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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 'Α στυνομικό? Δ ιευθυντή? Α'
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, Μηχανικό?—Τοπογράφο?
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Δ ιευθυντή? Β'
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Ιατρό?
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Ά ρ χ ιφ ύλ α ξ
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ ιευθυντή? Υ π ο υρ γ ε ίο υ  Δ ικαιοσύνη?
ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Υ φ η γ η τή ?  Π ανεπιστημ ίου 
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητή? Π ανεπιστημίου 
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Κ αθηγητή? Π ανεπιστημίου
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, τ .  Έ φέτη?, Γεν. Γραμμ. 'Ελλ. Έ . Π. Δ .—Μέλο? Δ . Σ. τή? Δ.Ε.Π. Δ. 
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ε ίσαγγελεύ?
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Α στυνόμο? Β'
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ύ παστυνό μ ο? Α’
ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τ .  ’Αστυνόμο? Α'
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Κ αθηγητή? Π ανεπιστημ ίου 
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Κ αθηγητή? Π ανεπιστημίου 
ΚΑΥΑΣΚΗΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ, ’ Ιατροδικαστή?
ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή? ’Αμερικάνικου Κολλεγίου ’Ελληνικού 
ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ιστορικό?
ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ .  ’Α ρχηγό? ’Α στυνομία? Πόλεων 
ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ . ‘Αρχηγό? ’Α στυνομία? Πόλεων 
ΚΟΡΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, τ . ’Αστυνομικό? Δ ιευθυντή?—Δικηγόρο?
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνομικό? Δ ιευθυντή? Α'
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Α στυνόμο? Β'
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ’Αστυνόμο? Β’
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύ παστυνόμο? Α’
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Ύ πα στυνό μ ο ? Α'
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύ πα στυνό μ ο? Α'
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ .  ’Αρχηγό? ’Αστυνομία? Πόλεων
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ, Ά ρ χ ιτέκ τω ν
ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύ πα στυνό μ ο ? Α’
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβουλο? ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Δ /τωρ Δικαίου 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, Δ ιευθύντρ ια Υ π ο υρ γ ε ίο υ  Δ ικαιοσύνη?
ΜΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμο? Α'
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, Λ ογοτέχνι?
ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ύ παστυνόμ ο? Α'
ΝΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύ παστυνόμ ο? Β'
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ ιευθυντή? Γενικού Χημείου το ύ  Κρότου? 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή? ’Εγκληματολογία? καί Σωφρονιστική? 
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Κ αθηγητή? Δ ικαστική? Γραφολογία? 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ’ Ιατρό?
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ύ πα στυνό μ ο? Α'
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ’Αστυνόμο? Β'
ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ά ρ χ ιφ ύλα ξ  
ΡΑΤΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ύ παστυνόμ ο? Β'
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητή? Π αντείου-Σύμβουλο? Έ πικρατεία? 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητή? Π ανεπιστημίου 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κ αθηγητή? Ά ν ω τ ά τ η ?  ’Εμπορική?
ΣΚΟΥΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρο? Σ υλλόγου ’Α θηναίων 
ΣΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, Τμηματάρχη? Ε.Ι.Ρ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ά ρ χ ιφ ύλαξ  
ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ά ντε ισ α γγελεύ?  Ά ρείου  Π άγου
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρο? τή ? ’Ελληνική? ‘Εταιρεία? Υ υχ ικώ ν ’Ερευνών 
ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ’ Ιατρό?—Πρόεδρο? ‘Εταιρία? Κοινωνική? ’Α λλη λεγγύη? 
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνομικό? Δ ιευθυντή? Α'
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνόμο? Α'
ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ .  Γυμνασιάρχη?
ΧΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Φ οιτητή? Νομική?
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕΡΙΜΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ -  ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
διευθυντής; συντάξεως: νικολαος οθ. αρχιμανδρίτης;
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ I. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 11 (ΤΕΩΣ ΝΕΙΓΥ 17), ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-202
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1958)

Ύπό κ. Ν, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ , Άστυν. Δ/ντοΰ Α' 
(Συνέχεια  άπό τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

VI. ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1944

Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ

194. —Ά νασνγκρότησ ις κα ί κ ινητοποίησ ις των αστυνομικών δυ

νάμεων γ ια  την άποκατάστασ ι τής τάξεως και Ασφα
λείας.

195. —Σύλληψις τών εγκληματιών κομμουνιστών.

194. Άνασυγκρότησις και κινητοποίησις τώ ν αστυνομικών δυνά
μεων για τήν άποκατάστασι τής τάξεως καί ασφαλείας.

"Οταν στις 5 ’Ιανουάριου 1945 οί κομμουνισταί έξεδιώχθησαν από τήν πρω
τεύουσα καί ουσιαστικά αιχμαλωτίστηκαν όλοι στο λεκανοπέδιο τής ’Αττικής, οί 
’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες άνασυγκροτήθηκαν σχεδόν αυθημερόν μέ αξιοθαύμαστη 
ταχύτητα. Μήτε ή κόπωσι, μήτε τά πολυάριθμα θύματα σέ νεκρούς καί τραυμα
τίες έπέδρασαν στήν άντοχή καί τή θεληματικότητα τών άστυνομικών.

'Υπήρχαν άπειρα θέματα, για τά όποια έπρεπε άμέσως ν’ άσχοληθή ή ’Αστυ
νομία καί νά τά τακτοποιήση ώστε ν’ άποκατασταθή κατά κάποιο τρόπο ή τάξις 
καί ό ρυθμός τής ζωής στην πρωτεύουσα. Τά θέματα αύτά δεν ήσαν άπλά, ήσαν πο
λύπλοκα καί δύσκολα.

'Ολόκληρη ή πόλις είχεν ερειπωθή. Οί ανατινάξεις τών σπιτιών άπό τούς 
κομμουνιστάς γιά νά κάνουν οδοφράγματα, οί άλλες πού έγιναν γιά έκδίκησι, ή 
άνασκαφή τών δρόμων γιά νά έμπηχθοΰν σιδερένιοι πάσσαλοι ώς εμπόδιο στά τάνκς 
καί τά οχήματα τών ’Εθνικών Δυνάμεων, τά σπασμένα κρύσταλλα, τά πτώματα 
πού ήσαν έγκαταλελειμμένα στους δρόμους ή πού είχαν ταφή πρόχειρα στά διά
φορα οικόπεδα, είτε άπό τούς κομμουνιστάς, είτε άπό τούς οικείους τών θυμάτων,
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πού δεν μπορούσαν νά τά μεταφέρουν καί να τά θάψουν στα νεκροταφεία, όλα αυτά 
έπρεπε νά τακτοποιηθούν.

’Έτσι, τις πρώτες μετά το Δεκεμβριανό έ'γκλημα ημέρες, οί άστυνομικοϊ των 
Τμημάτων τάξεως φρόντισαν μέ κάθε μέσο ν’ άπαλλάξουν τούς δρόμους άπό τά 
έρείπια καί τά άλλα εμπόδια, ώστε ν’ άποκατασταθή ή κυκλοφορία των πεζών καί 
τών οχημάτων. Στήν έκκαθάρισι αυτή τών δρόμων έβοήθησαν πολύ καί τά ειδικά 
μηχανήματα (μπουλντόζες) μέ τά όποια όλοι οί όγκοι τών υλικών ρίχτηκαν στά 
οικόπεδα.

Παράλληλα οί Διοικηταί τών Τμημάτων ένεθάρρρυναν τούς έθνικόφρονας 
πολίτας ν’ άνοίξουν τά καταστήματά τους καί νά προβοΰν σέ μικροεπισκευές τών 
φθορών, ώστε νά έπανέλθη ή πόλις στον κανονικό ρυθμό τής ζωής.

'Ένα άλλο σπουδαίο θέμα ήταν ή άποκατάστασι τού αισθήματος τής άσφα-
λείας.

Είναι άλήθεια πώς μόλις κατά τό μεσημέρι τής 5ης Ίανουαρίου 1945, οί πο
λίτες σ’ όλες τις συνοικίες τών ’Αθηνών άντελήφθησαν, ότι οί κομμουνισταί έξε- 
διώχθησαν άπό τήν πρωτεύουσα καί κυνηγημένοι άπό τις Εθνικές Δυνάμεις τού 
Στρατού καί τής ’Αστυνομίας πέταξαν τά όπλα καί προσπάθησαν νά διαφύγουν, 
άλλοι μέν σέ γειτονικές κομμουνιστικές χώρες καί άλλοι σέ ασφαλή μέρη- καί τότε, 
μόλις άρχισαν, νά βγαίνουν ελεύθερα στούς δρόμους άντρες, γυναίκες καί παιδιά 
καί νά έκδηλώνουν μέ συγκινητικούς τρόπους τον ένθουσιασμό τους.

Οί άστυνομικοϊ, πού προχωρούσαν στις έλασοκρατούμενες μέχρι τότε συ
νοικίες, κατεχειροκροτοΰντο. Οί γυναίκες καί τά παιδιά, πού τρομαγμένα είχαν 
κλειστή ένα μήνα τώρα στά υπόγεια τών σπιτιών τους, άγκάλιαζαν καί φιλούσαν 
τούς άστυφύλακες καί όλοι έσπευδαν νά καταγγείλουν τούς έγκληματίες καί τά άπο- 
τρόπαια έργα τους.

ΤΗταν φανερό ότι καί μόνη ή άμεση έπανεγκατάστασις τών άστυνομικών στά 
Τμήματά τους άποκατέστησε άκέραιο τό αίσθημα τής άσφαλείας τών πολιτών. 
Ή  Ύποδιεύθυνσις Γενικής Άσφαλείας ’Αθηνών καί τά Παραρτήματά της άρχι
σαν άμέσως τό δυσκολώτατο έργο τους.

Είχαν πολλά νά κάνουν, ώστε ό ενθουσιασμός γιά τήν άνάκτησι τής κοινω
νικής ελευθερίας τών πολιτών νά παγιωθή, καθόσον οί άστυνομικοϊ δέν ήταν δυνατό 
νά έξαπατηθοΰν άπ’ τούς κομμουνιστάς, οί όποιοι κάθε φορά, πού χάνουν ένα έγκλη- 
ματικό παιχνίδι, παρουσιάζονται μέ άλλο προσωπείο γιά νά έξαπατήσουν τούς άφε- 
λεΐς καί νά προπαρασκευάσουν νέα συνομωσία καί νέα έγκλήματα.

Έ τσ ι καί όταν κατόπιν έπεμβάσεως τών συμμάχων καί ιδίως τών Ά γγλω ν 
έξεδηλώθη μετά τό Δεκέμβριο τού 1944, σέ ύπερβολικώς μεγάλη έντασι, ή μακρο- 
θυμία τού Εθνικού Κράτους άπέναντι τών εγκληματιών κομμουνιστών, μέ τή γνωστή 
συνθήκη τής Βάρκιζας, οί άστυνομικοϊ δέν γελάστηκαν, αλλά προσπάθησαν νά συλ- 
λάβουν καί νά παραδώσουν στήν Δικαιοσύνη όλους εκείνους τούς κομμουνιστάς πού 
έκαναν άποτρόπαια έγκλήματα κατά τής ζωής τών έθνικοφρόνων πολιτών καί τών 
άστυνομικών, άπό τούς οποίους πλείστους είχαν κατακρεουργήσει κυριολεκτικώς.

Σ η μ . : Στό ιστορικό της δράσεωςτής Γ ενικής Ά σ φ α λε ία ς  ’Α θηνών πού περιλαμβάνεται στό 
τεύχος 1 2 ! ,  έγένοντο μερικές παραλείψεις μνείας άστυνομικών κα ί πολιτώ ν , οί όποιοι άγω νί- 
στηκαν καθ’ δλην τήν διάρκεια τού Δεκεμβριανού κινήματος. Οί άστυνομικοϊ αυτοί ε ίνα ι οί 
έ ξη ς : 1 ) *0  ’Αστυνόμος τότε κα ί νΰν Ά σ τυ ν . Δ )ντή ς Β ' κ . ’Ιωάννης Π ανέτσος, 2) *0  Ύ π α -  
στυνόμος τότε κα ί νΰν ’Αστυνόμος Α ' κ . Κ ωνσταντίνος Υ φ α ντή ς , δστις μάλιστα άναφέρεται ώ ς 
διακριθείς εις τήν έκθεσιν τού Ταγματάρχου κ . Χ ατζηλία , 3 ) Ό  τότε 'Τπαστυνόμος κ . Γ εώ ρ
γ ιος Τσακανίκας καί 4 ) Ό  δημοσιογράφος κ . Γ . I. Καλαντζάκος μετά τώ ν κ .κ . Χρήστου κα ί 
Γεωργίου Γαλανοπούλου, καθηγητώ ν, (άδελφών τού ’Αστυνόμου Α' κ . Γαλανοπούλου Θεράπον
το ς), οί όποιοι έπολέμησαν παρά τό πλευρό τώ ν άστυνομικών, έπ ιδείξαντες έξαίρετον θάρρος, 
διά τό όποιον έτιμήθησαν μέ τό μετάλλων έξα ιρέτων πράξεων.
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195. Σ ύλληψις τών εγκληματιών κομμουνιστών.
"Ολα τά παραπάνω θέματα μπήκαν στην πρώτη γραμμή τών καθηκόντων τής 

’Αστυνομίας ’Αθηνών καί Πειραιώς καί είδικώτερα τών 'Υπηρεσιών Γενικής ’Α
σφαλείας καί

α) 'Η άναζήτησις καί σύλληψις τών έγκληματιών κομμουνιστών, πού στα 
χέρια τους άκόμη ήταν νωπό κ ι’ άχνιζε τό αίμα τών θυμάτων, ύπήρξεν έξαιρετικώς 
δύσκολη καί επικίνδυνη. Γιατί οί καπεταναΐοι, οί στρατηγοί καί οί άξιωματοϋχοι 
τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. τής Ο.Π.Λ.Α. καί τής Ε.Π.Ο.Ν. 
παρά τις διατάξεις τής συνθήκης τής Βάρκιζας 
δέν παρέδωσαν όλο τον οπλισμό τους, άλλα 
έκράτησαν τά χρήσιμα γ ι’ αυτούς όπλα καί 
παρέδωσαν μερικά κατεστραμμένα. "Ετσι κάθε 
φορά πού άνεκαλύπτοντο, προέβαλαν άντίστασι 
μέχρις ότου σκοτωθούν ή συλληφθοΰν.

Οί άνακρίσεις παρ’ όλα αύτά έπρεπε νά 
γίνωνται κανονικά καί μέ πνεύμα δικαιοσύνης, 
ώστε νά μήν άδικηθή κανείς καί γιά τό σκο
πό αύτό άπεσπάσθησαν άμέσως ειδικοί άνα- 
κριταί (δικασταί) στά ’Αστυνομικά Τμήματα 
πού έπαιρναν άμέσως στά χέρια τους τις δικο
γραφίες, τις μελετούσαν καί κατόπιν άπεφάσιζαν 
γιά την προφυλάκισι ή οχι.

Κατά έκατοντάδες έγένοντο οί συλλήψεις 
κάθε μέρα, γιατί, όπως πάντοτε κάνουν οί αρ
χηγοί τών κομμουνιστών, φρόντισαν νά δια
φύγουν μόνοι αύτοί στις χώρες τού παραπε
τάσματος, φορτωμένοι μέ χρυσάφι, άφίνοντας 
όμως πίσω τους τούς υποτακτικούς των τούς ° , Κ· Γεώργιος Καλαντζάκος, δημοσιο- 

, ' · '*  r - < γραφος της εφημεριδος« Εθνικός Κηρυξ»οποίους οι ίδιοι είχαν παρασύρει στον κομ
μουνισμό καί τό έγκλημα.

Τά άστυνομικά κρατητήρια γέμιζαν καθημερινώς άπό εγκληματικές φυσιο
γνωμίες καί άπ’ έκεΐ έστέλλοντο στις φυλακές. "Αν ήταν δυνατό ν’ άσχοληθή κανείς 
μέ τά εγκλήματα αύτά ένα προς ένα, θά μπορούσε νά δώση μιά εικόνα γιά τό μεγα
λύτερο έγκληματικό όργιο πού έγινε ποτέ στην Ελλάδα καί πού ξεπέρασε κάθε προη
γούμενο, γιατί τό έγκλημα αύτή τή φορά διεπράττετο μέ ψυχραιμία, μέ στυγνότητα 
καί μέ αναλγησία, όχι άπό έχθρούς τής Ελλάδος αλλά άπό "Ελληνες καί έστρέφετο 
κατά Ελλήνων.

ΤII σαν άπίστευτες οί φρικιαστικές εγκληματικές πράξεις, τις όποιες οί έρευνες 
τής ’Αστυνομίας καί οί άνακρίσεις έφεραν σέ φώς καί πού, όταν έγνώσθησαν καί 
άπεδείχθησαν μέ άτράνταχτα πειστήριά, προκάλεσαν τή συγκίνησι όλου τού πο
λιτισμένου κόσμου.

Κάδοι ολόκληροι βρέθηκαν γεμάτοι μέ τούς βολβούς τών ματιών, τούς οποίους 
οί άναμορφωταί αύτοί τού κόσμου έξώρυχναν μέ πηρούνια άπό τούς άτυχεΐς πολί
τες, πού είχαν διαπράξει τό τεράστιο έγκλημα νά είναι απλώς έθνικόφρονες ή νά 
υπηρετούν τήν Πατρίδα τους. Κάποιος μονόφθαλμος παρουσιάστηκε καί κατέθεσε 
ότι μόλις προ 10 ήμερών οί κομμουνισταί τού έβγαλαν τό μάτι μέ τό πηροΰνι καί 
τον ύπεχρέωσαν νά τό φάγη ό ίδιος άμέσως, άλλως θά τον κατέσφαζον.

Στήν Καλλιθέα, έκεΐ πού είναι τά άσβεστοκάμινα, οί άστυνομικοί βρήκαν δυο 
γάντια άπό δέρμα άνδρός καί άπεδείχθη άπό τήν άνάκρισι οτι στο σημείο αύτό κά
ποιος χασάπης κομμουνιστής είχε δέσει σέ μιά τηλεγραφοκολώνα ένα δυστυχή χω-
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ροφύλακα και μέ ένα μαχαίρι τοϋ έγδαρε τά χέρια καί κατόπιν τοϋ έγδαρε τα στήθη 
καί τον άφισε να πεθάνη έτσι γδαρμένος.

Στο πτώμα ένός κομμουνιστοϋ πού σκοτώθηκε στο συνοικισμό Έξαρχείων 
βρέθηκε μια φωτογραφία του, πού τον παρίστανε τη στιγμή όπου έσφαζε ένα πο
λίτη. Τον εϊχε πιάσει άπ’ τά μαλλιά, είχε στηρίξει τό_σβέρκο του πάνω στο γόνατό 
του καί είχε χώσει τη μύτη τού μαχαιριού στο λαρύγγι τοϋ θύματος. ’Έτσι άποθανά- 
τισε τό έγκλημά του, γιά να έχη κατόπιν τίτλους στην ιεραρχία τοϋ κομμουνισμού.

Στα θυλάκια ένός άλλου στελέχους, πού συνελήφθη στις 2-1-1945, τοϋ Γεωρ
γίου Μανιάτη, βρέθηκε μια καπνοσύριγγα (πίππα) τήν οποία μετεχειρίζετο ό ίδιος

καί |ή οποία ήταν φτιαγμένη 
άπό λεπτό άνθρώπινο κόκκα- 
λο μήκους 10 έκατοστών. Έ π ί 
τοϋ ίδίου βρέθηκε καί συστα
τικό σημείωμα ότι είναι κα
λός συναγωνιστής.

Γιά τήν άποκάλυψι καί 
βεβαίωσι όλων αυτών τών 
φρικαλέων έγκλημάτων εργά
ζονταν νύκτα καί μέρα οί 
άστυνομικοί, έρευνώντες, συλ- 
λέγοντες στοιχεία καί πειστή
ρια καί συντάσσοντες τις δι
κογραφίες. Καί ή δουλειά αύ- 
τή ήταν πολύ δύσκολη, γιατί 
οί κομμουνισταί, όταν πέρασαν 
οί πρώτοι φόβοι τους καί εί
δαν ότι κατά κάποιο τρόπο έ- 
γένετο προσπάθεια νά μετρια- 
σθή ή έντασις γιά τά έγκλή- 
ματά τους, ύστερα ιδίως άπό 
τήν υπογραφή της συνθήκης 
τής Βάρκιζας, άρχισαν νά γ ί
νονται καί πάλιν προκλητικοί.

'Η καπνοσύριγγα (πίππα) άπό άνθρώπινο κόκκαλο ( ° }  ”ΑTYXo1· έφεραν στην
πού χρησιμοποιούσε ό κομμουνιστής Γ. Μανιάτης καί Ελλάδα αεροπορικώς τον άρ
το συστατικό σημείωμα ότι είναι καλός...συναγωνιστής. χηγό τοϋ Κ.Κ.Ε. τον Νίκο

Ζαχαριάδη καί τον έγκατέ- 
στησαν στά γραφεία του. Καί ό Νίκος ό Ζαχαριάδης άρχισε τή δουλειά του, όπως 
ήξερε καί όπως είχε διδαχθή στο Πανεπιστήμιο τής ΚΟΤΤΒΗ, ώσπου ώργάνωσε 
τον τρίτο γύρο, γιά τον όποιο θά μιλήσουμε σέ έπόμενα άρθρα μας.

Στό μεταξύ ή ’Αστυνομία δεν σταμάτησε τή δράσι της γιά τήν παγίωσι τοϋ 
αισθήματος άσφαλείας καί τήν άντιμετώπισι τής νέας καταστάσεως πού έδημιουρ- 
γεΐτο.

(  Συνεχ ίζεται)
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
φ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΤΑΙ 
ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ Ν’ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΗ "Η Ο Χ Ι ; #

----------------------------------- 'Υ πό  του ’Αστυνόμου Α ' κ. Δ . ΜΟΡΟΥ_____________________

ΤΙ τραγική είρωνία για τήν εποχή πού ζοϋμε, καί πού ή κυρία μας άπασχό- 
λησις είναι ή άνακάλυψις καί έφεύρεσις λύσεων μαζικής καταστροφής τής άνθρω- 
πότητος, να ένδιαφέρεται ό Νόμος για τήν άτομική αύτοκτονία καί νά κολα
κεύεται ή Πολιτεία, ότι διά τής εφαρμογής τού Νόμου θά έπίσύρη τήν προσοχή 
του Κοινού έπί των συνεπειών, σέ περίπτωσι άποτυχίας τού διαβήματος προς αύτο- 
κτονίαν, μέ τήν προσδοκίαν ότι θ’ άποτρέψη τούς φθάνοντας σ’ αυτό το σημείο νά 
πραγματοποιήσουν τήν άπόφασί των.

Ή  ’Αγγλία είναι σχεδόν ή τελευταία χώρα πού έξακολουθεΐ νά θεωρή τήν 
αύτοκτονία καί κατ’ άκολουθία καί τήν άπόπειρα ταύτης ώς έγκλημα, μιά διάκρισι 
πού ϊσχύσεν γιά πολλά χρόνια καί σ’ ώρισμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής. Ή  Σκω
τία ποτέ δεν έτάχθη μέ τήν άνωτέρω άποψι, ούτε καί καμμιά άλλη Εύρωπαϊκή 
χώρα.

Ή  ύπό τού Νόμου τιμωρία τής άποπείρας αυτοκτονίας στήν ’Αγγλία έπε- 
κράτησε όλως συμπτωματικά.

Ή  αύτοκτονία θεωρείται ώς αδίκημα, σάν ένα κοινό έγκλημα, ένας τύπος 
άνθρωποκτονίας πού προβλέπεται από τον Νόμο. Πριν άπό ένα αιώνα άκριβώς, 
συνεζητήθη τό θέμα καί άπεφάνθησαν τότε ότι, έφ’ όσον ή αύτοκτονία θεωρείται 
ώς έγκλημα, ή άπόπειρα αυτοκτονίας πρέπει νά θεωρήται πράξις ποινικώς κολά
σιμος.

’Έτσι χωρίς καμμιά άπόφασι τότε τοΰ Κοινοβουλίου, ή άπόπειρα αυτοκτο
νίας έπεκράτησε νά θεωρήται πραξις ποινικώς κολάσιμος, καί ώς τοιαύτη παρε- 
πέμπετο στά ’Ορκωτά Δικαστήρια. Τό 1933 διά σχετικού Νόμου τό άνωτέρω άδί- 
κημα, δηλ. ή άπόπειρα αύτοκτονίας, ύπήχθη στήν άρμοδιότητα τών Πλημμελειο
δικείων καί οί δικασταί έξουσιοδοτήθησαν νά δικάζουν τ ’ άδικήματα ταύτα διά συ
νοπτικής διαδικασίας, κατόπιν συγκαταθέσεως τού κατηγορουμένου. Ή  ιδία δια
δικασία άκολουθεΐται καί σήμερα.

Περισσότερα άπό 5000 πρόσωπα αύτοκτονοΰν σήμερα στήν ’Αγγλία κάθε 
χρόνο. Τά δύο τρίτα άπ’ αυτά είναι άνδρες καί ή ιδία άναλογία περίπου επικρατεί 
σέ πρόσωπα ύπερβάντα τό 50ον έτος τής ήλικίας.

Ό  πραγματικός άριθμός αύτών πού επιχειρούν ν’ αύτοκτονήσουν ύπερβαίνει 
κατά πολύ τούς άναφερομένους στις στατιστικές άριθμούς. ’Ίσως είναι 6—7 φορές 
μεγαλύτερος, καί ή έξήγησις σ’ αύτό δίδεται έκ τού ότι, ελάχιστοι άπό τούς ια
τρούς καταγγέλλουν στήν ’Αστυνομία τούς περί αύτών θεραπευομένους δράστας 
άποπείρας αύτοκτονίας, θεωροΰντες ότι, σύμφωνα μέ τον ηθικόν των κώδικα, δέν 
έχουσι τοιαύτην ύποχρέωσι.

Μέ τήν ίδια άποψι τάσσονται καί τά διάφορα Νοσοκομεία.
Τό μειονέκτημα πού παρουσιάζει ή άνωτέρω θεωρία, νά χαρακτηρίζεται δηλ. 

ώς πραξις κολάσιμος ή άπόπειρα αύτοκτονίας, προκύπτει εύθύς άμέσως άν έξετά- 
σωμεν τήν τύχη αύτών πού περιέρχονται εις γνώσιν τών ’Αρχών.

Ή  διαδικασία διαφέρει άπό περιοχή σέ περιοχή.
Σέ μερικές περιοχές ή ’Αστυνομία ούδέποτε άπαγγέλλει κατηγορίαν κατά τών
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έπιχειρούντων ν’ αύτοκτονήσουν, σέ άλλες πάλι φαίνεται ώς απαραίτητον έπακό.- 
λουθον τής άκολουθουμένης τακτικής.

’Έτσι λοιπόν, στά δικαστήρια φθάνει, μία περίπτωσις στις οκτώ, διότι είναι 
πολύ δύσκολο στην ’Αστυνομία να συγκέντρωση τ’ άπαραίτητα προς κατηγορίαν 
στοιχεία καί πολύ συχνά, άδύνατο νά φέρη εις φως καί κατ’ άκολουθίαν στά δικα
στήρια αποδεικτικά στοιχεία τής κατηγορίας.

Τά περισσότερα δικαστήρια, αν όχι όλα, συμπεριφέρονται μέ συμπόνοια καί 
συμπάθεια προς τον κατηγορούμενο άνδρα ή γυναίκα, πού στην άπελπισία του 
έφθασε στο σημείο ν’ άποπειραθή ν’ άφαιρέση τή ζωή του.

’Από 600 περίπου περιπτώσεις πού δικάζονται κάθε χρόνο, πιο πολλοί από 
τούς μισούς δράστες άποστέλλονται σέ Κλινικές καί Νοσοκομεία νά υποβληθούν 
σέ ανάλογη ψυχιατρική θεραπεία, καί το 1/4 περίπου τοϋ άνω άριθμοϋ άθώοϋνται 
τής κατηγορίας παντελώς ή ύπό ορούς.

Καμμιά σαρανταριά πρόσωπα στέλλονται στις φυλακές κάθε χρόνο μέ μιά 
ποινή φυλακίσεως κατά μέσο όρο 4 μηνών, καί 3—4 τιμωρούνται μέ χρηματική 
ποινή.

Πάντως καί οί 600 θεωρούνται ένοχοι καί ώς τοιοΰτοι καταχωροΰνται στά 
ποινικά μητρώα.

Γιατί ή Κοινωνία άξιοι αύτον τον περίεργο τρόπο μεταχειρίσεως, μόνο σέ 
ελάχιστες περιπτώσεις πού έπελέγησαν κατά το μάλλον ή ήττον στή τύχη παρά 
τής ’Αστυνομίας;

Ούδείς μπορεί νά ίσχυρισθή ότι ή άπειλή τής φυλακίσεως αποτελεί άνασχε- 
τικό έμπόδιο διά τήν αυτοκτονίαν. Αυτό πού άντιθέτως συμβαίνει μερικές φορές 
σήμερα, είναι ότι ό φόβος τής φυλακίσεως οδηγεί το δράστη νά ίσχυρισθή στο 
γιατρό του ότι δέν πρόκειται περί- απόπειρας αυτοκτονίας άλλά περί άτυχήματος, 
καί έτσι καθίσταται ή ιατρική θεραπεία σχεδόν άδύνατ-ος.

'Ένα επιχείρημα ύπέρ τού ύφισταμένου Νόμου, είναι ότι, μπορεί νά χρησι- 
μεύση, ίνα ύποχρεωθή ό δράστης πού δέν δέχεται θεληματικά νά ύποβληθή σέ 
ψυχιατρική θεραπεία, κατόπιν παραπομπής του παρά τού δικαστηρίου.

’Αλλά ποιος είναι εκείνος πού πρέπει ν’ άποφασίση περί τού ποιοι άπο τούς 
έπιχειροΰντας ν’ αύτοκτονήσουν έχουν άνάγκη ψυχιατρικής θεραπείας καί αν πρέπει 
νά είσαχθοΰν εσωτερικοί στά Νοσοκομεία καί Κλινϊκάς ή νά ύποβληθούν σέ θερα
πεία ώς έξωτερικοί άσθενεΐς;

Ούτε ή ’Αστυνομία, οΰτε οί δικασταί συγκεντρώνουν τά άναγκαιοϋντα προ
σόντα νά κρίνουν, καί οί περισσότεροι ψυχίατροι επιμένουν ότι, ή έπιβαλλομένη 
θεραπεία, κατόπιν άποφάσεων τών δικαστηρίων στούς ενόχους απόπειρας αύτοκτο- 
νίας, είναι άμφίβολον αν είναι επιτυχής.

Προσεκτικός χειρισμός έκάστη περιπτώσεως άπο ένα κατάλληλον γιατρόν, 
θά είχε άσφαλώς άσυγκρίτως πιο καλλίτερα άποτελέσματα καί τό πλεΐστον αύτών 
τών δυστυχισμένων υπάρξεων θά έδέχοντο μέ εύχαρίστησι καί προθυμία νά ύπο- 
βληθώσι σέ ψυχιατρική θεραπεία.

'Ο παρών Νόμος, όπως τό 'Υπουργείο τών ’Εσωτερικών καθώρισε προσφά- 
τως, έχει τις ρίζες του βαθειά στή θρησκευτική πίστι.

Οί ’Εκκλησίες κατά ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό προσβλέπουν καί 
θεωρούν τήν αυτοκτονία ώς ένα αμάρτημα. Αύτό όμως δέν αρκεί γιά νά θεωρηθή 
ώς άδίκημα άπο τον Ποινικό Κώδικα.

Πολλοί άνθρωποι άνεπηρέαστοι άπό θρησκευτικές θεωρίες, σκέψεις καί 
αντιλήψεις-, πιστεύουν ότι ό άνθρωπος έχει ώς έμφυτο τό δικαίωμα ν’ αφαίρεση τή 
ζωή του, αν αδτη έχη. καταστή σ’- αύτόν άνυπό'φΟροξ καί δυσβάστακτο φορτίο. '
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Προοπτική πάντως περί μεταρρυθμίσεως του Νόμου δέν μπορεί νά στηριχθή 
επάνω στο ανωτέρω επιχείρημα.

Τό βασικό ερώτημα είναι, άν ή Πολιτεία είναι εξουσιοδοτημένη νά ένδιο»- 
«ρερθή γιά παρόμοιες πράξεις καί νά λάβη τοιαύτα σκληρά μέτρα για υπάρξεις πού 
είναι άξιες οίκτου, συμπάθειας καί συμπόνοιας.

Αυτοί πού αύτοκτονοΰν ή έπιχειρούν ν’ αύτοκτονήσουν είναι κυρίως πρόσωπα 
πού τό λογικό των δέν μπορεί νά κυριαρχήση έπειτα άπό ένα ξέσπασμα ύπερτάτης- 
συγκινήσεως, πρόσωπα πού υποφέρουν άπό σοβαρές διανοητικές καί ψυχικές δια
ταραχές καί πρόσωπα στά οποία έξ αιτίας των πνευματικός καί ψυχικών διατα
ραχών, επικρατεί καί κυριαρχεί μιά έμμονος ιδέα ότι δέν άξίζει τον κόπο νά ζοϋν.

"Ολοι σχεδόν αυτοί μπορούν νά χαοακτηρισθοΰν ώς πνευματικός καί ψυ
χικός άρροιστοι. Ελάχιστοι σκοτώνονται ή έπιχειρούν νά σκοτωθούν μέ ήρεμη σκέψι 
οτι έτσι θ’ άπαλλαγοΰν καί θ’ άποφύγουν χειρότερα καί φρικτώτερα βασανιστήρια 
μιας αθεράπευτης άσθένειας άπό την οποία πάσχουν.

"Οταν ένας άνθρωπος φθάνει στο σημείο νά πάρη την άπόφασι ν’ άφαιρέση 
τη ζωή του καί άποτυγχάνει στήν έπιχειρουμένη απόπειρα, ποιο είναι τό καλό πού 
θά προκύψη στήν Κοινωνία άν ούτος συλληφθή, κρατηθή, δικασθή καί άποσταλή 
ίσως στις φυλακές;

Ή  γνώμη τών επιστημόνων ιατρών καί κοινωνιολόγων ακόμη, είναι ότι, 
πρέπει ν’ άπαλειφθή άπό τον Ποινικό Νόμο ή διάταξις αΰτη. Πολλοί Νομομαθείς 
έχουν ταχθή άπό μακροΰ χρόνου προς τήν ιδία άποψι.

Μεταξύ τού εύρέως Κοινού της ’Αγγλίας τό θέμα έπέσυρε έλαχίστην προσο
χήν κατά τό παρελθόν, άλλά τώρα πού καί πάλι άνεκινήθη τό ζήτημα καί έφθασε 
στον τύπο καί στο Κοινοβούλιο, ή άπάντησις ύπηρξεν έκπληκτική.

’Αντίθεοι γιά τή ζητουμένη μεταρρύθμισι είναι άμελητέα.
Οί ’Εκκλησίες δέν ήγειραν πλέον άντιρρήσεις. Τό γενικό αίσθημα πού επι

κρατεί τώρα σέ όλους, φαίνεται πώς είναι ότι καί ή ’Αγγλία πρέπει ν’ άκολουθήση 
πλέον όλο τό πολιτισμένο Κόσμο στο θέμα.

Δ. ΜΟΡΟΣ
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MODUS OPERANDI
(ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΣ)

’Ε κ τοϋ βιβλίου τοϋ Ά ντιστρατήγου κ. Α Τ Σ Ε Ρ Λ Ε Ύ '
------------------------ Έ π ιθεω ρητοϋ τής ’Α γγλ ικής ’Αστυνομίας, κατά  πλήρη μ ε - ---------------------------

τάφρασιν τοϋ τ . ’Αστυνόμου κ. Γ . Ι Γ Γ Λ Ε Ζ Α Κ Η  (Συνέχεια
κα ί τέλος)

Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ

Β' . ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΛΟΠΩΝ ΔΙΑ ΡΗΞΕΩΣ
α ) 'Εξωτερική έξέτασις τον τόπου διαρρήξεως. β )  'Ε σωτερική έξέτασις τον τόπον  

διαρρήξεως. γ )  Ά πόκρνψ ις τοϋ δράστου εντός τοϋ ο ικήματος, δ ) ’ Αντ ικλείδες. 
ε ) Γενικαί παρατηρήσεις, σ τ )  Περιγραφή υπόπτου ή καταζητούμενου.

Γ' . ΚΛΟΠΑΙ ΑΝΕΥ ΡΗΞΕΩΣ (ΑΠΛΑΙ)
α )  Χ αρακτηρισμός αδ ικήματος, χρονολογία, περιγραφή κλοπιμαίων, αξ ία , πόσα  

Ανευρέθησαν, διεύθυνσις κα ί έπώννμον παθόντος. β )  'Εσωτερική έξέτασις. γ )  
Τεχνάσματα, δ ) Ά πόκρνψ ις εντός των οικημάτων.

Δ '. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
Ε '. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ TOY M O D US O PE RAN TI

*
*  *

Β' . ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΛΟΠΩΝ ΔΙΑ ΡΗΞΕΩΣ 
α) Ε ξωτερική έξέτασις τοϋ τόπου διαρρήξεως.
1. Τίνι τρόπω ό δράστης προσεγγίζει εις τό οίκημα;
2. Ύπάρχουσιν ίχνη περί τούτου;
3. Διά ρήξεως κατωρθώθη ή είσοδος;
4. Άνευρέθησαν αποτυπώματα; (π.χ. ποδών, δακτύλων, γονάτων κλπ .)
5. Που άνευρέθησαν ταΰτα; (π.χ. εις παράθυρα, θύρας, επί του τοίχου).
6. Τίνι τρόπω ό διαρρήκτης έπλησίασεν τό σημεϊον εκείνο ένθα διέρρηξε;
7. Ποία μέσα μετεχειρίσθη;
8. ’Εάν έλλείπουσι ίχνη (ότε δεν δυνάμεθα να διαπιστώσωμεν τίνι τρόπω 

έγένετο ή διάρρηξις) μήπως έπλησίασε τό σημεϊον τής διαρρήξεως δι’ άναρριχή- 
σεως ή διά μετακινήσεως των κιγκλίδων;

9. 'Υπάρχει ένδειξίς τις (άμυδρά ίχνη) είς τό σημεϊον τής διαρρήξεως;
10. Πώς καί διά ποιων μέσων έπετεύχθη ή είσοδος;
11. Άφέθη άρά γε μετά τήν άναχώρησιν των διαρρηκτών άντικείμενόν τι;

β) ’Εσωτερική έξέτασις τοϋ τόπου τής διαρρήξεως.
1. Εντός τοϋ δωματίου, όπου τό πρώτον είσήλθεν ό έγκληματίας, ΰπήρχον τά 

κλαπέντα άντικείμενα; Πότε διά τελευταίαν φοράν έθεάθησαν ταϋτα;
2. ’Εάν ή κλοπή έλαβε χιόραν είς άλλο δωμάτιον άπό εκείνο είς ό έγένετο ή 

διάρρηξις, νά γίνη επί χωριστού φύλλου χάρτου έν διάγραμμα τής οικίας.
3. Άνευρέθησαν άποτυπώματα; (δακτύλων, ποδών κλπ.).
4. Τίνι τρόπω ό κλέπτης έλαβεν είς τήν κατοχήν του τά κλοπιμαία; Έχρη- 

σιμοποιήθη βία;
5. Ποϊα εργαλεία (ή γενικώς ποια μέσα) έχρησιμοποίησε διά νά φέρη είς 

πέρας τον ώς άνω σκοπόν του;
6. Άφέθησαν άρά γε επί τόπου διεσκορπισμένα διαρρηκτικά έργαλεΐα;
7. Μήπως υπάρχει ένδειξίς τις πείθουσα οτι κλέπτης άπεκρύβη εντός τών 

οικημάτων;
8. Ποια άντικείμενα, έκ τής προσβεβλημένης ιδιοκτησίας, δεν παρέλαβε 

μεθ’ έαυτοϋ ό κλέπτης;
9. 'Υπάρχει ένδειξίς της πείθουσα ότι ό κλέπτης άναζητεΐ ώρισμένα άντι- 

κείμενα διά νά άφαιρέση;
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γ) Ά πόκρυψ ις τοϋ δράστου έντός τοϋ οικήματος.
ΤΗτο άρά γε δυνατόν εις οίονδήποτε νά άποκρυβή έντός των οικημάτων; 

Ποια τά λαμβανόμενα μέτρα προ τής άναχοφήσεως των ενοίκων, ή κατά τήν ώραν 
δτε ό οικοδεσπότης άποσύρεται διά νά κοιμηθή;

Ποιος κλειδώνει τάς θύρας καί έρευνα τά παράθυρα;
Ποιος φυλάττει τάς κλείδας καί ποΰ;
Είναι κανείς άλλος οστις γνωρίζει περίπου που φυλάσσονται αί κλείδες;
’Εκεί δπου φυλάσσονται αί κλείδες είναι ευχερής ή άναζήτησίς των;
Διά τούς ύπηρέτας μήπως υπάρχει ιδιαιτέρα τις κλϊμαξ εισόδου;
’Εάν ύπάρχη, εις ποιον μέρος της οικίας εύρίσκεται αυτή;
Είναι άρά γε δυνατόν νά εΐσέλθη τις από έξωτερικήν τινά θύραν καί νά φθάση 

τήν κλίμακα τής υπηρεσίας;
Ποιον δωμάτιον, ή δωμάτια, έν τοιαύτη περιπτώσει, πρέπει νά διάσχιση;
δ) Ά ντικλεϊδες.
Μήπως άρά γε έπετεύχθη ή παραβίασις τής εισόδου τή βοήθεια άντικλεΐδος 

ή σκελετού κλειδός; Έάν έγένετο τοιαύτη τις ένέργειαποία θύρα ήνοίχθη;'Η εμπρό
σθια, ή οπίσθια ή ή πλαγία;

Διά ποιου είδους κλείθρου άσφα>ίζονται αί θΰραι; Μήπως χρησιμοποιείται 
καί άλλο τι είδος προς άσφαλεστέραν φύλαξιν τής θύρας; Γίνεται άρά γε χρήσις 
αυτού πάντοτε; Μήπως έχρησιμοποιήθη διά τό άνοιγμα τής θύρας ή πραγματική 
κλείς; Έάν έγένετο τοιοΰτον τι πού φυλάσσεται ή κλείς κατά τήν ήμέραν; Είναι 
άρά γε εύκολος ή άφαίρεσίς της; Άφίνεται άρά γε ή κλείς κατά τήν νύκτα;

e) Γενικαί παρατηρήσεις.
Ποιον είναι τό έντός των οικημάτων υπηρετικόν προσωπικόν;
Είναι άρά γε άπαντες « π α λ α ι ο ί »  μόνιμοι ΰπηρέται;
Έάν δέν είναι, τί είδους έπάγγελμα έξήσκουν προγενεστέρως καί έπί πόσον 

χρονικόν διάστημα; Ποιας δ ι α γ ω γ ή ς  είναι οί ΰπηρέται; Μήπο^ς υπάρχουν 
ύπόνοιαι διά τινα έξ αυτών; Έάν υπάρχουν τοιαΰται ποιος είναι ό ύποπτος; Καί 
διά ποιον λόγον; Εξακολουθεί ακόμα υπηρετών εις τό αύτό οίκημα; Είναι άρά γε 
οΐ έπισκέπται άπαντες προσωπικοί φίλοι των ένοικων; Είναι άπαντες έκτος πάσης 
ύπονοίας; Έάν όχι, ποιος είναι ό ύποπτος καί διά ποιαν αιτίαν; Έ πί πόσον καιρόν έπι- 
σκέπτετο τό οίκημα; Πώς έγένετο ή γνωριμία; Ποιον υπηρετικόν προσωπικόν διαμένει 
έντός τού οικήματος; Έ πί πόσον χρόνον υπηρετεί εις τό οίκημα; Ποιας διαγωγής 
είναι; Μήπως έσχάτως προσελήφθη νέος τις υπηρέτης (είτε έσωτερικός, είτε έξωτε- 
ρικός, ώς λ.χ! διά τον καθαρισμόν τών δωματίων;) Πού εύρίσκοντο οί ΰπηρέται κατά 
τον χρόνον τής κλοπής; Ποία ή οικονομική των κατάστασις; Μήπως έλήφθη κανέν 
τηλεφώνημα (ή δι’ άλλου μέσου) ούτως ώστε νά προκληθή ή έκ τού οικήματος άπομά- 
κρυνσις τών ένοικων; Νά γίνη πρόχειρον σχεδιάγραμμα τής οικίας κατά διαμερίσματα.

στ) Περιγραφή υπόπτου ή καταζητούμενου.
Όνοματεπώνυμον, καί ώς έγγιστα ηλικία, ύψος, ανάστημα, κόμη, οφθαλμοί 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ή έλαττωματικότης τής κεφαλής ή προσώπου, ποδών, 
ή σκελών, έάν έχη στίγματα εις τό σώμα (έστιγματισμένος), ποΰ έγεννήθη, τελευ
ταία διαμονή του, έπάγγελμα, είς ποιου είδους έπάγγελμα ήσχολεΐτο έσχάτως; 
Ποιους έχει φίλους (συντρόφους)-υπάρχει άρά γε καμμία φίλη του γυνή; Ποΰ συ
χνάζει, διευθύνσεις συγγενών του, έάν έχη προηγουμένως δικασθή καί ποΰ, ένδυ- 
μασία, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, βάδισμα, μαλλιά, ποιου είδους φανταστικάς ιστο
ρίας συνήθως διηγείται; Παρατηρήσεις.

Γ’ . ΚΛΟΠΑΙ ΑΝΕΥ ΡΗΞΕΩΣ (ΑΠΛΑΙ)
α) Χαρακτηρισμός αδικήματος, χρονολογία, περιγραφή κλοπιμαίων, 

αξία , πόσα άνευρέθησαν, διεύθυνσις καί έπώνυμον παθόντος.
1. Είναι άρά γε έξηκριβωμένον δτι δέν έλαβε χώραν διάρρηξις;
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2. Πότε διά τελευταίαν φοράν έθεάθησαν τά κλοπιμαία; 'Υπό τίνος καί ποΰ;
3. Περιγραφή των κλοπιμαίων.
4. Ποια έξ αυτών είναι άναγνωρίσιμα; (δηλαδή έπι τη βάσει τής περιγραφής 

καί μόνον είναι δυνατή ή άνεύρεσίς των).
β) Εσωτερική έξέτασις.
1. Εις ποιον δωμάτιον εύρίσκοντο τά κλοπιμαία;
2. ΤΗτο κεκλεισμένον διά κλείθρου;
3. "Οτε τό τελευταίου έθεάθη τό δωμάτιον ένθα διεπράχθη ή κλοπή ήτο κλει

στή ή ανοικτή ή θύρα;
4. Ήσκήθη βία διά ν’ άφαιρεθοϋν τά κλοπιμαία;
5. Ποια μέσα (εργαλεία) έχρησιμοποιήθησαν;
6. Άνευρέθησαν άποτυπώματα;
7. Έγκατελήφθη τί παρά του κλέπτου;
8. Άνευρέθη άντικείμενόν τι εντός τοϋ δωματίου όπερ συνήθως δεν εύρί- 

σκετο εκεί.
9. Μήπως ποό τής κ>οπής παρετηρεΐτο α π ώ λ ε ι α  πραγμάτων τινών;

10. ’Εάν έλάμβανον χώραν άπώλειαι πραγμάτων, ποιας φύσεως ήσαν αύται;
11. Τις εύρίσκετο έν τώ οίκήματι καί είς ποιον μέρος καθ’ όν χρόνον έγένετο 

ή κλοπή;
12. Μήπως κατωρθώθη ή έν τώ οίκήματι είσοδος διά τεχνάσματος;
γ) Τεχνάσματα.
'Ως π.χ. υπό κακοποιών παρουσιαζόντων έαυτοΰς ώς υπαλλήλους αεριόφωτος, 

ήλεκτρικών έταιρειών, τηλεφωνικών κλπ. ’Εάν έγένετο τοιοϋτον τι, τις έπέτρεψεν 
τήν ε’ίσοδον; Ποια δωμάτια έπεσκέφθη; Μήπως άφέθη μόνος ό είσελθών; Είς ποιον 
δωμάτιον καί επί πόσον χρονικόν διάστημα;

Τις έκτος τών μελών τής οικογένειας καί τοϋ υπηρετικού προσωπικού εί- 
σήλθεν είς τά δωμάτια; Διά ποιαν αιτίαν καί υπό ποίου έθεάθη; Μήπως έλήφθη 
είδοποίησις τις ήτις νά άπεδείχθη έκ τών υστέρων ψευδής; ’Εάν συνέβη τοιοϋτον τι 
έγένετο διά τηλεφώνου, γράμματος, προφορικώς, τίνι τρόπω ; Τί άφεώρα ή εϊ- 
δησις; Πότε έγένετο; Τί έπηκολούθησεν; ’Εάν έν τώ οίκήματι διαμένουσι ύπηρέται, 
μήπως άρά γε έχουσιν έπισκέπτας ή άλλους «έραστάς»; Κατά τάς επισκέψεις είς 
ποιον δωμάτιον συνήθως μεταβαίνουσιν; Ποιον τό χρονικόν διάστημα (ώρα) τών 
έπισκέψεων; Μήπως εισέρχονται είς τά δωμάτια τών υπηρετών πλανόδιοι μικρο- 
πωληταί ή άγορασταί παλαιών ένδυμάτων «άγύρται έκ τών έπαγγελλομένων τούς 
μάγους»; Πότε καί ποσάκις τούς έπεσκέφθησαν; Τούς παρεσχέθη ά.ράγε εύκολία νά 
κυκλοφορήσουν εντός τοϋ οικήματος;

δ) Ά π όκρυψ ις έντός τώ ν οίκημάτων.
Ή το άρά γε εΰκολον είς οίονδήποτε νά άπέκρυπτεν έαυτόν έντός τών οίκη

μάτων; ποια μέτρα λαμβάνουν οί ένοικοι προ τής άναχωρήσεως έκ τής οικίας ή 
πριν κατακλιθώσι; Τίς έχει άναλάβει τό κλείδωμα τών θυρών καί τήν έξέτασιν τών 
παραθύρων; Τίς φυλάττει τάς κλείδας καί ποϋ; Τίς γνωρίζει είς ποιον μέρος περίπου 
φυλάσσονται; ’Εκεί δπου φυλάσσονται αί κλείδες είναι ευχερής ή άναζήτησις; Μή
πως διά τούς ύπηρέτας υπάρχει ιδιαιτέρα κλΐμαξ εισόδου; Είς ποιον μέρος τής οικίας 
εύρίσκεται αΰτη; Είναι δυνατόν άρά γε νά είσέλθη τις από έξωτερικήν θύραν καί νά 
φθάση είς τήν κλίμακα.

Ό  μετά προσοχής έξετάζων τάς προεκτεθείσας έπιβοηθητικάς έρωτήσεις 
θά άντιληφθή 8τι τά έρωτήματα έτέθησαν κατά τρόπον εξυπηρετικόν τής μνήμης 
τοϋ άνακρίνοντος άστυνομικοΰ καί έπί τω τέλει όπως μή παροραθή κανέν σημεΐον 
όπερ θά συνετέλει είς τήν έξερεύνησιν τοϋ ύπό άνάκρισιν άδικήματος. Ταύτοχρόνως 
θά δύναται κατ’ εύμέθοδον τρόπον νά θέτη κατά σειράν τά άπαιτούμενα στοιχεία διά 
τήν αποτελεσματικήν περαίωσιν τής άνακρίσεως.
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Μετά την συμπλήρωσήν τής άνακρίσεως βάσει των προεκτεθέντων στοιχείων 
ή ευθύνη τής περαιτέρω ένεργείας (κατάρτισις μεθοδικότατος) έκφεύγει των χειρών 
του άνακρίνοντος αξιωματικού, καί ή ύποχρέωσις παροχής βοήθειας προς σύλληψιν 
του δράστου είναι ζήτημα δπερ αφόρα το Κεντρικόν Γραφεϊον.

Δ'. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Λέγοντες Κεντρικόν Γ ραφεϊον έννοοϋμεν την υπηρεσίαν εκείνην ήτις συνκεν- 

τρώνουσα τάς μεθοδικότητας θά δύναται κυριολεκτικώς νά έκκαθαρίζη την περι
φέρειαν άπό τούς κακοποιούς. Εις παρόμοιας φύσεως υπηρεσίαν θά καταφεύγη ό 
άστυνομικός διά νά άναζητή άπό τούς οικείους φακέλλους :

1. ’Αδικήματα παρόμοιας φύσεως τά όποια διεπρ άχθη σαν έσχάτως αλλαχού.
2. ’Αδικήματα παρόμοιας μορφής διαπραχθέντα ύπο ταξιδευόντων κακο

ποιών κατά τό παρελθόν. Τό νά συμβουλεύεται τις τό γραφειον «μ ε θ ο δ ι κ ο τ ή- 
τ ω ν» διά τον προεκτεθέντα σκοπόν κάθε άλλο παρά ύποδηλοΐ δτι ό άστυνομικός υπάλ
ληλος πρέπει νά παύη την καταδίωξιν τού δράστου, τουναντίον ούτος πρέπει νά φρο- 
ντίζη διά την σύλληψιν του, πλήν όμως τά ύπότού γραφείου μεθοδικοτήτων παρεχόμε
να αύτώ μέσα θά τώ παρέχωσιν την βεβαιότητα δτι αΐ έρευναί του βασίζονται επί ευ
φυών δεδομένων καί ότι υπάρχει πιθανότης ώς έκ τής ταυτότητος άλλου άδικήματος 
δπερ καθ’ δμοιον τρόπον διεπράχθη προηγουμένως νά συλλέξη ένδείξεις. Έν ενάντιε»; 
περιπτώσει θά ήτο υποχρεωμένος νά ενεργή επί τή βάσει άσταθών υποθέσεων. ΙΤρίν 
ή εΐσέλθω εις τάς λεπτομέρειας τού συστήματος τών «μεθοδικοτήτων», δπερ καταρ
τίζεται έκ τών έν τοΐς δελτίοις διαπραχθέντος άδικήματος άναγραφομένων πληρο
φοριών, έπιθυμώ νά δώσω εις τούς άστυνομικούς σαφή τινά εικόνα τών διαφόρων 
κατηγοριών τών κλεπτών, ούτως ώστε ό κλέπτης θά καταχωρήται ώς έκ τού τρόπου 
καθ’ δν κλέπτει, μάλλον, παρά άπό τού τί κλέπτει. Είναι άληθές δτι κλέπται τινές 
ειδικεύονται εις τήν κλοπήν (ορισμένων άντικειμένων, ώς π.χ. ποδηλάτων, ή ορνίθων 
κλπ. διότι είναι γνωστοί ώς όρνιθοκλέπται, ή ποδηλατοκλέπται, άλλ’ δμως εάν έξαι- 
ρέσωμεν τάς όλίγας εΐδικάς περιπτώσεις θά ήτο παρακεκινδυνευμένον νά.. καταχω
ρήσω μεν ώς «μ έ θ ο δ ό ν» ένός κλέπτου, μόνον ώς έκ τού άντικειμένου δπερ κλέπτει. 
Λαμβανομένου ύπ’ οψει δτι ώρισμένοι κλέπται ειδικεύονται εις τήν κλοπήν (ορισμέ
νων ειδών, τούτο άποτελεΐ μίαν μόνον πλευράν τόίν μεθοδικοτήτων. ’Εάν άπό τής 
άπόψεως ταύτης έξετάσωμεν τό ζήτημα εύρίσκομεν, δτι εις τον κατάλογον τών 10 
προαναφερθέντων στοιχείων μεθοδικοτήτων υπάρχει καί ή έρώτησις ώς προς τήν 
τ ά ξ ι ν π ο,ο σ ώ π ο υ  κ α ί  π ρ ο σ β λ η θ ε ΐ σ α ν  (περιουσίαν) ιδιοκτησίαν, 
πλήν δμως δεν πρέπει νά βασισθώμεν έπ’ αύτού καί μόνον διά νά. περιγράψωμεν Ινα 
κλέπτην.

Τό νά γνωοίζη τις δτι κλέπται τινές κατεδικάσθησαν διά. κλοπήν ένός ώρολο- 
γίου, ή δτι έ'κλεψαν ένδύματα κ.ο.κ. ή δτι έχουσιν τήν α ή β καταδίκην ή άλλως 
πως χαρακτηρίζονται δι’ άορίστων έκφράσεων, ουδόλως βοηθεϊ τον νεοτοποθετηθέντα 
άστυνομικόν, ένώπιον τού οποίου όρθοΰται τό πρόβλημα τής άνευρέσεως τού άγνώ- 
στου κλέπτου, εις τό νά έξιχνιάση τό άδίκημα δι’ δ ένεργει άνακρίσεις.

Είς έκάστην περίπτωσιν κλοπής έπί τώ τέλει τής άνακαλύψεως τού δράστου 
σμικρύνομεν συνήθως τον κύκλον τών φερομένων ούς υπόπτων, πράγμα τό όποιον 
κυρίως έξαρτάται έκ τών παρεχομένων μέσων έν τή υπηρεσία καταδιώξεως. "Οταν 
δμως εύρισκόμεθα προ άτελών περιγραφών τών δραστών έγκλημ,άτων καί π.χ. έχο- 
μεν μόνον τάς έναντίον των καταδικαστικάς άποφάσεις καί τήν περιγραφήν τών χαρα
κτηριστικών των, τότε δεν είναι εύκολος ή μόρφωσις γνώμης ώς προς τού «π  ο ΐ  ο ς 
έ κ α μ ε  τ ή  δ ο υ λ ε ι  ά». Έξετάζων τις τά. κατά τό παλαιόν σύστημα τηρού
μενα έν τή καταδιώξει άρχεΐα έγκληματιών, δεν είναι δυνατόν παρά νά άνομολογήση 
τήν έλαττωματικότητά των (έσυνηθίζετο ή τήρησις καταλόγων μετά τών δικα
στικών άποφάσεων). ’Ενώ δέ κατά τάς καταχωρήσεις τών άδικημάτων γενικώς οι 
συντάσσοντες ταύτας περιέγραφον λεπτομερώς τά κλαπέντα άντικείμενα, τουναντίον
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παρημέλουν ν’ άναγράφωσιν την « μ έ θ ο δ ο ν »  δι’ ής διεπράττετο τδ αδίκημα.
Ε '. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ TOY M O D U S O PE RAN TI

Είναι κοινώς παραδεδεγμένον άξιο)μα δτι οΐ έγκληματίαι κατά την άσκησιν 
τοϋ έπαγγέλματός των άκολουθοϋσι την αύτήν «κατευθυντήριον γραμμήν», έν άλλαις 
λέξεσιν ή μέθοδος δι’ ής διαπράττωσι τά αδικήματα άναγνωρίζεται άπδ ώρισμένα 
ε ι δ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά .  "Οπως ή διαπίστωσις της ταυτότητος άτόμου 
τίνος βασίζεται επί των δακτυλικών άποτυπωμάτων, ουτω είναι δυνατή ή άναγνώ- 
ρισις τής ταυτότητος του άγνώστου έγκληματίου έπί τή βάσει τών ι δ ι α ι τ έ ρ ω ν  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  τών έργων του. 'Υπάρχει έν τώ Εύαγγελίφ ή έξης ορά- 
σις: «έκ τών έργων σας θέλετε γίνη γνωστοί»’ ομολογώ δέ οτιέντή προκειμένη περι- 
πτώσει έχει άνάλογον σημασίαν. Έπαναλαμβάνοντες ώρισμένας πράξεις μας άγό- 
μεθα μοιραίως εις την πρόσκτησιν ώρισμένων συνηθειών. "Οταν ό εγκληματίας δρα 
έπανειλημμένως καθ’ ομοιον τρόπον έξειδικεύεται εις έν είδος εγκλήματος καί φθάνει 
είς τό σήμεϊον τοϋ καθ’ έξιν έγκληματίου. "Εχει παρατηρηθή δτι οί κακοποιοί κατά 
φυσικήν συνέπειαν έκλέγουσιν μετά την έξάσκησιν τών έγκληματικών των πράξεων 
την ειδικήν έκείνην κατεύθυνσιν ήτις άνταποκρίνεται προς την προηγουμένην αύτών 
έκπαίδευσιν. Ουτω έπωφελούμενοι έκ τής πείρας τοϋ παρελθόντος χρησιμοποιοϋσι 
τά διδάγματα έν τώ νέω των έπαγγέλματι. Δεν ύπερβάλλομεν τά πράγματα ίσχυρι- 
ζόμενοι δτι διά τών μεθοδικοτήτων καί τών σχετικών υποδιαιρέσεων των καθίσταται 
έφικτή ή άνεύρεσις τών χαρακτηριστικών έκείνων ιδιαιτέρων γνωρισμάτων τής προ- 
σωπικότητος έκάστου έγκληματίου.

Διά νά βοηθήσωμεν τήν μνήμην τοϋ άστυνομικοΰ τής καταδιώξεως κρίνομεν 
άναγκαιοτάτην τήν κατάρτισιν τών ειδικών καρτών έφ’ ών θά άναγράφεται ή μέ
θοδος έκάστου έγκληματίου. Ή  κατάρτισις τών ειδικών καρτών πρέπει νά γίνηται 
κατά τρόπον σαφή καί εΰνόητον είς πάντα μή πεπειραμένον άστυνομικόν. 'Ως άλ
λοτε έγένετο, δταν άστυνομικός τις έκ τών πεπειραμένων τής καταδιώξεως άπεχώρει 
έκ τής υπηρεσίας του συναπεκόμιζεν καί δλα, τό μέγα κεφάλαιον τής πείρας, προς 
μεγίστην έννοεΐται βλάβην τής υπηρεσίας. Οΰχί σπανίως παρετηρήθη δτι υπάλληλοι 
άνευ πείρας «τοϋ Τμήματος καταδιώξεως» ώς καί νεοτοποθετημένοι τοιοΰτοι ευρι
σκόμενοι προ έγκλήματός τίνος, παρ’ όλην τήν ύπ’ αύτών καταβαλλομένην προσπά
θειαν προς άνακάλυψιν τών δραστών, τοΐς ήτο αδύνατον νά υπολογίσουν ποιος κατά 
προσέγγισιν ήτο ικανός προς διάπραξιν τοϋ άδικήματος. Ό  πεπειραμένος προκά- 
τοχός του μέ πολλών έτών υπηρεσίαν έν τή αύτή πόλει είς παρόμοιας φύσεως ύπό- 
θεσιν μικράς ΐσως άμφιβολίας θά είχεν ώς προς τον υπολογισμόν τής ταυτότητος 
τοϋ δράστου, τοσοΰτον μάλλον καθόσον δι’ αύτοΰ, αί ύπό τών έγκληματιών τής περι
φέρειας του χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι, τώ ήσαν τοσοΰτον γνωστοί δσον καί οί δρό
μοι τής πόλεωςείςήν διέμενεν. Κατά τό παλαιόν άστυνομικόν σύστημα ή ουτω άπο- 
κτηθεΐσα πολύτιμος πείρα έχάνετο καί ό κλέπτης ήδύνατο νά έξασκή τό έπάγγλεμά 
του λόγω τής έλαττωματικότητος τοϋ συστήματος. Πας άστυνομικός υπάλληλος 
τής υπηρεσίας καταδιώξεως, νομίζομεν έχων ύπ’ δψει τά ώς άνω έκτεθέντα, θά 
είναι είς θέσιν κατά τήν διενέργειαν τής άνακρίσεως νά άνευρίσκη τά έξής σημεία:

1) Ποια ή προσβληθεϊσα ιδιοκτησία.
2) Περιγραφή τών χαρακτηριστικών τοϋ ύποπτου (εάν ύπάρχη).
3) Μέθοδος διαπραχθέντος άδικήματος.
"Εχων τά ώς άνω στοιχεία είς τήν διάθεσίν του δέν άπομένει άλλη ένέργεια 

παρά ή έναρξις τάχιστης άναζητήσεως. "Οτι δέν πρέπει νά χάνεται οΰτε στιγμή 
κατά τάς αναζητήσεις είναι ζήτημα, νομίζο), δπερ δέν χρήζει ιδιαιτέρας μνείας. Κάθε 
αργοπορία σημαίνει απώλειαν χρόνου καί αυξησις τής πιθανότητος διαφυγής τοϋ 
δράστου. Κατά τό παρελθόν ώς αιτιολογία τής παρατηρουμένης άργοπορίας κατά 
τάς άναζητήσεις έφέρετο ή άνάγκη διενεργείας περισσοτέρων έξακριβώσεων ήδη 
όμως δτε έχομεν περισσότερα θετικά μέσα είς τήν διάθεσίν μας, πιστεύομεν δτι
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III. Ή  θέσις τοϋ ήμετέρου Κωδικός έναντι των τεσσάρων δογμάτων — Κ ριτική .
IV. Το δόγμα τής εδαφικότητος ώς αρχή διέπονσα τό  νέον ποινικόν μας δίκαιον.

** *
III. Ή  θέσις τοϋ ήμετέρου Κωδικός έναντι τω ν τεσσάρων δογμά

τω ν — Κ ρ ιτική .
Άνεπτύχθησαν άνωτέρω, έν άδροτάταις βεβαίως γραμμαϊς, τά τέσσαρα 

υπό τής επιστήμης καί διαφόρων νομοθεσιών έφαρμοσθέντα δόγματα, προς καθο
ρισμόν τοϋ πεδίου τής ισχύος των ποινικών αύτών νόμων.

Έρωτάται όμως ήδη· ποια έπί τοϋ προκειμένου ή προκριτέα λύσις καί ποιαν 
έλαβε θέσιν ένατι τούς κεφαλαιώδους αύτοΰ ζητήματος, ό νομοθέτης τοϋ νέου Κώ- 
δικος ημών;

Άναμφισβητήτως ή άκρατος εφαρμογή ενός καί μόνον έκ τών άνωτέρω συ
στημάτων δέν είναι δυνατόν να όδηγήση, δι’ οδς λόγους άνωτέρω έξεθέσαμεν, εις 
άσφαλή καί σύμφωνα προς τό λαϊκόν περί δικαίου συναίσθημα, συμπεράσματα. 
Δι’ ό καί αί διάφοροι νομοθεσίαι δέν βασίζουν την έκτασιν τής ισχύος των, έπί μιας 
καί μόνον άρχής. Μοναδικήν έπί τοϋ ζητήματος έξαίρεσιν άποτελοΰν τά δίκαια τών 
άγγλοσαξωνικών χωρών (’Αγγλίας καί Η .Π .Α.), άτινα έκ τών γνωστών λόγων 
τής έπικιστικής πολιτικής είναι προσηλωμένα εις τήν άρχήν τής έδαφικότητος 
καί μόνον καί μόνον εις αυτήν.

Ουτω, αί πλεΐσται τών νομοθεσιών υίοθετοΰσαι κατ’ άρχήν τό τελευταϊον 
τών άνωτέρω άναπτυχθέντων δογμάτων, δηλ. τό π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ό ν ,  ούτινος, 
καθ’ ά έλέχθη, ή θεμελιώδης βάσις είναι δτι έκαστον κράτος έχει τό συμφέρον καί 
τό δικαίωμα να προστατεύη τήν ιδίαν αύτοΰ νόμιμον τάξιν, άπό τών άδικων προ
σβολών, δέχονται έκ παραλλήλου καί εις άνάλογον κλίμακα καί τά λοιπά συστή
ματα μέ διαφόρους παραλλαγάς, δι’ ών εύρύνεται ή περιορίζεται ή έφαρμογή έκά- 
στου έξ δλων αύτών. Τήν οδόν ταύτην ήκολούθησε καί ό νέος ποινικός ήμών Κώδιξ 
δστις, άκολουθήσας κατ’ άρχήν τό δόγμα τής « π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ό τ η τ ο  ς», 
έδέχθη παραλλήλως καί πάντα τά λοιπά προς συμπλήρωσιν τών δλων έπί τοϋ θέ
ματος διατάξεων αύτοΰ.

IV . Τό δόγμα τής έδαφικότητος ώς αρχή διέπουσα τό νέον ποι
νικόν μας δίκαιον.

Είδικώτερον, ό νέος Κώδιξ, διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5 αύτοΰ, άναγνω- 
ρίζει πλήρως τό δόγμα τής έ δ α φ ι κ ό τ η τ ο ς ,  ιός συμβαίνει καί μέ τάς πλείστας 
τών ξένων νομοθεσιών, χωρίς, μεταξύ τούτων καί αύτοΰ, νά ύφίσταται διαφορά 
τις, εις τό σημεϊον τοΰτο. Οδτω τό έν λόγω άρθρον διαλαμβάνει τά έξής :

«1. Ο ι έ λ λ η ν ι κ ο ί  π ο ι ν ι κ ο ί  ν ό μ ο ι  έ φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι ,  
έ φ’ δ λ ω ν  τ ' ώ ν έ π ί  ε δ ά φ ο υ ς  τ ή ς  έ π ι κ ρ α τ ε ί α ς  κ α ί  π α ρ ’ άλ-

πρέπει ν’ άποφεύγεται τοιαύτη καθυστέρησις. Κατά τό ήμισυ περίπου κρίνεται ή 
μάχη προς τον εγκληματίαν κατά τάς 48 πρώτας ώρας μετά τήν διάπραξιν τοΰ άδι- 
κήματος. Κάθε προερχομένη έπί ματαίω ώρα ίσοδυναμεΐπρος 24 ώρας μεταγενεστέρως.

Γ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ
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λ ο δ α π ώ ν ά κ ό μ η ,  τ ε λ ο υ μ έ ν ω ν  π ρ ά ξ ε ω ν .  2. ' Ως  έ δ α φ ο ς
τ ή ς  ε π ι κ ρ ά τ ε ι α ς  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  π λ ο ί α  ή ά ε ρ ο σ κ ά φ η  έλ -
λ η ν ι κ ά ,  ο π ο υ δ ή π ο τ ε  κ α ί  ά ν  ε ύ ρ ί σ κ ω ν τ α ι ,  έ κ τ ο ς  ε ά ν  
ύ π ό κ ε ι ν τ α ι  σ υ μ φ ώ ν ω ς  π ρ ο ς  τ δ  δ ι ε θ ν έ ς  δ ί κ α ι ο ν  ε ι ς  
ά λ λ ο δ α π δ ν  ν ό μ ο  ν».

'Η έν προκειμένω υίοθετουμένη αρχή τής έδαφικότητος διέπει καί τούς Κώ
δικας καί άλλων χωρών, έν οΐς καί τούς, Ελβετικόν (άρθρον 3 § 1), ’Ιταλικόν (άρ- 
θρον 6 § 1), Τουρκικόν τοϋ 1926 (§ 3 έδ. 1) κλπ., ώς έπίσης καί τό έν Γαλλία δί
καιον, ούτινος όμως αί σχετικαί διατάξεις κανονίζονται ύπό τής Ποιν. Δικονομίας, 
ώς καί παρ’ ήμΐν μέχρι τοΰδε συνέβαινε. Πλήν όμως άνάλογος διάταξις ευρηται καί 
εις τό άρθρον 3 § 1 τοΰ Code Civil, όπερ διαλαμβάνει τα έξής : «Les lois de po
lice et de surete obligent tout ceux qui habitent le territoire». (x)

Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 5 αύτοΰ ό νέος Κώδιξ έπαναλαμβάνει την 
διάταξιν τοΰ άρθρου 1 τής καταργηθείσης Ποινικής Δικονομίας, καθ’ ήν «Ά ντι- 
κείμενον τής Ποινικής Δικονομίας, είναι όλα τά έντός τοϋ κράτους, ύπό τε Ε λ 
λήνων καί ξένων πραττόμενα πταίσματα, πλημμελήματα καί κακουργήματα».

Έ κ τής άντιπαραβολής των διατάξεων τούτων προκύπτει, ότι ή διατύπωσις 
τοΰ Κώδικος, άκριβεστέρα ούσα, έπαναλαμβάνει κατά τά ούσιώδη αύτής μέρη την 
διάταξιν τοΰ άρθρου 1 τής παλαιας Ποιν. Δικονομίας, μέ τάς έξής διαφοράς: α) άντί 
τής ρήσεως «άντικείμενον των Ποινικής Δικονομίας είναι» έτέθη «οι έλληνικοί ποι
νικοί νόμοι έφαρμόζονται» καί τούτο « ΐνα δηλωθή ότι πρόκειται ούχί περί τής τη- 
ρητέας διαδικασίας, αλλά περί τής κατά τόπον ισχύος των ούσιαστικών .ποινικών 
νόμων, β ) άντί τής φράσεως «τά έντός τοΰ κράτους» έτέθη «έπί έδάφους τής έπι- 
κρατείας» καί τοΰτο, ΐνα σαφέστερον δηλωθή ότι ή ισχύς τών ποινικών νόμων έπε- 
κτείνεται καί έπί τόπων κειμένων έκτδς τών ορίων τοΰ κράτους, άλλ’ οΐτινες κατά 
τάς κρατούσας έν τώ διεθνεΐ δικαίω άρχάς, θεωρούνται, ώς άποτελοΰντες μέρος τοΰ 
έδάφους τής έπικρατείας, έφ’ οδ καί έκτείνεται ή κυριαρχία αύτής (2) καί γ ) προ
στίθεται ώς νέον έν τή διατάξει ολόκληρος ή 2α § τοΰ άρθρου, κατά τό υπόδειγμα 
τοΰ ’Ιταλικού Ποιν. Κώδικος, καθ’ ήν ορίζεται, ότι ώς έδαφος τής έπικρατείας θεω
ρούνται κατ’ αρχήν καί τά έλληνικά πλοία καί άεροσκάφη. Λέγομεν δέ κατ’ αρχήν, 
διότι έάν ταΰτα συμφώνως προς τό Δημ. Διεθνές Δίκαιον ύπόκεινται εις αλλοδα
πόν νόμον δέν θεωρούνται ώς έλληνικόν έδαφος. 'Η διάταξις προσετέθη προς άρσιν 
πασών τών κατά τό παρελθόν δημιουργηθεισών άμφιβολιών καί δή περί τοΰ κατά 
πόσον τά πλοία (έμπορικά-πολεμικά) καί άεροσκάφη άπετέλουν πλασματικήν προέ- 
κτασιν τού έδάφους τής χώρας, ής ταΰτα έφερον την σημαίαν,.ζήτημα περί τοΰ ο
ποίου ουδόλως ώμίλει ή Ποινική Δικονομία.

Ό  Κώδιξ όμως περαιτέρω εις ούδένα έτερον προσδιορισμόν προβαίνει, όσον 
άφορα τούς τόπους, οΐτινες εύρίσκονται έκτός τών ορίων τού κράτους καί τούτο, 
έπειδή, ό είδικώτερος αυτών προσδιορισμός, έθεωρήθη ότι δέν άνήκει εις τό Ποι
νικόν Δίκαιον, άλλ’ εις άλλον κλάδον αύτοΰ καί δή τό Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον.

Κατά τά άνωτέρω όθεν, ή έννοια τής έλληνικής έπικρατείας δηλ. τής ημεδαπής 
δέον νά ληφθή έκ τών αρχών τού Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Έρωτάται λοιπόν. 
Τίς αΰτη;

Σ υ μ φ ώ ν ω ς  π ρ ο ς  τ ο ύ ς  κ α ν ό ν α ς  τ ο ΰ  Δ.Δ.Δ. γ ί ν ε τ α ι  
π α ρ ά  π ά ν τ ω ν  δ ε κ τ ό ν ,  ό τ ι  ώ ς  έ δ α φ ο ς  χώ ρ α ς  τ ί ν ο ς  δ έ ν  
θ ε ω ρ ε ί τ α ι  μ ό ν ο ν  ό χ ώ ρ ο ς  ό π ε ρ ι ο ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς  έ π ί  μ ό ν ο ν  
τ ώ ν  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν  σ υ ν ό ρ ω ν  τ ή ς  έ π ι κ ρ α τ ε ί α ς ,  ώ ς  τ α ΰ τ α  
δ ι ά  τ ώ ν  δ ι ε θ ν ώ ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι ,  ά λ λ ’ ά -

(1) Τδε λεπτομέρειας εις Ή λιοπούλου «Σ ύστημα  Π οινικού Δ ικα ίου», τόμος Α ' σελ. 
6 κα ί έπ.

(2) ”Ιδε σχ ετ ικώ ς α ίτιολογικήν έκθεσιν έν Ζαχαροπούλω σελ. 2 έπ . ,



Τοπικά όρια ισχύος τω ν ποινικών νόμων

π ο τ ε λ ο ΰ ν  τ ο ι ο ΰ τ ο ν  (I δ «  φ ο ς ) κ α ί  ο ί  κ ά τ ω θ ι  χ ώ ρ ο ι :
1) Ή Α ιγ ιαλ ίτις ζώνη , ήτοι τό τμήμα τής ανοικτής θαλάσσης, τό όποιον 

εκτείνεται κατά μήκος των παραλίων τής χώρας, δπερ καί άνήκει εις τήν χώραν 
ταύτην, καθ’ δ μέτρον είναι άναγκαϊον πρός άμυναν των δικαιωμάτων αύτής.

'Ο έπακριβής δμως προσδιορισμός τής έκτάσεως τής αΐγιαλίτιδος ζώνης, 
προεκάλεσε ζωηράς άμβισβητήσεις.

Παλαιότερον ή εκτασις αύτής καθωρίζετο, επί τή βάσει τοϋ σημείου, εις τό 
όποιον δύναται να φθάση ή βολή τοϋ άπωτάτου βάλλοντος πυροβόλου ( p o t e s t a s  
r e r r a e  f i n i t u r  u b i  f i n i t u r  a r m o r u m  v i s ) ,  έκπεμπομένη 
άπό τοϋ σημείου τής άκτής μέχρι τοϋ όποιου καί επί των μεγίστων παλλιρροιών 
δεν δύναται νά φθάση τό κϋμα. ’Επειδή δμως ή τεχνική τοϋ πυροβόλου ’όσημέραι 
τελειοποιείται, μεταβαλλομένου οδτω τοϋ βεληνεκοΰς αύτοϋ, κατά τάς έκάστοτε 
προόδους τής πυροβολικής, ή αιγιαλίτις δεν είναι σταθερά, μέ άποτέλεσμα, λόγω 
τοϋ άσταθοΰς ένός τοιούτου κριτηρίου, νά έγκαταλειφθή τοΰτο καί νά έπιδιωχθή 
ή δι’ ένός άκριβεστέρου προσδιορισμού έννοια τής αΐγιαλίτιδος ζώνης.

Έκανονίσθη λοιπόν, βάσει διεθνούς έθίμου, διεθνώς δηλ. άνεγνωρισμένου, 
ή άπόστασις αύτής εις τρία ναυτικά μ ίλλια  άπό τής άκτής, ήτοι εις 5 περίπου χι
λιόμετρα, εκτός έάν δι’ ιδιαιτέρας συμβάσεως άλλως καθωρίσθη ή εκτασις τής αΐ- 
γιαλίτιδος ζώης.

Τήν ιδίαν έκτασιν έδέχθη καί τό σχέδιον τοϋ ινστιτούτου τοϋ διεθνούς δι
καίου, τό συνταχθέν έν Στοκχόλμη έν έτει 1928.’Αλλά, παρά τά ανωτέρω ή συνδιά- 
σκεψις τής Χάγης τοϋ 1930, έπιχειρήσασα τήν κωδικοποίηση/ τών περί αΐγιαλίτιδος 
ζώνης ορισμών, άπέτυχε τοϋ σκοποΰ της, λόγω άναφυεισών διαφωνιών, δσον αφορά 
τήν έκτασιν ταύτης.

Δι’ δ, καθ’ ώρισμένους συγγραφείς, ήμεδαπούς καί ξένους, μέχρι σήμερον 
τούλάχιστον, ούδείς συμβατικός προσδιορισμός έπεκράτησεν δσον άφορα τήν έκτα- 
σιν τής αΐγιαλίτιδος ζώνης.

Ά λλ ’ έάν έπί τοϋ θέματος δέν ΰφίσταται γραπτός διεθνής κανών, δεν έλλεί- 
πουν εσωτερικοί τοιοΰτοι διαλαμβανόμενοι μεταξύ τών νόμων τών έπί μέρους νο
μοθεσιών τών διαφόρων κρατών.

Είδικώτερον παρ’ ήμΐν ό νόμος ΔΡΜΑ τής 21/3—11/4/13 καθώρισεν εύρυ- 
τέραν τήν έκτασιν τής αΐγιαλίτιδος ζώνης, διότι ορίζει δ τ ι  ή έ λ λ η ν ι κ ή  θ ά 
λ α σ σ α  ν ο ε ί τ α ι  μ έ χ ρ ι  10 ν α υ τ ι κ ώ ν  μ ι λ λ ί ω ν ,  έ π ί  τ α ύ τ η ς  
δέ,  δ ύ ν α τ α ι  ν ’ ά π α γ ο ρ ε υ θ ή  ή δ ι ά π λ ο υ ς  κ α ί  ή δ ι α μ ο ν ή  
ξ έ ν ω ν  π λ ο ί ω ν ,  έ φ ’ δ σ ο ν  ή θ ε λ ε ν  έ κ δ ο θ ή  σ χ ε τ ι κ ό ν  β α σ ι λ .  
δ ι ά τ α γ μ α .  Τοιοΰτον δμως δέν έξεδόθη. Καθ’ δμοιον τρόπον ό Α.Ν. 230 τής 
19/9—13/10/36 όρίζει δτι «ή έ κ τ α σ ι ς  τ ή ς  α ΐ γ ι α λ ί τ ι δ ο ς  ζ ώ ν η ς  
κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι  ε ι ς  6 ν α υ τ ι κ ά  μ ί λ λ ι α ,  ά π ό  τ ή ς  ά κ τ ή ς ,  μή  
θ ι γ ο μ έ ν ω ν  τ ώ ν  έ ν  ΐ σ χ ύ ϊ  δ ι α τ ά ξ ε ω ν  τ ώ ν  ά φ ο ρ ω σ ώ ν  ε ι ς  
ε ΐ δ ι κ ά ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ,  κ α θ ’ ά ς  ή α ι γ ι α λ ί τ ι ς  ζ ώ ν η ,  ο ρ ί 
ζ ε τ α ι  μ ε ί ζ ω ν  ή έ λ ά σ σ ω ν  τ ώ ν  έ ξ  ν α υ τ ι κ ώ ν  μ ι λ λ ί ω  ν».

'Η δημοσίευσις τοϋ νόμου τούτου δέν προεκάλεσε μόνον τάς διαμαρτυρίας 
άλλων Κρατών, άλλά καί παρ’ ήμΐν έπιστημονικήν έδημιούργησε συζήτησιν. Ουτω, 
ώς χαρακτηριστικώς έτόνισεν ό άείμνηστος Καθηγητής Τσουκαλάς «τοιοΰτοι νό
μοι άπαγορεύσεως είσπλου καί διαμονής τών ξένων πλοίων μή κατωχυρωμένοι 
καί διά διεθνούς συμβάσεως, είναι ού μόνον άχρηστοι, άλλά καί έπικίνδυνοι διά 
τήν άξιοπρέπειαν κρατών, μή έχόντων τήν δύναμιν τής επιβολής αύτών. (*)

Τελικώς κατά τήν έπικρατήσασαν μάλλον γνώμην, ό νόμος ούτος δέν θά 
τυγχάνη έφαρμογής, καθ’ δσον, περιπτώσεως συντρεχούσης, τά διεθνή δικαστήρια

(1) Τ 8ε σχετικώς εις Τσουκαλά Π οινική  Δ ικονομία Τόμ. Γ ' σελ. 353 σημ. 4.
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κατά προτίμησιν, θά εφαρμόσουν ούχί τον εσωτερικόν έν προκειμένω ελληνικόν 
νόμον, άλλά τον διενθή τοιοΰτον, ήτοι τά 3 ναυτικά μίλλια.

2) Ή  υπέρ τό έδαφος τής χώρας καί τά ΰδατα ταύτης (λ ίμνας, λιμέ
νας, κόλπους, όρμους, α ίγ ιαλ . ζώνην) στήλη άέρος, άνευ περιορισμού ύψους 
συμφώνως προς έπικρατήσασαν έν τω Δ.Δ.Δ. αρχήν περιλαμβάνεται εις τήν έν
νοιαν του έδάφους αύτής. Καί τοΰτο, διότι, τά άεροσκάφη, εις οίονδήποτε καί αν 
εύρίσκωνται ύψος, δύνανται νά προσβάλωσι τήν κάτωθι αύτών χούραν. (-1)

’Αλλά καί επί του ζητήματος αύτοΰ ό Ήλιόπουλος δέχεται περιορισμόν, 
όστις όμως, κατά τήν πλειονότητα των συγγραφέων δεν δικαιολογείται προφανώς, 
κατόπιν μάλιστα τής συμβάσεως των Παρισίων τής 13/10/1919, ήτις έδέχθη τήν 
λύσιν, μετέσχε δέ ταύτης καί ή Ελλάς κυρώσασα ταύτην διά τοϋ νόμου 2569/ 
1920 αύτής.

Παρ’ ήμΐν τό ζήτημα ρυθμίζεται καί διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 5017 τής 3/13- 
6 /31 «Πολιτική ’Αεροπορία» έχον ουτω : «Τ ό Κ ρ ά τ ο ς  έ ξ α σ κ ε ΐ  π λ ή ρ η  
κ α ί  α π ό λ υ τ ο ν  κ υ ρ ι α ρ χ ί α ν  έ π ί  τ ο ϋ  ά τ μ ο σ φ α ι ρ ι κ ο ΰ  χ ώ 
ρου ,  ό σ τ ι ς  ΰ π έ ρ κ ε ι τ α ι  τ ο ϋ  έ δ ά φ ο υ ς  τ ο υ .  Έ ν  τ ή  έ ν ν ο ι α  
τ ο ϋ  έ ν  τ ω  π α ρ ό ν τ ι  ν ό μ ω ή τ ο ΐ ς  ' κ α ν ο ν ι σ μ ο ϊ ς  ά π α ν τ ω -  
μ έ ν ο υ  ό ρ ο υ  « έ λ λ η ν ι κ ό ν  έ δ α φ ο ς »  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  τ ά  
χ ω ρ ι κ ά  ΰ δ α τ α  κ α ί  ό ύ π ε ρ κ ε ί μ ε ν ο ς  κ α τ ά  τ ά  ά ν ω τ έ ρ ω ,  
ά τ μ ο σ φ α ι ρ ι κ ό ς  άή  ρ». Είς τάς ποινάς τοϋ άνωτέρω νόμου ύπόκειται, 
κατά τό άρθρον 23 τοϋ Α.Ν. 2597 § 18/23-10-1940 καί ό οδηγός άεροσκάφους, 
όστις διέρχεται τήν μεθόριον, έκτος διαδρόμου ύποχρεωτικής διαβάσεως, πλήν έν 
περιπτώσει άνωτέρας βίας.

3) Οί παρ’ έλληνικοϋ στρατού κατεχόμενοι τόποι θεωρούνται ώς ήμε- 
δαπή . Τοΰτο καθ’ όσον de facto τότε, είναι κύριος τής περιοχής ταύτης ό ήμέ- 
τερος στρατός, μέ άποτέλεσμα νά έφαρμόζωνται οί ελληνικοί ποινικοί νόμοι, έφ’ όλων 
των κατοίκων αύτής.

4) Τά μέρη είς τά όποια κατόπιν ειδικών συμ φω νιώ ν Ισχύουν διά 
τούς Έ λληνας οί έλληνικοί ποινικοί νόμοι, καί είς τά όποια ή ποινική δικαιο
σύνη άσκεΐται ύπό των ήμετέρων προξενικών άρχών. Πρόκειται δηλ. περί τώ ν διο
μολογήσεων (capitulations), αί'τινες άλλοτε είχον εύρεΐαν έφαρμογήν ΐσχυον δ’ έν 
Τουρκία, Περσία, Αίγύπτω καί ’Αβησσυνία.’Ήδη όμως κατηργήθησαν τό δέ ζήτημα 
τών διομολογήσεων είναι άνευ άντικειμένου. Ούτω διά τήν Τουρκίαν κατηργήθησαν 
διά τοϋ άρθρου 28 τής συνθήκης τής Λωζάννης (1923). Διά τήν Περσίαν τήν 10/ 
5/1928 δυνάμει τοϋ τεθέντος έκτοτε έν ΐσχύϊ ’Αστικού Κώδικος αύτής. Διά τήν 
Αίγυπτον διά τής συνθήκης τής Nyon (1937) καί διά τήν Άβησσηνίαν μεταπο- 
λεμικώς. Ή  περίπτωσις όθεν θεωρητικήν μόνον έχει ήδη άξίαν.

5) Τά πλοία καί άεροσκάφη, άνεξαρτήτως τοϋ έάν ταΰτα είναι πολε
μικά ή έμπορικά, οπουδήποτε καί αν εύρίσκωνται, έκτος έάν ύπόκεινται, συμφώνως 
προς τό Διεθνές Δίκαιον εις άλλοδαπόν νόμον.

Έρωτάται όμως· πότε ταΰτα ύπόκεινται είς άλλοδαπόν νόμον, κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Δ.Δ.Δ.;

Έ πί τοϋ ζητήματος παρατηροΰμεν τά εξής: 'Η διάταξις αΰτη είναι νέα, τής 
καταργηθείσης Ποινικής Δικονομίας μή όμιλούσης σχετικώς. Ούχ’ ήττον όμως καί 
ύπό τό κράτος τοϋ προϊσχύοντος δικαίου μας, όμοφώνως έγένετο δεκτόν, ότι τά 
πλοία έθεωροΰντο ώς ήμεδαπή αν δέν ύπέκειντο εις άλλοδαπόν νόμον κατά το Διε
θνές Δίκαιον. Δι’ δ καί ή διάταξις αΰτη κατεκρίθη, διότι δι’ αύτής άμφισβητήσεις 
μάλλον θά προκαλώνται, έν ώ αύται, διά τής θεσπίσεως τών ποινικών διατάξεων

(1) Ό  είδικώτερος προσδιορισμός περ ί τώ ν κανόνων πτήσεω ς, άπογειώ σεω ς ή προσγειώ- 
σεως κλπ . τούτω ν γ ίνετα ι κατω τέρω  καί δή κατά  τήν άνάπτυξιν τη ς  2ας § τοϋ έξεταζομέ- 
νου άρθρου.
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της πολιτείας περί τοπικών ορίων των ποινικών νόμων, θά έπρεπε ν’ άποφεύγων- 
ται ή νά μετριάζωνται έστω.

Ουτω, ό καθηγητής Τζωρτζόπουλος αναφέρει τό έξης χαρακτηριστικόν 
παράδειγμα: Ύποτεθείσθω οτι ξένος τις κομμουνιστής άποκτείνει ’Ιάπωνα έπί 
ελληνικού έμπορικοϋ πλοίου, όρμοΰντος εις βουλγαρικόν λιμένα, μεθ’ ό καί κατα
φεύγει εις Βουλγαρίαν. Παρ’ ό,τι ή άνθρωποκτονία υπήρξε κατάφωρος, έν τούτοις 
αί βουλγαριαί άρχαί, διατείνονται, ότι ό Ίάπων ηότοκτόνησε καί άρνοΰνται νά 
έκδώσουν τον φονέα. Τις ή ωφέλεια, διά τήν έλληνικήν δικαιοσύνην, έκ της διατά- 
ξεως ήτις επιθυμεί νά έκλαμβάνη τό έλληνικόν πλοΐον, ώς ημεδαπήν καί όταν τοϋτο 
εΰρίσκεται εις ξένα ΰδατα; Περαιτέρω ό αύτός συγγραφεύς έρωτα· προς τίή  δημιουρ
γία συγκρούσεως νόμων μεταξύ δύο κρατών έπικαλουμένων άμφοτέρων τήν άρχήν 
της έδαφικότητος; Άφοΰ άλλως τε δεν πρόκειται κατ’ άρχήν περί άξιώσεως κατά 
βάσιν δικαίας, δεδομένου, ότι ούτε υλικόν, ούτε ιδανικόν συμφέρον τής Ελλάδος 
θίγεται, διατί ή τελευταία νά έπεμβαίνη, μέ άποτέλεσμα νά καθίστανται αί συγ
κρούσεις άναπόφευκτοι; Τέλος κατά τάς παρατηρήσεις τού ίδιου επιστήμονας (*) ή 
έν λόγω διάταξις αναιρείται ύπ’ αύτοϋ τούτου του νομοθέτου διά τής δευτέρας φρά- 
σεως τής αύτής διατάξεως, καθ’ ήν «τά πλοία κλπ. άποτελοϋν έλληνικόν έδαφος... 
έκτος έάν ύπόκεινται συμφώνως προς τό Διεθνές Δίκαιον εις άλλοδαπόν νόμον». 
Λαμβανομένου όμως ύπ’ δψιν, ότι πάσαι αί πράξεις, αίτινες τελούνται έντός τών 
ύδάτων ξένης αίγιαλίτιδος ζώνης ύπάγονται εις τήν δικαιοδοσίαν τού κράτους έκεί- 
νου, δυνάμει τής άρχής τής έδαφικότητος, ής ούδέν κράτος έχει παραιτηθή, ούδέ 
έν μέρει, καί ήτις είναι άναμφισβητήτως σύμφωνος προς τούς κανόνας τού Δ.Δ.Δ., 
τούλάχιστον όσον άφορα τά έμπορικά πλοία, έξυπακούεται ότι σχετικαί περιπτώσεις 
θά τύχουν έφαρμογής μόνον έάν τό πλοΐον εύρίσκεται εις άνοικτήν θάλασσαν, ή 
πλησίον ακτής μή κατεχομένης ύπό Κράτους τινός. Αυτή όμως θεωρείται ώς άνοι- 
κτή θάλασσα, μέ άποτέλεσμα νά μή έξυπηρετή ή έν λόγιο διάταξις. Κατά συνέπειαν 
όρθώς φρονοΰμεν έθεωρήθη ώς περιττή καί άσκοπος, διότι καί αν δεν ύπήρχε, 
πάλιν, συμφώνως προς τούς κανόνας τού Δ.Δ.Δ. ή άνοικτή θάλασσα θεωρείται ώς 
ήμεδαπή. Κατ’ αύτόν τον τρόπον άποφεύγονται οπωσδήποτε συγκρούσεις δικαίων. 
Φρονιμώτερον ’ίσως θά ήτο νά εΐχεν άφεθή ή ρύθμισις τού ζητήματος εις τήν δικαιο
δοσίαν τού Δ.Δ.Δ., ώς άλλως τε συμβαίνει καί με τήν έννοιαν τού έδάφους τής έπι- 
κρατείας.

Αί σκέψεις αύται άσφαλώς ήγαγον τον συντάκτην τών προηγουμένων σχεδίων 
είς τήν μή άναγραφήν ταύτης εις τό έξεταζόμενον άρθρον. Τελικώς όμως, διά τού 
σχεδίου τού 1938, εΐσηγουμένου τού Καθηγητοΰ Χωραφά, άπεφασίσθη ή άνα- 
γραφή ταύτης, κατά τό ύπόδειγμα τού ’Ιταλικού Ποινικού Κώδικος, ήδη δέ άποτελεΐ 
νόμον τής πολιτείας. Άντιθέτως, άλλοι Κώδικες θέτουν τό θέμα σαφώς καί άπερι- 
φράστως. Οΰτω ό Κώδιξ τής Γιουγκοσλαυΐας, καθ’ δν «ώς έδαφος τής έπικρατείας 
θεωρούνται πλοία ή άεροσκάφη Γιουγκοσαυϊκά, όπου δήποτε καί άν εύρίσκωνται».

’Ανεξαρτήτως όμως τών άνωτέρω θεωρητικών προκαταλήψεων, γεγονός 
παραμένει, ότι τά πλοία καί άεροσκάφη δεν θεωρούνται ώς Έλληνικόν έδαφος όταν 
ύπόκεινται κατά τούς κανόνας τού Δ. Δ. εις άλλοδαπόν νόμον. Τό πότε δέ συμ
βαίνει τούτο, δυνατόν νά καθορίζηται ή δυνάμει συμβάσεως ή διεθνούς έθίμου, 
οπότε καί καθίστανται άρμόδια προς έκδίκασιν τά δικαστήρια άλλης χώρας έντός 
τών έδαφικών' ορίων τής οποίας ναυλοχοΰν τά πλοία ή ΐπτανται κλπ. τά άεροσκάφη.

Έ πί τού θέματος είδικούτερον παρατηροΰμεν τά έξής: ύπό τό κράτος τού προι'- 
σχύοντος δικαίου όμοφώνως έγένετο δεκτόν, ότι τά μέν έλληνικά πλοία, οπουδή
ποτε καί αν εύρίσκωνται, έθεο>ροΰντο ώς ήμεδαπή συμφώνως προς διεθνώς παρα- 
δεδεγμένον έθιμον, καθ’ δ ταΰτα, πλωτά φρούρια όντα, φέρουν έν έαυτοΐς τμήμα

Α'
(1) "Ίδε σχετικώ ς Τζωρτζοπούλου Έ γχειρ ίδιον Ο υσιαστικού Π οινικού Δ ικαίου, Τόμος 
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της κυριαρχίας του κράτους των, ή έπέμβασις δέ τής ξένης χώρας τότε θά ήτο 
δεδικαιολογημένη, αν τό πλοΐον ένήργει κατ’ αυτής έχθρικήν πράξιν.

Καθ’ ομοιον όμως τρόπον, διευκρηνίζεται ύπό των συγγραφέων, ότι πολε
μικά πλοία είναι ού μόνον τά κυρίως πολεμικά σκάφη, άλλά καί τά βοηθητικά πλοία 
του κράτους (μικρά η μεγάλα) καί ότι καθ’ ομοιον τρόπον ξένα πολεμικά πλοία είς 
τούς λιμένας της ημεδαπής ευρισκόμενα ή καί είς τήν ήμετέραν αίγιαλίτιδα ζώνην 
πλέοντα, άποτελοϋν έδαφος της πολιτείας ής φέρουν τήν σημαίαν, ώς έκπροσοί- 
ποϋντα άμέσως την κυριαρχίαν αύτής. 'Η ά ρ χ ή  α ύ τ η  ε ί ν α ι  δ ι ε θ ν ώ ς  
ά ν ε γ ν ω ρ ι σ μ έ ν η .  Κατά συνέπειαν δέ καί ύπό το κράτος του Κώδικος ημών, 
τά άνωτέρω έχουν έφαρμογήν, τούτου δεξαμένου ότι τότε έχουν έπί τών πλοίων καί 
αεροσκαφών έφαρμογήν οί έλληνικοί ποινικοί νόμοι, όταν ταϋτα, δεν ύπόκεινται 
συμφώνως προς το Διεθνές Δίκαιον, εις άλλοδαπόν νόμον.

“Οσον άφορά όμως τά εμπορικά πλοία, ή τοιαύτη ομόφωνος γνώμη, δεν γ ί
νεται άποδεκτή. Διότι ναι μέν πάντες δέχονται, ότι δι’ άς περιπτώσεις το έγκλημα 
τελήται έν άνοικτή θαλάσση, άρμόδιον δικαστήριον είναι το της πολιτείας ής τό 
πλοΐον φέρει τήν σημαίαν, τής άρχής ταύτης ουσης διεθνώς άνεγνωρισμένης, αν 
ίσχύη όμως τούτο καί όταν ταΰτα εύρίσκωνται είς τά παράκτια υδατα ή ναυλοχοΰν 
είς λιμένας ξένου κράτους διετυπώθησαν ζωηραί διαφωνίαι.

Έ πί τού θέματος ίσχύουσι τρία κυρίως συστήματα ήτοι : 
α) Τό ’Α γ γ λ ι κ ό ν ,  κατά τό όποιον ισχύει ό κανών, ότι τά ξένα εμπορικά 

πλοία υπάγονται, είς τήν κυριαρχίαν τής χώρας είς τά υδατα τής οποίας ναυλοχοϋσι. 
Τούτο καθιερωθέν νομοθετικώς έν ’Αγγλία έγένετο άποδεκτόν καί ύπό τής Γερμα
νίας καί άλλων Κρατών. 'Ο σχετικός ’Αγγλικός Νόμος τής 28/8/1878 είς τό 2ον 
άρθρον αύτοΰ διαλαμβάνει τά εξής: «Πράξις τελεσθεΐσα ύπό οίουδήποτε, ύπηκόου 
ή μή, τής Α.Μ. τού Βασιλέως τής ’Αγγλίας πίπτει ύπό τήν ’Αγγλικήν δικαιοδο
σίαν καί όταν έπράχθη έν ξένω πλοίω ή διά ξένου πλοίου είς τά χωρικά υδατα. Έν 
τούτοις οί ’Άγγλοι δημοσιολόγοι έπί τού αντικειμένου διετύπωσαν άντίθετον άντί- 
ληψιν. Τήν αρχήν ταύτην, έδέχθη καί ή κληθεΐσα συνθήκη φιλίας μεταξύ Ελλάδος 
καί Ιαπωνίας, κυρωθεΐσα διά τού Νόμου ΒΧΝΕ τού 1899.

β) Τ ό  ’Ι τ α λ ι κ ό ν ,  όπερ ύποστηριχθέν ύπό τής ’Ιταλικής νομολογίας, 
δεν εδρεν όμως ευμενή άπήχησιν είς τάς διαφόρους νομοθεσίας, μή έξαιρουμένης 
ούδ’ αύτής τής ’Ιταλικής τοιαύτης. Κατ’ αύτό γίνεται δεκτόν ότι, αί άρχαί, αΐτινες 
εφαρμόζονται έπί τών πολεμικών πλ.οίων δέον νά διέπουν καί τά εμπορικά πλοία. 
Κατά συνέπειαν είς πάσαν περίπτωσιν αρμόδια προς έκδίκασιν τών έν αΰτοΐς δια- 
πραττομένων έγκλημάτων δικαστήρια δέον νά είναι τά δικαστήρια τής χώρας, ής 
ταΰτα φέρουν τήν σημαίαν. (Ουτω ό Γιουγκοσλαυϊκός Κώδιξ).

γ ) Τό Γ α λ λ ι χ  6  ν. Τούτο ύπεδείχθη τό πρώτον ύπό τού Γαλλικού Συμ
βουλίου ’Επικράτειας άπέκτησε δέ εύρεΐαν διάδοσιν είς τήν διεθνή πρακτικήν, μέ 
άποτέλεσμα νά τείνη νά καταστή διεθνές έθιμον. Κατ’ αύτό δέ προτείνεται ένδιά- 
μεσος λύσις.

'Η λύσις αυτή, ήτις καί ώς κρατούσα δύναται νά θεωρηθή, δέχεται ότι ή δικαι
οδοσία τών τοπικών άρχών είς τά υδατα τών όποιων είναι έλλιμενισμένον τό ξένον 
έμπορικόν πλοΐον τότε μόνον ύφίσταται όταν: 1) αί έγκληματικαί πράξεις αί τελε- 
σθεΐσαι είς τό πλοΐον, έτελέσθησαν παρά προσώπων ή κατά προσώπων ξένων προς 
τό πλήρωμα, 2) διεταράχθη ή ήσυχία καί τάξις τού λιμένος, οίοσδήποτε καί αν είναι 
ό συμμέτοχος είς τό έγκλημα ή ό παθών, έστω δηλ. καί αν άνήκωσιν είς τό πλή
ρωμα τού πλοίου καί 3) έζητήθη ή έγχώριος συνδρομή τών τοπικών άρχών. Κατά 
συνέπειαν δθεν, (κατά τό σύστημα τούτο) είς πάσαν άλλην περίπτωσιν, κατ’ άντί- 
θεσιν πρός τά πολεμικά, ύφίσταται ετεροδικία τών έμπορικών πλοίων.

“Οσον αφορά έξ άλλου τά άεροσκάφη ούδέν δύναται νά προστεθή πέραν τών 
όσων άνωτέρω έκτίθενται, ώς πρός τά πλοία. Ουτω, τά μέν πολεμικά άεροσκάφη,
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οπουδήποτε καί άν εύρίσκωνται υπάγονται εις τούς νόμους του κράτους ούτινος 
φέρουσι τήν σημαίαν, μέ μοναδικήν έξαίρεσιν, δτι προσγειούμενα ή προσθαλασσού- 
μενα είς ξένον έ'δαφος, περί τής έννοιας του όποιου ώμιλήσαμεν προηγουμένως, 
πρέπει νά έχουν ρητήν άδειαν πτήσεως καί προσγειώσεως έκ μέρους του κυριάρχου 
κράτους, πράγμα δπερ δεν συμβαίνει έπί των πολεμικών πλοίων, άτινα άπλώς ειδο
ποιούν τήν κυβέρνησιν της χώρας περί εισόδου των εις τήν αΐγιαλίτιδα ταύτης ζώνην, 
διά της διπλωματικής όδοΰ, τά δέ εμπορικά τοιαΰτα, έάν μέν ίπτανται εις ελεύθερον 
άέρα, ώς συμβαίνει καί μέ τά έν άνοικτή θαλάσση πλέοντα πλοία, ούδεμία αμφι
βολία, δτι ταϋτα υπάγονται εις τήν δικαιοδοσίαν του κράτους ούτινος φέρουν τήν 
σημαίαν. Έάν όμως 'ίπτανται ή προσγειοΰνται ή άπογειοϋνται εις ξένον έδαφος, 
πάλιν άνακύπτει ζήτημα, έφ’ ού οΰδέν δύναται νά προστεθή πέραν των δσων άνω- 
τέρω έκτίθενται, δσον άφορα τά πλοία.

Έ πί τοϋ ζητήματος δμως δέον νά προστεθή δτι το θέμα ρυθμίζεται κυρίως 
βάσει διεθνών συμβάσεων ή καί έσωτερικών ενίοτε νόμων.

Παρ’ ήμϊν σχετικός είναι ό Ν. 5017/31, καθ’ δν ύφίσταται ή άρμοδιότης τών 
έλλ. ποιν. δικαστηρίων, ώς προς τά έπί ξένων άεροσκαφών τελούμενα εγκλήματα 
δταν συντρέχη τις τών κάτωθι περιπτώσεων: α) έάν διεπράχθη κακούργημα ή 
πλημμέλημα υπέρ ή καθ’ έλληνος, β) έάν παρεβιάσθησαν οί άφορώντες τήν δημο
σίαν άσφάλειαν νόμοι, ώς καί οικονομικοί ή στρατιωτικοί τοιοϋτοι γ ) έάν παρε- 
βιάσθη νόμος τις τής πολ.ιτικής άεροπορίας ή οί διέποντες ταύτην κανονισμοί καί 
δ) έάν μετά τήν διάπραξιν κακουργήματος ή πλημμελήματος τό άεροσκάφος προ- 
σεγειώθη έπί ελληνικού έδάφους.

'Ως συμπληρωματική διάταξις τού Ν. 5017 έμφανίζεται καί το άρθρον 470 
τοϋ Π.Κ., καθ’ δ, τού νόμου τούτου διατηρουμένου έν ΐσχύϊ: 1) Εις τάς περιπτώσεις 
α καί β αύτοΰ τά έλληνικά ποιν. δικαστήρια έπιλαμβάνονται τής έκδικάσεως κα
κουργημάτων ή πλημμελημάτων τελεσθέντων έπί ξένων άεροσκαφών έφ’ δσον 
συντρέχουσιν οί δροι τών άρθρων 6 καί 7 τοϋ Π.Κ. καί 2) Εις τάς περιπτώσεις 
γ  καί δ ή δίωξις γίνεται πάντοτε κατά τούς έλληνικούς ποιν. νόμους, ανε
ξαρτήτως άπο τών νόμων τοϋ κράτους, ούτινος τήν έθνικότητα κέκτηται το άε- 
ρόσκαφος.

Μετά τήν άνωτέρω άνάπτυξιν τών έπί μέρους ζητημάτων, δσον άφορα τά έπί 
πλοίων καί άεροσκαφών έγκλήματα, φρονοΰμεν δτι ό νέος Κώδιξ ημών διά τής έξε- 
ταζομένης διατάξεώς του ούδεμίαν έπέφερεν έπί τοϋ άντικειμένου μεταβολήν, ώς 
προς τά μέχρι τής έφαρμογής τού κρατοΰνα, υίοθετήσας ουτω το Γαλλικόν σύστημα. 
Έάν βεβαίως έλλειπεν έκ τής διατάξεώς ή δευτέρα φράσις, τότε έφορμογήν θά είχε 
το δεύτερον έκ τών άνωτέρω συστημάτων καί παρ’ ήμϊν, ώς συμβαίνει μέ τον 
Γιουγκοσλαυϊκον Ποινικόν Κώδικα.

Ώ ς γνωστόν στενώς συνδεδεμένος προς τήν άρχήν τής έδαφικότητος είναι 
καί ό καθορισμός τοϋ τόπου τής τελέσεως τοϋ άδικήματος. Τό θέμα βεβαίως είναι 
έπίμαχον. Έ π ’ αύτοΰ ό νέος Κώδιξ διά τοϋ άρθρου 16 αύτοΰ, άκολουθών τήν μικτήν 
θεωρίαν δέχεται δτι, ώς τόπος τελέσεως τής πράξεως θεωρείται τόσον ό τόπος 
ένθα ό δράστης προέβη έν δλω ή έν μέρει είς τήν άξιόποινον ένέργειαν ή παράλειψιν, 
δσον καί ό τόπος ένθα έπήλθεν ή, έν περιπτώσει άποπείρας, έδει κατά τήν πρόθεσιν 
τοϋ ύπαιτίου νά έπέλθη τό άποτέλεσμα.

Δέν πρ’οχωροϋμεν δμως είς τήν άνάπτυξιν τής διατάξεώς ταύτης, καθ’ δσον, 
ειδική έπί μέρους τοιαύτη, δέν είναι τής παρούσης στιγμής.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



*0  έκλ ιπώ υ  'Α ρχ ιεπ ίσκοπο ; Βορείου καί Νοτίου 'Αμερική; Μ ιχαήλ

Τήν 15-7-58 άπεβίωσεν έν ’Αμερική, κατόπιν συντόμου ασθένειας ό ’Αρχιε
πίσκοπος Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής Μιχαήλ.

Ό  έκλιπών 'Ιεράρχης υπήρξε θιασώτης του θεσμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί ένθερμος ύποστηρικτής τοΰ περιοδικού μας, τό όποιον περιέβαλε μέ άπεριόρι- 
στον άγάπην άπό των πρώτων ήμερων τής έκδόσεώς του.

Τα « ’Αστυνομικά Χρονικά» διερμηνεύοντας τα αισθήματα πένθους τοΰ ’Α
στυνομικού Σώματος υποβάλλουν τά ολόψυχα συλληπητήριά των εις τήν Ελληνικήν 
’Εκκλησίαν, διά τήν άπώλειαν τοΰ εκλεκτού τέκνου της. Εύχονται δέ όπως ό Κύριος 
'Ο καί Νεκρούς καί ζώντας έξουσιάζον, τήν μέν ψυχήν Αύτοΰ κατατάξει έν σκηναϊς 
'Αγίων, εις δέ τούς οικείους Του χαρίσει τήν έξ δψους παρηγορίαν.

«Α ’ιωνία ή μνήμη Του».
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'II ’Αμερικανική 'ΐπηρεσία Στατιστικής, ύπελόγισεν δτι, οί θάνατοι, οί 
προερχόμενοι έξ αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων, συνεπεία μέθης των οδηγών αυ
τοκινήτων, ά.νέρχονται κατ’ έτος εις δέκα χιλιάδας.

Τδ μεγαλύτερο ποσοστόν των άνωτέρω θανάτων, οφείλεται εις την δράσιν 
των νέων οί όποιοι δέν έχουν συναίσθησιν του μεγέθους τοΰ κινδύνου έκ τής όδηγή- 
σεως αυτοκινήτου, υπό την έπίδρασιν τοΰ άλκοόλ.

Προ τής τοιαύτης καταστάσεως, συνήλθον εις έπανειλημμένας συσκέψεις 
αί άρμόδιαι Άρχαί διά την έξεύρεσιν λύσεως.

Τό , Συμβούλιον ’Εθνικής ’Ασφαλείας, ή Διεθνής "Ενωσις ’Αξιωματικών 
’Αστυνομίας, ή ’Αμερικανική "Ενωσις ’Ιδιοκτητών Μπαρ ώς και ό ’Αμερικανικός 
’Ιατρικός Σύλλογος έπρότειναν τά έξής:

I. "Οπως καθ’ άπασαν τήν χώραν ίσχύση ένιαία νομοθεσία, ψηφισθώσι νέοι 
αυστηρότεροι νόμοι καί τέλος ληφθώσι τά ένδεικνυόμενα μέτρα διά τήν περιστολήν 
τών τοιούτων δυστυχημάτων.

II. 'Η γνωστή μέθοδος έξακριβώσεως τής περιεκτικότητος τοΰ αΐματος εις 
άλκοόλ, δέν ήτο δυνατόν ν’ άνταποκριθή εις τήν σημερινήν αλματώδη αύξησιν τοΰ 
αύτοκινήτου.

'Η άπόδειξις τής μέθης, έκτος βέβαια τής εμφανούς τοιαύτης, είναι άδύνατον 
νά άποδειχθή άλλως πλήν τής χημικής άναλύσεως τοΰ αΐματος ή καί τών διαφό
ρων τεστ εις τά όποια υποβάλλονται οί οδηγοί, διά νά έξακριβωθή εάν καί κατά 
πόσον εύρίσκωνται εις κατάστασιν μέθης ή τοιαύτης έπιφερούσης κινδύνους κατά 
τήν όδήγησιν τοΰ αυτοκινήτου.

Ά λλ ’ ϊνα ύποβληθώσι εις τήν άνωτέρω εξέτασιν και τά διάφορά τεστ, οί ο
δηγοί προσάγονται εις τά εργαστήρια τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως.

'Η προσαγωγή όμως τόσου μεγάλου άριθμοϋ οδηγών ύπόπτιυν μέθης παρου
σιάζει πλείστας δυσχερείας, δέν είναι δέ έξ άλλου δυνατόν, τά υπάρχοντα άρμόδια 
έργαστήρια, ν’ άνταποκριθώσι εις τήν έξαιρετικώς μεγάλην ζήτησιν τοιούτων χη
μικών άναλύσεων.

Τό άκανθώδες λοιπόν τοϋτο πρόβλημα έλύθη διά τής άνακαλύψεως μιας νέας, 
λίαν εύχρήστου συσκευής, τής «Alcotest» (’Αλκοτέστ). 'Η συσκευή αυτή διά πρώ- 
την φοράν έτέθη έν χρήσει εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής τον Δεκέμ
βριον τοΰ 1956, ύπό τοΰ Δόκτωρος Kurt Μ. Dudowski.

'Η άνακάλυψις τής συσκευής «Alcotest» οφείλεται εις τον Γερμανικόν Οίκον 
παραγωγής άναισθητικών συσκευών «Fraegerwerke» τής Δυτικής Γερμανίας.
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'Η άνωτέρω συσκευή άποτελεΐται: 1) άπό ένα μπαλλόνιον έκ διαφανούς 
πλαστικής ύλης, 2) ενα ύάλινον σωλήνα καί 3) ενα είδος περιστομίου.

Τδ μπαλλόνιον χρησιμοποιείται πολλάς φοράς, ένω τά άλλα δύο μέρη, χρησι
μοποιούνται άπαξ μόνον καί άμέσως άντικαθίστανται δι’ έτέρων.

Ό  ύάλινος σωλην χρησιμοποιείται ώς είδος χημικού άντιδραστήρος καί φέρει 
μίαν ενδεικτικήν γραμμή διά τήν μέτρησιν τοϋ καταναλωθέντος τυχόν αλκοόλ.

Περιέχει ειδικήν χημικήν ούσίαν, ή οποία λόγω τής συνθέσεώς της έχει τήν 
ιδιότητα να άλλάσση χρωματισμόν. Μεταβάλλεται δηλαδή εις πρασίνην δταν έλθη 
εις έπαφήν μέ ώρισμένην ποσότητα άλκοόλ.

Ό  τρόπος χρήσεως τής συσκευής είναι άπλούστατος: ’Εφαρμόζεται τό περι- 
στόμιον μετά τοϋ ύαλίνου σωλήνος είς τήν οπήν τοϋ μπαλλονίου καί ή συσκευή είναι 
έτοιμη νά δεχθή τον πρώτον έπισκέπτην οδηγόν.

’Εάν ό έμφυσών οδηγός είναι νηφάλιος ή ή καταναλωθεΐσα ύπό τούτου πο-
σότης άλκοόλ είναι δλως άσήμαντος, οόδείς 
μεταχρωματισμός παρουσιάζεται επί τοϋ ύα
λίνου πειραματικοϋ σωλήνος. "Οταν δμως τό 
καταναλωθέν άλκοόλ ύπό τοϋ όδηγοΰ είναι 
πέραν τοϋ έπιτρεπομένου ποσοστού ασφα
λούς όδηγήσεως, τότε παρουσιάζεται ό πρά
σινος χρωματισμός, ό όποιος εκτείνεται πέ
ραν τής ενδεικτικής γραμμής τοϋ ύαλίνου 
σωλήνος.

'II έκτασις τοϋ πρασίνου χρώματος πέ
ραν τής ενδεικτικής γραμμής δεικνύει άνάλο- 
γον κατανάλωσιν οινοπνευματωδών ποτών.

Διά τής μεθόδου ταύτης επιτυγχάνεται 
ή προσαγωγή είς τά ’Αστυνομικά Τμήματα 
μόνον τών ενόχων οδηγών καί ή απαλλαγή 
εκ τόσων ταλαιπωριών τών άθώων τοιούτων.

Είς πλείστας Ευρωπαΐκάς χώρας, πο- 
σοστόν 0,07 % άλκοόλ, θεωρείται κρίσι

μου διά τήν ασφαλή όδήγησιν, ένω είς πλείστας Άμερικανικάς Πολιτείας τό πο
σοστού τοϋ 0,07 % άνέρχεται είς 0,15%.

Τά πλεονεκτήματα τής συσκευής «Alcotest» είναι πάρα πολλά, διότι ή συ
σκευή αΰτη δύναται νά χρησιμοποιηθή παρ’ οίουδήποτε άστυνομικοΰ υπαλλήλου. 
Τό μέγεθος της είναι πολύ μικρόν, ώστε νά μεταφέρεται εόχερώς, τά έξοδα έκάστης 
έξετάσεως είναι όλιγώτερα τοϋ ενός δολλαρίου καί τέλος ό τρόπος ένεργείας είναι 
πολύ απλός, ώστε εντός ελάχιστων δευτερολέπτων δυνάμεθα νά έχωμεν τό άποτέλε- 
σμα τής έξετάσεως.

Ό  καθηγητής κ. Ν τουντόφσκι έτπδει- 
κ νύω ν  τόν τρ ό πο ν χρήσεως συσκευής
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'Υπό Άστυν. Β' κ. ΑΛΕΞ . ΚΡΟΚΙΔΗ

’Απ’ όλες τις κατηγορίες έγκληματιών πού άπασχολοΰν συνήθως την ’Αστυ
νομία, οί πιο έξυπνοι, οί πιο πανούργοι είναι, νομίζω, οί λαθρέμποροι ναρκωτικών. 
’Εργάζονται πάντα μέ σύστημα κι’ είναι άφθαστοι κυρίως στους τρόπους διαθέσεως 
καί άποκρύψεως τού... εμπορεύματος. Συνεχώς έφευρίσκουν νέας μεθόδους καί τε
χνάσματα για να έξαπατήσουν την ’Αστυνομία καί σπανίως πέφτουν έξω, γ ι’ αυτό 
καί δεν πιάνονται εύκολα. Για νά πετύχη λοιπόν κανείς στον τομέα αύτόν, χρειάζεται 
μεγάλη πείρα, προσοχή καί κάποιο σχέδιον ένεργείας, τό όποιον νά καταρτίζεται 
βάσει τών πληροφοριών καί δεδομένων τα όποια υπάρχουν. "Οσοι άπό τούς άναγνώ- 
στας έτυχε ν’ άσχοληθοΰν μέ τα ναρκωτικά, νομίζω δτι θά συμφωνήσουν μαζί μου.

"Ενας τέτοιος άστέρας, πρώτου μεγέθους, ό Άντώνας μέ τ ’ δνομα, μεσουρα
νούσε προπολεμικώς στο στερέωμα τών λαθρεμπόρων. Παμπόνηρος καί σβέλτος 
δπως ήταν, έθεωρεΐτο ένας άπό τούς πιο «γερούς» σ’ αύτή τη... «δουλειά», γ ι’ 
αυτό είναι ζήτημα άν παρ’ δλο τό «κυνήγι» είχε πιαστή μιά-δυό φορές. Αί μέθοδοι 
καί τά τεχνάσματα πού συνήθως μεταχειρίζετο, ήσαν τώ δντι καταπληκτικά. "Οσοι 
έπεχείρησαν νά τον παρακολουθήσουν, τά βρήκαν «σκούρα», γ ι’ αυτό τό λόγο είχε 
πάρει τ ’ δνομα « ’Αλεπού». "Εμενε μόνος του σ’ ένα μικρό δωμάτιο στο 2ον... δροφο! 
ένός παληόσπιτου στο συνοικισμό ’Ασυρμάτου. Αύτό τό δωμάτιο τώχαμε κυριο- 
λεκτικώς «τρελλάνει» στο ψάξιμο. ’Έρευνες συστηματικές πού κρατούσαν ώρες 
ολόκληρες, τοίχοι, ταβάνι, πάτωμα κλπ. δλα μέ τή σειρά. Ξέραμε άπ’ έξω κ ι’ άνα- 
κατωτά πού βρισκότανε τό κάθε τ ι μέσα σ’ αύτό τό δωμάτιο, μέχρι καί τό τελευ
ταίο καρφί στον τοίχο. Καί δέν είχε, ό δυστυχής, παρά ένα παληοντίβανο, ένα μπα
ούλο, ένα τραπέζι, κάνα-δυό παληοκαρέκλες, ένα κάδρο τής Γενοβέφαςπού τουχε μείνει 
άπό ένα καφενείο πού κάποτε διατηρούσε στο Μεταξουργείο, καί τό μπουζούκι του. 
’Αμφιβάλλω δμως άν άκόμα κ ι’ ό Παγκανίνι άγποΰσε τόσο τό βιολί του δσο ό Ά ν- 
τώνας τό μπουζούκι του. Στήν έρευνα τό κρατούσε πάντα στην άγκαλιά του μή τυχόν 
καί τού... πάθει τίποτε! Αυτή ήτανε δλη ή έπίπλωσις. Τό δωμάτιο δέν είχε άλλη 
πόρτα κ ι’ άκόμη πρέπει νά σάς πώ, δτι μέ τήν κάτω οικογένεια καί μ’ δλη σχεδόν 
τή γειτονιά δέν είχε καλές σχέσεις, γιατ’ είχανε βαρεθή οί άνθρωποι αύτές τις συ
χνές... έπιδρομές. ’Εφαρμόζαμε πάντα τίς πιο έξυπνες μεθόδους καί τά καλλίτερα 
σχέδια, δταν έπρόκειτο γιά τον Άντώνα, αύτός δμως κατώρθωνε καί ξέφευγε. Πολ
λές φορές στέλναμε «άνθρώπους μας» ν’ άγοράσουν «πράμα» κι’ άμέσως κατόπιν 
τρέχαμε, τά κάναμε δλα άνω-κάτω καί στο τέλος... φεύγαμε μέ τό κεφάλι σκυφτό !! 
συνοδευόμενοι άπό τά ειρωνικά γέλια τού Άντώνα «έτσι είναι... καπετάνιε... τί νά 
κάνουμε... έτυχε πάλι νά μήν έχω !... άλλη φορά...».

Κείνο δμως τό βράδυ... νομίζαμε δτι δέν θά μάς γλύτωνε. Είχαμε θετικές 
πληροφορίες δτι είχε φέρει φρέσκο «πράμα» άπό τον Πειραιά. Πιάσαμε τά πόστα 
άπό νωρίς. Κρυφτήκαμε μέσα σένα γειτονικό σπίτι ένός δικού μας καί...περιμέναμε. 
Άρχισε νά σουρουπώνη, ψιλόβρεχε. Σέ μιά στιγμή φάνηκε ή σιλλουέτα τού Άντώνα.
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Ψηλόλιγνος, όπως ήταν, λίγο καμπούρης, μ’ ένα παλτό κοντό πάνω άπό τά γόνατα, 
τή συνηθισμένη μαύρη ρεμπούπλικα, καί τό μάγκικο βάδισμα, ερχόταν γρήγορα-γρή- 
γορα, ξεροβήχοντας στην άκρη τοΰ πεζοδρομίου. 'Όταν έφθασε στο σπίτι, έ'ρριξε 
μια ματιά σ’ένα άπό τούς δυο ντενεκέδες σκουπιδιών τοϋ δήμου πού βρισκότανε στη 
σειρά, κολλητά στον τοίχο, καί μπήκε μέσα. Σέ λίγο, φάνηκε φως στο παράθυρο τοϋ 
δωματίου του. Δεν πέρασε πολύ ώρα κ ι’ εΐδαμε τό πληροφοριοδότη μας να μπαίνη 
μέσα. Δεν έμεινε παρά πάνω άπό 10 λεπτά καί ξαναβγήκε. Πήρε τό πεζοδρόμιο 
δεξιά, προχώρησε ώς την άλλη γωνιά, στάθηκε κάτω άπό τό φως τοΰ δρόμου, άναψε 
ενα τσιγάρο, σημεΐον ότι υπήρχε «πράμα» καί κατόπιν έφυγε. Τρέξαμε. Είμαστε 
δύο, εγώ κ ι’ ένας άστυφύλακας. ’Ήτανε άνήμερα των Χριστουγέννων, όπως θυ
μάμαι καί δεν θά μάς περίμενε. Περνώντας, ρίξαμε τό φανό μέσα στούς ντενεκέδες 
των σκουπιδιών, δεν υπήρχε τίποτε, έκτος άπό κάτι παληόχαρτα. ’Ανεβήκαμε σιγά- 
σιγά τή σκάλα. Σταθήκαμε, βάλαμε αύτί στην πόρτα, άκούσαμε σαν ν’ άνοιγε τό 
παράθυρο... «Τρέξε» είπα στον άστυφύλακα, «μάς πήρε χαμπάρι καί ρίχνει τό «πρά
μα» άπό τό παράθυρο στά σκουπίδια, ψάξε καλά παντού».

’Αμέσως κατόπιν κτύπησα την πόρτα, ή όποια άνοιξε χωρίς μεγάλη καθυστέ
ρησή

Μάς ύπεδέχθη όπως.πάντα. Μιά λάμπα πετρελαίου φώτιζε τό δωμάτιο. Ό  
Άντώνας έτοίμαζε τό δείπνο. Πάνω στο τραπέζι ήτανε μιά μπουκάλα ρετσίνα, ενα 
πιάτο μέ κοκορέτσι καί τυρί, λίγο ψωμί, κ ι’ ένα κρεμύδι. Πράγματι δεν μάς περίμενε 
Χριστουγεννιάτικα!

«Χρονιάρα μέρα καπετάνιε... γίνονται αυτά τά πράματα!!» .ε ίπ ε  μέ κάποιο 
παράπονο.

Σέ λίγο ήρθε κι’ ό άστυφύλακας. Δέν είχε βρή τίποτε στούς ντενεκέδες. Ψά
ξαμε παντοΰ. Πρώτα τον ίδιο καί μετά τό δωμάτιο. "Ανοιξα τό παράθυρο, έψαξα

μιά παληοπετσέτα άπλωμένη σ’ ένα σπάγγο.
«Αίγο πριν κτυπήσω την πόρτα» είπα στον Άντώνα «άνοιξες τό παράθυρο. 

Μή τυχόν καί... τό πέταξες έξω ;» .
«Ναί. Πέταξα τό λαδόχαρτο άπ’ τό κοκορέτσι, αν δέν μέ πιστεύετε πηγαίνετε 

νά κυττάξετε» άπήντησε.
Ό  άστυφύλακας κούνησε τό κεφάλι. Πράγματι είχε βρή τό λαδόχαρτο μέσα 

στο τενεκέ τή δεύτερη φορά πού έψαξε. Αυτό δέν τό περιμέναμε! Τέτοια άποτυχία! 
Είχαμε γίνει έξω φρενών...

Ό  άστυφύλακας, πρωτόβγαλτος όπως ήταν, πήγε νά τον κτυπήση.Ό Ά ντώ- 
νας κάθησε στο κρεβάτι, άναψε ένα τσιγάρο καί μάς είπε φιλοσοφικά, κουνώντας 
τό κεφάλι του:

«Ή  ζωή είναι σύντομη παιδιά καί τά νεΰρα τή συντομεύουνε πιο πολύ... 
Καλή νύχτα καί χρόνια πολλά...».

Κατεβήκαμε ντροπιασμένοι μέ τό κεφάλι κατεβασμένο, τή σκάλα. Σταθή
καμε έξω στο προαύλιο καί κυττάζαμε άμίλητοι ό ένας τον άλλο. Σέ μιά στιγμή κάτι 
μοΰρθε στο μυαλό... ’Έτρεξα στούς ντενεκέδες, έρριξα τό φανάρι κ ι’ ένα άσπρο δε- 
ματάκι βρέθηκε πάνω-πάνω!

"Ητανε τό «πράμα» τοΰ Άντώνα, 1 / 2 περίπου κιλό ηρω ίνης!!... μέσα σέ μιά 
δερμάτινη σακούλα τυλιγμένη μέ χαρτί καί δεμένη μέ σπάγγο.

Αυτή ήτανε ή τελευταία... μάχη τοΰ Άντώνα. Πέθανε στή φυλακή μετά άπό 
ένα χρόνο. .

’Αλλά πώς βρέθηκε τό δέμα μέσα στο τενεκέ; (Χ)

1. Ή  λύσ ις θά δοθή στο έπόμενον. Έ ν  τ ω  μεταξύ μπορούν οί άναγνώ στα ι μας αστυ
νομικοί νά άποστείλουν μέχρι της 6ης Α ύγουστου έ. έ. τάς απαντήσεις τω ν κα ί θά δημοσιευθή 
ή σωστή πού θά λύση τό πρόβλημα.
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ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
15-21 Ι ΟΥ ΛΙ ΟΥ

Ύ π ό  Ύ παστυνόμου Α ' χ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ

Είναι γνωστό οτι, από πέρυσι, χάρις στήν έμπνευσι τοϋ τότε Διοικητοΰ της 
Αποδ/νσεως Τροχαίας Κινήσεως, Άστυν. Διευθυντοΰ Α' κ. Εύαγγ. Καραμπέτσου, 
λειτουργεί κάθε τέτοιο καιρό ή έ'κθεσις της Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών. ’Έτσι 
λοιπόν κ ι’ έφέτος έλάβαμε μια πρόσκλησι της Τροχαίας, ή οποία μας καλοϋσε να

Ό  Υ φ υ π ο υ ρ γ ό ; έπ ΐ τ ω ν  Ε σω τερ ικώ ν κ. Ε υάγγελο ; Κ αλαντζή ; μετά τ ω ν  κ.κ. Ν. Κόκ
κινου, Κ· Νέρη, Θ. Ρακιντζή , Ε. Καραμπέτσου, Α. Μ αρκοπούλου, Σ. Βάλλα, Γ. Χα- 
τζηελευθερίου καί ά λ λω ν  άξ/κώ ν κατά  τ ά  εγκα ίν ια  τ ή ;  Έ κθέσεω; Τ ροχα ία ; ’Α θηνών.

παραστοϋμε στα έγκαίνια αυτής τής έκθέσεως, πού εύαρεστηθη φέτος να έγκαινιάση 
ό 'Υφυπουργός των ’Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής, και στα όποια παρέ
στησαν ό τέως Πρωθυπουργός κ. Παν. Κανελλόπουλος, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνο
μίας κ. Νικόλαος Κόκκινος, ό ’Επιθεωρητής τοϋ Σώματος κ. Νικ. Νέρης, ό Ά -  
στυν. Διευθυντής ’Αθηνών κ. Θεόδ. Ρακιντζής, ό Άστυν. Διευθυντής Πειραιώς 
κ. Άναστ. Κανελλόπουλος, ό παρά τώ Υφυπουργείο) ’Εσωτερικών Γεν. Δ/ντής 
κ. Δημ. Κόλλιας, ό Διοικητής τής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Εύάγ. Καραμπέ-
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τσος, ό Διοικητής των Άστυν. Σχολών κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτης, οί Άστυν. Δ/νταί 
Α' κ.κ. Δημ. Ζαγκλής καί Δημ. Καρανάσος, οί ’Αστυν. Δ/νταί Β' κ.κ. Στέργιος 
Βάλλας, Παναγ. Δραγουμάνος καί Άβρ. Μαρκόπουλος Διοικητής Τροχαίας, οί 
’Αστυνόμοι Α' κ.κ. Δημ. 'Υφαντής καί Γ. Χατζηελευθεοίου, πλεϊστοι δημοσιογρά
φοι καί πολλοί άλλοι έπίσημοι.

Ά φ ισα λοιπόν τό γραφείο μου καί μαζί μ’ έναν άρχιφύλακα βρεθήκαμε στήν 
καθωρισμένη ώρα στα γραφεία της Η.Ε.Α.Π. (Μέγαρο Μετοχικού Ταμείου Στρα
τού) δπου στεγάζεται καί φέτος ή έκθεσις αύτή.

Στήν είσοδο μάς υποδέχθηκε ένας εύσταλής άστυφύλαξ τής Τροχαίας, σωστό 
παλληκάρι, κι’ άφοΰ μάς χαιρέτησε μάς ευχήθηκε τό καλώς ώρίσαμε.

Μόλις μπήκαμε στήν έ'κθεσι αύτή μάς κατέλαβε μια ευχάριστη έκπληξις 
γιατί φέτος ή Τροχαία άκολούθησε άλλο τρόπο διατάξεως τών εκθεμάτων της, ό 
όποιος διευκολύνει... τήν κυκλοφορία τών επισκεπτών καί επιτρέπει εύκολώτερη 
τή θέα καί τή παρατήρησι τών εικόνων.

Μια περιστροφική σκάλα πού άρχίζει άμέσως μόλις μπαίνεις στήν είσοδο, 
σέ άνεβάζει σέ άρκετό ύψος καί άπό κεϊ μπορείς νά παρατηρήσης δλες τις εικόνες 
καί τά έκθέματα καί ή οποία μετά τήν δεύτερη αίθουσα άρχίζει τήν κατωφέρειά 
της πού τελικά σέ οδηγεί στήν έξοδο, προς τή στοά Σπύρου Μήλιου. Ή  έφετεινή 
πρωτοτυπία είναι άλήθεια δτι εξυπηρετεί τούς επισκέπτες, πού άλλοτε συνωστίζοντο 
στις αίθουσες. Ή  σκάλα αύτή είναι άρκετής άποστάσεως, δέν νοιώθεις δμως τήν 
άπόστασι γιατί ή προσοχή σου είναι συγκεντρωμένη στις διάφορες εικόνες πού έχουν 
τοποθετηθή μέ ζηλευτή τάξι καί σέ άριστο ντεκόρ καί πού δείχνουν δτι αύτοί πού 
ασχολήθηκαν μέ τήν έκθεσι αύτή εργάστηκαν μέ πολύ προσοχή καί μεγάλη θέλησι.

’Ανεβαίνουμε τώρα τή σκάλα αύτή πού μάς οδηγεί στή πρώτη αίθουσα. 
Είναι άλήθεια δτι τήν άνεβήκαμε λίγο δύσκολα, γιατί στά αριστερά καί δεξιά της 
είναι τοποθετημένες 6 εικόνες, πού παριστάνουν ισάριθμα αύτοκινητιστικά δυ
στυχήματα. μέ τις δυσάρεστες συνέπειές τους σέ νεκρούς καί τραυματίες. Τις εικό
νες αύτές, πριν άκόμα έπιδράσουν στον ψυχικό μας κόσμο, πριν άκόμα δονήσουν τις 
χορδές της καρδιάς μας μέ τό δέος καί τή συγκίνησι πού προξενούν, έρχεται ν’ άντι- 
καταστήση ή πρώτη αίθουσα της έκθέσεως πού μέ τον έπίτιτλο: «Ή  ζωή είναι χα
ρούμενη», συγκεντρώνει άμέσως τήν προσοχή μας.

Ξένοιαστοι μαθηταί τρέχουν σ’ ένα δρόμο μέ τις τσάντες τους. "Ενα γευγάρι 
νεαρών βγαίνει άπό μιά έπαυλι. 'Ένα άλλο πλάθει όνειρα σ’ ένα βαθύσκιωτο δρόμο 
κάποιου Π ροαστείου. 'Ένα οικογενειακό τραπέζι, δπου βασιλεύει ή χαρά. Μιά εύ
θυμη συντροφιά διασχίζει μέ τήν άνοιχτή κούρσα της κάποια κεντρική λεωφόρο...

Στάθηκα σέ τούτη τήν εικόνα λίγο κ ι’· ονειροπόλησα. Πόσο θάθελα, σκέφτηκα, 
νά ήμουν μέσα στήν κούρσα αύτή,νά μοιραζόμουνα μέ τά παιδιά τούτα τή χαρά καί 
τήν εύτυχία. Δέν πρόφθασα νά ολοκληρώσω στήν φαντασία μου, τήν επιθυμία μου 
κι’ ό άρχιφύλαξ, μέ τον όποιο έπισκεφθήκαμε τήν έκθεσι, μέ πλησίασε καί δείχνοντας 
μιά άλλη εικόνα μέ τούς έπίτιτλους: «Αίμα στήν άσφαλτο...». «Τ ’ άποτελέσματα τής 
άπροσεξίας...» μοΰ είπε: «Κύριε Ύπαστυνόμε νά... κυττάξτε, είναι ή παρέα πού 
ήταν στο αύτοκίνητο τό άνοιχτό... Κυττάξτε τί έπαθαν ! Ό  οδηγός σκοτώθηκε κι’ 
ένας άλλος είναι κάτω άπ’ τό αύτοκίνητο, κι’ δλα αύτά γιατί δέν τήρησαν τούς 
κανόνας πορείας».

’Αμέσως συνήλθα, καί άναλογιζόμενος τό δυστύχημα, άνέστειλα τήν έπιθυ- 
μία μου. ’Αλήθεια μπορούσε νά ήμουν κι’ έγώ ή έσεΐς ή συγγενείς μας καί νά χαι- 
ρώμαστε τή ζωή μέ τ ’ αύτοκίνητο αύτό, άλλά αν συμμορφωνόμαστε προς τις δια
τάξεις τής Τροχαίας, γιατί άλλοιώς... ή θά σκοτωνόμαστε ή θά μέναμε γιά πάντα 
ανάπηροι.

Στήν ίδια αίθουσα ένα παραστατικό σκίτσο άποδεικνύει, δτι οί περισσότεροι 
άπειθάρχητοι πεζοί είναι οί μεγάλοι. 'Ένας διασχίζει ένα δρόμο καί διαβάζει, άλλος
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τρώει παγωτό χωνάκι..., άλλος σκέπτεται τις υποθέσεις του..., μια κοπέλλα μέ τό 
κεφάλι κάτω ψάχνει κάτι νά βρή, κι’ ένας νεαρός βαδίζει μέ τα μάτια απλανή. Κι’ 
όλα αύτά στη μέση τοϋ δρόμου. Κάποιος άπ’ αύτούς όμως δεν θά γυρίση τό βράδυ 
σπίτι του.

Λίγο πιο πέρα, στην ΐδια αίθουσα, μια σειρά άπό φωτεινά σκίτσα εξηγούν την 
τύχη πού περιμένει τούς άδιαφόρους, τούς άφηρημένους καί άπρόσεχτους οδηγούς 
καί πεζούς καί πώς τό σφάλμα ενός άνθρώπου μπορεί νά γίνη πρόξενος τραγωδίας. 
Τά σκίτσα αυτά τά συμπληρώνουν οκτώ εικόνες διαφόρων δυστυχήμάτων, πού 
πρέπει νά καταβάλη κανείς μεγάλη προσπάθεια γιά νά μπορέση νά ξεχωρίση τούς 
ανθρώπους άπ’ τ ’ αύτοκίνητα.

Στη συνέχεια τής έπισκέψεώς μας, στήν πλατ-φόρμ, άντικρύζουμε μιά μεγάλη

Ό  'Υ φ υπουρ γό ς επ ί τ ω ν  Έ σ ω τερ ικ ώ ν 'κ . Ε υάγγελος Κ αλαντζής μετά τ ω ν  κ.κ. Ν. Κόκκινου, 
Ν. Νέρη, Ε. Καραμπέτσου, Α. Μ αρκοπούλου, Σ. Β άλλα καί μιας όμάδος μαθητώ ν τη ς «Σ υγ

χρόνου Σχολής ’Α θηνών» κα τά  τ ά  εγκα ίν ια  τή ς  Έκθέσεως Τροχαίας ’Α θηνών.

εικόνα πού παριστάνει έναν άστυφύλακα τής Τροχαίας τη στιγμή πού έτοιμάζεται 
νά δώση... κλήσι σέ κάποιο παραβάτη οδηγό.

'Η εικόνα αύτή άποσπα άμέσως την προσοχή μας γιατί ή λεζάντα της γράφει: 
«Δέν είμαι έχθρός σας, δεν έχω άλλο σκοπό παρά πώς νά προφυλάξω κι’ εσένα τον 
παραβάτη άπό τό δυστύχημα».

Πράγματι δέν είναι έχθρός κανενός, δέν άντιδικεΐ μέ κανένα, σκοπός καί φι
λοδοξία του είναι νά μάς προστατεύση όλους. Οί επισκέπτες βλέπουν τό σκίτσο 
αύτό, κυττάζουν τό αύστηρό ύφος τΟΰ άστυφύλακος καί λίγοι όμως καταλαβαίνουν 
μέ πόση άγάπη πρέπει νά περιβάλουν αύτόν, πού μέρα καί νύχτα, χειμώνα καί καλο
καίρι, συνεχώς καί μέ δίχως άνάπαυλα άγωνίζεται γιά νά σώση πεζούς καί οδηγούς 
άπό τό θάνατο.

Δίπλα στήν εικόνα αύτή μιά άλλη εικόνα πού προξενεί τον τρόμο, παριστάνει
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έναν άστυφύλακα κρατώντας στα χέρια του ένα αίμόφυρτο παιδάκι καί ή λεζάντα 
τής εικόνας αύτής μάς πληροφορεί ότι ό οδηγός ήταν μεθυσμένος, γιατί γράφει ότι: 
«'Ο μεθυσμένος οδηγός είναι κοινός έγκληματίας». ΙΙόσο δίκηο έχει στ’ αλήθεια, αν 
σκεφθή κανείς ότι τό αυτοκίνητο, τό μέσον αυτό έξυπηρετήσεως του κοινωνικού 
συνόλου, τό έργο αύτό τής προόδου καί τοϋ πολιτισμού, στα χέρια ενός μεθυσμένου 
όδηγοϋ γίνεται σοβαρώτατο φονικό όργανο.

’Ακολουθούμε τώρα τήν κατωφέρεια τής σκάλας αύτής καί βρισκόμαστε 
μπροστά σ’ ένα μεγάλο πίνακα μέ τον έπίτιτλο : «Συνέπειες δυστυχήματος».

Σκεφθήκατε ποτέ στα σοβαρά, τις συνέπειες των αύτοκινητιστικών δυστυ
χημάτων; ’Ασφαλώς όχι, γιατί σχεδόν όλοι μ,ας δεν έμβαθύνουμε στις λεπτομέρειες 
κάθε δυστυχήματος. Μη στενοχωριέστε καί μ.ή βασανίζετε τή σκέψι σας, γιατί κι’ 
έδώ ή Τροχαία φρόντισε να έχη αναγράψει όλες αύτές τις συνέπειες κατά τέτοιο 
τρόπο πού νά είναι καταληπτές άπ’ όλους. Καί ιδού. Κάθε αύτοκινητιστικό δυστύ
χημα προκαλε'ΐ: α) Άπασχόλησι τοϋ Στάθμου Πρώτο>ν Βοηθειών, β) τών Νοσοκο
μείων, γ ) τής ’Αστυνομίας καί άλλων Δημοσίων 'Υπηρεσιών, δ) τών Δικαστη
ρίων, ε) άπώλεια άνθρωπίνων υπάρξεων, στ) δυστυχία καί άναστάτωσι στις οικο
γένειες δραστών καί θυμάτων, ζ) στέρησι τής προσωπικής έλευθερίας, η) άπώλεια 
χρόνου καί χρήματος καί θ) ζημία στην ’Εθνική οικονομία. Αύτές λοιπόν είναι οί 
συνέπειες κάθε δυστυχήματος πού δέν είναι ούτε λίγες, ούτε εύκαταφρόνητες.

Προχωρούμε τώρα σέ μιά άλλη αίθουσα πού είναι γεμάτη άπό στατιστικούς 
πίνακες καί πού άπό μιά πρόχειρη ματιά πού ρίξαμε, καταλάβαμε ότι οί δρόμοι 
βάφονται συνεχώς μέ αίμα, καί ότι τό φάσμα τοϋ θανάτου πλανάται συνεχώς πάνω 
άπ’ αύτούς πού περιφρονοϋν τούς κανόνες τής κανονικής πορείας καί τις υποδείξεις 
τής Τροχαίας.

Κι’ ό άπολογισμός αύτής τής περιφρονήσεως είναι γραμμένος μέ πελώρια 
γράμματα πάνω στά σκίτσα. «Πέντε άτομα οδηγοί ή πεζοί σκοτώνονται σ’ αύτο- 
κινηστικά δυστυχήματα καί άλλοι 340 τραυματίζονται κάθε μήνα στην περιφέρεια 
’Αθηνών». Κι’ όπως μάς πληροφορεί ένας παραστατικός πίνακας είχαμε συνολικώς, 
στο χρόνο πού μάς πέρασε, 4.093 τροχαία δυστυχήματα άπ’ τά όποια τά 60 ήσαν 
θανατηφόρα.

Στόν ίδιο πίνακα υπάρχει λεπτομερής άπαρίθμησις κατά μήνας, ήμέρας καί 
ώρας άκόμα τών θυμάτων τών τροχών οδηγών καί πεζών. ’Έτσι βλέπουμε πώς ό 
πλέον αιματηρός μήνας είναι ό ’Οκτώβριος, ένώ ό Φεβρουάριος άπασχολεΐ όλιγώ- 
τερο τό Δελτίο τής Τροχαίας. ’Από τις ήμέρες τό Σάββατο έχειτά θλιβερά πριυτεΐα 
τών δυστυχημάτων, ένώ ή Κυριακή είναι ή πιο ειρηνική ήμέοα τής έβδομάδος παρά 
τήν γενική έξοδο τών ’Αθηναίων προς τήν ύπαιθρο καί τήν μεγαλύτερη κυκλοφορία 
τών οχημάτων. Άπό τις 12 έως τις 12 καί 10', μόνο σ’ ένα δεκάλεπτο δηλαδή, έχουν 
σημειωθή οί πιο πολλές συγκρούσεις τροχοφόρων κι’ οί περισσότεροι θάνατοι καί 
τραυματισμοί πεζών καί οδηγών, ένώ άπό 2—4 τό άπόγευμα έχουμε τά όλιγώτερα 
δυστυχήματα τοϋ 24ώρου.

Στήν ίδια αίθουσα είναι τοποθετημένο ένα περίφημο «φωτιστικό έφέ», οί 
Σηματοδότες, πού δείχνουν πώς θά γίνεται στο μέλλον, χωρίς νά διακόπτεται, ή 
κυκλοφορία μέ τά αυτόματα κόκκινα καί πράσινα φώτα.

Φθάσαμε πιά στήν έξοδο χωρίς νά τό καταλάβουμε, κι’ έκεί ένας άστυφύλαξ 
μάς έδωσε ένα φάκελλο μέ διαφωτιστικά φυλλάδια πού είναι γεμάτα οδηγίες προς 
τούς πεζούς καί τούς οδηγούς γιά ν’ άποφεύγωνται τά δυστυχήματα.

Οί οδηγίες αύτές, έχουν γραφή καί λεχθή κατά κόρον άλλά όλοι, προς τούς 
όποιους άπευθύνονται τις θεωρούν περιττές, γιατί νομίζουν πώς τά ξέρουν όλα. Οί 
οδηγίες όμως αύτές πρέπει νά διαβαστούν προσεκτικά καί νά τηρηθούν γιά νά βοη- 
θήσωμε κατ’ αύτόν τον τρόπο τούς άνδρες τής Τροχαίας, πού μέ τόση υπομονή 
άγωνίζονται νά διώξουν τό χάρο άπ’ τούς δρόμους.
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Καθ’ δλη τη διάρκεια τής έπισκέψεως, ευγενικοί συνάδελφοι καί άστυφύλακες 
έδιναν άκούραστοι επεξηγηματικές πληροφορίες στο συνωστιζόμενο πλήθος πού 
κατά χιλιάδες έπισκέπτεται την τόσο ένδιαφέρουσα αύτή έκθεσι.

’Ενώ δμως έτοιμαζόμαστε νά φύγωμε γεμάτοι άπό υπερηφάνεια για τό έργο 
αύτό τής Τροχαίας, ένα στιγμιότυπο ήλθε νά έπαυξήση τή συγκίνησί μας καί τήν 
έντύπωσι πού άποκομίσαμε άπό τήν έπίσκεψι τής έκθέσεως.

Μιά όμάς μαθητών τής «Συγχρόνου Σχολής’Αθηνών»,ντυμένοιστά κατάλευκα, 
έπέδραμε στην αίθουσα τής έκθέσεως. 'Ο άρχηγός κρατούσε στά χέρια του ένα 
πίνακα, μεγαλύτερο άπ’ τό μπόι του, τον όποιο τοποθέτησε πάνω σ’ ένα τρίποδα. 
Στον πίνακα αύτό ήταν γραμμένα τά εξής: «Οί μαθηταί τής Συγχρόνου Σχολής, 
εύχαριστοΰμε τούς ’Αξιωματικούς τής Τροχαίας, διότι μέ τά μαθήματα πού μάς 
έκαμαν μάς έμαθαν νά περπατάμε στούς δρόμους χωρίς νά κινδυνεύη ή ζωή μας».

'Η αύθόρμητη αύτή έκδήλωσις συνεκίνησε όλους τούς παρισταμένους. 'Ομο
λογώ πώς δεν μπόρεσα νά συγκρατήσω τήν συγκίνησί μου καί πλησιάζοντας τούς

Ό  κ. Π αναγιώ τη ς Κανελλόττουλος μετ’ ά λ λω ν  επ ισή μ ω ν κατά  τ ά  εγκα ίν ια  τής Έκθέσεως
Τροχαίας ’Α θηνών.

νεαρούς μαθητάς, τούς χάϊδεψα τά καλοχτενισμένα βελουδένια μαλλιά τους, τούς 
ρώτησα γιά τά μαθήματά τους καί τις εξετάσεις τους, σέ μιά δέ έρώτησι πού τούς 
έκαμα, μού άπήντησαν όλοι μαζί «πώς άγαπούν όλους τούς άστυφύλακες καί περισ
σότερο τούς τροχονόμους, γιατί τούς προστατεύουν πάντοτε καί τούς βοηθούν νά 
περνούν άπ’ τό ένα πεζοδρόμιο στο άλλο».

Εύγε στούς δασκάλους καί τούς γονείς τών παιδιών αύτών πού τά μαθαί
νουν ότι ό άστυφύλαξ δεν είναι «μπαμπούλας», άλλά φίλος καί προστάτης τους. 
Ή  έκδήλωσις όμως αύτή έχει άκόμη βαθύτερη έννοια άπ’ ότι έπιφανειακά παρου
σιάζεται ότι έχει, ότι δηλαδή ή αύριανή γενεά θά μάς παραστέκεται συμπαραστά-
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της στο δύσκολο μας έργο καί ο τι μέ τα μαθήματα πού γίνονται στα Σχολεία θά 
μάθη να βαδίζη στούς δρόμους καί κατ’ αύτό τον τρόπο πιστεύουμε δ τι στο μέλλον 
θά παρατηρηθή μείωσις των δυστυχημάτων. Ά ς  έλπίσουμε δτι τό παράδειγμα 
αύτό τής «Συγχρόνου Σχολής» θ’ άκολουθήσουν καί τ ’ άλλα Σχολεία.

Αύτά είδαμε στήν έκθεσι τής Τροχαίας πού είναι ή πρώτη έκδήλωσις τής 
«Έβδομάδος τής Τροχαίας», γιατί έκτος αύτής θά επακολουθήσουν κι’ άλλες εκ
δηλώσεις, όπως διαλέξεις άπό ειδικούς τής Τροχαίας, διακεκριμένους ’Επιστή
μονας κλπ.

Φεύγοντας αίσθάνθηκα την άνάγκη νά ξαναγυρίσω στήν έ'κθεσι, νά την περι-

Ιδού π ο ια  είνα ι τ ά  αποτελέσματα  ότα ν ο ί οδηγο ί είνα ι απρόσεκτοι κα τά  τ ή ν  ό δήγη σ ιν  
τ ω ν  α υ το κ ινή τω ν  τ ω ν . Ό  μικρός είνα ι ήδη νεκρός.

εργαστώ περισσότερο, νά σφίξω τό χέρι των πρωτεργατών καί όλους οσοι έργάσθη- 
καν διά τήν πρωτότυπη αύτή έκδήλωσι καί νά τούς συγχαρώ.

’Αλλά άς άφίσω τις κρίσεις καί τις έντυπώσεις αύτές, πού κατά κάποιο 
τρόπο μπορεί νά έχουν υποκειμενικό χρωματισμό κι’ ά,ς άφίσουμε τούς άμερολή- 
πτους κριτάς, τούς ξένους προς τά άστυνομικά πράγματα, τούς έπισκέπτας, τό 
άνώνυμο τέλος πλήθος πού συνωστίζεται νά έπισκεφθή τήν εκθεσι καί πού σημειώ
νει τις εντυπώσεις του εις τό έπί τούτω «Βιβλίον ’Εντυπώσεων», πού βρίσκεται 
στήν έ'ξοδο τής έκθέσεως.

Κάποιος άπ’ τό Νέο Κόσμο γράφει πώς ή έκθεσις «άποτελεΐ θεάρεστον έργον», 
κάποιος άλλος δτι ή «έκθεσις είναι έργον κοινωνικόν καί έκπολιτιστικόν», άλλος 
δτι «ή Τροχαία άξίζει παντός επαίνου καί θερμών συγχαρητηρίων, διά τό λαμπρόν 
άπό πάσης άπόψεως έργον της» καί χίλιες δύο άλλες επαινετικές φράσεις πού γέ
μισαν τό βιβλίο αύτό άπ’ τήν πρώτη μέρα τής έκθέσεως.

Αύτές είναι οί περγαμηνές καί οί τίτλοι, πού άποτελοΰν τήν αμοιβή τών μό
χθων τών οργάνων τής Τροχαίας, πού άγωνίζονται άκατάπαυστα γιά νά κρατήσουν 
τον θάνατο μακρυά άπ’ τούς δρόμους το>ν ’Αθηνών καί του Πειραιώς.

Τούς αξίζει πράγματι ένα μεγάλο «Εύγε».



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

'Υ πό  Ύ παστυνόμου Β ' κ. I . ΡΑ· Ι· Κ Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό  Κώστας διαβάζει, όλο διαβάζει. Ούτε καί για λίγο δεν σκέπτεται νά 3γη 
έξω. Μόνο οί δικές μου, επίμονες κάποτε, παρακλήσεις, τον άναγκάζουν νά ξεμυ- 
τιση καμμιά φορά. Οί γονείς του τώρα τον βοηθούν περισσότερο, γιατί όπως όλοι 
μας, έτσι κ ι’ αύτοί, είχαν συνέλθει κάπως άπό τή μανία του πολέμου.

Ό  πατέρας του, γύρω στά εξήντα, ροδοκόκκινος καί ψηλός, γνήσιος άντι- 
προσωπευτικός τύπος Ρουμελιώτου. Ή  μάννα του, άξια καί περήφανη στο παρά-

Καταραμένο βόλι το ν  βρήκε κα τά σ τη θα ...

στημά της. Τά πρόσωπα καί των δυό, τ ’ αύλάκωναν άπειρες ρυτίδες. Τά οοϋχα των 
ήσαν φτωχά, άλλα πεντακάθαρα.

Άπό τον πατέρα τοΰ Κώστα, μιά μέρα, έμαθα πώς τό πρώτο τους παιδί, ό 
Γιώργος σκοτώθηκε στη Πίνδο, τό 1940. Τοϋτο, γιά πρώτη φορά τό μάθαινα. 
Μέχρι τώρα ό φίλος μου, τίποτε δεν μοϋ είχε πή. Βάλθηκα νά μάθω τό λόγο τής 
μυστικότητος ενός τόσου σημαντικού γεγονότος. Περίλυπος καί σκεπτικός ό συμ
μαθητής μου, δικαιολογήθηκε μέ τοϋτα τά λόγια... «Δεν θέλω νά σκαλίζω τις πληγές 
πού θά μείνουν γιά πάντα στη ζωή τοϋ σπιτιού μου. Είναι μερικά γεγονότα πού άφί- 
νουν τις πιό σκληρές άναμνήσεις. Άφοϋ όμως δεν μπορούμε νά τά έξαλείψουε άπό
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τή μνήμη μας, τό καλλίτερο πού μπορούμε να κάνουμε είναι να τά άφήνουμε στο 
περιθώριο. 'Ο Γιώργος, ήταν το καμάρι όλων μας. Εμένα, μ’ άγαπούσε ξεχωριστά. 
ΤΗταν λεβεντόπαιδο μέ χρυσή καρδιά. "Ολοι, γνωστοί καί φίλοι,είχαν νά κάνουν 
μέ το όνομά του. Παντού οπού περνούσε, σκορπούσε το γέλιο καί τή χαρά. Τίμιος 
καί άξιος δουλ.ευτής, ξεχώριζε άπό ολα τά παιδιά τού χωριού. "Ολοι τον άγαποΰσαν. 
Κανένας ποτέ δεν τον έχθρεύτηκε...

Τό 1940, την έποχή πού βέβηλοι καί ποταμοί εχθροί θέλησαν νά μολύνουν 
τά άγια τής πατρίδος μας χώματα, ντύθηκε άπο τούς πρώτους τή στολή τού φαν
τάρου, σαν άετός πέταξε καί βρέθηκε σέ λίγο κοντά στο πρώτο μας μεγάλο ηρώα, 
το θρυλικό Δαβάκη. Ζωηρός καί ψύχραιμος, αψηφώντας κάθε κίνδυνο, ρίχθηκε στή 
φωτιά τού άνισου κείνου άγώνα καί μέ το ντουφέκι στά χέρια προχωρούσε περή
φανα, ύπερασπίζοντας έτσι τό πάτριον έδαφος καί τήν τιμή τών άδελφάδοιν του, 
ώσπου... κάποιο θαμπό πρωινό, καταραμένο βόλι τον βρήκε κατάστηθα καί τον 
άφισε γιά πάντα στις χιονισμένες καί αίματοποτισμένες βουνοκορφές τής Πίνδου. 
Πολέμησε ήρωϊκά κι’ έπεσε σαν ήρωας. 'Η πατρίδα, ή γλυκειά μας Ελλάδα, άνα- 
γνωρίζοντας τή θυσία του, τού άπένειμε τό χρυσό σταυρό... 'Ο χαμός του, ήταν γιά 
όλους μας μιά μεγάλη μαχαιριά. Τό σπίτι μου ντύθηκε στά. μαύρα, άλλά καί οί 
ψυχές μας, μαύρισαν άπό τό πόνο. ’Ά ν καί πέρασαν τόσο χρόνια, νοιώθω τήν ίδια 
θλίψη, τον ίδιο πόνο...».

Κάποιο δάκρυ κύλησε στά μάγουλά του. ΤΗταν τό ξέσπασμα τής πονεμένης 
του ψυχής. Τό ξεχείλισμα τής πληγωμένης του καρδιάς...

’Έτσι κυλούσε γιά πολύ καιρό τού φίλου μου ή ζωή. ’Αλλ’ όμως... κάποια 
βάσκανη μοίρα φαίνεται πώς ζήλεψε τήν ήσυχη καί νοικοκυρεμένη του ζωή. ’Έτσι 
είναι πάντα στή ζωή. ’Εκεί πού γιά μιά στιγμή λέμε «δόξα ό Θεός» νά σέ λίγο με
ρικές άναποδιές μάς αναγκάζουν νά σηκώσουμε τά χέρια στούς ούρανούς, φωνάζοντας 
«Παναγία βόηθα». ’Αλλοίμονο. Πόσα πικρά δάκρυα χύνουμε πολλές φορές πάνω 
στά. έρείπια τών χαμένων μας κόπων. Πόσες φορές δέν βλέπουμε νά χάνωνται καί νά 
σβύνουν προσπάθειες πού μάς στοίχισαν μερόνυχτα εντατικής εργασίας. Πόσες φο
ρές δέν νοιώσαμε τό συναίσθημα τής άπογοητεύσεως, νά κυριεύη τήν ψυχή μας. 
’Αλλά, άν γιά ό,τι πάθαμε, φταίμε εμείς έξ ολοκλήρου, τότε ας ύποφέρουμε. Μή ζη
τάμε νά δικαιολογήσουμε τις άποτυχημένες προσπάθειές μας, άναζητώντας τήν αιτία 
μακρυά άπό τον έαυτό μας. "Ας ψάξουμε στο Είναι μας. Ε κεί θά βρούμε τήν αιτία 
τού κακού. Χωρίς προκαταλήψεις καί συναισθηματισμούς, ας έρευνήσουμε τά βάθη 
τής ψυχής μας καί ας βρούμε τήν έστία τής άποτυχίας. Μέ λίγη καλή θέληση καί 
ανάλογο ενδιαφέρον, άν πραγματικά θελήσουμε νά θεραπεύσουμε τις νοσογόνες 
εστίας, ας είμαστε βέβαιοι πώς τελικά θά επιτύχουμε. Πάντοτε μπόρεσε ό άνθρωπος 
καί γρήγορα άντιλήφθηκε τον κατήφορο τής καταστροφής, όταν δέν είχε στά μάτια 
του παρωπίδες, άλλά έβλεπε μ’ ορθάνοιχτα μάτια γύρω του, προς όλες τις κατευ
θύνσεις. Μή ζητάμε λοιπόν νά βρίσκουμε πάντα δικαιολογίες σέ κάθε στραβοπάτη
μά μας, γιατί έτσι ποτέ δέν θά βρούμε τό σωστό δρόμο, τό δρόμο πού άναντίρρητα 
θά μάς όδηγήση στή τελική νίκη. Τό δρόμο κείνο πού φαίνεται στο βάθος όλοφώτι- 
στος, γεμάτος ύποσχέσεις γιά νίκες καί στεφάνους δόξας. "Ας ακολουθήσουμε τούτο 
τό δρόμο μέ πίστη καί αύτοπεποίθηση, μέ τήν βεβαιότητα πώς τό τέρμα του θάναι 
νικηφόρο. 'Η επιτυχία ή ή αποτυχία κατά κύριο λόγο έξαρτάται μόνον άπό μάς... 
Στο πέρασμα τού χρόνου όλα παίρνουν άλλη μορφή. 'Όλα άλλάζουν. "Αλλα γιά κάτι 
τό καλλίτερο κι’ άλλα γιά τό χειρότερο, γιά τήν οριστική έκμηδένιση... "Ετσι καί ή 
ζωή τού φίλου μου, τον τελευταίο καιρό, πήρε μιά έντελ.ώς παράξενη κι’ άναπάντεχη 
πορεία .. Κάτι, πού κανένας μας δέν γνώριζε, είχε μεταβάλει ριζικά τον τρόπο τής 
ζωής του. Τούτο τό καιρό, άρχισε νά έμφανίζεται συχνά—πυκνά έξω στούς δρόμους 
καί μάλιστα σέ ώρα προχωρημένη. Στο πρόσωπό του φαίνεται ολοκάθαρα πώς κάτι
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συμβαίνει στον εσωτερικό του κόσμο. Τί όμως άκριβώς συνέβαινε; Πώς έτσι ξα
φνικά άλλαξε πορεία; Τί κρυβόταν πίσω άπό την παράξενη τούτη συμπεριφορά του; 
’Άξιζαν στ’ άλήθεια μια τέτοια σημαντική άλλαγή κατευθύνσεως, οί λόγοι πού τον 
ώθησαν στη παράτολμη τούτη μεταβολή;

*
Άρχισα νά κάνω χίλιες σκέψεις. Στο μυαλό μου περνούσαν οί πιο παράξενοι 

συλλογισμοί. Φοβήθηκα, μη τάχα κι’ έπεσε στα χέρια κανενός άπό κείνους πού μονα
δικό τους σκοπό έχουν τον προσηλυτισμό νέων παιδιών στις άπαίσιες καί άπάν- 
θρωπες ιδέες τους, γιατί ξέρουν πόσο πρόσφορη καί γόνιμη είναι ή νεανική ψυχή σέ 
κάθε τι το καινούργιο, φθάνει αύτό τό καινούργιο, οί καθοδηγηταί νά τό στόλισαν μέ 
ώραΐα παχειά λόγια, μέ χίλιων λογιών υποσχέσεις, μέ τις «καλλίτερες» σέ περιε
χόμενο λέξεις σαν τις «λευτεριά στο λαό-έξω οί ξένοι κλπ.», λέξεις τις όποιες ή άγουρη 
άκόμη ψυχή δέν ξέρει τί άκριβώς σημαίνουν. Είναι σ’ όλους μας γνωστά τά τροπά
ρια πού άκούγονταν κατά τό διάστημα τής εποχής εκείνης καί μέ τά όποια οί «έλευ- 
θερωτές» πήραν μέ τό μέρος των άρκετούς νέους. Τό σύστημα τών «καθοδηγη
τών» ήτο τόσο καλά καμουφλαρισμένο καί προετοιμασμένο, ώστε χωρίς κόπο πα
ρέσυραν στις άπατηλές των υποσχέσεις παιδιά, τά όποια μέσα σ’ αύτές έβλεπαν τό 
κατάλληλο πεδίο έκπληρώσεως τών ονείρων των. Τό κατά πόσο πέτυχαν στο δρόμο 
πού τόσο έπιπόλαια πήραν, δέν χρειάζεται μεγάλη σκέψη νά το διαπιστώση κανείς, 
φθάνει νά λάβη ύπ’ όψει του, πώς έφθασαν στο σημείο νά στρέψουν τά όπλα καί 
εναντίον αυτής τής πατρίδος τουν, εναντίον τής οικογένειας των, εναντίον παντός ιερού 
καί όσιου. Δέν μπορούσαν νά κάνουν κι’ άλλοιώς, γιατί τέτοια ήταν ή «γραμμή τού 
κόμματος». "Οταν άντελήφθησαν πού βάδιζαν, γιά τούς περισσοτέρους, ήταν άργά 
πλέον νά σταματήσουν στο κατήφορο. Κάποτε, βρέθηκαν στο βούρκο πού μέ τά έργα 
τους είχαν δημιουργήσει καί κεΐ μέσα πνίγηκαν, χάθηκαν...

Εύτυχώς γιά τό φίλο μου δέν είχε παρασυρθή στο κατήφορο. Τί όμως ήταν 
εκείνο πού τώρα τον άλλαξε κυριολεκτικά. Αύτός πού άλλοτε, κλεισμένος όλημερίς 
στο σκοτεινό του δωμάτιο δέν έννοοΰσε νά βγή έξω, παρά μόνο γιά τό Σχολείο, 
τώρα δείχνει μιά ξεχωριστή άδυναμία γιά συχνές εξόδους. Αύτός πού άλλοτε δέν έν
νοοΰσε νά ξεφύγη άπ’ τις άρχές πούχε άπό τό σπίτι του, τώρα φθάνει στο σημείο νά 
κατακρίνη πολλές άπ’ αύτές σάν όπισθοδρομικές, άναχρονιστικές. Ρωτάει νά μάθη 
τό κάθε τι. Τό μάτι του συνεχώς παρατηρεί τό κάθε τι καί στήν πιο μικρή του λεπτο
μέρεια.

Τήν εποχή εκείνη πετούσαμε στούς αιθέρες. "Ολα τά βλέπαμε ρόδινα κ ι’ εύ
κολα, πάντοτε άπ’ τήν εύχάριστη σκοπιά των. ’Έτσι συμβαίνει πάντα μέ τήν νιότη. 
Γι’ αύτήν όλα είναι τόσο άπλά, τόσο εύκολα, μέχρι τή στιγμή έκείνη, πού οί φουρ
τούνες καί οί κακοτυχίες τής ζωής άρχίζουν νά τήν άπασχολούν.

"Ολοι μας ξέραμε τήν πιο μεγάλη έπιθυμία τού Κώστα. Δυο χρόνια τώρα μας 
τήν επαναλάμβανε τακτικά. Τό καλλίτερο τής ζωής του όνειρο, ήταν νά γίνη ’Αξιω
ματικός. ’Αλλά φαντασθήτε τήν έκπληξή μας, όταν κάποια μέρα μέ ύφος σοβαρό μάς 
έξομολογήθηκε τήν απόφασή του νά γίνη δικηγόρος. Μείναμε μέ άνοικτό τό στόμα. 
Ξέραμε καλά τις οικονομικές του δυνάμεις καί πιστεύαμε πώς μιά τέτοια άπόφασή 
του ήταν στ’ άλήθεια άρκετά επικίνδυνη.'Υπενθυμίζοντας τά παληά του όνειρα καί 
τις προσδοκίες, προσπαθήσαμε νά τον άποτρέψουμε άπ’ τήν παράλογη άπόφασή του. 
Μέ διακριτικότητα, πού πάντοτε επιβάλλεται σέ τέτοιες περιπτώσεις, τού ύπενθυ- 
μίσαμε τή φτώχεια τού πατέρα του, ό οποίος, χωρίς άμφιβολία, δέν θά μπορούσε νά 
τον βοηθήση. Τά λόγια μας, φαίνεται δυσαρέστησαν τον φίλο μας. Μέ έντονη νευρι
κότητα καί έξαψη, ό πάντα μειλίχιος καί σοβαρός προς όλους άπήντησε τά εξής:— 
« Είστε όλοι φίλοι μου καί χρόνια τώρα σας εκτιμώ καί μέ εκτιμάτε. Μαζί ξεκινή
σαμε στά μαθητικά θρανία καί μαζί περάσαμε τόσες μπόρες, τόσες φουρτούνες. Μέχρι
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τώρα, ομολογώ πώς φανήκατε για μένα, σαν πραγματικά αδέλφια. Σας οφείλω πολ
λά. ’Εκείνο τό όποιον μπορώ νά κάνω για σάς, είναι να σάς εύχαριστήσωκα'ινάσάς 
ύποσχεθώ, τούτη τή στιγμή ότι πάντα θά σάς θυμάμαι. Γιά τελευταία ίσως φορά, 
σάς ζητώ μιά χάρη... Θέλετε νά μείνωμε γιά πάντα φίλοι καλοί κι’ αγαπημένοι όπως 
τώρα; Θέλετε νά σάς άνοίγω πάντοτε τήν καρδιά μου και τίποτα νά μή σάς κρύβω; 
“Αν τά θέλετε όλα αυτά κι’ αν όπως λέτε μέ άγαπάτε, άπό δώ καί πέρα δέ θέλω νά 
μοϋ κάνετε καμμιά σύσταση ή υπόδειξη γιά τό πώς θά δημιουργήσω τή ζωή μου, 
τί επάγγελμα θ’ άκολουθήσω. Κυττάξτε ό καθένας σας τον έαυτό του. Πράγματα 
πού ξέρω κι’ έχω ζήσει τόσα χρόνια, δέ θέλω νά μοϋ θυμίζετε. Είμαι πιο μεγάλος 
καί μπορώ νά σκεφθώ τί θά μέ βλάψη καί τ ί θά μέ ώφελήση... Χρόνια καί χρόνια 
τώρα ζώ πίσω άπό τον άλλο κόσμο, χωρίς τίποτε νά όμορφαίνη την ζωή μου. Χρόνια 
τώρα έχω λουφάξει μέσα σέ κείνο τό γνωστό σας θεοσκότεινο μπουντρούμι, πού τό 
χρησιμοποιώ γιά κουζίνα, γιά ύπνο καί γιά αίθουσα ύποδοχής. Στερήθηκα κάθε 
ομορφιά της ζωής.'Η καρδιά μου πλακούθηκε άπο τον πόνο, τή θλίψη καί τής στέρηση. 
Δέν άντέχω άλλο. Θέλω νά πετάξω. Νά βγώ άπό τούτη τή μίζερη καί άχαρη ζωή. 
Θέλω νά δημιουργήσω μιά καινούργια, χαρούμενη κ ι’ ευτυχισμένη ζωή. Νά γίνω 
πλούσιος, διάσημος έπιστήμων. Πέστε μου, τ ί άπεκόμισα άπ’ τήν μέχρι τώρα ζωή 
μου; Τί έχω νά θυμάμαι άπ’ τά παιδικά μου χρόνια ; Τή φτώχεια, τή δυστυχία ή τό 
τρεμουλιαστό τής λάμπας φ ώ ς ;Ά ρ ά  γε δέν ύπάρχει τίποτα τό καλλίτερο σ’ αυτή τή 
ζωή; Μόνο φτώχεια καί πόνος;... Ξέρω, είμαι τώρα φτωχός καί κατά τή γνώμη σας 
δέν θά μπορέσω νά τά βγάλω πέρα. Μή στενοχωριέστε όμως. “Αν έγώ δέν έχω, 
ύπάρχουν άλλοι ποΰχουν. Σ’ αύτές μου τις σκέψεις καί σέ κάτι άλλο, πού γιά πρώτη 
φορά αισθάνομαι, έχω στηρίξει όλες μου τις ελπίδες... ’Αλήθεια, έτυχε ποτέ ώς τώρα 
νά νοιώσετε γιά κάποιο έτερόφυλο πρόσωπο, κάτι τό ξεχωριστό τό πρωτόγνωρο, 
προς Θεοΰ, τίποτε τό βρωμερό καί κτηνώδες... Νοιώσατε τήν καρδιά σας νά χτυ- 
πάη παράξενα καί γρήγορα στο άντίκρυσμα μιάς γυναίκας. ’Αγαπήσατε ποτέ; ’Έ 
τυχε ν’ άγαπήσετε ολόψυχα, μ’ όλη τή θέρμη τής ψυχής σας; "Αν κάποιος άπό σάς 
ένοιωσε κάτι άπ’ όλα αυτά, αυτός μονάχα μπορεί νά μέ καταλάβη καί νά μέ νοιώση. 
“Ισως μέ νομίσετε τρελλό ή καί φαντασμένο. Φαντασθήτέ ό,τι θέλετε. Μπορεί νάμαι 
καί κάτι άπ’ αύτά. Φίλοι μου, αν άγαπήσετε καμμιά φορά, αν νοιώσετε καί σείς τή 
παράξενη αυτή φλόγα πού καίει τά σωθικά, άν αίσθανθήτε κάποτε κοντά σας τό με
θυστικό άρωμα μιάς γυναίκας πού σάς λατρεύει κι’ άν έκείνη τή στιγμή νοιώσετε νά 
διαπερνάητό κορμί σας μιά άνατριχίλλα, κάτι σάν ήλεκτρική εκκένωση, τότε θυμηθήτε 
με. Αύτή τήν αγάπη, πού τραγούδησαν μέ τούς στίχους των τοϋ κόσμου όλοι οίποιη- 
ταί, γιά χάρη τής οποίας γίνηκαν καί πόλεμοι άκόμη, αύτή πού κάνει τον άνθρωπο νά 
πετάη στούς ουρανούς, μακρυά άπό κάθε γήινο καί ύλικό, αύτήν τήν άγάπη μήνες 
τώρα νοιώθω νά καίη τά φυλλοκάρδια μου... ’Αγαπώ μιά νέα πού βρέθηκε στο δρόμο 
τής ζωής μου σάν άγγελος θεϊκής ομορφιάς. Μοιάζει σά νεράιδα. Σάν τό άνοιξιάτικο 
μαγευτικό λουλούδι. Είναι πλούσια καί γνωστή σ’ όλους σας. Τή λατρεύω καί είμαι 
έτοιμος νά κάνω τό πάν, άρκεΐ νά ξέρω πώς αύτό θά τήν εύχαριστήση... “Αν θέλετε 
μιά ζωογόνο πνοή, μιά ζωντάνια, άγαπήστε. ’Αγαπήστε παράφορα. 'Η γυναίκα 
ομορφαίνει τή ζωή. Τής δίνει σκοπό καί περιεχόμενο, τήν κάνει εύχάριστη. Φροντί
στε όμως ή γυναίκα πού θ’ άγαπήσητε νάναι πλούσια καί ωραία... Καί τώρα γειά 
καί χαρά σας».

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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Πλήν των στοιχείων πού επιφέρουν φθοροποιά άποτελέσματα. στον λαϊκό βίο 
—προλήψεις, δεισιδαιμονίες, δοξασίες—έχουμε καί τα στοιχεία πού, άλλα μέν φθεί
ρουν τον πολιτισμό, όπως διάφοροι θρύλοι στους οποίους οφείλονται πολλές δοξα
σίες, άλλα όμως δεν τον φθείρουν, άλλα τούναντίον σκορπίζουν τήν πραγματική 
ποίηση στις λαϊκές έκδηλώσεις. Είναι οί θρύλοι, οί μύθοι καί τα αινίγματα, οί παροι
μίες καί τα γνωμικά, τα λαϊκά δίστιχα, τά ήθη καί έθιμα. 'Ως προς τά ήθη καί έθιμα, 
ή άγαθή έπίδραση στον λαϊκό βίο βρίσκεται περιορισμένη κάπως, άφοΰ δέν είναι 
άπηλλαγμένά προλήψεων καί δεισιδαιμονιών άκόμη δέ καί δοξασιών, πού μοιραίος 
άναμιγνύονται στην τελετουργική τους μορφή.

Θ Ρ Υ Λ Ο Ι
'Όπως οί δοξασίες, βασίζονται καί οί θ ρ ύ λ ο ι  στήν μυθοπλαστική ικανό

τητα τού Ελληνικού λαού. Άναφέρονται σέ γεγονότα, προφορικώς διαδεδομένα, 
τών οποίων όμως άγνοεΐται ή πατρότης. Είναι, κατόπιν τούτων άβέβαιη φήμη, ή 
διαφορά δέ μεταξύ δοξασιών καί θρύλων έγκειται στο ότι οί θρύλοι ά φ η γ ο ύ ν τ α ι  
τ ά  γ ε γ ο ν ό τ α  σ τ ά  ό π ο ι α  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  ό λ α ο ς γ ι ά ν ά β γ ά λ η  
τ ι ς  δ ο ξ α σ ί ε ς  τ ο  υ.

Στούς θρύλους τού Ελληνικού λαού έχουν άναμιχθή πολλοί "Αγιοι, τόποι, 
ζώα καί φυτά. 'Ιστορούνται γεγονότα πού άναφέρονται στούς βίους τών 'Αγίων, 
στις μορφές τών τόπων, τών ζώων καί τών φυτών, μά πού ποτέ δέν συνέβησαν στήν 
πραγματικότητα. "Ολοι οί θρύλοι σχετίζονται μέ τον καθημερινό βίο τού άνθρώπου, 
στον όποιον άφίνουν βαθειά τήν έπίδρασή των καί μορφοποιοΰν κάθε τ ι το φαντα
στικό σέ άληθοφανή γεγονότα. Θρυλεϊται λ.χ. στήν Κρήτη ότι ύπήρξαν άνθρωποι 
«τριαμμάτες»—μέ τρία μάτια—πού τύ τρίτο μάτι το είχαν στο λαιμό. "Εδεναν γ ι’ 
αύτο ένα κόκκινο μαντήλι γύρω στο λαιμό καί ήταν φόβος καί τρόμος τών παληών 
Κρητικών. 'Ο θρύλος προσθέτει, πώς οί «τριαμμάτες» έβλεπαν τούς ανθρώπους 
πού ήρχοντο άπο πίσω τους καί έτσι τούς έπιαναν καί τούς σκότωναν, άφθονες δέ 
διηγήσεις επ’ αύτοΰ κυκλοφορούν σήμερα, χωρίς νά ληφθή ύπ’ όψιν ότι οί «τριαμμά- 
τες» είχαν καί αυτιά... "Αντρο τους ήτανε μιά σπηλιά, πού καί σήμερα άκόμη ονο
μάζεται «τριαμμαθιά». "Οσοι περνούσαν άπο έκεϊ λοιπόν, πιάνονταν άπο τούςτριαμ- 
μάτες καί σκοτώνονταν έπί τόπου.

Αιτία τού θρύλου τούτου ύπήρξαν τά στρατεύματα τών Γενιτσάρων, κατά τον 
καιρό τής Τουρκοκρατίας, ίσως δέ καί πειραταί πού λυμαίνονταν στά παληότερα 
χρόνια το νησί καί όλη τή Μεσόγειο. Τόσο οί Γενίτσαροι όσο καί οί πειραταί, φο
ρούσαν κόκκινο μαντήλι στο λαιμό. Μπορούμε όμως περισσότερο νά υποθέσουμε πώς 
πρόκειται γιά τούς Γενίτσαρους, ή σκληρότητα τών οποίων ήταν άφάνταστη κατά 
τον δέκατον όγδοο αιώνα.
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Οί περισσότεροι θρϋλοι άναφέρονται στους βίους των 'Αγίων καί τά θαύματά 
των. Γνωστός είναι ό θρύλος τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, πού σκότωσε τον δράκοντα. 
"Αλλοι "Αγιοι έμονομάχησαν μέ Γίγαντες καί τούς κατέβαλαν, άλλοι δίδαξαν στούς 
άνθρώπους τήν καλλιέργεια ώρισμένων φυτών, άλλοι έσωσαν τούς άνθρώπους άπό 
φοβερές άσθένειες μέ τό νά πουν «γηθειές» πού μόνον μέ τήν ειδωλολατρία έχουν 
κάποια σχέση κλπ.

"Αλλοι θρύλοι πάλι άναφέρονται σέ άνθρώπους πού τούς καταράστηκε ό Θεός 
για κάποια άνομία τους, κι’ έτσι έγιναν ζώα, πουλιά, φυτά, μαρμαρώματα. Συνέβη 
καί τό άντίθετο, κατά τήν λαϊκή φαντασία, ήτοι μεταμορφώθηκαν πτηνά σέ δένδρα, 
δένδρα σέ ζώα, βράχοι σέ υπερφυσικά τέρατα. "Αλλοι θρύλοι ιστορούν τήν έπίδραση 
τών φυσικών φαινομένων στούς άνθρώπους, τό πώς έγιναν οί λίμνες, τά ποτάμια, οί 
θάλασσες, τά βραχώματα κ.ά.π.

Μέσα στούς θρύλους βρίσκουμε άληθινά διαμάντια τής μυθοπλαστικής φαν
τασίας τού 'Ελληνικού στοιχείου. "Ενας όμορφος κόσμος άπό κάθε είδους γήινα 
καί φανταστικά όντα στροβιλίζεται καί συγκρούεται σέ κάθε στιγμή τής λαϊκής 
φαντασίας καί μια μεγάλη διαπίστωση βγαίνει για τον μελετητή: "Οτι οί θρύλοι 
μαρτυρούν τήν κοινή καταγωγή τού Ελληνικού στοιχείου, τήν κοινή πίστη προς τήν 
Θεϊκή καί άνθρώπινη ύπόσταση,—μέ τις άναπόφευκτες μεταβολές πού έπέφεραν οί 
αιώνες—τον κοινό τρόπο ζωής καί ένεργείας, έν συνδυασμώ μέ τήν φυσική παρουσία 
τής Δημιουργίας.

ΜΥ Θ Ο Ι
Κατά τήν άρχαία έννοια, μ ύ θ ο  άποκαλοΰμε κάθι τί πού λέγεται μέ τό στόμα, 

ήτοι τον προφορικό λόγο. Καί είναι ό μύθος λόγος άπλός, άνευ έργου, άφοΰ καί τό 
άρχαϊο ρητό τού Αισχύλου επιτάσσει: «"Ε ρ γ  ω κ ο ύ κ έ τ ι  μ ύ θ ω » .

Μέ έργα λοιπόν καί 6χι μέ λόγια, κατά τον Αισχύλο, άντιπροσωπεύονται οί 
ένέργειες τού άνθρώπου. Στήν Ααογραφία όμως, τό ζήτημα προβάλλει διαφορετικό 
καθ’ ότι μέ τούς μύθους έξωτερικεύεται ό ψυχικός πλούτος τού λαού μας, ή άλληγο- 
ρική σημασία γεγονότων καί ένεργειών, πού είναι στενά συνδεδεμένα μέ τήν όλη 
ύπόσταση τού λαού μας.

Κατά τήν σύγχρονο έννοια, μύθος είναι φανταστική διήγηση, πλαστή ιστορία. 
Κοινώς, παραμύθι. Είναι άκόμα άλληγορική διήγηση, άπό τήν οποία συνάγεται ήθικό 
συμπέρασμα. Παράδειγμα πειστικό άποτελοΰν οί Αίσώπειοι μύθοι, οί όποιοι κυμαί
νονται μεταξύ δράματος, κωμφδίας καί τραγωδίας.

Καί στο λαογραφικό «Μ η ν ο λ ό γ ι ο», ό μύθος άποτελεΐ διδακτική διή
γηση, μέ σκοπό τον χαρακτηρισμό άτοπων πράξεων ή λόγων καί ώς έκ τούτου τήν 
συναγωγή ήθικών διδαγμάτων. Διακρίνονται — άνάλογα μέ τό περιεχόμενο—σέ 
παροιμιώδεις μύθους, έφ’ όσον ό χαρακτήρας αύτών είναι σκωπτικός, καί σέ κυρίως 
διδακτικούς έφ’ όσον ό χαρακτήρας πού δεσπόζει έχει καθαυτό διδακτικό σκοπό. Οί 
παροιμιώδεις, ιδίως, μέ τά χρησιμοποιούμενα σκωπτικά θέματα κατά τήν διήγηση, 
καθιστούν έντονώτερο τον χαρακτηρισμό άτοπων πράξεων ή λόγων, πού δέν θά ήταν 
δυνατόν νά γίνουν άντιληπτοί μέ τόν άπλό άφηρημένο λόγο. Οί μύθοι στήν περίπτωση 
αύτή είναι διηγήσεις, στις οποίες τόν κύριο ρόλο άναλαμβάνουν νά διαδραματίσουν 
τά ζώα. Τό άντιπροσωπευτικώτερο είδος τών μύθων τούτων είναι οί Αίσώπειοι 
μύθοι. Είναι οί κατ’ εξοχήν παροιμιώδεις μύθοι, άπό τούς οποίους άργότερα προ- 
ήλθον οί διδακτικοί.

** *
’Από τούς άρχαίους χρόνους γίνεται μεγάλη χρησιμοποίηση καί τών δύο ειδών 

τών μύθων σέ όλους τούς λαούς. Κλασσική μορφή όμως έλαβαν οί μύθοι στήν Ε λ 
λάδα, όπου έχρησιμοποιήθησαν ώς διδακτικό κυρίως μέσον. Τόσο ό 'Ησίοδος, όσο 
καί ό ’Αρχίλοχος, ό Σιμωνίδης καί άλλοι ποιηταί, έχρησιμοποίησαν τόν μύθο γιά δι
δακτικούς σκοπούς. Τό ίδιο έπραξαν καί πολλοί φιλόσοφοι καί ρήτορες. Άπό τούς
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ξένους λαούς, οί όποιοι έχρησιμοποίησαν τούς μύθους των ζώων, την πρώτη θέση 
κατέχουν οί ’Ινδοί, πού, όπως έπραξε καί ό 'Ησίοδος, κατήρτισαν σπουδαιότατες 
συλλογές μύθων ζώων, γνωστές στην Ελλάδα μέ τα ονόματα « Π α ν τ σ α τ ά ν -  
τ ρ α»  καί  «X ι τ ο π ο δ ά σ α » .  Καί οί δύο συλλογές αύτές έχουν μεταφρασθή 
στην Ελληνική, άποτελοϋν δέ σπουδαίο αντικείμενο μελέτης τής σοφίας των άρ- 
χαίων ’Ινδών.

** *
Στους μύθους τού λαού μας συναντάμε άφθονη σοφία άλλα καί άρκετή άφέ- 

λεία. Άναφέρονται μέ τούς μύθους φανταστικά γεγονότα, πού μπορούσαν όμως καί 
να είναι άληθινά. Θέματα άποτελοϋν οί καθημερινές έκδηλώσεις τού άνθρώπου, οί 
σκέψεις του έπάνω σέ διάφορα ζητήματα, τα μεταφυσικά καί ύπερφυσικά στοιχεία, 
ό ζωικός καί φυτικός κόσμος, τά φυσικά στοιχεία καί φαινόμενα, τά ούράνια σώ
ματα κλπ.

’Αποβλέπουν οί μύθοι στο νά σατυρίσουν πράξεις καί ενέργειες τού άνθρώ
που, στο νά διδάξουν καί νά τέρψουν. Άποδεικνύουν την άμετρη μαγεία τού σύμπαν- 
τος, δταν παρουσιάζωνται νεκρά στοιχεία μέ πνεύμα καί κίνηση, καί δίνουν φτερά 
στο πνεύμα καί στην ψυχή, δταν τά πάντα ομιλούν, ζοϋν καί κινούνται μέ τον ’ίλιγγο 
τής φαντασίας. Δέν υπάρχει είδωλο τής ανθρώπινης φαντασίας πού νά μην άναμι- 
γνύεται στούς μύθους, νά μη λαβαίνη θέση καί νά μή παίζη κάποιο ρόλο. Βουνά καί 
θάλασσες, ούρανός καί άστρα, ζώα καί φυτά, άνθρωποι καί υπεράνθρωποι, φαντά
σματα καί στοιχειά, πνεύματα, ή ζωή, ό θάνατος, δλα μορφοποιοΰνται καί δλα ένερ- 
γοϋν, ζοϋν καί κινούνται.

Μπορούμε νά πούμε δτι μέσα στούς μύθους βρίσκεται κάθε πνευματική 
μορφή. Είναι ένα είδος λαϊκής φιλολογίας καί φιλοσοφίας, μέ ήρωες δλα έκεΐνα τά 
στοιχεία πού ύπάρχουν στην φαντασία καί στην πραγματικότητα. Βρίσκομε στούς 
μύθους διάχυτα τά στοιχεία έκεΐνα πού συνθέτουν δλα τά είδη τού λόγου, ήτοι τό 
ποιητικό, τό κωμικό, τό δραματικό, τό αισθηματικό κλπ. δπως βρίσκουμε καί δλα 
έκεΐνα τά στοιχεία πού μορφοποιούν τήν ούσία τής ζωής ύπαρκτού καί άνύπαρκτου 
κόσμου.

’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον στην Ελληνική Λαογραφία παρουσιάζουν οί άλληγο- 
ρικοί μύθοι. Πρώτος πού τούς καθιέρωσε ύπήρξε ό Αίσωπος, μέ τά φωτερά έκεΐνα 
διαμάντια τού άρχαίου πνεύματος, πού έβαλε σέ στόματα ζωικού καί φυτικού κό
σμου. Τά διδάγματα πού άφισαν στην Ελληνική ψυχή οί Αίσώπειοι μύθοι είναι 
μεγάλα καί οί άλληγορικές έννοιες καθιέρωσαν στο λαό πράξεις καί σκέψεις, πού συ- 
νετέλεσαν κατά πολύ στήν άνοδο τού πνευματικού στοιχείου.

Πριν άπό τον Αίσωπο ύπήρχαν οί άπλοι μύθοι. Κύριο στοιχείο τους ήταν τό 
τραγικό, άνεφέροντο δέ στή ζωή καί τή μοίρα τού άνθρώπου.’Αργότερα, ή κωμωδία 
εισέβαλε καί στον λαϊκό μύθο, πού πλουτίσθηκε μέ δλα τά στοιχεία ποψ συναντάμε 
στον σημερινό. «Τ έ ρ π ε ι ν κ α ί δ ι δ ά σ κ ε ι ν  ά μ α »  έλεγαν οί άρχαΐοι γιά 
τούς μύθους των, καί κάθε σοφός έθεωροΰσε καθήκον του νά διηγηθή καί κάποιον 
μύθο στην άγορά.

Γιά τούς άλληγορικούς μύθους, θά παρατηρήσουμε δτι κάτι σχετικό—αν δχι 
τό ίδιο—ήταν καί οί παραβολές τού Κυρίου. Μέ μιά άπλή άφήγηση, ό ’Ιησούς, έν- 
νοούσε ζητήματα μέ ταύτόσημη έννοια στήν έπιφάνεια, διαφορετική δμως στο 
περιεχόμενο. Παραβάλλοντας τούς σημερινούς άλληγορικούς μύθους τού λαού μέ 
τις παραβολές τού Κυρίου, δέν μάς μένει καμμία άμφιβολία ώς προς τον κοινό 
σκοπό καί τά κοινά στοιχεία. Καί οί μέν καί οί δέ, άπέβλεπαν στο νά διδάξουν, νά 
σατυρίσουν καί νά άποδείξουν, σέ μικρή μέν κλίμακα, τό αγαθό ή τό τρωτό μέ τήν 
πρώτη έννοια, σέ μεγάλη δέ κλίμακα, μέ τήν άλλη έννοια, τήν ά λ λ η γ ο ρ ι κ ή .

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α
Τό α ί ν ι γ μ α  είναι λόγος πού δέν εκφράζει τό νόημα άπ’ εύθείας άλλά
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έκφράζει τούτο μέ παραβολές, μέ παρομοιώσεις, μέ εικόνες. Είναι, μέ άλλους λόγους, 
μορφή λόγου σκοτεινή, δυσοίωνη, στρυφνή καί δυσνόητη. ’Από τήν σημασία αυτή 
τοϋ σκοτεινού, έχομε τήν ονομασία τοϋ αντικειμένου, του πράγματος ή του γεγο
νότος που μάς έμβάλλει σέ άπορία. ’Έτσι λέμε : «ό άνθρωπος αύτός είναι ένα αίνιγμα», 
ή «ό κόσμος είναι αίνιγμα» κλπ.

Ή  σύνθεση αινιγμάτων άποτελοϋσε ευχάριστη τέρψη στους άρχαίους μας 
προγόνους, άφθονα δέ καί ποικίλα ήταν τά βραβεία πού έδίδοντο σ’ εκείνους οί ό
ποιοι συνέθεταν τά καλύτερα καί τά πιο πρωτότυπα αινίγματα. Δείγμα άντιπροσω- 
πευτικό τής ψυχολογίας των άρχαίων, γύρω από τό αίνιγμα, είναι ό Θηβαϊκός μύ
θος τής Σφίγγας, ή οποία παρουσιάσθη πλησίον των Θηβών καί άρχισε νά θανα- 
τώνη εκείνους πού δεν μπορούσαν νά μαντεύσουν τό γνωστό μας αίνιγμα: «Τ ί έ σ τ ί 
ό δ ί π ο υ ν  κ α ί  τ ρ ί π ο υ ν  κ α ί  τ ε τ ρ ά π ο υ ν  έ π ι λ α μ β ά ν ε τ α ι » .  
'Ο Οίδίπους, όπως γνωρίζουμε, έλυσε ώς εξής τό αίνιγμα : «Πρόκειται, είπε, περί 
τού ανθρώπου, ό όποιος κατά τήν νηπιακή ήλικία βαδίζει μέ τά πόδια καί μέ τά 
χέρια, έπειτα-στηρίζεται στά δύο πόδια, καί σάν γηράση πλέον, χρησιμοποιεί βακτη
ρία γιά νά στηρίζη τό βήμα του». Κατά τον μύθο, ή λύση ήταν σωστή, τό τέρας έπεσε 
άπό ένα βράχο, καί ό Οίδίπους έγινε βασιλεύς των Θηβών. 'Η Ελληνική αυτή ερμη
νεία τοϋ αινίγματος τής Σφίγγας αποτελεί έξήγηση ένός πανάρχαιου θρησκευτικού 
συμβόλου, πού βρέθηκε στήν Τροία καί άλλου. Περισσότερο τό σύμβολο αύτό άπο
τελοϋσε έμβλημα τής θρησκείας των Αιγυπτίων, όπου εκατοντάδες καί χιλιάδες 
Σφίγγες έστόλιζαν τό εσωτερικό καί -τήν είσοδο των ναών.

Μέ τήν ευκαιρία, θά πρέπη νά πούμε έδώ, πώς οί Σφίγγες είχαν κεφαλή avr 
θρώπου ή κριού, σώμα λέοντας, -ούρά φιδιού καί φτερά άετού. Βλέπομε λοιπόν στήν 
Σφίγγα μιά σύνθετη παράσταση άπό τέσσερα ζώα. Αύτά τά ζώα—μέ άντικατάσταση 
τοϋ φιδιού διά ταύρου—τά συναντάμε στο όραμα τού προφήτου Ιεζεκιήλ καί στις 
εικόνες τών τεσσάρων Ευαγγελιστών. Γιά τούς Αιγυπτίους, οί Σφίγγες συμβόλιζαν 
κατά κάποιον τρόπον τις διάφορες θεότητες τής φύσεως καί, έν πάση περιπτώσει, 
ήταν σχετικές μέ τις περί φύσεως καί κόσμου διδασκαλίες, πού έγένοντο στις Αιγυ
πτιακές σχολές. Είναι δέ γνωστό, ότι οί Πυθαγόρειοι μαθηταί τών Αιγυπτίων εΰ- 
ρισκαν άναλογίες στά τέσσερα-στοιχεία, άπό-τά όποια—κατά τούς Πυθαγορείους— 
συνίσταται ό άνθρωπος. 'Ο όρκος τών Πυθαγορείων, σχετικός μέ τις τέσσερες ύπο- 
στάσεις τών ζώων πού Αποτελούσαν τήν Σφίγγα, ήταν ό άκόλουθος : «Ναι, μά τον 
άμετέρα ψυχά παραδόντα τετρακτόν, παγάν άενάου φύσεως». (Ναί, μά τον παρα- 
δώσαντα τήν ψυχήν μας εις τήν τ ε τ ρ ά δ α ,  τήν πηγήν τής άενάου φύσεως).

Τήν ίδια άντίληψη εκφράζει καί ό Παλαμάς στις «Πατρίδες» :
«Πατρίδες! ’Αέρας; γή, νερό, φω τιά ! Στοιχεία 
άχάλαστα κ ι’ άρχή καί τέλος τών πλασμάτων, 
σάν θά περάσω στή γαλήνη τών μνημάτων, 
θά σάς ξαναύρω, πρώτη καί στερνή εύτυχία.

*
’Αέρας μέσα μου ό λαός τών όνειράτων 
στον άέρα θά πάη, θά πάη στήν αίωνία 
φωτιά - φωτιά κι’ ό λογισμός μου τή μανία 
τών παθών μου θά παρ’ ή λύσσα τών κυμάτων...».

Καί γιά νά έπανέλθωμε στο αίνιγμα θά'πούμε ότι ό 'Όμηρος—όπως λένε— 
πέθάνε άπό τήν θλίψε του γιατί δέν μπόρεσε-νά'λύσή τον αινιγματικό λόγο' τών ψα
ράδων τής νήσου "Ιου, τούς όποιους ρώτησε αν έπίασαν τίποτα μέ τά δίχτυα- τών. 
’Εκείνοι τού άπήντήσαν:' «'Ό σ σ’ έ χ'ό μ ε ν' λ ι π ό'μ έ 'σ θ ’ ό σ σ’ ο υ χ "έ χ'ά
μ ε  ν φ ε ρ ό μ ε σ θ α »  ήτοι, «όσα πιάσαμε τ ’ άφίσαμε κ ι’ όσα δέν πιάσαμε τά 
κρατήσαμε». 'Υπονοούσαν, λοιπόν,—κρίμα στή σοφία τού 'Ομήρου...—τις φθείρες,
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τίς όποιες είχαν «συλλάβει» καί άποτινάξει κατά την ώρα τής αλιείας, άφοϋ, όσες 
δεν κατώρθωσαν νά πιάσουν τίς είχαν επάνω τους.

’Άλλο αίνιγμα, πού βρίσκομε στο μακρυνό παρελθόν, είναι καί ό χρησμός 
της Πυθίας προς τούς ’Αθηναίους, ότι θά σωθούν «άπό τά ξύλινα τείχη», πού ό Θε
μιστοκλής έρμήνευσε ότι σημαίνει τά πλοία. Άλλοι είχαν πή οτι ό χρησμός άφοροϋσε 
τό ξύλινο τείχος τής Άκροπόλεως.

Κατά γενικήν άποψη, οί άρχαΐες θρησκείες, τά χρηστήρια καί πολλοί αρχαίοι 
σοφοί—όπως λ.χ. οί Πυθαγόρειοι—ώμιλοΰσαν αινιγματικά, καί τούτο γιά πολλούς 
λόγους. Πρώτον, γιά νά οξύνουν την νοημοσύνη έκείνων πού άνελάμβαναν νά μαν
τεύσουν τό υπονοούμενο, δεύτερον, γιά νά καλύψουν άπό τούς βέβηλους πράγματα 
πού έθεωροΰντο ιερά, άλλά—ειδικά γιά τά χρηστήρια—καί γιά νά κατορθώνουν νά 
δικαιολογούνται σέ περίπτωση μή έπαληθεύσεως τού χρησμού, οπότε έθεωρεϊτο 
ώς μή ορθή ερμηνεία.

Βλέπομε, λοιπόν, ότι κύριο χαρακτηριστικό των αινιγμάτων είναι ή άλληγο- 
ρία. Άλληγορικές ήταν κι’ οί άπαντήσεις τού μαντείου των Δελφών, τό αινιγματικό 
καί τό γριφώδες νόημα των όποιων συνετέλεσε στο νά όνομασθή ό Πύθιος ’Απόλλων 
Λ ο ξ ί α ς .  "Οπως είδαμε ήδη, οί Πυθαγόρειοι μετεχειρίζοντο λόγους μεταφορι
κούς καί αινιγματώδεις στις διδασκαλίες τους. Έλεγανλ.χ., όταν συνεβούλευαν τούς 
μαθητάς των νά άπέχουν άπό τά πολιτικά πράγματα, τό άλληγορικόν: « κ υ ά μ ω ν  
ά π έ χ ε σ θ α ι » ,  άφού «κύαμοι» έλέγοντο οί ψήφοι στις ψηφοφορίες. Ό  Πλού
ταρχος πάλι, άναφέροντας ότι οί άρχαΐοι "Ελληνες άρέσκονταν στο νά προτείνουν 
προς λύση—κατά τον δεϊπνον—διάφορα αινίγματα, γράφει ότι αύτό τό εκαμναν οί 
«φορτικοί καί άφιλόλογοι», διότι οί μορφωμένοι άνοιγαν σπουδαιότερες φιλολογικές 
ή έπιστημόνικές συζητήσεις κατά τά συμπόσια. Σ’ αύτούς πού έ'λυναν τά αινίγματα 
αύτά έδιναν στεφάνια δάφνης ή έληάς ώς βραβεία.

** *
Ώ ς λογοτεχνικό είδος, τό αίνιγμα, έξακολούθησε νά καλλιεργήται καί στο 

Βυζάντιο, οπού άνευρέθησαν άρκετές συλλογές άπό τά βυζαντινά αινίγματα σέ χει
ρόγραφα καί έδημοσιεύθησαν. Άπό αύτά, άλλα έχουν δημώδες περιεχόμενο καί άλλα 
θεολογικό.

Καί στούς νεώτερους "Ελληνες, τά αινίγματα άπετέλεσαν πνευματική χαρά 
καί διανοητική έξάσκηση. Τά βρίσκουμε μέ πολλές ονομασίες, όπως «νοιώσματα», 
«άνοιώματα», «παραμαντέματα», «άπεικαστά» κλπ. Είναι ποικίλα στή μορφή 
καί στο περιεχόμενο, όπως καί στήν άρχαιότητα, καί τά διακρίνουμε σέ άριθμητικά 
καί σέ άπλά. Τά παρατιθέμενα είναι άντιπροσωπευτικά καί τών δύο κατηγοριών: 

«Γερανοί πετοΰσαν 
τί πολλοί πού ήσαν!
"Ενας είχε εμπρός του δύο, 
ό άλλος είχε πίσω του δύο 

. ένας πάλι γερανός,
έναν πίσω κ ι’ έναν μπρος...». ( 1 )

’Αριθμητικό επίσης είναι καί τό πασίγνωστο : 
«Δυο πατέρες καί δυο γιοι 
βγήκαν έξω κυνηγοί, 
καί σκοτώσανε λαγούς 
καί τούς φέρνουν σηκωτούς, 
άπό έναν ό καθείς, 
δηλαδή, τό όλον τρεις».

1. Π ρόκειται γ ιά  τρεις γερανούς.
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’Από τά άπλά πάλι αινίγματα ήτοι εκείνα πού μας δίνουν απλές εικόνες, έκτος 
των ολίγων πού είδαμε στο ε ι δ ι κ ό  μ έ ρ ο ς  τοϋ «Μηνολογίου» έχουμε καί άνα- 
ρίθμητα άλλα. Πολλά έχουν ώς θέμα γεωργικά προϊόντα, όπως τό: «χίλιοι, μίλιοι 
καλογέροι σ’ ένα ράσσο τυλιγμένοι» (-1). Πολλά έπίσης έχουν ώς θέμα οικιακά είδη, 
όπως τό αίνιγμα «τό φίδι τρώει τή θάλασσα κι’ ή θάλασσα τό φίδι, καί στήν κορφή 
τής θάλασσας καράβι αρμενίζει» (2) καί, γενικά, καμμία έκδήλωση του λαϊκού 
βίου δεν λείπει άπό τά διάφορα καί πολυποίκιλα αινίγματα πού συναντάμε.

Στον «Δωδεκάλογο τοϋ Γύφτου» τοϋ Κωστή Παλαμά—τραγούδι τοϋ ’Αδά
κρυτου—βρίσκουμε ένα θαυμάσιο αίνιγμα, πού ό ποιητής βάζει νά προτείνη ό ’Αδά
κρυτος στήν βασιλοπούλα :

«Στον πατέρα μου καβάλλα, 
τή μητέρα μου φορώ 
κι’ ήπια γιά νά ξεδιψάσω 
μέ τό χάρο μου νερό...».

Γιά νά βρούμε τήν ερμηνεία τοϋ αινίγματος αύτοϋ, πρέπει νά ξέρουμε ότι ό 
’Αδάκρυτος εΐχε πουλήσει τον πατέρα του, άπό τά χρήματα δέ πού έλαβε άπό τήν 
πώληση αγόρασε ένα άλογο. Πούλησε κατόπιν καί τήν μητέρα του, καί μέ τά χρή
ματα άγόρασε ένδύματα. "Οταν λοιπόν διερχόταν έναν έρημικό τόπο, καβάλλα στο 
άλογό του, έκαμε «τάσι»—κύπελλο—τό - κιτάπι τής καταδικαστικής του άποφά- 
σεως, γιά νά μαζέψη λίγο νερό άπό πηγή πού μόλις εΐχε έλαχίστη ποσότητα. Άπό 
τό νερό αυτό προσεβλήθη άπό άνίατο άσθένεια, ή οποία άργότερα τοϋ έφερε τό θά
νατο. Άρρωστος, λοιπόν, έκαμε αίνιγμα τήν άτομική του αυτή ιστορία καί τό έθεσε 
στη βασιλοπούλα. ’Εκείνη δέν μπόρεσε νά τό έρμηνεύση κ ι’ αναγκάστηκε έτσι νά 
γίνη γυναίκα του...

Τό αίνιγμα είναι γνωστό άπό τήν βαθειά αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Χρησι
μοποιήθηκε άπό όλους τούς λαούς, προφανώς γιατί σχετίσθηκε μέ τή λατρεία καί τά 
θρησκευτικά σύμβολα τών διαφόρων θρησκειών. ’Αλλά καί άνεξάρτητα άπό αύτό, 
ή πρωτόγονη καί κάθε άφελής διάνοια αφομοίωνε καλύτερα τά πράγματα μέ εικόνες 
καί παραβολές καί άρεσκόταν σ’ αυτές, ένώ ή σύγχρονη καί έπιστημονική σκέψη 
τείνει προς τήν άφηρημένη άντίληψη τών εννοιών.

Στήν Α γία  Γραφή, βρίσκουμε τό αίνιγμα τοϋ Σαμψών: «Έ  κ τ ο ΰ έ.σ θ ο ν
το  ς έ ξ ή λ θ ε  β ρ ώ σ ι ς  κ α ί  έ κ  τ ο ϋ  ί σ χ υ ρ ο ΰ  γ λ υ κ ύ». Τό αίνιγμα 
τοΰτο ό Σαμψών έδωκε στούς Φιλισταίους γιά έρμηνεία. Καί ήταν ή έρμηνεία αυτή, 
τό λιοντάρι πού εΐχε σκοτώσει ό Σαμψών καί στο πτώμα τοϋ οποίου έγκατεστάθηκαν 
μέλισσες κ ι’ έκαμαν μέλι. Ή  βασίλισσα τοϋ Σαββά έπίσης, πού ήθελε νά δοκιμάση 
τήν σοφία τοϋ Σολομώντος, τοϋ επρότεινε διάφορα αινίγματα. ’Ακόμα, χρήση αινι
γμάτων γίνεται καί άπό τούς άρχαίους ’Ινδούς στις θρησκευτικές τους τελετές, 
όπου βλέπουμε τις έρωτήσεις τών ιερέων καί τις άπαντήσεις τών μαθητών ν’ άπο- 
τελοΰν ένα σπάνιο είδος θρησκευτικής διδασκαλίας. Αύτό τούλάχιστον μάς λέγουν 
οί Βέδες, τά σοφά θρησκευτικά βιβλία τών ’Ινδιών.

Καί οί Ρωμαίοι όμως, καθώς καί οί δυτικοί λαοί, έκαμναν χρήση αινιγμάτων. 
Πολύ τής μόδας εΐχε γίνει ή σύνθεση αινιγμάτων στήν Γαλλία τοϋ δεκάτου έβδομου 
αίώνος. Ό  Κάρολος Ριβιέρ, ό Ρουσσώ, ό Μπουαλώ καί άλλοι, δέν έθεωροΰσαν τό 
αίνιγμα είδος κατώτερο τής βιλολογικής των άξίας. ’Ακόμη καί στις ήμέρες μας, 
τό 1946, βλέπουμε τον άββά Κάρολο Κοτιένάδημοσιεύη «συλλογήν συγχρόνων αινι
γμάτων».

Μολονότι σήμερα τό αίνιγμα δέν χρησιμοποιείται όπως άλλοτε, εξακολουθεί 
έν τούτοις νά είναι τερπνή πνευματική άπασχόληση. Λέγεται άπό μικρούς καί με-

1. Το ρόδι.
2. Τό λυχνάρι.
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γάλους στις συναναστροφές της χειμωνιάτικης νύχτας, άλλά καί στις εξωτερικές 
έκδηλώσεις, δπως στην «α ΐγα»—βόσκημα των κατοικίδιων ζώων— καί στα δι- 
σταύρια.

Στοιχεία των αινιγμάτων είναι καί σήμερα δλα τά υπαρκτά καί άνύπαρκτα 
πράγματα τοϋ φυσικού καί υπερφυσικού κόσμου, τά φυσικά φαινόμενα καί τά ουρά
νια σώματα, τά ζητήματα πού έχουν σχέση μέ την άνθρώπινη υπόσταση κλπ. ’Απο
τελούν σπουδαίο άντικείμενο μελέτης καί έχουν τις ρίζες τους άπ’ εύθείας στην βα- 
θειά 'Ελληνική άρχαιότητα. Κυριαρχούν άπόλυτα μάλιστα σήμερα καί άποτελοΰν 
σπουδαία πνευματική άπασχόληση στο παιδικό κόσμο, καί γενικά στο κόσμο τής 
υπαίθρου, όπου ό κινηματογράφος, τό άνάγνωσμα καί άλλες πνευματικές τέρψεις 
σπανίζουν. Τέλος, κυριαρχεί στον άμόρφωτο άκόμη λαό, πού δμως δέν τού λείπει 
το κριτήριο, ή εξυπνάδα, ή άγάπη προς τήν διανοητική έρευνα.

Θά άναφέρωμε έδώ καί τά αινίγματα πού άπασχολούσαν καί άπασχολοΰν 
ολόκληρη τήν άνθρωπότητα. Τά ταξινομεί καί τά προσδιορίζει ό όνομαστός φυσιο
λόγος καί φιλόσοφος Ντυμπουά Ρεϋμόν, άνέρχονται δέ σέ ε π τ ά :  1) «Π ο ί α ή 
ά ρ χ ή τ ή ς  κ ι ν ή σ ε ω ς ;». 2) «Ό  π ο ί α  τ ι ς  ή ο υ σ ί α  τ ή ς  ύ λ η ς  
κ α ί  τ ή ς δ υ ν ά μ ε ω ς ;» . 3)  «Π ο ί α  ή σ ύ  σ τ ά σ ι ς  τ ο ύ  α ι σ θ ή μ α 
τ ο ς  ;». 4) « ' Τ π ά ρ χ ε ι  ή ού ε λ ε υ θ ε ρ ί α  τ ή ς  β ο υ λ ή σ ε ω  ς;». 5) 
« Π ο ί α  ε ί ν α ι  ή ά ρ χ  ή τ ή ς  ζ ω ή ς ; » .  6)  « ' Υ π ά ρ χ ε ι  κ α ί  π ο ι ο ς  
ό σ κ ο π ό ς  τ ω ν  έ μ β ι ω ν  ό ν τ ω ν ; »  καί  7) « ' Ο π ο ί α  τ ι ς  ε ί ν α ι  ή 
σ ύ σ τ α σ ι ς  τ ο ύ ν ο ε ϊ ν  κ α ί  π ο ί α  ή ά ρ χ  ή τ ή ς γ λ ώ σ σ η ς ; »  ’Από 
αύτά, ό Ν,τυμπουά Ρεϋμόν θεωρεί τά τέσσερα πρώτα αινίγματα τού κόσμου, ήτοι 
τό τής άρχής τής κινήσεως, τής ούσίας τής ύλης καί δυνάμεως, τής συστάσεως 
τού αισθήματος καί τής ελευθερίας τής βουλήσεως, ώς άναπόδεκτα λύσεως. ’Α
γνοούμε γ ι’ αύτά καί θ’ άγνοοΰμε πάντοτε. ’Από τά ύπόλοιπα τρία, ήτοι τού τής 
άρχής τής ζωής, τού σκοπού των έμβιων δντωνκαί τής άρχής νοήσεως καίγλώσσης, ό 
Ντυμπουά Ρεϋμόν θεωρεί πιθανή τή λύση στο μέλλον, μέ τήν πρόοδο των επιστημών.

Γ Ν Ω Μ I Κ A

Γ ν ω μ ι κ ά άποκαλούμε σύντομα καί επιγραμματικά άποφθέγματα σοφών, 
ποιητών, προσωπικοτήτων, ή άποφθέγματα πού καθιερώθηκαν άπό κάποιο σημαν
τικό πρόσωπο τού απλοϊκού λαού—γέροντες, άγρότες μέ πείρα, ύπερήλικες βοσκοί 
κλπ.—καί πού περιέχουν συμπυκνωμένη βιωτική πείρα καί σοφία ή παρέχουν ήθικές 
συμβουλές.

Άναδιφώντας στά άρχαΐα κείμενα, βρίσκουμε πώς «γνωμικά» ή «γνώμαι» 
άπεκαλούντο άλήθειες πού έξεφράζοντο άπό άνθρώπους κύρους καί πείρας, καθιε- 
ρούντο δέ καί έχρησίμευαν γιά τήν καθοδήγηση τών άνθρώπων στον καθημερινό 
βίο. Έκφραζόμενες οί γνώμες αύτές άπό άνθρώπους τού λαού, διεμορφώνοντο άπό 
τον άπρόσωπο πλέον λαό καί άποτελοΰσαν τήν πρωτογενή σοφία κάθε εποχής. Δια
μορφωμένες λοιπόν οί γνώμες αύτές έπαναλαμβάνοντο άπό στόμα σέ στόμα, καί, 
άνάλογα μέ τις τοπικές συνθήκες μεταβαλλόμενες, άπετέλεσαν πολλές τις σημερινές 
παραλλαγές. Στήν αρχαία Ελλάδα, μάλιστα, υπήρξαν καί ποιηταί πού έλέγοντο 
«γνωμικοί» τό ποιητικό των δέ έργο άποτελεΐται άπό γνώμες—κρίσεις—πού προ
ήλθαν είτε άπό διαπιστώσεις καί συμπεράσματα πείρας, είτε άπό συμβουλές καί 
αξιώματα. Στά διδακτικά έπη τού 'Ησιόδου λ.χ. βρίσκουμε άφθονες γνώμες, χωρίς 
νά ύστερή σέ τούτο καί ό "Ομηρος, πού διεκόσμισε τούς στίχους του μέ τά διαμάντια 
τής οξείας παρατηρητικότητός του, τής βαθειάς σοφίας του καί τής βιωτικής του 
έμπειρίας. Ό  Φωκυλίδης καί ό Θεόγνις έξ άλλου—κριτής καί σατυριστής ελαττω
μάτων ό πρώτος, αξιωματικά ήθικολόγος ό δεύτερος—είναι άπό τούς σπουδαιό
τερους γνωμικούς ποιητάς. Οί έπτά σοφοί τής άρχαίας Ελλάδος πάλι διατυπώνουν 
τήν σοφία τους μέ γνωμικά. Τυπικόν ύπόδειγμα γιά τούτο είναι τά «Χρυσά ’Έπη»
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πού καθιέρωσαν οί Πυθαγόρειοι. ’Αργότερα, βλέπουμε να έκφράζουν στά έ'ργα τους 
γνωμικά καί οί λυρικοί ποιηταί—Πίνδαρος κ.ά.—ιδίως δέ οί δραματικοί καί ιδιαί
τερα ό Ευριπίδης. Τα γνωμικά αύτά καθιέρωσε ό λαός καί διέσωσε μέχρι σήμερα 
μέ την χρήση καί την παράδοση.

Πολλά άπό τά γνωμικά των αρχαίων μας προγόνων, άποτελοΰν άληθινά 
διαμάντια προσανατολισμού γιά όλες τις γενεές. Ό  'Ησίοδος άπεφάνθη ότι: « Έ  ρ- 
γ ο ν ο ύ δ έ ν  ό ν ε ι δ ο ς ,  ά ε ρ γ ί α  δέ  τ ’ ό ν ε ι δ ο ς», ό ’Αριστοτέλης ότι: 
« ’Ά  ν ε υ  φ ί λ ω ν  ο ύ δ ε ί ς  έ λ ο ι τ ’ αν  ζ η ν  έ χ ω ν  τ ά  λ ο ι π ά  ά γ α θ ά  
π ά ν τ α», ό Ευριπίδης, ότι: «Μ ή ζ ώ η ν μ ε τ ά ά μ ο υ σ ί α  ς», ό 'Ιππο
κράτης ότι: «Ώ  φ έ λ ε ι ε ν  μη  β λ ά π τ ε ι  ν», ό Σόλων ότι: « Π ο ν η ρ ο ί
π ά ν τ ε ς  ό σ ο υ ς  θ ν η τ ο ύ ς  ό ή λ ι ο ς  κ α θ ο ρ  α», ό Φωκυλίδης, ότι : 
«Έ  ν δ ι κ α ι ο σ ύ ν η  σ υ λ λ ή β δ η ν  π ά σ α  ά ρ ε τ ή  έ σ τ ί ν», ό 'Ηρά
κλειτος, ότι « Π ό λ ε μ ο ς  π ά ν τ ω ν  π α τ ή ρ » ,  ό Πυθαγόρας, ότι: «Β ο υ-
λ ε ύ ο υ  π ρ ο  έ ρ γ ο υ  ό π ω ς  μη  μ ω ρ ά  π έ λ η τ α  ι», ό Χίλων ή κάποιος 
άλλος άπό τούς επτά σοφούς, ότι: « Γ ν ώ θ ι  σ’ α ύ τ ό ν . . . » ,  άλλοι ότι : «Σ ύ ν 
Ά θ η ν α  κ α ί  χ ε ί ρ α κ ί ν ε  ι», « Β ί ο ς  ά ν ε ό ρ τ α σ τ ο ς  μ α κ ρ ά  ο δ ό ς  
ά ν τ α ν δ ύ κ ε υ τ ο  ς». «Κ ά τ ο π τ ρ ο ν  ε ί δ ο υ ς  χ α λ κ ό ς ,  ο ί ν ο ς  δέ  
ν ο ΰ» κλπ. κλπ.

’Από τούς Λατίνους σοφούς, πάλι, ό Ίουβενάλης, ότι: «Μ e n s  S a n a  i n  
c o r p o r e  s a n  ο»—«Ν ο ϋ ς  υ γ ι ή ς  έ ν  σ ώ μ α τ ι ύ γ ι ε  ΐ » —, ό Βιργίλιος, 
ότι: «Α u d  a c e s  f o r t u n a  I h v a  t » —«τ ο ύ ς  τ ο λ μ η ρ ο ύ ς  β ο η θ ε ΐ  
ή τ  ύ χ η»—ό Όράτιος, ότι: « I r a  f u r o r  b r e v i s  e s t»  κλπ.

’Αλλά καί άπό την Α γία  Γραφή άντλοϋμε άπειρα γνωμικά. Οί παροιμίες 
τού Σολομώντος μάς λέγουν, ότι: «Τ ιό ς  σ ο φ ό ς  ε υ φ ρ α ί ν ε ι  τ ο ν  π α 
τ έ ρ α ,  ν έ ο ς  δέ  ά φ ρ ω ν  λ ύ π η τ ή  μ η τ ρ  ί», ή Σοφία Σειράχ, ότι: «Ψ  υ χ ή 
π ο ν η ρ ά  ά π ο λ ε ΐ  τ ο ν  κ τ η σ ά μ ε ν ο ν α ύ τ ή  ν», τό Εύαγγέλιον: «Μ ή' 
δ ό τ ε  τ ά  Ά γ ι α  τ ο ΐ ς κ υ σ  ί», « Ζ η τ ε ί τ ε  κ α ί  εύ ρ ή σ ε τ ε»,  « Ά  γ α- 
π ά τ ε  ά λ λ ή λ ο υ  ς», ό ’Απόστολος Παύλος, ότι: «'Ο μή έ ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς  
μ η δ έ  έ σ θ ι έ τ  ω» κλπ.

Άπό ξένες φιλοσοφικές πηγές βρίσκουμε τά γνωμικά: «Ο ύ θ ε ω ρ ε ί ς  
ό π ω ς  ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ι  φ ι λ ό σ τ ο ρ γ ο ι  π ε φ ύ κ α σ ι  π ρ ο ς  τ ο ύ ς  
ε α υ τ ώ ν  υ ι ο ύ ς ,  έ π ε ι δ ή  έ λ π ί ζ ο υ σ ι  λ ή ψ ε σ θ α ι  ά ν τ α π ό δ ο -  
σ ι ν ;»  (Βεδικά βιβλία) «Κ α κ ό  μ α ν τ ά τ ο  π ο ύ  μ π ο ρ ε ί  φ τ ω χ ή  κ α ρ 
δ ι ά  ν ά κ ά ψ η ,  ά φ ι σ ε  σ’ ά λ λ ο ν  ν ά  τ ό  π ή  κ α ι ν ά  τ ή  ΐ δ ή ν ά  
κ λ ά ψ η ...» (άπό τις έπιστολές τού Πέρσου Σαρδή), «G u a r d a  e p a s s  a»,  
—«κ ο ί τ α  κ α ί  π έ ρ ν  α»—τού Δάντη κλπ.

Τέλος ας δούμε καί τήν γνώμη τού νεοελληνικού λαού γιά τήν ίδια του την 
γνώμη: «'Ο λ ω ν ώ ν τ ή  γ ν ώ μ η  ά κ ο υ  ε, μ’ ά π ό  τ ή  δ ι κ ή  σ ο υ  μή 
β γ α ί ν ε ι  ς...». Συμπλήρωμα αυτής είναι καί ή άκόλουθη έμμετρη παραλλαγή, 
εντελώς διαφορετική όμως:

«Τήν ξένη γνώμη άγροίκα την καί τή δική σου κράτει, 
κ ι’ έκείνην άπού σ’ ωφελεί, μέ δαύτηνε περπάτει...»·

** *

Τά γνωμικά περιέχουν άλήθειες βγαλμένες άπό τήν πείρα τού Ελληνικού 
λαού. "Εχουμε γνωμικά γιά τήν κάθε περίπτωση τού άνθρώπινου βίου, άποτελοΰν 
δέ τό καταστάλαγμα όλης της σοφίας πού ή λαϊκή πείρα έθέσπισε, Τά βρίσκουμε 
σέ κάθε συζήτηση τού λαού καί ή συχνότητα πού παρατηρούμε στήν επανάληψη 
μάς πείθει ότι είναι μεγάλη ή άγάπη πού ό λαός μας αισθάνεται γ ι’ αύτά.

Μέ τά γνωμικά ό λαός προτρέπει ή άπαγορεύει. Κάθε ενέργεια καί κάθε έκδή- 
λωση εσωτερική ή εξωτερική, έχει τά γνωμικά της. Σέ πολλά μέρη τής χώρας μας 
τά συναντάμε ώς «λόγους» καί «άντίλογους», ήτοι σέ θέση καί άντίθεση. Βλέπουμε
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τότε νά άλληλοσυγκρούωνται έννοιες πού καθιερώθησαν μέ τόση σοφία καί τόση 
περίσκεψη καί νά προβάλη απ’ αυτή τη σύγκρουση ένα τρίτο ρητό τοϋ λαοϋ. Άκοϋμε 
λ.χ. τό γνωμικό: «άπ’ την τριανταφυλλιά μόν’ τριαντάφυλλα θά κόψης», (λόγος). 
'Ο άντίλογος παραβάλει πώς: «ή τριανταφυλλιά κάν’ κι’ τριαντάφυλλα κι’ άγκάθια...». 
’Από τον λόγο καί άντίλογο, λοιπόν, βγαίνει έδώ τό τρίτο γνωμικό: «Ά πό τριαντά
φυλλο βγαίν’ άγκάθ’ κ ι’ άπ’ άγκάθ’ τριαντάφυλλο...».

"Ισως νά παρατηρήση κανείς στήν προκειμένη περίπτωση, πώς τά γνωμικά 
του λαοΰ δέν είναι άρτια καί γ ι’ αυτό συμπληρώνονται μέ άλλες έννοιες περισσότερο 
παραστατικές. Μπορεί αυτό νά είναι σωστό, μά μπορεί καί νά μήν είναι. Γεγονός 
όμως είναι πώς πάντοτε τό Ελληνικό πνεύμα άρέσκεται στήν έριστική συζήτηση 
καί πάντοτε θέλγεται ν’ άντιπαραβάλλη άλλες έννοιες άπό την πλούσια παρακατα
θήκη του γιά κάθε ζήτημα.

'Η άλληγορική έννοια, παρατηρούμε ότι δέν λείπει κι’ άπό τά νεοελληνικά 
γνωμικά. Τά χωρίζουμε γιά τούτο σέ δύο κατηγορίες, σέ άπλά καί σέ άλληγορικά. 
ΙΙαρατηρούμε άκόμη, παραβάλλοντας τά άρχαϊα ρητά μέ τά σημερινά γνωμικά, 
πώς κι’ έδώ υπάρχει στενή σχέση, σημείο καί τούτο τής κοινής καταγωγής καί 
τού καινού τρόπου ζωής.

'Υπάρχει άκόμη καί μιά άλλη κατηγορία γνωμικών, τά π α ρ ο ι μ ι ώ δ η  
γνωμικά. Θά παραθέσουμε έδώ μερικούς άντιπροσωπευτικούς στίχους τής κατη
γορίας αυτής άπό τό ποντιακό στοιχείο τής χώρας μας. Άναφέρονται στους δώδεκα 
μήνες τού «Έ  λ λ η ν ι κ ο ΰ  Μ η ν ο λ ο γ ί ο υ »  καί παρουσιάζουν ένδιαφέρον γιά 
-τήν χαρακτηριστική τους μορφή :

’Έρθεν καί ό Καλλαντάρτς 
καί τά τσούλια σό ποδάρτς.

"Ερθεν καί ό Κούντουρον 
θά τρώς πολλά βούτουρον.

"Ερθεν ό Μάρτς άγέλαστον 
καί ό Θεοχάλαστον.

"Ερθες Άπρίλ, γιά γρύλιξον (-1) 
τήν γραίαν κατρακύλιξον.

"Ερθεν κι’ ό Καλομηνάς 
καί φοβούμαι θά πεινάς.
"Ερθεν κι’ ό Κερασινόν 
έγκεν φύλλον πράσινόν.

"Ερθεν καί ό Χορτοθέρτς 
έπαρ τό δρεπάν’ σό χέρτς.
Αύγουστον φέρ’ τά γεμίσια (2) 
άς σήν κορφήν ώς τά νύχια.

'Ο Σταυρίτες ρούζ’ τά φύλλα 
’ καί ξεραίν’ όλα τά ξύλα

"Ερθεν ό Τρυγομηνάς 
άλλ’ άσό ραχίν μή παθ.
Άεργΐτες κ ι’ νουνίζ’ 
ήντιναν εΰρίκ’ φρυρκίζ. (3)

'Ο Χριστιανάρτς φέρ’ χιόνια 
καί λαρών, (4) όλα τά πόνια.

Τή Χριστού όλ’ άναλλάζνε
καί τά πετεινάρια σπάζνε». ( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )

1. Φύσα ψυχρά. 2. Φρούτα. 3. Π νίγει. 4. Θεραπεύει.
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" « ’Α πογευματινή» τής 1 4 -7 -5 8 “

'Η Γαλλία μαστίζεται άπό μίαν φοβεράν κοινωνικήν πληγήν: τον (αλκοολι
σμόν. 'Η στατιστική άποδεικνύει, δτι οί. Γάλλοι είναι οί μεγαλύτεροι μπεκρήδες 
τοϋ κόσμου καί ότι ή κατανάλωσις οινοπνευματωδών ποτών είναι τόσον μεγάλη, 
ώστε να έχη άντίκτυπον εις τήν δημοσίαν υγείαν. Διάφοροι έκστρατεϊαι πού έγιναν 
εναντίον τοϋ άλκοοολισμοΰ, άπέτυχαν. Καί (σήμερον άναγνωρίζεται, ότι ή κατάστασις 
έχει φθάσει εις το άπροχώρητον.

'Η Γαλλία, όπως είναι γνωστόν, είναι ή π ρ ώ τ η  οίνοπαραγωγική χώρα εις 
τήν Ευρώπην καί πιθανώς είς τον κόσμον, ή δέ παραγωγή οίνου άνέρχεται έτησίως 
εις 70.000.000 έκατόλιτρα. Πρόκειται, δηλαδή, διά μίαν τεραστίαν βιομηχανίαν, 
ή οποία άπασχολεΐ 5.860.000 άτομα. Σύμφωνα μέ τα στατιστικά στοιχεία, κάθε 
Γάλλος καταναλίσκει τον χρόνο 34 έκατόλιτρα άλκοόλ. Συνέπεια αύτοϋ είναι πρώτον 
αί άσθένειαι. Ά πό τούς νοσηλευομένους είς τά νοσοκομεία, το 40% υποφέρουν 
άπό άσθένειες πού τούς προεκάλεσε τό άλκοόλ. Είς τά ψυχιατρεία, το ποσοστον 
είναι άκόμη μεγαλύτερον καί φθάνει το 50 %.

Έ ξ άλλου, τά ατυχήματα είς τήν έργασίαν είναι περισσότερα έξ αίτιας τής 
οινοποσίας τών έργαζομένων. ’Επίσης, τά άτυχήματα γενικώς είναι κατά 25 % 
περισσότερα διά τον ίδιον λόγον.

Βλέπομε, λοιπόν, ότι είναι μέν οί Γάλλοι οί μεγαλύτεροι μπεκρήδες στον 
κόσμο, άλλά πληρώνουν καί βαρύ τίμημα. Ή  στατιστική μάς παρέχει εδώ τρομα
κτικά στοιχεία, άπο τά όποια προκύπτει ότι κάθε ώρα πεθαίνουν δύο Γάλλοι έξ 
αιτίας τοϋ άλκοόλ. Καί όσο περνοΰν τά χρόνια, οί Γάλλοι βαδίζουν άπο το κακό στο 
χειρότερο. Αίφνης, άπο τό 1946 έως τό 1955, ό άριθμός τών θανάτων άλκοολικών 
άπό 481 έτησίως ηύξήθη είς 3.905. Άπέθαναν, δηλαδή, άπό «ντελίριουμ-τρέμενς» 
πού προεκλήθη άπό ύπερβολικήν οινοποσίαν. Άπό κίρρωσιν τοϋ ήπατος—άσθένεια, 
ή οποία προκαλεΐται συνήθως άπό τον άλκοολισμόν—είχαν πεθάνει 2.763 άτομα τό 
1946, ένώ τό 1955 6  άριθμός έ'φθασε τά 13.101 άτομα. ’Επίσης ηύξήθησαν καί οί 
αυτοκτονίες άπό 1.473 είς 3.297.

’Εκ παραλλήλου έσημειώθη αυξησις τών ψυχοπαθών είς τις διάφορες κλινι
κές. Τό 1930 υπήρχαν 2.589 άλκοολικοί ψυχοπαθείς, σήμερον είναι 12.000.

’Αλλά ό άλκοολισμός έχει καί άλλα αίτια. Κατά τον Σωβύ, διευθυντήν τοϋ 
’Εθνικού ’Ινστιτούτου Δημογραφικών Μελετών, ό άλκοολισμός μειώνει τον χρόνον 
τής δραστηριότητος τοϋ άνθρώπου καί τό άποτέλεσμα είναι νά χάνη ή οικονομική 
παραγωγή τής χώρας 1.200.000.000 φράγκα.

Τί χρειάζεται, όμως νά γίνη διά νά άπαλλαγή ή Γαλλία άπό τήν μεγάλην 
αυτήν πληγήν; Κατά τήν γνώμην τοϋ Ά ντε Μινό, γραμματέως τής ’Εθνικής ’Επι
τροπής Άμύνης έναντίον τοϋ άλκοολισμοΰ, πρέπει νά μειωθή κατά πρώτον ή παρα
γωγή οίνου, ώστε νά μή ύπάρχη αύτή ή άφθονία. «Ή  Γαλλία, είπε, παράγει τό 1 / 3 

τής παγκόσμιας παραγωγής οίνου καί ή κατανάλωσις του έφθασε νά θεωρήται ώς 
έθνική άνάγκη. Πρόκειται περί μεγάλου δράματος. Οί Γάλλοι πίνουν πολύ καί δη
λητηριάζουν τον οργανισμόν των. Τό άλκοόλ είναι σήμερον ό μεγαλύτερος έχθρός 
τοϋ Γαλλικού ’Έθνους».

Έ ξ άλλου, ό δόκτωρ Ζάκ Μορέλ, διευθυντής ψυχιατρείου είς τό Παρίσι, 
κρούει τον κώδωνα τοϋ κινδύνου καί προβλέπει, ότι οί Γάλλοι πού πίνουν θά περιέλ-
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Ύ πο Q IL. C ESBRO N , κατά  μετάφρασιν « ’Α στυνομικών Χ ρονικών»

( Συνέχεια άπό τό  προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

—«Τί συμβαίνει;)) ρωτά μέ κάποια άνησυχία...
Τό ’Άσπρο Δόντι άρχίζει νά τοϋ έξηγή ψιθυριστά, μά ό γέρος δεν άκούει και 

τό Άσπρο Δόντι, κάπως έκνευρισμένα τά έπαναλαμβάνει φωνάζοντας...
—«Αύτό είναι σωστό» ψιθυρίζει ό γέρος, σάν ακούσε τήν ιστορία. «Δεν πρέπει 

κανένα παιδί νά μαρτυρήση. Είναι άνανδρο... "Ομως μήν ξεχνάς δτι υπάρχουν άδύ- 
νατα παιδιά πού μπορούν νά κρυώσουν έδώ έξω ακίνητα. Τί φταίνε;» προσθέτει, 
κυττάζοντας μέ στοργή τον Όλάφ...

«Φορζώ, Ούσόν, Ντογκανά, Σελεστέν καί Κολόμπο» φωνάζει τότες τό Άσπρο 
Δόντι «άνεβήτε στον κοιτώνα νά πάρετε τούς μανδύες καί τά κασκόλ...».

Σέ λίγο εκείνοι γυρίζουν φορτωμένοι... "Ενας δίνει στον Πάουλο τά δικά του... 
Αύτός τά χάνει καί προσπαθεί νά ψελλίση ένα «ευχαριστώ» δμως ό άλλος τόν δια
κόπτει μέ περιφρόνηση.

«Δέν χρειάζονται εύγένειες, βρωμ,ιάρη...»
Τά παιδιά τών άλλων κτιρίων τελείωσαν τό βραδυνό φαγητό τους... Άκού- 

γονται οί τελευταίοι κρότοι τών πιάτων, πού προκαλοϋν πολλή λύπη στις είκοσι 
άδειανές κοιλιές... Σέ λίγο δλα σωπαίνουν καί ήσυχάζουν... Τά παιδιά τών άλλων 
κτιρίων βυθίζονται στή σιωπή της νύχτας... ξαπλώνουν άναπαυτικά... ονειρεύονται.

—« ’Αρχηγέ» πετάγεται ξαφνικά ό Όλάφ πού έδώ καί λίγη ώρα δλο κουνιόταν 
καί φαινόταν άνήσυχος «παρακαλώ ’Αρχηγέ, μπορώ νά πάω στο μέρος;...».

Ό  ’Αρχηγός συγκατανεύει κ ι’ ό Όλάφ φεύγει τρεχάτος προς τά εκεί, ενώ 
διερωτάται αν θά προλάβη νά φτάση εγκαίρως... Μόλις προφταίνει... Μιά άγωνία 
τόν περισφίγγει καθώς τραβά, τό ζωνάρι τοϋ παντελονιού του... έχει τήν εντύπωση 
δτι μέ τή χειρονομία αύτή θά έλευθερωθή από ένα κύμα μέ φίδια...

θουν σέ μία κατάστασιν νωχελείας καί άδρανείας, ή οποία θά όδηγήση πιθανώς εις 
ένα μαρασμόν καί εκφυλισμόν τού λαού. Ό  Γάλλος έπιστήμων ύποστηρίζει, δτι 
σήμερον τό νά πεθάνη κανείς άπό κίρρωσιν τού ήπατος ή άπό άλλες άρρώστιες πού 
προκαλοΰνται άπό τήν ύπερβολικήν χρήσιν άλκοόλ, άποτελεΐ ένα είδος μόδας. Μόνον 
μέ έπιστημονικά μέσα θά είναι δυνατόν νά καταπολεμηθή ή κοινωνική αύτή πληγή. 
Οί άλκοολικοί οφείλουν νά τύχουν ιδιαιτέρας περιθάλψεως καί νά προειδοποιηθούν, 
δτι συντομεύουν τόν χρόνον της ζωής των δταν εξακολουθήσουν νά πίνουν καί συγ
χρόνως, τά χρόνια αύτά πού θά ζήσουν, θά είναι μαρτυρικά γιατί θά ύποφέρουν είτε 
άπό άρτηριοσκλήρωσιν, είτε άπό κίρρωσιν τού ήπατος, είτε άπό κατάρρευσιν τοϋ 
νευρικού των συστήματος.
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Είναι άκριβώς 20 και 33 λεπτά δταν ξαφνικά ό Πάουλο, χωρίς νά καταλα- 
βαίνη καλά-καλά κι’ ό ίδιος γιατί τδ κάνει, βγαίνει μπροστά απ’ τους άλλους δυο 
βήματα καί λέει χαμηλώνοντας τδ κεφάλι :

«Καλά» λέει τδ ’Άσπρο Δόντι μέ ήρεμο ΰφος. ΟΙ άλλοι νά πάνε στδ εστιατό
ριο, κ ι’ εσύ έλα μαζί μου... βγάλε δπως πρώτα τά χέρια άπ’ τις τσέπες...».

'Ο Πάουλο «δ άνίκητος» πού μόνον άπ’ αύτδν νικήθηκε, ακολούθησε τδ 
«Άσπρο Δόντι» στδ γραφείο του...

Σάν μπήκε μέσα βρέθηκε ξαφνικά κυκλωμένος άπδ μιά παρατεταμένη, βα- 
θειά σιωπή...

Στδ τέλος γύρισε κατ’ έπάνω του τά μάτια ό Άρχηγδς καί τοϋ είπε:
—«Λοιπόν;.. ’Έκανες κάτι πολύ κακό... Τδ καταλαβαίνεις; Δεν είναι έτσι;.. 

Τί θέλεις νά σέ κάνω; Πές μου μόνος σου...».
—«Δεν μπορείς τίποτε νά κάνης...» άπάντησε ό Πάουλο μέ υπερήφανη θρα

σύ τητα.
—«Δεν σκέπτεσαι τί μπορεί νά συμβή αν ειδοποιήσω τδν Δικαστή;..».
—«Μά... έχω ξαναπάει φυλακή...».
-—«Τδ ξέρω... Τδ ξέρου_Μά ήσουν καλά εκεί;..».
-—« Έ !. .  Συνηθίζει κανείς...».
•—«’Έχεις δίκηο... Καλή τροφή δπως εδώ... Σπόρ, δέντρα, κινημητογράφος, 

Κυριακάτικη ψυχαγωγία... "Ολα δπως εδώ... Μά κυρίοις σύντροφοι πρώτης τά- 
ξεως... σύντροφοι καλοί, πάνω στούς οποίους μπορεί κανείς νά στηριχθή... Σέ κατα
λαβαίνω, φίλε μου... Καί πρώτα άπ’ δλα καταλαβαίνω δτι θέλεις νά ξαναγυρίσης 
εκεί... Δέν είναι έτσι;..».

—«’Όχι... Δέν θέλω τίποτα... Είμαι... είμαι ένας χαμένος...» είπεν ό Πάουλο 
μέ συντριβή, κατεβάζοντας τδ κεφάλι...

Ό  « ’Άσπρο Δόντι» σηκώθηκε, πλησίασε τδ παιδί, καί άρπαξε τά μαλλιά 
του γιά νά τδ άναγκάση νά σηκώση τδ κεφάλι τού καί νά τδν κυττάξη μέσα στά 
μάτια...

« ...’Όχι, Πάουλο... Δέν έχεις δίκηο. Δέν είσαι κακδς τύπος. Αύτδ τό κατά
λαβα άπ’ τήν ομολογία σου... Είπες μέσα σου: «Οί σύντροφοί μου βέβαια δέν μπο
ρούν νά μείνουν δλη τη νύκτα όρθιοι...». Ιναί ώμολόγησες. Δέν είσαι κακός...’Ήθε
λες αύτδ τό χαρτονόμισμα... Τδ ήθελες γιατί ήταν καινούργιο... Μά μόνο εσύ; Όλοι 
τδ ήθελαν... Αύτδ δέν είναι κακό... Μά τδ κακό είναι δτι τδ πήρες... Δέν θάταν 
πιδ δμορφο άν κατάφερνες νά τδ κερδίσης μέ τόν κόπο σου;.. Πώς; Νά σοϋ πώ 
άμέσως... Ακούσε τδ άμ,άξι τοΰ Μπουφαλδ... δπως ξέρεις είναι λυμένο σέ χίλια 
κομμάτια... ’Έ  λοιπόν, άν κατορθώσης, Πάουλο, νά τδ ξαναφτιάξης θά σοϋ δώσω 
ένα νόμισμα άκριβώς τδ ίδιο... ’Αρκεί νά δουλέψη μηχανικός. 'Ο Μπουφαλδ είναι 
εύχαριστημένος άπδ σένα στδ εργαστήριο... ’Έτσι δέν είναι;..».

—«Μά, νομίζω ναί...».
—«Τί λές λοιπόν γιά τδ συνεργείο αύτοκινήτων, Πάουλο; Θά είσαι ό μηχανι

κός... Ή  γυναίκα σου θά έχη τήν άντλία τής βενζίνης... καί τά παιδιά...».
—«Σάς παρακαλώ... Μή λέτε κουταμάρες...».
—«Μά, τί είναι αύτδ πού σ’ εμποδίζει νά δεχτής;..».
—«Είμαι... σημαδεμένος...».
—« Έ ! ’Εσύ είσαι τώρα αυτός πού λέει κουταμάρες... Μά θά ξαναμιλήσουμε 

γ ι’ αύτδ άλλοτε... Ά ντε τώρα... Πήγαινε άμέσως νά δώσης πίσω τδ χαρτονόμισμα 
στδν Τιμεόν... Α πλώς δέν θά δειπνήσης άπόψε...».

•—«Δέν πεινώ».
—«Τδ ξέρω»...
Τοΰ έσφιξε τδ χέρι χαμογελώντας... "Οταν ό Πάουλο έβγήκε, ό «Άσπρο
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Δόντι» κάθισε στο γραφείο του, χαμήλωσε τό κεφάλι και έμεινε έτσι πολλή ώρα 
σιωπηλός... 'Ο ’Αρχηγός Ρομπέρ, πού είχε παρευρεθή στη συνομιλία, δεν τολμούσε 
να κινηθή...

-  «Είναι χαμένος» μουρμούρισε στο τέλος ό άλλος μέ υπόκωφη φωνή «χα
μένος...».

—« ’Αλ,λά...».
—«Είναι πολύ άργά... ’Άν γνωρίζατε τον πατέρα του, τη μητέρα του, τή γει

τονιά του... Θάπρεπε να τον έχουν άπομακρύνει άπό εκεί άπό πολύ μικρό... Κι’ 
Κι’ έπειτα έκαναν ένα σωρό λάθη μ’ αυτόν... 'Η φυλακή, τό άσυλο, τό κέντρο άνα- 
μορφώσεως... Λοιπόν τώρα, τί να γίνη...».

■—« ’Αλλά άν μείνη πολύ καιρό στο Τερνεραί, μπορεί να διορθωθή...».
—«Δεν πρόκειται να τον κρατήσω».
Ό  «Άσπρο Δόντι» πήγε καί στάθηκε μπροστά στο παράθυρο, για ν’ άπο- 

φύγη τό βλέμμα τοϋ άλλου...
—«Μάλιστα, φίλε μου» είπεν ύστερα σιγά-σιγά σαν να μονολογούσε «αύτό 

είναι τό δράμα. Πρέπει νά τον βοηθήσω, σύμφωνοι. "Ομως υπάρχουν άκόμα κ ι’ άλλα 
παιδιά πού πρέπει νά τά προστατεύσω. Φοβούμαι μήπως τά διαφθείρει...».

—«Καλά. ’Αλλά τί θ’ άπογίνη άν φύγη άπ’ τό Τερνεραί;».
—«Άπλούστατο» άπάντησε ό « ’Άσπρο Δόντι» άναστενάζοντας «άπλούστατο 

είναι. Δεν τό μαντεύεις; Θά σέρνεται άπό Κέντρο σέ Κέντρο άπό "Ιδρυμα σέ 'Ίδρυμα. 
Σάν γίνη 20 χρόνων θά τον ελευθερώσουν. Θά ξαναβρή την οίκογένειά του, τούς 
παιδικούς ίου συντρόφους... Θά πιή, θά κλέψη όπως κι’ αύτοί, θά συλληφθή... Διορ
θωτικόν Δικαστήριον μετά, υποτροπή καί έκτόπισις στο τέλος...».

-—«Εύτυχώς πού δεν υπάρχει πιά κάτεργο...».
■—«Ναι βέβαια. Δεν υπάρχει κάτεργο, μά ύπάρχει φυλακή. ’Εκεί θά τον 

κλείσουν γιά δλη του τή ζωή...».
—«Μά, είναι δυνατόν;.. Είναι δεκαπέντε χρόνων... Είναι άκόμα τόσο πα ιδ ί!! !  

Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος νά τού άλλάξη, νά τού ζεστάνη τήν καρδιά του, νάτό ματα- 
πείση; Δεν είναι διεφθαρμένο... ’Έχω τή έντύπωση δτι δεν διαφέρει άπ’ τ ’ άλλα 
τά παιδιά...».

Ό  « ’Άσπρο Δόντι» γύρισε απότομα προς αύτόν καί ό ’Αρχηγός Ρομπέρ τα
ράχτηκε... ’Ήταν τόσο διαφορετικός!!! τόσο άλλαγμ ένος! ! !  Μιά μάσκα πόνου είχε 
σκεπάσει τό πρόσωπό του, ποΰμοιαζε εκείνη τή στιγμή σάν πρόσωπο μικρού παιδιού 
πού έγινε άπότομα μεγάλο.

«...Φτωχά πα ιδ ιά !!! είπε στο τέλος ό «Άσπρο Δόντι» ξαναγυρίζοντας προς 
τό παράθυρο «έξυπνα καί γενναία τά έφτειαξεν ό Θεός... "Ομως εμείς τά καταντή
σαμε; πώς τά καταντήσαμε μέ τούς χωροφύλακές μας, μέ τις άκατάλληλες ταινίες 
μας, τις ταβέρνες μας, τό κακό παράδειγμά μας, τό ...;».

—«Τί τ·’ άνακατεύετε δλα αύτά;» τον διέκοψε ό Αρχηγός Ρομπέρ.
—« Ά  ! Βέβαια! ’Έχετε δίκηο ! Φταίω έγώ πού τ’ άνακατεύω! Καί δέν τ ’ 

άνακατεύει δλα έτοΰτα ή ίδια ή ζωή; Τά μπερδεύει μέσα σέ κάθε βήμα τους, φίλε 
μου, άπό τότε πού γίνονται δέκα χρόνων... "Ετυχε ποτέ νά εξετάσετε τή ζωή ενός 
παιδιού στά περίχωρα των Παρισίων;...».

«Σύμφωνοι... Δέν λέω... Μά ένα πράγμα ξέρω... "Οτι είναι καλά παιδιά...» 
έτόλμησε νά παρατηρήσει ό ’Αρχηγός Ρομπέρ, τακτοποιώντας τά γυαλιά του...

(  Συνεχ ίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικοί» Σώμ.ατος οί άστυφύλακες: Παπαγιαν- 
νόπουλος ’Αντώνιος, Άντωνόπουλος ’Αντώνιος, Κουρεμπής Σαράντης, Κατόπης 
Μιχαήλ, Άθανασόπουλος Ευάγγελος καί Ράλλης Κωνσταντίνος.

— Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας οί ,άστυφύ- 
κες: Πριόβολος Κωνσταντίνος καί Σιμόπουλος ή Σιμός Δημήτριος.

** *
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Εις τά γραφεία τοϋ περιοδικού μας περιήλθεν επιστολή της κ. ’Αδαμαντίας 
Βλάμη κατοίκου Παλαιού Φαλήρου εις την οποίαν, ώς γράφει ή επιστολογρά
φος, αισθάνεται τήν άνάγκην νά εύχαριστήση καί δημοσίως τον Διοικητήν τοϋ ΙΒ' 
’Αστυνομικού Τμήματος,’Αστυνόμον κ. ΆνδρώνηνΔημήτριον, τούς Ύπαστυνόμους 
κ.κ. Κυριακουλέαν Παναγιώτην καί Παπαθεοδώρου ’Αθανάσιον, τον Δόκιμον Ύ - 
παστυνόμον κ. Πρίμπαν ’Επαμεινώνδαν καί τον άστυφύλακα Ιβ ' 35 Κούτουλαν 
Παναγιώτην, διότι άπαντες οί άνωτέρω εύρέθησαν άρωγοί της καί προσέφερον 
άμέριστον τήν ήθικήν των ύποστήριξιν, ώστε πάσχουσα ή άνωτέρω έξ άσθενείας, νά 
εΐσέλθη εις Νοσοκομεΐον φροντίδι τούτων καί ν’ άποκατασταθή πλήρως ή ύγεία 
της.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—-Τά εκλεκτά ραδιοφωνικά προγράμματα τής εκπομπής τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, συνεχίζονται κάθε βδομάδα μέ τήν ίδια πάντα μεγάλη επιτυχία καί άνάμεσα 
στά πιο κολακευτικά κι’ ένθουσιώδη σχόλια τοϋ κοινοϋ.

*
—Λογοτεχνική, άπαλή κι’ ευχάριστη ή εκπομπή τής 25/6/58 σκόρπισε μιά 

δυνατή συγκίνηση στούς άκροατάς της καί ενθουσίασε μέ τήν άνθρώπινη πρόζα της 
καί τούς βελούδινους ρυθμούς της. 'Η εκπομπή αυτή ήταν άφιερωμένη ολόκληρη 
στήν άγάπη καί ύπεγράμμισε, μέ τή βοήθεια κινηματογραφικής μουσικής, τις κοι- 
νωνικές ύποχρεώσεις των πολιτών προς τούς συνανθρώπους τους καί τήν κοινωνία. 
Στο πρόγραμμα αύτό έ'λαβε μέρος ή Ρένα Βλαχοπούλου, ό Βάγγος Παπούλιας, 
ό Δημήτρης Ζάχος μέ τό συγκρότημά του καί μετεδόθησαν δυο τελευταίες μαγνη- 
τοφωνημένες επιτυχίες τής Σοφίας Λώρεν καί τοϋ Ρενάτο Καροζόνε.

*
—Τό πρόγραμμα τής 2/7/58 ήταν άφιερωμένο στή Λατινική ’Αμερική μέ 

περιγραφικά σκίτσα καί τραγούδια άπ’ τίς χώρες της. ’Ακούστηκαν οί καλύτερες 
Νοτιοαμερικανικές ορχήστρες καί οί διασημότεροι τραγουδιστές.

(Κείμενα, επιμέλεια, κ.λ.π. ’Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνο
μικής Σχολής. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).

*
*  *

ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά») εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονο

μαστικής του εορτής εις κ. Ήλίαν Γλυκοφρύδην, Καθηγητήν τής Σχολής Άρχι- 
φυλάκων.

’Επίσης εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Πουλικάκον Παντελήν καί 
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Γεωργακόπουλον Παντελήν, ώς καί άπαντας τούς 
έορτάζοντας κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους.
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