνοιγε μπροστά καί σάν χάρυβδι ροφοΰσε τον ιερό δεσμό τής αγάπης
τους. Πόσο δεν έκλαψε πόσο δεν παρεκάλεσε!... 'Ο βράχος ήταν ακλόνητος. Ή ικε
σία καί τό καφτό δάκρυ τής μάννας του δεν μπορούσε νά ποτίση τήν άγονη ψυχή του,
οί αστραπές τών κλαμένων ματιών της δέν μπορούσαν νά διαλύσουν τό ζοφερό σκο
τάδι, πού τον τύλιγε, καί τό άγεφύρωτο χάσμα... έμενε!
Κανείς δέν μπορεί νά μού βγάλη τις ιδέες μου, άφοΰ δέν μπορεί νά μού δείξη
τον Θεό του. ’Έλεγε.
Μά βρέ μητέρα, τής έλεγε. Πιστεύεις σ’ αύτά. πού λές; Μά άν ο Θεός ήταν
αληθινός φαντάζεσαι πώς θ’ άφινε τόσον πόνο γύρω του; Πώς θά έμενε άσυγκίνητος
σ’ δσα γίνονται; Δέν θά ήταν ένοχος δίκης άφού μπορούσε νά προφθάση τό κακό καί
έν τούτοις δέν έκανε τίποτε;
"Αλλοτε πάλι δταν συνέβαινε κανένα κακό, τής έλεγε:
Πού είναι ό Θεός σου μητέρα; Καί έπερνε έκεϊνο τό γνωστό του ύφος.
Ή άγάπη του δμως γιά την μητέρα του ήταν άπέραντη σάν θάλασσα, θερμή
σάν Βεζούβιος. Τήν άφινε νά κάνη δτι θέλει.
’Αφού θέλεις μαννούλα μου, είσαι έλεύθερη νά πιστεύης...
Τώρα δμως... ή μαννούλα του κινδυνεύει... ή μητέρα του... οί τροχοί τής άμάξης
τής ζωής του, τό άστρον τής Βηθλεέμ του βασιλεύει, στο γαλάζιο πέλαγος τών μα
τιών της, τά μαβιά σύννεφα είχαν κρεμάσει τά γκρίζα κουρέλια τους, έκεϊ πού άλλοτε
έβλεπε τήν βάρκα τής ευτυχίας του νά λάμπη μακάρια καί κείνος βούλιαζε σέ μιά
γλυκειά Νιρβάνα, έκεΐ πού ό ψίθυρος τού ζεφύρου, ή άναπνοή της, έκανε τό πρό
σωπό του νά ώχριά, νά τρεμουλιάζη άπ’ τήν συγκίνηση καί ή φωνή της γλυκειά σάν
τσιγγάνικο βιολί, δόνιζε τον άέοα μαγικά, φουρτουνιάζοντας τήν παιδικήν καρδούλα
του ξεχειλίζοντάς την άπό ευτυχία τώρα ανατριχιάζει άπό τον βραχνό ρόγχο... τον
έπιθανάτιο, πού σάν νά σέρνεται άλυσσίδα, βγαίνει σερνάμενος άπό τό καφτό λαρύγγι,
γεμάτος παράπονο καί φθάνει στ’ αύτιά του σάν κύκνειο άσμα.
|
i Σεισμός όλ.όκληρος, άν κατέρρεε τό ήμισυ τής γής, τά πάντα άν έχάνοντο
αυτός θά κάγχαζε λέγοντας «πού είναι ό Θεός σας νά σάς βοηθήση». Τώρα βλέπει
τον κίνδυνο νά χάση δ,τι πιο πολύ λατρεύει στο κόσμο καί γίνεται έξαλλος. Τρέχει
σ’ όλους τούς γιατρούς, οί κρόταφοί του σφυροκοπιούνται κι’ ή καρδιά του τρέμει
σάν λαβωμένο πουλάκι, ή κοφτή γρήγορη άνάσα του, τά κατακόκκινα μάτια του,
βλέπουν διεσταλμένα σάν ναυαγού, πού τον άρπαξε ή άφρισμένη φουρτούνα (τής
άπελπισίας)...
Ή λ θ ε καί ό Χατζής... κούνησε άπελπισμένα τό κεφάλι του...
Ή πνευμονία είναι προχωρημένη καί πολύ σοβαρά, είπε... Ή επιστήμη έκανε
τό καθήκον της κύριε Ντανά... άλλά άς έλπίζωμε στον Θεό... Καί άφισε μισοτελειω
μένη τό φράσι του.

Συγγνώμη
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Μέ άνοιχτό το στόμα ό Ντανάς, κατάπληκτος παρατηρούσε τό γιατρό να
φεύγη... είχε άπόλυτον εμπιστοσύνη στον καθηγητή πού ήταν παγκόσμια γνωστός...
αφού τό είπε...
Κύριε νομίζω πώς δείχνει, πώς σας ζητεί η κυρία, λέγει ή καμαριέρα στον
Ντανά κυττάζοντάς τον παράξενο. Καί είχε δίκηο διότι ό Ντανας μαρμαρωμένος
στήν θέση πού τον άφισε ό γιατρός μέ χαραγμένα στο πρόσωπό του τον φόβο καί τήν
οδύνη, άπο τήν γλυφίδα τού πόνου, άτένιζε άφηρημένος τό άπειρον... τα κατακόκκινα
μάτια του λες καί βουτοϋσαν μέσα σ’ εκείνον τον κατασκότεινο ωκεανόν τής συμ
φοράς πού έβλεπε... Ναι θά πάω, είπε άφηρημένα.
’Ανέβηκε τήν υπέροχη μαρμαρένια σκαλίτσα, τήν «σκάλα του παραδείσου
όπως τήν έλεγε καί μπήκε στήν θαυμάσια κουκλίστικη κρεβατοκάμαρα πού είχε
σχεδιάσει αύτός. Τίποτε δεν τον συγκινοϋσε τώρα, μόνο μια μορφή ξαπλωμένη στο
έβένινο κρεβάτι, ροφοϋσε όλο τό είναι του. Τά σεβαστά γκρίζα μαλλιά της σέρνονται
στο προσκεφάλι τοΰ πόνου καί κατρακυλούν μαζί της άπό τήν κορυφή της ζωής καί
τά γαλάζια μάτια της χμυμένα στις κόγχες, δεν άστράφτουν όπως πρίν, τυλιγμένα
στήν πνιγερή ομίχλη τοΰ 'πυρετού, σβύνουν λίγο-λίγο, βουλιάζουν στο άνελέητο
τέλμα τού θανάτου, κάνοντας τό δωμάτιο νά τό πλημμυρίζη μιά άγρια σιωπή άδειάζοντας άπό κάθε ζωή τήν πλάση.
Πλησιάζει ό ρυθμός τής άναπνοής της γοργός, κοφτός, φθάνει σ’ αυτόν σαν πυ
ρωμένο άτσάλι καί χώνεται στήν καρδιά του.
Πιάνει τά χέρια της πού είναι φωτιά καί προσπαθεί νά τά δροσίση μέ τά δικά
του, νά δώση λίγη δύναμη άπό τήν δική του σ’ εκείνη πού φεύγει. Βλέπει τήν άγωνία
της νά τού μιλήση καί τήν καταφιλεΐ στενάζοντας μαζί της, ξεχειλίζοντας άπό μιά
άγάπη δυνατή σαν τό θάνατο.
...’Αφού τό είπε ό Χατζής... τί νά κάνω!... ’’Α χ... τί νά κάνω... καί ό συμπιε
σμένος πόνος του, ξεσπά ξαφνικά μέ ένα βουβό κλάμα άκατάσχετο, ένα ξέσπασμα
τραγικό γιά ένα Ντανα...
Ό γρανίτης έσπασε... Καθώς σηκώνε τό κεφάλι μέ πρόσωπο πλημμυρισμένο
στά δάκρυα, τό βλέμμα του συναντά μιά ολόχρυση ηλιαχτίδα πού τρυπώνει άπό μιά
χαραγή τού κλειστού παραθυροφύλλου καί χτυπούσε άπέναντι στον τοίχο καί έφώτιζε σά σέ φωτοστέφανο τό ήρεμο γεμάτο στοργή καί καλωσύνη πρόσωπο τής Θεο
τόπου.
Ποία δύναμις; Ποία υποσυνείδητη παρόρμησις ήνάγκασε τό Ντανα νά σηκωθή
καί τρικλίζοντας σαν μεθυσμένος μ’ απέραντη άπελπισία νά σωριαστή μπρός στήν
εικόνα... "Ενα κλάμα, μιά ικεσία βγαλμένη άπό τό ΕΙΝ ΑΙ τού άνθρώπου του, βγαίνει
σαν έκκλησις στον Θεό.

”Ω!! .. · Σ υγγνώ μ ην. . . Σ υγγνώ μ ην. . .
Δέν μπορεί νά πή τίποτε άλλο. Τό κλάμα γίνεται χείμαρρος, πού κάνει τά
στήθη του νά τραντάζωνται φουρτουνιασμένα... Κάποτε σηκώνεται μέ μιά άλλοιώτικη γαλήνη, σαν κάτι μεγάλο νά συνέβη...
Δέν άκούει τίποτε... Κανένα θόρυβο.. Καμμιά βραχνή άναπνοή...
"Ω !! Θεέ μου!! Μήπως;... "Ω μή δέν θέλω... ’Ό χ ι... Καί τρέχει στο κρεβάτι
έξαλλος.
'Η μητέρα του γαλήνια, λουσμένη σ’ έναν ευεργετικό ιδρώτα, μέ χαραγμένες
ρόδινες πινελιές στο γλυκό πρόσωπό της, κοιμόταν ήσυχα σαν άγγελος... πού έκανε
τό καθήκον του... Ή κρίσις πέρασε...
Ναι πέρασε!! ΙΙέοασε καί άπό τήν καοδιά τού ΝτανάκαΙ έλαμνε ή άλήθεια!!...
ό Θ Ε Ο Σ !!
Π Α Ν Α Γ . Μ Π Ο ΥΡ ΙΚ ΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τ πίι Q IL . C E S B R O N , κατά μετάφρασή « ’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Κάθε μέρα, ετούτη την ώρα, ό πλοίαρχος Μάρκ, στην πλώρη τού πλοίου του
ΤΕΡΝ ΕΡΑ 1, έρχεται νά θαυμάση σιωπηλά τον ομιχλώδη αυτόν ώκεανό της ’Ελευ
θερίας, πάνω στον όποιον πέφτει τό βράδυ... Βλέπει ν’ άνάβουν φωτιές τριγύρω του,
ν’ άνεβαίνουν προς τον ούρανό καπνοί... ακούει νά κτυποϋν τά κουδουνάκια των
ζώων πού τά θεωρεί ελεύθερα... Τότες πέφτει σ’ ένα ρεμβασμό... Γαληνεύει ή καρδιά
του...θυμάται...
Θυμάται τόν Γιόγκο, την μητέρα του, τον Κάϊδ, τούς συντρόφους του καί
κάπου-κάπου τόν Νταρριέ... ’Αλήθεια... Αύτός ό Νταρριέ δεν μπορεί νά είναι κακός
άνθρωπος... Τοϋ γράφει τακτικά, χωρίς νά έχη κάτι συγκεκριμένο νά τοϋ γράψη...
Ό Μάρκ τινάζει τά μαλλιά του αναστενάζοντας, καί κάνει μερικά βήματα
πάνω στον δρόμο, έξω άπό τούς τοίχους... Περπατά πάνω στόν δρόμο της ελευθε
ρίας... Τ ί ήδονική σ τιγμ ή !!!... ’Έ πειτα όμως σκέπτεται την ’Αρχηγό Φρανσουάζ
καί ξαναγυρίζει...
...Ό Ό λάφ τήν ίδια στιγμή τρέχει πρός τό κτίριο, άριθμός 3... Στο πέρασμά
του ένας ή δυο μεγάλοι τοϋ βάζουν τρικλοποδιά, σύμφωνα μέ τήν παράδοση... Ό
Ό λάφ δμως άπομακρύνεται γρήγορα κρατώντας μέσα στή σφιγμένη γροθιά του τόν
«Θησαυρόν» πού τοϋ χάρισε ό Άλλ.έν Ρομπέρ, εις ένδειξιν συμμαχίας, μερικά, παληά εισιτήρια κάθε είδους γιά τή συλλογή του...
Μπαίνοντας μέσα στόν κοιτώνα διακρίνει τις πλάτες τοϋ «Πάουλο τοϋ ανί
κητου» πού δίπλα στο κρεβάτι τοϋ Ραντάρ, κάτι σκαλίζει μέ ύποπτες κινήσεις...
Ό Ό λάφ νοιώθει ένα παράξενο φόβο... Φοβάται νά μείνη μόνος μ’ ένα μεγάλο.
Προσπαθεί νά μήν κάνη θόρυβο γιά νά μήν τόν άντιληφθή ό άλλος...
Μέ τις μύτες των ποδιών γλυστρά ώς στο κρεβάτι του, μά αισθάνεται ξαφνικά
νά τόν κυριεύη μιά απέραντη στεναχώρια, μιά άγωνία, ένας μεγάλος τρόμος... Κάτι
άνεβαίνει στόν λαιμό του... Ποσπαθεί νά συγκρατηθή, μά δέν τά καταφέρνει καί
ξαφνικά βήχει...
Τήν ίδια ώρα γυρίζει άπότομα ό Πάουλο κρατώντας στο χέρι τό νόμισμα τών
500 φράγκων τοϋ Ραντάρ... "Ωστε γ ι’ αύτό ό Πάουλο βρισκόταν στό κρεββάτι τοϋ
Ραντάρ I!!... Γιά νά τοϋ κλέψη τά λεπτά πού τοϋστειλαν!!!... Ό Ό λάφ στέκει
άπέναντί του μέ τά μάτια ορθάνοιχτα άπ’ τόν τρόμο, ένώ ό Πάουλο προχωρεί κατ’
έπάνω του μέ τά μάτια άγριεμμένα, τά χείλη μαζεμμένα, άπειλητικός...
’Εν άνάγκη θά συντρίψη τόν Ό λάφ γιά νά μήν τόν μαρτυρήση...
...«Σέ συμβουλεύω, παληοκοπριά Ό λάφ, νά τό βουλώσης, γιατί άλλοίμονό
σου... Τ ’ άκοϋς; Τσιμουδιά... Δέν είδες τίποτε...».

Χαμένα σκυλιά, χωρίς περιλαίμιο
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'Ο μικρούλης παγώνει άπ’ τον φόβο του, καί ξαφνικά τό βάζει στα πόδια,
άφίναντας τά πολύτιμα εισιτήρια σκόρπια πάνω στο κρεβάτι του...
'Η καρδιά του χτυπά δυνατά ένω τρέχει, γυρίζοντας κάθε τόσο καί λιγάκι
πίσω του...
Έ π ί τέλους άνταμώνει τον ’Αλλέν Ρομπέρ...
« Έ ! Ρομπέρ... Γρήγορα... "Ελα άπό εδώ !!! Κάνε γρήγορα ν τέ !!!...».
Τον παρασύρει πίσω άπό τό σπίτι του κηπουρού, καί χωρίς νά πάρη άναπνοή τοΰ λέει:
«...’Ά ν ήξερες τί είδα !!! 'Ο Πάουλο... Τό καί τό...».
Μέ ζαρωμένα φρύδια ό ’Αλλέν Ρομπέρ φεύγει εις άναζήτησιν τοΰ Μάρκ...
«... Ξέρεις τί Ικανέ ό Πάουλο;...».
'Ο Μάρκ κατεβάζει άπ’ τά δέντρα τον «βελούδο» καί τον «παρά-νά»...
Άκούγονται φωνές εδώ κι’ έκεΐ... ψίθυροι... φασαρία... Ά π ό παιδί σέ παιδί ή
είδηση γενικεύεται... Τώρα όλοι γνωρίζουν τό κακούργημα τού Πάουλο... Καί τά
παιδιά αύτά (άπατεώνες, δραπέτες, κλέφτες προ πάντων) είναι κάτωχρα άπ’ την
άγανάκτηση... Μιά άποφασιστική ομάδα άναζήτησε, συνάντησε καί ξεμονάχιασε
τον Πάουλο... ’Αρχίζουν νά συζητούν... Ιπειτα οί γροθιές σφίγγονται...
Ό Πάουλο μέ γρήγορο χέρι άνοίγει τό μαχαίρι του στη δεξιά τσέπη, ένω στήν
άλλη χαϊδεύει τό κλεμμένο χαρτονόμισμα, πού θά. τού στοιχίση πολύ άκριβά...
Τήν στιγμή αύτή τρία σφυρίγματα ταράζουν την νυκτερινή σιωπή...
«Ά μεσος συγκέντρωσις δι’ όλα τά παιδιά τού κτιρίου άριθμός 3»...
Είναι τό σφύριγμα τοΰ «Ά σπρο Δόντι»...
«’Εμπρός... Μή χάνετε δευτερόλεπτο... 'Όλοι εδώ... Πλησιάστε...».
Ό ’Αρχηγός είναι όρθιος στή μέση τού λειβαδιού... Τον περιστοιχίζουν ό
Μπουφαλό μέ τά χέρια σταυρωμένα καί ό ’Αρχηγός Ρομπέρ πού κάνει διάφορες
κωμικές χειρονομίες...
Τά παιδιά φτάνουν άπό όλα τά μέρη, μ.έ ύφος ψεύτικα εκπληκτον...
Προσποιούνται ότι τάχα δέν ξέρουν γιατί τά καλούν εκτάκτως... Προσποιούνται
τούς κατάπληκτους...
Κι’ όμως... Μόλις είδαν, κοντά στούς τρεις μεγάλους, τον Ραντάρ, μέ τά
αύτιά πιο κόκκινα άπό κάθε άλλη φορά, κατάλαβαν καλά γιατί συγκεντρώνονται
εκτάκτως...
...«’Εμπρός ! Συγκέντρωσις ! Γρηγορώτερα !....
Τό «Ά σπρο Δόντι» περιμένει άκόμα μιά στιγμή... παρατηρεί εξεταστικά τό
ένα μετά τό άλλο πρόσωπο... καί στο τέλος τούς λέει άογά-άργά :
...«’Ακούστε καλά! ’Ακούστε με όλοι σας προσεκτικά. Έ κ λ ε ψ α ν μ,έσα
στον κοιτώνα ενα χαρτονόμισμα τών 500 φράγκων, πού άνήκεν εις τον συνάδελφόν
σας Τιμεόν... ’Ελπίζω λοιπόν ότι ό κλέπτης θά φανερωθη μόνος του, ώστε ν’ άποφύγω νά σάς τιμωρήσω όλους... Νά σάς τιμο>ρήσω πολύ αύστηρά!!! Ποιος είναι ό
κλέπτης;;;...».
Κανείς δέν κινείται...
Ν α ί!!! Κανείς... Νά καί ό Ραντάρ ό ίδιος, χωρίς κανείς νά τό περιμένη, έρ
χεται νά παραταχθη κοντά στούς συναδέλφους του (καί μάλιστα άκριβώς δίπλα στον
Πάουλο, τον κλέφτη του)...
Ό Ραντάρ είναι ό μόνος πού δέν ξέρει τον δράστη της κλοπής...
«Πολύ καλά» λέει τό «Ά σπρο Δόντι» μέ ύφος πού μάλλον φανέρωνε ότι δέν
ήταν δυσαρεστημένος άπ’ αύτή τή σιωπή «θά μείνουμε λοιπόν εδώ μέχρις δτου ό
κλέφτης άποφασίση νά φερθή σάν άντρας!!!...».
Κυττάζει τήν ώρα στο ρολόι τοΰ χεριού του, νεύει στούς άλλους δύο άρχη-
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γούς ότι είναι ελεύθεροι νά φύγουν, καί άρχίζει νά πηγαινοέρχεται πάνω στο λειβάδι,
περιμένοντας την ομολογία του ένοχου...
Ό ’Αρχηγός Ρομπέρ τον πλησιάζει καί του ψιθυρίζει στ’ αύτί:
«Μπορεί νά ύπάρχη κάποιος πού νά γνωρίζη τον ένοχο...».
«Μά δλοι τύν ξέρουν, άπαντα το «"Ασπρο Δόντι».
«Τότε ένας άπ’ αυτούς άσφαλώς θά...».
«Θά τον μαοτυρήση; Αύτο θέλεις νά πής;... Άσφαλώς δχι... Κανείς δεν θά τοΰ
το συγχωρούσε... Καί πρώτος άπ’ όλους έγώ... Ά ! "Ολα κι’ δλα... Μ’ άρέσουν κα
λύτερα οί συνένοχοι άπο τούς κατασκόπους...».
'Ο Ρομπέρ άνεβάζει τά γυαλιά του κατά μήκος τής κοκκαλιάρικης μάτης του:
«"Ωστε θά μείνουν εδώ δλη τήν νύκτα;».
« Ά ν χρειασθή ναί... Καί μή μοϋ πήτε δτι κινδυνεύουν νά κρυώσουν!!! Παί
ζουμε μιά παιδαγωγική παρτίδα πολύ σοβαρή αύτή τή στιγμή... Μήν ξεχνάτε δτι
δλα αύτά τά παιδιά, ή σχεδόν δλα, έχουν κλέψει κάποτε στή ζωή τους, ή πάντως
έχουν παρανομήσει... Γι’ αύτο τάφεραν έδώ...».
«Μά, δεν είναι δικό τους λάθος αυτό... Ή κοινωνία δπου ζοΰνε...».
«Σύμφωνοι!!! ’Αλλά έγώ δεν είμαι υπεύθυνος γιά τήν κοινωνία... Έ γ ώ έχω
μόνον εξήντα παιδιά πού μ’ ενδιαφέρουν... Ά ν τούς έξηγήσω δτι είναι θύματα, θά
μείνουν θύματα σ’ δλη τους τή ζωή... Αύτο είναι πιύ εύκολο γιά μένα... Είναι ένας
άνετος ρόλος... "Ομως δεν είναι ένδεδειγμένος... Πρέπει νά κουραστώ, νά τά διαβε
βαιώσω καί στο τέλος νά τά πείσο.) δτι μιά ήμέρα θά έχουν δπως οί άλλοι καί οικο
γένεια καί επάγγελμα, καί δτι αύτο είναι πιο τιμητικό άπο το κλέψιμο καί τήν τα
βέρνα...».
Ή συγκέντρωσις δεν έδειξεν άδυναμία...
Κανένα βλέμμα δεν στρέφεται πρύς τον Πάουλο, κανένας ψίθυρος δεν άκούγεται γ ι’ αυτόν...
...Τά πόδια αρχίζουν νά μελανιάζουν... ό Κολόμπο έχει ρίγη... ό Μισέλ φτερ
νίζεται... ενώ ό Ραντάρ συλλογίζεται: «... Δεν θά έπρεπε νά τύ μαρτυρήσω... Κι’
δμθ)ς!!! 500 φράγκα!!! Τ ί θά έλεγε υστέρα ό γαμβρός μου δταν βεβαιονότανε δτι
τάχασα; Μά δ χ ι!!! Δεν έπρεπε!!! Είμαι ένας βροιμιάρης! Τά παιδιά δεν θά μέ
θέλουν πιά...».
Πραγματικά τά άλλα παιδιά σκέπτονται: «'Ο Ραντάρ δεν θάπρεπε νά το
μαρτυρήση!!! Δεν θάπρεπε!!! Μόνοι μας, μεταξύ μας θά το είχαμε κανονίσει το
ζήτημα, χωρίς νά μάθη τίποτε ό ’Αρχηγός... Μά, μπράβο θράσος ό αφιλότιμος!!!
500 ολόκληρα φράγκα... "Ενα ολοκαίνουργιο χαρτονόμισμα!!!»...
Μονάχα ό Πάουλο δεν σκέπτεται τίποτε... 'Υποχρεώνει τον εαυτό του μέ πολύ
κόπο νά μήν σκέπτεται τίποτε...
Τά άγόρια, έν τώ μεταξύ, άπο τά άλλα κτίρια γυρίζουν γύρω-γύρω άπο τήν
συγκέντρωση, ενώ ό ’Αρχηγός Ρομπέρ τά διώχνει, δπως τρομάζουν τά πουλερικά...
Πέρασαν έτσι πενήντα επτά λεπτά χωρίς ή εικόνα αύτή νά μεταβληθή... Τά
σπίτια φωτίζονται σιγά-σιγά... 'Η μυρουδιά καί οί θόρυβοι τών πιάτων πού έρ
χονται άπ’ το εστιατόριο φθάνουν μέχρι τά είκοσι άκίνητα παιδιά...
Οί στιγμές κυλούν βαρειές... έχουν μέσα τους μιά δυσφορία. 'Η κούραση άρχίζει νά τσακίζη τά νεύρα, ενώ ό Πάουλο άγωνίζεται νά μή σκέφτεται καί προσπαθεί
νά μετρήση τά άστρα...
Ό Κλεμανσώ διασχίζει μέ κουρασμένα βήματα το λειβάδι μέ μιά πελώρια
τσάπα στον ώμο... Σέ μιά στιγμή βλέπει τά μαζεμένα παιδιά καί πλησιάζει άπορημένος...
( Συνεχίζεται)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ & ΑΡΧίΛΑΚΩΝ
Α'. ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β', ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(’Εγκύκλιος Υφυπουργείου ’Εσωτερικών 6511/22/5/14/5-6-58)
Α’ . ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Έκθεσις ιδεών επί γενικού θέματος, διδομένου διά λίαν περιληπτικού τίτλου προς διαπί•στωσιν τών γραμματικών γνώσεων τοϋ υποψηφίου, τοϋ τρόπου χρήσεως της γλώσσης άπό
άπόψεως ορθογραφίας, συντακτικού, ακρίβειας καί ευχερούς διατυπώσεως τών διανοημάτων του.
Β '. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
Α) Γενικόν μέρος.
I) Χρονικά δρια της ισχύος τών ποινικών νόμων. 2) Τό έγκλημα (έννοια τού έγκλήματος
καί άνάλυσις τών στοιχείων αύτοΰ, διακρίσεις έγκλημάτων). 3) 'Ο άδικος της πράξεως χαρακτήρ,
Λόγοι άποκλείοντες τό άδικον (Είς τό ποινικόν δίκαιον άπαντώμενοι ή έκτός αύτοΰ κείμενοι).
4) 'Υποκειμενική ύπαιτιότης (δόλος, άμέλεια, συναφή θέματα. 5) Περί της άποπείρας (Γενικά,
προπαρασκευή καί άπόπειρα, είδη της άποπείρας, ύπαναχώρησις-ποινή τής άποπείρας, άπρόσφορος
άπόπειρα). 6) Συμμετοχή είς τό έγκλημα (Γενικά, συμμετοχή έν στενή έννοια, μορφαί συμμετο
χής, Εδιαίτεραι ιδιότητες ή σχέσεις ή άλλαι περιστάσεις συντρέχουσαι έν τώ προσώπω τινός ή
τινών τών συμμετόχων). 7 ) Συρροή καί συναφείς έννοιαι. 8) ’Ανήλικοι καί άκαταλόγιστοι ή ήλαττωμένου καταλογισμού έγκληματίαι κατά τόν Κώδικα. Πράξις έλευθέρα έν τή αίτια. 9) Τό σύ
στημα τών ποινών τού Ελληνικού Ποιν. Κώδικος. 10) Λόγοι έξαλείφοντες τό άξιόποινον.
Β) Ειδικόν μέρος.
I I ) ’Εγκλήματα κατά τής ζωής. 12) ’Εγκλήματα κατά τής σωματικής άκεραιότητος
(σωματικαί βλάβαι). 13) 'Αρπαγή (ποινή-άνηλίκων). Παράνομος κατακράτησις, άπαγωγή, πα
ράνομος βία, άπειλή, αύτοδικία. 14) Εγκλήματα κατά τών ήθών. 15) Διγαμία, μοιχεία, παραβίασις τής πρός διατροφήν ύποχρεώσεως. 16) Έξύβρισις, δυσφήμησις (απλή συκοφαντική).
17) ’Εγκλήματα κατά τής ιδιοκτησίας. 18) ’Εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαίων. 19) Προσβολαί κατά τής πολιτειακής έξουσίας. 20) ’Επιβουλή τής δημοσίας τάξεως. 21) ’Επιβουλή τής
θρησκευτικής ,είρήνης. 22) ’Εγκλήματα περί τό νόμισμα. 23) ’Εγκλήματα περί τά υπομνήματα.
24) ’Εγκλήματα περί τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης. 25) Κοινώς έπικίνδυνα έγκλήματα.
Γ '. ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1) Έννοια Ποινικής Δικονομίας. Πηγαί τής 'Ελληνικής Ποιν. Δικονομίας.
2) Περί τών άλλοδαπών γενικώς, οϊτινες δεν ύπόκεινται είς τήν δικαιοδοσίαν τών 'Ελλη
νικών ποινικών δικαστηρίων καί περί τών προνομίων ών άπολαμβάνουσιν οδτοι.
3) 'Ορισμός, διαίρεσις καί σκοπός τής ποινικής διαδικασίας, προανάκρισις καί γενικοί
κανόνες ταύτης.
4) Παραγγελία Είσαγγελέως, αυτόφωρον έγκλημα, συνέπειαι αύτοΰ.
5 ) Κίνδυνος έκ τής άναβολής τής άνακρίσεως, άποπεράτωσις τής προανακρίσεως. Πότε
ή προανάκρισις δέν είναι αναγκαία.
6 ) Προκαταρκτική έξέτασις. Κυρία άνάκρισις.
7 ) Δημόσιοι κατήγοροι, καθήκοντα κατηγορούντων οργάνων.
8) Γενικοί ειδικοί άνακριτικοί υπάλληλοι, καθήκοντα αυτών.
9) Περί τών λόγων άποκλεισμοΰ ή έξαιρέσεως τών άνακριτικών υπαλλήλων, περί τών
δικαιωμάτων τού ένεργοΰντος τήν άνάκρισιν καί περί τών συμπραττόντων προσώπων κατά τήν
ενέργειαν τών άνακριτικών πράξεων καί τήν σύνταξιν τών άνακριτικών έκθέσεων.
10) Άνακριτικαί έκθέσεις.
11) Άφορμαί πρός ποινικήν δίωξιν, δημοσία καί ιδιωτική (προφορική καί έγγραφος) μήνυσις, ύποχρέωσις ιδιωτών πρός άναφοράν άξιοποίνων πράξεων.
12) Περί έγκλήσεως γενικώς (ορισμός, δικαίωμα ύποβολής, τρόπος υποβολής, είδικαί καί
γενικαί παρατηρήσεις, προθεσμία ύποβολής, παραίτησις άπό τού δικαιώματος τής έγκλήσεως,
άνάκλησις τής γενομένης έγκλήσεως).
13) ’Αποδεικτικά μέσα, συστήματα άποδείξεως, ενδείξεις.
14) Αύτοψία. Πραγματογνωμοσύνη, μάρτυρες (όρισμός, διάκρισις, άξία μαρτυρίας, ύποχρέωσις πρός μαρτυρίαν, ποιοι μάρτυρες καί διά ποια θέματα δέν έξετάζονται έν τή ποινική δι«-
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δικασία, ποιων μαρτύρων δύναται νά άπόσχη της έξετάσεως όάνακρ. υπάλληλος, ποιοι δικαιούνταιν’ άρνηθώσι την μαρτυρίαν των καί ποιοι δέν έξετάζονται έν τώ άκροατηρίω, πότε απαγορεύεται
ή χρησιμοποίησις των μαρτύρων γενικώς-ύποχρεώσεις μάρτυρος-ύποχρεώσεις μάρτυρας προς
έμφάνισιν, κλητεύσεις, κυρώσεις, ποιοι δέν ύποχρεοϋνται προς έμφάνισιν, ορκωμοσία, ποιοι εξε
τάζονται άνωμοτί, ύποχρέωσις προς κατάθεσιν, τρόπος έξετάσεως τοϋ μάρτυρος κατά την προανάκρισιν, έγγραφα, διερμηνεύς.
15) Τρόπος έξετάσεως τοϋ κατηγορουμένου κατά την προανάκρισιν. Δικαιώματα αύτοϋ·
κατά τήν απολογίαν του έν τη προανακρίσει. Συνήγορος τοϋ κατηγορουμένου.
16) Κατ’ οίκον έρευνα.Έρευνα εις δημόσια καταστήματα καί πλοία. Σωματική έρευνα.
17) Περί κατασχέσεως γενικώς. Πειστήρια καί κατάσχεσις αυτών. Είδικαί περιπτώσεις:
κατασχέσεως. ’Αντικείμενα μή υποκείμενα είς κατάσχεσιν.
18) Γενικά περί συλλήψεως Σύλληψις καί ένέργειαι έπί αύτοφώρου καί μή πταίσματος.
Έκδίκασις αύτοϋ. Σύλληψις καί ένέργειαι έπί αύτοφώρου καί μή πλημμελήματος καί κακουργή
ματος. Σύλληψις δυνάμει έντάλματος συλλήψεως ή βουλεύματος τοϋ δικαστικού συμβουλίου"Ετεροι τίτλοι συλλήψεως. Ένταλμα προσωπικής κρατήσεως. Σύλληψις ώρισμένων κατηγοριών
προσώπων. Σύλληψις στρατιωτικών, άστυνομικών καί πυροσβεστικών υπαλλήλων έπί αύτοφώρων εγκλημάτων.
19) Πού καί πότε άπαγορεύεται ή ένέργεια συλλήψεως. Τηρητέοι κανόνες κατά τήν σύλ—
ληψιν.
20) Ποινικά δικόγραφα. Έπίδοσις αύτών. ’Αποδεικτικά έπιδόσεως.
Δ '. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
1) Περί Άγορανομικοΰ Κώδικος (άρθρα 30 καί έπέκεινα Ν.Δ. 136/1946 ώς έτροποιή—
θησαν καί συνεπληρώθησαν δι’ Α.Ν. 782/1948. Ν. 2838/1954, Ν.Δ. 3013/1954).
2) Περί αύτοκινήτων, κυκλοφορίας αύτών καί ύποχρεώσεων τών οδηγών (Ν. 4841 /1930·
ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη, ύπό νεωτέρων νόμων).
3) Περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως άδειών κυκλοφορίας καί φορολογίας αύτοκινήτων (Ν. 2367 /1953 ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη δι’ άρθρ. 3 καί 4 Ν.Δ. 2461 /1953.
άρθρ. 1 Ν.Δ. 2513/1953 άρθρ. 26 Ν.Δ. 2637/1953 άρθρ. 7 Ν. 2816/1954 καί άρθρ. 20 Ν.Δ.
3033/1954 άρθρ. 1 Ν. 3186/1955 καί άρθρ. 13, 14 καί 17 Ν.Δ. 3334/1955).
4) Περί της έκ τών αύτοκινήτων ποινικής καί αστικής εύθύνης (Ν.Γ.Ν./1911 ώς έτρο
ποποιήθη καί συνεπληρώθη δι’ άρθρ. 1 καί 2 Ν. 3379/1929, άρθρ. 45 Ν. 4841/1930, άρθρ..
4 Ν. 3555/56 άρθρ. 473 παρ. 2, άρθρ. 8 Π.Κ. καί άρθρ. 591 έδάφ. 6 Κ .Π.Δ.).
5) Περί αρχαιοτήτων (Κωδικοποίησις διά Π .Δ . τής 9/24 Αύγούστου 1932).
6) Περί έγκαταστάσεως καί κινήσεως άλλοδαπών έν Έλλάδι, άστυνομικοΰ έλέγχου δια
βατηρίων καί άπελάσεως καί έκτοπίσεως (Ν. 4310/1929 ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη
διά τοϋ Ν. 5405/1932, Ν. 719/1948, άρθρ. 473 παρ. 1 Π. Κ. καί άρθρ. 591 έδ. β', δ' καί
ιθ'. Κ .Π .Δ.).
7) Περί έκκενώσεως βόθρων (Ν. 4107/1929 ώς έτροποποιήθη δι’ άρθρ. 591 έδ. β',.
δ' καί ιθ' Κ .Π.Δ.).
8) Περί ένεργείας έράνων καί λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών άγορών (Ν. 5101/39 ώς
έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ύπό: α) Ν. 6409/1934, β) Ν. 2250/1940 «Περί αστικού Κώ
δικος» άρθο. 122-126, γ) Α.Ν. 2200/1940 άρθρ. 23 πάρ. 2, δ) Α.Ν. 624/1945, ε) Ν. 1478/
1950 άρθρ. 73 παρ. 4 καί 5 καί στ) Ν. 3672/1957).
9) Περί έργασίας γυναικών καί άνηλίκων (Ν. ΔΚΘ' 1912).
10) Περί εύρέσεως άπολωλότων (άρθρ. 1081-1093 Άστικοΰ Κώδικος καί άρθρ. 376 Π .Κ .).
11) Περί ζωοκτονίας καί ζωοκλοπής (Ν. ΓΩΛΣΤ/1911, ώς έτροποποιήθη καί συνε
πληρώθη μεταγενεστέρους).
12) Περί Θήρας (Ν. 1926/1939 ώς έτροποποιήθη διά Ν.Δ. 2582/1953).
13) Περί θεάτρων (A. Ν. 446/1937 ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη δι’ Α.Ν. 1103/
1942, Ν. 2154/1952 καί άρθρ. 591 έδάφ. β' καί δ' Κ .Π .Δ .).
14) Περί κινηματογράφων (Α.Ν. 445/1937 ώε έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη δι’ Α.Ν.
955/37,Ν.Δ. 1108/1942, άρθρ. 1 Ν.Δ. 1210/1949, Ν. 2154/1952 καί άρθρ. 11 Ν. 2366/1953).
15) Περί Λαχείων (Ν.Α.Χ.Λ./1887, Ν.Γ.Τ.Ο. 1909, Ν. 5918/1933, άποφ. 'Τπουργ.
Οίκονομ. Μ. 655/7-7-41, Α.Ν. 339/1946. Α.Ν. 2038/39, Ν.Δ. 956/1942, Ν. 1431 /1944-καί.
Β. Δ. 13/24 Μαρτίου 1953).
16) Περί μέτρων άσφαλείας τοϋ Κράτους, τοϋ πολιτεύματος, τοϋ κοινωνικού καθεστώτος,
καί προστασίας τών έλευθεριών τών πολιτών (Α.Ν. 509 /47 κυρωθείς καί τροποποιηθείς ύπόψηφίσματος ΜΗ' 1948).
17) Περί τών δρουν ίδρύσεως βιομηχανικών έργοστασίων (Ν.Δ. Κ Σ Τ '/1912 ώς έτροποποιήθή καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρους ύπό τοϋ Ν. 3214/55, Β.Δ. 19/28-12-1955).
18) Περί μέτρων προστασίας καί προαγωγής τής άλιείας (άρθρ. 20-30 A. Ν. 2078/1939
ώς έτροποποιήθη δι’ άρθρ. 10 καί 11 Ν. 2004/1952).
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19) Περί μονοπωλίου των ναρκωτικών φαρμάκων καί τοϋ ελέγχου αυτών (Ν. 5539/1932
ως έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ύπό Α.Ν. 2430/1940, Α.Ν. 1548/1950, Ν.Δ. 3084/1954
καί άρθρου 592 παρ. η' Κ.Π.Δ.).
20) Περί όπλοφορίας (Ν. 286/1914, Β. Δ. 18 Ίουλίου-14 Αύγουστου 1914, Β.Δ. τή ς 26Αύγούστου-9 Σεπτεμβρίου 1946, άρθρον μόνον Β.Δ. τής 5/18 ’Απριλίου 1940, Α.Ν. 9/13 ’Απρι
λίου 1935, Α.Ν. 7/19 Νοεμβρίου 1935, άοθρ. 1 Ν. 2218/1952 καί Ν.Δ. 3101/1954).
21) Περί τών περιπτώσεων καθ’ άς έπιτρέπεται ή χρήσις τών όπλων ύπό τής δημοσίας
δυνάμεως (Ν. 29/1943).
22) Περί προστασίας τών ζφων (Ν.Δ. 38/1917 ώς έτροποποιήθη δι’ άρθρου 1 Ν. 550/
1933 καί Β.Δ. τής 5 Μαρτίου 1919).
23) Περί κρατικών σημαιών καί στολών τών ένοπλων δυνάμεων καί τών ιδιωτικών οργα
νώσεων (Α.Ν. 1342/1938).
24) Περί τελωνειακού Κώδικος (άρθρ. 100 καί έπέκεινα Ν. 1165/1918 ώς έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως διά τών έξής νομοθετημάτων: Α.Ν. 2081/1939,
άρθρ. 3 Ν.Δ. 144/1946, άρθρ. 2, 16 καί 17 Α.Ν. 791/1948, άρθρ. 1, 5, 6 καί 7 Α.Ν. 1514/
1950, άρθρ. 2 Ν. 1591/1950, άρθρ. 8, 9, 10 καί 11 Ν. 2096/1952, άρθρ. 24 Ν.Δ. 2493/1953,
άρθρ. 10 Ν. 2680/1953, άρθρ. 7 Ν. 2876/1954, άρθρ. 473 παρ. 2 άριθ. 4 Π.Κ. καί άρθρον
591 Κ.Π.Δ.).
25) Περί τρόπου απονομής σεβασαοΰ εις την ’Εθνικήν σημαίαν καί γενικώς εις τά ’Εθνικά
σύμβολα (Α.Ν. 447/1937).
26) Περί τυχηρών καί μή παιγνίων (Α.Ν. 258/1936 ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρου
Α.Ν. 390/1936 καί Ν.Δ. 625/1941).
27) Περί τύπου (Α.Ν. 1092/1938, άρθρ. 32 Α.Ν. 1169/1938, άρθρ. 1 καί 3 Α.Ν. 1683/
1939, άρθρ. 6 καί 7 Ν.Δ. 322/1941, Ν. 73/1944, άρθρ. 1 Σ.Π . ύπ’ άριθ. 87/1946, άρθρ. 14
Συντάγματος 1952, άρθρον 4 Ν. 2286/1952, άρθρ. 27, 28 καί 29 Ν.Δ. 2493/1953 καί άρθρα.
4 καί 5 Ν.Δ. 2943/1954 καί Ν. 3205/1955).
28) Περί ύγιεινής καί ασφαλείας τών έργατών καί περί ωρών έργασίας (Κωδικοποίησις
διά Β.Δ. 25 Αύγούστου-5 Σεπτεμβρίου 1920).
29) Περί υποχρεωτικού έφοδιασμοϋ διά δελτίων ταυτότητος (Ν. 87/1945, Ν. 550/1945 καί.
Ν.Δ. 179/1946).
30)
Περί χορηγήσεως άδειας ίδρύσεως καταστήματος πωλήσεως οινοπνευματωδών πο
τών κλπ. (Π.Δ. τής 8/17 ’Ιουλίου 1931 ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά Β.Δ. τής 16/23:
Νοεμβρίου 1937).
Ε '. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
α) ’Επιστημονική ’Α στυνομία
1) Γενικά περί τών Υπηρεσιών Ασφαλείας καί καθήκοντα αύτών.
2 ) Έκπαίδευσις, προσόντα, γνώσεις τών άστυνομικών τής Γενικής ’Ασφαλείας (Γενικά
προσόντα άστυνομικών Ά σφαλείας-Ε ίδικά, φυσικά καί έπίκτητα προσόντα άστυνομικών Ά σ φ α Άσφαλείας-ΐδίκευσις τών άστυνομικών).

3) Είδίκευσις είς τό έγκλημα (MODUS O PER A N D !) (Τί λέγεται είδίκευσις είς το έγ
κλημα καί παρατηρήσεις βάσει τών οποίων διαπιστοΰται αΰτη. Χαρακτηριστικά στοιχεία διαπραχθέντος έγκλήματος).
4) Πράκτορες ’Ασφαλείας (Πληροφοριοδόται) καί χρησιμοποίησις τούτων. (Γενικός
ορισμός Πρακτόρων τής ’Αστυνομίας καί διαίρεσις αύτών. Πράκτορες (Πληροφοριοδόται) Γε
νικής Άσφαλείας-Κανόνες διά τόν τρόπον χρησιμοποιήσεως τών Πρακτόρων Γενικής ’Ασφα
λείας—Πράκτορες (Πληροφοριοδόται) Εθνικής ’Ασφαλείας).
5) Έπιτήρησις ύποπτων οικιών, κέντρων, καταστημάτων, γραφείων κλπ. (συγκέντρωσις πληροφοριών περί τού ύπό έπιτήρησιν οικήματος. Γενικαί όδηγίαι, περιπτώσεις παρακολουθήσεως ύποπτων οικιών, κέντρων, καταστημάτων, γραφείων κλπ. Μεταμφίεσις άστυνομικών ’Α
σφαλείας ).
6) ΙΤαρακολούθησις ύποπτων άτόμων (προσόντα άστυνομικών ’Ασφαλείας πρός παρακολούθησιν ύπόπτων άτόμων. Γενικοί κανόνες παρακολουθήσεως ύποπτων άτόμων. Σύνταξις δελ
τίου παρακολουθήσεως υπόπτου).
7 j Έρευναι είς οικίας καταστήματα, γραφεία κλπ. (περιπτώσεις έρεύνης είς οικίας,
καταστήματα, γραφεία καί λοιπούς χώρους. Όδηγίαι καί κανόνες έπιτυχούς έρεύνης. Έκθεσις
έρεύνης καί κατασχέσεως).
8) Σωματική έρευνα (έπί ποιων ένεργεΐται σωματική έρευνα. Κανόνες συστηματικής
έρεύνης ταύτης. Συσκευή σωματικής έρεύνης δι’ άκτίνων Ραΐντγκεν X).
9 ) Έκτακτοι άναζητήσεις (άξία τών έκτάκτων άναζητήσεων. Τήρησις ’Αρχείων ή βι
βλίων διευκολυνόντων τάς έκτάκτους άναζητήσεις. Όδηγίαι διά τάς έκτάκτους άναζητήσεις).
10) Πρόληψις τού έγκλήματος (γενικά περί τής προλήψεως τών έγκλημάτων ύπό τής

€048

"Υλη εισαγωγικών έξετάσεων διά Σχολήν 'Υπαστυνόμων

’Αστυνομίας διά την τήρησιν της τάξεως καί της άσφαλείας. Αστυνομικά μέτρα προλήψεως τοϋ
εγκλήματος καί τρόπος ένεργείας των 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας. Τεχνικά μέσα προλήψεως εγκλη
μάτων. Υπηρεσία άστυνομικών συμβούλων).
11) ’Εγκλήματα αναρχικών καί κομμουνιστών (σκοπός τών έγκλημάτων τών άναρχικών
καί τών κομμουνιστών. Πώς δρώσιν οί αναρχικοί καί οι κομμουνισταί. Προληπτικά μέτρα άσφα
λείας. Ένέργειαι άστυνομικών κατά τήν διάπραξιν έγκλημάτων ύπό τών άναρχικών καί τών κομ
μουνιστών ).
12) 'Υποχρεώσεις πολιτών καί καθήκοντα άστυνομικών ευρισκομένων πρώτων είς τον
τόπον τοϋ έγκλήματος (υποχρεώσεις πολιτών, οί όποιοι καταφθάνουν πρώτοι είς τον τόπον
τοΰ έγκλήματος ή γνωρίζουν πληροφορίας περί τοϋ διαπραχθέντος έγκλήματος. Καθήκοντα κατω
τέρων άστυνομικών, οϊτινες πρώτοι καταφθάνουν είς τόν τόπον τοΰ έγκλήματος. Καθήκοντα
βαθμοφόρων άστυνομικών ή άλλων άνακριτικών υπαλλήλων, οιτινες καταφθάνουν πρώτοι είς τόν
τόπον τοΰ άδικήματος καί επιλαμβάνονται τούτου).
13) Αύτοψία ή έξερεύνησις τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος (ορισμός αύτοψίας καί άντικείμενον αύτής. Είδη αύτοψίας καί σκοπός αύτης. Τρόπος ένεργείας καί σύνταξις έκθέσεως αύτο
ψίας. 'Υπόδειγμα έκθέσεως αύτοψίας. Τεχνικός εξοπλισμός άστυνομικών ένεργούντων έξερεύνησιν τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος).
14) Γενικά περί ιχνών καί περί της άξίας αύτών.
15) ’Αποτυπώματα ποδών καί ίχνη βημάτων (άποτυπώματα γυμνών ποδών, άποτυπώματα ποδών μέ περικνημίδας, άποτυπώματα πελμάτων ύποδημάτων, ίχνη βημάτων).
16) ’Αποτυπώματα ποδών ζώων, τροχών, ράβδων, ξιφών κλπ.
17) Άποτυπώματα όδόντων καί ονύχων. ’Ίχνη υπολειμμάτων ύπό τούς όνυχας καί ίχνη
κονιορτοΰ ή άλλων ούσιών έπί τών ένδυμάτων (άποτυπώματα όδόντων. ’Αποτυπώματα ονύχων
καί υπολείμματα ύπό τούς όνυχας. Κονιορτός καί άλλαι ούσίαι έπί τών ένδυμάτων).
18) ’Ίχνη πάλης, ίχνη έπί πτώματος καί έξέτασις τών ένδυμάτων τοΰ θύματος.
19) ’Αντικείμενα έγκαταλειφθέντα ύπό τοΰ δράστου είς τόν τόπον τοΰ έγκλήματος. Περιτ
τώματα δραστών.

20) ’Αποτυπώματα διαρρηκτικών έργ'αλείων (γενικά περί διαρρηκτικών έργαλείων καί
ίχνη τούτων. ’Αναζητήσεις άποτυπωμάτων διαρρηκτικών έργαλείων. Διατήρησις άποτυπωμάτων διαρρηκτικών έργαλείων. Χρησιμοποίησις τών άποτυπωμάτων διαρρηκτικών έργαλείων).
21) Κηλϊδες αίματος (Γενικά περί κηλίδων αίματος. Προέλευσις, σχήμα, θέσις κηλίδων
αίματος καί ξέναι ούσίαι έντός αύτών. Διατήρησις κηλίδων αίματος. Κηλϊδες αίματος έπί τοΰ
σώ ματος).

22) Περί τριχών (άναζητήσεις τριχών είς περιπτώσεις έγκλημάτων καί διαφύλαξις
αύτών. Συμπεράσματα έκ της έξετάσεως τών τριχών).
23) Κηλϊδες σπέρματος καί κηλϊδες τροφών, έμεσμάτων, σιέλου, οΰρων κλπ.
24) ’Ίχνη πυροβόλων όπλων, τών βλημάτων καί τών καλύκων αύτών' (πυροβόλα όπλα
χρησιμοποιούμενα διά τήν έκτέλεσιν έγκλημάτων. Έξέτασις τών προκαλουμένων τραυμάτων
καί συμπεράσματα τούτων. Άνεύρεσις βλημάτων καί καλύκων είς τόν τόπον τοΰ έγκλήματος
καί συγκριτική έξέτασις τούτων πρός τά βλήματα καί τούς κάλυκας όπλων ύπόπτων άτόμων.
Έξέτασις ιχνών πυρίτιδος).
25) Εκρηκτικά μηχανήματα καί ίχνη τούτων (ίχνη βομβών καί έκρηκτικών μηχανη
μάτων. Δέματα περιέχοντα έκρηκτικά μηχανήματα, έπιστολαί περιέχουσαι έκρηκτικά μηχα
νήματα.

26) ’Απαγχονισμός καί ίχνη αύτοΰ Ορισμός, αιτία, μέσα, τρόπος καί συμπτώματα άπαγχονισμοΰ. ’Ίχνη έπί τοΰ λαιμοΰ καί έξωτερικά γνωρίσματα άπαγχονισθέντος. Αυτοκτονία ή έγ
κλημα ).
27) Στραγγαλισμός καί ίχνη αύτοΰ (ορισμός, αιτία, μέσα, τρόπος, καί συμπτώματα
στραγγαλισμού. ’Ίχνη έπί τοΰ λαιμοΰ καί έξωτερικά γνωρίσματα στραγγαλισθέντος. Αύτοκτονία ή έγκλημα).
28) Πνιγμός καί ίχνη αύτοΰ (ορισμός. Πνιγμός έν δδατι. Πνιγμός δι’ άλλων μέσων,
©ανάτωσις δι’ εγκλεισμού έν στενώ χώρω).
29) Φαρμακεία καί ίχνη αύτης (γενικαί παρατηρήσεις, δηλητήρια χρησιμοποιούμενα συ
νήθως διά τήν φαρμακείαν καί τρόπος λήψεως αύτών, στοιχεία διαγνώσεως έγκλήματος ή αύτοκτονίας).
30) Εμπρησμός καί ίχνη αύτοΰ (ορισμός. Λόγοι ώθοΰντες είς έμπρησμόν. Αίτια πυρκαΐών. Πυρκαϊαί έκ φυσικών αιτίων. Τυχαϊαι Πυρκαϊαί: α) αίτίαι β) πρόληψις τυχαίων πυρκαϊών. Εμπρησμοί: α) έλατήρια, β) χρησιμοποιούμενα μέσα, γ) αύτοψία, τεχνικαί καί χημικαί
έρευναι, δ) περισυλλογή καί άνάγνωσις τών κεκαυμένων έγγράφων).
31) Πλαστογραφία», καί ίχνη αύτών. Τρόποι πλαστογραφίας: α) άλλοίωσις τοΰ κειμένου
δ ι’ άποξέσεως, β) πλαστογραφία δι’ έκπλύσεως, πλαστογραφία διά προσθήκης, πλαστογραφία
δακτυλογραφημένων κειμένων, ε) πλαστογραφία δι’ άντιγραφής μέσω ύαλίνης πλοϊκός, στ) πλα-
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στογραφία δι’ άπομιμήσεως τής γραφής, ζ) πλαστογραφία διά καθοδηγούμενης χειρός, η) πλα
στογραφία δι’ έπιτηδεύσεως ή προσποιήσεως τής γραφής.
32) Χημική σύστασις μελάνης και ήλικία αυτής, γραφή διά μολυβδοκονδύλου (γραφαί
•διά μελάνης, γραφαί διά μολυβδοκονδύλου).
33) Πλαστογραφία υπογραφών.
34) Ή Γραφολογία ώς μέσον διαπιστώσεως τής πλαστογραφίας.
35) Έξέτασις τοϋ χάρτου είς περιπτώσεις πλαστογραφίας καί άλλων άδικημάτων.
36) Μυστικαί γραφαί. Κρυπτογραφία καί συνθηματική συνεννόησις.
37) ’Ίχνη παραλλαγής μεταλλικών άριθμών αυτοκινήτων, ποδηλάτων κλπ. καί ίχνη χρω
μάτων (ίχνη παραλλαγής άριθμών, ίχνη χρωμάτων).
38) Παραχάραξις καί κιβδηλεία μεταλλικών νομισμάτων (τρόποι παραχαράξεως. Κιβδη
λεία νομισμάτων. "Ιχνη παραχαράξεως μεταλλικών νομισμάτων.
39) Τρόπος κυκλοφορίας παρακεχαραγμένων νομισμάτων. Ψευδοπαραχαράκται.
40) ’Αξία τής έπισημάνσεως τών έγκληματιών πρός έξακρίβωσιν τής ταυτότητος αύτών.
4 1 ) Συστήματα επισημάνσεως τών έγκληματιών (τό διά στιγματισμοϋ καί άκρωτηριασμοΰ, τό περιγραφικόν, τό φωτογραφικόν, τό ανθρωπομετρικόν, τό δακτυλοσκοπικόν, τό μικτόν).
42) Τρόπος δακτυλοσκοπήσεως καί χρησιμοποιούμενα μέσα (δακτυλοσκοπικά όργανα,
προπαρασκευαστική εργασία, λήψις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.
43) Άναζήτησις είς τόν τόπον τοϋ άδικήματος δακτυλικών άποτυπωμάτων ή τοιούτων
παλάμης ή πέλματος τών δραστών, διασφάλισις, έμφάνισις, φωτογράφησις καί μεταφορά τούτων,
(άναζήτησις δακτυλικών καί άλλων άποτυπωμάτων, μέσα έμφανίσεως λανθανόντων άποτυπω
μάτων καί τρόπος χρήσεως αύτών, φωτογράφησις καί αντιγραφή εύρεθέντων ιχνών αποτυπω
μάτων, τρόπος μεταφοράς άντικειμένων έπί τών όποιων υπάρχουν δακτυλικά άποτυπώματα).
44) Μέσα χρησιμοποιούμενα ΰπό τών έγκληματιών πρός ματαίωσιν άνακαλύψεώς των
διά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, (χρήσις χειροκτίων, καταστροφή τών θηλογράμμων, άντικατάστασις δέρματος δακτύλων δι’ έγχειρίσεως-παραποίησις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων ή
έγκατάλειψις τεχνητών τοιούτων, άπάλειψις έγκαταλειπομένων άποτυπωμάτων, δικαιολόγησις
άνευρέσεως άποτυπωμάτων τοϋ δράστου είς τόν τόπον τοϋ έγκλήματος).
45) ΑησταΙ τής υπαίθρου, (γενικά περί τών εν ύπαίθρω ληστών, συνθήκαι εύνοήσασαι τών
ληστείαν έν Έλλάδι, τρόποι διαπράξεως ληστειών έν ύπαίθρω, ή έξόντωσις τών ληστών τής
υπαίθρου).
46 j Λησταί τών πόλεων, (λησταί όδηγών αυτοκινήτων, λησταί δι’ αιφνίδιας έπιθέσεως,
λησταί έξ ένέδρας, λησταί ταμιών, τραπεζών καί καταστημάτων, λησταί εντός οικιών, λησταί
ερωτικών ζευγών).
4 7 ) Κατηγορίαι έκβιαστών, (κακοποιοί, έκβιασταί άλλων κακοποιών, έκβιασταί δι’ άπειλών κατά τής ζωής, έκβιασταί δι’ άπειλών άποκαλύψεως επιλήψιμων μυστικών, έκβιασταί έρωτικών ζευγών, έκβιασταί δι’ άπειλών δυσφημήσεως διά τοϋ τύπου, έκβιασταί διά λόγους δήθεν
τιμής).
48) Γενικαί παρατηρήσεις περί τών κλοπών άνευ ρήξεως. Κατηγορίαι κλεπτών. Κλέπται έκ
θυλακίων (λωποδΰται): α j Γενικαί παρατηρήσεις περί τών λωποδυτών, β) διάλεκτος λωποδυ
τών, έξάσκησις αύτών καί τρόπος συνεργασίας των, γ) λωποδΰται διά τής μεθόδου τής ψαλίδος
καί χρήσεως προκαλύμματος (μπουζουριέρας), δ) λωποδΰται διά τής μεθόδου τής έγχειρήσεως,
ε) λωποδΰται διά τής μεθόδου τής συγκρούσεως (τρακαδόροι), στ) Μικρολωποδΰται άγορών
καί πάρκων (ψειρήδες, ψαράδες ή άλεποΰδες), ζ) λωποδΰται διά τής μεθόδου τοΰ έναγκαλισμοΰ, λωποδΰται έκ θυλακίου παντελονιού (παντελονάδες), λωποδΰται είς άμαξοστοιχίας, ι) λωποδΰται διά βιαίας άφαιρέσεως τών τσαντών (τσαντάδες ή άρπάχτρες), ια) )ωποδΰται βαρυ
τίμων καρφίδων', κοσμημάτων καί πολυτίμων λίθων, ιβ) λωποδΰται διά τής μεθόδου άνευ
ρέσεως χρημάτων (μανιταρτζήδες), ιγ) διεθνείς λωποδΰται, ιδ) παρακολούθησις καί δίωξις τών
κλεπτών πορτοφολίων).
49) Κλέπται : άνηρτημένων είδών εις οικίας πρός άερισμόν ή στέγνωσιν, άνευ εισόδου
(μπουγαδοκλέπται).Δι’ εισόδου είς οικίας (μπουκαδόροι)—Έ ξ οικιών ή γραφείων ιατρών, δικη
γόρων, πολιτευτών κλπ. ύπό τό πρόσχημα έπισκέπτου ή πελάτου καί κλέπτριαι άπό τό πρόσχημα
προσλήψεως υπηρετριών. Κλοπαί παρ’ ύπηρετριών ή παρά τών συνεργών ή έραστών αύτών.
50) Κλέπται : όρνίθων-ώδικών πτηνών, έκτεθειμένων πρός πώλησιν έμπορευμάτων έκ
καταστημάτων δι’ άπασχολήσεως τοΰ προσωπικοΰ, δι’ άποκρύψεως έντός καταστήματος (μέθοδος
δουρείου ίππου).
51) Κλέπται : έκ ταμείων καταστημάτων, δι’ άνταλλαγής χαρτονομίσματος, έκ δημοσίων
κέντρων έν γένει, έξ άποθηκών τελωνείων.
52) Κλέπται : έκ τροχοφόρων κατά τήν μεταφοράν έμπορευμάτων αυτοκινήτων ή έξαρτημάτων αύτών ποδηλάτων καί μοτοσυκλεττών έκ νεοδμήτων ή άκατοικήτων κενών οικημάτων,
έξ έκκλησιών.
53) Κλέπται : διά τής μεθόδου τής συνουσίας (τσουρνό) τοΰ περιεχομένου γραμματοκι
βωτίων, χρημάτων έκ κιβωτίων έράνων.
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54) Κλέπται κοσμηματοπωλείων.

55) Γενικαί παρατηρήσεις περί των κλοπών δι’ άντικλείδων καί κλειθρανοικτών. Κατα
σκευή καί χρήσις άντικλείδων, άγκυρίδων (κλειθρανοικτών) O Y ISTITI καί αυλών. Κλείθρα
άσφαλείας.
56) Κλέπται Ξενοδοχείων ύπνου (ποντικοί ξενοδοχείων) : Κοινοί κλέπται ξενοδοχείων.
Διακεκριμένοι κλέπται ξενοδοχείων (ποντικοί). Πρόληψις κλοπών ξενοδοχείων. ’Έ λεγχος τών
διά δελτίων πελατών ξενοδοχείων.

57) Γενικαί παρατηρήσεις περί τών διαρρηκτών καί τοϋ τρόπου δράσεως αυτών, (είδίκευσις διαρρηκτών, πρωτόπειροι διαρρήκται, πεπειραμένοι διαρρήκται, συμμορίαι (σπεϊραι διαρ
ρηκτών).
58) Διαρρηκτικά έργαλεϊα, μεταφορά τούτων, φωτιστικά μέσα, (είδη διαρρηκτικών έργαλείων, μεταφορά τών διαρρηκτικών έργαλείων καί τών κλοπιμαίων, φωτιστικά μέσα χρησι
μοποιούμενα υπό τών διαρρηκτών).

59) Είδη διαρρήξεων : α) Διαρρήξεις θυρών οικιών καταστημάτων διά σμίλης ή μοχλού
(καρακουτσίου), β) διαρρήξεις θυρών διά τρυπανιού (ματικαπίου), γ) διαρρήξεις δι’ άποσπάσεως,
θραύσεως ή άποκοπής τών κινητών κλείθρων (λουκέτων), δ) κλοπαί διά διατρήσεως τοϋ τοίχου,
ε) κλοπαί διά διατρήσεως τής οροφής ή τοϋ δαπέδου, στ) κλοπαί διά ρήξεως τοϋ φεγγίτου, ζ)
κλοπαί διαρρήξεως κιβωτιδίων είκονοστασίων, η) κλοπαί δι’ άποκοπής γριλλιών παραθύρων,
θ) κλοπαί δι’ άποσπάσεως ή θραύσεως υαλοπινάκων θυρών ή παραθύρων, ι) κλοπαί διά ρήξεως
τοϋ κλείθρου τής σιδηράς έσχάρας τών υπογείων ή δι’ εκσκαφής υπονόμων, ια) κλοπαί διά ^ρήξεως
εις έκκλησίας, ιβ) ψευδοδιαρρήξεις, ιγ) διαρρήξεις χρηματοκιβωτίων.
60) Κλοπαί δι’ άναβάσεως.
61) Κλεπταποδόχοι.
62) Γενικά περί άπατεώνων καί κατηγορία’, αύτών. ’Απατεώνες διά τραπεζιτικών καί
χρηματιστηριακών πράξεων.

63) ’Απατεώνες φέροντες ψευδείς τίτλους μεγιστάνων ή άλλων ήγεμονικών άξιωμάτων.
’Απατεώνες διά τής ψευδοϋς ίδιότητος : Ή το ι ύπό τό πρόσχημα : α) Είσπράκτοοος Εταιρίας
ηλεκτρισμού, άεριόφωτος ή ύδάτων, β) δημοσίου είσπράκτορος, γ ) υπαλλήλου ή φύλακος φυ
λακών, δ) υπηρέτου ή έμπορούπαλλήλου, ε) πελάτου, στ) έρανιστοΰ φιλανθρωπικών ιδρυμά
των, ζ) δημοσιογράφου, η) δημοσίου υπαλλήλου, θ) συγγένειας προς 'Υπουργούς κλπ. ι) ναυ
τικού, ια) έμπόρου, ιβ) μεσάζοντος.
64) ’Απατεώνες διά διαφόρων μεθόδων : ’Ή τοι διά τής μεθόδου : α) Έκδόσεως τραπεζι
τικών επιταγών, β) τών γραμματοσήμων, γ) τής προσφοράς θέσεως, δ) συστάσεως έταιρείας,
ε) χρηματιστηριακών τεχνασμάτων, στ) προσφοράς δανείων, ζ) είσπράξεως έπισφαλών χρεών,
η) χρηματοδοτήσεως εφευρέσεων, θ) έκχωρήσεως οικοπέδων, ι) τοϋ τηλεγραφήματος, ια) τής
φωτογραφίας, ιβ) τής χρήσεως αύτοκινήτου, ιγ) διαθέσεως εισιτηρίων φιλανθρωπικών έορτών,
ιδ) τοϋ κεκρυμμένου θησαυρού, ιε) τής μνηστείας καί τοϋ γάμου, ιστ) φυλάξεως χρημάτων, ιζ)
τής πωλήσεως λαθραίων δήθεν υφασμάτων, ιη) τοϋ άπεσταλμένου, ιθ) τής δήθεν κληρονομιάς,
κ) ψευδοϋς παραγγελίας, κα) πωλήσεως σωτηρίων φαρμάκων (κομπογιαννΐται), κβ) έκπόσεως διαβατηρίων πρός μετανάστευσιν, κγ) εύρέσεως καί πωλήσεως ψευδών κοσμημάτων, κδ)
ιπποδρομιών, κι) δώρων ή πωλήσεως εις μικράς τιμάς διαφόρων ειδών, κστ) πωλήσεως δήθεν
άρχαιοτήτων ή σπανίων άντικειμένων.
65) ’Απατεώνες διά τής μεθόδου διαφόρων παιγνίων : α) άπατεώνες διά τής μεθόδου τού
παπά (παπατζήδες), β) άπατεώνες διά τής μεθόδου (καρυδάκια) δακτυλίθρας καί άλυσσίδος,
γ ) άπατεώνες διά τής μεθόδου χαρτοπαιξίας, δ) άπατεώνες διά τής μεθόδου κυβοπαιξίας, λοτα
ρίας, ρολίνας, μονά-ζυγά, σκοποβολής έπί περιστρεφομένου δίσκου κλπ.

β ) Πρακτική ’Αστυνομία
1)
Εισαγω γή είς την Πρακτικήν ’Αστυνομίαν. 2 ) Ύ πηρεσίαι ’Αστυνομίας καί καθήκοντα
αύτών. 3) Τομείς, σκοπιαί, δρομολόγια, άλλαγαί. 4) Καθήκοντα άστυφύλακος. 5) ’Εφόδια
άστυφύλακος. 6) Πρόληψις καί καταστολή κλοπών, σήμανσις καταστημάτων. 7) ’Ασθενείς καί
παθόντες έν όδώ ή δημοσίω τόπω, οίνόφλυγες. παράφρονες, δεόμενοι βοήθειας. 9) Δυστυχήματα
έν γένει. 9) Δυστυχήματα δι’ όχημάτων. 10) .Περί πτωμάτων άνθρώπων καί ζώων. 11) Περί
πυρκαΐκών. 12) Κυκλοφορία, έμπόδια, ρύθμισις κυκλοφορίας. 13) Περί δημοσίων συναθροίσεων
καί συγκεντρώσεων. 14) Περί πανικού. 15) Καθήκοντα ύπαρχ/κος καί άρχ/κος.

Σ Τ '. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1) Περί τής καθ’ ύλην άρμοδιότητος τοϋ Σώματος Ά σ τυν. Πόλεων (άρθρον 2 Κ .Ν. 2 4 5 8 /5 3 )
2 ) Περί κατατάξεως είς τό Ά σ τυ ν. Σώμα, ποοσόντων κλπ. υποψηφίων (άρθρον 34 Κ .Ν.
2 4 5 8 /5 3 ).
3) Περί εκτάκτων καί προσθέτων άστυφυλάκων-βοηθητικής ’Αστυνομίας γυναικών καί
διοικητικών υπαλλήλων (άρθρον 54 έως καί 56 Κ .Ν . 2 4 5 8 /5 3 ).

4) Περί άστυνομικοΰ συμβουλίου (άρθρα 67 έως καί 72 Κ.Ν. 2458/53) καί περί πειθαρ-
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χικοΰ συμβουλίου κατωτέρων άστυν. υπαλλήλων (άρθρα 73 έως καί 76 Κ. Ν. 2458/53).
5) Περί νοσηλείας καί άναρρωτικών άδειων άστυνομικών υπαλλήλων (άρθρα 84 έως καί
88 Κ.Ν. 2458/53).
6) Περί προαγωγών εις τον βαθμόν ύπαρχ/κος, άρχ/κος, Άνθ/μου καί Ύπαστυνόμου Β'
τάξεως (άρθρα 107 έως καί 112 Κ.Ν. 2458/53).
7) Περί πειθαρχικών διατάξεων άφορωσών άστυν. υπαλλήλους άρθρα 125 έως καί 140
Κ.Ν. 2358/53).
8) Περί διαθεσιμότητας (άρθρα 141 έως καί 144 Κ.Ν. 2458/53).
9) Περί ποινικών καί δικονομικών διατάξεων άφορωσών άστυν. υπαλλήλους (άρθρα 145
έως καί 154 Κ.Ν. 2458/53).
10) Περί ποινικών καί δικονομικών διατάξεων άφορωσών τό κοινόν (άρθρ. 155 έως καί
164 Κ.Ν. 2458/53).
11) Περί προσαγορεύσεως καί χαιρετισμού (άρθρ. 139 καί 144 Κ.Δ. 9/20-10-26 «Περί
Κανονισμού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων» καί ύπ’ άριθ. 42 /34 «Κανονισμός ’Αρχηγείου ’Α
στυνομίας Πόλ,εων», περί προσαγορεύσεως καί χαιρετισμού, ώς συνεπληρώθη καί έτροποπ. 1) διά
τοϋ άπό 14-2-1947 Κανονισμού καί 2) τών ύπ’ άριθ. 4879 Φ. 2/2 άπό 24-4-1936 καί 17289
Φ. 2/2 άπό 26-11-1954 διαταγών ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων).
12) Περί κλήσεως είς άπολογίαν καί διοικητικών άνακρίσεων (άρθρ. 169 έως καί 172
κωδ. Δ /τος 9/20-10-1926, «Περί Κανονισμού τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πάλεοιν», ώς έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν διά τοϋ άπό 22-1-1953 Β.Δ. καί άρθρου 218 Κ .Π .Δ .).
13) Περί άδειών άστυνομικών υπαλλήλων (άρθρ. 188 κωδ. Δ/τος 9-20-10-1926 «περί
Κανονισμού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων»),
14) Π ερί εισόδου άστυν. ύπαλλήλ.ων είς τά δημόσια κέντρα, θεάματα, κέντρα διασκεδάσεως καί παρόμοια δημοσία κέντρα. (Κανονισμός ’Αρχηγείου ‘Αστυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. 5/1953).
15) Περί ύπηρεσίας έν τώ Ιπποδρόμιο Φαλήρου. (Κανονισμός ’Αρχηγείου Άστυν. Ν',
λέων ύπ’ άριθ. 11/1934).
16) Περί άπαγορεύσεως έγγραφης είς συλλόγους καί σωματεία. (Κανονισμός ’Αρχηγείου
Άστυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. 15/1934).
17) Περί μεταγωγής κρατουμένων καί καθηκόντων συνοδών. (Κανονισμός ’Αρχηγείου Ά 
στυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. 12/1934).
18) Περί κρατουμένων καί κρατητηρίων έν τοϊς Άστυν. Καταστήμασι. (Κανονισμός Α ρ 
χηγείου Άστυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. 13/1934).
19) Περί της έσωτερικής τάίεως καί καθαριότητος έν τοϊς άστυν. καταστήμασι. (Κανονι
σμός’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. 33/1934, ώς έτροποποιήθη δι’ ύπ’ άριθ. 13749 Φ.
14/2 άπό 9/7-10-1946 καί 9517 Φ. 133 άπό 8-5-1952 διαταγών ’Αρχηγείου’Αστυνομίας Πόλεων).
20) Περί όπλοφορίας, χρήσεως όπλου καί ράβδου ύπότών άστυν. ύπαλλήλων. (Κανονισμός
’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. 36/1934, ώς έρροποπ. διά τοϋ άπό 15 ’Ιουλίου 1941 Κα
νονισμού, κοινοποιηθέντος διά της ύπ’ άριθ. 5299 Φ. 27/I άπό 20-7-1941 διαταγής Αρχηγείου
Άστυν. Πόλεων).
21) Περί πειθαρχικής δικαιοδοσίας καί περί τρόπου ύποβολής καί έξετάσεως αιτήσεων
καί παραπόνων άστυν. ύπαλλήλων. (Κανονισμός ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. 37/1934).
22) Περί στολής καί ειδικών τινών ύποχρεώσεων τών έν στολ.ή καί πολιτική περιβολή
άστυνομικών ύπαλλήλων. (Κανονισμός ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων ύπ’άριθ. 42/1934 (άρθρα 1,
7, 8, 9, 10,11 καί 12, ώς έτροποπ. δι’ ύπ’ άριθ. 4123/7519 άπό 30-8-1940 διαταγής Υπουργείου
’Εσωτερικών, κοινοποιηθείσης δι’ ύπ’ άριθ. 10851 Φ. 73/10 άπό 1-9-1940 όμοιας Αρχηγείου ’Α
στυνομίας Πόλεων).
23) Περί κανονισμοϋ τηρήσεως ύπηρεσιακών βιβλίων. (Κανονισμός ’Αρχηγείου Άστυν.
Πόλεων ύπ’ άριθ. 48/1945 άρθρ. 11 έως 23 καί 26 έως 47).
24) Περί προσκλήσεως ιδιωτών είς τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας. (Κανονισμός Αρχηγείου
Αστυνομίας Πόλεων ύπ’ άριθ. 61/1952).
25) Περί παρανόμων συγκεντρώσεων καί τρόπου διαλύσεως αύτών. (Κανονισμός Α ρχη 
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων ύπ’ άριθ. 61/1952).
Έ ν Άθήναις ττ) 5 ’Ιουνίου 1958
Ό 'Υφυπουργός
ΕΥΑΓ. Κ ΑΛΑΝ ΤΖΗ Σ

6052

Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων διά Σχολήν Άρχιφυλάκων

Β'. ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(Εγκύκλιος ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων 6905/250/1/20-5-58)
Α'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Έκθεσις ιδεών έπΐ γενικού θέματος, διδομένου διά λίαν περιληπτικού τίτλου, πρός διαπίστωσιν τών γραμματικών γνώσεων τού υποψηφίου, τού τρόπου χρήσεως της γλώσης, άπό άπόψεως όρθογραφίας, συντοικτικού άκριβείας και εύχερείας διατυπώσεως τών διανοημάτων αύτοϋ.
Β'. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
1 ) 'Ορισμός καί διαίρεσις τού Ποινικού Κώδικος. 2 ) Χρονικά καί τοπικά δρια ισχύος τών
ποινικών νόμων. 3) Τό έγκλημα. 4) 'Ο άδικος τής πράξεως χαρακτήρ-Λόγοι αϊροντες τό άδικον.
5) Ό κατα>.ογισμός της πράξεως. 6) Υποκειμενική ύπαιτιότης. 7 } Τά στάδια πραγματώσεως
τού έγκλήματος. 8) Συμμετοχή εις τό έγκλημα. 9) Συρροή καί υποτροπή. 10) 'Ο έγκληματίας
καί αί κατ’ αυτού κυρώσεις. 11) Λόγοι έξαλείφοντες τό άξιόποινον. 12) Είσαγωγικαί τινες παρα
τηρήσεις έπί τών κατά τού άτόμου εγκλημάτων. 13) ’Εγκλήματα κατά της ζωής. 14) ’Εγκλή
ματα κατά τής σωματικής άκεραιότητος. 15) ’Εγκλήματα κατά τής προσωπικής έλευθερίας.
16) ’Εγκλήματα κατά τών ήθών. 17) ’Εγκλήματα περί τον γάμον καί τήν οικογένειαν. 18) ’Ε γ
κλήματα κατά τής τιμής. 19) ’Εγκλήματα κατά τής Ιδιοκτησίας. 20) Εγκλήματα κατά περιου
σιακών δικαίων. 21) ’Επαιτεία καί άλητεία. 22) Ποια τά κατά τού κοινωνικού συνόλου εγκλήματα.
23) Προσβολαί κατά τής πολιτειακής έξουσίας. 24) ’Επιβουλή τής δημοσίας τάξεως. 25) ’Επι
βουλή τής θρησκευτικής ειρήνης. 26) ’Εγκλήματα περί τό νόμισμα. 27) ’Εγκλήματα περί τά
υπομνήματα. 28) ’Εγκλήματα περί τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης. 29) ’Εγκλήματα περί τήν
υπηρεσίαν. 30) Κοινώς έπικίνδυνα έγκλήματα. 31) Γενικαί περί πταισμάτων διατάξεις. 32) Ευ
θύνη διά πταίσματα άλλου. 33) Υπότροποι ή καθ’ έξιν πταΐσται. 34) Τά σπουδαιότερα τών καθ’
έκαστον πταισμάτων, ήτοι : παράνομος άσκησις έπιτηδεύματος, πρόκλησις ανησυχίας, διατάραξις ήσυχίας, ΰπέρβασις νυκτερινής ώρας, παράβασις περί τά δημόσια θεάματα, παραβάσεις
διατάξεων περί τών οδών, παραβάσεις διατάξεων περί αίγιαλών, έπικίνδυνος εις τήν υγείαν συνά
φεια, παράβασις διατάξεων περί νεκρών, παράβασις διατάξεων περί καθαριότητος, ρύπανσις,
παραβάσεις διατάξεων περί κυκλοφορίας, παράνομος κατασκευή εκρηκτικών ύλών, παράβασις
οικοδομικών διατάξεων, πρόκλησις κινδύνου διά ζώων. Παραλείψεις περί τήν φύλαξιν φρεάτων
κλπ., παοαμέλησις έποπτείας παραφρόνων, άρνησις ιατρών, παραμέλησις άναγγελίας εύρέσεως
νεκρού, παράλειψις τής άναγγελίας ξένων, παράνομος κατασκευή κλειδών κλπ., παραβάσεις περί
τά μέτρα καί σταθμά, άρνησις παραδοχής νομισμάτων, παράνομος κατασκευή ιδιωτικών σφρα
γίδων καί γενικά περί παραβάσεως άστυνομικών διατάξεων.
Γ '. ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ) 'Ορισμός καί σκοπός ποινικής Δικονομίας. Ποια κρατικά όργανα λαμβάνουν μέρος εις
τήν άνακάλυψιν, δίωξιν καί τιμωρίαν τών δραστών τών έγκλημάτων. ’Αστυνομικά όργανα. Άνακριτικοί υπάλληλοι. Κατηγοροΰντα όργανα.
2) Περί δικαστηρίων γενικώς. 'Ορισμός καί διάκρισις ποινικών δικαστηρίων. Κοινά ποι
νικά δικαστήρια. Συγκρότησις καί άρμοδιότης αύτών. Ειδικά ποινικά δικαστήρια, συγκρότησις
καί άρμοδιότης αύτών.
3) Στρατιωτικοί. Στρατιωτικά δικαστήρια. Ποιοι θεωρούνται ώς στρατιωτικοί. Ποιοι
είναι οί ’Αξιωματικοί καί ποιοι οί όπλϊται τών όπλων καί Σωμάτων. Ποια είναι τά Στρατιωτικά
δικαστήρια, πώς συγκροτούνται καί ποιους δικάζει έκαστον τούτων. Στρατιωτικοί έν ένεργεία
καί άπόντες. Πού δικάζονται οί έν ένεργεία στρατιωτικοί. Πού δικάζονται οί άπόντες στρατιωτι
κοί καί πού οί τής Χωροφυλακής. Συναιτιότης στρατιωτικών καί ιδιωτών.
4) Τρόποι διώξεως έγκλημάτων. Μηνύσεις. Δίωξις έγκλημάτων.'Ορισμός καί είδη μηνύ
σεων. Δημοσία καί ιδιωτική μήνυσις. 'Υποδείγματα έκθέσεων μηνύσεων.
5) Κ ατ’ έγκλησιν διωκόμενα έγκλήματα, Αύτόφωρον έγκλημα. Έ γκλη σ ις. Έ γκλήματα
διωκόμενα μόνον κατόπιν έγκλήσεως τού παθόντος. Π ότε τό έγκλημα θεωρείται αύτόφωρον.

6) Περί συλλήψεως. Γενικά. Σύλληψις καί ένέργειαι έπί αύτοφώρου πταίσματος. Ποια
πρόσωπα δέν έπιτρέπεται νά όδηγώνται εις τό αύτόφωρον Πταισματοδικεϊον καί διατί; Ποια δεν
πρέπει νά όδηγώνται εις αύτό έκ λόγων σκοπιμότητος. Περί έκδικάσεως πταισματικών παραβά
σεων, α) τών περί κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων διατάξεων έν Άθήναις, β) σχετικώς μέ τά
καθίσματα καί τά εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων καί γ) τών έπ’αύτοφώριρ άγροτικών άδικημάτων.
Ένέργειαι έπί πταίσματος μή καταληφθέντος έπ’ αύτοφώρω.
7) Πλημμελήματα-Κακουργήματα. Ένέργειαι έπί αύτοφώρου πλημμελήματος ή κακουρ
γήματος. Προανάκρισις. Έκθεσις βεβαιώσεως πλημμελήματος έπ’ αύτοφώρω. Ένέργειαι έπί μή αύ
τοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος.
8) Τίτλοι συλλήψεως. Σύλληψις δυνάμει: α) έντάλματος συλλήψεως, βουλεύματος δικα
στικού Συμβουλίου, έντάλματος βιαίας προσαγωγής, άμετακλήτου καταδικαστικής άποφάσεως
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ποινικού δικαστηρίου, άποφάσεως περί έκτοπίσεως, άποφάσεως περί άπελάσεως αλλοδαπού, αίτήσεως αρμόδιας αρχής καί εντάλματος προσωπικής κρατήσεως.
9) Σύλληψις ώρισμένων κατηγοριών προσώπων, ήτοι : Βουλευτών, στρατιωτικών γενικώς,
άστυνομικών ’Αστυνομίας Πόλεων, άνηλίκων, σιδηροδρομικών καί τροχιοδρομικών υπαλλήλων,
άσθενών, παραφρόνων, μεθυσμένων κλπ., καί προς έξακρίβωσιν ταυτότητος ή πρός πρόληψιν
εγκλήματος, δυστυχήματος ή διαταράξεως τής τάξεως.
10) "Ελληνες καί άλλοδαποί μη συλλαμβανόμενοι έν Έλλάδι. Ποιοι έκ τών 'Ελλήνων καί
πότε δέν έπιτρέπεται να συλληφθοϋν καί δικασθοϋν έν 'Ελλάδι. Ποιοι έκ τών ’Αλλοδαπών δέν
επιτρέπεται να συλληφθοϋν καί δικασθοϋν έν Έλλάδι. Προνόμια τών άνωτέρω άλλοδαπών, ένέργειαι έπί τών έγκλημάτων αύτών.
11) Σύλληψις προξένων, προνόμια αύτών. Σύλληψις άλλοδαπών στρατιωτικών γενικώς.
Σύλληψις άνδρών αλλοδαπού έμπορικοΰ πλοίου καί άεροπλάνου. Σύλληψις έντός ώρισμένων κατα
στημάτων καί πλοίων.
12) Πού καί πότε άπαγορεύεται γενικώς ή ένέργεια συλλήψεως είς τα κατώτερα άστυνομικά όργανα. Τηρητέοι κανόνες κατά τήν ένέργειαν συλλήψεως.
13) Έρευναι κατ’ οίκον-είς κέντρα-σωματική. Κατ’ οίκον έρευνα. Είσοδος, σύλληψις,
έρευνα έντός δημοσίων κέντρων καί γραφείων. Σωματική έρευνα.
14) ΙΙειστήρια-Κατάσχεσις αύτών. 'Ορισμός πειστηρίων. Τί συγκεκριμένος πρέπει νά
κατάσχεται έπί έκάστου έγκλήματος. Κράτησις αύτοκινήτων, ένεκα θανατώσεως ή σωματικής
βλάβης προσώπου δι’ αύτών.
15) Περί έγκληματολογικής σημάνσεως καί προφυλακίσεως του κατηγορουμένου.
16) Ποινικά δικόγραφα-’Επίδοσις αύτών. Είδη ποινικών δικογράφων. "Οργανα καί τρόποι
έπιδόσεως ποινικών δικογράφων.
17) Έπίδοσις είς χεϊρας τοΰ πρός δν ή έπίδοσις. Έπίδοσις είς χεϊρας τών συνοίκων ή ύπηρετών ή θυρωρών τής οικίας. Θυροκόλλησις έγγράφου. Έπίδοσις είς κατάστημα ή γραφεΐον.
Έπίδοσις είς ξενοδοχεϊον ή οίκοτροφεϊον. Έπίδοσις είς στενούς συγγενείς ή πρός τόν Δήμαρχον
ή Πρόεδρον Κοινότητος ή πρός τόν 'Ιερέα τής ένορίας.
18) Είδικαί περιπτώσεις έπιδόσεως. Άνακοίνωσις τοΰ περιεχομένου τοΰ έπιδιδομένου
έγγράφου καί σημείωσις έπ’ αύτοϋ τής χρονολογίας καί τοΰ τόπου έπιδόσεως. Κοινοποίησις έγγράφων. Προθεσμίαι έπιδόσεως. Πίναξ προθεσμιών πρός έμφάνισιν τοΰ διαμένοντος. ’Εμπρόθε
σμος καί έκπρόθεσμος έπίδοσις. Παραβάσεις περί τήν έπίδοσιν.
19) Περί άποδείξεως καί άποδεικτίκών μέσων γενικώς.
20) Τά καθ’ έκαστον (αποδεικτικά μέσα, ήτοι : Ένδείξεις-Αύτοψία-Πραγματογνωμοσύνη'Ομολογία κατηγορουμένου καί δικαιώματα αύτοΰ-Μάρτυρες.
21) Ποια πρόσωπα δέν έξετάζονται ώς μάρτυρες έπί ώρισμένων θεμάτων. Ποιοι μάρτυρες
δικαιούνται νά άρνηθώσι τήν μαρτυρίαν των ώς πρός παν ζήτημα. Ποίων μαρτύρων δύναται νά
άπόσχη τής έξετάσεως ό άνακριτικός υπάλληλος. Ποιοι μάρτυρες έξετάζονται οίκοι. 'Ορκωμο
σία μάρτυρος. Ποιοι μάρτυρες έξετάζονται ανωμοτί. 22) Έγγραφα, διερμηνεύς.
Δ '. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
α) ’Επιστημονική ’Αστυνομία
1) Γενικά καί ειδικά προσόντα άστυνομικών άσφαλείας. 2) Είδίκευσις είς τό έγκλημα.
3) Πράκτορες άσφαλείας, (Πληροφοριοδόται) καί χρησιμοποίησις αύτών. 4) Έπιτήρησις ύπόπτων οίκιών-κέντρων-καταστημάτων-γραφείων κλπ. Τ ) Παρακολούθησις υπόπτων άτόμων.
6) Έρευναι ε,ίς οικίας -καταστήματα-γραφεΐα κλπ. 7) Σωματικαί έρευναι. 8) ’Εγκλήματα άναρχικών καί κομμουνιστών. 9) Υποχρεώσεις πολιτών καί καθήκοντα άστυνομικών εύρισκομένων
τό πρώτον είς τόν τόπον τοΰ έγκλήματος. 10) Αύτοψία ή έξερεύνησις τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος.
11) ’Αποτυπώματα ποδών καί ίχνη βημάτων. 12) ’Αποτυπώματα ποδών ζώων, τροχών, ράβδων,
ξιφών κλπ. 13) ’Αποτυπώματα όδόντων καί όνύχων. "Ιχνη υπολειμμάτων ύπό τούς όνυχας καί
ίχνη κονιορτοΰ ή άλλων ούσιών έπί τών ένδυμάτων. 14) ’Αποτυπώματα διαρρηκτικών έργαλείων.
15) Περί κηλίδων αίματος. 16) Περί τριχών. 17) Περί κηλίδων σπέρματος, κηλίδων τροφών,
έμεσμάτων, σιέλων, οΰρων κλπ. 18) ’Απαγχονισμός καί ίχνη αύτοΰ. 19) Στραγγαλισμός καί
ίχνη αύτοΰ. 20) Πνιγμός καί ίχνη αύτοΰ. 21) Φαρμακε.α καί ίχνη αύτής. 22) ’Εμπρησμοί καί
ίχνη αύτών. 23) Παραχάραξις καί κιβδηλεία μεταλλικών νομισμάτων. 24) Παραχάραξις χαρτο
νομισμάτων καί άλλων άξιών. 25) Τρόπος κυκλοφορίας παρακεχαραγμένων νομισμάτων. 26) Τρό
πος δακτυ ·,οσκοπήσεως καί χρησιμοποιούμενα μέσα. 27) Τρόπος μεταφοράς άντικειμένων, έπί τών
οποίων ύπάρχουν δακτυλικά άποτυπώματα. 28) Κλέπται έκ θυλακίων (λωποδϋται). Γενικαί παρατηρήσεις-διάλεκτοι λωποδυτών-έξάσκησις καί τρόπος συνεργασίας των). 29) Λωποδϋται διά
τής μεθόδου τής ψαλίδος καί χρήσεως προκαλύμματος (μπουζουριέρας). Λοπωδΰται διά τής με
θόδου τής έγχειρήσεως. 30) Λωποδϋται διά τής μεθόδου τής συγκρούσεως (τρακαδόροι). Μικρολωποδΰται άγορών καί πάρκων (ψειρήδες-ψαράδες, ή άλεποΰδες). Λωποδϋται διά τής μεθόδου
τοΰ έναγκαλισμοΰ. 31) Λωποδϋται έκ θυλακίου παντελονίων (παντελονάδες). Λωποδϋται είς
αμαξοστοιχίας. Λωποδϋται διά βιαίας άφαιρέσεως τών τσαντών (τσαντάδες ή άρπάχτες). Λωπο-
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,δΰται βαρυτίμων καρφίδων, κοσμημάτων καί πολυτίμων λίθων. 32) Λωποδΰται διά τής μεθόδου
άνευρέσεως χρημάτων (Μανιταριτζήδες). 33) Κλέπται κοσμηματοπωλείων. 34) Κλέπται ξενο
δοχείων ύπνου. 35) Γενικαί παρατηρήσεις περί των διαρρηκτών καί τοϋ τρόπου δράσεως αυτών
(εϊδίκευσις διαρρηκτών-πρωτόπειροι διαρρήκται-πεπειραμένοι διαρρήκται-συμμορίαι (σπεΐραι)
διαρρηκτών). 36) Περί διαρρηκτικών έργαλείων, μεταφοράς τούτων καί φωτιστικών μέσων.
37) Είδη διαρρήξεων. 38) Κλεπταποδόχοι. 39) Απατεώνες διά τής ψευδοϋς ίδιότητος. 40) ’Απα
τεώνες διά διαφόρων μεθόδων. 41) ’Απατεώνες διά τής μεθόδου διαφόρων παιγνίων.
β) Πρακτική ’Αστυνομία
1) Εισαγωγή είς τήν Πρακτικήν ’Αστυνομίαν. 2) 'Τπηρεσίαι ’Αστυνομίας καί καθήκοντα
αυτών. 3) Τομεις-Σκοπιαί-Δρομολόγια—Άλλαγαί. 4) Καθήκοντα άστυφύλακος, ύπαρχιφύλακος
καί άρχιφύλακος. 5) ’Εφόδια άστυφύλακος. 6) Πρόληψις καί καταστολή κλοπών-Σήμανσις κα
ταστημάτων. 7) ’Ασθενείς καί παθόντες έν όδφ ή δημοσίω τόπω-οΕνόφλυγες-παράφρονες-δεόμενοι βοηθείαε. 8) Περί δυστυχημάτων. 9) Δυστυχήματα δι’ όχημάτων. 10) Περί πτωμάτων άνθρώπων καί ζώων. 11) Περί πυρκαϊών. 12) Κυκλοφορία-έμπόδια-ρύθμισις κυκλοφορίας. 13) Περί
δημοσίων συναθροίσεων καί συγκεντρώσεων. 14) Περί πανικού. 15) Υπηρεσιακά άστυν. βιβλία.
Ε '. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1) Γενικά περί ’Αστυνομίας Πόλεων. 2) 'Ιεραρχία καί σύνθεσις ’Αστυνομικών Υπηρεσιών.
3) Έκπαίδευσις τοϋ προσωπικού τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων-Άστυνομικαί
Σχολαί (’Αστυφυλάκων, Άρχιφυλάκων, ‘ϊπαστυνόμων Β' τάξεως.
4) Δικαιοδοσία ’Αστυνομίας Πόλεων καί άρμοδιότης τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος-Σχέσεις
’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής—Άρμοδιότης Β. Χωροφυλακής είς άς πόλεις άσκεΐ άστυνομικά
καθήκοντα τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
5) Ίδιότης άστυνομικών καί θεμελιώδη καθήκοντα αύτών. Γενικά καθήκοντα καί υπο
χρεώσεις τούτων. 6) Υπηρεσία γυναικών άστυνομικών-Πρόσθετοι άστυφύλ.ακες.
7)
Περί προαγωγών γενικώς. Προαγωγαί είς τδν βαθμόν τοϋ Ύπαρχιφύλακος, Ά ρχιφύλακος, Άνθυπαστυνόμου καί Ύπαστυνόμου Β' τάξεως. Άπαιτούμενος πρός προαγωγήν χρό
νος υπηρεσίας. 8) Υπηρεσιακά Συμβούλια. Συμβούλιον ’Αρχηγών καί ’Αστυνομικών Διευ
θυντών Α' τάξεως, ’Αστυνομικόν καί Πειθαρχικόν (κατωτέρων άστυνομικών υπαλλήλων).
9)
Περί πειθαρχίας καί πειθαρχικών παραπτωμάτων. Παραγραφή πειθαρχικών παρα
πτωμάτων. Σχέσεις πειθαρχικής πρός ποινικήν δίωξιν.
10) Περί πειθαρχικών διατάξεων. ΠειθαρχικαΙ ποιναί. Παρά ποιων έπιβάλλονται αυται.
Συνέπειαι πειθαρχικών ποινών άργίας διά πρόσκαιρου παύσεως καί άργίας δι’ άπολύσεως. ’Επί
ποίων παραπτωμάτων έπιβάλλονται αί ποιναί τής άργίας καί οριστικής άπολύσεως.
11) Περί πειθαρχικού έλέγχου. Διαδικασία επιβολής πειθαρχικοίν ποινών. Ά σ κ η σ ις πει
θαρχικής έξουσίας. Έ παύξησις ή μείωσις ποινών.

12) Διοικητική άνάκρισις. Σκοπός ταύτης καί δικαιώματα τοϋ ύπό άνάκρισιν υπαλλήλου.
13) Περί διαθεσιμότητος. Συνέπειαι θέσεως είς διαθεσιμότητα άστυνομικοΰ υπαλλήλου—
Μόνιμος διαθεσιμότης. 14) Γάμος καί μνηστεία άστυνομικών υπαλλήλων (κατωτέρων).
15) Περί τοποθετήσεων, μεταθέσεων καί μετακινήσεων (προσωρινών) άστυνομικών.
16) Παραιτήσεις—Απολύσεις—"Οριον ήλικίας-Έπαναδιορισμός άστυνομικών υπαλλήλων.
17) Ά δειαι άστυνομικών (κανονική-Ικτακτος-άναρρωτική).
18) Περί υγειονομικής υπηρεσίας τοϋ Σώματος τής Άστυν. Πόλεων καί νοσηλείας άστυ
νομικών υπαλλήλων. 19) Ποινικαί διατάξεις άφορώσαι άστυνομικούς. Πειθαρχικά παραπτώματα
άποτελοΰντα καί ποινικά αδικήματα. Ποινικαί διατάξεις τοϋ ’Οργανισμού τοϋ Άστυνομικοΰ Σώ 
ματος άφορώσαι τό κοινόν. 20) Περί άπαγορεύσεως συμμετοχής εΕς πολιτικάς διαμάχας καί
εγγραφής είς Συλλόγους καί Σωματεία τών άστυνομικών υπαλλήλων. 21) Περί τών χορηγου
μένων αμοιβών παρεχομένων άποζημιώσεων καί άπονεμομένων μεταλλίων είς τούς άστυνομικούς υπαλλήλους.
22) Ίματισμός-Όπλισμός καί έξάρτησις-Στρατωνισμός καί έστίασις άστυν. ύπαλλήλων.
23) Κανονισμοί ’Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων περί: 1) Προσαγορεύσεως καί χαιρε
τισμού, 2) άναφορών-αίτήσεων καί παραπόνων άστυνομικών ύπαλλήλων, 3) στολής Άρχιφυλάκων, Ύπαρχιφυλάκων καί Αστυφυλάκων, 4) τών ειδικών ύποχρεώσεων τών έν στολή καί πολι
τική περιβολή άστυνομικών ύπαλλήλων, 5) εισόδου άστυνομικών ύπαλλήλων είς δημόσια θεάματα,
6)ήμερησίας καί διημέρου άναπαύσεως, 7) ύπηρεσίας έν τώ Ίπποδρόμψ Φαλήρου, άπαγορεύ
σεως κατοχής βιβλίων κλπ. κατά τάς έξετάσεις, 9) έσωτερικής τάξεως καί καθαριότητος έν τοϊς
Άστυν. Καταστήμασι, 10) δελτίων ταυτότττος άστυνομικών ύπαλλήλων, 11) μεταγωγής κρα
τουμένων καί καθηκόντων συνοδού καί 12) όπλοφορίας, χρήσεως όπλου καί αστυνομικής ράβδου
ύπό άστυνομικών ύπαλλήλων.
Έ ν Άβήναις τη 20 Μαΐου 1958
Ό 'Αρχηγός
Ν. ΚΟΚΚΙΝΟ Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οΐ : 'Υπαστυνόμος Α' κ. Καρκούλιας Γεώργιος, Άνθυπαστυνόμος κ. Μητρόπουλος Ή λ ία ς καί οΐ άστυφύλακες:
Σταμπουλόπουλος Γεώργιος καί Κόντης Νικόλαος.
*
* *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟ Μ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

V

Διδακτική πάντα, εύχάριστη, ψυχαγωγική, άλλα καί απαλή καί πολιτισμένη
ή ’Εκπομπή της ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζει μέ μεγάλη επιτυχία τά όμορφα
ραδιοφωνικά της προγράμματα, άνάμεσα σέ συγκινητικές έκδηλώσεις θαυμασμού
καί άγάπης των χιλιάδων άκροατών της.
*
—Μέ εικόνες άπ’ τό δειλινό καί τή φύση άνοιξε καί έκλεισε το πρόγραμμα της
11/6/58, πού τό αποτελούσε μια λογοτεχνική πρόζα γύρω άπό τή ζωή καί τά προβλήματά της. Στήν εκπομπή αυτή μετεδόθη ένα πλούσιο κι’ ενδιαφέρον άστυνομικό
ρεπορτάζ άπό όλο τον κόσμο καί καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ
θέματα γενικωτέρου κοινωνικού ένδιαφέροντος. Μετεδόθησαν έπίσης έλαφρά Ε λ λ η 
νικά καί δημοτικά τραγούδια, κατ’ έκλογήν των άκροατών.
*

—Σ τά πεπραγμένα καί τήν ιστορία της ’Αστυνομικής Ε κπομπής ήταν αφιε
ρωμένο τό πρόγραμμα της 18/6/58, πού άνοιξε κι’ έκλεισε μ’ ένα φανταστικό ταξίδι
στή φύση καί μέ γλυκειά κινηματογραφική μουσική υπόκρουση. *Η εκπομπή αύτή
συγκίνησε καί ενθουσίασε ξεχωριστά χάρις στον απαλό ρυθμό της καί τά ρωμαντικά
σκίτσα της, έλαβε δέ μέρος σ’ αυτήν ολόκληρη ή όνομαστή ορχήστρα τού Μαέστρου
Γιώργου Μουζάκη, ή Ρένα Βλαχοπούλου, ή Λάουρα, τό τρίο Μπελκάντο καί τό τρίο
Καντσόνε. Ή ζωντανή αυτή εκπομπή πρόσθεσε μιά άκόμα καλλιτεχνική επιτυχία
της ’Αστυνομικής Σχοής.
*

(Κείμενα, έπιμέλεια κλπ. : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυ
νομικής Σχολής. Δίσκοι έκ τού κατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου.
Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).
***

Δ ΙΟ ΡΘ Ω ΣΙΣ ΠΑΡΑ Λ ΕΙΨ ΕΩ Ν
Εις τό προηγούμενον τεύχος μας καί εις τήν στήλην «ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΩΝ» παρελείφθη έκ παραδρομής ή άνάγραφή τού ονόματος τού 'Υπαστυνόμου
Α ' κ. Κατσιμπάρου Σωτηρίου, εις δν άπενεμήθη έπαινος μετά τών συναδέλφων
κ.κ. Παπαϊσιδώρου καί Λεμονή διά τήν αύτήν αιτίαν.

V

