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215.—Συνέχεια έπιτυχιώ ν τής Γενικής *Α σφαλείας Π ειραιώς κα
τά το έτος 1949.

** *
215. Συνέχεια έπ ιτυχ ιώ ν τής Γενικής ’Α σφαλείας Πειραιώς κατά
τό έτος 1949.
ιδ ) Στις 24 ’Ιουλίου 1949 ή ’Ασφάλεια Πειραιώς συνέλαβε τούς έξης : ’Α
θανάσιον Άθανασιάδην, Ίωάννην Κατραμάτον, Κων/νον Ζάννον, Δημήτριον Βοργίδην, Νικόλαον Βότσην ή Μπότσην, Φίλιππον Μουρούναν, Ίωάννην Χριστόπουλον, Φώτιον Καλαμπόκην, Παναγιώτην Παναγιωτόπουλον, Δημήτριον Τσάμην,
Νικόλαον Τσουραμάνην, Κων/νον Ξυδάκην, Ευάγγελον Άσημακόπουλον, Εύάγγελον Βρεττόν, Δημήτριον Σακελίωνα, Ίωάννην Σιδηρόπουλον, Κων/νον Καρακάσην, Κων/νον Κυπραΐον, Δημοσθένην Καρελαν, Ίωάννην Κοντονικόλαν, ’Ελευ
θέριον Άμασλίδην, Διονύσιον Μανωλόπουλον, Εύαγγελίαν Τσοχαντζή, Ίωάννην
Γιαννούλην, Γεώργιον Τσίνην, Νικόλαον Καραβασίλην, Βασον Μαζαράκην, Κων/
νον Συκιαρίδην, ’Αλέξανδρον Άγγελόπουλον, Βασίλειον Κουμπρόγλου, Κρέοντα
Καρελαν, Ίωάννην Σαραντίδην καί Βασίλειον Σαπουνάκην. "Ολοι αυτοί άπο τις άρχές
τοϋ 1947 καί μέχρι τοϋ μηνός ’Απριλίου του 1949 ένίσχυον οΐκονομικώς μέ χρηματι
κά ποσά πού έκυμαίνοντο άπο 30.000 μέχρι 1.200.000 δραχμές την Κ.Ο. Πειραιά.
Τά ποσά αύτά διετίθεντο γιά τήν έπικράτησι τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ.
ιε) Στις 11 Αΰγούστου 1949 συνελήφθησαν άπο τή Γενική ’Ασφάλεια Πει
ραιώς έπτά κομμουνισταί, οί όποιοι ήργάζοντο δραστήρια γιά τήν άναδιοργάνωσι
τών κομμουνιστικών οργανώσεων καί ενεργούσαν στρατολογία νέων τούς οποίους
*
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έστελναν στις συμμορίες των κομμουνιστών της Εύβοιας. Οί κομμουνισταί αύτοί
ήσαν οί έξης : Νικόλαος Θέμελης, ’Αθανάσιος Παχυδάκης, Θεοχάρης Κύμπαρης,
Ευαγγελία Θέμελη, Σοφία Παχυδάκη, Εύαγγελία Κύμπαρη καί Μενέλαος Μαγνήσαλης.
ιστ) Στις 27 Αύγούστου 1949 συνελήφθησαν ό Νικόλαος Τσιμπίδης καί ή
σύζυγός του Ά ντίκλεια Τσιμπίδου, γιατί άπό τό τέλος τοϋ έτους 1948 έχρησιμοποιοϋσαν τήν οικίαν τους, κειμένην έπί της όδοϋ Έρεχθίας 13, ώς γιάφκαν. Στή
γιάφκα αύτή έπραγματοποιοϋσαν κομματικές συναντήσεις διάφορα ηγετικά στελέ
χη της Κομμουνιστικής Όργανώσεως Πειραιώς, άμφοτέρων τών φύλων.
ιζ) Στις 26 Σεπτεμβρίου 1949 ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς συνέλαβε τούς
Κωνσταντίνον Ίμπριάλον, Βασίλειον Γκόγκαν καί Σπυρίδωνα Προυσλεύν, οί όποιοι
άποτελοϋσαν κλιμάκιο της Όργανώσεως ’Εθνική ’Αλληλεγγύη Πειραιώς. Κατά
τήν άνάκρισι διεπιστώθη ότι σοβαροί οικονομικοί ένισχυταί τών κομμουνιστών
ήσαν καί οί : Νικόλαος Άγγελόπουλος, Βασίλειος Σαπουνάκης, ’Ιωάννης Σαραντίδης καί Βασίλειος Κουπρόγλου, οί όποιοι είχαν συλληφθή ένωρίτερα καί εναντίον
τών οποίων άπηγγέλθη κατηγορία γιατί προσέφεραν σημαντικά ποσά στον Ίμπριάλον άπό τό φθινόπωρο τοΰ 1948.
ιη) Στις 8 ’Οκτωβρίου 1949 ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς συνέλαβε τούς
’Ιγνάτιον Περμάχον καί Δημήτριον Μυριανθόπουλον, διότι κατά έρευναν πού έγινε
στο σπίτι τοΰ πρώτου έπί της όδοΰ Σησοΰ 71 βρέθηκε μία τσάντα γεμάτη κομμου
νιστικά ένσημα, ένα τετράγωνο κλισέ μέ τό όποιον έξετυπώθησαν τά ένσημα καί
ένα κουτί γεμάτο έγγραφα καί σημειώσεις τοΰ Κ.Κ.Ε., τά όποια παρεδόθησαν σ’
αύτόν άπό τον δεύτερο γιά νά τά φυλάξη. Τά ένσημα άντεπροσώπευαν τό ποσό τών
800.000 δραχμών. Γιά τήν αύτή αιτία άπηγγέλθη κατηγορία καί κατά τοΰ Ίωάννου
Άνδρουλιδάκη πού είχε συλληφθή ένωρίτερα.
ιθ) Στις 9 Νοεμβρίου 1949 ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς έξήρθρωσε τον
παράνομο τεχνικό μηχανισμό καθόσον άνεκάλυψε καί συνέλαβε τούς έξής : Σωτή
ριον ή Θεόδωρον Παπαντωνόπουλον ή Μπαρμπουνάκην, Γεώργιον Κοζάκην, Πα
ναγιώτην Μουνδρέαν, ’Αθανασίαν Σπανίδη, Άρχοντούλαν Πετράκη, ’Ελπίδαν
Τριανταφύλλου, Παναγιώτην Ψηλόλιγνου, Μαρίαν Κράλη, Κωνσταντίνον Λυκούδην, Πυθαγόραν Βαλάμον, Ίωάννην Βασιλειάδην καί Εύθαλίαν Δαμούλη. Αύτοί
άπό τοΰ τέλους τοΰ έτους 1946 ήσαν μέλη τοΰ παρανόμου τεχνικοΰ μηχανισμοΰ τής
Κομμουνιστικής Όργανώσεως Πειραιώς, καί είχαν κρύψει στο έπί τής όδοΰ Νοταρά
45 ύπόγειο τής οικίας τοΰ Γεωργίου Καζάκη πλήρη τυπογραφική έγκατάστασι,
δημοσιογραφικό χαρτί καί όλα τά άπαιτούμενα είδη γιά τήν έκτύπωσι τών κομμου
νιστικών εντύπων.
Ό Γεώργιος Καζάκης έπί τή βάσει τών χειρογράφων τών Παπαντωνοπούλου, Παπαγγέλου καί Καρδάση έξετύπωνε δελτίο ειδήσεων τοΰ ραδιοσταθμοΰ τών
κομμουνιστοσυμμοριτών, προκηρύξεις έπαναστατικοΰ περιεχομένου καί διάφορα
τρίκ, τά όποια εξυπηρετούσαν σπουδαίως καί άποτελεσματικώς τήν Κ.Ο. Πόλης
Πειραιώς. Επίσης μετείχαν ώς μέλη ή ώς καθοδηγηταί τής Κ. Ο. Βάσεως Έ παγγελματιών (τμήμα παντοπωλών), συνεισφέροντες καί τις κομματικές εισφορές των
γιά τήν όργάνωσι αύτή.
Ό Κωτσάκος είδικώτερα καθοδηγούσε τήν όργάνωσι αύτή μέχρι τής άνοίξεως
τοΰ 1948 οπότε άνέλαβε τήν όργάνωσι τής αύτοάμυνας. Γιά τά παραπάνω αδική
ματα άπηγγέλθη κατηγορία καί κατά τών ’Αντωνίου Παπαγγέλου, πού είχε συλ
ληφθή ένωρίτερα γιά παράνομο δράσι, Ίωάννου Άνδρουλιδάκη πού έπίσης είχε
συλληφθή ένωρίτερα καί τοΰ Κ. Κωτσάκου πού συνελήφθη άργότερα.
κ) Στις 18 Νοεμβρίου τοΰ 1949 ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς συνέλαβε
διάφορα στελέχη τής αύτοάμυνας Πειραιώς πού ήργάσθησαν έντατικά άπό τοΰ έτους
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Ε ισαγω γή.
'Α νάγκη κ λασσικής έκπαιδενσεω ς.
”Ε κθεσις επεισοδίου.
Ε πίλογος.
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I . Ε ισαγω γή.
Προ έτών Γάλλος Ψυχίατρος—Νευρολόγος καί Καθηγητής της 'Ιστορίας
της ’Ιατρικής έν τώ Πανεπιστήμια) των Παρισίων, ό Laignel Lavastine, έξετάζων φοιτητήν τινα, ήρώτησεν αύτόν, όποιον ήτο τό τραύμα, ενεκα τοϋ οποίου κατά
τον Τρωικόν πόλεμον έφονεύθη ό εϊς έκ των ίππων τοϋ άρματός τοϋ βασιλέως
τής Πύλου Νέστορος, διά τον όποιον τόσον συχνά όμιλεΐ ό "Ομηρος εις τήν Ίλιάδα
καί τήν ’Οδύσσειαν.
Ό φοιτητής έμεινεν άναυδος, έπετιμήθη δέ ύπό τοϋ Καθηγητοϋ, διότι έλησμόνησε τον "Ομηρον (τον όποιον ίσως ουδέποτε είχεν άναγνώσει). 'Ο Καθηγητής
παρέπεμψε τον φοιτητήν εις άλλην εξεταστικήν περίοδον, μέ τήν σύστασιν νά με
λετά τον 'Όμηρον καί άλλους κλασσικούς συγγράφεις "Ελληνας ή Λατίνους, συγκατετέθη δέ μόνον νά γνωρίση εις αύτόν, ότι τό έπεισόδιον τοϋ φόνου τοϋ ίππου
τοϋ ^[έστορος άναφέρεται εις τήν Θ' ραψωδίαν τής Ίλιάδος. Κατωτέρω θά παραθέσωμεν τό σχετικόν άπόσπασμα.
II. ’Ανάγκη κλασσικής έκπαιδεύσεω ς.
’Εάν "Ελλην Καθηγητής έθετεν εις φοιτητήν τό άναφερθέν έρώτημα ή άλλο
τι σχετικόν προς έπεισόδιον τι άναφερόμενον ύπό τοϋ Όμήρου ή άλλου άρχαίου
συγγραφέως, θά προεκάλει τούς ειρωνικούς καγχασμούς των πολλών, θεωρούντων
περιττήν τήν κλασσικήν έκπαίδευσιν. Οί Γάλλοι όμως διανοούμενοι φαίνονται
έ'χοντες διάφορον γνώμην καί πιστεύουν ότι οί άξιοΰντες οτι κατέχουν ή προώρισται
νά καθέξουν θέσιν είς τήν ήγέτιδα τάξιν, τήν elire τής κοινωνίας, δεν πρέπει νά
είναι μόνον κάτοχοι των διά τήν ιδιαιτέραν των επιστήμην γνώσεων, άλλά νά είναι
καί κάτοχοι κλασσικής μορφώσεως.
’Επί τούτου άναφέρομεν άπόσπασμα μελέτης τοϋ Alfred Fouillee σχετικόν
προς τήν άνάγκην κλασσικής μορφώσεως των ιατρών, έχον οΰτω : «Ό ιατρός έπιδρών έπί τοϋ σώματος έπιδρά ώσαύτως καί επί τής ψυχής, έπιδρών δέ έπί τής ψυ
χής επιδρά καί έπί τοϋ σώματος. Πολυάριθμα προβλήματα ήθικά καί κοινωνικά
τίθενται προσέτι εις αύτόν κατά τήν άσκησιν τοϋ επαγγέλματος του καί ύποχρεοΰ* Άναδημοσίευσις έκ τοΰ Δελτίου Π.Ι.Σ., Νοεμβρίου 1958.

1947. Οί συλληφθέντες ήσαν οί έξής : Νικόλαος Γεωργίου, Ή λίας Άποστολίδης,
Στυλιανός Μπακιρτζής, Στέφανος Καλαβιτζόγλου, Εύθύμιος Λαφιωτάκης, Εύάγγελος Χριστοφόρου, Κων/τίνος Κουρουμπής, Νικόλαος Ψαράκος, Σπυρίδων Φερούς, Παναγιώτης Σουγλάκος, Μιχαήλ Σουγλάκος, Σωτηρία Καρασίδου καί Χρήστος Σοφιανόπουλος.
(Σ υνεχίζετα ι)
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ται νά άναλάβη βαρείας εύθύνας. Είναι διά πολλάς οικογένειας σύμβουλος κατά πλείστας λεπτοτάτας καταστάσεις. Συναναστρέφεται τά μάλλον άνεπτυγμένα στρώματα
της κοινωνίας, ένώ συγχρόνως άφοσιοϋται εις τά πτωχότερα. ’Οφείλει νά λάβη
ό ίδιος την ύψηλοτέραν ήθικήν μόρφωσή έάν δεν θέλει νά θεωρήται ΰπό των οικογε
νειών ώς άπλοϋς βιομήχανος έκμεταλλευτής της ζωής καί του θανάτου. 'Η άνωτέρα
μόρφωσις άρμόζει εις τάς ύψηλοτέρας άποστολάς, εις τάς φιλανθρωπικάς άποστολάς
καί ή κοινωνία έχει τό δικαίωμα προς έξασφάλισίν της άπό της έκμεταλλεύσεως
ύπό άγυρτών νά έπιβάλη εις τούς ιατρούς τήν καλλιτέραν φιλολογικήν καί φιλοσο
φικήν έκπαίδευσιν».
Έ ν τή ήμετέρα ’Ιατρική Δεοντολογία άναφέρομεν τάς γνώμας καί άλλων
διαπρεπών Γάλλων Καθηγητών, συμφωνούντων προς τάς ιδέας τοϋ Fouillee. Πα
ρομοίως εκφράζονται Γερμανοί, “Αγγλοι Καθηγηταί κ.λ.π.
III. Έ κθεσις επεισοδίου.
’Ήδη άς έλθωμεν εις τήν ύπό τοϋ 'Ομήρου περιγραφήν τοϋ φόνου τοϋ ίππου
τοϋ Νέστορος.
'Ο Ζεύς, ό πατήρ θεών τε καί θνητών, διά νά φανή συνεπής προς τήν ύπόσχεσιν τήν οποίαν έδωκεν εις τήν μητέραν τοϋ Άχιλλέως, τήν θεάν Θέτιδα, εύνοεΐ
τούς Τρώας, όπως οί 'Έλληνες,—’Αχαιοί—κατανικώμενοι ύπό τούτων άναγκασθοΰν
νά προσπέσουν προς σωτηρίαν των εις τον Άχιλλέα, καί λάβη ούτος ίκανοποίησιν
διά τήν ύπό τοϋ Άγαμέμνονος άρπαγήν της δούλης καί φίλης του Βρισηΐδος. Καί
ίνα ή βουλή τοϋ Διός τελειωθή θριαμβεύουν οί Τρώες καί ό άρχηγός αύτών Έκτωρ
καί εκτός τούτου καί ό Πάρις, ό άρπαξ τής Ελένης καί αίτιος—καθ’ 'Όμηρον—τοϋ
κατά τής Τροίας Ελληνικού Συναγερμού. Ό Πάρις είναι τοξότης καί όπως εκτί
θεται εις τήν Λ' ραψωδίαν τής Ίλιάδος, διά τών βελών του έτραυμάτισε προέχοντας
άρχηγούς τών Ελλήνων, ώς καί τον άρχίατρον τοϋ στρατεύματος Μαχάονα, τον
υιόν τοϋ ’Ασκληπιού, δι’ όν άναφέρεται ό περίφημος στίχος :
«Ίητρός γάρ άνήρ πολλών άντάξιος άλλων»
Ν έ σ τ ω ρ.
Μεταξύ τών πολεμούντων ’Αχαιών κατά τάς μάχας, έκυκλοφόρει πάντοτε
ό γέρων βασιλεύς τής Πύλου Νέστωρ, εποχούμενος τοϋ άρματός του, συρομένου
ύπό ίππων. Ό Νέστωρ, διάσημος άλλοτε πολεμιστής, δεν ήδύνατο, λόγω γήρατος,
νά μάχεται πραγματικώς, ούτε όμως ήθελε νά μένη άπρακτος έν τή σκηνή του. ’Επο
χούμενος τοϋ άρματός του διέτρεχε τό πεδίον τής μάχης, συμβουλεύων καί ένθαρρύνων τούς μαχητάς. Τό ένδιαφέρον του διά τήν μάχην έπετείνετο ίσως διότι μεταξύ
τών μαχητών εύρίσκοντο οί υιοί του Άντίλόχος καί Θρασυμήδης, διακεκριμένοι
ήρωες τοϋ Ελληνικού στρατεύματος. Έ ν προσθήκη επί τούτου άναφέρομεν ότι
ό ποιητής Κόϊντος, ό Σμυρναΐος, εις τά «Μεθ’ "Ομηρον» περιγράφει συγκινητικήν
σκηνήν τής παρουσίας τού γέροντος Νέστορος, άδυνάτου πλέον προς μάχην, όταν
ο υιός του Άντίλοχος έφονεύθη ύπό τού φοβερού Μέμνονος, τού υιού τής Ήοΰς,
έπικούρου καί αρχηγού τών Τρώων μετά τον θάνατον τού "Εκτορος. Έκυκλοφόρει
λοιπόν ό Νέστωρ άνά τό πεδίον τής μάχης εποχούμενος τού άρματός του. Ό Πάρις
έτόξευσεν έναντίον τού Νέστορος καί τό βέλος έπέτυχε ένα έκ τών ίππων τού άρμα
τος τού Νέστορος. "Ισως επίτηδες ό Πάρις έτόξευσε τον ίππον ίνα καθιστών άδύνάτον τήν κυκλοφορίαν τού άρματος, αίχμαλωτίση τον Νέστορα καί γίνη κάτοχος
τού περιφήμου θώρακός του, τον όποιον, ώς λέγει ό "Εκτωρ εις άλλην ραψωδίαν,
είχε κατασκευάσει ό θεός "Ηφαιστος.
Τραυματισμός
καί
θάνατος
ίππου.
Τά περί τούτου εκτίθενται, ώς είπομεν, εις τήν Θ' ραψωδίαν τής Ίλιάδος
(80—88) καί έχουσιν ουτω : Οί 'Έλληνες ύπεχώρουν,
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«Νέστωρ δ’ οίος έμιμνε Γερήνιος, οδρος ’Αχαιών,
οΰ τι έκών, άλλ’ ίππος έτείρετο, τον βάλει, ΐώ,
δΐος ’Αλέξανδρος, Ελένης πόσις ήοκόμοιο,
άκρην κάκ κορυφήν, δθι τε πρώται τρίχες ίππων
κρανίω έμπεφύασι, μάλιστα δέ καίριόν έστιν
άλγήσας δ’ άνέπαλτο, βέλος δ’ εις εγκέφαλον δϋ,
σύν δ’ ίππους έτάραξε κυλινδόμενος περί χαλκώ».
Παραθέτομεν καί τήν μετάφρασιν των στίχων τούτων ώς έγένετο υπό τοϋ
Πολυλα :
«Μόνος ό Νέστωρ έμεινε, κ’ εκείνος έξ άνάγκης,
άδημονοΰσ’ ό ίππος του, πού ’χε άκοντίση ό Πάρις,
σ’τήν κορυφήν της κεφαλής, ποϋ οί πρώταις τρίχες βγαίνουν
των ίππων εις τό καύκαλο κ’ είναι άκριβό τό μέρος,
κ’ ή λόγχη σ’ τον έγκέφαλο έμπήχθη κι’ άπ’ τον πόνο
όπίσ’ ορθός σηκώθηκε καί μέ τήν λόγχην όλην
χάμω έκυλιόταν κ’ έββαλε τούς ίππους άνω κάτω».
"Εμπειρος πολεμιστής ό Νέστωρ άμέσως άπέκοψε διά τοϋ ξίφους του τά
παράλουρα τοϋ ίππου καί ήλευθέρωσε τούς άλλους ίππους τοϋ άρματος καί ευτυ
χώς δι’ αύτόν προσήλθε προς σωτηρίαν του ό Διομήδης, δστις άπέκρουσε τον άπερχόμενον κατά τοϋ Νέστορος "Εκτορα.
Σχόλια έπί τής 'Ομηρικής διηγήσεως.
Έ κ ταύτης καθορίζεται τό δργανον τοϋ τραυματισμοΰ, ή τραυματισθεΐσα
χώρα καί τά έκ τοϋ τραύματος άναπτυχθέντα συμπτώματα, άτινα κατέληξαν εις
τον θάνατον τοϋ ίππου. Έ ν τοΐς έφεξής θά έξετάσωμεν τά σημεία ταΰτα πάντοτε
άπό ιατροδικαστικής σκοπιάς.
1) " Ο ρ γ α ν ο ν τ ρ α υ μ α τ ι σ μ ο ύ . 'Ως άναφέρει ό "Ομηρος, εις τούς
παρατεθέντας στίχους, ό ίππος τοϋ Νέστορος έπληγη υπό βέλους έκπεμφθέντος
ύπό τοϋ Πάριδος διά τοϋ τόξου του. Μίτο δέ τό τόξον τό δπλον τραυματισμού έκ τοϋ
μακρόθεν οπωσδήποτε, άντίστοιχον προς τά νΰν πυροβόλα δπλα. Είσεδύετο δέ τό
έκπεμπόμενον βέλος εις τό σώμα τοϋ θύματος-άνθρώπου ή ζώου εις βάθος άλλοτε
άλλο, έξαρτώμενον έκ τής άποστάσεως, έκ τής έντάσεως τοϋ τόξου, έκ τής προσκρούσεως ή μή έπί σκληρών άντικειμένων καλυπτόντων τό θΰμα, ώς έπί άνθρώπου ό
θώραξ, ή άσπίς, οί ζωστήρες κ.λ.π. 'Ως δέ ό 'Όμηρος εις τήν Δ' ραψωδίαν (130—
140) διηγείται, ό Μενέλαος τοξευθείς ύπό τοϋ Πανδάρου, έσώθη διότι τό βέλος
συνήντησε τον ζωστήρα του καί οΰτω ήμβλύνθη ή ορμή του.
ΤΗτο δέ δύσκολος καί έπικίνδυνος ή έξαγωγή τοϋ βέλους, λόγω τών τεμνουσών πλευρών τής αιχμής, διό άπητεΐτο έπιτηδειότης, οποίαν,—καθ’ "Ομηρον—έκέκτητο ό Μαχάων, μετά περισσής τέχνης έξάγων τά βέλη άπό τούς τραυματισθέντας
καί περιποιούμενος τά τραύματα, διό ό "Ομηρος συνέθετο τούς τόσον τιμητικούς
διά τούς ιατρούς στίχους.
« Ίητρός άνήρ πολλών άντάξιος άλλων
ιούς τ ’ έκτάμνειν, έπί τ ’ ήπια φάρμακα πάσσειν».
Ή αρχαία Ελληνική Μυθολογία άναφέρει διασήμους τοξότας, ώς τον Ήρακλήν, Φιλοκτήτην καί πλείστους άλλους. Ό "Ομηρος δέ άναφέρει ώς τοξότας τον
Τεΰκρον, Μηριόνην, Όδυσσέα, τούς Τρώας Πάριν καί Πάνδαρον, τον δολοφονικώς
τραυματίσαντα τον Μενέλαον.
2) Χ ώ ρ α τ ρ α υ μ α τ ι σ μ ο ύ . Καθορίζεται ύπό τοϋ 'Ομήρου μετά
σαφήνειας βραχύλογου. «Τό βέλος τοϋ Πάριδος ένεπάγη άκρην καί κορυφήν, ότι
τε πρώται τρίχες ίππων κρανίω έμπεφύκασι». "Εκαστος παρατηρών ίππον τινά
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δύναται νά άντιληφθή τήν χώραν τοϋ τραυματισμού, έάν ένθυμήται τήν περιγραφήν
τοϋ 'Ομήρου. Είναι αντίστοιχος προς τάς πρώτας τρίχας τής χαίτης τοϋ ίππου,
τής συνεχιζομένης καθ’ δλον τδ μήκος τοϋ αΰχένος. Έ φ ’ δσον δέ τδ άντιστοιχοΰν
πρδς τήν θέσιν ταύτην τμήμα τοϋ κρανίου έπίκειται τής παρεγκεφαλίδος εΐμεθα
υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν δτι ή είσδύσασα έν τώ κρανίω αιχμή τοϋ βέλους έτραυμάτισε τήν παρεγκεφαλίδα. Έάν ό "Ομηρος λέγη δτι τδ βέλος είσέδυσεν εις τδν
έγκέφαλον δεν άναφέρει δέ τήν λέξιν «παρεγκεφαλίς», τοΰτο προέρχεται έκ τοϋ
δτι κατά τήν έποχήν τοϋ 'Ομήρου δεν εΐχον εΐσέτι καθορισθή αί διάφοροι χώραι τοϋ
συνόλου τοϋ εγκεφάλου.
3)
Σ υ μ π τ ώ μ α τ α έκ τοϋ τ ρ α υ μ α τ ι σ μ ο ΰ τ ή ς π α ρ ε 
γ κ ε φ α λ ί δ ο ς . 'Ο "Ομηρος χαρακτηρίζει τδ τραϋμα τοϋ ίππου ώς καίριον καί
προσθέτει δτι ό ίππος «άνέπαλτο» δηλαδή άνεπήδησεν έκ τοϋ πόνου καί δτι πεσών
έστριφογύριζε τδ σώμα του περί τδ βέλος, διδ έτάραξε καί τούς ετέρους ίππους
τοϋ άρματος. Τδ φάινόμενον τής άναπηδήσεως τοϋ ίππου όρθώς δ "Ομηρος τδ άποδίδει είς τδ έκ τοϋ τραύματος άλγος, τδ φάινόμενον δμως τής περικυλινδίσεως ύποχρεούμεθα νΰν νά τδ άποδώσωμεν είς τδ τραϋμα τής παρεγκεφαλίδος, άνεξαρτήτου
τοϋ πόνου.
Φυσιολογικαί έργασίαι έπί τής λειτουργίας τής παρεγκεφαλίδος δεικνύουν
δτι έλαφραί ήλεκτρικαί διεγέρσεις τής παρεγκεφαλίδος προκαλοϋν άνισορροπίαν,
τοϋ άνθρώπου βαδίζοντος ώς μεθυσμένου. Έντονωτέρα διέγερσις—έπί ζώων—
προκαλεϊ κινήσεις τής κεφαλής, τοϋ κορμοΰ καί των άκρων, πτώσιν τοϋ σώματος
χαμαί καί συστροφήν τούτου κατά τον έπιμήκη άξονά του. Δεν ήδύνατο ό "Ομηρος
νά λεπτολογήση περί τά δευτερεύοντα συμπτώματα τής διερεθίσεως τής παρεγκε
φαλίδος τήν οποίαν, ώς είπομεν, ήγνόει, όμιλών μόνον περί έγκεφάλου, ώς συνόλου.
Δίδει δμως πλήρη περιγραφήν κυριωτάτου παρεγκεφαλιδικοΰ συμπτώματος, τοϋ
τής συστροφής τοϋ σώματος, λέγων δτι ό ίππος έ κ υ λ ι ν δ ο ΰ τ ο π ε ρ ί χ α λκ ώ. Χωρίς σχινοτενεΐς περιγραφάς, μέ τήν συνήθη του βραχυλογίαν δίδει δ "Ομηρος
έμφανή εικόνα τοϋ γεγονότος.
ΙΥ . ’Επίλογος.
'Ο "Ομηρος δεν όμιλεϊ ούδαμώς διά τήν μετέπειτα τύχην τοϋ ίππου, άν δη
λαδή άπέθανε ταχέως καί όποια άλλα συμπτώματα παρουσίασε. Τοΰτο δέ εύλόγως
διότι δ "Ομηρος ήδιαφόρει διά τδν ίππον. Τδ ένδιαφέρον του έστρέφετο άμέριστον
πρδς τήν σωτηρίαν τοϋ Νέστορος. Τούτου ή ζωή έκινδύνευε, διότι έπήρχετο κατ’
αύτοΰ ό κορυθαίολος "Εκτωρ, ό δέ τραυματισθείς καί κυλιόμενος κάτω ίππος συνετάραξε τούς έτέρους ίππους τοϋ άρματος καί ή κίνησις τούτου δέν ήτο δυνατή.
"Εμπειρος δμως μαχητής ό Νέστωρ διά τοϋ ξίφους του έ'κοψε τά παράλουρα τοϋ
τραυματισθέντος ίππου καί άπηλευθέρωσε τούς έτέρους ίππους. Εύτυχώς δέ δι’
αύτδν έ'σπευσε πρδς διάσωσίν του ό Διομήδης, δ δποΐος άπέκρουσε τδν "Εκτορα.
Τδ άναφερθέν έν 'Ομηρική βραχυλογία καί παρατηρητικότητι έπεισόδιον
τοϋ τραυματισμού τοϋ ίππου τοϋ Νέστορος δεικνύει τήν άφθαστον ικανότητα τοϋ
'Ομήρου πρδς τήν περιγραφήν άνθρώπων, ζώων, φύσεως κατά τρόπον έκπλήσσοντα
πάντας τούς μελετητάς Ίλιάδος—Όδυσσείας, πώς είς άνθρωπος κατώρθωσε νά
παρατηρήση τά πάντα καί περιγράψη ταΰτα μετ’ άπαραμίλλου άκριβείας.
Γ. ΚΑΤΣΑΣ

ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟ Μ Μ Α ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΘΗ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜ ΟΥ
'Η κατά την 17 Αύγούστου τοϋ 1956 έκδοθεΐσα άπόφασις τοΰ έν Καρλσρούη
έδρεύοντος 'Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, περί διαλύσεως τοΰ Γερ
μανικού Κομμουνιστικού Κόμματος αποτελεί εν έκ των σοβαρωτέρων γεγονότων,
άτινα έλαβον χώραν κατά τά τελευταία έτη έν τη 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, τοϋτο
δέ καταφαίνεται καί έκ των σχολίων τά όποια προκαλεΐ τόσον έν τη 'Ομοσπονδιακή
Γερμανική Δημοκρατία όσον καί έν τη Ά νατ. Γερμανία καί γενικώς έν τώ έξωτερικώ.
'Η άπόφασις αυτή έξεδόθη κατόπιν αίτήσεως της Κυβερνήσεως τοϋ κ. Ade
nauer ύποβληθείσης προς τό είρημένον Δικαστήριον κατά Νοέμβριον τοϋ 1951.
Τό Δικαστήριον έμελέτησε τό ζήτημα τοϋτο μετά πολλής προσοχής άφιερώσαν εις
αυτό άπό τής 23 Νοεμβρίου 1954 μέχρι τοϋ Αύγούστου 1956, 51 συνεδρίας, τό δέ
σκεπτικόν τής άποφάσεως καταλαμβάνει 425 σελίδας.
Διά τής άποφάσεως ή λειτουργία τοΰ κομμουνιστικοΰ κόμματος χαρακτηρί
ζεται ώς άντίθετος προς τό 'Ομοσπονδιακόν Σύνταγμα, διατάσσεται ή διάλυσις τοϋ
κόμματος, ή δήμευσις τής περιουσίας αύτοΰ ύπέρ τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
καί ή διάθεσις αύτής ύπέρ κοινωφελών σκοπών, άπαγορεύεται δέ ή ίδρυσις άλλων
άναπληρωσών αύτό οργανώσεων ή ή συνέχισις τής λειτουργίας υφισταμένων τοιούτων
οργανώσεων. 'Η έκτέλεσις τής άποφάσεως ταύτης έν τοϊς καθ’ έκαστον Χώραις τής
'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας άνατίθεται εις τούς 'Υπουργούς τών Εσωτερικών
τών Χωρών, πράξεις δ’ έκ προμελέτης άντίθετοι προς τήν άπόφασιν ταύτην θά έπισύρωσι κατά τών παραβατών ποινήν φυλακίσεως ούχί κατωτέραν τών έξ μηνών.
Έ ν τώ πρώτω κεφαλαίω τοΰ σκεπτικοΰ τής άποφάσεως έκτίθενται ή ιστορία
τοΰ Γερμανικοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος καί ή πορεία τής διαδικασίας, ήτις ήγαγεν
εις τήν άπαγόρευσιν τούτου, άναιροΰνται δ’ έν αύτώ αί κατά τής διαδικασίας διατυπωθεϊσαι ένστάσεις καί ιδία ό ισχυρισμός ότι αΰτη άντίκειται εις τήν Συμφωνίαν
τοΰ Πότσδαμ καί εις τάς περί ένοποιήσεως τής Γερμανίας διατάξεις τοΰ Όμοσπονδιακοΰ Συντάγματος.
Τό δεύτερον κεφάλαιον τοΰ σκεπτικοΰ άσχολεΐται περί τών σκοπών τοΰ κομμουνιστικοΰ κόμματος. Έ ν αύτώ τό Δικαστήριον άποφαίνεται ότι ό τελικός σκοπός τοΰ
κομμουνιστικοΰ κόμματος είναι ή διά τής έπαναστάσεως τοΰ προλεταριάτου καί τής
δικτατορίας τούτου έγκαθίδρυσις τοΰ σοσιαλιστικοΰ κομμουνιστικοΰ κοινωνικοΰ κα
θεστώτος. Τόσον ή έπανάστασις τοΰ προλεταριάτου, όσον καί τό Κράτος τής δικτα
τορίας τοΰ προλεταριάτου είναι άσυμβίβαστα προς τήν δημοκρατικήν τάξιν. Τά δύο
ταΰτα κρατικά καθεστώτα άποκλείουν άλληλα.
'Η διαφύλαξις τής θεμελιώδους αρχής τοΰ Συντάγματος τής αξιοπρέπειας,
τής έλευθερίας καί τής ΐσότητος τοΰ άτόμου δέν είναι νοητή έάν έγκαθιδρυθή πολί
τευμα, έν ώ θά ίσχύωσι μόνον αί άρχαί τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου. 'Η κοι
νωνική Δημοκρατία τοΰ Κράτους Δικαίου, τό σύστημα τής ύπάρξεως πλειόνων κομ
μάτων καί τό δικαίωμα τοΰ άσκεϊν άντιπολίτευσιν, ή πνευματική έλευθερία καί άνεξιθρησκεία ή μεθ’ υπομονής μεταρρυθμιστική έργασία καί ή διαρκής συζήτησις μετ’
άλλων ϊσα δικαιώματα έχουσών δοξασιών εύρίσκονται εις άσυμβίβαστον άντίθεσιν
προς τήν δικατορίαν τοΰ προλεταριάτου. Τό σύστημα τοϋτο στηρίζεται έπί τής άντιλήψεως ότι χάριν τών σκοπών τών έξαγγελλομένων ύπό ενός πολιτικοΰ κόμματος ή
μιας τάξεως δέον νά έπιζητηθή ή έξαφάνισις διά τής δικτατορίας τής τάξεως ταύτης
τοΰ όλου καθεστώτος τής έλευθερίας καί δή διά τής χρησιμοποιήσεως τών πλέον
ριζοσπαστικών μέσων καί διά τής θυσίας πολλών γενεών, εις τάς οποίας δέν δύναται
νά παραχωρηθή ούτε έλευθερία ούτε ίσότης. Τό άσυμβίβαστον προς άλληλα τών δύο
καθεστώτων παρεδέχθησαν κατά τήν έπ’ άκροατηρίω συζήτησιν καί αύτοί οί έκπρόσω-
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ποι τοϋ Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Καί ναι μέν, συνεχίζει ή άπόφασις,
τό Κ.Κ.Γ. δέν επιδιώκει τήν έπανάστασιν τοϋ προλεταριάτου ώς σκοπόν άμέσως
πραγματοποιήσιμον. 'Ο τρόπος όμως, καθ’ δν τό κόμμα καθιστά τήν προλεταριακήν
έπανάστασιν καί -την δικτατορίαν τοϋ προλεταριάτου κατά σύστημα άντικείμενον
τής κομματικής αύτοΰ έκπαιδεύσεως καί προπαγανδιστικής δράσεως έν τώ πολι
τικοί άγώνι έπί τοϋ εδάφους τής ‘Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας καί ή δλη στάσις τοϋ
κόμματος καταδεικνύουσιν δτι τοΰτο έχει ήδη άπό τοΰδε ώς σκοπόν νά ύπονομεύση
τό κρατοΰν δημοκρατικόν πολίτευμα.
Έ ν τή άποφάσει περαιτέρω άνασκευάζεται ό ισχυρισμός τοϋ Κ.Κ.Γ. δτι ή
πολιτική αύτοΰ επιβάλλεται αύτώ έκ τής άνάγκης τής άντιστάσεως έναντίον άντισυνταγματικών μέτρων τής σημερινής 'Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως καί των στηριζουσών ταύτην δυνάμεων. Τό Δικαστήριον άντιτάσσει έν προκειμένω δτι τό ύπό
τοϋ Κ.Κ.Γ. έπικαλούμενον δικαίωμα άντιστάσεως δύναταί τις νά έπικαλεσθή μόνον
προς προστασίαν τής ύφισταμένης τάξεως ένώ είναι άποδεδειγμένον δτι τό Κ.Κ.Γ.
ζητεί νά χρησιμοποιήση τήν άντίστασιν αύτοΰ άκριβώς ίνα άντί τής σήμερον κρατούσης έν τή 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τάξεως έπιβάλη αύτό τοΰτο έτέραν τοιαύτην, ήτις κατά τήν ίδικήν του άντίληψιν είναι «καλλιτέρα», ήτις δμως έν τή πραγματικότητι δέον νά χρησιμεύση ώς άφετηρία διά τήν εύχερεστέραν πραγμάτοποίησιν
των περαιτέρω έπαναστατικών αύτοΰ σκοπών. Διά τοΰτο τό Κ.Κ.Γ. δέν δύναται νά
έπικαλεσθή δικαίωμα άντιστάσεως.
'Ως άπόδειξις έναργής τής τοιαύτης στάσεως τοΰ Κ.Κ.Γ. έναντι τής κρατούσης έλευθέρας Δημοκρατικής τάξεως, τό Δικαστήριον θεωρεί τό ΰφος, δπερ τό κόμμα
χρησιμοποιεί εις τάς κομματικάς αύτοΰ δηλώσεις καί εις τήν προπαγάνδαν αύτοΰ.
Ή μόνη έρμηνεία, ήτις δύναται νά δοθή εις τάς άναριθμήτους καί παν μέτρον
ύπερβαινούσας ύβρεις, έμπαιγμούς, διαστροφάς καί συκοφαντίας είναι δτι αύται
ύποβιβάζουσιν ένσυνειδήτως καί κατά τρόπον διαρκή καί συστηματικόν τάς άξίας
τής καθεστηκυίας έλευθέρας δημοκρατικής τάξεως καί έπιδιώκουσιν ούτω τήν άποσύνθεσιν ταύτης.
Τοιοΰτον κόμμα, έπάγεται ή άπόφασις, δέν δύναται συμφώνως προς τό Σύν
ταγμα νά κληθή εις συνεργασίαν διά τήν διαμόρφωσιν τής βουλήσεως τής Πολιτείας
έν έλευθέρα Δημοκρατία, δι’ δ τό Δικαστήριον άποφαίνεται δτι τό Γερμανικόν Κομ
μουνιστικόν Κόμμα είναι συμφώνως προς τάς σχετικάς διατάξεις τοΰ 'Ομοσπονδια
κού Συντάγματος άντισυνταγματικόν.
Μετά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως έπηκολούθησεν άνακοίνωσις τής 'Ομοσπον
διακής Κυβερνήσεως έν τή όποια αΰτη προβαίνει εις τήν διαπίστωσιν δτι τό Γερμα
νικόν Κομμουνιστικόν Κόμμα έργάζεται διά τήν ανατροπήν τής καθεστηκυίας τάξεως
καί άποτελεΐ κίνδυνον τής έλευθέρας Δημοκρατικής ζωής τής Χώρας καί δτι ή άπόφασις τοΰ 'Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου παρέχει ήδη τά νομικά μέσα
διά τήν άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν τοΰ κινδύνου τούτου.
Ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις δηλοϊ δτι τό κομμουνιστικόν κόμμα έξεμεταλλεύθη κατά τό παρελθόν τήν ιδέαν τής ένοποιήσεως τής Γερμανίας κατά τον χονδροειδέστερον τρόπον διά τήν άνατρεπτικήν αύτοΰ προπαγάνδαν καί κατηγόρησε τήν 'Ο
μοσπονδιακήν Κυβέρνησιν δτι διά τής άπαγορεύσεως τοΰ Κ.Κ.Γ. θέτει εις κίνδυνον
τήν άποκατάστασιν τής ένότητος τοΰ Γερμανικού λαού. 'Ως προς τον ισχυρισμόν
τοΰτον ή Κυβέρνησις δηλοϊ δτι τό έν 'Ομοσπονδιακοί Συντάγματι περιεχόμενον αί
τημα τής ένοποιήσεως τοΰ Γερμανικού λαοΰ θά άποτελήκαί είς τό εξής ώς καί πρότερον πρωτίστην γραμμήν τής πολιτικής αύτής δράσεως. Ένοποίησις δμως έν έλευθερία
δύναται νά έπιτευχθή μόνον έάν ή ιδία ήμών έλευθερία προστατευθή μετ’ άποφασιστικότητος κατά ολοκληρωτικών προσπαθειών, όθενδήποτε καί έάν προέρχωνται αύται.
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
—
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—

'Υπό τοϋ τ. ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ------------------- Δικηγόρου κ. ΔΗΜΟΣΘ. ΚΟΡΕΣΗ
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7.

(Συνέχεια έκ τοϋ
προηγουμένου)

—Αιατί άνεκλήθη ό επιθεω ρητής κ. Ρήντ. Τά επακόλουθα μια ς δημοσιεύσεω ς.
—Π εραιτέρω αστυνομικοί ένέργειαι κ α ί τά έξ αύτών συμπεράσματα.

6. Δ ιατί άνβκλήθη ό επιθεωρητής κ .Ρ ή ν τ .Τ ά επακόλουθα μιας δημοσιεύσεω ς.
Ώ ς ήδη άνεφέρθη ή διαταγή (1) τοϋ 'Υπουργού των ’Εσωτερικών, περί άμέσου
έπιστροφής τοϋ ’Άγγλου, μέλους της Βρεττανικής Ά στυν. ’Αποστολής, ντέτεκτιβ
κ. Ρήντ εις ’Αθήνας καί ή συνεπεία ταύτης αποτροπή τής σπουδαιοτάτης συμβολής
του εις τό έ'ργον τής διερευνήσεως τοϋ εγκλήματος τής Κακαβιάς, μας κατέπληξεν
καί μας αίφνιδίασεν. Ή το κατάφωρον δτι ή στέρησις των πολυτίμων υπηρεσιών
του, λόγω τής ειδικότητάς του καί τής πείρας του, εις τήν έν προκειμένω περίπτωσιν έξ άφορμής τής οποίας, εις τόσους κινδύνους έξετίθετο ή Πατρίς μας (εΐχεν ήδη
άναγγελθή τηλεγραφικώς καί ή κατάληψις τής νήσου Κέρκυρας ύπό τών ’Ιταλών)
δεν ήτο δυνατόν νά είναι πράξις οίκειοθελώς ληφθεϊσα ύπό τής Έλλην. Κυβερνήσεως, άλλα τοιαύτη, προσκληθεΐσα κατόπιν πιέσεως ίσχυράς έξωθεν, συνεπεία τής
οποίας έπηκολούθησεν ή τόσον έντονος, τηλεγραφική διαταγή άνακλήσεως του, διατάσσουσα, τήν παραχρήμα έπιστροφήν του, διά «δήθεν» λόγους υπηρεσίας καθι
στώντας άπαραίτητον τήν έν Άθήναις παρουσίαν αότοΰ.
Ά λλα τήν άπορίαν μας καί άνησυχίαν μας έκ τοϋ γεγονότος τούτου κατέστησεν έτι τραγικωτέραν ή άνάγνωσις τής δημοσιευθείσης εις τάς Άθηναϊκάς έφημερίδας τής 1η Σεπ/βρίου 1923 ώς «είδήσεως» ολοκλήρου τής διαταγής τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εσωτερικών περί τής άποστολής τοϋ κ. Ρήντ καί ήμών εις ’Ήπειρον, έν
πάση λεπτομερεία, τόσον εις τήν σύνθεσιν αύτής, όσον καί διά τον έπιδιωκόμενον
δι’ αύτής σκοπόν !
Αί έφημερίδες έφθασαν είς ’Ιωάννινα τήν έσπέραν τής 2ας Σ/βρίου (διά τών
συνήθων τότε, μέσω Πατρών—Άρτης, ή Πρεβέζης, οδών, μή ύφισταμένης άκόμη
άεροπορικής συγκοινωνίας) καί ούτω «δλος ό κόσμος» έπληροφορήθη τά τής άπο
στολής μας καί τής άναμίξεώς μας είς τήν έξιχνίασιν τοϋ έγκλήματος τής Κακαβιάς!
Ποιαν σημασίαν εΐχεν ή κοινολόγησις εις ’Ήπειρον τής παρουσίας ειδικών
’Αστυνομικών διά τήν έξερεύνησιν μιας πράξεως τόσον σοβαράς, δεν νομίζω δτι
παρίσταται άνάγκη νά άναλυθή. ’Απευθύνομαι προς άναγνωστικόν κοινόν άστυνομικών, τό όποιον, άόφαλώς έξ «ένστικτου» ούτως είπεϊν, άντιλαμβάνεται τόσον τάς
δυσχερείας αΐτινες θά παρεμβάλοντο πλέον είς τό—ήδη δύσκολον—έργον μας, δσον
καί τον κίνδυνον τον όποιον διετρέχομεν...
'Ένας έγκληματικός οργανισμός, δστις δεν έδίστασε νά «έκτελέση» κατά
τόσον άριστοτεχνικόν τρόπον, μίαν ολόκληρον ξένην άποστολήν ύπό στρατηγόν,
θά έφείδετο μερικών άστυνομικών ξένων άλλως τε προς τά πρόσωπα, καί πράγματα
έν Ή πείρω ;
Έπεκοινώνησα άμέσως τήν έπομένην πρωίαν μέ τον ’Αρχηγόν τής Χωροφυ
λακής Συνταγματάρχην Φλωριάν καί έθεσα ύπ’ δψιν του μετά πάσης έπιφυλάξεως,
τάς άνωτέρω σκέψεις μου. Μέ ήκουσεν μετά προσοχής καί άνεγνώρισε τήν ορθότητα
τών συλλογισμών μου. Καί διά μέν τήν άνάκλησιν τοϋ κ. Ρήντ μοί άνεκοίνωσεν έμπι(1) Είς τό κείμενον της διαταγής ταύτης παρελήφθη, ή λέξις «άπαραίτητον» έκ της
τρίτης σειράς, τιθεμέν/] πρό τών λέξεων «παρουσίαν υμών».
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στευτικώς, ότι αΰτη έζητήθη ύπό της ’Ιταλικής Κυβερνήσεως, μέσω τοΰ έν Α θή
νας Πρεσβευτοϋ, ύπό τήν πίεσιν τοΰ οποίου καί έπραγματοποιήθη. Διά δέ την δημοσίευσιν τής εΐδήσεως περί τής άποστολής μας, εΐχεν ήδη- διαμαρτυρηθή ούτος
προς την Κυβέρνησιν, έκθέσας τό άτοπον καί επικίνδυνον τοΰ πράγματος. Μέ διεβεβαίωσεν δέ κατηγορηματικώς ότι θά έλάμβανεν αυτοπροσώπως μέτρα «συσκοτίσεως» των ένεργειών μας, άποτρεπομένου κατά τό δυνατόν παντός κινδύνου καί
ένέκρινε τά παρ’ έμοϋ ύποβληθέντα αύτώ σχετικώς τοιαϋτα. Παρά τοϋ Συνταγματάρ
χου Φλωριά έπληροφορήθην επίσης, τό πρώτον, καί τον κατάπλουν ’Αγγλικού
Στόλου εις τά υδατα τής Κερκύρας.
'Υπό τάς άντιξόους αύτάς συνθήκας ήτο πεπρωμένου νά διεξαχθή τό δύσκο
λου έν τώ συνόλω του, έργου μας, καθ’ δν χρόνον διάφοροι φήμαι διεδίδοντο, τόσον
ώς προς τούς δράστας τής δολοφονίας των ’Ιταλών, δσον καί προς τον έπιδιωκόμενον διά τής πράξεως σκοπόν, θέτουσαι τό ζήτημα είς άνάλογον μέ τά συμφέροντα
ή τάς πολιτικάς άπόψεις επίπεδον τών διαδιδόντων ταύτας. Σημειωτέου δτι έν
Ή πείρω εδρών πράγματι καί ληστοσυμμορίαι τινές, γνωστότεραι τών όποιων ή σαν
αΐ τών Ρετζαίων, Κουμπαίων καί Μέμου.
7 . Περαιτέρω αστυνομικά! ένέργειαι κα! τά εξ αύτώ ν συμπεράσματα.
Οΰτω, ήρχίσαμεν τό έργου μας, διά τής ένεργείας αύτοψίας τών πτωμάτων
τών θυμάτων, τά όποια εύρίσκοντο έν ταριχεύσει, είς μίαν τών αιθουσών τής Ζωσιμαίας Σχολής.
Κατά τήν έκεΐ μετάβασιν μας εύρήκαμεν καί τον Καθηγητήν τής ’Ιατροδικα
στικής κ. Γεωργιάδην, άποσταλέντα καί αύτόν έξ ’Αθηνών διά τήν ένέργειαν νεκρο
ψίας έπί τών πτωμάτων αύτών καί σύνταξιν τής άπαραιτήτου ιατροδικαστικής έκθέσεως.
Μέ τήν πολύτιμον βοήθειαν τοΰ κ. Κμθηγητοΰ, κατετοπίσθημεν άπολύτως έπί
τών λεπτομερειών τοΰ φόνου καί γενικώτερον τής άναπαραστάσεως τοΰ δράματος,
ώς ταΰτα άπεικονίζονται καί είς τό δημοσιευθέν ήδη πρόχειρον σχεδιάγραμμα τοΰ
τόπου τοΰ έγκλήματος.
Μετά τοΰ κ. Καθηγητοΰ συνεφωνήσαμεν άπολύτως έπί τών έξής σημείων :
α) 'Ότι παρά τών δραστών τοΰ έγκλήματος εΐχεν έκ τών προτέρων έπιλεγεΐ ή θέσις είς ήν θά έκτελεϊτο καί εΐχον μελετηθή καί προκανονισθή άπασαι αί
λεπτομέρειαι.
β) "Οτι τά θύματα κατελήφθησαν έντελώς έξ άπροόπτου, τόσον ώστε δέν
προεβλήθη, ούδ’ ή έλαχίστη προσπάθεια άντιστάσεως.
γ ) "Οτι άφοΰ έπυροβολήθησαν έκ μικράς άποστάσεως, τραυματισθέντα μάλ
λον σοβαρώς, έλαβον άκολούθως και χαριστικήν βολήν, ΐνα μή ύπάρξη ούδεμία
πιθανότης δτι ήδύνατό τις νά έπιζήση. Ό δυστυχής στρατηγός τραπείς είς φυγήν,
ειχεν δεχθή δλα τά βλήματα είς τά νώτα.
δ) "Οτι έν ούδεμιά περιπτώσει έπρόκειτο περί ληστείας. Ούδέν τών θυμάτων
εΐχεν συλληφθή. Ούδέ τό έλάχιστον τιμαλφές άντικείμενον εΐχεν άφαιρεθή άπ’ αύτών.
"Ολα τά ατομικά έκάστου πράγματα εΐχον μετά προσοχής περισυλλεγή καί φυλαχθή ιδιαιτέρως δι’ έκαστον.
Μετά τήν έκπλήρωσιν τής έργασίας αύτής τό πρώτον μέλημά μου ήτο... νά
έξαφανισθώμεν έξ Ίωανννίνων, ώς εΐχομεν προσυνεννοηθή καί μετά τοΰ Συνταγμα
τάρχου Φλωριά, μέ τήν συμβολήν τοΰ οποίου, άλλως τε, θά έκινούμεθα έφεξής.
Καί ό μέν 'Υπαστυνόμος κ. Τσιμπιδάρος εΐχεν ήδη μεταβή, είς τον τόπον τοΰ
έγκλήματος, ΐνα, κατά τό δυνατόν καί έν συνεργασία μετά τών έκεϊ εύρισκομένων
οργάνων τής Χωροφυλακής μεριμνήση διά τήν φύλαξιν τών ύφισταμένων ιχνών.
Έ γώ δέ μετά τών δύο άλλων συνεργατών μου, διαδόσαντες είς τό καφενείου καί το
ξενοδοχείου μας δτι έπιστρέφομεν καί είς ’Αθήνας, κατόπιν νεωτέρας διατα
γής, έπεβιβάσθημεν περί ώραν 7ην μ.μ. ιδιωτικού αυτοκινήτου έκτελοΰντος την
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συγκοινωνίαν (όδηγούμενον παρά προσώπου της εμπιστοσύνης τοΰ Συνταγμα
τάρχου Φλωριά) καί έλάβομεν τήν προς Πρέβεζαν άγουσαν, δηλαδή τήν οδόν της έπιστροφής. Άφοϋ δμως διανύσαμεν οδτω 4—5 χιλιόμετρα, έσταματήσαμεν εις άγροτικόν πανδοχεΐον δπου καί έδειπνήσαμεν. Έκεΐθεν, δι’ είδικώς δι’ ημάς άποσταλλέντος αυτοκινήτου όδηγουμένου ύπδ Χωροφύλακος έν πολιτική περιβολή διά πα
ρακαμπτήριου άγροτικής όδοϋ καί ύπδ τήν προστασίαν τοΰ σκότους, μετά διαδρομήν
δύο περίπου ωρών, έφθάσαμεν εις Δελβινάκιον, καταλύσαντες μερίμνη της Ύποδιοικήσεως Χωροφυλακής (ταύτης εγκαίρως είδοποιηθείσης ύπδ τοΰ Άρχηγοΰ της)
εις ιδιωτικήν οικίαν ύπδ αύστηρδν «incognito». Διά τοΰ τρόπου τούτου, βασίμως,
ήδύνατό τις εΐπεΐν δτι έχάνοντο, τουλάχιστον προσωρινώς τά ΐχνη μας.
Τήν πρωίαν τής επομένης, ύπδ τδ πρόσχημα τής εμπορίας τυροΰ, (ως διεδώσαμεν καταλλήλως) καί τή συνοδεία προσώπων ήλεγμένης πατριωτικής δράσεως
μετέβημεν κεχωρισμένως εις Κακαβιάν καί έκεΐθεν, έκαστος κατά τήν συμφωνηθεΐσαν κατανομήν τοΰ έργου, ήσχολήθη εις τδν προκαθωρισθέντα τομέα.
Έ ξ δσων έκ τής πρώτης αυτής αύτοψίας τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος συνηγάγομεν, καθίστατο άπαραίτητον δπως τήν έπομένην άσχολούμεθα εις έ'ρευναν τοΰ χώ
ρου, άπδ τοΰ σημείου έξ ού έπυροβολήθησαν τά θύματα μέχρι των ’Αλβανικών συ
νόρων. Διά τδν λόγον τοΰτον διήλθομεν τήν νύκτα εις τδ χωρίον Άρίνιστα (νΰν
Κτίσματα) κείμενον, τότε επί τής παραμεθορίου, δπισθεν τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος,
περί τδ έν χιλιόμετρον.
Εις τούς χώρους αύτούς, τούς οποίους έρευνήσαμεν βήμα πρδς βήμα καί συλλέξαμεν πάσαν μαρτυρίαν δυναμένην νά ρίξη έστω καί άμυδρδν φώς εις τδ σκοτεινόν
αύτδ δράμα, παρεμείναμεν επί τετραήμερον. Μεθ’ δ, συμφωνοΰντος καί τοΰ Άρχη
γοΰ τής Χωροφυλακής Φλωριά, έπιστρέψαμεν εις ’Ιωάννινα.
Ή λεπτομερής περιγραφή τών επί τόπου κινήσεών μας, μή παρουσιάζουσα
τίποτε τδ έξαιρετικώς έντυπωσιακόν, εις ούδέν θά ώφελήση. ’Αρκεί μόνον νά λεχθή,
δτι οί μέν χωρικοί εΐτε "Ελληνες Βορειοηπειρώται, εΐτε ’Αλβανοί, έμφοβοι, ήρνοΰντο
τά πάντα, οί δέ στρατιωτικοί τών παραμεθορίων φυλακίων καί δή τοΰ τής Κακα
βιάς, ούδέν άλλο άντελήφθησαν πλήν τοΰ δτι ήκουσαν 30—40 πυροβολισμούς ριφθέντας περί ώραν 9.15' — 9.30' τής πρωίας τής 27ης Αύγούστου. Κινηθέντες πρδς
τδ μέρος πρδς δ ένόμισαν δτι έρρίφθησαν οί πυροβολισμοί, ούδένα συνήντησαν, πλήν
ένδς ποιμένος Μπάρτου όνόματι, δστις πράγματι ύπήρξεν ό μόνος ΐσως αύτόπτης
μάρτυς τής σκηνής τοΰ φόνου τών μελών τοΰ κλιμακίου τής ’Ιταλικής ’Αποστολής.
’Αλλά καί ούτος, τότε μέν ήρνήθη τά πάντα, άργότερον δμως ώμίλησεν ένώπιον τής
Διεθνοΰς Άνακριτικής ’Επιτροπής, ή οποία ένήργησεν έπί τόπου ιδίαν άνάκρισιν,
ως έν συνεχεία θά έκθέσωμεν.
’Εκείνο τδ όποιον δμως έν τελικώ συμπεράσματι δύναται νά λεχθή είναι
δτι, οί δράσται τοΰ έγκλήματος ήσαν μία «στρατιωτική» ώργανωμένη καί πειθαρχοΰσα όμάς ατόμων, συνοδευομένων καί ύπδ δύο ύποζυγίων. 'Ότι ούτοι ώρμήθησαν
έξ ’Αλβανίας καί έκεΐ κατέφυγον αμέσως μετά τήν έκτέλεσιν τών φόνων, μή άφίσαντες άλλο σοβαρόν ίχνος, πλήν μερικών καλύκων φυσιγγίων όπλων μάνλιχερ,
τών άλλων άποκομισθέντων προφανώς. Τά δπλα ταΰτα ήσαν όντως Ελληνικά άλλά
τότε, (μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν καί τδν Βορειοηπειρωτικδν άγώνα)
τοιαΰτα δπλα έκυκλοφόρουν πανταχοΰ. Άφήκαν έπίσης τά έπί τοΰ έδάφους ΐχνη
τών βημάτων των, ΐχνη στρατιωτικών άρβυλών...
Εύρέθησαν τέλος, καί μερικά ύπολείμματα σιγαρέττων ευρωπαϊκής κατα
σκευής, έν ’Αλβανικόν κομβίον, ώς καί τεμάχιον ξένου γραμματοσήμου, άλλά ή
προέλευσις τούτων ήμφισβητήθη ύπδ τής Διεθνοΰς Άνακριτικής ’Επιτροπής, περί
τοΰ έργου τής οποίας καί τών συμπερασμάτων της θ’ άσχοληθοΰμεν εις τδ πρόσεχες.
(Σ υνεχίζετα ι)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΩΝ
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Τοϋ Holman H arvey, κατά μετάφρασιν, έκ
___________________τοϋ περιοδικού «R eader’s Digest», ύ π δ ____________________
’Αστυνόμου Α' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ
προηγουμένου)

Οί πορνογράφοι επίσης άποστέλλουν ταχυδρομικώς έκατομμύρια «προσωπι
κές έπιστολές» γραμμένες άπό γυναίκες καί υπογεγραμμένες μέ τδ δνομα ένδς κο
ριτσιού. ’Ιδού ένα δείγμα μιας τέτοιας προσωπικής έπιστολής : «Ό ν ο μ ά ζ ο μ α ι
» Μ α ί ρ η κ αί ν ο μ ί ζ ω δτι μ π ο ρ ώ νά σάς π ρ ο σ φ έ ρ ω κ ά τ ι
»πού
ζ η τ ά τ ε . Ε ίμ α ι ένα κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό
μ ο ν τ έ λ ο , π ο»ζάρω γυμνή,
καί έσκέφθην
δτι μ π ο ρ ε ί νά ά ρ έ σ ω
» σ έ σ ά ς , ή αν θ έ λ ε τ ε έ π ί σ η ς μ π ο ρ ε ί ν ά π ο ζ ά ρ η γ ι ά
» σ ά ς μ ι ά ά π ό τ ί ς φ ί λ ε ς μου, σέ δ λ ω ς ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς κ α ί
»ένδιαφέρουσες
πόζες.
Πολλές
άπο
μάς
μένουμε
» δ ώ , σ’ έ ν α δ ι α μ έ ρ ι σ μ α τ ο υ Χ ό λ λ υ γ ο υ ν τ κ α ί θ ά π ρ έ π η
» νά ί δ ή τ ε τί σ υ μ β α ί ν ε ι έ κ ε ϊ μ έσα, ό π ι σ θ ε ν άπο τά
« κ λ ε ι σ τ ά π α ρ ά θ υ ρ α . Κ α μ μ ι ά ά π ο μ ά ς δ έ ν ε ί ν α ι ό π ι» σθοδρομική
καί
σ τ ε ν ο κ έ φ α λ η».
Κατά την άνοιξι του περασμένου έτους μιά κωμόπολις τοϋ Μισσισιπή άπο
2.000 κατοίκους κατεκλύσθη άπο 1.500 έγκυκλίους πού προσέφεραν προς πώλησιν
φωτογραφίες καί εικόνες γυμνών κοριτσιών. Οί γονείς έν οργή καί άγανακτήσει
διεμαρτυρήθησαν γ ι’ αυτήν τήν μαζική άποστολή σκανδαλιστικών έγκυκλίων στά
σπίτια των. ’Αλλά ή Δ/νσις τοϋ Ταχυδρομείου έδήλωσε σ’ αυτούς δτι είναι άσκοπο
καί άνώφελο νά καταφύγουν δικαστικώς, άφοϋ οί εγκύκλιοι προήρχοντο άπο τό Λός’Άντζελες, δπου το 'Ομοσπονδιακό Δικαστήριο είχεν άπορρίψει παρόμοιες ύποθέσεις. Εκατοντάδες άπο άλλες Κοινότητες σ’ ολόκληρη τή Χώρα έχουν πλημμυρισθή άπο παρόμοιες δηλητηριώδεις έγκυκλίους. Πολυάριθμα βιβλιαράκια μέ συλλο
γές άσέμνων, άνηθίκων καί αισχρών φωτογραφιών, μέ παραστάσεις άκολάστων
καί άσελγών πράξεων, άποστέλλονται μέσω τοϋ Ταχυδρομείου. Λίγοι τίτλοι αύτών
άρκοΰν γιά νά δείξουν τό περιεχέμενό των.
Π.χ. « Σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή
ζωή,
γιά
ά γ ά μ ο υ ς», « Έ κ λ υ τ η
ε ρ ω τ ι κ ή ζ ω ή έ φ ή β ω ν», « Π ο λ υ γ α μ ί α κ ο ρ ι τ σ ι ώ ν».
Τά κέρδη τών πορνογράφων είναι τεράστια. Κινηματογραφικά φίλμς πού
στοιχίζουν 4,50 δολλάρια, πωλοϋνται άπο 20 μέχρι 50 δολλάρια άπο νεαρούς πλασιέ πού τά πλασάρουν καί παίρνουν παραγγελίες. Παιγνιόχαρτα μέ άκόλαστες,
άσεμνες, αισχρές καί άνήθικες παραστάσεις, πού στοιχίζουν 12 σέντς κατά δέσμη,
άγοράζονται άπο μαθητάς Σχολείων 3 δολλάρια ή δέσμη καί μεταπωλοϋνται άπο
24-50 σέντς κατά παιγνιόχαρτο, δηλ. 13-26 δολλάρια κατά δέσμη. 'Ένας άπο τούς
προμηθευτάς, όπως άπεκάλυψε ή ’Επιτροπή Έρεύνης τής Γερουσίας, έλάμβανε τα
χυδρομικώς, τέτοιες ταχυδρομικές παραγγελίες 3.000 δολλαρίων ήμερησίως καί
γιά λίγους μήνες είχε λάβει «παραγγελίες 750.000 δολλαρίων».
"Ενας άλλος άπεδείχθη ενώπιον τοϋ Δικαστηρίου, δτι είχε κερδίσει 180.000
δολλάρια κατά τούς τέσσαρες τελευταίους μήνες τοϋ 1957. Τον περασμένο ’Ιούνιο,
μιά μόνο άποστολή άπο ρυπαρό πορνογραφικό ύλικό άπετελεϊτο άπο 7 φορτηγά
αυτοκίνητα, συνολικού βάρους, τοϋ ύλικοΰ αύτοΰ, 10 τόννων. Στήν άποστολή αύτή,
περιελαμβάνοντο ταχυδρομικοί κατάλογοι, μέ 400.000 ονόματα.
Οί πορνογράφοι καί έμποροι τοιούτων ειδών, άναπτύσσουν μιά διαβολεμένη
δραστηριότητα καί ικανότητα στή συλλογή ταχυδρομικών διευθύνσεων καί ιδιαι
τέρως τοιούτων τών άνηλίκων.
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Ταχυδρομικές διευθύνσεις των γονέων, παρέχουν σ’ αύτούς άρκετά στοιχεία,
ώστε ν’ άπευθύνουν τάς εγκυκλίους των.
"Ενας διακεκριμένος δικηγόρος άπό ένα ΙΙροάστειο της Νέας 'Υόρκης έγραφε:
«Προ δύο χρόνων ό 13ετής γυιός μου, ενδιαφερόμενος για σχεδιάσματα καί ΐχνο» γραφήματα, άπήντησε σέ μια σχετική διαφημιστική άγγελία, πού έδημοσιεύετο
» σ’ ένα Περιοδικό.
«'Η άγγελία άνέφερε δτι προσφέρεται καλλιτεχνικό υλικό σχεδιαγραφήσεως
» καί ΐχνογραφήσεως άντί 50 σέντς. "Οταν ή παραγγελία έστάλη διεπίστωσα ότι
»άπετελεΐτο άπό έντυπα μέ γυμνές γυναίκες σέ διάφορες άσεμνες προκλητικές καί
» αισχρές πόζες, καί ένα άσυμπλήρωτο για παραγγελία περισσοτέρων εικόνων,
» καί κινηματογραφικών φίλμς. Ά πό τότε τό όνομα τοϋ γυιοϋ μου καί ή διεύθυνσίς
» του εύρίσκετο στή διάθεσι των προμηθευτών πορνογραφικών φιλολογικών έντύπων
» καί εικόνων, κάθε έβδομάδα δέ μια άποστολή διαφημιστική τών ασέμνων, έφθανε
» στο σπίτι μου.
«'Η γυναίκα μου καί έγώ είμεθα έξω φρενών καί δέν ξεύραμε πώς νά σταμα» τήσωμε αύτό τό κακό».
Οί πορνογράφοι καί προμηθευταί τοιούτων ειδών έσκεμμένως καί μέ πα
νουργία στείνουν διάφορες παγίδες, εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες προτιμήσεις,
άδυναμίες καί άπασχολήσεις τών παιδιών. Μια μητέρα άπό τήν Ούάσιγκτων έγρα
φε: «Τον περασμένο μήνα ό άνήλικος γυιός μου άπήντησε σέ μια διαφημιστική
» άγγελία άνταλλακτικών ’Αγγλικών κυνηγετικών όπλων, πού είχε λάβει. Ά πό
» τότε άρχισε νά λαμβάνη τακτικά εγκυκλίους πού διεφήμιζον αισχρά, άσεμνα καί
» άνήθικα έντυπα καί εικόνες σάν τά εσώκλειστα. ' Η δαφημιστική άγγελία γιά τά
» όπλα, δέν ήτο, παρά ό τρόπος συλλογής ονομάτων καί διευθύνσεων».
'Θμοίως ένας 14ετής γυιός ένός δικηγόρου άπό τήν Α ΊΌ Υ Γ Α άπήντησε σέ
διαφημιστική άγγελία γραμματοσήμων, καί έκτοτε έλάμβανε άσεμνες εικόνες καί
πορνογραφικά έντυπα.
Ούδέν άλλο πρόβλημα κατά τά τελευταία έτη, έχει βασανίσει τόσο πολύ τις
Ταχυδρομικές 'Υπηρεσίες καί προ παντός τούς. Έπιθεωρητάς ελέγχου, οσο αύτό,
τό έξαπλωθέν κύμα διοχετεύσεως πάσης φθοροποιού ρυπαρότητος στήν Αμερικα
νική Νεολαία.
«Σέ άπειράριθμες περιπτώσεις λέγει ό Γενικός ’Επιθεωρητής David Ste» vens κατωρθώθη ή συλλογή ένοχοποιητικών στοιχείων καί έπετεύχθη ή καταδίκη
» άκόμη καί τών μεγαλυτέρων προμηθευτών τοιούτων άσέμνων καί αισχρών πορ» νογραφημάτων, άλλά οί έπιβληθεΐσες ποινές ήσαν ποινές φυλακίσεως μέ άναστο» λήν, ή ποινές μικροπροστίμων».
«'Ένας τοιοΰτος έμπορος άνηθικότητος συνελήφθη πολλές φορές, άλλά ή
» πιο μεγάλη έπιβληθεΐσα σ’ αύτόν ποινή ήτο πρόστιμον 250 δολλαρίων.
«Κατά τήν τελευταία σύλληψί του κατελήφθη νά κατέχη πορνογραφικό έμ» πόρευμα άξίας 11.000 δολλαρίων.
«Οί έμποροι αυτοί όταν συλλαμβάνονται, δέν έχουν, παρά ν’ άλλάξουν μετά,·
» τήν φίρμα τού καταστήματος των καί νά έξακολουθήσουν τήν εξαιρετικά επικερδή
» έργασία τους μολύνοντες καί δηλητηριάζοντες τήν ψυχή καί τό πνεύμα τών παι» διών μας».
Παρά ταΰτα ή κυκλοφορία αύτών τών άσέμνων, αισχρών καί άνηθίκων έν
τύπων καί εικόνων, μπορεί νά παταχθή, αν οί άπανταχοΰ γονείς καί κηδεμόνες,
άναλάβουν μιά στενή καί ειλικρινή συνεργασία μέ τις Ταχυδρομικές 'Υπηρεσίες
καί κηρύξουν έναν έξοντωτικό πόλεμο κατά τών άσυνειδήτων αύτών μορτέρνων
εγκληματιών τής κοινωνίας.
Κατά τον περασμένο ’Οκτώβριο, τό Κογκρέσσο έψήφισε αύστηρά καί δρα-
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στικά νομοθετικά μέτρα κατά της πορνογραφίας, οπλίζοντας τις Ταχυδρομικές
'Υπηρεσίες μέ νέα δικαιώματα και έξουσίες. Σύμφωνα μέ τον ψηφισθέντα νέον
'Ομοσπονδιακό Νόμο, περί Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών, οί ποινές σήμερα μπορεί
νά φθάσουν, μέχρι δετούς φυλακίσεως, μέχρι 5.000 δολλαρίων πρόστιμο, μέχρι
επιβολής άμφοτέρων τών ποινών γιά πρώτη καταδίκη. Έ ν υποτροπή, μπορεί
νά έπιβληθή ποινή φυλακίσεως μέχρι 10 έτη, πρόστιμο μέχρι 10.000 δολλάρια ή
καί άμφότερες οί ποινές.
Τό Κογκρέσσο, έκαμε κάτι άκόμη σπουδαιότερο, γιά νά βοηθήση τις 'Υπηρε
σίες Ελέγχου καί Έρεύνης τών Ταχυδρομείων.
Μέχρι τοϋδε οί πορνογράφοι, ήτο δυνατόν νά συλληφθοϋν καί δικαστούν
μόνον στον τόπο ταχυδρομήσεως. 'Αρμόδιο δικαστήριο γιά νά δικάση παρόμοιο
άδίκημα, έθεωρεΐτο τό δικαστήριο τοπικής δικαιοδοσίας, στις όποιες ύπήγετο τό
Ταχυδρομείο όπου είχε παραδοθή τό άποστελλόμενον υλικόν. "Ετσι, οί περισσότε
ροι άπό αυτούς κατέφυγον σέ Πολιτείες όπου έπικρατοΰν, ώς έχει άναφερθή, λίαν
εύρεϊες καί προοδευτικές άντιλήψεις, ώς πρός τό τί είναι άσεμνο.
'Ο νέος Νόμος προβλέπει ότι τό άδίκημα συνεχίζει διαπραττόμενο καί στο
μέρος τής παραδόσεως τού ταχυδρομηθέντος υλικού, έπεκτεινομένης έτσι τής Το
πικής δικαιοδοσίας τών Δικαστηρίων καί έκεΐ πού τό παιδί σας καί τό παιδί μου
λαμβάνει τοιαΰτα πορνογραφήματα καί κατ’ αύτόν τον τρόπο μπορεί πλέον νά έκδοθή ένταλμα, καί συλληφθή ό δράστης οπουδήποτε καί αν βρίσκεται.
Μπορεί τώρα νά προσαχθή ενώπιον τών 'Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων όποιασδήποτε Πολιτείας.
Ένισχυμένη τώρα μέ τον νέο Νόμο, ή Ταχυδρομική 'Υπηρεσία σχεδιάζει
νά καταφέρη καίριο πλήγμα καί νά πατάξη σκληρά τούς πωλητάς καί προμηθευτάς αύτών τών έμπορευμάτων. Σχεδιάζει νά έφαρμόση κατά τον πιο σκληρό τρόπο
τό Νόμο γιά ν’ άπαλλάξη τήν Κοινωνία άπό τή λίαν έπικίνδυνη αύτή μεταπολεμική
μάστιγα τής νεολαίας μας.
Αύτή όμως ή ’Εθνική προσπάθεια γιά τή σωτηρία τής αύριανής γενεάς μας,
έχει άνάγκην τής ύποστηρίξεως καί βοήθειας όλων τών συμπολιτών μας, άν θέ
λουμε νά έπιτύχη.
Ή πρόθεσις καί ό σκοπός τού Νόμου, είναι νά δώση στις Κοινότητες τ ’ άναγκαϊα δραστικά όπλα αύτοπροστασίας των, όταν πέφτουν θύματα άχρείων καί άσυνειδήτων δηλητηριαστών τής ψυχής καί τού πνεύματος τών παιδιών των. Καί θά
βοηθήσουν τις Ταχυδρομικές 'Υπηρεσίες πού έχουν κηρύξει έναν άμείλικτο πόλεμο
κατά τών άχρείων αύτών διαφθορέων, άν ό καθένας πού λαμβάνει παρόμοια πορνο
γραφήματα, επιστρέφει αυτά άμέσως στις Ταχυδρομικές 'Υπηρεσίες.
«’Έχομεν άνάγκην άποδεικτικών στοιχείων, όσο τό δυνατόν περισσοτέρων,
» έδήλωσε ό Γενικός Έριθεωρητής τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών. "Εχομεν άνά» γκην νά έχουμε στά χέρια μας όχι 20-30 άπ’ αύτές τις εγκυκλίους πού διαφημί» ζουν τά άσεμνα, άλλά 2-3 καί περισσότερες χιλιάδες άπό κάθε Κοινότητα. "Ετσι
» μόνο θά μπορέσωμε ν’άποδείξουμε κατά άδιάβλητο καί άναμφισβήτητο πλέον τρό» πο, ότι τό πρός διαφθοράν, άκολασίαν, καί άνηθικότητα υλικό διοχετεύεται σέ
» πολυάριθμα σπίτια μιας Κοινότητος μέσω τών Ταχυδρομικών της 'Υπηρεσιών.
» Καί μόνο μέ μιά άπόλυτο συνεργασία πολιτών καί 'Υπηρεσιών θά καταστή ό Νό» μος τό θανατηφόρο όπλο κατά τής πορνογραφίας».
« ’Ιδού αύτό πού ζητούμε άπό τούς πολίτας: «Ν’ άποστέλλουν τά αισχρά, άσε» μνα καί άνήθικα φιλολογικά έντυπα καί τις άσεμνες πορνογραφικές εικόνες πού
» λαμβάνουν στο Διευθυντή τού Ταχυδρομείου των ή στον Γενικό Επιθεωρητή τών
» Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών στήν Ούάσιγκτων.
« ’Επίσης ν’ άποστέλλουν μ’ αύτά καί τούς φακέλλους μέσα στους οποίους
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» περιέχονται τά έντυπα καί οί φωτογραφίες, διότι οί φάκελλοι, μας παρέχουν
)) στοιχεία του άποστολέως».
Δυστυχώς οί περισσότεροι από τούς γονείς, όταν υποπίπτουν στήν άντίληψί
τους τέτοια έντυπα καί φωτογραφίες άρκούνται μόνο στο να τά καταστρέψουν καί
παραλείπουν άπό εντροπή να καταγγείλουν τό συμβάν.
Μ’ αύτό όμως δεν κάμνουν τίποτε άλλο παρά προστατεύουν τούς άχρείους
διαφθορείς, μέ τήν σιωπή καί ανοχή τους.
'Η μάχη κατά των πανισχύρων πορνογράφων θά χρειασθή πολύ χρόνο καί
μεγάλη υπομονή καί επιμονή γιά νά κερδισθή καί κανένας Νόμος δεν μπορεί νά
έξασφαλίση μιά ταχεία νίκη. 'Η 'Ομοσπονδιακή Νομοθεσία δεν μπορεί ν’ άνακόψη
τήν πορνογραφική δραστηριότητα στις διάφορες Πολιτείες, χωρίς τήν έντονη δράσι
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Ρίξτε μιά ματιά γύρω σας. Θά παρατηρήσετε 8τι οί διάφορες ’Αστικές Λέ
σχες έχουν κηρύξει μιά έκστρατεία κατά τών πωλητών άσέμνων εικόνων καί εντύ
πων, πέριξ τών Σχολείων, σέ καταστήματα ζαχαρωτών, στά περίπτερα καί σ’ άλλα
μέρη. Λάβετε μέρος σ’ αύτή τή μάχη καί βοηθήστε όλοι σας νά έξοντώσουμε αύτό
τό κοινωνικό μίασμα καί καρκίνωμα.
Καλεϊσθε νά βοηθήσετε καί νά παράσχετε άμέριστο τήν ύποστήριξίν σας στον
άγώνα αύτόν υπέρ της σωτηρίας τών παιδιών μας, της αύριανής γενεάς μας.
Καλεϊσθε νά βοηθήσετε καί νά παράσχητε άμέριστο τή συνδρομή σας γιά ν’
άποτρέψουμε τούς άσυνειδήτους καί άχρείους έκμεταλλευτάς άπό τό νά διοχετεύουν
τό θανατηφόρο δηλητήριο της διαφθοράς στις ψυχές καί στο πνεύμα τών παιδιών μας.
Τελικά φροντίστε νά λάβουν τά παιδιά σας, μιά σαφή, ύγιά καί συνειδητή
διαπαιδαγώγησι πάνω στο σεξουαλικό θέμα, ώστε νά μπορούν ν’ άντιμετωπίζουν
τον κάθε άγύρτη πού μέ τά βρωμερά έντυπα καί τις αισχρές εικόνες, δηλητηριάζει
τήν ψυχή καί τό πνεύμα αύτών έκμεταλλευόμενος τήν άθωότητα, αφέλεια καί άγνοιά τους.
Πράττοντες αύτό, νά εΐσθε βέβαιοι ότι προσφέρετε μιά σημαντική βοήθεια
νά κάνουμε ένα σοβαρό βήμα προς τά έμπρός κατά τών σκοτεινών καί ύποπτων δυ
νάμεων τής έξαχρειώσεως, τής διαφθοράς καί τής άποσυνθέσεως, πού σήμερα απει
λούν νά καταπνίξουν τή μέλλουσα γενεά μας.
ΟΔΗΓΙΕΣ Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ ΓΙΑ Τ Ο Υ Σ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε πολύ τούζ ποδηλάταξ, διότι συνήθως είναι νέοι καί δέν γνωρίζουν
τού; κινδύνου; πού διατρέχουν οί ίδιοι, άλλα καί τό κακό, πού μπορούν νά
κάμουν εί; τά αυτοκίνητα προκαλοΰντε; συγκρούσεις καί δυστυχήματα.
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I.
II.
III.
IV.

Ε Ισαγωγικαί παρατηρήσεις.
Π οιοι χαρακτηρίζονται ώς Ανήλικοι, υπό την Ισχύν τοΰ Κ ώ δικος.
‘Α νήλικοι Π.Ν. κ α ί Ρ.Δ. Κ αινοτομ ίαι τοΰ νέο η Κ ώδικος.
Σ υμ περάσματα εκ τής ‘Ε γκληματολογίας.

** *
I. ΕΙσαγωγικαί τινές παρατηρήσεις.
'Ως εις προηγούμενον τεύχος των ’Αστυνομικών Χρονικών μάς έδόθη εύκαιρία νά τονίσωμεν (σελ. 6656 τοΰ παρόντος), αί πλεϊσται τών συγχρόνων νομοθε
σιών, α’ίτινες διέπονται ύπό τών πεφωτισμένων καί φιλελευθέρων της εποχής
άρχών, υιοθετούν, όσον άφορά τους έγκληματίας καί τήν ποινικήν αυτών μεταχείρισιν, τάς άρχάς τής Μέσης Σχολής, ήτις έλαβε τό όνομα τοΰτο, ώς άκολουθοΰσα
ένδιάμεσον οδόν μεταξύ Κλασσικής καί Θετικής Σχολής.
Εΐδικώτερον, έτονίσθη, ότι ή Μέση Σχολή δεν ένδιαφέρεται μόνον μέ τήν
πράξιν (πράγμα άποτελοϋν τό άποκλειστικόν ένδιαφέρον τής Κλασσικής Σχολής),
ούτε πάλιν μέ τον δράστην καί μόνον μέ αυτόν (ώς συμβαίνει μέ τήν Θετικήν Σχο
λήν)·
'Η Μέση Σχολή ένδιαφέρεται καί διά τήν τελεσθεΐσαν πράξιν καί διά τον
δράστην.
*0 Δικαστής, καλούμενος, έν τή ένασκήσει τών καθηκόντων του, ν’ άνταποκριθή προς τάς άπαιτήσεις τών άρχών τής Μέσης Σχολής, προκειμένου νά έπιβάλη
ποινήν ή νά καταγνώση μέτρον τι άσφαλείας, δέν θά λάβη ύπ’ οψιν του μόνον τό
τελεσθέν έγκλημα, άλλά, χωρών έτι περαιτέρω, θά έξετάση καί τις ό τελέσας
τούτο. Θά προσπαθήση δηλ. νά έξακριβώση πώς καί διατί ό ύπό κρίσιν έγκλημα
τίας παρεβίασε τούς ύπό τής πολιτείας θεσπισθέντας κανόνας δικαίου, ποιοι λό
γοι τον έξηνάγκασαν νά έγκληματίση.
Τούτων, ούτως έχόντων, καθίσταται οφθαλμοφανές, ότι ή διάκρισις τών έγκληματιών, κατά τάς διαφόρους νομοθεσίας τάς διεπομένας άπό τάς άρχάς τής
Μέσης Σχολής, εις πλείονας τής μιάς κατηγορίας, είναι άναπόφευκτος. Τούτο συμ
βαίνει καί πράγματι. Ή Μέση Σχολή διακρίνει πολλάς κατηγορίας έγκληματιών,
κατ’ άντίθεσιν προς τήν Κλασσικήν τοιαύτην, ήτις, πέραν τών παραφρόνων καί
παίδων, διακρίνει μόνον κοινούς έγκληματίας.
Ό Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ, μέ βάσιν πάντοτε τάς άρχάς τής Μέσης Σχο
λής, τήν ιδέαν δηλ. τής έξατομικεύσεως τής ποινής, ύπό τήν νέαν τού όρου έννοιαν,
ήτοι τής έξατομικεύσεως τών εις τον δράστην τού συγκεκριμένου έγκλήματος έπιβαλλομένων μέτρων, διά τής προσαρμογής των προς τήν προσωπικότητα καί ψυ
χικήν αύτοΰ άτομικότητα, διακρίνει τάς κάτωθι κατηγορίας έγκληματιών: α) κοι
νούς, β) άνηλίκους, γ ) άκαταλογίστους, δ) ήλαττωμένης ίκανότητος προς κα
ταλογισμόν, ε) καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα στ) άλκοολικούς καί τοξικομανείς
καί ζ) φυγοπόνους καί ρέποντας προς άτακτον βίον. Πάντως ούτοι, άπολαμβάνουσιν, ώς είκός, ίδιαζούσης έκάστοτε μεταχειρίσεως.
Κατωτέρω γίνεται λόγος περί τών άνηλίκων έγκληματιών. Βεβαίως, πλήρης
άνάπτυξις τοΰ Ποινικού Δικαίου τών άνηλίκων, ούτε δυνατή οΰτε καί εύκολος εΐ-
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ναι. Δι’ δ καί έπισημαίνονται εκείνα τά ζητήματα, άτινα παρουσιάζουν κυρίως
αστυνομικόν ένδιαφέρον. Τονίζεται έπίσης κατ’ άρχήν, οτι ή ιδέα της έξατομικεύσεως της ποινής, ήτις καί άποτελεΐ θεμελιώδη άρχήν των συγχρόνων δικαίων,
ευρε πλήρη πρακτικήν εφαρμογήν καί ένσάρκωσιν, εις τό δίκαιον των άνηλίκων
τοϋ Ελληνικού Ποινικού Κωδικός. Ό Ελληνικός Κώδιξ, πρωτοπόρος ΐσως έπί
τοϋ άντικειμένου, άφιεροΐ σειράν ολόκληρον διατάξεων (άρθρα 121—133) προς
άντιμετώπισιν των άνηλίκων εγκληματιών.
Καί ήδη εις τά καθ’ έκαστον.
II. Ποιοι χαρακτηρίζονται ώ ς ανήλικοι, ύπό τήν ίσχύν τοϋ Κωδικός.
'Υπό τον δρον άνήλικοι, κατά τον 'Ελληνικόν Ποινικόν Κώδικα, νοούνται οί
ήλικίας 7 μέχρι καί 17 έτών, ώς ρητώς τοϋτο τονίζεται ύπό τοΰ άρθρου 121 § 1
αύτοϋ. Καί οί μέν είσελθόντες εις. τό 7ον έτος, ούχί όμως καί είς τό 13ον, ονομάζον
ται παΐδες (infantes), οί δέ άγοντες ήλικίαν άπό τοϋ 13ου μέχρι τοΰ 17ου έτους
συμπεπληρωμένου ονομάζονται έφηβαι (impumperes) f1). Τέλος οί έχοντες συμπεπληρωμένον τό 17ον έτος της ήλικίας των μέχρι καί τοϋ 21ου καλοΰνται
έγκληματίαι μετεφηβικής ήλικίας. Νομίζομεν, οτι καί οί τελευταίοι ούτοι δέον
νά συγκαταλέγωνται μεταξύ των άνηλίκων, ύπαγόμενοι εις τήν κατηγορίαν αυτών,
διότι ναι μέν, ώς κατωτέρω εκτίθεται, έγκληματοΰντες, ύποβάλλονται εις ποινήν
καί ούχί είς σωφρονιστικά μέτρα, ώς συμβαίνει μέ τούς εφήβους, πάντως δμως
ή ποινική αύτών μεταχείρισις είναι ΐδιάζουσα, άφοΰ έν ούδεμιά περιπτώσει έξομοιοϋνται πλήρως καί άπό πάσης άπόψεως μέ τούς ενήλικας έγκληματίας.
III. ’Α νήλικοι Π. Ν. και Ρ . Δ . —Κ αινοτομίαι τοΰ νέου Κώδικος.
'Ο καταργηθείς Π.Ν. τοΰ 1833 διέκρινε καί αύτός, διά τών άρθρων του
82—85, παΐδας καί έφήβους. Παΐδες ήσαν οί μέχρι τοΰ 10ου έτους, έφηβοι δέ οί
άγοντες ήλικίαν 10—14 έτών. Οί πρώτοι ήσαν ποινικώς άνεύθυνοι εις πάσαν περίπτωσιν. Οί έφηβοι έφ’ όσον ήθελε κριθή, οτι ένήργησαν μετά διακρίσεως έτιμωροΰντο μέ ποινήν ήλαττωμένην, άλλως είς ούδεμίαν ύπεβάλλοντο ποινήν (2).
Κατά ταΰτα επομένως, κατά τον Π.Ν., διά τήν μεταξύ τοΰ 10ου καί 14ου
έτους ήλικίαν, δέν καθιεροΰντο άπολύτως ούτε τό καταλαγιστόν ούτε τό άκαταλόγιστον τών πράξεων, άλλ’ έξητάζετο αν ή διανοητική άνάπτυξις τών άνηλίκων
ήτο τοιαύτη, ώστε νά δύνανται νά ένεργώσι μετά διακρίσεως, οπότε (έν καταφατική
περιπτώσει) ύπεβάλλοντο είς ποινήν, έστω καί μειωμένην (3).
Καί τό άρχαΐον Ρωμαϊκόν Δίκαιον έκαμνε διάκρισιν είς παΐδας καί έφήβους.
Οί πρώτοι (μέχρι 7 έτών) είς ούδεμίαν ποινήν ύπεβάλλοντο. Οί impumperes, ήτοι
οί μέχρι τοΰ ΐ2ου έτους έπί θηλέων καί τοΰ 14ου έπί άρρένων, έχαρακτηρίζοντο
ώς ύπεύθυνοι, έάν έκ τής γενομένης έρεύνης άπεδεικνύετο, οτι ένήργησαν έκ
«doli vel culpae capaces».

’ Εκτός τοΰ συστήματος τούτου, τής διακρίσεως δηλ. τών άνηλίκων είς
δύο στάδια, ύφίσταται καί έτερον τοιοΰτον, καθ’ δ δέν ύπάρχει ιδιαίτερον νεανικής
ήλικίας στάδιον, άλλ’ είς πάσαν περίπτωσιν ό δικαστής εξετάζει έλευθέρως, αν ό
μέχρις ώρισμένης ήλικίας καί δή ό μέχρι του 16ου έτους άνήλικος, ένήργησε μετά
διακρίσεως είς τάς κατ’ ιδίαν περιπτώσεις ή οχι (avec ou sans discernement).
Έ ν καταφατική περιπτώσει ό ένοχος ύποβάλλεται είς ποινήν μειωμένην δμως, έ(1) Ή σχετική διάταξις έχει ώς έξης : « ’Ανήλικοι, ύπό τήν έννοιαν τοϋ παρόντος κεφαλαί
ου, θεωρούνται οί άγοντες ήλικίαν άπό τοϋ 7ου μέχρι τοΰ 17ου έτους συμπεπληρωμένου. Έ κ
τούτων οί μέχρι τοΰ 12ου έτους συμπεπληρωμένου ονομάζονται παΐδες, οί δέ λοιποί έφηβοι».
(2) ’Ίδε πλείονα είς Τούση—Γεωργίου «Ποινικός Κώδιξ» 1958 σελ. 278.
(δ) Τό τυπικόν τοϋτο κριτήριον διετήρει καί ό νόμος 5098 τοΰ 1931, ώς καί έν τη εισηγη
τική εκθέσει τοϋ Ποιν. Κώδικος διαλαμβάνεται (Είσηγ. έκθεσις III στοιχ. Η περ. 2).
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κείνης, ήτις καταγιγνώσκεται εις τούς ενήλικας. Τούτο, άπηρχαιωμένον ον, δεν
άκολουθεΐται άπό τάς νεωτέρας νομοθεσίας (1).
'Ο νέος Κώδιξ κατά τούτο συμφωνεί προς τε τό Ρ.Δ. καί τον Π.Ν. "Οτι
καί αύτός θέτει εν δριον ηλικίας (το 12ον έτος), κάτω τού οποίου τον άνήλικον, τον
τελέσαντα ποινικώς άξιόλογον άδικοπραγίαν, θεωρεί ώς ποινικώς άνεύθυνον καί δέν
τιμωρεί. Τούτο, διότι, δπως έτονίσθη, δέν είναι δυνατόν νά δεχθώμεν, δτι ό άν
θρωπος της ήλικίας ταύτης είναι εις θέσιν ν’ άντιληφθή τήν ευθύνην των πράξεών
του. ’Αλλά καί αν παρουσιασθή περίπτωσίς τις τοιαύτη, θ’ άποτελη σπανίαν τού
κανόνος έξαίρεσιν, δέν είναι δέ δίκαιον αΰτη ν’ άνατρέψη μίαν άναμφισβήτητον
πραγματικότητα. 'Ο άγων έπομένως τήν π α ι δ ι κ ή ν ήλικίαν, ώς μή έχων
τό άπαιτούμενον μέτρον πνευματικής ώριμότητος, δέν δύναται νά θεωρηθή υπεύ
θυνος διά τάς πράξεις του.
Τό δριον της παιδικής άνηλικότητος 6 Κώδιξ άναβιβάζει εις τό 12ον έτος,
διότι, ώς έκ τής κοινής πείρας βεβαιοΰται καί μετά τό ΙΟον έτος, ή πνευματική
άνάπτυξις τού παιδιού είναι τόσον έλλιπής, ώστε ν’ άποκλείηται άπολύτως ό κατα
λογισμός τής παρ’ αύτοΰ διαπραχθείσης άξιοποίνου πράξεως. Οΰτω, α ί π α ΐ δ ε ς
ΰ π ό τ ή ν ί σ χ ύ ν τ ο ύ Π. Κ. ε ι ς π ά σ α ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν ε ί ν α ι π ο ι ν ι κ ώ ς ά ν ε ύ θ υ ν ο ι , τού νόμου δεχομένου δτι ούτοι δέν είναι ικανοί προς
καταλογισμόν (άρθρον 126 § Π.Κ.) (2)
Διαφέρει δμως ό νέος Κώδιξ άπό τό Ρ.Δ. καί τον Π.Ν., ώς καί τον Code
penale, κατά τό δτι άνεβίβασε τό δριον τού σχετικού άνευθύνου άπό τού 14ου
έτους εις τό 17ον έτος συμπεπληρωμένον καί κατήργησε τον δρον τής διακρίσεως.
’Επί τού τελευταίου τούτου σημείου ό Κώδιξ ήμών ήκολούθησε τήν ΰπό τού Ε λ 
βετικού Ποινικού Κώδικος τού 1937 καί ΰπό τής Γαλλικής ordonnance rela
tive a l’entance delinquante τής 2-2-1945, τεθείσης εις ίσχύν τήν 1-10-1945,
καθιερωθεΐσαν καί ύπό τής επιστήμης ύποστηριζομένην λύσιν (3) (4).
' Η κατάργησις τής διακρίσεως οφείλεται κυρίως εις τήν ά ο ρ ι σ τ ί α ν τού
δ ρ ο υ. Διότι ή άοριστία αΰτη δέν παρέχει θετικήν βάσιν εις τον δικαστήν προς
κρίσιν περί ΰπάρξεως ή μή, παρά τώ πράττοντι, καταλογισμού. Τούτο συνάγεται
καί έκ τής πληθύος καί ποικιλίας τών δοθεισών εις τον δρον έρμηνειών. ’Αλλά καί
άπό άλλης άπόψεως κατακρίνεται τό έν λόγω τυπικόν κριτήριον. 'Η άπό μέρους
τών διαφόρων δικαστηρίων, κατά διάφορον τρόπον (εύρύτερον ή στενώτερον) έρμηνεία τής «διακρίσεως» άγει εις άνεπιεική καί άπαράδεκτα συμπεράσματα, διά
τό δίκαιον.
’Εν τούτοις ύπό τινων νομοθετημάτων (οδτω λ.χ. ό Γαλλικός νόμος τής
22-7-1912, (5) γίνεται λόγος περί διακρίσεως, ώς προς τούς έφηβους 13—18
έτών, καί τούτο διότι έθεωρήθη ώς υπερβολή ή κατάργησις τής έρεύνης αύτής,
ώς επίσης καί ή άντικατάστασις τών ποινών διά μέτρων άγωγής.
Έρωτάται ήδη· ή υίοθέτησις τών νέων άρχών ώς πρός τήν άντιμετώπισιν
τού δλου θέματος τών άνηλίκων έγκληματιών καί ή κατάργησις τής διακρίσεως,
είναι ορθή; 'Η άπάντησις είναι οπωσδήποτε ναί, ώς τούτο συνάγεται ίδίαέκ τών πο(1) Οΰτω ό Code p6nal τοϋ 1810, δστις άναβιβάζει τό δριον της ποινικής άνηλικότητοε
είς τό 16ον έτος. (”Ιδε περί τούτου είς R. Vouin MANUEL DE DROIT CRIMINEL 1955 §
327. Κατ’ αυτόν tiLe Code penal de 1810 fixait a seize ans Γ 4ge de la majorit6 p6nal II pre.
crivait au juge de e udre k P 6gard du mineur de seize ans estime coupable, une question
speciale, dite question de discernement.
(2) Ή σχετική διάταξις έχει ώς έξης : «'Η παρά παιδός τελεσθεϊσα άξιόποινος πραξις
δέν καταλογίζεται είς αυτόν, έφαρμοζομένων μόνον αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων».
(3) "Ιδε Εισηγητικήν έκθεσιν συνοδεύουσαν τόν Κώδικα op cit.
(4) "Ιδε R. Vouin op cit. Κατ’ αυτόν τό χαρακτηριστικόν της ordonnance είναι sp6cialisation plus pouss6e de la iuridiction et auppression de la question de discernement.
(5) "Ιδε R. Vouin op cit.

Οί ανήλικοι έγκληματίαι

6953

ρισμάτων της έγκληματολογίας, περί ών γίνεται λόγος άμέσως κατωτέρω.
ΓΙ αρά τ α ϋ τ α ό μ ω ς ή κ α τ ά τ ρ ό π ο ν ά π ό λ υ τ ο ν κ α ί ά ν ε υ
ο ύ δ ε μ ι ά ς έ π ι φ υ λ ά ξ ε ω ς π α ρ α μ έ ρ ισ ις τής δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς εί
ν α ι φ ρ ο ν ο ύ μ ε ν ύ π ε ρ β ο λ ι κ ή . Διότι, ύπό την ΐσχύν των νομοθετημάτων
εκείνων, καθ’ ά παρέχεται ή ευχέρεια εις τον δικαστήν νά έξετάση αν ό άνήλικος ένήργησε μετά διακρίσεως ή όχι δεν διαφεύγουν του ποινικού κολασμού νεα
ροί έγκληματίαι, τελοΰντες όμως εγκλήματα σκληρά καί κατά τρόπον άπάνθρωπον,
προς γενικήν ίκανοποίησιν τού λαϊκού περί δικαίου συναισθήματος, όπερ εις τάς
περιστάσεις αύτάς καί όρθώς, άξιοι τιμωρίαν καί ούχί σωφρονιστικήν άγωγήν,
ώς ήδη συμβαίνει. 'Ως λ.χ. μέ τον νεαρόν εγκληματίαν Κ ώ νσταν τό ειδεχθές
έγκλημα τού οποίου συνετάραξε τό πανελλήλιον καί ό όποιος όμως, επί τη βά
σει των διατάξεων τού νέου δικαίου μας, θά παρέμενεν εντελώς άτιμώρητος, έάν
ή ύπόθεσις δεν έξεδικάζετο μετά τήν συμπλήρωσιν τού 17ου έτους της ήλικίας
τού περί οδ ό λόγος έγκληματίου, όστις έτέλεσε τό έγκλημά τού, κατά τό στάδιον
της εφηβικής αυτού ήλικίας. Διότι, κατά τό άρθρον 130 τού Π.Κ., όταν ανήλικος,
άγων κατά τον χρόνον τής τελέσεως τής πράξεως τήν εφηβικήν αύτοΰ ήλικίαν,
είσάγεται εις δίκην μετά τήν συμπλήρωσιν τού 17ου έτους, τό δικαστήριον δύναται (ύπό προϋποθέσεις κ .λ.π .) νά καταγνώση κατ’ αύτοΰ ποινήν ήλαττωμένην
καί ούχί περιορισμόν εντός σωφρονιστικού καταστήματος. Διά τής διατάξεως ταύτης τό κακόν μετριάζεται οπωσδήποτε, δεν διαφεύγουν δέ τού ποινικού κολα
σμού ειδεχθείς καί στυγεροί έγκληματίαι, ΐκανοποιουμένου έν τινι μέτρω τού
λαϊκού περί δικαίου συναισθήματος.
Έλέχθη άνωτέρω ότι οί παϊδες (οί άγοντες ήλικίαν 7 — 12 έτών άνήλικοι) είναι, ύπό τήν ΐσχύν τού Κωδικός, άνεύθυνοι ποινικώς, εις πάσαν περίπτωσιν.
Άντιθέτως οί έφηβοι (12—17 έτών) εύθύνονται πάντοτε ποινικώς, μέ τήν δια
φοράν, ότι ή κατ’ αύτών κύρωσις διά τάς διαπραττομένας ποινικώς άξιολόγους
άδικοπραγίας των δέν είναι ή ποινή, αλλά μέτρα άναμορφωτικά ή θεραπευτικά
ή καί ποινικός σωφρονισμός. 'Ο δικαστής δηλ., ύπό τήν ΐσχύν τού νέου Κώδικος,
δέν έξετάζει αν ό ποινικώς ύπεύθυνος άνήλικος ένήργησεν ή όχι μετά διακρίσεως,
ίνα έν συνεχεία έπιβάλη κατ’ αυτού ποινήν, έστω καί μειωμένην, άλλ’ ένδιαφέρεται
νά κρίνη, έν όψει τών περιστάσεων ύπό τάς οποίας έτελέσθη ή πράξις καί τής
όλης προσωπικότετος αύτοΰ, αν είναι αναγκαίος ό ποινικός σωφρονισμός τοΰ άνηλίκου έγκληματίου διά τήν συγκράτησιν αύτοΰ άπό τής τελέσεως νέων έγκλημάτων ή μήπως άρκοΰν άναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα (-1). Έ ν τή πρώτη
περιπτώσει καταδικάζει αύτόν εις περιορισμόν εντός σωφρονιστικού καταστή
ματος, κατά τό σύστημα τής σχετικώς άορίστου ποινής (άρθρον 127 § 1 Π.Κ.).
“Αλλως ύποβάλλεται εις τά κατά τά άρθρα 122 καί 123 Π.Κ. άναμορφωτικά ή
θεραπευτικά μέτρα, εις τά όποια καί οί παϊδες. Όθεν, ύπό τού συχρόνου δικαστού, ώς προς τούς έφήβους δέν τίθεται ζήτημα καταλογισμού ή μή τής πράξεως,
άλλά ζήτημα προσφόρου ή μή τών άναμορφωτικών, θεραπευτικών ή σωφρονιστι
κών μέτρων, προς συγκράτησιν αύτών άπό τής τελέσεως νέων αξιοποίνων πρά
ξεως (2).
ΙΥ. Συμπεράσματα έκ της Έ γκληματολογίας.
Εκ πάντων τών άνωτέρω συνάζεται ότι ό Κώδιξ, ώς προς τό κεφαλαιώδες
θέμα τής άντιμετωπίσεως τών άνηλίκων έγκληματιών, ακολουθεί τήν ύπό τών
νεωτέρων νομοθεσιών καθιερωθεΐσαν λύσιν, καθ’ ήν προσήκει μεγαλυτέρα άπασχολησις τού νομοθέτου καί τού δικαστοΰ μέ τον έγκληματίαν κ α ί. ούχί μέ τό
έγκλημα. Δι’ δ καί έπιβάλλεται κατά τών παίδων καί εφήβων ούχί ποινή, άλλ’
(1) ”1δε Εισηγητικήν εκθεσιν συνοδεύουσαν τον Κώδικα op cit.
(2) ’Ίδε σχετικώς Χωραφα Ποιν. Δίκαιον 1956 σελ. 277.
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άγωγή καί περίθαλψις, άκολουθουμένου επί τούτου τοϋ Άγγλοαμερικανικοΰ συ
στήματος, διά τοϋ όποιου άπεκλείσθη, τό πρώτον ή επιβολή ποινής.
Έ π ί τοϋ σημείου τούτου τό νέον δίκαιον άνταποκρίνεται έν πολλοΐς προς
τά έγκληματολογικά δεδομένα. Είδικώτερον κατά τήν Εγκληματολογίαν παρομοία
ποινική μεταχείρισις άνηλίκου καί ένήλικος δεν είναι δικαία, τοϋ άνηλίκου μή
δντος έν σμικρογραφία ένήλικος (1).
'Η άτομική ψυχολογία διδάσκει, ότι αί ψυχικαί καί σωματικαί ιδιότητες
τοϋ άνηλίκου είναι ιδιόρρυθμοι καί εντελώς διάφοροι τών τοιούτων τών ενηλίκων.
'Ο άνήλικος διαπράττει έγκλημα μή κινούμενος έξ έγκληματικών ένστι
κτων καί παθολογικής διαστροφής, άλλ’ έξ άλλων λόγων, ώς έκ κακής οικογε
νειακής άνατροφής καί άγωγής.
Ή υλική καί ηθική έγκατάλειψις τών άνηλίκων, άπό τούς φυσικούς προστάτας των, άποτελεΐ σπουδαΐον παράγοντα τοϋ εγκλήματος έν νεαρά ήλικία. ’Άλλοτε
πάλιν τό παράδειγμα κακών καί άναξίων γονέων, οίτινες ζώσιν έν έξαχρειώσει
καί άνηθηκότητι, συντελούν τά μέγιστα εις τήν ύπό τών τέκνων των διάπραξιν
Ιγκλημάτων. Τοΰτο συμβαίνει λ.χ. μέ τά τέκνα τών διεζευγμένων, άλκοολικών,
τοξικομανών, έπαιτών καί αλητών, πορνών κ.λ.π. ώς καί μέ τά νόθα καί ορ
φανά.
’Αλλά καί τό κοινωνικόν περιβάλλον άσκεΐ δυσμενεστάτην, έπί τήν διαμόρφωσιν τοϋ άνηλίκου, έπίδρασιν. Κινηματογράφοι, θέατρα, είσοδος καί παραμονή εις
ύποπτα κέντρα (2). 'Η έλλειψις όθεν έπιβλέψεως, τό κακόν κοινωνικόν πε
ριβάλλον, έν συνδυασμώ προς τήν ψυχικήν ιδιοσυγκρασίαν τοϋ άνηλίκου, άποτελοΰν τήν αιτίαν τοϋ κακοΰ. Δι’ δ καί έπιβεβλημένη καθίσταται ή ειδική άντιμετώπισις τών έγκληματούντων άνηλίκων. Έξομοίωσίς των μέ τούς ένήλικας δέν
είναι οΰτε ορθή, ούτε καί δικαία. Τιμώρησις λ.χ. έγκαταλελειμμένου έφήβου ύπό
τών άδιαφόρων καί άναξίων γονέων του, οίτινες ενίοτε παρωθούν αύτόν εις τήν
διάπραξιν εγκλημάτων, μέ κοινάς ποινάς, κάθε άλλο παρά σύμφωνος προς τήν
λαϊκήν περί δικαίου συναίσθησιν είναι, πολλώ μάλλον αν ληφθή ύπ’ όψιν ότι καί ή
παιδική φαντασία καθιστά τοΰτον έρμαιον καί υποχείριόν της.
Έ πί τή βάσει παρομοίων σκέψεων ό νομοθέτης τοϋ νέου Κωδικός ήχθη
είς τήν άπόφασιν νά αντιμετώπιση κατά διάφορον τρόπον τούς άνηλίκους έγκληματίας μή ύποβάλλων πλέον αύτούς είς ποινήν, έστω καί άν ήθελον κρατεΐσθαι
ούτοι κεχωρισμένως.
Διότι ούδείς δύναται νά έχη αντίθετον γνώμην, 0τ: ή φυλακή άσκεΐ δυσμενε
στάτην έπ’ αυτών έπίδρασιν. Κατ’ αύτόν τον τρόπον ούτοι συντρίβονται ηθικώς,
αισθάνονται δηλ. έν ψυχικόν τραύμα, μέ άποτέλεσμα νά μισήσουν τήν κοινω
νίαν καί νά έξεγείρωνται ένίοτε κατ’ αύτής, μέ δεινά βεβαίως έπακόλουθα, διά
τε τούς ίδιους καί τό κοινωνικόν σύνολον.
’Ανήλικος έξερχόμενος τών σιδηροφράκτων φυλακών θά στραφή έκ νέου κατά
τών, κατά τήν γνώμην του, έχθρών αύτοΰ, οί όποιοι τοϋ έστέρησαν δ,τι πολυτιμώτερον υπάρχει είς τον κόσμον, τήν έλευθερίαν.
Άντιθέτως, λαμβανομένου ύπ’ οψιν οτι κατά τά δεδομένα τής ψυχολογίας,
ούτος άποτελεΐ προσωπικότητα εύρισκομένην είσέτι έν τή διαπράξει της, ύπάρχει
ού μόνον πιθανότης, άλλά καί βεβαιότης, ότι ούτος διά καταλλήλου μεταχειρίσεως, δύναται νά όδηγηθή είς κανονικόν κοινωνικόν βίον καί ν’ άποβή τίμιος καί
ωφέλιμος διά τήν κοινωνίαν άνθρωπος.
Καθήκον 6θεν τής πολιτείας έπιτάσσει, όπως αΰτη, ού μόνον έκ λόγους ήθι(1) "Ιδε λεπτομέρειας είς Γαρδίκα Εγκληματολογία, 1948 Β σελ. 287 καί έπ. Ποιν. Χρο
νικά Τόμος Α' σελ. 212 έπ.
(2) "Ιδε σχετικό»; Ίω . Παπαζαχαρίου. Οί άνήλικοι έγκηματίαι κατά τά παρ’ ήμϊν καί άλλαχοϋ κρατούντα, τεύχη Α' (1932) Β (1934) καί μελέτην τού ίδιου είς Ποινικά Χρονικά τόμος
Γ σελ. 281 έπ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ (,)
-Ο

ΠΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ -

Ό 'Αριστοτέλης έκάλυψε μέ το εκπληκτικό έπιστημονικό βάθος καί πλάτος
του όλους τούς τομείς τοϋ επιστητού καί—πράγμα παράξενο— έ'θρεψε καί τούς δύο
φιλοσοφικούς κόσμους: τον ιδεαλισμό καί τόν ύλισμό. Γεννήθηκε στα Στάγειρα της
Χαλκιδικής τό 384 καί πέθανε τό 322 π.Χ. 'Ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν για
τρός στα ’Ανάκτορα τοΰ βασιλιά Άμύντα τού Γ' (παππού τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου)
καί καταγόταν άπό τό γένος των Άσκληπιάδων όπως επίσης καί ή μητέρα του
Φαιστίς.
Σέ ηλικία 17 έτών, τό 368, μπήκε στήν ’Ακαδημία τοϋ Πλάτωνος όπου παρέμεινε 20 ολόκληρα χρόνια. Μετά τό θάνατο
τοΰ μεγάλου διδασκάλου, τό 384, περιώδευσε
τήν Τρωάδα καί τήν Μυτιλήνη έπί τρία χρόνια
καί τό 342 προσεκλήθη άπό τό βασιλιά Φίλιπ
πο στά ’Ανάκτορα τής Πέλλας γιά δάσκαλος
τοΰ γυιοΰ του ’Αλεξάνδρου. ’Εκεί παρέμεινε 6
χρόνια. Τό 335 ξαναγύρισε στην ’Αθήνα καί 'ί
δρυσε τό Λύκειο (άφιερωμένο στον Λύκειο ’Α
πόλλωνα) μεταξύ Λυκαβηττού καί Ίλισοΰ. Ή
Σχολή του είχε μία μεγάλη στοά μέσα στον ο
ποία δίδασκε περπατώντας μέ τούς μαθητές
του, γι’ αύτό ώνομάστηκε « Π ε ρ ι π α τ η τ ι κ ή». Τό 323, όταν αναγγέλθηκε ό θάνατος τοΰ
Μ. ’Αλεξάνδρου, άρχισε έναντίον του πολιτικός
διωγμός καί άναγκάσθηκε νά καταφύγη στήν
πατρίδα τής μητέρας του Χαλκίδα, όπου πέ
θανε άπό καρκίνο τοΰ στομάχου, κατ’ άλλους
δέ αύτοκτόνησε στον Ευριππο μη μπορώντας
νά έξηγήση τό φαινόμενο τής παλίρροιας.
Ό ’Αριστοτέλης ύπήρξε ό πιο καθολικός νοΰς τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος.
ΤΗταν, μέ τη βαθεΐα έννοια τής λέξεως, ένας εγκυκλοπαιδιστής. Δέν άσχολήθηκε
(1) Άναδημοσίευσις άπό τό περιοδικόν «Πειραίκή—Πατραϊκή», τ. Αύγουστον 1958.

κοΰ συναισθήματος, άλλά καί δημοσίου συμφέροντος, έπιδιώκη, άντί νά τιμωρή
τούς άνηλίκους, νά τούς έπαναφέρη εις τόν εύθεΐαν οδόν τοΰ έντιμου βίου, ίνα
καί αύτοί άποβοΰν ουτω χρήσιμα τής κοινωνίας μέλη. Τούτο όμως, έπαναλαμβάνομεν, δέν έπιτυγχάνεται διά τής ποινής, άλλά διά τής άγωγής. Δι’ δ καί οί άνήλικοι έγκληματίαι δέν ύποβάλλονται πλέον εις κοινάς ποινάς, διά τάς τελουμένας
ύπ’ αύτών ποινικώς άξιολόγους άδικοπραγίας, άλλ’ εις θεραπευτικά, άναμορφωτικά
καί σωφρονιστικά μέτρα. Ποια δέ ταΰτα κ.λ.π., θά άποτελέση άντικείμενον ιδίας
μελέτης, μας προσεχώς δημοσιευθησομένης εις τά ’Αστυνομικά Χρονικά.
Δ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ
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απλώς, άλλα ύπήρξεν αύθεντία στή φιλοσοφία,· στήν ιστορία, στα μαθηματικά,
στήν άστρονομία, στή φυσική, στή χημεία, στή ζωολογία, στήν φυσιο/^ογία, στη
βοτανική, στήν ιατρική, στήν ποιητική τέχνη, στήν κοινωνιολογία. Είσήγαγε στή
φιλοσοφία καί στήν επιστήμη ορούς πού παρέμειναν άμετάβλητοι καί χρησιμο
ποιούνται καί σήμερα άπό τούς φιλοσόφους καί έπιστήμονας, όπως: όλη, μορφή,
δύναμις, ενέργεια, εντελέχεια, συλλογισμός, κατηγορία, κλπ. ’Έγραψε περί τα 400
συγγράμματα, τά όποια χωρίζονται σέ 9 κατηγορίες: 1) τα Λογικά, 2) τα Φυ
σικά, 3) τά Βιολογικά, 4) τά Ψυχολογικά, 5) τά Μεταφυσικά, 6) τά ’ Ηθικά,
7) τά Πολιτικά, 8) τά Τεχνολογικά (ρητορική, ποιητική), 9) τά Προβλήματα.
Τό Σύμπαν, ό κόσμος, ή γύρω του ζωντανή πραγματικότητα δεν μπορούσε ν’
άφίσουν τον γίγαντα αυτό της σκέψης προσκολλημένο στον κόσμο των ιδεών
τού Πλάτωνα. 'Η καταπληκτική πνευματική του εύφορία τον ώδήγησε στή ρι
ζική άπόσπασή του άπό τίς Πλατωνικές δοξασίες. Τούτο έ'γινε σέ τρία στάδια:
α) Στο διάστημα πού φοιτούσε στή Σχολή τού Πλάτωνα (368—348) είναι από
λυτα πλατωνικός καί άσπάζεται τήν περί ιδεών θεωρία τού διδασκάλου του, β)
348—335 άπομακρύνεται προοδευτικά άπό τή διδασκαλία τού Πλάτωνα καί γ)
335.—322 άπσχωρίζεται τελειωτικά άπό τίς θεωρίες τού διδασκάλου του καί συγ
κροτεί δική του κοσμοθεωρία. Στήν περίοδο αυτή στρέφει τό βλέμμα του όχι
προς τά ούράνια άλλά προς τό «ένυλον είδος», προς τό ιδανικόν πού βρίσκεται
μέσα στήν όλη. Μεταβάλλει τήν υπερβατική πλατωνική ιδέα σέ άμεσο παρόν. ’Α
πό τούς ουρανούς τήν κατεβάζει καί τήν τοποθετεί μέσα στά όντα καί τήν ονο
μάζει «είδος». Ή μετατροπή τής ιδέας σέ είδος πήρε πρωτεύουσα όντολογική
θέση.
"Οπως ό Σωκράτης καί ό Πλάτων, έτσι καί ό ’Αριστοτέλης βλέπει τή φι
λοσοφία σάν μέσο νά κατακτήσουμε τή σοφία. Στον άνθρωπο προηγείται ό θαυ
μασμός, ή περιέργεια, ή άπορία πού κάνουν ώστε νά νοιώση τήν άγνοια του. Ή
διαπίστωση τής άγνοιας ωθεί προς μάθηση. «Διό γάρ τό θαυμάζειν οί άνθρωποι...
ήρξαντο φιλοσοφείν... ό δ’ άπορών καί θαυμάζων οίεται άγνοεΐν...» (Διότι οί
άνθρωποι παρακινούμενοι άπό τό θαυμασμό άρχισαν νά φιλοσοφούν... έκείνος δέ
πού άπορεΐ καί θαυμάζει διαπιστώνει τήν άγνοιά του...) Τό «φιλοσοφείν» λοιπόν,
ξεκινώντας άπό τήν άπορία προχωρεί προς τό «είδέναι», προς τή γνώση όχι τών
καθέκαστα οντων άλλά τών «ειδών», τών έννοιών τους. Π.χ. ό φιλόσοφος έξετάξει
τί είναι άδικία, ό ρήτορας άποδείχνει ότι αύτός έδώ, ό ώ ρ ι σ μ έ ν ο ς άνθρωπος,
είναι άδικος. ’Ενώ ό φιλόσοφος εξετάζει τί είναι τυραννία, ό ρήτορας άναλύει
τί πράγμα είναι ό τύραννος. Ή θεώρηση τού κόσμου διά μέσου τών ειδών, πρέ
πει νά είναι φυσική καί καθολική. 'Π φιλοσοφία, λέγει, είναι ή έ'ρευνα τών πρώ
των άρχών καί αιτιών. Τά πρώτα αίτια, οί πρώτες άρχές, διά τά μέν χωριστά όν
τα είναι τά είδη, (οί έ'ννοιες), διά δέ τό σύμπαν τό «καθαρό είδος» (ό Θεός). 'Ε
πομένως ή φιλοσοφία παρουσιάζεται μέ δύο όψεις: ή μία—οί επιστήμες—εξετά
ζουν τίς αιτίες καί τίς άρχές τής συγκεκριμένης πραγματικότητας, ή άλλη—ή
θεωρητική επιστήμη—έξετάζει αύτές τούτες τίς άρχές καί τίς αιτίες, δηλαδή τά
«είδη». Συνεπώς ό φιλόσοφος πρέπει νά ξεκινά πρώτα, άπό τήν εμπειρία, νά μαθαίνη ύστερα τίς επιστήμες καί νά υψώνεται κατόπιν στή θεώρηση τών ειδών.
Τίς έννοιες ον, ουσία, άρχή, αιτία, κλπ. τίς μελετά ή θεωρητική επιστήμη, ή
«άρχική φιλοσοφία» ή «Δέσποινα τών επιστημών», όπως τήν είπαν άργότερα.
Αυτή ή άρχική φιλοσοφία είναι άνώτερη άπό τίς άλλες έπιστήμες, γιατί δέν
έχει σχέσι μέ τίς πρακτικές έφαρμογές άλλά τήν καλλιεργούμε γ ι’ αύτήν τήν ίδια,
«έαυτής ένεκεν». Ή γνώση γιά τή γνώση. Αύτή ή επιστήμη, πού είναι επί κε
φαλής τών άλλων επιστημών, χρειάζεται γιά νά έποπτεύη, νά φωτίζη άπό τού
ύψους της τούς κλάδους όλων τών άλλων επιστημών. Δηλαδή νά δίνη τίς έννοιες,
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λ.χ. των μαθηματικών, τής γεωμετρίας, τής φυσικής, τής χημείας καί ν’ άφίνη
τίς άλλες επιστήμες (τις υπηρέτριες της) ν’ άσχολοϋνται ή κάθε μία, μέ τά
επί μέρους προβλήματα. ’Ισχυρή επίδραση στήν κοσμοθεωρία του άσκησαν ό
Σωκράτης καί ό Πλάτων άπδ τή μια μεριά καί ό Δημόκριτος άπό την άλλη. Πατών
τας όμως μέ τδνα πόδι στον ιδεαλισμό τών Σωκράτη - Πλάτωνα καί μέ τό άλλο
στον υλισμό του Δημοκρίτου ΰψωσε τό δικό του τρισμέγιστο γνωσιολογικό καί
όντολογικό οικοδόμημα. Στον τομέα τών φυσικών επιστημών ό ’Αριστοτέλης
άσχολήθηκε μέ την γέννηση, άνάπτυξη καί τό θάνατο τών οργανικών όντων. Οί
βαθειές μελέτες του στή φυσιολογία τον ώδήγησαν νά έξετάση τά φυσικά φαινό
μενα καί την κοινωνική καί άτομική ζωή τών οντων σάν οργανικές λειτουργίες
στο άσταμάτητο γίγνεσθαι. Ή ζωή, λέγει, είναι κίνηση καί δύναμη μέσα στά όντα
πού ώθοϋν νά πάρουν την προκαθωρισμένη άπό τό σ κ ο π ό (τέλος) μορφή. Οί
σπόροι δίνουν την προκαθορισμένη μορφή στά φυτά. Τό σπέρμα δίνει τήν προκα
θορισμένη μορφή στον άνθρωπο καί στά ζώα. Ή μορφή καί ή όλη δέν είναι άφηρημένες έννοιες άλλά άδιάσπαστη ενότητα μέ διαφορετική όμως υπόσταση ή
κάθε μιά σέ κάθε ζωντανό ή φυσικό φαινόμενο. Αύτή είναι μιά βαθειά ρεαλι
στική άντίληψη, πού διαφέρει ριζικά μέ τήν ίδεαλιστική άποψη τοϋ Πλάτωνα. 'Ό 
λο τό Σόμπαν τείνει νά πάρη διαρκώς όλο καί μιά τέλεια μορφή, πού είναι κλει
σμένη μέσα του. Τά λουλούδια, τά έντομα, τά δένδρα, τά ζώα ό άνθρωπος ε
πίσης. Μά τέλειος συνδυασμός μορφής καί περιεχομένου, δέν μπορεί νά πραγματοποιηθή παρά μόνο στά έργα τέχνης, πού δέν αντιγράφουν άπλώς τον πραγμα
τικό κόσμο, άλλά τον βαθαίνουν καί τον εκτείνουν. 'Η άρχική αιτία κάθε ζωντα
νής λειτουργίας είναι ή ώθηση πού δέχεται άπ’ έξω, πού βάζει σέ κίνηση τίς δυ
νάμεις πού είναί κλεισμένες μέσα σ’ αύτήν. Ή ώθηση προέρχεται άπό τό λογικό
(νους), στο όποιο ό ’Αριστοτέλης στά έργα του δίνει διάφορα ονόματα: «νόηση
τής νόησης», «καθαρή νόηση», «εντελέχεια», «πρώτον κινούν», «Θεός», κλπ.
Κέντρον τής φιλοσοφίας του είναι τό λογικό πού βοηθάει νά βρίσκουμε τήν άλήθεια. Κόσμος, λέει, θά πή κίνηση. Χωρίς κίνηση δέν υπάρχει ούτε χρόνος, ού
τε χώρος, ούτε ύλη». Μέ μιά λέξη δέν ύπάρχει ζωή. Ή λογική του είναι τό πιο
ψηλό σημείο τής διδασκαλίας του. 'Η πείρα είναι θεμελιώδης προϋπόθεσις γιά
νά βρούμε μέ τήν επαγωγή τίς πρώτες άρχές. "Υστερα, διά τής άπαγωγής καί
τών συλλογισμών, μέ σειρά δηλαδή διαλεκτικών σκέψεων βγάζουμε τά μερικά
συμπεράσματα. Τή θεωρία του περί συλλογισμών τήν άναπτύσσει στο «’Όργανο»
= Λογική, πού είναι έξ ολοκλήρου άφιερωμένο στά προβλήματα τής λογικής καί
τής μεθοδολογίας. Αύτό τό όργανο αιώνες ολόκληρους άπετέλεσε τό Α καί τό Ω
τής άνθρώπινης γνώσης καί στον μεσαίωνα ήταν τό Εύαγγέλιο τής λεγομένης
Σχολαστικής Φιλοσοφίας.
Σ’ άντίθεση μέ τον Πλάτωνα πού είχε κατατάξει σέ 5 γένη τον κόσμο,
δηλαδή στο ον, τήν κίνηση, τήν στάση, τήν ταυτότητα, τήν ετερότητα, ό ’Αριστο
τέλης, στηριζόμενος στις πολλαπλές σημασίες τού ρήματος «είναι» κατέταξε σέ 10
γένη τήν ύπάρχουσα πραγματικότητα. Αυτά είναι: 1) Ο ύ σ ί α. 2) Π ο σ ό ν.
3) Π ο ι ό ν , 4) Π ρ ό ς τι . 5) Πο ύ . 6) Π ό τ ε . 7) Κ ε ΐ σ θ ε . 8) Έ χ ε ι ν
9) Π ο ι ε ί ν. 10) Π ά σ χ ε ι ν. Τά δέκα αύτά γένη τά ονομάζει «κατηγορίες».
'Όταν σκεφτόμαστε ή εξετάζουμε τά οντα, τά γεγονότα, τά φαινόμενα, τά βλέπου
με διά μέσου τών δέκα αύτών κατηγοριών. «Καθαυτά δέ είναι λέγετε όσαπερ
σημαίνει τά σχήματα τής κατηγορίας- όσαχώς γάρ λέγεται, τοσαυταχώς τό εί
ναι σημαίνει». (Σημασία όντολογική έχουν όλα εκείνα πού έκφράζονται διά τών
κατηγοριών- διότι τό «είναι» έχει τόσες σημασίες όσοι οί τρόποι πού τό έκφράζουμε). Κάθε πράγμα ή γεγονός ή άντικείμενον πού πέφτει στήν άντίληψή μας
θά τό χαρακτηρίσουμε μέ μιά άπό τίς δέκα αυτές κατηγορίες. Π. χ. αύτός έδώ
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ό άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος (ουσία). Αύτος είναι άνθρωπος μέ αρετές (ποιότης). Αύτος είναι δυο μέτρα ψηλός (ποσότης) ή είναι ψηλότερος άπό τον άλ
λο έκεΐ άνθρωπο (σχέσις). Διαχωρίζοντας ό ’Αριστοτέλης τις κατηγορίες άλλοτε
σέ δυό ομάδες καί άλλοτε σέ τρεις. 1) ο υ σ ί α , 2) π ά θ η , 3) π ρ ό ς τ ι ,
(ποιόν, ποσόν, σχέσις) προχωρεί διά των κατηγορικών προσδιορισμών, των λεκ
τικών προτάσεων καί τη λογική κρίση, στη θαυμαστή σύλληψη της «Τυπικής
Λογικής».
Εις τό «περί ψυχής» σύγγραμμά του γράφει: «"Ωστε λόγος τις αν είη (ή
ψυχή) καί είδος, άλλ’ ούχ’ ύλη . καί υποκείμενον». ("Ωστε ή ψυχή είναι κάποιος
λόγος καί οχι ύλη, υλικό υπόβαθρο). Ή ψυχή είναι εκείνη πού ώθεΐ τό σώμα ν’
άποχτήση ζωή. Δι’ αύτής θρέφεται, μεγαλώνει, παίρνει μια ώρισμένη μορφή.
Είναι ή «έντελέχεια» τό είδος μέσα στον οργανισμό. ’Έχει θρεπτική, αισθητική,
ορεκτική, κινητική ιδιότητα. "Ολες όμως αύτές είναι θνητές καί μόνο ό νους,
πού είναι ή άνωτάτη εκδήλωση τής ψυχής, είναι άθάνατρ. «Τον νουν μό
νον θύραθεν έπεισιέναι καί θεϊνον είναι μόνον». ('Ο νους μόνο εισέρχεται άπ’
έξω καί αύτό μόνο τό μέρος τοϋ άνθρώπου είναι άθάνατο). 'Ο νους δέν έχει
καμμιά σχέση μέ τις οργανικές λειτουργίες. Είναι έξω καί πάνω άπ’ αύτές, πανεπόπτης στο «μικρό κόσμο» όπως ό Θεός στον «μεγάλο κόσμο». Τον χωρίζει
στα δύο: στον παθητικό καί στον ποιητικό. 'Ο παθητικός (ύποσυνείδητο) δέχε
ται τις έξωτερικές έπιδράσεις, άπεικονίζει τα αντικείμενα, τά «φαντάσματα»
τοϋ εξωτερικού κόσμου. Οι εικόνες αύτές, ή φαντασίες, στερεώνονται καί δια
τηρούνται στήν ψυχή άπό μνήμη. 'Ο ποιητικός ύστερα νους άναλαμβάνει νά δώση
σ’ αύτή τή συσσώρευση τών παραστάσεων τις πιο ψηλές ερμηνείες (άξιώματα,
έπιστημονικές έννοιες). ’Εκείνο πού κάνει τον άνθρωπο ικανό νά ένεργεΐ είναι ή
αίσθηση, ή φαντασία καί ή νόηση. Ή συνεργασία νοϋ καί υποσυνειδήτου παράγουν
τή βούληση πού είναι έλευθέρα, άφοϋ καθοδηγείται άπό τό νοϋ, νά διαλέξη τό
καλό ή τό κακό.
Μελετώντας τά κοινωνικά προβλήματα, ό ’Αριστοτέλης, ήρθε σέ ριζική
άντίθεση μέ τό ’Ιδανικό Κράτος τοϋ Πλάτωνα καί υποστήριξε ότι δέν είναι δυ
νατόν νά νοηθή ίδιας μορφής Κράτος γιά όλες τίς εποχές καί γιά όλους τούς λαούς.
Τέλειο καθεστώς, είπε, δέν μπορεί νά ύπάρξη καί μόνο λιγώτερο ή περισσότερο
τέλειο δύναται νά έφαρμοσθή σέ άνάλογες πολιτικές καί ιστορικές συνθήκες.
Στά «Πολιτικά» του κάνει βαθύτατες κοινωνικές άναλύσεις καί παρατηρήσεις.
Στο περισπούδαστο έργο του « ’Αθηναίων Πολιτεία», πού βρέθηκε τό 1893, άπαρρίπτοντας τίς ιδέες τοϋ Πλάτωνα περί Ίδανικοΰ Κράτους, προτείνει τρεις μορ
φές κράτους σωστές ή μή σωστές: 1) τή Μοναρχία, 2) τήν ’Αριστοκρατία καί
3) τή Δημοκρατία. Κάθε μιά άπό αύτές τίς μορφές είναι καλή καί σωστή, λέ
γει, έφ’ όσον δέν θά παραβιάση τούς άπαραιτήτους όρους πού είναι χρήσιμοι γιά
τό κοινό συμφέρον. Δηλαδή ή Μοναρχία όταν έκφυλιστή σέ δεσποτεία ή τυραννία
γίνεται κακό καθεστώς. 'Η Δημοκρατία όταν μεταβληθή σέ οχλοκρατία γίνεται
επίσης άθλιο καθεστώς. Καλλίτερο πολίτευμα γιά τήν ’Αθήνα θεωρούσε τή με
τριοπαθή Δημοκρατία.
,1. ΑΠΟΣΤ.
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ΧΑΝΟΥΣΕΝ Ο Α' - ΧΑΝΟΥΣΕΝ Ο Β'
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ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ ΙΣΩΣ
ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ _______ 'ίπό τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. I. ΚΑΛΥΒΙΤΗ -------------Στο περιοδικό «Θησαυρός» της 5ης Μαρτίου έ.έ. έδιάβασα ότι. στο Δυτικό
Βερολίνο έδικάσθη πρό τινων εβδομάδων ό μάγος Χανοϋσεν ό Β' έπί άπάτη καί
ήθωώθη πανηγυρικώς υπό τοϋ δικαστηρίου. Τό γεγονός αύτό μοϋ θύμησε μια σχεδόν
άλλη περίπτωσι τοϋ μάγου Χανοϋσεν τοϋ Α', οστις κατά τάς πληροφορίας τοϋ
αύτοΰ περιοδικοΰ, έδολοφονήθη τον ’Απρίλιον τοϋ 1933 στο Βερολϊνον.
Τό 1930 ήμην Διοικητής της ’Αστυνομικής Σχολής καί ’Αστυνομικός Δ/της
Κερκύρας. Μια ημέρα παρουσιάσθη στο γραφείο μου ό είρημένος μάγος μέ τό διερ
μηνέα του καί μοϋ έζήτησε άδεια για να επίδειξη τις μαντικές ίκανότητές του σέ μια
αίθουσα τής πόλεως. Ένέκρινα τή χορήγησι τής σχετικής άδείας καί τήν ήμέραν
τής παραστάσεως παρευρέθην καί έγώ έκ λόγων περιεργείας. Κατά τήν παράστασι, άφοΰ έξετέλεσε μερικά άλλα νούμερα ταχυδακτυλουργικής φύσεως καί μεταβιβάσεως σκέψεως, έκάλεσε μία κυρία άπό τό άκροατήριο επάνω στή σκηνή, καί άφοΰ
τήν υπνώτισε τής υπέβαλε τήν ιδέα δτι ήτο ή κυρία Χανοϋσεν. Τοΰτο έπανέλαβε ή
κυρία καί μετά τό ξύπνιο της έπιμένουσα δτι ήτο ή κυρία Χανοϋσεν. Τό πείραμα
αύτό έπανελήφθη καί έπί άλλων κυριών μέ τήν αύτήν καταπληκτικήν επιτυχίαν.
Τήν έπομένην έπληροφορήθην δτι ό Χανοϋσεν προσεκλήθη σέ ιδιωτικά σπίτια καί
έπανέλαβε τό κόλπο του. ’Επειδή μαζί μέ τήν άνωτέρω πληροφορίαν διεδόθη ευρέως
δτι ό Χανοϋσεν ίσως θά ήδύνατο νά κάνη κατάχρησι τής δυνάμεώς του αύτής έπί
έντιμων κυριών, εις τάς κατ’ ιδίαν παραστάσεις, τον έκάλεσα τήν μεθεπομένην εις
τό γραφείο μου καί τοϋ άνεκοίνωσα τήν άπόφασί μου περί άνακλήσεως τής δοθείσης
εις αυτόν άδείας. Τοϋ προσέθεσα δέ δτι προς τό συμφέρον του, καλά θά έκανε νά
έγκαταλείψη τήν Κέρκυραν. Πράγματι τήν έπομένην, μεθ’ δλας τάς διαματυρίας
του καί τάς άπειλάς δτι θά άναφερθή στήν ΙΙρεσβεία του, άνεχώρησε μέ τό πρώτο
βαπόρι.
Καί τώρα έπανέρχομαι στήν άφήγησι τοϋ κλασσικοΰ νούμερου τοϋ Χανοϋσεν
Β' πού μόνο αύτό τοϋ έξησφάλισε τεράστιες πιέννες. «Ό Χανοϋσεν ζητάει άπό τούς
θεατάς νά γράψουν σ’ ένα χαρτάκι μιά έρώτησι γιά ένα ζήτημα πού τούς ένδιαφέρει,
ένα αίσθημά τους, ένα συγγενή τους πού λείπει, μιά ύπόθεσί τους στά δικαστήρια
κ.λ.π. άποφεύγοντας μόνον τις έρωτήσεις τίς σχετιζόμενες μέ πρόσωπα, πού δέ
βρίσκονται πιά στή ζωή. Κατόπιν άνακατεύοντας αύτά τά σημειώματα άπαντάει
μέ έκπληκτική άκρίβεια στίς διάφορες έρωτήσεις καί έπί πλέον ξεχωρίζει άμέσως
ανάμεσα στο πλήθος τών θεατών έκείνον πού έγραψε τό κάθε σημείωμα. Οί άθλοι
αύτοί έξησφάλισαν στο Χανοϋσεν μιά άπέραντη δημοτικότητα, άλλά καί συγχρόνως
αφύπνισαν καί τίς ύπόνοιες δτι έπρόκειτο περί μιας τεράστιας άπάτης. Ό Χανοϋσεν
έμηνύθη, παρουσιάσθη στο δικαστήριο καί ύπό τά δμματα τών έκπλήκτων δικαστών
έπανέλαβε τά πειράματά του καί άπέδειξε δτι αύτά δέν περιέχουν ούδέ τό παραμικρό
στοιχείο άπάτης.
Καί έν τούτοις, καθ’ ήμάς ίσως νά έπρόκειτο περί άπάτης, διότι τό άνωτέρω
περιστατικό μοϋ θύμησε ένα άλλο παρόμοιο, όχι μέ τον Χανοϋσεν, άλλά μέ τον διά
σημο μάγο Ταχράνμπεη. .
Στά 1922 ήμην ’Αστυνομικός Δ/τής Πατρών, οπότε μιά μέρα παρουσιάσθη
ό Ταχράνμπεης, γνωστός καί στο ’Αθηναϊκό κοινό τής έποχής έκείνης, μέ τήν ιδιαι
τέρα στολή τών φακιρών τών ’Ινδιών καί μοϋ έζήτησε τήν άδειαν δπως έπιδείξη
εις τό Πατραϊκό κοινό τίς μαντικές ΐδιότητές του. Τοϋ παρεχώρησα τήν ζητηθεΐσαν
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άδειαν καί τήν ήμέραν της παραστάσεως στο θέατρο των Πατρών, μαζί μέ το πολυ
πληθές άκροατήριο παρέστην καί έγώ. Τήν παράστασιν παρηκολούθησε πολύς κό
σμος διότι, όπως είπα πάρα πάνω, ό Ταχράνμπεης είχε δώσει άρκετές παραστάσεις
στάς Αθήνας καί είχε γίνει διάσημος. Οί παληοί θά τύν ενθυμούνται άκόμη.
Εύρέθηκα κι’ έγώ σέ ένα θεωρείο τού θεάτρου περίεργος νά παρακολουθήσω
τήν έκτέλεσιν των καταπληκτικών κόλπων του. "Οπως καί ό Χανοϋσεν στήν Κέρ
κυρα, έτσι καί ό Ταχράνμπεης στο θέατρο των Πατρών υστέρα άπό μερικά ταχυ
δακτυλουργικά άσήμαντα κόλπα, έφθασε στήν έκτέλεσι τού σοβαρωτέρου. Έπήρε
άπό τό τραπέζι δέκα φακέλλους καί έσημείωσε σέ κάθε έναν φάκελλο έναν άριθμό,
άπό τό ένα έως τό δέκα. ’Έβαλε σέ κάθε φάκελλο ένα λευκό χαρτί καί τούς έμοίρασε
αυτοπροσώπως σέ δέκα θεατάς τού θεάτρου. Μεταξύ τών λαβόντων φάκελλον ήμην
καί έγώ. Κατά σύστασιν τού Ταχράνμπεη, έπρεπε νά σημειώσωμεν στο χαρτί μιά
ολιγόλογο έρώτησι, νά τον κλείσωμεν καί νά τού τον έπιστρέψωμεν. Έσημείωσα
στο χαρτί τήν λέξιν «Θά προβιβασθώ ;» καί έστειλα τον φάκελλλον στον Ταχράν
μπεη. Τό ίδιο έκαναν καί οί άλλοι κάτοχοι φακέλλων, σημειώσαντες διαφόρους
έρωτήσεις έκαστος. "Οταν μαζεύτηκαν όλοι οί φάκελλοι, ό Ταχράνμπεης έπήρε
τον ύπ’ άριθ. 1 φάκελλον καί ρώτησε σέ ποιόν άνήκε ό φάκελλος. Ό κάτοχος τού
φακέλλου άπήντησε καταφατικώς. Ό Ταχράνμπεης μέ μιά μεγαλόπρεπη κίνησι
έφερε τον φάκελλον πλησίον τού μετώπου του καί δήθεν έμπνεόμενος άπήντησε μέ
τά ολίγα Ελληνικά του, οτι ό κύριος τον ρωτούσε «πώς πάνε οί δουλειές του» ό
κύριος κατένευσε καί ό Ταχράνμπεης άρχισε νά λέη όπως οί γύφτισες καί οί καφετζοΰδες ότι κ.λ.π., κ.λ.π. Ταυτοχρόνως άνοιξε τον ύπ’ άριθ. 1 φάκελλον καί άφοΰ
έδιάβασε τό περιεχόμενον τού σημειώματος διεβεβαίωσε τό κατάπληκτο κοινό
ότι αύτή πράγματι ήτο ή έρώτησις. Κατόπιν έπήρε τον ύπ’ άριθ. 2 φάκελλον καί
έπηκολούθησε ή αύτή διαδικασία μέ τήν αυτήν πάντοτε έπιτυχίαν. Έ ν τέλει έφθασε
καί ή σειρά μου. Ό Ταχράνμπεης άποτεινόμενος προς έμέ είπε τά έξής : «Τό κύριο
διευθυντή μέ ρωτάει «αν θά παντρευτή».Έγώ εις τό άκουσμα τής έρωτήσεως παρα
ξενεύτηκα, διότι δέν είχα γράψει αν θά παντρευτώ, άλλ’ άπλώς αν θά προβιβασθώ.
’Αμέσως μοΰ μπήκαν «ψύλλοι στά αύτιά»,άλλά δέν είπα τίποτα καίάφισα τον Ταχράν
μπεη νά λέη άρες μάρες κουταμάρες, περιστατικά δηλαδή πού θά μοΰ συνέβαιναν
στή ζωή μου. Μάλιστα ένθυμοΰμαι καλά ότι μαζί μέ τις άνοησίες μοΰ είπε ότι λίαν
προσεχώς θά παντευόμουνα καί θά έκανα τέσσερα παιδιά (έδώ ας μοΰ έπιτραπή
νά σημειώσω ότι μέχρι σήμερα έμεινα άγαμος).
Κατόπιν έτελείωσαν καί οί άλλοι φάκελλοι καί οί θεαταί άπεκόμισαν τήν έντύπωσι ότι πρόκειται περί μάγου μεγάλης ολκής. "Οταν βραδύτερον έξήτασα τά
πράγματα προσεκτικά καί θυμήθηκα τήν άποτυχία τοΰ Ταχράνμπεη εις τό έρώτημά μου, έβγαλα τό άσφαλές συμπέρασμα ότι ούτος έδιάβασε προηγουμένως τό πε
ριεχόμενον τοΰ σημειώματος μου, άλλά μέ τά λίγα Ελληνικά του, έκανε λάθος στο
διάβασμα. Έ κ τούτου συνεπέρανα άσφαλώς, οτι καί γιά τούς άλλους φακέλλους τό
ίδιο θά είχε κάνει, θά είχε δηλαδή διαβάσει τό περιεχόμενο καί τών άλλων φακέλλων
διότι θά ήτο άσφαλώς συνεννοημένος έκ τών προτέραιν μέ τον κάτοχον τοΰ πρώτου
φακέλλου τοΰ οποίου θά έγνώριζε τό περιεχόμενον, καί δέν είχε άνάγκην νά ξαναδιαβάση. Κατά συνέπειαν όταν προεΐπε τό μέλλον τοΰ πρώτου κατόχου, δέν άνοιξε
τον φάκελλον 1 άλλά τον φάκελλον 2, οπότε έδιάβασε τό περιεχόμενον τοΰ σημειώ
ματος καί οΰτω καθεξής. Γνωρίζοντας έτσι προκαταβολικώς τάς έρωτήσεις όλων
τών κατόχων φακέλλων προέλεγε τά μέλλοντα καί έδινε τήν έντύπωσι εις τούς θεα
τάς ότι κατείχε ύπερφυσικάς δυνάμεις.
Κατόπιν αύτής τής διαπιστώσεως έκάλεσα τήν έπομένην εις τό γραφείο μου
τον Ταχράνμπεη καί άφ’ ού τοΰ έξήγησα τον τρόπον τής ένεργείας του καί τήν συνεννόησί του μέ τον κάτοχον τοΰ ύπ’ άριθ. 1 φακέλλου, τον άπεκάλεσα άπατεώνα.
Αί έξηγήσεις μου καί ό χαρακτηρισμός μου γιαυτόν, φυσικά τον άνεστάτωσαν καί
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Γενικά.
Υ π ό γ ε ιο ι σταθμοί αυτοκινήτω ν και καταφ ύγια.
Σ ταθμοί αυτοκινήτω ν εις οίκίας τον Λονδίνου.
Υ π ό γ ε ια καταφ ύγια κ α ί άποθήκαι είς Μόσχαν.
"Ενα άντιατομικόν καταφύγιον είς ΙΙαρισίους.
Κ αταφύγιον — Γ καοάζ είς τό ”Οσλο τής Νορβηγίας.
Ύ τιόγειοι διαβάσεις διά τούς πεζούς.

** *
1 . Γ ε ν ικ ά .
'Ένα άπό τά σοβαρώτερα προβλήματα τά όποια απασχολούν όλας σχεδόν
τάς μεγάλας πόλεις είναι τό πρόβλημα της κυκλοφορίας των αύτοκινήτων καί των
πεζών.
Εκείνο τό όποιον καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την κυκλοφορίαν είναι ή πολύ
ωρος στάθμευσις των διαφόρων αύτοκινήτων είς διάφορα σημεία των οδών καί
πλατειών τών πόλεων. Πολλά μέτρα έλήφθησαν κατά καιρούς ύπό τών ’Αστυνομι
κών καί είδικώτερον τών υπηρεσιών Τροχαίας διά την έπίλυσιν τοΰ όξυτάτου αύτοϋ προβλήματος της σταθμεύσεως τών αύτοκινήτων, άλλά δεν δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ταϋτα έπέτυχον απολύτως.
Ό άριθμός τών κυκλοφορούντων παντός είδους αυτοκινήτων, άτυχώς ή εύτυχώς, αυξάνει κάθε ημέραν. Υπολογίζεται δτι ήδη κυκλοφορούν είς την Χώραν
μας περί τά 62.000 αύτοκίνητα παντός τύπου καί πάσης κατηγορίας.
Εις τά αύτοκίνητα ταϋτα δεν υπολογίζονται τά πολυάριθμα στρατιωτικά αύ
τοκίνητα καί τά τοιαϋτα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Έ ξ άλλου εύρίσκονται έν κυ
κλοφορία 17.150 διάφοροι τύποι μοτοσυκλεττών καί πολλαί χιλιάδες ποδήλατα.
Λαμβανομένου ύπ’ οψιν δτι τά περισσότερα τών έν λόγω αύτοκινήτων καί μοτοσυ
κλεττών κυκλοφορούν είς την πρωτεύουσαν ή διέρχονται δι’ αύτής, δύναται νά φαντασθή τις τήν δυσχερή θέσιν είς την όποιαν εύρίσκεται ή Ύποδ/νσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών καί ή Διοίκησις Τροχαίας Προαστείων, προκειμένου νά επιτύχουν
μίαν ανεκτήν λύσιν τοΰ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος.
Αί προσπάθεια1- δμως τών Υπηρεσιών Τροχαίας προσκρούουν σοβαρώς είς
τήν ρύθμισιν τού προβλήματος τής σταθμεύσεως τών αύτοκινήτων.
Τελευταίως γίνεται πολύς λόγος περί κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων
(Γκαράζ) είς διάφορα κεντρικά σημεία τής πόλεως τών ’Αθηνών. Ή κατασκευή
ήναγκάσθη νά όμολογήση μπροστά καί στον τότε Υπασπιστή μου άείμνηστον
Πειρουνάκην, τήν άκρίβειαν τών ισχυρισμών μου. Κατόπιν τούτου ό Ταχράνμπεης
δεν ξαναπαρουσιάσθη είς τό θέατρον, άλλ’ άνεχώρησε σιδηροδρομικώς διά τάς ’Αθή
νας.
Τώρα, δεν είμαι άπολύτως βέβαιος αν καί ό Χανοϋσεν Β' στο Δυτικό Βερολί
νο μετεχειρίσθη τό αύτό άκριβώς κόλπο μέ άλλον τρόπον ένεργείας, πάντως μεταβίβασι σκέψεως τόσων προσοόπων τήν άποκλείω άπολύτως. Είναι δμως βέβαιον
«κατά το αύτό περιοδικό)) δτι ό Χανοϋσεν ένώπιον τών δικαστών έ'κανε καί άλλα
καταπληκτικά κόλπα, τά όποια ύπεχρέωσαν τούς δικαστάς νά τον άθωώσουν. Γε
γονός είναι δτι τά περισσότερα άπό τά κόλπα πολλών μάγων, είναι κατά τήν -ρώ
μην μου ταχυδακτυλουργικές επιτυχίες, τά δέ υπόλοιπα σωστή άπατη.
I. ΚΑΛΥΒ1ΤΗΣ
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παρομοίων σταθμών αυτοκινήτων θά συνέβαλλε τά μέγιστα εις την άπαλλαγήν των
κεντρικών οδών άπό τ ’ αυτοκίνητα ((βεντούζες» τά όποια σταθμεύουν έπί πολλάς
ώρας εις κεντρικάς οδούς καί παρακωλύουν αΐσθητώς τήν κυκλοφορίαν πεζών καί
οχημάτων.
2. 'Υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτω ν καί κ α τα φ ύ γ ια .
Εκείνο τό όποιον θά ήδύνατο νά συμβάλη άποτελεσματικώς εις τήν άνακούφισιν τών κεντρικών οδών καί πλατειών άπό τά σταθμεύοντα αυτοκίνητα, είναι ή
κατασκευή υπογείων σταθμών αύτοκινήτων κάτωθι τών κεντρικών Πλατειών της
Πόλεως, ώς είναι ή Πλατεία Συντάγματος, ή Πλατεία Κλαυθμώνος, ή Πλατεία
Κοτζιά, ή Πλατεία Κάνιγγος καί άλλαι.
Επειδή δεν γνωρίζομεν αν θά γίνη πόλεμος, πότε θά γίνη καί τί όπλα θά
χρησιμοποιηθούν ύπό τών άντιπάλων, επιβάλλεται ή κατάλληλος διαρρύθμισις τών
έν λόγω υπογείων σταθμών αυτοκινήτων, ώστε νά δύνάνται ταΰτα νά χρησιμεύσουν
ώς καταφύγια, προστασίας τών πολιτών, έν περιπτώσει έπιθέσεως άπό άέρος είτε
διά κλασσικών βομβών εΐτε δι’ άτομικών ή πυρηνικών τοιούτων.
Αί 'Τπηρεσίαι Πολιτικής Άμύνης όλων τών Χωρών συμφωνούν έπί τού γε
γονότος ότι τά καταφύγια θά ήδύναντο νά συμβάλουν εις τήν διάσωσιν πολυαρίθμων
άνθρωπίνων υπάρξεων καί άποτελοϋν ενα σπουδαΐον παράγοντα διά τήν διατήρησιν
τού ήθικοΰ τού λαού.
'Ένα καλόν καταφύγιον είναι δυνατόν νά μάς προφυλάξη άπό τά καταστρε
πτικά άποτελέσματα μιας άτομικής έκρήξεως, ώς είναι τό θερμικόν κύμα, τό ωστι
κόν κύμα καί ή πυρηνική άκτινοβολία. "Ενα καλόν δημόσιον καταφύγιον θά ήδύνατο
επίσης νά χρησιμεύση διά τήν έγκατάστασιν τών υπηρεσιών έκείνων τών όποιων
ή λειτουργία είναι άπαραίτητος διά τήν έπιβίωσιν τού πληθυσμού. Ούχ’ ήττον όμως
υπόγεια καταφύγια δύνανται νά χρησιμεύσουν καί διά τήν άποθήκευσιν μεγάλων
ποσοτήτων τροφίμων καί έφοδίων.
Έξόχως άποτελεσματικά δύνανται νά άποβοΰν τά δημόσια καταφύγια διά
τήν προστασίαν προσωπικού καί υλικού άπό τά ραδιενεργά κατάλοιπα ή τήν άλλως
λεγομένην ραδιενεργόν διασποράν, ή οποία δύναται νά άπειλήση μίαν περιοχήν όχι
μόνον έν καιρώ πολέμου, άλλά καί έν καιρώ ειρήνης, έκ τών συνεχειζομένων πυρηνι
κών ή θερμοπυρηνικών δοκιμών ή έξ άτυχήματος κατά τήν μεταφοράν τών όπλων
τούτων.
3. Σταθμοί αύτοκινήτω ν εις τάς οικίας τοϋ Λονδίνου.
Ώ ς καί άλλοτε έγράψαμεν εις τό Λονδΐνον, τό όποιον άντιμετωπίζει καί
αυτό πρόβλημα σταθμεύσεως αύτοκινήτων, ύπεχρεώθησαν διά Νόμου οί άνεγείροντες οικοδομάς όπως κατασκευάζουν σταθμούς αυτοκινήτων ώς άκολούθως :
Αί πολυκατοικίαι ενα γκαράζ έπαρκές διά τήν στάθμευσιν ενός αυτοκινήτου
άνά δύο διαμερίσματα, αί μονοκατοικίαι δι’ ενα αύτοκίνητον, τά ξενοδοχεία καί
οικοτροφεία χώρον δι’ ένα αύτοκίνητον άνά πέντε υπνοδωμάτια, τά καταστήματα
γενικού έμπορίου χώρον δι’ ενα αύτοκίνητον άνά 2.500 τετραγωνικούς πόδας τής
έκτάσεώς των, τά θέατρα δι’ ενα αύτοκίνητον άνά 30 θέσεις καί οί κινηματογρά
φοι δι’ ένα αύτοκίνητον άνά 60 θέσεις.
Τά ούτως κατεσκευασμένα γκαράζ θά ήδύναντο νά διασκευασθοΰν, έν περιπτώσει άνάγκης καί νά χρησιμεύσουν καί ώς καταφύγια τών ένοικων, διασκευαζό
μενα καταλλήλως.
4 . 'Υπόγεια κα τα φ ύγ ια καί άποθήκαι είς Μόσχαν.
Τελευταίως έπεσκέφθη τήν Μόσχαν μία όμάς ’Αμερικανών Γερουσιαστών,
ή όποια άποτελεΐ μέρος τής ’Επιτροπής τού Κογκρέσσου, ήτις είναι έπιφορτισμένη
μέ τήν μελέτην τού προβλήματος τής προστασίας τού πληθυσμού τών 'Ηνωμένων
Πολιτειών έναντίον τών ραδιενεργών καταλοίπων.

Το πρόβλημα της σταθμεύσεως αυτοκινήτων και τα άντιατομικά καταφύγια
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Εις τούς άντιπροσώπους αύτούς τοϋ Κογκρέσσου έπεδείχθησαν, μεταξύ των
άλλων, καί τινες των ύπογείων εγκαταστάσεων τού ύπογείου ήλεκτρικοϋ σιδηρο
δρόμου της Μόσχας. Δι’ ειδικών ταχυκινήτων κλιμάκων δύνανται νά κατέλθουν
ταχέως καί νά προστατευθοΰν εις το ύπέδαφος τής Σοβιετικής Πρωτευούσης έκατοντάδες χιλιάδες προσώπων, ώς διεπίστωσαν οί ’Αμερικανοί Γερουσιασταί. Ά λ λ ’
έκτος τούτου, παρετήρησαν ότι αί άποβάθραι, αί όποΐαι ύπάρχουν κατά μήκος τοϋ
ήλεκτρικοϋ σιδηροδρόμου έχουν πλάτος 25 μ. καί μήκος 300 μ., εις δέ τά
άκραϊα σημεία τούτων είναι κατεσκευασμέναι μεγάλαι θϋραι ικανού πάχους, όδηγοΰσαι εις άγνώστους ύπογείους άποθήκας. "Οταν οί ’Αμερικανοί Γερουσιασταί
έζήτησαν νά έπισκεφθοΰν τάς ύπογείους αύτάς άποθήκας έτυχον άρνητικής άπαντήσεως. Αί ύπόγειαι αύται άποθήκαι καί τά καταφύγια ευρισκόμενα εις βάθος 40
μ. περίπου, δύνανται νά παράσχουν άποτελεσματικήν προστασίαν έναντίον άτομικών καί ύδρογονικών βομβών καί άποτελοΰν, κατά τούς ’Αμερικανούς, το μεγαλύτερον καί πλέον άποτελεσματικόν καταφύγιον τοϋ κόσμου. Διά την κατασκευήν
του εΐργάσθησαν χιλιάδες Γερμανών σκλάβων.
5 . "Ενα άντιατομικόν κ α τα φ ύγιο ν εις Παρισίους.
’Από διετίας περίπου, ήρχισεν ή κατασκευή εις Παρισίους ενός τεραστίου
σταθμού αύτοκινήτων καί άντιατομικοΰ καταφυγίου. Το τεράστιον τοΰτον οι
κοδόμημα θά είναι έτοιμον τον προσεχή Μάϊον. ’Έχει ΰψος 19,40 μ., μήκος 93 μ.,
καί πλάτος 47 μ. Εις τούς δύο ύπογείους ορόφους καί εις τούς 5 τοιούτους ύπέρ
τήν έπιφάνειαν τής γής, θά δύνανται νά σταθμεύσουν άνέτως 1.000 αύτοκίνητα. Ό
σταθμός αύτός τών αύτοκινήτων άνεγείρεται είς τό σημεΐον άκριβώς όπου άπό
τό 1807 ύφίστατο ή μεγάλη άγορά τοϋ ΣΑΤ'ΝΤ—ΟΝΟΡΕ καί πριν άπό αυτήν ή
παλαιά Μονή τών ’Ιακωβίνων.
Είς τό δεύτερον υπόγειον τοϋ έν λόγω γκαράζ έχει κατασκευασθή ένα άντιατομικόν καταφύγιον ικανόν ν’ άνθέξη πιέσεις προερχομένας έξ έκρήξεως πυρη-
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νικών οπλών, εις τον άέρα, έκτος της περιπτώσεως καθ’ ήν ήθελεν έκραγή πλησίον
αύτοϋ άτομική βόμβα καί εις ΰψος τοιοϋτον ώστε να προσβληθή άπό της κατά την
έκρηξιν άτομικοΰ ή θερμοπυρηνικού όπλου σχηματιζομένης πύρινης σφαίρας, ή
τοι εις τό λεγόμενον σημείου μηδέν τής έκρήξεως. 'Η προστασία αύτοΰ τοϋ υπο
γείου έ'χει έπιτευχθή διά κατασκευής καταφυγίου «τύπου 60», ώς ονομάζονται
τά καταφύγια τά όποια έ'χουν κάλυψιν 0,60 μ. έκ μπετόν - άρμέ. Ή διαρρύθμισις τοϋ υπογείου αύτοΰ χώρου εις καταφύγιου έγινε κατόπιν αΐτήσεως τής
'Υπηρεσίας Πολιτικής Άμύνης τοϋ Γαλλικού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών.
6. Καταφύγιον-Γκαράζ είς τό ’Όσλο τής Νορβηγίας.
Εις την πόλιν ’Όσλο, Πρωτεύουσαν τής Νορβηγίας, κατεσκευάσθη τελευ
ταίως ένα τεράστιον καταφύγιου, εντός βράχου, ικανόν νά προστατεύση 4,600 ά
τομα έξ οίασδήποτε πυρηνικής έπιθέσεως. Τό καταφύγιου τοϋτο έν καιρώ ει
ρήνης χρησιμεύει έν μέρει ώς σταθμός αυτοκινήτων (γκαράζ) καί έν μέρει ώς
άποθήκη. Εις τοϋτο έχουν γίνει καί πολλαί έκθέσεις.
7 . Ύ πόγειαι διαβάσεις διά τούς πεζούς.
’Εκτός τοϋ προβλήματος τής σταθμεύσεως τών αύτοκινήτων, ένα άλλο σο
βαρόν θέμα τό όποιον άπασχολεΐ τάς 'Υπηρεσίας Τροχαίας, είναι τό θέμα τής κυ
κλοφορίας τών πεζών εις τά κεντρικά σημεία τής πόλεως. Τό ζήτημα τοϋτο, τό
όποιον σχετίζεται μέ τό όλον πρόβλημα τής κυκλοφορίας, θά ήδύνατο νά έπιλυθή διά τής κατασκευής υπογείων διαβάσεων πεζών, καί εις άλλα σημεία τής πό
λεως έκτος έκείνων τής Όμονοίας. Μία υπόγειος διάβασις πεζών διήκουσα άπό
τής Πλατείας Κοτζιά μέχρι τής Πλατείας Κάνιγγος θά διηυκόλυνε σοβαρώς τούς
πεζούς οίτινες κατά μάζας κινούνται έκ τής όδοΰ Αιόλου προς τήν οδόν Πα
τησίων καί παρακωλύουν αίσθητώς τήν κυκλοφορίαν τών αυτοκινήτων. Κατά μή
κος τής υπογείου ταύτης διαβάσεως δύνανται ν’ άνοιγοΰν δύο άκόμη είσοδοι διά
τήν καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τών πεζών. ’Άλλη ύπόγειος διάβασις διήκουσα έκ
τοϋ έναντι τοϋ Πανεπιστημίου χώρου εις τό μέσον περίπου τής Πλατείας Κλαυθμώνος θά έξυπηρέτη τούς πολυαρθίμους πεζούς οίτινες διέρχονται διά τών ο
δών Πανεπιστημίου καί Σταδίου μέσω τής όδοΰ Κοραή. ’Άλλαι ύπόγειαι διαβά
σεις διήκουσαι ή μέν μία δέ έκ τοϋ άνω άριστεροΰ μέρους τής Πλατείας Συντάγ
ματος εις τό προ τών άνθοπωλείων τής Λ. Βασ. Σοφίας πεζοδρόμιου, ή δέ έτέρα
έκ τοϋ άνο.) δεξιοΰ μέρους τής Πλατείας Συντάγματος εις τό προ τοϋ Έθνικοΰ
κήπου πεζοδρόμιου, θά διηυκόλυνον τά μέγιστα τήν κυκλοφορίαν τών πεζών καί
τών οχημάτων, καθ’ όσον θά άπηλλάσσοντο τά καταστρώματα τών οδών ,έκ τών
πολυαρίθμων πεζών.
Αί ύπόγειοι αύται διαβάσεις θά ήδύναντο, καταλλήλως διαρρυθμιζόμεναι, νά
χρησιμεύσουν καί ώς καταφύγια τών πεζών διά τήν περίπτωσιν αιφνίδιας έπιθέ
σεως δι’ άτομικών όπλων.
Διά τών άνωτέρω έκτεθέντων, κατεδείχθησαν τά μέτρα τά όποια λαμβάνονται εις τάς Πρωτευούσας άλλων Χωρών τόσον διά τήν διευκόλυνσιν τής κυκλοφο
ρίας καί είδικώτερον τήν έπίλυσιν τοϋ προβλήματος τής σταθμεύσεως τών αύτοκινήτων, όσον καί διά τήν προστασίαν τών πολιτών έξ ένδεχομένης έπιθέσεως διά
πυρηνικών όπλων καί έξετέθησαν αί άπόψεις ήμών διά τήν λήψιν παρομοίων μέ
τρων διά τήν Ελληνικήν Πρωτεύουσαν.
’Ίσως άντείπη τις ότι παρόμοια μέτρα άπαιτοΰν μεγάλας δαπάνας. ’Αλλά, κα
μία δαπάνη δέν είναι μεγάλη όταν πρόκειται νά έπιλύσωμεν μεγάλα προβλήματα,
ώς είναι τό πρόβλημα τής κυκλοφορίας καί σταθμεύσεως τών οχημάτων καί ή
προστασία τών συμπολιτών μας έξ ένδεχομένης έπιθέσεως δι’ οίουδήποτε πολέμικοϋ όπλου.
Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ
-----------------------------------

'Υπό Άρχκρύλακος J . Kramer,
κατά μετάφρασιν Ύπαστυνόμου Α'
κ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ

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

2 . ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ
*Η ’Αστυνομία της Κοπενχάγης έχει δύναμιν 2.486 άστυνομικών, ό δέ πλη
θυσμός της πόλεως καί των προαστίων αύτής άνέρχεται εις 753.361 κατοίκους.
Ή πρόσκλησις νέων άστυνομικών δεν «διαφημίζεται» διά τοΰ τύπου, άλλ’ οί
υποψήφιοι προς κατάταξιν εις τάς τάξεις της ’Αστυνομίας άπευθύνονται προς τούς
’Αστυνομικούς Διοικητάς τής περιοχής των. Οδτοι δέον νά έ'χουν ηλικίαν μεταξύ
21—25 έτών καί ύψος τούλάχιστον 1,78 μέτρ. 'Όταν ό υποψήφιος όνομασθή άστυφύλαξ, εφοδιάζεται διά στολής καί ένός ποδηλάτου, μερίμνη δέ τής 'Υπηρεσίας
τοποθετείται εις τήν οικίαν του τηλέφωνον.
Ό άρχικός μισθός τοΰ εγγάμου άστυφύλακος άνέρχεται περίπου εις 4.900
δραχμάς μηνιαίως, ό δέ τοιοϋτος τοΰ εγγάμου άρχιφύλακος εις 6.125 δρχ. ’Επί
πλέον τοΰ βασικού μισθού ό άστυνομικός τής Κοπενχάγης λαμβάνει 315 δρχ., καί
ό υπηρετών έκτος τής πόλεως λαμβάνει 174 δρχ., ώς επίδομα ηύξημένου βιοτικού
έπιπέδου. Οί άστυφύλακες δύνανται ν’ άποχωρήσουν τής έρεργοϋ αστυνομικής ύπηρεσίας δταν συμπληρώσουν τό 60ον έτος τής ήλικίας των, οί δέ των άνωτέρων βαθ
μών τό 67ον έτος.
'Η άνοικτή στολή των είναι χρώματος μαύρου. Φέρουν φαιόν ύποκάμισον
μετά μαύρης γραβάτας. Τό υπηρεσιακόν πιστόλιον καί ή άστυνομική ράβδος φέ
ρονται κάτωθι τοΰ χιτωνίου. Έξάρτησις δέν προβλέπεται. Ούτοι δέον νά φέρουν
μεθ’ έαυτών πάντοτε τό δελτίον τής αστυνομικής των ταυτότητος. ’Άνωθεν τοΰ
δεξιού θυλακίου τοΰ χιτωνίου φέρουν άνηρτημένον τό άστυνομικόν σήμα.
'Η Κοπενχάγη είναι διηρημένη εις εννέα Άστυνομικάς 'Υποδιευθύνσεις
(Divisions). 'Η έκτελουμένη ύπό τών άστυνομικών ύπηρεσία είναι : 1) ’Ακίνητος
σκοπιά, 2) σκοπιά, ήτις έκτελεΐται διά χρονομετρημένης διαδρομής καί 3) περιπο
λία, έκτελουμένη κατά τήν κρίσιν τού άστυνομικοΰ.
’Εκτός τών έκτελούντων υπηρεσίαν πεζή, τ’ άστυνομικά τμήματα διαθέτουν
δύναμιν δι’ υπηρεσίαν περιπόλου, διά ποδηλάτων καί μοτοσυκλεττών. Έ πί πλέον
αύτών, ή πόλις περιπολεΐται καί δι’ άστυνομικών αύτοκινήτων έφωδιασμένων διά
ραδιοτηλεφώνου, ώς καί δι’ άστυφυλάκων συνοδευομένων ύπό άστυνομικών σκύλλων. ’Επίσης έκαστον ’Αστυνομικόν Τμήμα διαθέτει άστυφύλακας έν πολιτική
περιβολή, (άνεξαρτήτως τών διατιθεμένων ύπό τής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας) δι’
είδικάς άποστολάς.
'Η ’Αστυνομία τής πόλεως αυτής χαίρει άξιοζηλεύτου έκτιμήσεως ύπό τού
κοινού διά τήν έπιτυγχανομένην πρόληψιν τής έγκληματικότητος. Προς τούτο βοηθεΐται ύπό τής Όργανώσεως Έπαναποκαταστάσεως ( Resocialisation Sections),
ή οποία μεριμνά διά τήν εισαγωγήν τών ένδεών καί άπέλπιδων, μεθύσων, άνέργων
κ.λ.π., εις τά ειδικά προς τούτο 'Ιδρύματα ή τήν άνεύρεσιν έργασίας δι’ αυτούς,
άναλαμβάνουσα τήν καταβολήν τών άπαιτουμένων χρηματικών ποσών διά τήν μέ
ριμναν τών «πελατών» της. Άξιόλογον έπίσης συνδρομήν, λαμβάνει ή ’Αστυνομία
τής Κοπενχάγης ύπό « ’Αστυνομικής Λέσχης Νεολαίας», (Police vouth clubs—
P.U .K .) καί τον « ’Αξιωματικόν Μερίμνης», ό όποιος έχει τεθή εις τήν διάθεσιν
τής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας ύπό τής «Δανικής Όργανώσεως Κοινωνικής Μερίμνης»,
μέ άποκλειστικόν σκοπόν τήν άμεσον έπαφήν καί συνεννόησιν μετά τών φιλανθρω
πικών 'Ιδρυμάτων διά τήν παροχήν βοήθειας προς τά πρόσωπα, τά όποια έχουν
ανάγκην προς τούτο.
(Συνεχίζεται)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

'Τπό τοϋ δοκ. Άστυφύλακος
------------------------------------- κ. ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ----------------------------------------

"Ας μοΰ έπιτραπή κάπου έδώ στον πνευματικό τούτο φωτοδότη τοϋ ’Αστυνο
μικού Σώματος, νά παραθέσω μερικές σκέψεις καί μερικά συναισθήματα πού πλημ
μυρίζουν τήν ψυχή μου λίγο πριν βγούμε άπ’ τη Σχολή και τοποθετηθούμε έξω
στά διάφορα Τμήματα Τάξεως, υστέρα άπό έξάμηνη έπίπονη καί συνεχή έκπαίδευσι
σ’ αυτήν. Σαν χθες μοϋ φαίνεται άπό χρονική σκοπιά ή ήμέρα πού καταταχθήκαμε
στη Σχολή άλλά σάν μιά ήμέρα πού άνήκει πολύ μακρυά στο παρελθόν άπό πλευράς
επαγγελματικής καταρτίσεως, πνευματικής άναπτύξεως καί μορφώσεως γενικά.
Συλλάβαμε όλοι μας κάποτε τήν ιδέα νά υπηρετήσομε τήν πατρίδα στά ύψηλότερα
αύτής ιδεώδη, τό δίκαιον, τήν τάξιν καί άσφάλειά της καί προς πλήρωσι τής ιδέας
αυτής καταταχθήκαμε στο Σώμα τής ’Αστυνομίας των Πόλεων, τον κατ’ εξοχήν φο
ρέα τής εσωτερικής ειρήνης καί ασφαλείας. Καί δεν άργησε ό δρόμος των όραματισμών μας νά λάβη σάρκα καί οστά καί νά σταθεροποιηθή. ’Ήδη άπό τά πρώτα
βήματα τής ζωής μας στή Σχολή τό «εύ παρέστητε» τοϋ έρίτιμου διδακτικοϋ καί
έκπαιδευτικοΰ προσωπικού έχυσε δραστικότητα στις φλέβες μας τον άστυνομικόν
ορρό καί έπλημμύρισε τήν ψυχή μας μέ τήν τρανή ιδέα « ’Αστυνομία Πόλεων».
«Κύριοι θά γίνετε οί ένσαρκωταί τής κοινωνικής τάξεως καί γαλήνης καί θά άπονείμητε αυριον δικαιοσύνην εις τούς πολίτας», ήταν τά μεστωμένα λόγια πού έβγαι
ναν άπό τά πολυμαθή καί πολύπειρα χείλη τών καθηγητών—έκπαιδευτών μας καί
έδρόσιζαν τά διψασμένα γιά γνώσι χείλη τής νοήσεώς μας.
Μάς παραστάθηκαν άκάματοι καθ’ όλο τό χρονικό διάστημα τών έξ μηνών μέ
έπιστρατευμένες όλες τους τις δυνάμεις διά νά μάς κάνουν όσον τό δυνατόν ίκανώτερους γιά τήν ένάσκησι τών καθηκόντων μας. Μέ τον ευγενικό καί ύποχρεωτικό
τρόπο τους ώργωσαν κυριολεκτικά τό είναι μας σέ όλο του τό βάθος καί πλάτος,τό
έξωράϊσαν μέ δ,τι ώραΐο καί άνώτερο είχαν, άπομονώνοντες μερικές κακές έξεις τις
όποιες άναμφίβολα είχε ό καθένας μας καί τό πανώπλισαν μέ τήν ’Αχίλλειο άσπίδα
γιά τον αυριανό άγώνα κατά τοϋ παντοειδούς κακού πού ενεδρεύει τήν κοινωνίαν.
Καί ήδη έφθάσαμε προς τό τέλος καί ή δομή τής έκπαιδεύσεως τελειώνει. Δέν
άρκεΐ όμως νά γραφή, δτι ή δομή τής έκπαιδεύσεως τελειώνει, άλλά πρέπει νά προστεθή, δτι ολόκληρη άπό θεμελίων μέχρις οροφής έπετελέσθη κατά τρόπο άτρωτο
άπό τό κοινωνικό ξεροβόρρι τής αυριον. "Ολα αύτά έκ πρώτης δψεως φαίνονται
διωγκωμένα καί ύπερβολικά, άλλά άν σημειωθή, δτι οί πρακτικές άσκήσεις άπέδειξαν, δτι πράγματι έξωπλισθήκαμε θεωρητικά ύπέρ τό δέον, άσφαλώς θά ριζώ
σουν τήν άληθοφάνειά τους.
Κε Διοικητά μας κ.κ. καθηγηταί—έκπαιδευταί μας οί προσφορές σας σ’ δλους
τούς τομείς ήταν άνυπολόγιστοι. Οί πλουσιοπάροχες διδαχές σας έζύμωσαν, έγαλούχησαν καί έθρεψαν πάν δ,τι ώραματισθήκαμε λίγο πριν συμπεριληφθοϋμε στούς τιμημένους κόλπους τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων. Οί όμορφες συμβουλές σας νά
άγαπήσωμε πολύ, μά πάρα πολύ τον πολίτη, δπως καί σείς άγαπήσατε ήμάς, καί νά
τον κάνωμε τον καλλίτερο φίλο μας, θά στέκωνται φωτεινά μετέωρα προσανατολισμού
στήν άστυνομική μας σταδιοδρομία. Τά καλοζυγισμένα λόγια σας δέν θά σβύσουν
πλέον, άλλά άπό τά βάθη τού ύποσυνειδήτου, ώς μικρές φωνοΰλες θά άντηχοΰν μέσα
μας πάντοτε, δταν θά μάς καλή τό καθήκον νά ένεργήσωμεν. Μέ άπειρο σεβασμό καί
έπιβεβλημένην εύγνωμοσύνην θά διακείμεθα, δπως χθές καί αύριο καί έσαεί καί ή
σκέψι μας, σάς διαβεβαιώνωμε, δτι πάντα θά βρίσκεται κοντά σας.
Καί νά ή πόρτα τής ζωής μάς περιμένει πλέον όλάνοιχτη γιά νά μάς προωθήση
στον πλατύ κοινωνικό στίβο στον όποιο καί ήμεΐς μέ τήν σειρά μας καλούμεθα νά
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’Ανήμποροι νά φράξουμε τοϋ χρόνου τήν άσταμάτητη τρεχάλα, μοιρολατρικά
τον άκολουθάμε. Μέ πιασμένη τήν άνασεμιά όλο κι’ άνοίγουμε τή δρασκελιά μας
μην τύχη και μάς ξεμακρύνη καί τότες άντε-πιάστον!
Είναι αυτή ή μοίρα μας. Έτοϋτο τό ριζικό μας.
Στο χωρίς τελειωμό πλάνο της αιωνιότητας έχει γραφτή ή ζωή μας μέ ώρες
μέ λεφτά καί δευτερόλεπτα!
Τοϋ χρόνου τις τρεις σαγηνευτικές θυγατέρες, τό χθές, τό σήμερα καί τό αύριο,
τρελλά τις έρωτευθήκαμε! Μάγια μάς έκαναν καί σκλάβωσαν τό μυαλό καί τήν καρ
διά μας!...
Έχουμε γνώση πώς τά φιλιά καί τά χάδια τους είναι ψεύτικα, πρόσκαιρα.
Θάρθη σίγουρα ή στιγμή, πού θά βαρεθούν τήν συνοδεία μας καί θά μάς πουν :
«Φτωχέ έρωτευμένε άνθρωπε ξώφλησες π ιά ! Σ’ άπόκαμε ή πορεία! Σταμάτα έδώ !
Σέ χόρτασα! Πάρε, γιά τον κόπο σου, δυο... μέτρα γης νά ξεκουράσης τό σώμα σου
καί δώσε μου τό πνεύμα σου, νά τό στείλω άπό έκεΐ ποδρθε. Στον Θεό, στήν ’Αθα
νασία...)).
Τό ξέρουμε πώς έτσι θέ νά γίνη, άλλ’ όμως δέν φρενάρουμε. Μάς μαγνητί
ζει τοϋ πεπρωμένου μας ή άπόκοσμη προσταγή καί τρέχουμε, τρέχουμε, τρέχουμε!
Μέ μιά δρασκελιά άπό τό χθές πηδάμε στο σήμερα κι’ άπ’ αύτό στο αύριο.
Έτοϋτο μάς θέλγει, μάς κρύβει κρυφές συγκινήσεις. Τό άγνωστο, τό άνεξερεύνητο
έχει μιά πρωτόγνωρη γοητεία, μάς συναρπάζει τήν ύπαρξη!..
Νοιώθουμε άποστροφή, λακτίζουμε τό χθές. Μάς έγινε ρουτίνα τό χορτάσαμε.
"Ομως έτοϋτο μάς άγάπησε καί άποζητά νά τοϋ μείνουμε πιστοί, καταδικοί
το υ!..
Τότε ρίχνει τό άγκίστρι του καί άγκιστρώνει τήν καρδιά μας. Γιά λίγο μπο
διζόμαστε νά τραβήξουμε μπροστά. "Αθελα σταματάμε.
Σφαλίζουμε τά μάτια μας κι’ άνοίγουμε τήν ψυχή μας. Πετάμε στά άνάλαφρα
σύγνεφα, στο άπειρο, στ’ ούρανοΰ τό τέρμα καί μετά κατρακυλάμε στο σκονισμένο
παρελθόν. "Αθελα τό ξαναζοϋμε.
Οί άναμνήσέις προβάλλονται άπροσκάλεστες στήν οθόνη τής σκέψης μας.
' Η ύπαρξη γαληνεύει, ή ψυχή φτερουγάει.
Έτοϋτο είναι νοσταλγία!
"Ας πώ πιο καλά νίκη τοϋ χθές. Μπορώ νά σκεφτώ, ή μοναδική νίκη του στο
άδιάκοπο κυνηγητό τοϋ χρόνου!..
Αύτή τήν στιγμή αισθάνομαι άγκιστρωμένη τήν καρδιά μου στής νοσταλγίας
τ ’ άγκίστρι!..
Τό παρελθόν μου προβάλλεται μ’ απαίτηση... Δέν σέβεται τήν τωρινή μου
έργασθοΰμε μέ πραγματικήν ζέσι καί ένθερμο ζήλο γιά νά ποτίσωμε καί άναπτύξωμε τό λαμπρότατο άστυνομικό δένδρο, τό όποιον τόσο καί τόσο έμεγάλωσαν καί
ώμόρφηναν οί προγενέστεροί μας. Σ’ αύτό μήν άνησυχήτε διόλου, αλλά νά είστε
βέβαιοι, ότι θά κάνωμε ό,τι μποροϋμε γιά νά ίδήτε υπερήλικες πλέον τήν ’Αστυνομία
μέ ιδιαίτερη υπερηφάνεια σέ υψηλούς ορίζοντες μεγαλείου. Τελειώνων δέν έχω παρά
νά σάς προδιαθέσω, όπως καί όλους τούς άστυνομικούς, νά καμαρώσητε άξιοι
κοινωνικοί λειτουργοί τήν νέα πλειάδα τών κατωτέρων άστυνομικών πού διοχετεύετε
στήν κοινωνία καί ή οποία σάς ύπόσχεται, ότι θά διατελέση προσηλωμένη καθ’
όλην τήν ζωή της ύπό τίς πτυχές τοϋ εύειδοΰς άστυνομικοΰ πέπλου.
Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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κατάσταση, πουναι ξέχυλη άπό υποχρεώσεις κι’ έργασία. Δεν σκέφτεται πώς στήν
Σχολή Ύπαστυνόμων, πού φοιτώ, είναι εγκληματική σπατάλη νά κόβης κομμάτι
άπο τις ώρες σου καί νά τις διαθέτης για αναμνήσεις.
’Αφού δμως το κλεισμένο βιβλίο τ ’ άνοιξε τ’ άγέρι της θύμησης θά μετα
φέρω λίγες σελίδες του στο περιοδικό μας. ’Έχουν γραφτή μέ γεγονότα, έντυπώσεις, λύπες καί χαρές της ’Αστυνομικής μου ζωής στην Πάτρα, πού ύπηρέτησα
σάν Άρχιφύλακας.
Κόλλησαν δυόμιση χρόνια άπο τότε. Νηόβγαλτοι άπο την Σχολή Άρχιφυλάκων μέ τρεις συνάδελφους φτάσαμε στήν Πάτρα. Ε κ εί τοποθετηθήκαμε. "Ετσι
έγραφε τό «φύλλον πορείας».
Μιά φανερή νευρικότητα ήτανε κυρίαρχη στον έαυτό μας. Ή άγωνία είχε
σφηνώσει στήν ψυχή μας άμέτρητα έρωτηματικά.
Πώς είναι ή ύπηρεσία; Ποιο πνεύμα επικρατεί; Κι’ οί κάτοικοι είναι νομο
ταγείς.
Οί συνάδελφοι, οί προϊστάμενοι;...
Σύντομα τά έρωτηματικά διαγράφτηκαν, έπαψαν νά υπάρχουν. ’Από τήν
πρώτη κι’ όλας ήμέρα νοιώσαμε πώς ήρθαμε σέ δικό μας τόπο. ’Εξοικειωθήκαμε.
Τά σύγνεφα τής άμφιβολίας χάθηκαν καί φάνηκε ό γαλάζιος ουρανός μιας εύχάριστης ζωής, πού μάς πρόσμενε!
Νοιώσαμε δυο άπέραντα χέρια, τά φιλόξενα χέρια τής Πάτρας, νά μάς άγκαλιάζουν. ’Ακούσαμε τήν λαλιά της: «καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε... Χωθήτε
κι’ έσεΐς στά βάθη τής καρδιάς μου, εκεί πού έχω τό ’Αστυνομικό Σώμα...».
"Ενα πήδημα έμεΐς καί τό χάδι τής στοργής της άγγιξε τήν ύπαρξή μας.
Χωθήκαμε στήν καρδιά της !
Νέα έκπληξη μάς πρόσμενε. ΤΗταν ή ειλικρινής, ή αύθόρμητη συναδελφική
ύποδοχή τής ’Αστυνομικής Πάτρας. "Ολοι οί συνάδελφοι τσακίστηκαν νά μάς κα
τατοπίσουν, νά μάς διευκολύνουν.
Μάς ένωσε άπο τήν άρχή μιά δυνατή φιλία, ένας φλογερός δεσμός τής ψυ-

χής·

'Η τοποθέτησή μου στο Β' Τμήμα μούδωσε τήν δυνατότητα ν’ άντιληφθώ
τό μεγαλείο τής ’Αστυνομικής ιδέας, πού καλύπτει εύεργετικά τήν ’Αστυνομία
τής Πόλης.
Τό απόλυτο γράμμα τοΰ Κανονισμού έφαρμόζεται χωρίς παρέκλιση. Ή κι
βωτός τής γνώσης καί τής πείρας τής σκοπιμότητας καί νομιμότητας τοΰ Κανονι
σμού φυλάσσεται, σάν πολύτιμη διαθήκη, άπό κάθε αστυνομικό.
Τούτο έχει συνέπεια νά είναι άπαράδεκτες πρόχειρες καί έλαστικές ενέρ
γειες, πού ξεφεύγουν άπό τήν χαραγμένη πορεία τής άστυνομικής ήγεσίας.
*0 άστυφύλακας θά πραγματοποιήση τό 4ωρό του μέ συνείδηση. "Υποπτοι
τεμαχισμοί, δέν μπορώ νά πώ ότι έχουν λείψει, έχουν δμως περιοριστή, δσο παίρνει...
πιο πολύ.
Μέ πολύ συγκίνηση θυμάμαι ένα δμορφο περιστατικό, πού δείχνει τό μέγε
θος τής συνειδητής ύπηρεσίας.
Ή νύχτα μάζευε τά σκοτάδια της κι’ έκανε έτσι τόπο στο φώς τής χαραυ
γής ! Χάραζε καινούργια ήμέρα. Χειμωνιάτικη ήμέρα, μέ κρύο καί παγερό άέρα,
πού παράλυε χέρια-πόδια-πρόσωπο...
"Ημουν ’Αξιωματικός Έπιθεωρήσεως 2-6. Τό ρολόι έδειχνε 5,15' ώρα.
Βαδίζοντας γιά νά έπιθεωρήσω έναν άπό τούς πολλούς σκοπούς, ένα σεμνό
άστυφύλακα, άντελήφθηκα νά βαδίζη μέ κόπο. Φυσικά, τον ρώτησα γιά τον λόγο
πού είχε άναγκασθή νά σέρνη τά πόδια του μέ βία.
«Κύριε Άρχιφύλακα» μοΰ άπαντά «ή υγρασία, οί ρευματισμοί μέ χτύπησαν
άπόψε. "Εχουν δέσει τά πόδια μου καί πονώ».
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Τοϋ συνέστησα νά καθήση 15', νά ξεκουρασθή λίγο. Στις 5,35' συνήντησα
τον Διοικητή τοΰ Τμήματος, πού βγήκε γιά έπιθεώρηση. Τοϋ άνέφερα το γεγονός.
Μοϋ άποκρίθηκε ότι τήν 5,25' είχε συναντήσει τον άστυφύλακα αύτό, νά έκτελή κανονικά το δρομολόγιό του. Τό πράγμα μέ γιόμισε έκπληξη. τΗταν φανερό
οτι δέν χρησιμοποίησε τά 15' γιά νά ξεκουρασθη.
’Αργότερα σέ σχετική έρώτησή μου, είπε «Αύτά τά 15' πού θά καθόμουνα
μπορεί νά γινόταν κάτι στο μέρος τής σκοπιάς, πού δέν θά πέρναγα. Μετά δέν θέ
λησα νά σάς εκθέσω. "Εκανα ύπομονή γιατί έτσι έπρεπε νά γίνη».
Ύποκλίθηκα ψυχικά στήν ταπεινή, άλλά μεστή άπό ύπαλληλική συνείδηση,
λογική τοϋ άστυφύλακα!
Ό βαθμοφόρος θά δεχτή τον ιδιώτη, πού καταφεύγει στο Τμήμα, μέ προθυ
μία καί καταπληκτική διάθεση νά τον ίκανοποιήση. Νά γίνη γιατρός πού θά γιατρέψη κάθε λογικό καί δίκαιο παράπονο. Στο γεγονός αυτό άκριβώς έρμηνεύω τήν
άθρόα προσέλευση πολιτών στά Τμήματα, γιά θεραπεία καί έπίλυση καθαρά ιδιω
τικών προβλημάτων άκόμη.
Οί κάτοικοι τής Πάτρας θέλουν τήν σωστική συμβουλή τής ’Αστυνομίας
τους, ποδναι γ ι’ αυτούς ό στοργικός πατέρας, ή άγαπημένη μάννα τους.
Τά 4 ’Αστυνομικά Τμήματα καί οί δύο ’Αστυνομικοί Σταθμοί, πού άνήκουν
άντίστοιχα ό τής Άρόης εις τό Δ' Τμήμα καί τών ’Ιτεών εις τό Β' Τμήμα, χωρίς
δισταγμό λέω ότι είναι 4 άγαπημένες οικογένειες. Αύτό βέβαια συμβαίνει καί μέ
τις λοιπές ειδικές υπηρεσίες.
Μιά άόρατη κλωστή συνδέει τις ψυχές τών υπαλλήλων. Χωρίς νά παραβιάζεται ή συνειδητή πειθαρχία, έχει δημιουργηθή μιά ζηλευτή άτμόσφαιρα υπηρεσια
κής συνεργασίας, πού οί καρποί της συνιστοΰν μιά ιδανική μπορώ νά πώ, ’Αστυ
νόμευση τής Πάτρας.
Αιτιολογώ τά παραπάνω στο ότι ή Πόλη δέν έχει τής πρωτεύουσας τήν α
περαντοσύνη. "Ετσι ό παράγοντας τής άνωνυμίας άπουσιάζει. "Αν παραστρατήσης άπό τό χαραγμένο μονοπάτι έγινες άμέσως νούμερο, βγήκες... στήν δημοσιό
τητα.
Μετά είναι ή γοητεία, ή άρχοντιά τής Πάτρας, πού έπιδροΰν άναγκαστικά
στις ψυχές. Ή θάλασσα, τό δάσος, ό γαλάζιος ούρανός, οί κατακάθαροι καί ί'σοι,
σάν τεντωμένα φίδια δρόμοι, οί γραφικές στοές, ή οικοδομική λιτότητα, συνθέτουν
τό τοπικό εύεργετικό κλίμα, πού θέλοντας καί μή αναγκάζεσαι νά τό ζήσης.
"Ολα αύτά σέ κάνουν νά δώσης στήν ’Αστυνόμευση καθαρή μορφή στοργι
κής έποπτείας. "Αν δέν φερθής μέ άξιοπρέπεια καί πολιτισμό μειώνεσαι,, φθείρεσαι
ήθικά, δέν σέ ...χωράει ό τόπος!..
Αύτό έχει γίνει βαθειά, κι’ άκλόνητη συνείδηση σ’ όλους τούς συνάδελφους
πού έχουν τήν μεγάλη τιμή νά υπηρετούν σ’ αύτή τήν πολιτεία καί πιο πολύ στήν
’Αστυνομική ήγεσία.
Μέ ζηλευτή μαεστρία προσάρμοσε τό δύσκολο έργο μας στά μέτρα, πού άρμόζουν στήν Πελοποννησιακή Πρωτεύουσα. Οί διάφοροι ’Αστυνομικοί Διευθυνταί,
άλλος πιο λίγο, άλλος πιο πολύ έδωσαν στήν Πάτρα καί τήν ψυχή τους άκόμη,
μπορώ νά πώ, γιά νά χαράξουν τά ιδιότυπα όρια τής υπηρεσιακής πορείας.
Μέ έντονη συγκίνηση θυμάμαι τον έρχομό τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ κ.
Τσίπη στις αρχές τοΰ 1958, γιά ν’ άναλάβη τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση τής Πόλης.
Ό δημιουργικός άέρας τής άφιξής του, πού προστέθηκε στήν ύπάρχουσα κατάσταση,
έδωσε ένα πρωτοφανή οργασμό έργασίας. Ξέφυγε άπό τήν ρουτίνα καί έβαλε τήν
σφραγίδα τής προσωπικής του δραστηριότητας σ’ όλους τούς τομείς. ’Εργάστηκε
άκούραστα γιά νά δώση στή πόλη όψη μεγαλούπολης. Τά έπιτεύγματά του ιδίως
στά τροχαία ζητήματα είναι πληθωρικά, συγκριτικά μέ τό χρόνο πού παράμεινε
στή πόλη.
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Οί διαταγές του μεστές άπο γνώση καί πείρα είχαν την έννοιαν της πατρικής
συμβουλής.
Πανταχοϋ παρών σέ κάθε έκδήλωση, δραστήριος, θετικός καί ώριμώτατος
σέ πνευματικό φόρτο, μέ έκδηλο τό ένδιαφέρον του για τούς υφισταμένους του,
έφυγε άπο τήν Πάτρα, πού τόσο τον είχε άνάγκη. ’Αλησμόνητη θά μείνη ή διάβασή
του άπο τήν όμορφη έτούτη πολιτεία.
Δέν θά πράξω τήν άσχημιά, νά παραλείψω νά μνημονεύσω τήν συμβολή, στο
έργο του κ. Τσίπη, των ’Αστυνομικών Διευθυντών κ.κ. Ψαρά καί Καραμπούλη.
'Ο πρώτος ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' άνέλαβε, ύστερα άπο τήν μετάθεση
τοΰ κ. Τσίπη τά ήνία της ’Αστυνομικής Δ/νσης. Είναι γέννημα καί θρέμμα τής ’Α
στυνομίας Πάτρας, γιατί έκεΐ πέρασε όλη τήν δοκιμασία τής άνηφορικής προς τά
άνω πορείας του.
Γνώστης τοΰ σφυγμοΰ τής Πόλης, άποτέλεσε τήν θετική έλπίδα μιας φωτει
νής καί δημιουργικής πορείας τής Υπηρεσίας μας.
'Ο κ. Καραμπούλης ’Αστυνομικός Δ/ντής Β' πρώην Περιφερειακός Ύποδ/
ντής καί τωρινός Ύποδ/ντής τής ’Αστυνομικής Δ/νσης είναι τό τρανό κεφάλαιο
τοΰ Σώματος μας. ’Αληθινό παιδί τής ’Αστυνομίας Πάτρας, βγαλμένο άπο τά σπλάγ
χνα της, εκπροσωπεί τήν δικαιοσύνη καί ήθικότητά της.
’Αγάπησα δυνατά τήν ’Αστυνομία τής ’Επαρχίας καί αισθάνομαι άπειρη
ευγνωμοσύνη στο Θεό γιατί βρίσκεται ή μοίρα της σέ στιβαρά καί σοφά χέρια.
Σέ κοινωνικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ή Πάτρα δέν έχει
τίποτα νά ζηλέψη άπο άλλη πολιτεία. Τό λεπτό γοΰστο καί ή ξέχυλη διάθεση τοΰ
Πατρινοΰ γιά κάθε τι πού ομορφαίνει τή ζωή έχει βρή διέξοδο. Ποιος δέν γνωρίζει
τό Πατρινό Καρναβάλι! 'Ολάκερη ή πόλη, τότε, γλεντάει, χορεύει, ξεφαντώνει.
'Η άνίαρη μονοτονία τής ζωής σπάει κι’ ό άνθρωπος βρίσκει λίγο άπο τον χαμένο
έαυτό του.
Τά...θρυλικά μπουρμπούλια (χοροί,’ πού μόνο οί γυναίκες μεταμφιέζονται),
οί παρελάσεις καλλιτεχνικών αρμάτων, ό σοκκολατοπόλεμος καί τόσα άλλα μετα
τρέπουν τήν Πάτρα σέ μιά άπέραντη πίστα κεφιοΰ καί ξεγνοιασιάς.
'Όταν όμως άλλάζει τό σκηνικό τοΰ χρόνου, κάθε ψυχή γίνεται προσκυνητάρι τοΰ ’Απόστολου Άνδρέα, πού μέσα της τον έχει φωλιάσει. Μιά άμέτρητη
στρατιά πιστών λιτανεύει στούς δρόμους τον "Αγιο της. Τότες ή Πόλη γίνεται μιά
άπέραντη έκκλησιά, μέ θόλο τ ’ ούρανοΰ τά πλάτη. Κι’ ή άστυνομική ψυχή ένώνεται
τοΰτες τις στιγμές μέ τήν ψυχή τής πόλης. Ρίχνει κι’ αυτή λάδι στο κοινό καντηλέρι,
πού καίει άκοίμητο στήν μνήμη τοΰ μάρτυρα Πρωτόκλητου!..
Θάθελα τόσα νά γράψω τόσα νά πώ. Μά πρέπει νά βγάλω τό άγκίστρι τής
νοσταλγίας άπο τήν ψυχή μου.
Πρέπει ό λογισμός μου νά γίνη διάκονος τής σημερινής μου ιδιότητας σάν
Δοκίμου 'Τπαστυνόμου, πού θέλει τήν πιο μεγάλη μερίδα στή σκέψη καί στή προσ
πάθεια.
Κλείνοντας τις ψυχικές σελίδες τής θύμησης, οί τρεις άντιπρόσωποι τής
’Αστυνομίας Πάτρας στήν Σχολή 'Υπαστυνόμων, άπο τήν φιλόξενη αυτή στήλη
τοΰ περιοδικοΰ μας, στέλνουμε θερμό μήνυμα άγάπης καί σεβασμοΰ στούς προϊ
σταμένους μας καί συναδέλφους πού ζοΰν έκεΐ κάτω.
Θερμή ικεσία άναπέμπουμε στον Θεό νά μάς άξιώση σάν μέ τό καλό άποφοιτήσουμε, νά βρεθούμε καί πάλι μαζί τους. ’Έχει ή ψυχή μας ποτιστή μέ «νερό
άπο τον "Αγιον Άνδρέαν» κι’ έτσι δέθηκε γιά πάντα μέ τή γαλάζια Πρωτεύουσα
τοΰ Μωρηά.
Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Υ πό Ύ π α σ τυνό μ ο υ Β' χ.

I. ΡΑ· ΙΚ Ο Υ

(Σ υνέχεια έκ το ϋ προηγουμένου)
Μ Ε ΡΟ Σ ΠΡΩΤΟΝ
Κ Ε Φ ΑΛΑΙΟ Ν Β'

Τ ο π ω ν υ μ ικ ά τ ώ ν ο δ ώ ν Α θ η ν ώ ν κ α τ ’ α λ φ α β η τ ικ ή σ ε ιρ ά
"Αλδου Μανουτίου.

Πάροδος Δ. Σούτσου 43, στο Άντικαρκινικό.
Ό "Αλδος Μανούτιος, τυπογράφος—έκδοτης καί ούμανιστής της εποχής της
’Αναγεννήσεως, γεννήθηκε τό 1449 ή 1450 στο Μπασσιάνο της ’Ιταλίας καί πέθανε στις 6 Φεβρουάριου 1515 στη Βενετία. ’Ένθερμος μύστης της διαδόσεως τών
Ελληνικών γραμμάτων καί σπουδών, κατείχετο άπό άληθινό πάθος για τον Ε λ 
ληνισμό καί τα ελληνικά γράμματα.
’ Αλέκτορος.
Πάροδος Ίσσαίου 8, στή Γούβα.
Αλέκτωρ είναι, κατά τή μυθολογία, επίθετο της προστάτιδος τών ’Αθηνών
θεάς Άθηνάς, σάν σύμβολο τής μαχητικότητας της.
’ Αλεξάνδρας λεωφόρος.
Κεντρική λεωφόρος τών ’Αθηνών άπό Πατησίων 58.
’Οφείλει τ ’ όνομά της στήν Έλληνίδα βασιλόπαιδα, μεγάλη Δούκισσα της
Ρωσσίας καί τρίτο παιδί τών βασιλέων Γεωργίου Α'. καί ’Όλγας, τήν ’Αλεξάνδρα.
Γεννήθηκε στή Κέρκυρα στις 18 Αύγούστου 1870 καί πέθανε σέ πολύ νεαρά ηλικία
στο Ίλίνσκογιε, κοντά στή Μόσχα στις 12 Σεπτεμβρίου 1891. ’Αγαπήθηκε άπό τό
λαό της Ελλάδος περισσότερο άπό κάθε μέλος τής Βασιλικής Οικογένειας άλλά καί
αύτή μ’ όλη της τήν ψυχή άνταπέδωσε αυτή τήν άγάπη.
Παντρεύτηκε τό 1889 στο ’Ανατολικό παρεκκλήσια τής Πετρουπόλεως, τό
Μεγάλο Δοΰκα Παϋλο Άλεξάνδοοβιτς. Μετά τό δεύτερο τοκετό της πέθανε σέ ήλικία 21 χρόνων. Ό πρόωρος θάνατός της βύθισε σέ πραγματικό πένθος τις ψυχές τών
Ελλήνων.
Ό σύζυγός της τυφεκίσθηκε στις 28 ’Ιανουάριου 1918, τό καιρό τής Ρωσικής
Έπαναστάσεως, ό δέ γυιός της Δημήτριος σκοτώθηκε προηγουμένως στή μάχη
τοϋ Άρχάγκελσκ. Ή τύχη τής κόρης της Μαρίας Παύλοβνας δέν είναι γνωστή.
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Τά λείψανα της βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας διεκομίσθησαν στο Τατόϊ έπί
βασιλείας Γεωργίου του Β'. τό 1939 καί έναποτέθησαν σέ ιδιαίτερο τάφο κοντά στούς
τάφους των γονέων της.
’Α λεξά νδρ ειά ς.
’Από Λένορμαν 138, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
Πήρε την ονομασία της άπό τ ’ όνομα των πολλών πόλεων τάς οποίας είχε
κτίσει ό Μ. ’Αλέξανδρος. Ά π ’ αυτές σώζεται σήμερα μόνον ή «Αιγύπτια» όπως (ο
νομάστηκε, για διάκρισι άπό την της ’Αραβικής κυριαρχίας «Ίσκανταριγέ». Κτί
στηκε τό χειμώνα τοϋ 332—221 π.Χ. καί ήτο έδρα τών Πτολεμαίων, πρωτεύουσα
δέ τής ΰπό Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν Αίγυπτου.
’ Α λεξα νδρ ουπό λεω ς.
’Από Καισαρείας 24, Γουδί.
Πρόκειται για τή γνωστή πόλι τής Θράκης, έδρα τής ομωνύμου έπαρχίας τοϋ
νομοΰ Έβρου. Άπό τούς Τούρκους έ>έγετο Δεδέαγατς. ’Ονομάστηκε ’Αλεξανδρού
πολη τό 1919, μετά τή κατάληψί της άπό τών Ελλήνων, πρός τιμήν τοϋ Βασιλέως
Αλεξάνδρου ό όποιος έπεσκέφθηκε τότε τή Θράκη. Στο χρονικό διάστημα τοϋ Β'.
Παγκοσμίου Πολέμου ή Άλεξανδρούπολις, όπως ολόκληρη ό Θράκη καί ή Ανατο
λική Μακεδονία βρίσκονταν ύπό Βουλγαρική κατοχή.
’Α λ εξ ίν ο υ .
Πάροδος λεωφ. Βουλιαγμένης 97, στον "Αγιο ’Ιωάννη.
'Ο φιλόσοφος Άλεξίνος κατήγετο άπό τήν ’ Ηλεία κι’ ήτο μαθητής τοϋ Εύβουλίδου. ’Ανήκοντας στή Μεγαρική φιλοσοφική αίρεσι. (άγονη καί εριστική)
ήκμασε τό 300—270 π.Χ. Υπήρξε άντί παλος τοϋ στωικοϋ Ζήνωνος.
’ Α λ εξίο υ .
Πάροδος ’ Ηλιουπόλεως 54 στή Γούβα.
Πρόκειται γιά τ’ όνομα πολλών Αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου καθώς επίσης
καί γιά πολλούς διακεκριμένους κληρικούς.
’Α λή θεια ς.
Ά πό Κερκύρας 34, στή Κυψέλη.
'Η ’Αλήθεια, κατά τή μυθολογία, ήτο μητέρα τής ’Αρετής καί κόρη τοϋ Κρό
νου καί τής Δικαιοσύνης.
’ Α λιάκμ ονο ς.
Πάροδος Μοναστηριού 31, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
'Ο Άλιάκμων είναι ένας άπό τούς μεγαλυτέρους ποταμούς τής Μακεδονίας.
Τό μήκος τοϋ ροΰ του είναι 500 περίπου χιλιόμετρα. Πηγάζει άπό τις άνατολικές
κλιτύες τοϋ Βοίου όρους. Τό πλάτος του ποικίλλει μεταξύ 30 καί 120 μέτρων, τό
δέ μέσον βάθος του είναι 150 μέτρα. Λέγεται ότι στήν άρχαιότητα έπλεον τοιήρεις
μέχρι τή Βέρροια. Σήμερα πάντως, διατρέχουν τον ποταμό κάθε εποχή τοϋ έτους,
σχεδίες. Ή στρατιωτική σημασία τής κοιλάδας τοϋ Άλιάκμωνος είναι σημαντική.
Ά λ ιβ ε ρ ίο υ .
’Αδιέξοδος τής όδοΰ Εύβοιας 21, στή Κυψέλη.
Τό Άλιβέριον είναι κωμόπολις τής έπαρχίας Καρυστίας στήν Εύβοια. Πήρε
τό όνομα άπό τον φεουδάρχη Άλίβερο. Βρίσκεται στή θέσι τών άρχαίων Ταμυνών.
"Εχει άξια λόγου λιγνιτοφόρα στρώματα, παρουσιάζει δέ βιομηχανική καί βιοτεχνι
κή κίνησι. "Εχει έργοστάσιον άποστάξεως λιγνίτου τό μόνο στήν ’Ανατολή, ύπάρχει
δ’ άκόμη τό γνωστό θερμοηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο τής Δ.Ε.Η.
’Α λικα ρνασσού.
Πάροδος Λένορμαν 54, στο Κολωνό.

'Ιστορικοί π ερ ίπ ατο ι σ το υς δρόμους

των ’Αθηνών κ α ί τοϋ Πειραιώς
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Ή ’Αλικαρνασσός, είναι ή μεγαλυτέρα άπό τις εξ Δωρικές πόλεις της Μ.
’Ασίας, πού άπετέλουν τήν Έξάπολι (Λίνδος—Ίαλυσός—Κάμειρος—Κώς—Κύδνος).
Βρίσκονταν στή Β. παραλία τοϋ Κεραμεικοϋ κόλπου (σήμερα Κώ) καί σύμφωνα μέ
τή παράδοσι, κτίστηκε άπό Τροιζηνίους μέ πρώτους άποίκους ’Ίωνες καί Δωριείς.
Στή διαδρομή της ιστορίας, άνέπτυξε άξιόλογο πολιτισμό. Είναι ή πατρίς τοϋ πατρός
της ιστορίας ’Ηροδότου καί τοϋ ίστορικοΰ, Διονυσίου τοϋ ’Αλικαρνασσέως. Περίφημο
μνημείο της Άλικαρνασσοΰ είναι το Μαυσωλείο (τάφος τοϋ βασιλέως Μαυσώλου)
τό όποιο συγκαταλέγεται στα επτά θαύματα της άρχαιότητος. Σήμερα ή πόλις
λέγεται Μπουδρούμ κι’ είναι έδρα ύποδ/σεως τοϋ νομοΰ Σμύρνης.
’ Α λιμ ο υσ ίω ν.
Πάροδος Θριασίων 1, στα ’Ά νω Ιίετράλωνα.
Οΐ Άλιμούσιοι ήσαν κάτοικοι τοϋ άρχαίου δήμου της ’Αττικής Άλιμοΰντος,
πού βρισκόταν στή σημερινή περιοχή τοϋ Καλαμακίου (έξ ού καί Ά λιμος). Ά πό
έκεΐ κατήγετο ό ιστορικός Θουκιδίδης. Οί Άλιμούσιοι άνήκον στή Λεοντίδα φυλή.
Ά λιμ π έρτη ς Σωτηρίας.
Πάροδος Θρασυβούλου 9, στή παλαιά ’Αγορά.
Ή Άλιμπέρτη Σωτηρία γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1847 κατήγετο δέ άπό
τό Αίγιο. Διετέλεσε διευθύντρια τοϋ Ζαππείου παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπό
λεως. κι’ είναι άπό τις πρώτες μορφωμένες γυναίκες πού άσχολήθηκαν για τήν άνύψωσι της Έλληνίδος, ιδρύοντας στήν ’Αθήνα τό κοινωφελή σύλλογο «Έργάνη Ά θηνά». Τό συγγραφικό της έργο είναι άξιόλογο.
Ά λ ισ τ ρ ά τ η .
Ά πό Ά ρτης 21 στον ’Ερυθρό Σταυρό.
Ή Άλιστράτη είναι κοινότης τής επαρχίας Φυλλίδος (Ζίχνης) τοϋ νομοΰ Σερ
ρών. Κατά τή Τουρκοκρατία ήτο άπό τις σημαίνουσες πόλεις τής Μακεδονίας.
Ά λ ίτ σ η ς .
Πάροδος ’Ηπείρου 22, στο Μουσείο.
Ή Άλίτση ή Ά λίτσι ή Χαλέτσι είναι χωριό τής έπαρχίας Λαρίσης. Τήν
εποχή τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου κοντά στο χωριό ύπήρχε πλούσιος συνοικισμός, τοΰτο δέ
θεωρείται σαν βέβαιο γιατί τό 1907 βρέθηκαν μέσα σ’ έ'να δοχείο 2.000 περίπου άρ
γυροί νομίσματα.
’Α λκα ίο υ.
Πάροδος Ποταμιάνου 26, στα Κουπόνια.
Ό ’Αλκαίος, λυρικός ποιητής άπό τή Μυτιλήνη σύγχρονος τής Σαπφοΰς,
ήκμασε στις άρχές τοϋ 7ου π.Χ. αΐώνος. Είναι ό έφευρέτης τοϋ άλκαϊκοΰ μέτρου καί
διέπρεψε σ’ ολα τά είδη τής λυρικής ποιήσεως. Φαίνεται, δτι κάποιο αίσθημα ύπήρχε
μεταξύ αύτοΰ καί τής Σαπφοΰς. Τοΰτο συνάγεται άπό τά διασωθέντα χαρακτηρι
στικά άποσπά.σματα:’Αλκαΐος στή Σαπφώ «άγνή Σαπφώ, μέ τά μενεξεδένια μαλλιά
καί τό γλυκό χαμόγελο, έ'χω κάτι νά σοΰ πώ, άλλά ή ντροπή μέ συγκρατεί». Καί ή
Σαπφώ άπήντησε « Ά ν είχες τον πόθο τοϋ ωραίου καί τοϋ καλοΰ, αν ή γλώσσα
σου δέν έστοχαζόταν κανένα λόγο κακό, ή ντροπή δέ θά σκέπαζε τά μάτια σου καί
θάλεγες εΐλικρινά δ,τι σκέπτεσαι».
Ά λκ α μ ένο υς.
Πάροδος ’Ηπείρου 66, στή Βάθη.
Ό ’Αλκαμένης, γλύπτης άπό τήν ’Αθήνα ή τή Λήμνο, σύγχρονος τοϋ Φειδίου
ήκμασε κατά τό 2ο ήμισυ τοϋ Ε'. π.Χ. αΐώνος καί θεωρείται άντίπαλος καί ισό
παλος τοϋ δασκάλου του Φειδίου. Ευπρέπεια, άκρίβεια, ύψηλοφροσύνη, γλυκύτης
καί άπαλότης έκφράσεως είναι τά χαρακτηριστικά τών έργων του.
( Συνεχίζεται)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΦΥΑΑΚΟΣ
- ΥΠΑΚΟΗ - ΤΙΜΙΟΤΗΣ - ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ
ΠΡΟΎ'ΠΟΘΕΣΕΙΣ Κ Α Λ Ο Υ ΑΣΤ ΥΦ Υ ΑΑΚ Ο Σ -----------------------------------

Ύπό τοϋ Άστυφύλακος
κ. ΛΑΜ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ ------------------------------------

Δέν μπορούμε νά κάνουμε πάντοτε τή ζωή μας δπως τή θέλουμε. Τό σύνθημα
πάντως είναι νά ζήσουμε, νά δημιουργήσουμε καί νά χαροϋμε.
Μάς έδόθη άρκετή νοημοσύνη, ώστε νά ξεχωρίζουμε το καλό άπό το κακό.
Κι’ αυτό αρκεί... Σπάνιες βέβαια είναι οί περιπτώσεις άνθρώπων πού έκαναν τή
ζωή τους δπως την ονειρεύτηκαν. "Ομως, ή στο τέλος ή στήν αρχή, οπωσδήποτε,
δέν θάταν ίδια μέ την έπιθυμία τους.
Τί έκαναν λοιπόν; ’Αγωνίστηκαν. "Οσοι είχαν υπάρχοντα γιά νά τά συγκρα
τήσουν καί όσοι δέν είχαν γιά νά δημιουργήσουν. ’Από φιλοδοξίες κι’ επιθυμίες οί
άνθρωποι, άλλο τίποτα...
Δέν πραγματοποιούνται δμως οί φιλοδοξίες καί οί έπιθυμίες μας περιμένοντας.
Ούτε καταπατώντας μέ άδιαφορία, δ,τι βρίσκεται κάτω άπό τά πόδια μας, ύπό την
δύναμίν μας καί τήν θέλησίν μας. Οί προσπάθειες καί οί άγώνες στη ζωή μας εύοδοϋνται μόνον δταν ξεκινούν άπό λογικές ενέργειες καί άποβλέπουν σ’ ένα γενικώτερο καλό...
Τό οικοδόμημα πού τά θεμέλιά του έγιναν πάνω σέ άδικίες, σέ άτιμίες καί
άπερισκεψίες, όσο όμορφο κι’ αν τό κάνη κανείς καί μ’ δση ωραιότητα καί αν τό στο
λίση είναι σάν νά τό χτίζη στήν άμμο. ’Ά ν δέν πέση, θά μοιάζη μέ στοιχειωμένο
κάστρο πού πρώτο θύμα του θά γίνη ό δημιουργός αύτοΰ γιά ν’ άκολουθήση κατόπιν
καί ολόκληρη ή γεννιά του...
"Απειρα είναι τά παραδείγματα στή ζωή. Δέν τάχω πρόχειρα στο νοΰ μου
αύτή τή στιγμή. "Αν καί ή ζωή μάς τά προσφέρει καθημερινώς, μέ περιπτώσεις
συνανθρώπων μας καί δικές μας άκόμη.
<( Τό ήθικό μέρος τού άνθρώπου, είναι τό σπουδαιότερο κεφάλαιο της ζωής
» μας» είπε μιά μέρα στή συγκέντρωσι ό Διοικητής μου.
Καί τί δέν μάς λένε οί Διοικητές μας, οί άνώτεροί μας. Αυτοί πού χρόνια
έχουν τό εισιτήριο της πρώτης θέσεως στό θέατρο τής ζωής καί ή πείρα τούς έδίδαξε τόσα πολλά. "Ας τ ’ άκοΰμε. "Ας τούς άκοΰμε μέ προσοχή καί κανανόηση κι’
ας είναι κάθε μας ένέργεια καί πράξη μετρημένη καί καλή. Προπαντός τό κάθε τι
πρέπει νά γίνεται μέ σκέψι καί μ’ εύσυνειδησία. Έχουμε ανάγκη άπό οδηγούς. Κά
ποιος 'Υπ/μος τής Σχολής, πού δλοι οί συνάδελφοι τής σειράς μου τον θυμούνται...
μάς έλεγε δτι, ώς αστυφύλακες πού θά βγούμε άν θέλουμε νά πάμε μπροστά, τρία
πράγματα πρέπει νά γνωρίζουμε : Πότε καί πού θά έκτελέσουμε τήν υπηρεσίαν
μας, πότε θά φάμε καί πότε θά κοιμηθούμε. Προσωπικώς διεπίστωσα άκόμη δτι
γιά νά είναι κανείς καλός άστυφύλακας καί γιά νά πάη μπροστά, πρέπει νά μήν
ύποπίπτη σέ παραπτώματα καί νά μήν προσβάλη τό σώμα τής Ά στυν. Πόλεων στά
μάτια τών πολιτών, πρέπει δηλαδή νά είναι εύρεπώς ένδεδυμένος, καθαρός, σιδερω
μένος, νά έχη διευθετημένη έπιμελώς τήν κλίνη του, νά μεταβαίνη στήν αίθουσα
άλλαγής γιά άνάληψι τής υπηρεσίας στήν όύρα του, νά είναι σοβαρός, πειθαρχικός,
νά ύπακούη σ’ δτι διατάσσεται, νά έκτελή τά καθήκοντά του μ’ ευσυνειδησία, νά
φέρεται στούς πολίτες ευγενικά καί πολιτισμένα καί νά τούς έξυπηρετη πρόθυμα.
Αύτά τά λίγα βρήκα σήμερα τήν ευκαιρία νά γράψω. Αυτά έννοιωσα τήν άνάγκη
νά εΐπώ στούς συναδέλφους μου.
Λ. ΣΤΡΑ ΤΙΚ Η Σ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υ πό Q IL. C E SB R O N , κ α τ ά μ ετά φ ρ α σ ιν « ’Α σ τυνο μ ικ ώ ν Χ ρονικώ ν»

ι Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

—«Δεν μ’ ενδιαφέρει αύτό !» άπαντα ό Κάϊδ καί εξακολουθώ νά γρονθοκοπή τον
’Αλλέν Ρομπέρ... Άλλα ό Μάρκ μαίνεται... Φωνάζει, ουρλιάζοντας :
—«Ά φησέ τ ο ν !!!...» .
—«Παράτησέ με» άπαντα άδιάφορα ό Κάϊδ. «Δέν ένδιαφερ......
—«’Ώ χ ! !!» ... φωνάζει ξαφνικά ό Κάϊδ καί στρέφεται κατάπληκτος προς τον
Μάρκ, πού τοϋ είχε καταφέρει ένα γέρο κτύπημα στη μούρη... Αυτή ήταν ή δεύτερη
γροθιά πού κανείς δέν περίμενε αύτό τό βράδυ... Ό Κάϊδ πέφτει έξαλλος έπάνω στον
Μάρκ, ένώ ό Άλλέν Ρομπέρ ελεύθερος τρέχει νά βοηθήση τον Ό λάφ...
Σέ λίγο ή σύγκρουση έχει πάρει μιά κωμικοτραγική μορφή...
Δέν ξέρουν πια γιατί κτυπιοϋνται, καί μάλιστα μέ τόση μανία... Στήν άρχή
τούς παρεκίνησε ή έκδίκηση, ύστερα άναγκάστηκαν νά κάνουν άντίποινα σ’ εκείνους
πού τούς έπετέθησαν... Τώρα δμως; Δέν πρόκειται λοιπόν νά τελείωση αύτό τό έπικίνδυνο παιγνίδι; 'Ομάδες κυλιώνται κατά γης, χωρίς νά ξεχωρίζουν... 'Όμοιες μέ
τσαμπιά στο σωρό...
Καί τό δριμύ, κόκκινο κρασί αύτοΰ τοϋ νυκτερινού τρυγητού τρέχει άπό στό
ματα καί μύτες... βλέπει κανείς νά ξεχωρίζουν μέσα στή νύχτα τά ματωμένα μαντή
λια των πληγωμένων...
Μπροστά σ’ ένα δέντρο, μιά σκιά κάνει έμετό... Δυο άπ’ τούς μαχομένους με
ταφέρουν ένα τρίτο έξω άπό τό πεδίο της μάχης... 'Ένας πολύ μικρός, διπλωμένος
σάν σφαίρα πάνω στο εχθρικό χορτάρι, κλαίει ήσυχα, χωρίς νά ξεφωνίζη... 'Ένας
μεγάλος δοκιμάζει άν «δουλεύουν» τά πόδια του, πρώτα τό δεξί κι’ ύστερα τ ’ άριστερό, καί, καθησυχασμένος, ξαναγυρίσει στή συμπλοκή...
Σιωπή... Σιωπή καί σκοτάδια... «Τό αίμα είναι τό χρώμα τής νύκτας» είπε
κάποιος... Δίκηο θά εϊχε φαίνεται..............................................................................................
Μά, ξαφνικά, μιά καινούργια πνοή ξεχύνεται πάνω στο πεδίο τής μάχης...
Μιά σωτήρια σκιά... "Ενας μεγάλος... Δυνατώτερος άπ’ τούς πιο δυνατούς, πιο και
νούργιος άπ’ αυτούς πού έφτασαν τελευταία, κάποιος παράξενος γίγας έπεμβαίνει
άπρόσκλητος καί ξεχωρίζει άπότομα τούς συμπλεκομένους καί τούς καρφώνει έπί
τόπου, ψιθυρίζοντας μονάχα δυο λόγια...
Ό γίγας αύτός είναι ό Τομαβάκ, ό δάσκαλος, καί ή μαγική του φράση είναι
τόσο άπλή :
—«Στήν τάξη άμέσως, ψευτοσυμμορίτες... Στήν τάξη, ψευτοπαληκαράδες...»
Πηγαίνουν στήν τάξη, μέ τις γροθιές άκόμα νά μυρμηγκιάζουν άπ’ τά κτυπή
ματα, ενώ νοιώθουν σ’ δλο τό κορμί πόνους, πού, καθώς κρυώνουν, γίνονται πιο έν
τονοι...
Πώς βρέθηκε λοιπόν έκεΐ ό Τομαβάκ;
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Πριν λίγη ώρα ήταν στο δωμάτιό του, άπάνω από τήν τάξη, κι’ έδιάβαζε ήσυχα
την «Ούμανιτέ» τής Κυριακής, άκούγοντας Μπάχ καί καπνίζοντας τήν πίπα του...
Μά, για μια στιγμή, κάτι νόμισε πώς ακούσε... Μια φασαρία άσυνήθιστη κάτω...
Σταμάτησε λοιπόν τήν μουσική, έσβυσε τό φως του, άνοιξε τό παράθυρο καί
είδε σιγά-σιγά να ξεπροβάλλουν άπ’ τα σκοτάδια οί σιωπηλοί συμπλεκόμενοι...
’Έ τσι, έχωσε τήν πίπα στήν τσέπη του, άνοιξε τήν πόρτα, κατέβηκε τή σκάλα,
βγήκε έξω, άνακατεύθηκε μέσα στο σωρό των συμπλεκομένων παιδιών, δέχτηκε με
ρικά «άδέσποτα» κτυπήματα, άνταπέδωσε μόνο μερικούς τυφλούς μπάτσους, χώρισε
τούς άντιπάλους, καί τούς μάζεψε μέσα στήν πάλη...
—Καί να τώρα οΐ ταραξίες μέσα στήν Αίθουσα του Σχολείου νά μισοκλεί
νουν τα μάτια στο δυνατό φως τής αιθούσης νά μήν ξέρουν τί νά κάνουν τά βαρειά
καί μελανιασμένα χέρια τους, καί νά προσπαθούν νά διορθώσουν τήν φοβερήν άταξία τής περιβολής τους... Κωμικοτραγικό είναι τό θέμα πού παρουσιάζουν. Μαλ
λιά άτακτα, χέρια πρισμένα, μύτες ματωμένες, μανίκια μισοσηκωμένα, μπουτουνιέρες ξεσχισμένες... Καθένας βλέπει τό πρισμένο πρόσωπο των άλλων καί τούς
λυπάται ή καί εύχαριστεΐται ίσως, χωρίς νά σκέφτεται ότι κι’ αυτός προσφέρει
τό ίδιο θέαμα...
'Ο Τομαβάκ μπαίνει τελευταίος, σκουπίζοντας μ’ ένα γκριζοκόκκινο μανδήλι τό πρόσωπό του πού είναι κι’ αύτό άγνώριστο...
—«Καθήστε...» λέει ό δάσκαλος κάπως νευριασμένα, είδατε τις μούρες σας;..
’Ά ! Εΐσαστε ωραίοι... Τά συγχαρητήριά μ ο υ !!! Έπρεπε νά ειδοποιήσω τον «"Α
σπρο Δόντι» γιά νά σάς καμαρώση... Δεν τον ειδοποίησα όμως γιά νά μή στερηθήτε όλοι σας τον κινηματογράφο αύριο βράδυ... ’Αλλά, γιά πέστε μου λοιπόν!..
Γιατί όλη αύτή ή φασαρία;.. Τί συμβαίνει; Μά, τί ρωτάω;.. Τό πράγμα είναι φα
νερό... Φτάνει νά δή κανείς πώς εΐσαστε χωρισμένοι σ’ αυτά τά θρανία γιά νά καταλάβη... "Ολα τά παιδιά τής Βοήθειας από εδώ, κι’ οί άλλοι άπέναντι... Αύτό
είναι... "Ετσι δεν είναι;...».
—«Μ άλιστα!» άπαντά ό ’Αλέν Ρομπέρ, μέ φωνή πού έτρεμε όσο καί τά πόδια
του, δεν έχουμε τίποτε τό κοινόν μέ τά παιδιά τής Δικαιοσύνης!!! Γιατί άπλούστατα έμείς δεν έχουμε μπερδευτή μέ... Δικαστήρια, κλοπές καί χωροφύλα
κες ! ! ! »
—«Κι’ έμείς» άνταπαντά ό Κάϊδ ένώ πίεζε τή μύτη του πού ήταν καταματωμένη «κι’ έμείς δέν έχουμε σχέση μ’ αύτούς... Γιατί έμείς έχουμε οικογένεια καί
όνομα όπως όλος ό κόσμος!!! Καί έχουμε χορτάσει άπό...».
—«Τά μούτρα σας, ήλίθιοι_» συμπληρώνει ό Τομαβάκ, ένώ τό πρόσωπό
του έγινε ξαφνικά τόσο σκληρό κι’ έπειτα πονεμένο, ώστε όλα τά παιδιά αϊσθάνθηκαν ένοχα... Πολύ ένοχα...
Ναι!.. Αύτός ό άλλόκοτος δάσκαλος, ό γελαστός ροδομάγουλος δασκαλάκος,
απότομα άλλαξε... Έγίνηκε μεγάλος, πολύ μεγάλος...
'Η φωνή του έχει μιά μεγαλοπρέπεια... Είναι έπηβλητική... Κι’ είναι μαζί
καί πονεμένη...
—« ’Αλλοίμονο... ’Αλλοίμονο», συνεχίζει ό δάσκαλος «Έ ω ς πότε πιά;.. Δέν
καταλάβατε λοιπόν ότι χωριστά δέν εΐσαστε τίποτε άλλο παρά φτωχά κι’ άνυπεράσπιστα παιδιά κι’ ότι δέν μπορείτε νά βγήτε άπό δώ μέσα παρά όλοι μαζί;... Ή
θέση σας είναι έδώ... "Ολοι μαζί... Ενωμένοι... "Αν θέλετε νά γίνετε δύναμη, ένωθήτε ... Κι’ αν χρειαστή νά κτυπηθήτε μέ κάποιον αύτός πρέπει νά είναι ξένος άπό
σάς... Καί νά τον κτυπήσετε όλοι μαζί, ό ένας δίπλα στον άλλον... "Οχι όμως καί
μεταξύ σας...».
( Σ υνεχίζεται)
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Προς
'Α π ά σ α ς τά ς Ά σ τ υ ν ο μ ικ ά ς '.Υπηρεσίας ’Α σ τυ νο μ ία ς Π όλεων κ α ί Β. Χωρ/κής.
«Π ερί ε ιδ ικ ή ς μ ε τ α χ ε ιρ ίσ ε ω ς α ν η λ ί κ ω ν »
Π ολλάκις ή ’Α σ τυνο μ ία εύρ ίσ κ ετα ι εις τη ν ανάγκην νά π ροσαγάγη είς τ ά ’Α σ τυνο μ ικ ά
Κ α τα σ τή μ α τα άνηλίκους, νά έξετάσ η α υτο ύς ώ ς μάρτυρας ή κατηγορουμένους, νά κ ράτηση ένίοτε
α υτο ύς κ α ί νά τούς άπ οστείλη είς τά ς Δ ικ α σ τικ ά ς Ά ρ χ ά ς ή τέλος κ α θ ’ οίονδήποτε τρόπον νά έπ ιληφ θή υποθέσεω ν σχέσιν έχουσώ ν μέ π ρ άξεις τελουμένας ύπό άνηλίκ ω ν ή κ α τ ’ αύτώ ν.
Ή ύπό τω ν ά σ τυνο μ ικώ ν μ ετα χ είρ ισις τω ν άνηλίκ ω ν το ύτω ν άπό τ η ς σ τιγ μ ή ς τ η ς π ρώ της
μ ε τ ’ α ύ τω ν επαφής, μέχρι τ ή ς π ερ α ιώ σεω ς τ ή ς σ χ ετικ ή ς μέ α ύτο ύς ύποθέσεω ς, πρέπει νά είνα ι
δλω ς εξα ιρετική κ α ί προσεκτική.
Ό άνήλικος λό γω τή ς ψ υχολογικής αύτο ϋ κ α τα σ τά σ εω ς, τ ή ς μη ώ ριμ ότητος τ ή ς σκέψεω ς
αύτοϋ, τ ή ς έπιδράσεω ς ένίοτε κακού περιβάλλοντος ή ά λλω ν π ο ικ ίλω ν συνδρόμων στο ιχ είω ν, έχει
άνάγκην το ια ύ τη ς μ εταχειρ ίσεω ς, ώ σ τε μ ήτε ό πα ιδικό ς έγ ω ϊσ μ ό ς το υ νά π λη γή , μ ήτε ή φ α ν
τ α σ ία το υ νά έξα φ θή , μ ήτε νά ήρω ποιηθή διά τή ν κακήν π ρ άξιν είς ήν ύπ έπεσε, μ ήτε τέλος νά
έξευτελισθή κ α θ’ οίονδήποτε τρόπον ή νά ριφθή είς κ ο ινά ’ μέ ενηλίκους εγ κ λη μ α τία ς κρατητήρια.
Ή π ερί ά νη λίκ ω ν νομοθεσία προβλέπει κ α ί καθιερ ώ νει ειδικήν δια δικα σ ίαν κ α ί μ ετα χείρισιν τ ω ν άνηλίκω ν, ο ϊτινες φθάνουν μέχρι τω ν Δ ικ α σ τικ ώ ν ’Α ρχών.
Ούδέν δμω ς ά ναφέρεται ή καθο ρ ίζετα ι διά τό χρονικόν δ ιά στη μ α κ α θ ’ δ ό άνήλικος θά εύρίσ κ ετα ι είς χεϊρας τ ώ ν ’Α σ τυνο μ ικ ώ ν ’Α ρχώ ν.
Δ ιά τούτο άκρ ιβ ώ ς εύρισκόμεθα είς τή ν άνάγκην νά καθορίσω μεν διά τ ή ς παρούσης τ ’ άκόλουθα :
1.
’Α σ τυνο μ ικό ς έπιλαμβανόμενος ύποθέσεω ς άνηλίκου έσ τω κ α ί είς βαθμόν π τα ίσ μ α το ς,
έν ούδεμιά π ερ ιπ τώ σ ει πρέπει νά συμπεριφερθή πρός αύτόν τρ αχέω ς κ α ί ύβ ρ ισ τικ ώ ς, ά λ λ ’ οφείλει,
έάν μέν άρκή ή νουθεσία, νά νουθετήση αύτόν κ α τ ά τρόπον, πού νά τον π είθη, ό τι δ ιά τό καλόν κ α ί μό
νον φρ ο ντίζει, ώ ς εκπρόσω πος το ύ Νόμου, πρός τό ν όποιον δλοι πρέπει νά συμμορφούμεθα. ’Εάν
δμ ω ς π α ρ ίσ τα τα ι άνάγκη νά όδηγήση αύτόν είς τό ’Α στυνο μ ικό ν Κ α τά σ τη μ α πρέπει νά πράξη
τούτο ή π ίω ς, έστω κ α ί αν ό άνήλικος άντιδρ^ ζωηρώ ς.
2. Ε ίς τό ’Α στυνο μ ικό ν Κ α τά σ τη μ α ούδέποτε πρέπει ό άνήλικος νά π ρ ο π ηλα κίζετα ι ή
νά έ ξ ετά ζετα ι π αρουσία πολλώ ν ά τόμ ω ν κ α τά τρόπον τραχύν κ α ί δημιουργοΰντα είς τούτον τήν
έ ντύπ ω σ ιν ό τι εύρ ίσ κ ετα ι είς περιβάλλον εχθρικόν. Ά π ’ ένα ντία ς, τόσον ό τρόπος τ ή ς έξετάσεω ς,
δσον κ α ί ή έν γένει συμπεριφορά δλω ν τ ώ ν ά σ τυνο μ ικώ ν πρός τούτον ο φείλει νά ε ίν α ι το ια ύτη ,
ώ σ τε νά π είθετα ι, δ τ ι οί νόμοι κ α ί οί έκ τελεσ τα ί το ύτω ν δέν άποτελοΰν δπλα κ α τά τώ ν κακοποιώ ν,
άλλά κανόνας, ο ϊτινες εξα σφ αλίζο υν τή ν ειρηνικήν δ ια β ίω σ ιν τώ ν ά τόμ ω ν κ α ί τή ν πρόοδον α ύτώ ν.
3. Ούδέποτε ό έγ κ λη μ α τία ς άνήλικος θά έ γ κ λ είετα ι είς τ ά κοινά κρα τητήρ ια μέ ενηλίκους
κακοποιούς. Δέον νά ύπάρχη ειδικόν κρατητήριον δπου θά έγ κ λ είω ντα ι οί ά νήλικοι κ α ί πρός τούς
οποίους ό φρουρός θά παρέχη πάσαν εύκολίαν, ώ σ τε ό περιορισμός τ ω ν νά μή κ α θ ίσ τα τ α ι οδυνηρός.
4. Έ ά ν π α ρ ίσ τα τα ι άνάγκη νά συνοδευθή ό άνήλικος έξω το ύ ’Α σ τυνο μ ικ ο ύ Κ α τ α σ τή 
μ ατος, ε ίτ ε διά τή ν ένέργειαν ερευνών ή ά να ζητή σεω ν ε ίτ ε διά τή ν μεταφοράν το υ είς Δ ικ α σ τικ ή ν
’Α ρχήν, τούτο θά γ ίν ε τα ι π ά ντο τε δ ι’ άστ/κος έν π ο λιτικ ή περιβολή άποφευγομένω ν τώ ν χειρο
π εδ ώ ν έ φ ’ δσον έκ τ ώ ν είς χεϊρας τώ ν Ά σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν ’Α ρχώ ν συγκ εντρ ω θέντω ν σ το ιχείω ν προκύ
π τ ε ι δ τ ι άπ ο κλείετα ι π ά σ α π ερ ίπ τω σ ις άποπείρας άποδράσεως.
Δ ι’ οΰς δμω ς έκ τ ώ ν ά νη λίκ ω ν κρατουμένω ν π ιθα νο λο γείτα ι, λό γω τ ή ς έπ ιδειχθείσης σ υμ π ε
ριφοράς τω ν τή ς προγενεστέρας δ ια γω γ ή ς τω ν κ α ί τ ή ς βαρύτητος το ύ άδικήματος, δ ι’ δ κρατούν
τ α ι, δ τ ι ε ίν α ι ενδεχόμενον ν ’ άπ οπ ειραθώ σιν άπόδρασιν κ α τ ά τή ν μ ετα γω γή ν, τό τε σκόπιμον δπω ς
ά ντ ί τ ή ς χρήσεως χειροπεδών, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιείτα ι ά φ ’ ένός μέν α ύτο κίνητο ν τ ή ς ύπηρεσίας (παρεχομένης το ια ύ τη ς εύχερείας βά σ ει το ύ άρθρου 2 § 4 έδάφ. Θ' το ύ Ν.Δ. 2 3 9 6 / 1 9 5 3 ), ά φ ’ έτέρου
δέ ένισ χ ύετα ι ή έξ ά σ τυνο μ ικώ ν συνοδεία τώ ν μεταγομένω ν άνηλίκ ω ν, είς τρόπον ώ σ τε νά μ ειο ΰνται
α ί π ιθανό τητες άποπείρας άποδράσεως α ύτώ ν.
5. Έ ν ούδεμία π ερ ιπ τώ σ ει θά π α ρ έχω ντα ι ύπό τώ ν ’Α σ τυνο μ ικ ώ ν ’Α ρ χώ ν είς τόν τύπον
ονόματα κ α ί φ ω το γ ρ α φ ία ι τώ ν, ύπό τ ώ ν άνηλίκ ω ν ή κ α τ ά τώ ν ά νηλίκ ω ν, τελουμένω ν άδικημ ά τω ν
ή ά λλω ν ά τ ιμ ω τικ ώ ν π ράξεω ν ή πληροφορία! κ α ί σ το ιχ εία άπ ο κα λύπ τοντα τήν τα υ τό τη τα ά νη λί
κ ω ν παρεκτραπέντω ν ή γενομένω ν θ υμ ά τω ν ά ντικο ινω νικώ ν πράξεω ν. Δ ιό τι ή το ια ύτη δημοσιότ η ς εκτός το ύ δ τι κ α τα σ τρ έφ ει τό έργον τή ς άναμορφώ σεω ς τώ ν π αρεκτραπέντω ν άνηλίκ ω ν, ιδίω ς
δέ τώ ν θυμ ά τω ν, παρεμποδίζει σοβαρώς τήν κ οινω νικήν τω ν άναπροσαρμογήν, άκόμη δέ δη
μ ιο υρ γεί οίκογενειακάς διαταραχάς μέ συνέπειας π ολλάκις λία ν σοβαράς είς βάρος τώ ν λοιπ ώ ν
μελώ ν τώ ν οικογενειώ ν τώ ν άνηλίκω ν.
6. Έ ν σ υμ π ερ ά σμ α τι θ ’ ά π ετέλει άριστον μέτρον προλήψεω ς τ ή ς πρός τό κακόν ροπής
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τ ώ ν ά νηλίκ ω ν, εάν οι κ .κ . Δ ιο ικ η τα ί τω ν ’Α σ τυνο μ ικ ώ ν Τ μ η μ ά τω ν κ α ί 'Υ π ηρεσιώ ν ’Α σ φ α λεία ς
ώ ργάνω νόν κ α τά σ υνο ικίας έν συνεννοήσει μέ το ύς γο νείς ή άλλα Φ ιλανθρωπικά 'Ιδρύματα, δ ίκτυα
παρακολουθήσεω ς τω ν άνηλίκ ω ν τ η ς περιφερείας τω ν, είς τρόπον ώ σ τε πάσα άντικο ινω νική ενέρ
γ εια μαρτυρούσα τά σ ιν πρός σοβαρωτέρας έκτροπάς περιήρχετο είς γ ν ώ σ ιν τ η ς ’Α σ τυνο μ ία ς κ α ί
έγκα ίρ ω ς έλαμβάνοντο μέτρα, νουθεσίας, ειδοποιήσεις τω ν γονέω ν ή διδασκάλω ν κ α ί π ροσαγω γής
τω ν ένώ πιον το ϋ Ε ίσ α γγελέω ς άνηλίκ ω ν ή τέλος εισ α γ ω γή ς τω ν είς άνάλογα άνα μ ο ρ φ ω τικ ά ιδρύ
μ α τα πρδς προστασίαν κ α ί άναπροσαρμογήν α υτώ ν είς τόν ομαλόν κοινω νικόν βίον.
Έ ν προκειμένω παρακαλοΰμεν όπω ς γίνη ειδική διδα σκα λία είς τούς άστυνομ ικούς κ α ί είς
τούς δοκίμους τώ ν Σ χολώ ν, θέλω δέ παρακολουθήσει τη ν έφαρμογήν προσω πικώ ς.
'Ο Υ φ υπ ο υρ γό ς

Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗ Σ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
I . Διαταγή

’ Αρχηγείου ’ Αστυνομίας Πόλεων ΰπ’ ά ριθ . 4194/78/47 άπό 20-11-58.
ΙΙρός άπ ά σα ς τά ς Ά σ τ υ ν ο μ ικ ά ς 'Υ πηρεσίας

Λ α βό ντες άφορμήν έξ ύπ οβληθείσης ή μ ϊν άναφοράς ύπό τ ή ς ’Α σ τυνο μ ικ ή ς Δ /νσεως Π ατρ ώ ν, δ ι’ ή ς α ΰτη άναφέρει, ό τι, κ α τ ά διαπ ραχθεΐσαν π ρ ο σφ άτω ς έκτα κ το ν έπ ιφ υλα κή ν τή ς
ύπό τά ς δ ια τα γά ς τ η ς ά σ τυνο μ ικής δυνάμεω ς προς ά ν τ ιμ ε τώ π ισ ιν έκτά κ το υ άνά γκης τό σ ύσ τη μ α
είδοποιήσεω ς τώ ν ά σ τυνο μ ικώ ν ύπ α λλήλω ν δεν έλειτούργησεν ΐκα νο π ο ιητικώ ς κ α ί ό τι ή ευθύνη
τόσον τώ ν είδοποιηθέντω ν, όσον κ α ί τ ώ ν άναλαβόντω ν τη ν είδοποίησιν α υτώ ν έτέθη έν το ια ύτη σ υγχ ύσ ει ώ σ τε νά μη κ α θ ίσ τα τ α ι εύχερής ό μ ε τ ’ ά ντικειμ ενικ ό τη το ς κ α ί άκριβείας έλεγχος
τ ώ ν υ π α ιτ ίω ν τή ς το ια ύ τη ς ά νω μ α λία ς, παραγγέλομεν όπω ς, έχοντες ύ π ’ όψει κ α ί τά ς δ ια τά 
ξεις το ϋ ύ π ’ άριθ. 30 Κ ανονισμού το ϋ ’Α σ τυνο μ ικ ο ύ Σ ώ μ α το ς, έκδόσητε προς τά ς ύ φ ’ ύμ α ς
ύπηρεσίας σ χ ετικ ά ς δ ια τα γ ά ς διαγράφοντες κ α ί τόν τρόπον είδοποιήσεω ς τώ ν ά σ τυνο μ ικ ώ ν ύ π α λ 
λήλω ν έν π ερ ιπ τώ σ ει έκ τά κ το υ ά νά γκης ώ σ τε άμεσος κ α ί ά π ο τελεσ μ α τικ ή νά κ α θ ίσ τα τ α ι ή
σ υγκ έντρ ω σ ις τ ή ς δυνάμεω ς ύμ ώ ν είς τά ς π ερ ιπ τώ σ εις τα ύτα ς.
Ή άμεσος κ α ί εύχερής είδοποίησις τ ή ς δυνάμεω ς, λαμβανομένου ύ π ’ όψει ό τι μεγάλος
αριθμός άστυνο μ ικώ ν ύπ α λλήλω ν τυγχ ά νο υσ ι έγγα μ ο ι κ α ί οίκογενειάρχαι διανυκτερεύοντες οίκοι,
κ α θ ίσ τα τ α ι κ α τ ’ έξοχήν ά να γκ α ία έν π ερ ιπ τώ σ ει ά νά γκης πρός ά ντ ιμ ε τ ώ π ισ ιν έκτά κ το υ γεγονό
τος δ ι’ δλας τά ς Ά σ τ υ ν ο μ ικ ά ς Δ ιευθύνσεις, ιδια ιτέρ ω ς δέ έπ ιτα κ τικ ή διά τά ς Ά σ τ υ ν ο μ ικ ά ς
Δ /νσεις Π ατρών κ α ί Κ ερκύρας, είς ας ό άριθμός τώ ν έ γ γά μ ω ν κ α ί οικογενειαρχώ ν ύπ α λλήλω ν
τυ γ χ ά νε ι πολύ δυσανάλογος πρός τόν άριθμόν τώ ν ά γά μ ω ν κ α ί τ ώ ν έν τ ο ϊς ά σ τυνο μ ικο ΐς κ α τ α σ τ ή μ α τ ι διανυκτερευόντω ν.
’Α νεξα ρ τή τω ς όμω ς τώ ν άνω τέρ ω , φρονοϋμεν ό τι ά π αντες οί άσ τυνο μ ικο ί ύπ ά λλη λο ι ά δια κρ ίτω ς βαθμού κ α ί ύπηρεσίας είς ήν υπηρετούν ώ ς κ α ί τόπου διαμονής α ύτώ ν, ύποχρεοΰνται,
έκ βασικού καθήκοντος, οσάκις ύ π ο π ίπ τει είς τήν ά ντίλ η ψ ίν τω ν, ό τι είς τήν πόλιν είς ήν ύπηρετοΰν λα μ β ά νει χώ ραν έκτακτο ν σ υμ β ά ν άστυνο μ ικο ΰ ένδιαφέροντος, έχον άνάγκην ά ντιμ ε τ ω π ίσ ε ω ς δ ι’ ίσχυρας ά σ τυνο μ ικής δυνάμεω ς (π υρ κ α ϊα ί έκτά σ εω ς, π λημ μ ύρ α ι, γ ε νικ α ί άπεργ ία ι, έ κ τα τα σ υλλα λητήρ ια κ α ί συγκ εντρ ώ σ εις κ .λ .π .), νά έ γ κ α τα λ ε ίπ ω σ ι π ά σ αν άσχολίαν τω ν
κ α ί νά π ροστρέξω σι είς τόν τόπον ένθα λα μ β ά νει χώ ραν τό συμβ άν τιθέμ ενο ι είς τήν διάθεσιν
το ύ α ύτό θι εύρισκομένου άνωτέρου βαθμοφόρου, ά λλω ς δέ, έάν τούτο δέν ε ίν α ι δυνατόν, νά έπ ικοινω νήση άπό τηλεφ ώ νο υ, ή δ ι’ οίουδήποτε άλλου τρόπου, μ ετά τ ή ς 'Υ πηρεσίας του, ϊνα λάβη
σ χ ετικ ά ς οδηγίας ή τέλος νά π αρουσιασθή είς τόν Α ξ ιω μ α τ ικ ό ν 'Υ πηρεσίας τού Τ μήματος
είς τή ν περιφέρειαν το ύ οποίου εύρ ίσ κ ετα ι, κ α τά τόν χρόνον κ α τά τόν όποιον λα μ β ά νει γ νώ σ ιν
το ύ συμβάντος.
Ε ίδικώτερον προκειμένου περί τώ ν Ά σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν Δ /νσεων ΙΙα τρ ώ ν κ α ί Κ ερκύρας ένθα
λό γω τ ή ς μ ικράς έκ τά σ εω ς τώ ν πόλεω ν α ύτώ ν, τ ά ά στυνο μ ικο ΰ ένδιαφέροντος σοβαράς μορφής,
ώ ς άνω τέρ ω , σ υμ β ά ντα περιέρχονται σχεδόν ά μ έσ ω ς είς γ νώ σ ιν τώ ν α ύτό θι ύπ ηρ ετούντω ν ά σ τ υ 
νο μ ικ ώ ν ύπ αλλήλω ν, νομίζομεν ό τι είς τά ς π ερ ιπ τώ σ εις τ α ύ τ α ς δέν θά πρέπει νά θεω ρ ήτα ι άπαρ α ίτητο ς ή είδοποίησις α ύτώ ν παρά τή ς ύπηρεσίας τω ν, ά λλά δέον οδτοι αύθορμήτω ς κ α ί πρό
τ ή ς ειδικής π ροσκλήσεω ς νά σπ εύδω σιν είς τόν τόπον το ύ σ υμβ άντο ς ή νά π α ρ ο υσ ιά ζω ντα ι ά 
μ έσω ς είς τή ν ύπ ηρεσίαν τω ν πρός λ ή ψ ιν δ ια τα γώ ν.
Ά π ο δ ίδ ο ντες ιδιαιτέραν ση μ α σ ία ν είς τήν έγκαιρον σ υγκ έντρ ω σ ιν τή ς δυνάμεω ς τ ώ ν ά 
στυνο μ ικώ ν ύπ α λλήλω ν είς π ά σ αν π ερ ίπ τω σ ιν, παρακαλοΰμεν όπω ς π α ρ α γγείλη τε πρός ά π αντας
το ύς ύ φ ’ ύ μ ά ς ύπαλλήλους τή ν άκριβή κ α ί αύστηράν σ υμμ ό ρφ ω σιν α ύ τώ ν πρός τά ς δ ια τά ξεις τού
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προμνησθέντος ύ π ’ άρ ιθ’ 30 Κ ανονισμού το ΰ Σ ώ μ α το ς «περί έπ ιφ υλα κή ς κ α ί συναθροίσεω ν»,
ά να π τυχ θ ώ σ ι δέ α ί υποχρεώ σεις το ύτω ν έν σχέσει μέ το θέμα αύτό, είς έπανειλημμένας εβδομα
δ ια ίας μορ φ ω τικά ς συγκ εντρ ώ σ εις τ ω ν κ α ί τονισθή α ύ το ϊς δ τι π α σ α ά νω μ α λία έπ ί το ΰ α ν τ ι
κειμένου αύτο ΰ ε ίνα ι δυνατών νά έκθέση άνεπανορθώ τω ς τό γόητρον κ α ί τήν ά ξία ν το ΰ ’Α σ τ υ 
νομικού Σ ώ μ α το ς, έντεϋθεν δέ κ α ί α ί έπιβληθησόμεναι τυχόν κυρ ώ σ εις θέλουσιν ε ίν α ι αύστηρότ α τα ι.

Ό ’Αρχηγός
Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(‘Τ π ’ άριθ. 3 4 / 2 2 .1 1 .5 8 )

«Π ερί ένισ χ ύ σ εω ς τ ω ν ο ρ γά νω ν Έ θ νικ ο ΰ 'Ιδρύματος Ρ α δ ιο φ ω νία ς δ ι’ ά σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν »
Τό άρθρ. 8 παρ. 1. Ν.Δ. 377 8 / 19 5 7 ο ρίζει δ τι «είς π ερ ίπ τω σ ιν κ α θ ’ ήν συνδρομητής κ α θ
υσ τερ εί συνδρομάς έξ μηνώ ν τό "Ιδρυμα έχει τό δ ικ α ίω μ α νά προβαίνη είς τή ν σ φ ρ ά γισ ιν τη ς ρα
διοφω νικής συσκευής το ΰ οφειλέτου, ώ σ τε νά κ α θ ίσ τα τ α ι άδύνατος ή χρήσις τη ς, μέχρι τ ή ς π λή 
ρους έξοφλήσεω ς τω ν πρός τό "Ιδρυμα οφ ειλετώ ν του».
Ή εκ τα σ ις τ ή ς εφαρμογής τή ς δ ια τά ξεω ς τ α ύτη ς π ερ ιορ ίζεται έκ τοΰ άρθρ. 12 παρ. 1 τοΰ
Σ υντά γμ α το ς, δπερ τήν έν τ ή έννοια α ύτο ΰ « κ α το ικ ία ν» έκαστου χ α ρ α κτηρ ίζει ώ ς άσυλον κ α ί
π ρ ο στα τεύει ένα ντι επεμβάσεω ν τ ή ς δημοσίας εξουσίας ο ΰτω ς, ώ σ τε α ΰτη δέν δ ικ α ιο ΰτα ι νά ένεργή σ η κ α τ ’ οίκον έρευναν ή κ α ί απλήν είσοδον είς τήν κ α το ικ ία ν τίνο ς άνευ τ ή ς σ υγκ α τα θέσ εω ς
το ύτο υ εί μή «δτε κ α ί δπω ς ό νόμος δ ια τά σ σ ει» , τ ο υτέ σ τιν είς άς π ερ ιπ τώ σ εις κ α ί κ α θ ’ ή ν δια δι
κ α σ ία ν ό νόμος ορίζει (Βλ. Ν. Σ αριπόλου Σ υντ. δικ. Γ . 19 2 3 , σελ. 96 σημ. 2 έπ. Σ βώ λου, Β λά
χου, τό Σ ύ ντα γμ α τή ς 'Ελλάδος, Β. 1 9 5 5 , σελ. 3 1 3 έ π . ). ’Α λ λ ’ οδτε τό ρηθέν άρθρ. 9 οΰτε άλλη
τ ις δ ιά τα ξις Νόμου ορίζει τή ν διαδικα σ ίαν σ φ ρ α γίσ εω ς ραδιοφω νικής συσκευής έντός τή ς έν τή
άνω τέρω έννοια «κ α το ικ ία ς» τινός. Ε π ο μ έ νω ς τό ’Ε θνικόν "Ιδρυμα Ρ α διο φ ω νίας δπερ, ώ ς προ
κ ύπ τ ε ι έκ τώ ν δια τά ξεω ν τοΰ Ν. 2 3 1 2 / 1 9 5 3 ά π ο τελεϊ νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ά σ κοΰν διοίκησιν
(Σ υμβούλω ν ’Ε π ικρ άτειας 2 18 8 / 19 5 3 ) ή το ι δημοσίαν έκουσίαν υποκείμενον
ώ ς φορεύς τ α ύτη ς είς τόν περιορισμόν έκ το ΰ άρθρ. 12 παρ. 1. το ΰ Σ υντά γμ α το ς, δέν δ ικα ιο ύται
νά ένεργήση (δι’ οργάνων το υ συνοδευομένων ή μή ύπό άστυνο μ ικο ΰ οργάνου) σ φ ρ ά γισ ιν ραδιο
φ ω νικ ή ς σ υσκευής έντός τ ή ς « κ α το ικ ία ς» τινό ς άνευ τ ή ς σ υγκ α τα θέσ εω ς τούτου. Ό είρημένος
περιορισμός δέν ισ χύει, έπομένω ς υπ άρχει τό έν τ ώ ρηθέντι άρθρ. 8 παρ. 1 δ ικ α ίω μ α πρός σφράγ ισ ιν έν χώ ρω μή άποτελοΰντα « κ α το ικ ία ν» έν τή έννοια το ΰ άρθρ. 1 2 παρ. 1. τοΰ Σ υντά γμ α το ς.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύχονται
• είς τούς συνδρομητάς των
Καλό Πάσχα

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Κατόπιν άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργόϋ Εσωτερικών προήχθη έπ’ άνδραγαθία εις τον βαθμόν τοϋ άρχιφύλακος, ό μέχρι τοΰδε ύπαρχιφύλαξ Καμπέρης
Ευάγγελος.
-—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες : Κλεισιάρης
Άνδρέας, Σιγιάννης Μιχαήλ, Φραγκιαδάκης Πέτρος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος,
Σεκούρης Νικόλαος, Σταυριανάκης Νικόλαος και Μπαλωμένος Δημήτριος.
■
—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοϋ Πειθαρ
χικού Συμβουλίου ό άστυφύλαξ Μαργαρίτης Χαράλαμπος.
—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καταληφθείς ύπό τού ορίου ηλικίας
ό άστυφύλαξ Καλονάρος Μιχαήλ.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διά Βασιλικού Διατάγματος άπενεμήθη ό Σταυρός των Ταξιαρχών τού Β'
Τάγματος τού Φοίνικος είς τον 'Υγειονομικόν Διευθυντήν Α' κ. Κουρμέντελον Πα
ναγιώτην.
—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική καί υ
λική άμοιβή διά τήν σύλληψιν τού έπικίνδυνου διαρρήκτου Παπαεμμανουήλ Γεωρ
γίου εις το ύς: 1) ’Αστυνόμους Α' κ.κ. Θάνον Παναγιώτην καί Τριανταφύλλου
Σπυρίδωνα. 2) Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Γιαννημάραν Κωνσταντίνον καί Καραγιαννόπουλον Δημήτριον, 3) Άρχιφύλακα Παπακωνσταντίνου Νικόλαον καί 4)
άστυφύλακας : Κολιόπουλον Ίωάννην, Ζαλαχώρην ’Αναστάσιον, Μητρονάτσιον
Κωνσταντίνον, Στυλιανάκην Όδυσσέα, Μαρκέτον Γεράσιμον, Μάκον Κωνσταντί
νον, Εύσταθίου Παναγιώτην καί Βογιατζήν Κωνσταντίνον, διότι οί δύο πρώτοι
άναπτύξαντες έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα καί χειρισθέντες έπιδεξίως καί μεθοδικώς τήν όλην ΰπόθεσιν, συνέβαλον τά μέγιστα εις τήν έπιτυχή,
παρακολούθησιν καί σύλληψιν τού ώς άνω έπικινδύνου κακοποιού. ’Επίσης οί ύπ’
άρ. 2 καί 3 έπιληφθέντες της προανακρίσεως καί έργασθέντες φιλοτίμως μετ’ ίδιαζούσης έπιμονής, έπιμελείας καί μεθοδικότητος πολύ δέ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών εργασίας συνέβαλον εις τήν έξιχνίασιν τών ύπό τού είρημένου κακοποιού
διαπραχθεισών κλοπών ώς καί είς τήν άνεύρεσιν καί άπόδοσιν είς τούς παθόντας
μέρους τών κλαπέντων άντικειμένων. 'Ομοίως οί λοιποί διότι διαταχθέντες νά
παρακολουθήσωσι τον επικίνδυνον τούτον κακοποιόν καί έργασθέντες μετ’ εξαι
ρετικού ζήλου πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών άναπτύξαντες 8ε εξαιρε
τικήν δραστηριότητα καί παρατηρητικότητα έπέτυχον νά διαπιστώσουν τήν διαμο
νήν, τάς έπαφάς, τούς συνεργάτας καί τελικώς τήν σύλληψιν του.
—Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος είς
τούς: 1 ) ’Αστυν. Β. κ. Γιαννούλην Κων/νον τού Βασιλείου, 2) Ά στυν.Β ' κ. Πυργάκην
Παναγιώτην τού Δημητρίου, 3) Ύπαστυν. Α 'κ . Ντζιώραν Δημήτριον τοϋ Κων/νου
4) Ά στυφ. Μαργαρόπουλον ’Αθανάσιον τού Θεμιστοκλέους, 5) Ά στυφ. Πλατιάν
Ή λίαν τού Ίωάννου καί 6) Ά στυφ. Λίβαν Λάσκαρην τού Δημητρίου, διότι ούτοι
άναλαβόντες άνατεθεϊσαν αύτοϊς έργασίαν, προς έξακρίβωσιν τών διπλοψηφισάντων
έκλογέων της τέως Δ/σεως Πρωτευούσης, κατά τάς Βουλευτικάς έκλογάς της 115-58, είργάσθησαν μετ’ έξαιρέτου ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, πολύ δέ
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας,· ύπερπηδήσαντες πλεϊστα τεχνικά καί
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υλικά εμπόδια, ίνα^φέρωσιν εις πέρας τήν περί ής ό λόγος ιδιαζόντως σοβαράν ταύτην εργασίαν.
—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη
ήθική καί υλική άμοιβή εις τον Άρχιφύλακα Κατσιβαρδάκον Στυλιανόν καί άστυφύλακας : Σταθόπουλον Βασίλεον, Τσαγκαράκην ’Εμμανουήλ καί Πανίτσαν Δημήτριον, διότι ούτοι έργασθέντες μέ εξαιρετικόν ζήλον καί δραστηριότητα, έπιδείξαντες δέ κατά τήν έκτέλεσιν της υπηρεσίας των, ΐδιάζουσαν παρατηρητικότητα έπέτυχον τήν σύλληψιν νεαρών μέν άλλά επικινδύνων κακοποιών, οίτινες εΐχον διαπράξει
23 κλοπάς διαρρήξεως. Διά της αυτής άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος εις τον ’Αστυ
νόμον Β' κ. Γιαννακόπουλον ’Ελευθέριον διότι ούτος κατευθύνας έπιδεξίως τούς
ώς άνω ύπ’ αύτόν υπαλλήλους, συνέβαλε τά μέγιστα εις τήν σύλληψιν τών άνωτέρω
κακοποιών.
—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έ
παινος είς τούς : 'Υπαστυνόμον Α' κ. Αεκάκον ΙΙαναγιώτην καί 'Υπαρχιφύλακα
Παστελάκον Μιχαήλ, διότι ούτοι ένεργήσαντες ταχέως καί μεθοδικώς κατώρθωσαν εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος ν’ άνακαλύψωσι τον δράστην κλοπής
χρημάτων Γλυστόν Δημήτριον, είς βάρος τού Δημοδιδασκάλου Πάνου Χρήστου,
νά συλλάβωσι τούτον νά κατάσχωσι τά κλαπέντα καί ν’ άποδώσωσι ταΰτα είς τον
παθόντα.
*
ΥΨΗΛΟΙ ΞΕΝΟΙ
Τήν 23ην ’Απριλίου 1959 άφίχθη έν
Έλλάδι ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας καί
Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας τού 'Αγίου
Φραγκίσκου — Καλλιφορνίαςκ. ΠώλΜ πίσιγκερ.
'Ο κ. Μπίσιγκερ, θερμός φιλέλλην,
τυγχάνει στενός συνεργάτης τού Έ λληνος Δημάρχου τού 'Αγίου Φραγκίσκου κ.
Γεωργίου Χριστοφίλου.
Κατά τήν ενταύθα παραμονήν του, έπεσκέφθη τόν 'Υφυπουργόν ’Εσωτερικών
κ. Ε. Καλαντζήν, ώς καί τούς κ.κ. ’Αρ
χηγούς καί Γενικούς Διευθυντάς τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, μεθ’ ών άντήλλαξεν
άπόψεις έπί θεμάτων σχετικών μέ τήν
δίωξιν τού εγκλήματος καί γενικώς τήν
’Ασφάλειαν.
Ούτος θά π α ρ α μ ε ίν η μ έ χ ρ ι 10 Μαΐου ·0 Κ.
π ε ρ ιο δ ε υ ω ν ε ις τ ή ν Χώραν μ α ς .
*

Μ π ίσ.γκερ κ α τ ά τ ή ν έ π ίσ κ ε ψ .ν
κ. Ν. ’Α ρ χ ιμ α νδρ ίτο υ.

τοϋ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
’Από τήν 29—3—59 μέχρι τήν 10—4—59 έγιναν άγώνες γιά τό πρωτάθλημα
βόλεϋ—μπώλλ μεταξύ τών ομάδων τών Ά νωτάτων Στρατιωτικών Σχολών. Σ’ αύτό
έ'λαβαν μέρος οί Σχολές Εύελπίδων, ’Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων, ’Ανθυπομοιράρ
χων καί 'Υπαστυνόμων.
"Υστερα άπό συνταντήσεις συναρπαστικές πού διεξήχθηκαν στά εύγενικά
πλαίσια τού ’Ολυμπιακού πεύματος, άναδείχθηκε πρωταθλήτρια γιά τό 1959 ή
ομάδα τής Σχολής Εύελπίδων. 'Η γενική κατάταξι τών ομάδων έχει ώς έξής :
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’Αγώνες
Νίκες ' Ηττες
Βαθμοί
Σχολές :
12
1) Εύελπίδων
4
4
0
4
1
2) ’Ικάρων
3
10
3) 'Υπαστυνόμων
4
2
2
8
4) Ναυτ. Δοκίμων
4
1
3
6
5) ’Ανθυπομοιράρχων
4
0
4
4
εΐλικρινά τήν πρωταθλήτρια ομάδα, κα'Η στήλη αύτή συγχαίρει θερμά
θώς καί τις υπόλοιπες καί τούς εύχεται μελλοντικές έπιτυχίες καί δάφνες.
'Η μεγάλη έ'κπληξις στούς άγώνες ήταν ή Σχολή 'Υπαστυνόμων, πού κατώρθωσε ύστερα άπό ύπεράνθρωπη πάλη να καταλάβη τήν 3ην θέσι ! Ένίκησε τις ομά
δες των Σχολών ’Ανθυπομοιράρχων καί Ναυτικών Δοκίμων.
Σ’ δλα τά παιχνίδια, άκόμη καί σ’ αύτά πού νικήθηκε, διακρίθηκε για τήν άκατάβλητη άγωνιστική της διάθεσι, για τό άγωνιστικό της πείσμα καί τέλος για το
ήθος της.
Κατέβηκε στο στίβο για να δημιουργήση παράδοσι θριαμβευτική κι’ ό κό
πος της αύτός στέφθηκε μέ έπιτυχία. ’Έ τσι άπέδειξε δτι ή Σχολή μας δέν είναι μόνο
εργαστήρι τού πνεύματος, άλλα καί τού άθλητισμοϋ.
'Η ομάδα της Σχολής μας, πού άποτελέσθηκε άπό τούς Δοκίμους 'Υπαστυνόμους Σχοινήν Δημήτρ., Σποϋλον ’Ιωάν., Μπουρδάκον Νικολ., Σταματόπουλον
Άνδρ., Μιχελουδάκην Κυριάκον, Άλεξόπουλον Σωκράτην, Χρυσικόπουλον Λεωνί
δαν καί Δεληγιώργην Ίωάννην, είναι άξια κάθε έπαίνου για τήν λαμπρή της έπι
τυχία.
Οί δύο τελευταίες συναντήσεις δόθηκαν στο θαυμάσιο γήπεδο της Σχολής μας
τήν 10-4—59. Τούς άγώνες αύτούς παρακολούθησαν ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών
Σχολών κ. Έμμ. Άρχονταλάκης, ό 'Υποδιοικητής κ. Παναγ. Λυκούσης καθώς καί
δλοι οί αξιωματικοί μας. ’Επίσης άντιπροσωπεΐες άξιωματικών καί μαθητών δλων
τών Σχολών.
Μέσα σέ θερμή καί φιλική άτμόσφαιρα, σέ ενθουσιασμό καί άπαγοητεύσεις
έγινε ό πρώτος άγώνας. Ή Σχολή Εύελπίδων νίκησε τήν Σχολή ’Ικάρων καί άναδείχθηκε έτσι πρωταθλήτρια γιά τό 1959. ΤΗταν ένας θαυμάσιος άγώνας, μια εύγενική
πάλη καί άξίζουν πολλά συγχαρητήρια στούς παίκτες τών δύο ομάδων, γιά τό
ωραίο άθλητικό θέαμα, πού παρουσίασαν.
'Η άγωνία μας δμως έφθασε στο κατακόρυφο, ή θερμοκρασία... τής άτμόσφαιρας ύψώθηκε καί τά χτυποκάρδια γίνηκαν πιο έντονα, σάν άρχισε ή πάλη τής όμάδος
μας μέ τήν Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Τά ερωτηματικά ορθώθηκαν καθώς τό παι
χνίδι κυλούσε :
« Τί θά κάνη άρά γε, ή ομάδα μας, θά νικήση; Είναι λίγο δύσκολο, άλλά μπο
ρεί νά γίνη τό θαύμα...».
’Ενώ οί θεαταί είχαν μείνει καρφωμένοι στις θέσεις του καί μέ φωνές καί
παροτρύνσεις... έκαναν ενέσεις θάρρους στούς παίκτες τής προτιμήσεώς τους, αυτοί
έδιναν καί τό τελευταίο τους ψυχικό καί σωματικό άπόθεμα γιά νά νικήσουν.
Δραματική καί συναρπαστική ήταν ή εικόνα τού παιχνιδιού. Μιά άσταμάτητη
εναλλαγή αισιοδοξίας καί άπαισιοδοξίας, χαράς καί λύπης ξεχείλιζε άπό αυτό.'Η
νίκη, ή πολυπόθητη νίκη έκανε έρωτα πότε μέ μάς, πότε μέ τά ναυτάκια μας.
Κερδίσαμε τό πρώτα σέτ. Μάς κέρδισε τό δεύτερο. Τελικά, μέσα σέ πρωτόγνωμη γιά τό περιβάλλον τής Σχολής μας άτμόσφαιρα χειροκροτημάτων, ζητω
κραυγών καί πανηγυρισμού, σέ ήφαίστειο ένθουσιασμού πού άγγισε τά δρια τού πα
ραληρήματος, καταχτήσαμε την γόησσα τής ημέρας, τήν νίκην ! ! !
'Ο κ. Διοικητής μας, ό 'Υποδιοικητής μας, άξιωματικοί καί συνάδελφοί μας,
ξέχειλοι άπό χαρά, συγκίνησι καί ίκανοποίησι έδωσαν συγχαρητήρια στούς παίκτες
μας, γιά τό κατόρθωμά τους.

Μετά τον άγώνα «ύτό, δόθηκε ή συνέχεια... στην κατακάθαρη αίθουσα έορτών,
δπου έκλήθησαν όλοι οΐ φιλοξενούμενοι μας να παρακαθήσουν σέ τσάι.
’Εκεί, νικηταί καί νικημένοι, δλοι άσπονδοι... φίλοι, στα άνθοστόλιστα τραπέ
ζια... εκδικήθηκαν τούς μπακλαβάδες, τδ βούτυρο, τη μαρμελάδα, πού σέ άφθονία
καρτέραγαν νά θυσιαστούν. "Ετσι το τσάι' μεταβλήθηκε σέ... φαγοπότι... πού μερι
κοί άπο τούς δικούς μας (δνομα καί μη χωριό) διακρίθηκαν ιδιαίτερα ! ! !
Μέσα λοιπόν στο φιλόξενο καί γοητευτικό περιβάλλον της Σχολής μας, πού
καταγοήτευσε τούς ξένους μας καί πού ήταν δημιούργημα της Διοικήσεώς μας,
έ'ληξε ή εύγενική άμιλλα των αυριανών άξιωματικών τής χώρας μας.
’Εφέτος κάναμε μια καλή αρχή. Τό 1960 πρέπει νά βγούμε δχι πιά 3, άλλά
1. Χρειάζεται προετοιμασία καί μόχθος. Τίμημα άσήμαντο μπροστά στο ήθικό
μέγεθος τής επιτυχίας.
*
>!< $
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Τήν 19ην τρέχοντος εις τό έν Φιλαδέλφεια Παράρτημα τής Σχολής ’Αστυφυ
λάκων έγένετο ή ορκωμοσία 50 νέων άστυφυλάκων τού 192 ’Εκπαιδευτικού Τμήματος.
Οΐ έξελθόντες άστυφύλακες έτοποθετήθησαν είς ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών.
sje* j«
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας'Πόλεων εξακολουθεί νά προσφέρη στις πολ
λές χιλιάδες τών φίλων της τήν καλή ποιότητα, τήν απλή συγκίνηση, τήν τέρψη καί
τήν διδαχή. Γι’ αύτό καί οί έκδηλώσεις άγάπης καί θαυμασμού τού κοινού συνεχί
ζονται πάντα μέ συγκινητική επιμονή.
—'Η ’Εκπομπή τής 15-4-1959 ήταν άφιερωμένη σέ θέματα εσωτερικού του
ρισμού. ’Ανάμεσα σέ όμορφα ελαφρά Ελληνικά τραγούδια καί άπαλή μουσική, μετεδόθησαν περιγραφικά σκίτσα άπ’ τήν Ελληνική φύση καί τις γραφικές νοσταλγικές
παραδόσεις τής Ελληνικής Οικογενειακής Ζωής καί ύπεδείχθη πρός τό κοινό
τρόπος άναπτύξεως τού τουρισμού τής Χώρας μας. Τραγούδησεν σ’ ενα ποικίλο
ανοιξιάτικο πρόγραμμα, ή Μαριάννα Χατζοπούλου.
*
—’Ανθρώπινο, εύλαβικό, σεμνό, πλημμυρισμένο συγκίνηση καί κατάνυξη,
τό πρόγραμμα τής 22-4-59, ήταν ολόκληρο άφιερωμένο στήν 'Αγία καί Μεγάλη
Εβδομάδα τών Παθών Τού Κυρίου μέ Ευαγγελικές περικοπές παρμένες άπ’ τή
ζωή καί τό θάνατο Τού Θεανθρώπου, μέ λόγια άγάπης, πίστεως καί έλπίδος καί
μέ παρηγορητικά λόγια πρός κάθε πονεμένο καί δυστυχισμένο τής ζωής. Στήν έκ
πομπή αυτή, πού άρεσε ξεχωριστά καί προκάλεσε άμέτρητο ενθουσιασμό καί συγκί
νηση, έ'λαβε μέρος καί ή όνομαστή πρότυπος βυζαντινή χορωδία τού 'Ιερού Ναού
'Αγίου Κωνσταντίνου'Ομονοίας, ύπό τήν διεύθυνσιν τού γνωστού μαέστρου Γεωργίου
Σύρκα.
*

—Τό πρόγραμμα τής 29-4-59 δέν μετεδόθη λόγω τής κατ’ έκείνη τήν ώρα μεταδόσεως τής Θείας ’Ακολουθίας τής Μεγάλης Τετάρτης. Ά ν τ’ αυτού ή ’Εκπομπή
τής ’Αστυνομίας θά μεταδοθή τό Μεγάλο Σάββατο, 2-5-59, μέ τό υπέροχο σκέτς τού
Γενικού Δ/ντοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου: «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ TOT ΤΠΟΤΡΓΟΥ».
*
* *
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται Χρόνια Πολλά έπί τή ονομαστική των
εορτή εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Θωμαν Νούσιαν, Γεώργιον Κοντογιώργον, Γεώργιον Παπανικολάου, Γεώργιον Γρηγορέαν καί Γεώργιον Χαλούχον ώς
καί εις άπαντας τούς έορτάζοντας κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς.

Αύριο, Μεγάλο Σάββατο, oris 7 τό άπόγευμα,
άττό τον Κεντρικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Ενόπλων Δυνά
μεων Ελλάδος, θά μεταδοθή τό γνωστό Έθνικοχριστιανικό
ραδιοφωνικό σκέτς του Γενικού ΔιευθυντοΟ ’Αστυνομίας
Πόλεων, κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου: “Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ τοΰ ΥΠΟΥΡΓΟΥ,, που ζωντανεύει με συν
αρπαστική χάρη μια άπό τις ττιό πονεμένες σελίδες τής
νεώτερης Ιστορίας μας . . . μιάν αλησμόνητη σελίδα προ
δοσίας καί εγκλήματος άλλά καί μαρτυρίου καί θ υσ ία ς...
Τό άπαράμιλλης λογοτεχνικής ομορφιάς αυτό σκέτς
του κ. ’Αρχιμανδρίτου, που είναι ξεχειλισμένο άπό δια
λεχτές συγκινήσεις άξέχαστες, καί ποΰ γνώρισε μοναδική
επιτυχία όταν μετεδόθη στήν Νέα Ύόρκη, στον Καναδά,
στήν Θεσσαλονίκη, στά ’Ιωάννινα, στήν Κέρκυρα καί
στήν Πάτρα, είναι άφιερωμένο στή μνήμη του άειμνήστου
Χρίστου Λαδά, ποΰ δολοφονήθηκε άνανδρα ά π ’ τον εγ
κληματικό κομμουνισμό τήν Πρωτομαγιά του 1948. ..
Ό “ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ,,
αύριο στις επτά τό άπόγευμα, θά μάς θυμίση όσα ποτέ
δέν πρέπει νά ξεχνάμε . . .
Είναι ένας υπέροχος ύμνος στις άκατάλυτες καί αιώ
νιες ήθικές άξιες τού Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού,
άλλά καί μιά αδυσώπητη καταδίκη τού άναίσχυντου καί
δολοφονικού κομμουνισμού ...

