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2. Θεμελιώδεις αρχές ήγεσίας στήν ’Αστυνομία καί τεχνική έφαρ- 

μογής τούτων.
Έ β δ ο μ η  ά ρ χ ή  τ ή ς  ή γ ε σ ί α ς  ε ί ν α ι :  Ή  έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς  

τ ω ν  α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  σ τ ή ν  ο μ α δ ι κ ή  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α .
Ή  έκπαίδευσις των άστυνομικών δέν έχει σκοπόν μόνον να δώση σ’ αύτοΰς 

γνώσεις καί δέν πρέπει να περιορίζεται στήν καθωρισμένη μόνο περίοδο τής διδασκα
λίας πού γίνεται μέσα στήν ’Αστυνομική Σχολή, αλλά, πρέπει να περιλαμβάνη 
τή συνεχή έπίβλεψι καί καθοδήγησι αυτών άπό τούς άνωτέρους των.

Ή  άλληλεγγύη, ή έμπιστοσύνη καί τό πνεύμα τής ομαδικής συνεργασίας 
αποκτάται μέ τήν ομαδική έκπαίδευσι καί συνεργασία, είναι δέ ουσιώδους σημασίας.

Τό καθήκον λοιπόν κάθε ήγήτορος άξιωματικού είναι ν’ άναπτύσση κατά τή 
διάρκεια τής έκπαιδεύσεως τών άνδρών του (στις συγκεντρώσεις, στήν άντιμετώπισι 
διαδηλώσεων, στις διδασκαλίες κ.λ.π.) τό αίσθημα τής ομαδικής συνεργασίας, τόσο 
στά πλαίσια τής δράσεως τής ύπηρεσίας του (σταθμού ή τμήματος), όσο καί σέ 
μεγαλύτερη υπηρεσία (Ύποδίεύθυνσι ή Διεύθυνσι).

Σέ μιά σύγχρονο άστυνομική ύπηρεσία υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες μέ διά
φορες ειδικότητες πού συνεργάζονται, πού πρέπει να συνεργάζωνται άρμονικά σαν 
ένα σύνολο γιά τήν έκπλήρωσι τού κοινού σκοπού.

Μιά ’Αστυνομική Διεύθυνσις π.χ. άποτελεΐ σύνολο έμψυχου καί άψύχου υλικού

ταφορικών μέσων, οπλών, διαβιβάσεων κ.λ.π. Τό έμψυχο υλικό άποτελεΐ ένα σύ
νολο μέ διάφορες ειδικότητες. Σέ μιά περίπτωσι έπομένως άντιμετωπίσεως έκτά- 
κτου καταστάσεως (οΐον στάσεως, διαδηλώσεως, ομαδικής έπιθέσεως έγκληματιών 
κ.λ.π.) θά έπιτευχθή ό σκοπός τής έπιβολής τής τάξεως καί άσφαλείας, έφ’ όσον 
όλα τά μέρη, πού άποτελοΰν τό έμψυχο καί άψυχο υλικό, συντονίσουν τις προσπάθειές 
τους μέ άμοιβαία ύποστήριξι καί βοήθεια. Τούτο όμως θά γίνη έφ’ όσον προηγου
μένως έχει έπιτευχθή μιά τέλεια αρμονική συνεργασία στά πλαίσια τού άστυνομικοΰ 
Τμήματος, τής Ύποδιευθύνσεως, ή τής Διευθύνσεως.

Κάθε λοιπόν ύπηρεσία τής ’Αστυνομίας πρέπει νά γνωρίζη ποιο πρέπει νά είναι 
τό έργο της στις περιπτώσεις κοινών προσπαθειών γιά τήν έκπλήρωσι τής άποστο- 
λής τής ’Αστυνομίας.
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Σέ μια ’Αστυνομία, πού είναι εκπαιδευμένη καί ήσκημένη καλά μέ ήγήτορα, 
ό όποιος γνωρίζει την αξία τής ομαδικής συνεργασίας, ό καθένας βρίσκεται στη 
θέσι του καί οί διαταγές διαβιβάζονται καί έκτελοϋνται μέ ταχύτητα καί άκρίβεια.

'Η τεχνική γιά την εφαρμογή τής έβδομης αυτής αρχής τής ήγεσίας, ήτοι 
τής έκπαιδεύσεως των άστυνομικών στήν ομαδική συνεργασία απαιτεί τα άκό- 
λουθα :

α) Νά φροντίζουμε όπως κάθε βαθμοφόρος ή άστυφύλαξ γνωρίζει τά κα
θήκοντα εκείνων μέ τούς όποιους συνεργάζεται.

β) Νά φροντίζουμε όπως κατά τή κοινοποίησι των διαταγών των προϊσταμέ
νων μας άναπτύσσουμε τό σκοπό κάθε αντικειμένου καί νά βεβαιούμεθα ότι ό σκοπός 
αύτός κατενοήθη άπό τούς ύφισταμένους μας.

γ) Νά δημιουργούμε καί νά διατηρούμε τό πνεύμα τής πειθαρχίας καί τής ομα
δικής συνεργασίας σέ υψηλό βαθμό.

Ό γ δ ο η  ά ρ χ ή  τ ή ς  ή γ ε σ ί α ς  ε ί ν α ι :  ' Η λ ή ψ ι ς  έ γ κ α ί ρ ω ς  
τ ω ν  ο ρ θ ώ ν  ά π  ο φ ά σ ε ω ν .

Ό  άξιωματικός ήγήτωρ πρέπει νά είναι προπαρασκευασμένος πνευματικώς 
καί φυσικώς ώστε έν δεδομένη στιγμή ν’ άναπτύσση δραστηριότητα καί νά έφαρμό- 
ζη σύστημα ένεργείας τέλειο, ώστε νά λαμβάνη ταχέως καί έγκαίρως ορθές άπό- 
φάσεις.

'Η προπαρασκευή αύτή γίνεται όταν ό ήγήτωρ τίθεται προ μιας καταστάσεως 
έπειγούσης γιά τή λύσι τής όποιας οφείλει μόνος του ν’ άνακαλύπτη τά άπαιτούμενα 
στοιχεία καί νά θέτη στον εαυτόν του τό έρώτημα : «Τί θά κάμω ;»

'Η  άπάντησις πρέπει νά έπιτυγχάνεται σέ βραχύτατο χρόνον καί κατά τρόπο 
σαφή, σύντομο καί πλήρη. Τούτο λέγεται ταχεία έκτίμησις τής καταστάσεως.

"Ωστε ό ήγήτωρ άξιωματικός πρέπει νά εχη τήν ικανότητα νά κάμη ταχυτάτη 
έκτίμησι τής καταστάσεως σέ κάθε περίπτωσι καί νά καταλήγη στις ορθές καί 
άρμόζουσες έκάστοτε αποφάσεις. Δέον νά είναι ικανός, νά σκέπτεται λογικά καί στις 
πιο δυσμενείς συνθήκες καί νά εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία πού παρουσιάζεται. 
Ή  άμφιταλάντευσις καί ό δισταγμός φανερώνουν ήγήτορα άπαράσκευον εκπαιδευ
τικούς καί περίφοβον, ιδιότητες πού κατά κανόνα δέν είναι άνεκτές, πολύ περισσότερο 
δέ μάλιστα στις περιπτώσεις έκεΐνες κατά τις όποιες υπάρχει κίνδυνος οπότε πρέπει 
νά ληφθή άμεσος άπόφασις προς ένέργειαν. Γεγονός δέ είναι ότι ή άπραξία καί ή 
χαλαρότης είναι πολύ χειρότερη άπό μιά έστω καί σφαλερή ενέργεια.

Εκείνος πού ένεργεΐ άποφασιστικά καί γρήγορα κερδίζει όλα τά πλεονεκτή
ματα τά όποια φεύγουν άπό τά χέρια τού άναποφάσιστου ή άναβλητικοΰ.

Πολλές φορές ό άντίπαλός μας κακοποιός βρίσκεται καί αύτός σέ δύσκολη θέσι. 
"Αν λοιπόν εμείς μείνουμε γιά λίγο άναποφάσιστοι, άφήνουμε νά φύγη άπό τά χέρια 
μας ή πρωτοβουλία καί τήν έκχωροΰμε κυριολεκτικά στον άντίπαλο, δίνοντας έτσι 
σ’ αυτόν τήν ευκαιρία νά μάς καταβάλη.

Ό  άξιωματικός ήγήτωρ πού άναβάλλει καί δέν άποφασίζει δείχνοντας διστα
γμό, θά χάση τήν εμπιστοσύνη τών κατωτέρων του, άσφαλώς δέ θά χάση καί τήν 
εύκαιρία νά έπιτύχη στήν άποστολή του.

'Η  τεχνική τής εφαρμογής τής όγδοης αυτής άρχής τής ήγεσίας, ήτοι τής λή- 
ψεως έγκαίρως άποφάσεων άπαιτεΐ τά άκόλουθα :

α) Νά ένεργοΰμε άντικειμενική έκτίμησι τής καταστάσεως οχι μόνον σέ ζή- 
τήματα έκπαιδεύσεως καί τακτικής άλλά καί σέ ζητήματα τής καθ’ ημέραν ζωής μας.

β) Νά έπιδιώκουμε συνεχώς τήν συλλογή πληροφοριών καί τήν καλή έκτίμησι 
αυτών.

γ) Νά προβλέπουμε κάθε πιθανή έξέλιξι καί νά λαμβάνουμε τά προσήκοντα 
μέτρα γιά τις ένδεχόμενες δυσμενείς περιπτώσεις.



Γενικές άρχές Διοικήσεως (ηγεσίας) καί έφαρμογή τούτων 243

δ ) Νά προβαίνουμε στην έκτίμησι καί έν συνεχεία στην όργάνωσι πού (απαι
τείται για τήν έκπλήρωσι όποιασδήποτε υπηρεσίας ή έκτάκτου ένεργείας.

ε ) Νά κοινοποιούμε εγκαίρως τις διαταγές μας γιά νά δίνουμε το χρόνο στους 
υφισταμένους μας βαθμοφόρους νά μελετήσουν καί τό δικό τους σχέδιο ώστε καί 
αυτοί έγκαίρως νά διατάξουν σχετικά.

Έ ν ά τ η  ά ρ χ ή  τ ή ς  η γ ε σ ί α ς  ε ί ν α ι :  Ή  ζ ή τ η σ ι ς  ε υ θ υ 
ν ώ ν  κ α ί  ή ά ν ά π τ υ ξ ι ς  τ ο ύ  π ν ε ύ μ α τ ο ς  τ ή ς  ά ν α λ ή ψ ε ω ς  
τ ο ύ τ ω ν  ά π ό  τ ο ύ ς  ύ φ ι σ τ α μ έ ν ο υ ς .

Ή  ζήτησις καί ό καταλογισμός των εύθυνών, ήτοι ό έλεγχος των παραβατών 
άποτελεϊ τήν έγγύησι τής έκτελέσεως τού καθήκοντος καί τό μέσο ένασκήσεως τής 
διοικήσεως. 'Η παραμέλησις δέ τής αρχής ταύτης άπό τό διοικητή μιας υπηρεσίας, 
σημαίνει τη βαθμιαία ύπόσκαψι τής πειθαρχίας καί τής συνοχής στην υπηρεσία 
αύτή.

"Οταν τά μικροπαραπτώματα καί οί μικροπαραλείψεις μένουν άπαρατήρητα 
άπό τον ηγήτορα, τότε τό αίσθημα τής εύθύνης άμβλύνεται καί ·σέ’ κείνους πού 
πέφτουν στά παραπτώματα αύτά, δημιουργεϊται δέ ή σφαλερή έντύπωσις δτι εί
ναι έν τάξει μέ τις υποχρεώσεις των.

Τό νά ζητάμε δμως ευθύνη, δεν σημαίνει δτι πρέπει πάντοτε νά έπιβάλλουμε 
υποχρεωτικά κυρώσεις, οί όποιες δέον νά έπιβάλλωνται μέ περίσκεψι καί άνάλογα 
μέ τό είδος καί τό μέγεθος τού παραπτώματος.

'Η ζήτησις καί ό καταλογισμός τών εύθυνών πρέπει νά γίνεται διά τής ίεραρχι- 
κής οδού. Διοικητής τού Τμήματος π.χ. δταν διαπιστώση τήν άντικανονική σύνταξι 
τής άλλαγής καί έξοδο τών άνδρών στήν υπηρεσία, οφείλει νά ζητήση εύθύνη άπό 
τον άξιωματικό τής υπηρεσίας καί όχι άπό τον άρχιφύλακα έπόπτη πολύ δέ περισ
σότερο άπό τούς άστυφύλακες, γιατί ή ύπέρβασις τής ιεραρχίας νεκρώνει τούς ένδια- 
μέσους βαθμοφόρους καί τούς κάνει άδρανεΐς, έχει δέ ολέθρια άποτελέσματα στήν 
πειθαρχία καί στήν καλή λειτουργία τού Τμήματος.

Κάθε ήγήτωρ άξιωματικός πρέπει ν’ άναπτύσση τό πνεύμα τής άναλήψεως τών 
εύθυνών στούς κατωτέρους του μέ τήν άποκέντρωσι τής διοικήσεώς του καί μέ τήν 
παροχή σ’ αυτούς εξουσίας.

Επομένως ή παροχή εξουσίας καταλλήλου δταν συνδυάζεται μέ κατάλληλο 
επίβλεψι, ιδίως γιά τούς άπειρους άκόμη άστυνομικούς γεννά τήν εμπιστοσύνη, 
τήν πίστι καί τήν πεποίθησι καί άναπτύσσει τό πνεύμα τής άναλήψεως τών εύθυ
νών στούς ύφισταμένους.

'Η  τεχνική τής έφαρμογής τής ένάτης άρχής τής ήγεσίας, ήτοι τής ζητήσεως 
ευθυνών καί τής άναπτύξεως τού πνεύματος τής άναλήψεως τούτων άπό τούς υφιστα
μένους, απαιτεί τά άκόλουθα :

α) Νά επιζητούμε άπό τούς κατωτέρους μας τήν έκτέλεσι τής υπηρεσίας των 
κατά πρωτοβουλίαν, ήτις δμως δέον νά άσκήται εντός τού πλαισίου τών νόμων, 
τών κανονισμών τού ’Αστυνομικού Σώματος, ώς καί τών ειδικών ήγετικών διαταγών.

β ) Νά κατανέμουμε τις άποστολές καί νά καθορίζουμε τις ευθύνες σέ κάθε 
ύπόθεσι.

γ) Νά επισημαίνουμε γρήγορα τά προσόντα τών υφισταμένων μας καί μάλιστα 
κατα τήν έπίδειξι πρωτοβουλίας καί εύφευρετικότητος.

δ) Νά διορθώνουμε τά σφάλματα άμέσως καί μέ τή λογική, ώστε νά ενθαρρύ
νουμε τούς ύφισταμένους μας.

ε ) Ν’ αποφεύγουμε τήν έπίκρίσι καί τήν καταδίκη μιας ένεργείας μπροστά 
σε άλλους, δταν δέν ύπάρχη λόγος καί νά άποδίδουμε άμοιβές στούς άποδεδείγμένως 
άξιους.

στ) Νά επιδιώκουμε ώστε ό καθένας νά έπιδείκνύη τις ίκανότητές του.
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Δ ε κ ά τ η  α ρ χ ή  τ ή ς  ή γ ε σ ί α ς  ε ΐ ν α ι ι ' Η ά ν ά λ η ψ ι ς  τ ω ν  
ε υ θ υ ν ώ ν  άΆ ο i  ό ν η γ ή τ ο ρ α .

Ή  άνάληψις των εύθυνών άπδ τον ηγήτορα άξιωματικό έχει ιδιαιτέρα σημασία 
καί πρέπει ν’ άπάσχολή κάθε διοίκησι.

Φυσικά ή έννοια τής ευθύνης είναι στενώτατα συνδεδεμένη μέ τήν επιβολή 
«κυρώσεως» γιατί ή εύθύνη χωρίς αντίστοιχο κύρωσι δέν έχει νόημα.

Τό θάρρος τής άναλήψεως των ευθυνών · άποτελεΐ για κάθε ήγήτορα μιά άπδ 
τις κυριώτερες αρετές του χαρακτήρος του.

Παρουσιάζεται δέ τοϋτο ανεπτυγμένο σέ πρόσωπα ισχυρού χαρακτήρος, που 
έχουν πεποίθησι στις επαγγελματικές τους ικανότητες καί άποτελεΐ τδ χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τού άνδρός, καί ΐσως τό σοβαρώτερο κόσμημα του άξιωματίκοϋ.

’Αντίθετα, δ φόβος τής άναλήψεως τών ευθυνών είναι ένδείξις άσθενοϋς χαρα
κτήρος καί περιορίζει στδν ήγήτορα τήν άνάπτυξι τής πρωτοβουλίας, ή οποία 
πολλάκις είναι απαραίτητος, τόσο κατά τήν έκπαίδευσι καί τήν εσωτερική υπηρεσία, 
όσο καί κατά τήν έκτέλεσιν έξωτερικής υπηρεσίας.

Ή  άρετή λοιπόν τής άναλήψεως τών ευθυνών πρέπει νά καλλιεργήταί συστημα
τικά καί μέ επιμονή στους έκπαιδευομένους στις Σχολές δοκίμους άξιωματίκούς.

Βεβαίως δ βαθμός τής άναλήψεως τών ευθυνών πρέπει νά είναι άνεπτυγμένος, 
άλλά δέν πρέπει, λόγω πιθανής παρανοήσεως τής έννοιας του, νά φθάνη στδ άντίθετο 
άκρο.

'Ο διοικητής μιας υπηρεσίας μεγάλης ή μικρής είναι δ μόνος υπεύθυνος γιά ό,τι 
στήν υπηρεσία του συμβαίνει ή γιά ό,τι παραλείπει νά πράξη αύτή.

Τά σφάλματα κάθε ήγήτορος, τά όποια πρέπει χωρίς ένδοιασμό νά έλέγχωνταί 
αύστηρά, είναι ή παραμέλησις τοϋ καθήκοντος ή τής άνατεθείσης σ’ αύτδν άποστο- 
λής, ή άπραξία καί δ φόβος τών εύθυνών. Τό τελευταίο μάλιστα αύτό άποτελεΐ 
δειλία.

Ό  ευθέος χαρακτήρος ήγήτωρ άναγνωρίζει καί ομολογεί τήν εύθύνη του σ’ 
όλες τις περιπτώσεις. Οίαδήποτε προσπάθεια νά τήν άποφύγη, καταστρέφει τήν 
πίστί πού πρέπει νά ύπάρχη μεταξύ αύτοϋ καί τών υφισταμένων, τήν έκτίμησι τών 
συναδέλφων του καί τήν έμπιστοσύνη τών άνωτέρων του.

Στις περιπτώσεις πού δέν ύπάρχουν δδηγίες τών άνωτέρων του, ό ήγήτωρ οφεί
λει ν’ άναπτύσση πρωτοβουλία.

Μέ τδ νά ζητή ό ήγήτωρ τήν άνάληψι τών εύθυνών σ’ όλες τις περιπτώσεις 
τής άστυνομικής του ζωής, άναπτύσσεται έπαγγελματικώς καί αύξάνεί τή διοι
κητική του ικανότητα.

Τέλος ή άνάληψις τών εύθυνών άποτελεΐ μιά εξαίρετο άρετή καί φανερώνει 
ήγήτορα εύγενοϋς. ψυχής καί μέ ύψηλοφροσύνη. ’Αντίθετα ή Ιλλειψις τής άρετής 
αύτής καί ιδιαίτερα ή άποφυγή άναλήψεως εύθύνης, άποτελεΐ δειλία, ή δέ προσπά
θεια νά έπιρριφθή σέ άλλους είναι κακοήθεια. 'Η άρετή αύτή μέ τήν ισχυρή θέλησι 
καί τήν εύθύτητα άποτελοϋν τά κύρια χαρακτηριστικά ένδς καλού ήγήτορος καί τή 
βάσι τής προσωπικότητος αύτοΰ.

Ή  τεχνική έφαρμογή τής δεκάτης αύτής άρχής τής ήγεσίας, ήτοι τής άνα
λήψεως τών εύθυνών, άπαιτεΐ τά άκόλουθα :

α) Νά γνωρίζουμε ότι εΐμεθα αύστηρώς υπεύθυνοι γιά όσα στήν υπηρεσία μας 
πράττονται ή παραλείπονται.

β ) Νά έκτελοΰμε δποιαδήποτε άποστολή μάς άνατίθεται μέ όλες μας τις δυνά
μεις καί νά μένουμε ικανοποιημένοι, όταν μάς άνατίθεται ή έκτέλεσις σοβαρωτέρας 
υπηρεσίας.

γ) Νά έπιδεικνύουμε κατά τήν άσκησι τής διοικήσεώς μας τδ πνεύμα τής 
άναλήψεως τών εύθυνών καί νά δίνουμε τδ παράδειγμά μας στήν άρετή αύτή.

Ν. ΑΡΧΙΜ ΑΝ ΔΡΙΤΗ Σ
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'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου 
χ. ΔΗ Μ . Δ . ΜΥΛΩΝΑ

Τά εγκλήματα κατά των ηθών, δικαίως έχουν χαρακτηρισθή ώς ειδεχθή. 
Εις τήν εποχήν μας καί ύπδ τάς συνθήκας υπό τάς όποιας ζοϋμε καί τον τρόπον άν- 
δρώσεως των νέων, άγοριών καίκορίτσιών, δεν είναι δικαιολογημένα τοιαϋτα εγκλή
ματα. Παράλληλα ή μόρφωσις τοϋ άτόμου είναι ένα άκόμη στοιχεΐον πού κοντά στά 
ύγιά έλληνικά έθιμα, συντελεί ώστε τά άδικήματα κατά των ηθών νά προκαλοϋν τον 
άποτροπιασμό τοϋ συνόλου τοϋ λαοΰ. Φυσικά σέ άλλες χώρες μέ διάφορον νοοτρο
πίαν καί συνθήκας ζωής τά άδικήματα αυτά βρίσκουν κάποιαν έστω καί άμυδρά 
δικαιολογίαν. Εις τον τόπον μας 8μως τάσις καί ροπή σέ τοιούτου είδους σεξουαλικά 
άδικήματα οχι μόνον είναι άδικαιολόγητος αλλά ούτε καί είναι δυνατόν νά υπάρξουν 
εις ανησυχαστικήν κλίμακα μιμηται τής τοιούτων τάσεων. "Ετσι τά στοιχεία πού 
μάς δίδει ή ’Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία είναι δικαιολογημένα καί άπεικονίζουν 
τήν πραγματικότητα. Καί έπί τών στοιχείων αυτών πρέπει νά στηρίζεται τόσον ή 
κρίσις τών έρευνητών—μελετητών τοϋ θέματος, όσον καί τών τυχόν επικριτών καί 
υμνητών τής «παληάς» καλής εποχής, πού δήθεν «πέρασε» καί έδωσε τή θέσι της 
στή σημερινή «ανώμαλη» εποχή.

Εις τό προηγούμενον σημείωμά μας διά τά άδικήματα κατά τών ήθών έδώσαμε 
μιά εικόνα καί ανατομική έπισκόπησι. Σήμερα συνεχίζουμε τήν έρευνά μας αυτή 
διά νά δώσουμε βάσει τών στοιχείων πού περιέχει ή Στατιστική 'Υπηρεσία, τήν πλευ
ρά τών άδικημάτων αυτών κατά επάγγελμα, στοιχεία πού κρίναμε αναγκαία καί 
απαραίτητα διά τήν έρευναν τών αρμοδίων. Έ τσ ι μέ βάσει τά στοιχεία αύτά έχομεν 
τήν κατωτέρω εικόνα.
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Έ κ του πρόσθεν πίνακος γίνεται αντιληπτόν ότι την πρώτην θέσιν εις τά άδι
κή μ ατα κατά των ηθών κατέχουν οί πάσης φύσεως έργάται καί τεχνΐται εις τούς 
οποίους συμπερίλαμ,βάνεται καί το υπηρετικόν προσωπικόν καί έν συνεχεία οΐ άγρό- 
ται, δηλαδή άτομα κατωτέρου κατά τό πλεϊστον μορφωτικού επιπέδου. "Οσον άφορα 
τον άριθμον των άνευ-επαγγέλματος ή άγνώστου πού σημειοϋται εις τήν στατιστικήν 
ύπηρεσίαν καί παρουσιάζεται εις τον πίνακα ένιαΐος δεν πρέπει να χωρή άμφιβολία 
οτι πρόκειται για άτομα κατά πλειονότητα κατωτέρας μορφώσεως. Χαρακτηριστι
κόν στοιχεΐον τού άνωτέρω πίνακος είναι οτι 13 μαθηταί κατεδικάσθησαν δι’ άδική- 
ματα κατά των ήθών έκ των μάλλον ειδεχθών. Καί τό στοιχεΐον αύτό πρέπει να έρευ- 
νηθή διότι κάτι τό άνώμαλον καί δχι φυσιολογικόν συμβαίνει εις τήν προκειμένην 
περΐπτωσιν. Τό αύτό καί μάλιστα εις ηύξημένην κλίμακα συμβαίνει καί διά τούς 20 
εγκληματίας έλευθερίων επαγγελμάτων, δηλαδή, άτόμων άνωτέρας μορφώσεως. 
Τά περιστατικά αύτά δεν πρέπει νά παρέλθουν άπαρατήρητα, διότι δεν είναι άπό 
έκεΐνα πού εύδοκιμοϋν εις τό έλληνικόν κοινωνικόν κλίμα. Κάτι, οχι τό σύνηθες, θά 
συμβαίνη πού πρέπει νά έρευνηθή καί άνάλογα νά ληφθοΰν τά μέτρα πού χρειά
ζονται προς περιστολήν καί καταστολήν τού φαινομένου. Διότι άλλοίμονον αν τά 
περιστατικά αύτά εύρουν μιμητάς. Ή  συνήθεια άλλα καί ή έπανάληψις πράξεων 
άτόμων άπό άλλα άτομα δεν είναι άγνωστον φαινόμενον. Καί τήν έπανάληψιν ή μί- 
μησιν πρέπει οί άρμόδιοι καί οί έντεταλμένοι μέ τήν φρούρησιν τού κοινωνικού συνό
λου νά έχουν ύπ’ οψιν των καί νά φοβούνται περισσότερον καί μάλιστα όταν ή έπα- 
νάληψις καί μίμησις προέρχεται άπό άτομα άνωτέρας μορφώσεως ή άτομα στερού
μενα κοινωνικής πείρας όπως συμβαίνει διά τούς μαθητάς καί γενικά τούς άνηλίκους 
εγκληματίας κατά τών ήθών άμφοτέρων τών φύλων.

'Ένα άλλο χαρακτηριστικόν στοιχεΐον πού δίδει ή Στατιστική 'Υπηρεσία 
έπί τού θέματος αύτοΰ είναι ή επαγγελματική κατάστασις τού έγκληματίου. Κατά 
τά στοιχεία αύτά έπί συνόλου 526 έγκληματιών κατά τών ήθών οί 176 ήσαν άνεξάρ- 
τηται άσκοΰντες έλευθέριον έπάγγελμα, 27 έργοδόται, 196 έργάται, 30 υπάλληλοι καί 
97 άγνώστου έπαγγελματικής καταστάσεως. Είδικώτερα κατά κατάστασίν παρου
σιάζεται κατά τά ειδικά στατιστικά στοιχεία ή κατωτέρω εικόνα έγκληματιών κατά 
τών ήθών: Μηχανικοί—άρχιτέκτονες 1, ιατρός 1, διδακτικόν προσωπικόν 5, ιερείς 
3, καλλιτέχναι—συγγραφείς 6, υπάλληλοι γραφείου 32, έμποροι 31, κτηματομε- 
σΐται 1, έμποροϋπάλληλοι 7, γεωργοί 76, γεωργικοί καί κτηνοτροφίκοί έργάται 
22, άλιεΐς 4, σωφέρ—μεταφορείς 23, ναυτικοί 2, ράπται 9, ύποδηματοποιοί 12, 
ύδραυλικοί 15, ξυλουργοί 12, έλαισχρωματισταί 7, οικοδόμοι 12, τυπογράφοι 4, 
άρτσποιοί 9, βιοτέχναι κ.λ.π. 3, χειρώνακτες έργάται 73, σερβιτόροι 22, υπηρετι
κόν προσωπικόν 38, κουρεΐς—καμμωταί 7, φωτογράφοι 2, στρατιωτικοί 2, άνευ 
έπαγγέλματος 60, μαθηταί 13 καί άγνώστου έπαγγέλματος 19.

Έντύπωσιν άπό. τά άνωτέρω στοιχεία προκαλοΰν οί έγκληματίαι κατά τών 
ήθών ιερείς, διδάσκαλοι, ιατροί, έμποροι καί ύπάλληλοι γραφείου. Φυσικά τά πρό
σωπα αύτά δεν στερούνται μορφώσεως ώστε νά μή έχουν σαφή άντίληψιν οτι ή 
πράξις εις τήν οποίαν προέβησαν άποτελεΐ άδίκημα έκ τών μάλλον ειδεχθών. Ούδείς 
άμφισβητεΐ ότι τά άδικήματα κατά τών ήθών δεν είναι φυσιολογικαί έκδηλώσεις 
τού άτόμου. Κάτι τή άνώμαλον παρουσιάζουν τά άτομα αύτά εΐτε ψυχολογικής μορ
φής εΐτε καί έκ κοινωνικών συνθηκών καί ήλαττωμένης ήθικής άντιστάσεως. 'Η 
παιδεραστία είναι ένα άπό τά άρχαιότερα άδικήματα κατά τών ήθών, πού παρά τήν 
μόρφωσιν καί τήν σεξουαλική ώριμότητα τών άτόμων δεν κατέστη δυνατόν νά έκ
λειψη. Οί άνώμαλοι τύποι, εΐτε ένεργητικοί εΐτε παθητικοί, άφθονοΰν τά τελευταία 
μεταπολεμικά χρόνια, σέ άλλες δέ χώρες έχουν προκαλέσοι άνησυχητικά φαινόμενα. 
Εύτυχώς εις τον τόπον μας καί τό άδίκημα αύτό δεν έχει τήν έκτασιν τής άνησυχίας. 
Καί τό άδίκημα αύτό πρέπει ν’ άποτελέση άντικείμενον έρεύνης, ν’ άνευρεθούν τά
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αίτια και διά της καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως ν’ άντικατασταθή ή ομαλή σεξουα
λική ζωή εις τά άνώμαλα αυτά άτομα. Ή  έπιστήμη έχει αρκετά προοδεύσει ώστε νά 
είναι σέ θέσι νά βοηθήση στην προκειμένη περίπτωσι την κοινωνία. Ή  σωφρονιστική 
αγωγή έπίσης έχει σημειώσει άλματα προόδου ώστε ό σωφρονισμός τού καταδίκου 
νά μήν είναι αιτία έπιδεινώσεως τής θέσεώς του. Τά σεξουαλικά κίνητρα, πού οδη
γούν στο άδίκημα κατά των ήθών πρέπει νά έρευνώνται ύπό τό φως τής επιστήμης 
καί ύπό τάς οδηγίας αυτής νά λαμβάνωνται τά σωφρονιστικά μέτρα. Τό ΐδιο θά εί
χαμε νά πούμε καί διά τό άδίκημα τής παρά φύσιν άσελγείας καί των ασέμνων 
πράξεων. Διότι άναμφισβήτητα τά στοιχεία πού δίδει ή Στατιστική Υπηρεσία δεν 
μπορεί νά είναι πλήρη. Πολλά αδικήματα άποπλανήσεως παίδων, παρά φύσιν άσελ
γείας, άσέμνων πράξεων, λόγω των κρατουσών κοινωνικών άντιλήψεων, κρατούνται 
κρυφά μή ύποπίπτοντα εις τον έλεγχον τών άστυνομικών καί δικαστικών άρχών πού 
άσκοΰν τον προληπτικόν καί κατασταλτικόν έλεγχον. Καί εις τό σημεΐον αυτό πρέπει 
νά διαφωτισθή έπαρκώς ή Κοινή Γνώμη καί τά άσκοΰντα έποπτείαν άνηλίκων άτο
μα ότι ή άπόκρυψις τοιούτων ειδεχθών πράξεων ουδόλως βοηθούν τό ύποστάν τό 
άτύχημα άτομον καί έπί πλέον άφήνουν άσύδοτον τον δράστην νά έπαναλάβη τήν 
πράξιν του. Είναι νομίζω άνάγκη νά γίνη συνείδησις όλων οτι έχουν ύποχρέωσιν νά 
καταγγέλλουν άμέσως εις τάς άρμοδίας άρχάς κάθε άδίκημα κατά τών ήθών, ώστε 
διά τής άναλόγου τιμωρίας καί σωφρονισμού τό παρεκτρεπόμενον κοινωνικόν άτο
μον, επανέρχεται εις τήν εύθεΐαν οδόν.

"Αξιόν ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό κεφάλαιον τό όποιον άφιερώνει ή Στατι
στική Υπηρεσία διά τούς ύποτρόπους. Έ π ί συνόλου 81.049 εγκληματιών έκ τών 
οποίων 71.084 άνδρες καί 9.965 γυναίκες ό άριθμός τών υποτροπών πού έχουν 
καταδικασθή διά δευτέραν, τρίτην, τετάρτην καί άνω τών πέντε περιπτώσεων ανέρ
χεται εις 30.532 άτομα, έκ τών οποίων 28.873 άνδρες καί 1.659 γυναίκες. Τό στοι- 
χεΐον αύτό είναι χαρακτηριστικόν διότι φανερώνει οτι ένας σημαντικός άριθμός 
έγκληματιών μετά τήν έκτισιν τής έπιβληθείσης ποινής διά τό πρώτον του άδίκημα 
υποπίπτει έκ νέου εις έγκλημα. Καί πρέπει νά έρευνηθοΰν οί λόγοι τής κατά συνέ
χειαν ροπής εις τό έγκλημα τού άτόμου καί νά άνευρεθοΰν οί λόγοι. Διότι είτε τό σω
φρονιστικόν σύστημα είναι υπεύθυνον καί ή σωφρονιστική άγωγή ούχί ή κατάλληλος 
είτε ή έπιβληθείσα ποινή μικρή ή τό περισσότερον βέβαιον τά σωφρονιστικά κατα
στήματα—αί φυλακαί—δέν προσφέρονται διά τά σωφρονισμόν τών καταδίκων. "Ωστε 
όταν ανακαλυφθούν έκ τής έρεύνης τά αίτια πρέπει νά ληφθοΰν καί τά μέτρα πού 
θά μειώσουν μέχρι έξαλείψεως τον αριθμόν τών υποτροπών έγκληματιών καί μάλι
στα διά τό αύτό άδίκημα.

Είδικώτερα διά τά ύπό έρευναν έγκλήματα κατά τών ήθών οί ύπότροποι άνέρ- 
χονται είς 161 άνδρας καί 27 γυναίκας, ήτοι 188 άτομα.Έκ τούτων έχουν φυλακισθή 
εις ποίνάς άνω τού έτους διά πρώτην φοράν ύπότροποι 72 άτομα, ήτοι 61 άνδρες καί 
11 γυναίκες, διά δευτέραν φοράν 33 άνδρες καί 5 γυναίκες, διά τρίτην 17 άνδρες καί 
5 γυναίκες, διά τετάρτην 11 άνδρες καί διά πέμπτην καί άνω 39 άνδρες καί 6 γυναίκες. 
Φυσικά ή όπαρξις ύποτρόπων δέν είναι αισιόδοξου στοιχείου τών άποτελεσμάτων 
τής σωφρονιστικής άγωγής κατά τήν διάρκειαν τής έκτίσεως τής ποινής. 'Τπάρχουν 
όμως καί τά έλαφρυντικά πού άνάγονται στήν όλη κοινωνική δ'.άρθρωσι, τάς άνάγκας 
τής ζωής καί τά συστήματα πού μας έρχονται άπό άλλες χώρες. "Ολα αυτά πρέπει 
ν’ άποτελέσουν τό άντικείμενον έρεύνης τών άρμοδίων καί κυρίως τών άσχολουμένων 
μέ τήν Σωφρονιστικήν Επιστήμην καί ’Αγωγήν τών καταδικαζομένων. ’Από τήν 
έρευνα αύτή πολλά θά προκόψουν πού θά συντελέσουν είς τήν λήψιν τών ένδεικνυο- 
μένων διά κάθε περίπτωσιν μέτρων. Διότι δέν είναι ούτε ορθόν ούτε δίκαιον νά έπίρ- 
ριπτωμεν μετά προχειρότητος τήν ευθύνην είς τά άστυνομικά όργανα οτι δέν άσκοΰν 
όπως πρέπει τον προληπτικόν έλεγχον. Ό  προληπτικός έλεγχος είναι κυρίως καθή-
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κον κοινωνικόν καί των έντεταλμένων μέ τά κοινωνικά φαινόμενα, ώστε να μή δημι- 
ουργοΰται αί συνθήκαι καί ροπαί εις τά άτομα διά τό οίονδήποτε έγκλημα καί κατά 
δεύτερον λόγον αστυνομικόν. 'Η ευθύνη τής ’Αστυνομίας άρχίζει άπό τό σημείο πού 
τερματίζεται τό εργον των κοινωνικών λειτουργών καί υπηρεσιών διά τών διά τής 
παρακολουθήσεως παρεμπόδισιν τών έλαχίστων άνεπιδέκτων σωφρονισμού προς 
διάπραξιν εγκλήματος. Διότι προ τής τελέσεως τού εγκλήματος ούδεμίαν αρμοδιό
τητα Ιχει ή άστυνομία, πλήν τής κατά τό δυνατόν στενής παρακολουθήσεως καί 
ελέγχου τού τρόπου ζωής.

Χαρακτηριστικά πρέπει νά σημειωθή τό γεγονός ότι διά τό άδίκημα τής άπο- 
πλανήσεως παίδων έχομεν 26 ύποτρόπους ήτοι, 25 άνδρας καί μίαν γυναίκα καί έκ 
τούτων 2 διά πέμπτην φοράν, 3 διά τρίτην, 4 διά δευτέραν καί 17 διά πρώτην φοράν 
υπότροποι. Διά τό άδίκημα τού βιασμού εχομεν 5 ύποτρόπους έκ τών οποίων εΐς διά 
πέμπην φοράν καί άνά 2 διά τρίτην καί πρώτην φοράν υπότροποι. Καί τά στοιχεία 
αύτά δεν είναι ευχάριστα καί φυσικά δεν δύνανται νά καταγραφοΰν εΐς τό ένεργητικόν 
τής Σωφρονιστικής ’Αγωγής τών έγληματιών. ’Ιδιαίτερα κατά ηλικίαν οί υπότροποι 
έγκληματίαι κατά τών ηθών άνέρχονται εΐς 6 μέ ήλικίαν κατωτέραν τών 20 ετών 
έκ τών οποίων 3 διά πρώτην φοράν καί 3 διά δευτέραν φοράν υπότροποι καί μάλιστα 
οί 3 δι’ άποπλάνησιν παίδων. Τό φαινόμενον αύτό τής άποπλανήσεως παίδων καθ’ 
υποτροπήν υπό άνηλίκων δεν μαρτυρεί μόνον την σεξουαλική ανωριμότητα, αλλά 
πρέπει ν’ άπόδοθή εις τάς συνθήκας καί τρόπους ζωής τών άτόμων αυτών. Διά τούς 
λόγους αύτούς πρέπει νά έρευνηθοΰν τά αίτια πού ώδήγησαν τό άνήλικον άτομόν 
εΐς τήν διάπραξιν καθ’ ύποτροπήν ένός τοιούτου ειδεχθούς κατά τών ήθών έγκλήμα- 
τος καί νά ληφθοΰν γενικώτερα μέτρα. Διότι άναμφισβήτητα καί ή σωφρονιστική 
άγωγή στήν προκειμένη περίπτωσι δεν έλεΐτούργησε καλώς καί δέν άπέδωσε άποτε- 
λέσματα. ’Από τά στοιχεία τής Στατιστικής 'Υπηρεσίας οί ύπότροποι τών βασικών 
εγκλημάτων κατά τών ήθών κατά ήλικίαν παρουσιάζουν τήν κατωτέρω εικόνα.

’Α δ ί κ η μ α

Ε Τ Ω Ν

Μέχρις
20

21-29 30 -39 40-49 50 καί 
άνω

Α γνώ
στου

ήλικίας

Άποπλάνησις παίδων . 3 5 7 5 6 .
Άσεμνοι πράξεις......... ■2 16 23 7 8
Βιασμός ....................... - 1 4 - - -■
’Ακολασία ................... 4 19 8 27 2

ι
Ά πό τον άνωτέρω πίνακα γίνεται άντιληπτόν ότι ύπερτερούν οί ύπότροπο 

τής ήλικίας 30—39 ετών γεγονός πού πρέπει νά δημιουργήση άνησυχίας εΐς τούς 
άρμοδίους, διότι πρόκειται περί άτόμων ωρίμου ήλικίας μέ πείραν καί μόρφωσιν 
ώστε ή ύποτροπή νά εΐνε έν πολλοΐς άδικαιολόγητος. Φυσικά ή έπί μέρους περίπτω- 
σις έκάστου έγκληματίου κατά τών ήθών καί ή μελέτη αύτής θά όδηγήση σέ μόνιμα 
συμπεράσματα, διότι ούδείς μπορεί νά διανοηθή ότι ή ροπή προς τό αύτό έγκλημα 
εΐνε πράξις φυσιολογική όταν πρόκειται περί τοιούτων ειδεχθών έγκλημάτων.

Πριν κλείσουμε τό σημείωμά μας αύτό διά τά εγκλήματα κατά τών ήθών 
κρίνουμε σκόπιμον νά άναφέρουμε καί τά στοιχεία πού δίδει ή Στατιστική 'Υπηρε
σία διά τά πταίσματα τών άνηλίκων. Θεωροΰμεν τό πταίσμα καί μάλιστα τού άνη- 
λίκου τήν απαρχή τής περαιτέρω κοινωνικής αύτού διαβιώσεως καί διά τον λόγον
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αύτδν οί εντεταλμένοι καί αρμόδιοι οφείλουν να δώσουν μεγαλυτέραν προσοχήν. 
Μια μικρά κλοπή, ό λιθοβολισμός, ή διατάραξις τής κοινής ήσυχίας, μολονότι άπό 
τον ποινικόν νόμον χαρακτηρίζονται και εινε πταισματίκαί παραβάσεις, διά τούς 
ανηλίκους, πού πρώτη φορά έρχονται σ’ έπαφή μέ τήν Δικαιοσύνη, παίζουν σημαντικό 
ρόλον. Διά τον λόγον αυτόν καί άπαιτεϊται μεγάλη προσοχή καί του Παιδοδικαστοϋ 
καί των έπί κεφαλής των Σωφρονιστικών Καταστημάτων καί των Κοινωνικών Λει
τουργών διά τήν καλήν διαπαιδαγώγησιν καί του μικρού έγκληματίου καί τών γο
νέων του. Πολλές φορές άπό άψυχολόγητες καταστάσεις έπιβολής ποινής, αύστη- 
ράς μεταχειρίσεως, άκαίρου ή καί άδικαιολογήτου ποινής έπιφέρονται ψυχικά τραύ
ματα στον ανήλικον πού άργότερα τό οδηγούν στο έ'γκλημα.

Κατά τά στοιχεία αυτά κατεδικάσθησαν σέ ποινές έπιπλήξεως, έπιμελείας 
γονέων ή έταιρειών προστασίας άνηλίκων, σωφρονισμού εις ’Αναμορφωτικά κατά
στημα, κρατήσεως ή προστίμου 7.901 ανήλικοι, ήτοι 7.344 αγόρια καί 557 κορίτσια. 
Έ κ τούτων τά 753 άγόρια καί 104 κορίτσια ήσαν ήλικίας μέχρι 12 έτών, 6.565 αγό
ρια καί 450 κορίτσια άπό 13—17 έτών καί 26 άγόρια καί 3 κορίτσια άγνωστου 
ήλικίας. Άπό άπόψεως μορφώσεως τά 510 άγόρια καί 35 κορίτσια ήσαν άγράμματα, 
6.321 άγόρια καί 465 κορίτσια στοιχειώδους μορφώσεως, 72 άγόρια καί 3 κορίτσια 
γυμνασίου καί 441 άγόρια καί 54 κορίτσια άγνώστου. Τέλος κατά έπάγγελμα 772 
άγόρια καί 81 κορίτσια ήσαν μαθηταί, 2 υπάλληλοι, 5.007 άγόρια καί 65 κορίτσια 
γεωργοί, 336 άγόρια καί 3 κορίτσια έργάται, 42 μίκροπωληταί, 53 άγόρια καί 3 
κορίτσια βιοτέχναι, 133 άγόρια καί 242 κορίτσια άνευ έπαγγέλματος καί 985 άγό
ρια καί 165 κορίτσια άγνώστου.

Καί τά στοιχεία αύτά πρέπει νά τύχουν μελέτης άπό όλους τούς αρμοδίους 
καί ν’ άποτελέσουν άντικείμενον ειδικής συσκέψεως έκ τής άνταλλαγής δέ τών έκα- 
τέρωθεν άπόψεων είμαστε βέβαιοι ότι θά προκόψουν συμπεράσματα πού θά οδηγή
σουν στήν λήψιν τών ένδεικνυομένων μέτρων. Διότι δέν πρέπει νά παραγνωρίζουμε 
ότι τό άτομον άνάλογα μέ τήν μεταχείρισι πού θά τύχη καί τή διαπαιδαγώγησι 
πού θά λάβη στή νεαρή του ηλικία μέ τό πρώτο του κοινωνικό άδίκημα θά διαμορ- 
φώση καί τον χαρακτήρα του άνάλογα. Καί διά τή νέα γενεά τίποτα δέν είνε πολύ. 
Ευτυχώς εις τον τόπον μας δέν παρατηρούνται συμπτώματα πού σέ άλλες χώρες 
έχουν προκαλέσει άνησυχίες. ’Αλλά δέν πρέπει νά κινηθούμε καί ένδιαφερθοΰμε διά 
τούς νέους όταν πληθύνουν σέ έπίπεδα άνησυχίας τά κρούσματα τού τεντυμποϊσμοϋ 
καί τών άλλων παραβάσεων. Ή  πρόληψις εινε τό όρθότερον μέτρον άπό τά κατα
σταλτικά μέτρα. Καί προς τήν κατεύθυνσι αυτή τής προλήψεως οφείλει νά στραφή 
ή προσοχή τών αρμοδίων καί ειδικών.

Δ Η  Μ. Δ. Μ ΥΛΩΝΑΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
επιστημονικήν και εγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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5. Στάσις τοϋ κοινού έναντι τής ’Αστυνομίας.
Παρ’ δλην την αναγκαιότητα τοϋ θεσμού τής ’Αστυνομίας έν τή κοινωνία, 

παρά τάς ποικίλας υπηρεσίας, τάς οποίας αδτη προσφέρει εις τό κοινωνικόν σύνο- 
λον, δεν δύναται να λεχθή οτι εις πολλάς περιπτώσεις είναι φιλική ή έναντι τής 
’Αστυνομίας στάσις τοϋ κοινοΰ.

Διά τήν άντιμετώπισιν τοϋ προβλήματος τούτου, ιδίως κατά τά τελευταία 
έτη, καταβάλλεται πάσα σχετική προσπάθεια, δπως ύπάρξη έκατέρωθεν άμοιβαία 
κατανόησις και συνεργασία. Έ κ  τής ορθής λύσεως τοϋ προβλήματος των σχέσεων 
τούτων έξαρτώνται σοβαρώτατα συμφέροντα έκατέρου των μερών. Διά τήν πολύ
τιμον συμβολήν των προς τήρησιν τής δημοσίας τάξεως οΐ αστυνομικοί μικράς 
βεβαίως έχουν ύλικάς άμοιβάς καί έλαχίστας ήθικάς τοιαύτας, άφ’ ετέρου δέ είναι 
έκτεθειμένοι εις περισσοτέρους κινδύνους τής ζωής καί τής υγείας, παρά, άλλα πρό
σωπα εργαζόμενα εις άλλας δημοσίας υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένοι ύ.φ’ δλας τάς 
καταστάσεις καί ύφ’ οίασδήποτε καιρικάς συνθήκας νά παραμένουν άγρυπνοι διά 
τήν πρόληψιν σοβαρών προσβολών έναντίον τών δικαιωμάτων τοϋ άτόμου, άκό.μη 
δέ καί αύτό πού συνηθίζομεν νά λέγωμεν «οικογενειακήν ζωήν» μέ τάς συνήθεις 
άλλαγάς τών ωρών τής υπηρεσίας των, τάς έκτάκτους υπηρεσίας κλπ. ουδέποτε 
άπολαμβάνουν.

Είτε ώς άστυφύλακες σκοποί ή περίπολοι, είτε ώς ρυθμισταί τής κινήσεως, είτε 
είς τάς άλλας υπηρεσίας των εύρίσκονται , άπομακρύνουν τάς άφ.ορμάς κινδύνων, 
προλαμβάνουν άδικήματα κατά τής ζωής καί τής περιουσίας καί γενικώς δ ί δ ο υ ν  
τ ό  π α ρ ό ν  ε ί ς  π ά σ α ν  έ κ δ ή λ ω σ ι ν  τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  ζ ω ή ς .

Είς πείσμα δμως τών έξαιρετικών προσπαθειών των διά τήν ευημερίαν καί 
αρμονικήν συμβίωσιν τοϋ κοινωνικού συνόλου, ένα ποσοστόν τοϋ λαοΰΤ ποικίλον 
καί έπηρεαζόμενον ύπό διαφόρων παραγόντων, εμφανίζεται οίονεί άχάριστον,. ύπερ- 
βολικώς αυστηρόν διά τάς πράξεις των καί όχι σπανίως φαίνεται νά έμποδίζη τάς 
ένεργείας τών άστυνομικών.

Πολλοί άνθρωποι άρνοΰνται νά συνεργασθοΰν μετά τής ’Αστυνομίας, είτε είς 
τήν παροχήν πληροφοριών, είτε είς τήν υποβολήν μηνύσεων, είτε είς τήν έξέτασίν 
των ώς μαρτύρων, είτε καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον. At εφημερίδες συχνά γελοιο
ποιούν τάς άρίστας τών προσπαθειών των ή μεγαλοποιούν διάφορα συμβάντα είς 
βάρος τής ’Αστυνομίας καί γενικώς δέν παραλείπεται ευκαιρία νά παρουσιάζωνται 
οί αστυνομικοί ώς άνέντιμοι, ώς άμόρφωτοι, ώς άγενεΐς, ώς άπολίτιστοι κλπ.

Ποΰ οφείλεται δμως ή τοιαύτη μή φιλική δημοσία στάσις τοϋ. κοινοΰ απέναντι 
των, διατί υποβιβάζονται είς τόσον χαμηλόν επίπεδον, τί τό άνάρμοστον έπραξαν 
ή πράττουν ή τί δύνανται νά πράξουν οί άστυνομικοί, ώστε νά κερδήσουν τελικώς 
τήν ύποστήριξιν καί τον σεβασμόν τών πολιτών τούς όποιους υπηρετούν ;

Πολλαί λογικαί απόψεις ύπεστηρίχθησαν σχετικαί μέ τήν φύσιν καί τήν μορ
φήν τής στάσεως τοϋ κοινοΰ έναντι τής ’Αστυνομίας. Είς τάς Η.Π.Α. έγιναν καί 
είδικαί σφυγομετρήσεις τής κοινής γνώμης διά νά έρμηνευθή είς τί οφείλεται αύτή ή 
μή φιλική στάσις τοϋ κοινοΰ έναντι τών άστυνομικών. Ό  κατάλογος τών περιπτώ
σεων μέ τάς όποιας έχει νά άπασχοληθή ή ’Αστυνομία διαρκώς ύφίσταται μεταβολήν



Σχέσεις ’Αστυνομίας καί Κοινοϋ 251

καί αΰξησιν. Τ ο ύ τ ο  ’ί σ ω ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  σ φ ά λ μ α  ο ύ δ ε ν ό ς ,  δ έ ν  
ε ί ν α ι  δ μ ω ς  κ α ί  σ φ ά λ μ α  τ η ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς .  ’Ο φ ε ί λ ε τ α ι  
ε ι ς  τά·ς ν ε ω τ έ ρ α ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ά ς  τ ά σ ε ι ς  κ α ί  τ η ν  ά ν ά  τ τ τ υ ξ ι ν  
τ ο ΰ  κ ρ α τ ι κ ο ύ  π α ρ ε μ β α τ ι σ μ ο ύ  ε ι ς  π λ ε ί ο ν α ς  τ ό μ ε  ϊ  ς. 
Μέ την αυξησιν τής κρατικής δραστηριότητος εις την καθημερινήν ζωήν καί έργα- 
σίαν τής κοινωνίας, ή ’Αστυνομία άποβαίνει ό κύριος εκπρόσωπος του κράτους διά 
τήν επιβολήν των μέσων έκπληρώσεως τοϋ σκοπού του.

’Επί του ανωτέρω άκριβώς ερωτήματος ό δημοσιογράφος Βασίλειος Λαμπρο- 
λέσβιος έγραφε τά έξής εις τήν εφημερίδα «Φωνή τοϋ Πειραιώς» τής 29 ’Ιουλίου 
1960, ύπδ τον τίτλον «Περίεργον φαινόμενον».

«Προχθές, ό διοικητής τοΰ ΚΣΤ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών κ. X. Μ. 
είδε, στο τέρμα τής όδοΰ. Λιοσίων, μέσα στο κέντρο «Μπούκλια»,- τυχαίως περνών
τας ό άνθρωπος μέ τή γυναίκα του, να τσακώνονται μερικοί θαμώνες τοΰ κέντρου 
στα γερά. Μπήκε λοιπόν στή μέση νά χωρίση τούς συμπλεκομένους καί σαν άστυνο- 
μικος νά έπιβάλη τήν τάξιν. ’Αποτέλεσμα τής έκ καθήκοντος καί άνθρωπιάς έπέμ- 
βασής του. ήταν νά τοΰ. έπιτεθοϋν οί διαπληκτιζόμενοι καί νά τον τραυματίσουν. 
Θάλεγε κανείς πώς άποτελεΐ ρωμέϊκη παράδοση αύτή ή συμπεριφορά συμπλεκο- 
μένων πολιτών προς τά όργανα τής έννόμου τάξεως. Ένώ βρίσκονται στά μαχαίρια 
καί στά πιστόλια, ένώ κινδυνεύει ή σωματική τους άκεραιότητα. κι’ αύτή ή ζωή τους 
άκόμα άπ’ τήν άλληλοφαγωμάρα τους,, μόλις καί άντικρύσουν ένα δργανο τής τάξεως 
καί άντιληφθοΰν, δτι επεμβαίνει νά τούς διαχωρίση δχι μονάχα δέν τό θεωρούν άπδ 
«μηχανής θεόν» γιά τή σωτηρία τους, άλλά άμέσως κάνουν «σιωπηρή άνακωχή» 
μεταξύ τους καί δίνουν κατά τοΰ οργάνου τής τάξεως. . . ίεράν μάχην.

«Τις προάλλες στήν άγία Τρούμπα μας συνέβησαν τά ίδια καί χειρότερα καί 
τό άστυνομικό δργανο, πού έπενέβη, δχι γιά νά διαχωρίση μονάχα τούς συμπλε
κόμενους.,. άλλά καί γιά νά προστατεύση τή ζωή τοΰ «κοριτσιοΰ» πού αποτελούσε 
τό . . . μήλον τής έριδος μεταξύ τους, είδε κι’ έπαθε ό χριστιανός νά σωθή άπό τις 
γροθιές καί τά δαγκώματα αυτών τών συμπλεκομένων, γιατί, αν καί αντίπαλοι,, 
μόλις προ μιας στιγμής κι’ έτοιμοι νά σκοτωθούν μεταξύ τους, ένώθηκαν ξάφνου σέ 
«ιερά συμμαχία» καί πολέμησαν δλοι μαζί τόν. . . κοινό εχθρό τους.

«Προτιμούν ν’ άλληλοδαρθοϋν, ν’ άλληλοτραυματισθοΰν, ν’ άλληλοσκοτωθοΰν 
άκόμα, παρά νά «διαχωρισθοΰν» μέ τήν επέμβαση τής ’Αστυνομίας. Καί ή άντι- 
αστυνομική αύτή νοοτροπία δέν είνε γνώρισμα μονάχα άτόμων μέ άντικοινωνικές 
ροπές γ ι’ αυτό καί διαβάζουμε κατάπληκτοι στις άστυνομικές ειδήσεις ονόματα καί 
επαγγέλματα άτόμων, πού σέ παρόμοιες περιπτώσεις συμπεριφέρονται στά όργανα 
τής ’Αστυνομίας έχθρικώτατα άκόμη καί άνδρες τών ενόπλων δυνάμεών μας.

«Δέν μπορεί νά συστήση κανείς στά άστυνομικά δργανα τό ρόλο τοΰ «άπαθοϋς 
θεατού» σέ σοβαρούς διαπληκτισμούς, γιατί μιά τέτοια παθητική στάση θά μπο
ρούσε νά καταλήξη σέ διατάραξη τής δημοσίας τάξεως, άλλά καί άπορεϊ κανείς γ ι’ 
αύτή τήν τρομερή άντιαστυνομική ψύχωση τών Ελλήνων, πού πολλές φορές, δέν 
έχουν ούτε τό έλαφρυντικό ώς «έν μέθη διατελοΰντες».

«’Άν δέν άπατώμαι υπάρχουν οργανώσεις «Φίλων τής ’Αστυνομίας», οί όποιες 
φαντάζομαι πώς εργάζονται γιά τή δημιουργία εγκαρδίων φιλικών σχέσεων μεταξύ 
άστυνομικών οργάνων καί πολιτών. Κι’ δμως δέν κατώρθωσαν νά πετύχουν τίποτε 
θετικό, άφοΰ άπό άντιαστυνσμικό πνεύμα εξακολουθεί νά κατατρύχεται τόσος κόσμος. 
Γιατί ; Δέν μ’ άρέσουν οί «στρουθοκαμηλισμοί» γ ι’ αύτό καί ζητώ άπό τόν 'Υφ
υπουργό Εσωτερικών νά ζητήση ύπεύθυνες άναφορές γ ι’ αύτή τήν κατάσταση άπό 
’Αστυνομικούς Διευθυντάς, άπό προέδρους «Φίλων τής ’Αστυνομίας» καί άπό 
έπιστήμονας, ένδιατρίβοντας περί τήν ψυχολογίαν τοϋ λαού. Γιατί άν δέν υπάρχουν



252 Κων. Τουζένη

πραγματικά αίτια, τότε ό «αναχρονισμός» είναι μέσα σ’ αύτό τό αίμα μας καί 
χρειαζόμεθα. . . πλύσιν».

'Υπάρχουν καί άλλα πολλά παραδείγματα κατά τά όποια αί εφημερίδες έπεσή- 
μαναν τον κίνδυνον τρόπον τινά τής «άντιαστυνομικής» στάσεως τοϋ κοινού έναντι 
των άστυνομικών, έκτελούντων μάλιστα την υπηρεσίαν των. Οΰτω ή έφημερίς 
«Άκρόπολις» τής 5 ’Ιουνίου 1960, άναφέρει, μεταξύ άλλων, τά έξής : «Έχομεν 
κάμει δ,τι δυνατόν καί ήμεϊς οί πολΐται διά νά πείσωμεν τά άστυνομικά όργανα, ότι 
άξίζουν πολλά καί δέν άξίζουν τίποτε. Τό «άξίζουν πολλά» τό άναγνωρίζουν άπό 
τά βαρύτατα καθήκοντα πού τούς έχουν άνατεθή.

«Πρέπει νά φροντίζουν την προστασίαν τής ζωής καί τής περιουσίας μας. 
Νά προσέχουν τά σπίτια μας άπό τούς διαρρήκτας. Νά μάς γλυτώνουν άπό τούς 
άπατεώνας. Νά είναι εις συνεχή έπαγρύπνησιν κατά των κακοποιών. Νά ρυθμίζουν 
την κυκλοφορίαν μας ώς πεζών καί έποχουμένων. Νά προσέχουν τήν καθαριότητα 
τής πόλεως. Νά τρέχουν πολλές φορές μέ κίνδυνον, εάν τούς χρειασθώμεν, δπου 
τούς χρειασθώμεν καί οίανδήποτε ώραν τούς χρειασθώμεν.

«Καί τό «δέν άξίζουν τίποτε» τό μαντεύουν ή τό άκούουν πάλιν άπό τούς πολί- 
τας, οί όποιοι δσην παρακαταθήκην άντιπαθείας καί αν έχουν τήν έξοδεύουν διά τούς 
άστυνομικούς, πάντοτε δέ χωρίς λόγον, χωρίς νά προκληθοϋν καί χωρίς νά έξυπη- 
ρετοϋν κανένα προσωπικόν τους συμφέρον. Ά πό τήν πατροπαράδοτον, ίσως, μόνον 
συνήθειαν τής άνυπακοής καί τής άντιδράσεως. Επόμενον είναι λοιπόν νά τούς 
άπογυμνώνωμεν έτσι άπό τό κύρος πού πρέπει νά έχουν καί πού έχουν παντού εις 
δλον τον κόσμον».

Τό φαινόμενον δμως τούτο δέν παρατηρεΐται μόνον παρ’ ήμΐν. Καί εις άλλας 
περισσότερον άνεπτυγμένας κοινωνίας παρατηρεΐται ή αυτή μη φιλική στάσις «ορι
σμένης μερίδος τού κοινού εις τάς άστυνομικάς ένεργείας. Οΰτω ή έφημερίς «Κα
θημερινή» εις τό φύλλον τής 7—1—62, έγραψεν, εις σχόλιόν της ύπό τον τίτλον : 
«'Η έγκληματικότης είς τάς Ήνωμ. Πολιτείας», μεταξύ άλλων, καί τά έξής : 
«’Εκείνο δμως πού εμβάλλει είς άνησυχίαν τήν ’Αστυνομίαν καί τό F.B.I. δέν είναι 
ή αΰξησις τού άριθμοϋ τών έγκλημάτων, δσον ή στάσις μιας μερίδος τού κοινού 
καί ιδίως τής νεολαίας. Τελευταίως είς τήν Νέαν 'Υόρκην, δύο άστυφύλακες προ- 
σεπάθουν ν’ άνασύρουν άπό τον «Ή στ Ρίβερ» τό πτώμα ενός παιδιού πού είχε 
πνιγή. ’Επάνω άπό ένα βράχον μία όμάς άλητών ήρχισε νά πετροβολή τούς άστυ- 
φύλακας. Είς τό Λος Άντζελες, μία όμάς άστυνομικών, έπιχειρήσασα νά συλλάβη 
ένα νεαρόν εγκληματίαν, ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη τάς προσπάθειας της, διότι 
έδέχθη λυσσώδη έπίθεσιν άπό ένα πλήθος πού έσχηματίσθη αύτοστιγμεί διά νά 
βοηθήση τήν διαφυγήν τού καταδιωκομένου. 'Ένας άστυφύλαξ είς τό Χάρλεμ ολί
γον έλειψε νά λυντσαρισθή άπό τούς ενοίκους μιας πολυκατοικίας, καθώς προσε- 
πάθει νά λογικεύση ένα παιδί, τό όποιον, καταληφθέν άπό κρίσιν παραφροσύνης, 
έπυροβόλει άπό τό παράθυρόν του τούς διαβάτας. Πανταχοΰ σχεδόν παρατηρούνται 
τελευταίως εκδηλώσεις έναντίον τών οργάνων τής τάξεως.

«Μόνον είς τήν Νέαν 'Υόρκην κατά τούς πρώτους επτά μήνας τού 1961, χίλιοι 
τετρακόσιοι (1400) άστυνομικοί ύπέστησαν επιθέσεις τού είδους αύτοΰ. ’Εκ τών 
άστυνομικών αύτών οί 350 έτραυματίσθησαν βαρέως. «Δέν ήμποροΰμεν νά μαχώ- 
μεθα ταυτοχρόνως έναντίον τών έγκληματιών καί τού κοινού» παραπονεΐται ό Διευ
θυντής Αστυνομίας Νέας 'Υόρκης. Οί ’Αστυνομικοί προσπαθούν νά έξηγήσουν 
τούς λόγους τής στάσεως αύτής τής νεολαίας των. . .».

Διαβάζοντας τά άνωτέρω νομίζει, κανείς, δτι είναι άντιγραφή, έν πολλοΐς, 
διαφόρων συμβάντων, τά όποια συνηθέστατα λαμβάνουν χώραν παρ’ ήμΐν, είτε κατά 
τήν σύλληψιν ένός μικροπωλητού, ενός έπαίτου, ενός άλητόπαιδος κ.λ.π., είτε κατά 
τήν έπέμβασιν άστυνομικοΰ είς περιπτώσεις συμπλοκής.
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Κατά τον ’Ιούνιον τοϋ 1960, άστυφύλαξ τοϋ Δ' Τμήματος, εις τήν.γωνίαν των 
οδών Γλάδστωνός καί Θεμιστοκλέους, συνέλαβε κάποιον κουλουροπώλην., τον όποιον 
ώδήγει εις τό Τμήμα. Είναι φυσικά μέσα εις τά καθήκοντα τοϋ αστυνομικού οργά
νου ή τήρησις καί των άστυνομικών διατάξεων, αί όποΐαι έκδίδονται, όχι βεβαίως 
διά νά έχουν, μίαν πρόσθετον άπασχόλησιν οί άστυνομικοί, άλλά διά νά εξυπηρετη
θούν οί πολΐται. Άλλ’οί πολΐται διαφωνούν. Συγκεντρώνονται, γίνονται ομάδες, συγ- 
κινοϋνται διά τό «δράμα» τοϋ μικροπωλητοϋ καί τελικώς τον παίρνουν από τά χέρια 
τοϋ άστυφύλακος καί τον άφήνουν ελεύθερον. Τοιαΰτα δέ επεισόδια, δυστυχώς 
δεν είναι ολίγα, τόσον εις τά κεντρικά Τμήματα, όσον καί εις τά άπομεμακρυσμένα.

Έπηκολούθησαν, βεβαίως, -εις την άνω περίπτωσιν αί νόμιμοι ένέργειαι καί 
έπεβλήθησαν ποινικαί κυρώσεις εις τούς πρωταιτίους. ’Αλλά εις' τάς περιπτώσεις 
αύτάς, πάντοτε μένει πικρία εις τούς αστυνομικούς διά τήν τοιαύτην συμπεριφοράν 
των πολιτών, οί όποιοι πρέπει νά γνωρίζουν, ότι οί ίδιοι θά ύποστοΰν μίαν ημέραν 
τάς συνέπειας τής τοιαύτης συμπεριφοράς των, τής άνυπακοής δηλαδή προς τον 
Νόμον.

Οί πολΐται οί όποιοι «συγκινοϋνται» διά τήν έφαρμογήν ένός μέτρου, το όποιον 
εξυπηρετεί πρωτίστως τούς ίδιους, δυστυχώς πολλάκις είναι έτοιμοι νά καταφερ- 
θόΰν έναντίον τής ’Αστυνομίας διά τήν . μη έφαρμογήν τοϋ μέτρου τούτου. Εις τάς 
οδούς Αιόλου, Γεωργ. Σταύρου, Εύριπίδου, Σοφοκλέους, Πανεπιστημίου είναι 
σύνηθες τό θέαμα μικροπωλητών, οί όποιοι «άπλώνουν» τά έμπορεύματά των, 
ώστε δυσκόλως νά δύνανται νά προχωρήση κανείς μέ τον υπάρχοντα συνωστισμόν, 
ιδίως εις τάς ώρας μεγάλης κινήσεως, καί τοΰτο προκαλεΐ τά παράπονα τών δια
βατών έναντίον τής ’Αστυνομίας, ή οποία, κατ’ αύτούς, δέν έπιβλέπει. Οί ίδιοι όμως 
παραπονούμενοι, οσάκις συλληφθή κάποιος άπ’ αύτούς πού τούς ήμπόδιζαν νά περ
πατήσουν, γίνονται θερμοί συνήγοροι τοϋ συλληφθέντος, έκδηλώνουν τά «φιλάν- 
θρωπα» αίσθήματά των, καί πολλάκις έλεεινολογοϋν τήν ’Αστυνομίαν καί τό Κρά
τος, διότι δέ τούς άφίνει «νά δουλέψουν».

'Η ’Αστυνομία ομοιάζει μέ τούς ’Ιατρούς. ’Επιθυμούν νά άπομακρύνωνται 
άπ’ αυτήν, έχουν όμως καί τήν άπαίτησιν νά εύρίσκηται διαρκώς πλησίον των, 
άνάγκης παρουσιαζομένης, καί πολλοί έξ έκείνων οί όποιοι πιστεύουν, ότι ποτέ ή 
’Αστυνομία δέν εύρίσκεται είς τήν θέσιν της, όταν ύπάρχη άνάγκη, είναι πάλιν εις 
άλλας περιπτώσεις πρόθυμοι νά κατηγορήσουν αυτήν ώς έπεμβαίνουσαν καί έπι- 
δεικνύουσαν πολυπραγμοσύνην.

Δέν γνωρίζω πώς θά έσκέπτοντο οί πολΐται ούτοί έάν εύρίσκοντο είς τήν θέσιν 
τοϋ άστυφύλακος είς τό άνω ,άναφερόμενον έπεισόδιον.

Θά έπρεπε όμως νά κατανοήσουν πλήρως, ότι έάν έκαστος είχε τό δικαίωμα 
τής αυτοδικίας, δυνάμενος νά έπικρίνη τούς νόμους καί νά άνατρέπη αύτούς δέν θά 
υπήρχε οόδεμία άνάγκη νόμων, καί έκείνων οί όποιοι έχουν ταχθή νά τούς έφαρμό- 
ζουν. Άλλ’ ουτω ή δικαιοσύνη καταστρέφεται καί υπερισχύει ή αύτοδικία, ήτις 
έπιφέρουσα τήν άτιμωρησίαν, ρίπτει τήν κοινωνίαν είς τό χάος τής άνομίας καί τον 
άνθρωπον είς θηριώδη κατάστασιν.

Οί νόμοι άποβλέπουν είς τό καλόν τής κοινωνίας καί ή προς τούς νόμους παρα
κοή εισάγει τήν παρανομίαν, μέ συνέπειαν τήν διάλυσιν τής κοινωνίας. Οί νόμοι 
γίνονται διά τούς πολίτας, ή δέ άξια καί ή χρησίμότης αυτών ύφίσταται άφ’ όσον 
έφαρμόζονται γενικώς ούτοι.

'Η παράβασίς τών νόμων προκαλεΐ ζημίας είς άλλους καί διαταράσσει τήν 
κοινωνικήν δικαιοσύνην καί άρμονίαν.

'Η τήρησις τών νόμων είναι δείγμα πολιτισμού ένός λαοΰ καί έγγύησις τής 
προόδου του.

Είναι γνωστή ή σπουδαιότης καί ή σοβαρά σημασία τήν όποιαν έχει ή δήμο-
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σία ύποστήριξις εις την εφαρμογήν τοϋ νόμου καί των διαταγών τής ’Αστυνομίας. 
Οί άστυνομικοί άντιπροσωπεύουν έν μικρόν μόνον τμήμα τής πολιτείας την οποίαν 
υπηρετούν καί δεν δύνανται ποτέ έπαρκώς να άνταποκριθοϋν εις τάς υποχρεώσεις 
των να προστατεύουν την ζωήν, τήν περιουσίαν καί τά λοιπά έννομα άγαθά τοϋ 
κοινοΰ αν δέν ένισχυθοϋν άπό τήν καλωσύνην καί τήν συνεργασίαν αύτοϋ.

Είναι λίαν ενδιαφέρον, όπως τόσον ό πολίτης, όσον καί ό άστυνομικός, άντιλη- 
φθοϋν καί κατανοήσουν έκαστος τά προβλήματα των άλλων καί τούς σκοπούς. 'Ο 
πολίτης έ'χει ώρισμένας υποχρεώσεις προς τήν Πολιτείαν έν τή ενασκήσει τοϋ επαγ
γέλματος του. Πρέπει νά τάς έκπληρώση, διότι ή άσφάλειά του καί ή εύημερία του, 
κατά μέγα μέρος, έξαρτώνται άπό τήν διατήρησιν μιας τάξεως, μιας άρμονίας έν 
τή κοινωνία, τήν οποίαν άρμονίαν μέ τήν σειράν του έξαρτα άπό τήν ενεργητικό
τητα, τήν ικανότητα καί τό γόητρον τής ’Αστυνομίας του.

'Ό ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς  έ ξ  ά λ λ ο υ  ά π ό  τ ή ς  π λ ε υ ρ ά ς  τ ο υ  π ρ έ 
π ε ι  π ά ν τ ο τ ε  ν ά  έ ν θ υ μ ή τ α ι ,  ό τ ι  ή ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο ϋ  Ν ό μ ο υ  
δ έ ν  ε ί ν α ι  τ ό  τ έ λ ο ς  δ ι ά  τ ο ν  ε α υ τ ό ν  τ ου .  Ε ί ν α ι  μ ά λ λ ο ν  
μ ί α  ύ π ό μ ν η σ ι ς  ενός  τ έ λ ο υ ς  κ α ί  ό τ ι  τ ό  τ ε λ ι κ ό ν  α ν τ ι κ ε ί 
μ ε ν ο  ν τ ω ν  π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν  τ ο υ  ε ί ν α ι  ή δ ι α τ ή ρ η σ ι ς  τ ή ς  
έ ν ν ό μ ο υ  τ ά ξ ε ω ς  κ α ί  τ ή ς  δ η μ ο σ ί α ς  α σ φ α λ ε ί α ς  έ ν  τ ή  
κ ο ι ν ω ν ί α .

Κατά τήν διάρκειαν τών 100 τελευταίων έτών ή ’Αστυνομία είς άλλας χώρας 
έπετέλεσε μεγάλα βήματα προόδου προς βελτίωσιν τής επαγγελματικής της ικα
νότητας. Παρ’ ήμΐν άπό τοϋ 1920 καί έντεΰθεν, διά τής ίδρύσεως τοϋ θεσμού τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, έπετεύχθη σοβαρά προσπάθεια είς τον τομέα τούτον γεγονός 
όπερ έγένετο δεκτόν παρ’ όλων τών αρμοδίων νά έχουν γνώμην. Δέν έτυχον όμως 
άναλόγου προσοχής τά κοινωνικά προβλήματα, τά όποια δημιουργούν ή φύσις, ή 
έντασις καί τό μέγεθος τής έκτάσεως τών αιτίων τής τοιαύτης στάσεως τοϋ κοινοΰ 
έναντι τών άστυνομικών . Ή  μεταπολεμική περίοδος, λόγω τών πολλαπλών καθη
κόντων, άτινα έπεφορτίσθη ή ’Αστυνομία κατά τον πόλεμον, τήν κατοχήν, καί τον 
συμμοριτοπόλεμον, είχεν άντίκτυπον είς τάς φιλικάς σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοι
νού. Έλπίζομεν, ότι υπήρξε μία προσωρινή φάσις καί σύν τώ χρόνω αί κατηγορίαι 
έναντίον τής ’Αστυνομίας, ότι είναι αυθαίρετος καί πιεστική ύποχωροΰν καί επανέρ
χεται ή δημοτικότης αύτής. Κατά τά τελευταία έτη καί είδικώτερον άπό τής συστά- 
σεως τοϋ θεσμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων παρετηρήθη μία μεταβολή, ή όποια δεν είναι 
δυνατόν παρά νά έχη θέσιν τινά είς τάς σχέσεις μεταξύ ’Αστυνομίας καί κοινού. Ή  
δημιουργία τής ’Αστυνομίας Πόλεων έσημείωσε τήν οριστικήν έγκαθίδρυσιν τού 
«έπαγγελματισμοΰ» (professionalism) είς τό άστυνομικόν σύστημα έν τή έννοια, 
ότι ό καθ’ όλον τον χρόνον ύπηρετών ώς δημόσιος υπάλληλος άστυνομικός λαμβάνει 
τήν θέσιν «τοϋ φύλακος τής κοινότητος». Οί άστυνομικοί σήμερον δεν κατέχονται 
μόνον άπό τό «esprit de corps» τό όποιον ένδέχεται νά έδημιούργησεν ή πειθαρχία, 
ή φιλοτιμία, ή κοινή άπασχόλησις καί οί κοινοί κίνδυνοι, άλλά καί άπό τήν συναί- 
σθησιν ότι άποτελοΰν μέλη μιας ώργανωμένης κοινωνίας, ή όποια παρακολουθεί τάς 
ένεργείας των μέ στοργήν πολλάκις. Έδημιουργήθη οΰτω μία παράδοσις τής όποιας 
θεματοφύλακες είμεθα.

(Συνεχίζεται)
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'Τπό Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β'

----------------------------------- κ. Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Η -----------------------------------

(Συνέχεια έκ τού τιροηγουμένον)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΑΠΕΡΓΙΩΝ—ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΤΩΝ

1. Κ ύ ρ ι α  ι μ ο ρ φ α ί  α π ε ρ γ ι ώ ν  κ α ι  ά ν τ α π ε ρ γ ί α ι .
Ή  ύπό τύπον διαμαρτυρίας κατά των εργοδοτών αρχική έμφάνισις της άπερ- 

γίας, συνίστατο εις τήν ειρηνικήν παΰσιν τής εργασίας μέ σκοπόν νά φέρη εις δυσχερή 
θέσιν τούς έργοδότας προς άποδοχήν των αιτημάτων των έργαζομένων. Ή  τοιαύτη 
«μέ έσταυρωμένας τάς χεΐρας», άποκληθεΐσα άπεργία, δεν είχε πάντοτε το ποθού- 
μενον άποτέλεσμα των εργατών καί συνήθως κατέληγεν εις το αντίθετον του έπιδιω- 
κομένου σκοπού άποτέλεσμα. Ταχέως οθεν έγκατελείφθη ό ειρηνικός καί ρωμαντι- 
κός αύτός χαρακτήρ τών άπεργιών διά νά προσλάβη σύν τώ χρόνω μορφήν επανα
στατικής καί πολεμικής δράσεως τών άπεργούντων κατά τών έργοδοτών, όπως καί 
τούτων έναντι τών ώργανωμένων άπεργών, διά τής λήψεως μέτρων προστασίας τών 
επιχειρήσεων, άπεργοσπαστών κ.λ.π., με άνάλογον πολεμικήν τακτικήν.

Ουτω, προϊόντος τοϋ χρόνου, διεμορφώθη ή τριπλή θεωρία τής άπεργίας ώς 
μέσον έξαναγκασμοΰ, έκαστον μέρος τής οποίας άντιστοιχεΐ εις ιδιαιτέραν χρησι- 
μοποίησιν αυτής καί τείνει εις τήν έπίτευξιν ώρισμένου σκοπού. Αί τρεις αύταί
μορφαί τής άπεργίας ορίζονται ύπό τών σοσιαλιστών άναλόγως τού σκοπού των,
>/ήτοι :

α) Εις τήν άπλήν πολιτικήν ή κοινωνικήν απεργίαν, ήτις άποτελοΰσα πρόσ- 
κλησιν ή καί πρόκλησιν προς τάς άστικάς Κυβερνήσεις, σκοπόν έχει τήν έπίτευξιν 
ώρισμένων κοινωνικών υπέρ τών έργαζομένων μεταρρυθμίσεων.

β) Εις τήν σωματειακήν απεργίαν. Αυτή άποβλέπει κυρίως εις τήν έπίτευξιν 
οικονομικών καί έπαγγελματικών διεκδικήσεων, είναι δέ άμυντική, όταν άφορα 
εις τήν διατήρησιν κεκτημένων κινδυνευόντων δικαιωμάτων, έπιθετική δέ δταν 
έπιδιώκη βελτίωσιν τών όρων έργασίας, ή άπόκτησιν νέων δικαιωμάτων.

Ή  σωματειακή άπεργία δύναται νά προκαλέση κοινωνικήν διασάλευσιν, έπί 
πλέον δέ νά έκφύγη τών χειρών τών συνδικάτων καί νά περιέλθη εις χεΐρας έπανα- 
στατικών κομμάτων ή οργανώσεων μή έργατικών.

γ) Εις τήν γενικήν πολιτικήν άπεργίαν. Ή  γενική πολιτική άπεργία άφορα 
πλέον τήν «ταξικήν» γενικώς ύπόθεσιν. Είναι ή έπανάστασις, δι’ ής σκοπεΐται ή 
ύπό τών συνδικάτων κατοχή τών μέσων τής παραγωγής καί ή άνατρσπή τού αστι
κού καθεστώτος διά τήν παντοκρατορίαν τού Προλεταριάτου. Τήν ιδέαν τής γενικής 
άπεργίας, συγγραφείς τινες άποδίδουν εις τον Emile Giradin, όστις έπρότεινε τήν 
κήρυξιν γενικής άπεργίας κατά τού Λουδοβίκου τού Βοναπάρτου. Εμφανίζεται 
κατά τό πρώτον ήμισυ τού ΙΘ' αιώνος κατά τήν ούτοπιστικήν ή ρομαντικήν περίο
δον τού σοσιαλισμού. Αί πρώται γενικαί άπεργίαι ένεφανίσθησαν κατά τήν έποχήν 
ταύτην εις τήν 'Ελβετίαν καί Βέλγιον ώς καί έν ’Αγγλία προκαλέσασαι αίματηράς 
ταραχάς, ώς ή τής Άσθον (1830—1831) τής Λίβερπουλ, τού Μάντσεστερ καί Γλασ- 
κώβης. Αί πρώται όμως γενικαί άπεργίαι άπέτυχον καί οί έργοδόται άπήντησαν διά 
τής άνταπεργίας (λόκ-άουτ), ήτις άνταπεργία συνίσταται εις τήν έκ μέρους 
τών έργοδοτών άντεπίθεσιν κατά τών άπεργών διά τοϋ κλεισίματος τών έργοστασίων, 
ή τής ένισχύσεως τών άπεργοσπαστών, φρουρήσεως τών επιχειρήσεων αύτών κατά 
πάσης έπιθέσεώς των ύπό τών άπεργών κ.λ.π. ’Έκτοτε έγκατελείφθη ή ιδέα τής
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γενικής πολίτικης άπεργίας καί μόνον κατά τά τελευταία έτη της εργατικής Διεθ
νούς, ήρχισε καί πάλιν να γίνεται λόγος περί αυτής. Εις τό Δεύτερον Συνέδριον τής 
έργατικής Διεθνούς έν Γενεύη τό 1873, ή ιδέα τής γενικής άπεργίας έδωσεν άφορμήν 
μεγάλης διαμάχης. Τελικώς τό Συνέδριον δεν έδωσε πλήρη λύσιν είς τό ζήτημα 
τής γενικής άπεργίας, λόγω άντιτιθεμένων άπόψεων, συστήσαν δμως είς τούς έργά- 
τας διεθνή έπαγγελματικήν όργάνωσιν καί έντονον σοσιαλιστικήν προπαγάνδαν. 
Σύν τώ χρόνω, ή ιδέα τής γενικής πολιτικής άπεργίας μετεπήδησεν είς την ’Αμερι
κήν διά των γεγονότων τοϋ Σικάγου, άποκρουσθεϊσα είς τά Διεθνή Σοσιαλιστικά 
Συνέδρια των Βρυξελλών 1891, τοϋ Λονδίνου 1896, των Παρισίων 1900 καί τοϋ 
"Αμστερνταμ 1904.

Καίτοι ή γενική πολιτική άπεργία, ως άνωτέρω έλέχθη, άπεκρούσθη είς τά 
Διεθνή Σοσιαλιστικά Συνέδρια έν τούτοις αδτη δεν έπαυσεν έκτοτε νά χρησίμο- 
ποιήταί έκ μέρους τοϋ Διεθνούς Κομμουνισμού ώς μέσον διά τήν έπικράτησιν τού
του οσάκις ή στιγμή κρίνεται κατάλληλος, καθ’ δσον αυτή έπιφέρει τήν κατάλυσιν 
τοϋ κρατικού μηχανισμού μέ άναγκαΐον επακολούθημα τήν άμεσον πτώσιν τοϋ 
άστικοϋ κόσμου καί τήν έγκαθίδρυσίν κομμουνιστικών καθεστώτων.

Κατά τήν γενικήν πολιτικήν άπεργίαν οί συνδικαλισταί κομμουνισταί ήγέταί 
τών άπεργών προβάλλουν πλήθος αιτημάτων καθαρώς πολίτικου περιεχομένου 
(π.χ. δημοκρατικαί καί συνδικαλιστικαί έλευθερίαι, κατοχύρωσις τοϋ δικαιώματος 
τής άπεργίας, συμμετοχή είς τήν πολιτικήν εξουσίαν, άμνήστευσις άδικημάτων 
βαρυνόντων οπαδούς τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος κ.λ.π.), δευτευρεόντως δέ 
οικονομικά θέματα.

Παραδείγματα γενικής πολιτικής άπεργίας έχομεν τήν προηγηθεΐσαν τοιαύτην 
τής Ρωσικής έπαναστάσεως τού 1917, τήν ύπό τού Ε.Α.Μ. κηρυχθεΐσαν τοιαύτην 
έν Έλλάδι προ τού Δεκεμβριανού Κινήματος τού 1944 καί τήν κατά τό έτος 1960 
έν ’Ιαπωνία έκδηλωθεΐσαν τοιαύτην, ής συνέπεια ύπήρξεν ή παραίτησις τού Πρω
θυπουργού Κίσσι.

Είδος παγκοσμίου γενικής άπεργίας, άλλά μέ χαρακτήρα έπιδείξεως, αποτελεί 
καί ή διεθνώς καθιερωμένη άπό τού έτους 1889 εορτή τής έργατικής Πρωτομαγιάς 
είς άνάμνησίν ώρισμένου περιστατικού καί είς διαδήλωσιν τής άλληλεγγύης τών 
προλεταρίων δλου τού κόσμου.

Αΰτη συνήθως έορτάζεται διά τής κηρύξεως 24ώρου γενικής άπεργίας. Οί 
κομμουνισταί έκμεταλλευόμενοι συνήθως ταύτην προσπαθούν νά δημιουργούν έκ
τροπα καί νά προσλαμβάνη αύτη μαχητικόν χαρακτήρα καί έπαναστατικήν μορφήν, 
άποκαλοΰν δέ ταύτην κόκκινην Πρωτομαγιάν.

2) Έ τ ε ρ α ι  μ ο ρ φ α ί  κ α ί  ε ί δ η  ά π ε ρ γ ι ώ ν .
Αί άπεργίαι άναλόγως τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων, τών άπαιτήσεων τών 

έργατών καί τού χαρακτήρος τής διεξαγωγής τούτων έκδηλοΰνται ώσαύτως καί 
ύπό τάς άκολούθους μορφάς :

α) Λ ε υ κ ή  ά π ε ρ γ ί α :  Κατ’ αύτήν οί έργαζόμενοι προσέρχονται είς τον 
συνήθη τόπον έργασίας των, δέν έκτελοΰν δμως ούδεμίαν έργασίαν μέχρι τής ίκανο- 
ποιήσεως τών αιτημάτων των.

β) ’Α π ε ρ γ ί α  ά λ λ η λ ε γ γ ύ η ς ,  καθ’ ήν οί μισθωτοί έπιχειρήσεως 
τίνος ή κλάδου κατέρχονται είς άπεργίαν καίτοι μή έχοντες λόγους άπεργίας, είς 
ένδείξιν άλληλεγγύης προς τούς άπεργούς άλλης έπιχειρήσεως ή κλάδου τινός, ΐνα 
οΰτω βοηθήσουν τούτους διά τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων των.

γ) Ά π ε ρ γ ί α ι  σ υ μ π ά θ ε ι α ς :  Πρόκειται περί άπεργιών συναφών 
προς τάς τοιαύτας άλληλεγγύης, διαφέρουν δμως τούτων, καθόσον οί έκ συμπά
θειας άπεργοΰντες έργάται άνήκουν σχεδόν πάντοτε είς στενά συγγενικά έπαγγέλ-
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ματα μέ έκείνους, των όποιων την άπεργίαν υποστηρίζουν π.χ. οικοδόμοι—ξυλουρ
γοί κ.λ.π.

δ) Ά π ε ρ γ ί α ι  δ ι α λ ε ί ψ ε ω ς  ή τ μ η μ α τ ι κ ά  ί ά π ε ρ γ ί α ι :  
Εις ταύτας κατόπιν έντολής τής συνδικαλιστικής των ήγεσίας δεν κατέρχονται 
ταυτοχρόνως εις άπεργίαν άπαντες οί εις την έπιχείρησιν έργαζόμενοι, άλλα τμη- 
ματικώς κατά ειδικότητας, είς τρόπον ώστε ή κάθοδος ενός τμήματος ταύτης νά 
παραλύη ολόκληρον την έπιχείρησιν καί νά ζημιοϊ ταύτην, καθόσον είναι υποχρεω
μένη νά καταβάλη τάς άποδοχάς του μή-άπεργοΰντος προσωπικού της, χωρίς όμως 
αΰτη νά φέρη εις πέρας την έπιχειρησιακήν της άποστολήν λόγω του άπεργοΰντος 
μέρους τοϋ προσωπικού της καί οότω πως άναγκάζεται νά ύποκύψη είς τάς άξιώ- 
σεις των άπεργών.

ε) Σ τ α δ ι α κ α ί  ά π ε ρ γ ί α ι  ( σ τ ρ ά ϊ κ  — ί ν - ν τ η τ α ί η λ ) :  Ή
άπεργία αότη άποτελεϊ ΐδιάζουσαν μορφήν, καθόσον οί έργάται προειδοποιούν τον 
έργοδότην των περί τής μελλούσης άπεργίας των, ενώ έτεροι προσφέρονταί προς 
άντικατάστασιν των άπεργών έν συνεννοήσεί μετ’ αυτών, άλλά καί ούτοι εύθύς ώς 
άναλάβουν έργασίαν έγκαταλείπουν τάς θέσεις των. Ή  μέθοδος αυτή καθιστά 
άνίκανον τον έργοδότην προς άνεύρεσιν έργατών έπιθυμούντων πράγματι νά έργα- 
σθοΰν καί ώς έκ τούτου άναγκάζεται εις παραχωρήσεις.

σ τ ) ’Α π ε ρ γ ί α ι  π ε ί ν η ς :  'Η οίκειοθελής καί έν άνάγκη μέχρι έπελεύ- 
σεως του θανάτου άποχή άπό πάσης τροφής, έστω καί τής ελάχιστης, είς τήν όποιαν 
υποβάλλονται πρόσωπα θεωροϋντα έαυτά άδικούμενα ύπό τοϋ Νόμου, τής κοινω
νίας, ή τοϋ εργοδότου των.'Η  άπεργία πείνης είναι μία ιδιότυπος μορφή διαμαρτυ
ρίας, ό σκοπός τής οποίας άποβλέπει είς τό νά έπισύρη τήν φιλεύσπλαχνον προσοχήν 
τής κοινής γνώμης επί τής γενομένης άδικίας, νά προκαλέση τήν έξέγερσίν της, 
ώστε νά έπιτύχη τήν άρσιν των αιτίων, τά όποια ώδήγησαν τον άπεργοΰντα είς τήν 
άπόφασίν του. Είς τό έσχατον αύτό μέσον διαμαρτυρίας προβαίνουν κυρίως οί 
φυλακισμένοι, κατ’ εξοχήν δέ οί διά πολιτικούς λόγους κρατούμενοι, ενίοτε όμως 
καί οί άπεργοί. Αί ίστορικώτεραι καί άποτελεσματικώτεραι άπεργίαι πείνης είναι 
ή τοϋ Δημάρχου τής ’Ιρλανδικής Πόλεως Κόρκ, Μάκ-Σβίνεϋ, κατά τό έτος 1920; 
ήτίς διήρκησεν επί 68 ήμέρας καί ώδήγησε τοΰτον είς τον θάνατον ώς καί ή τοιαύτη 
τοϋ Άρχηγοΰ των ’Ινδιών Μαχάτμα Γκάντι κατά τά έτη 1933-1943.

Είς τήν χώραν μας δύναται νά θεωρηθή ώς ή πρώτη άξιόλογος άπεργία πείνης, 
ή τοιαύτη τών συλληφθέντων συνεπεία ταραχών κατά τό έτος 1926 Φοιτητών 
άπεργών τοϋ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, μετά δέ τον Β' Παγκόσμιον Πό
λεμον αί τοιαΰται τών φυματικών ήσφαλισμένων ΙΚΑ, αύτοκινητιστών Πειρατικών 
αύτοκινήτων, Συνταξιούχων Δομικών Τεχνών κ.λ.π.

ζ) Κ ρ υ π τ α π ε ρ γ ί α ι  ( μ ε ί ω σ ι ς  τ ή ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  — κ ω λ υ -  
σ ι ε ρ γ ί α ι ) :  Ή  τοιαύτη μορφή τής άπεργίας, εφαρμόζεται συνήθως ύπό τών
κομμουνιστών καί άποσκοπεΐ είς τήν έξάρθρωσιν τής έθνικής οικονομίας καί 
έξαθλίωσιν τοϋ πληθυσμού. Κατ’ αυτήν ούδεμία έπίσημος κήρυξις άπεργίας γίνεται 
έκ μέρους τών έργατών, άλλ’ έκτελοΰνται αί έργασίαι μέ ρυθμόν επιβραδυντικόν 
καταλήγουσαι είς μείωσιν τής παραγωγής καί έπιβάρυνσιν τοϋ κόστους επί ζημία 
τών έπιχειρήσεων καί τής έν γένει έθνικής οικονομίας.

η) Ά π ε ρ γ ί α ι  ά γ ο ρ α σ τ ώ ν  : Αί * άπεργίαι αύται συνίστανται είς
τήν άποχήν τοϋ καταναλωτικού κοινοΰ άπό τής προμήθειας έμπορευμάτων επί 
σκοπώ εξαναγκασμού τών πωλητών είς ύποτίμησιν αύτών. Αί άπεργίαι αύται είς 
μή πειθαρχημένους λαούς δέν σημειοΰν έπίτυχίαν.

θ) Μ π ο ϋ κ ο τ ά ζ  ( ά π ο κ λ ε ι σ μ ό ς ) :  Τό είδος τοΰτο τής άπεργίας
διαφέρει τής τοιαύτης τών άγοραστών, διότι ένώ αί άπεργίαι τών άγοραστών κατευ- 
θύνονται καθ’ όλων τών πωλητών, τό μποϋκοτάζ άντιθέτως κατευθύνεται καθ’
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ώρισμένου προσώπου, δηλαδή κατά των προϊόντων του εργοδότου τίνος μέ σκοπόν 
την άπομόνωσιν αύτοΰ άπό των προμηθευτών του καί την μάζαν των πελατών του.

Εις τήν χώραν μας ή συνήθης μορφή τής άπεργίας είναι ή σωματειακή ή 
κλαδική τοιαύτη μερικής, τοπικής ή Πανελλαδικής έκτάσεως. Σπανιώτατα κηρύσ
σονται γενικαί άπεργίαι Πανελλαδικής έκτάσεως έκ μέρους τής Γενικής Συνομο
σπονδίας ’Εργατών Ελλάδος, αΐ τοιαϋται όμως άπεργίαι ώς θέτουσαι τήν χώραν 
μας έν κίνδύνω συνήθως άναστέλλονται.

3. "Ε τ ε ρ α ι μ ή έ ρ γ α τ ι κ α ί  ά π ε ρ γ ί α ι :
’Εκτός τών ώς άνω άπεργιών διακρίνομεν καί άλλας μορφάς άπεργιακών εκδη

λώσεων, σπουδαιότεραι τών οποίων είναι καί αί εξής :
α) Μαθητικαί—Φοιτητικαί άπεργίαι καί τοιαϋται σπουδαστών έτέρων άνω- 

τέρων σχολών, αί όποϊαι συνίστανται εις τήν άποχήν τούτων έκ τών μαθημάτων.
β) Άπεργίας διαφόρων έπαγγελματιών, ήτοι έμπορων, άρτοποιών, αυτοκι

νητιστών, ιατρών, δικηγόρων κ.λ.π.
γ) ’Αγροτών — σιτοπαραγωγών — σταφιδοπαραγωγών — καπνοκαλλιεργη- 

τών κ.λ.π.
Αί άπεργίαι αδται καίτοι μή έργατικαί, έν τούτοις παρουσιάζουν μεγάλον 

ένδιαφέρον, καθόσον πλήν τών έπιζημίων συνεπειών διά τήν έθνικήν μας οικονομίαν, 
δημιουργούν ένίοτε ζητήματα δημοσίας τάξεως καί άποτελοϋν άντικείμενον έκμε- 
ταλλεύσεως έκ μέρους τών κομμουνιστών λόγω τής μετατροπής των εις θορυβώ
δεις διαδηλώσεις ή συλλαλητήρια.

4. Χ ρ ο ν ι κ ή  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ώ ν  ά π ε ρ γ ι ώ ν :
Άπό άπόψεως χρόνου διάρκειας αί άπεργίαι διακρίνονται :
α) Εις άπεργίας διάρκειας. Αδται διαρκούν συνήθως μέχρι τής έπιλύσεως 

τών αιτημάτων τών άπεργών, ένίοτε όμως λύονται καί άνευ ίκανοποιήσεως τούτων, 
έφ’ όσον ή άπεργία έκφυλισθή, λόγω προσελεύσεως πολλών άπεργών εις τάς έργα- 
σίας των.

β ) Εις άπεργίας περιωρισμένης χρονικής διάρκειας συνήθως 24ώρους, 48ώρους 
κ.λ.π. Αί άπεργίαι αύται συνήθως θεωρούνται ώς προειδοποίητικαί καί έπαναλαμ- 
βάνονται μετά πάροδον μικρού χρονικού διαστήματος, έφ’ όσον ό έργοδότης δεν 
προβή εις τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων τών άπεργών.

γ) Εις στάσεις έργασίας 2ώρους, 3ώρους, 4ώρους κ.λ.π. Αδται πραγματο
ποιούνται συνήθως διά τήν ίκανοποίησιν περιωρισμένης σημασίας διεκδικήσεων, 
ένίοτε δέ χρησιμοποιούνται καί ώς προειδοποιητικά! τοιαϋται έτέρων μεγαλυτέρας 
διαρκείας άπεργιών.

5. Έ ν α ρ ξ ι ς  — λ ή ξ ι ς  — ά ν α σ τ ο λ ή  ά π ε ρ γ ι ώ ν .
'Η εναρξις τής άπεργίας γίνεται συνήθως διά τοϋ όρου «κήρυξις άπεργίας» ή 

«έκηρύχθη άπεργία» ή «οί έργάται κατήλθον εις άπεργίαν», δστις σημαίνει τήν 
διακοπήν τής έργασίας.

Ή  λήξις τής άπεργίας γίνεται συνήθως διά τοϋ όρου «λΰσις τής άπεργίας» 
ή «έλύθη ή άπεργία», οστις σημαίνει τήν έπάνοδον τών έργατών εις τάς έργασίας 
των. Τέλος ό δρος «άναστολή τής άπεργίας», χρησιμοποιείται, συνήθως, δταν μία 
έκ τών προτέρων άποφασισθεΐσα άπεργία δεν πραγματοποιήται. 'Η τοιαύτη άνα
στολή, άλλοτε μέν έχει οριστικόν χαρακτήρα, άλλοτε δέ προσωρινόν τοιοΰτον, 
έξαρτώμενον, συνήθως, έκ τής ίκανοποιήσεως τών αιτημάτων των ή έκ τών δοθει- 
σών υποσχέσεων περί ίκανοποιήσεως τούτων έντός τακτής προθεσμίας.

(  Συνεχίζεται)



ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Ι Ι Σ  Τ Ο Ν  Μ Η Χ Α Ν Ω Ν  Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  
Κ Α Ι  Τ Α  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α

'Υπό τοϋ πρώην Έφέτου 
κ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΤΗ

Εις προηγούμενου άρθρον μου, δημοσιευθέν πρό τίνος εις τά «’Αστυνομικά 
Χρονικά (έτος Θ', σελ. 9922—9926 καί 9979—9983) ύπό τον τίτλον «Τροχαία 
ατυχήματα, πρόληψις καί καταστολή αύτών» (*) έσημείωνα μεταξύ άλλων, τήν 
προϊοΰσαν άνάπτυξιν των «μηχανών» τής συγκοινωνίας καί τήν άξιοπρόσεκτον 
έπίδρασιν τοϋ παράγοντος τούτου επί των έν λόγω άτυχη μάτων, δεδομένου μάλιστα 
δτι ούκ ολίγα είναι τά έν Έλλάδι άτυχήματα τά όφειλόμενα είς τήν κακήν κατάστασιν 
των μηχανών, κατέληγα δέ (σελ. 9924, 9981—9983) νά συστήσω, δτι πρέπει νά 
ίδρυθή ειδικόν αυτόνομον Σώμα μέ ιεραρχίαν σχεδόν στρατιωτικήν, άποτελούμενον 
από ειδικούς. Τοϋ Σώματος τούτου άποκλειστική άποστολή θά είναι νά έλέγχη 
εΐδικώς καί ύπευθύνως τήν καλήν κατάστασιν τών μηχανών συγκοινωνίας καί έν 
γένει τών μεταφορικών αυτοκινήτων μέσων κυκλοφορίας πάσης κατηγορίας καθ’ 
δλον τό Κράτος.

’Ήδη εις τό πρό τίνος κυκλοφορήσαν φύλλον τοϋ έν Βρυξέλλαις έκδιδομένου 
περιοδικού Revue de Droit Penal et de Criminologie, 42me annee, no 2, No- 
vembre 1961, page 168, άναγινώσκομεν εις τήν στήλην τών «’Επιθεωρήσεων», 
άρθρίδιον τοϋ S. V. μέ τό εξής περιεχόμενον:

«Μετά έν έτος έπιθεωρήσεως τών αύτοκινήτων—άμαξών έν Βελγίω, ύπό 
» Jean Cornells καί Yves Verlinden. Τεχνικαί άπόψεις τής οδικής άσφαλείας. 
» Βρυξέλλαι, C. I. D. I. Τ. V. A., No 6, Juin 1961, 2, 1 a 22. Ή  στατιστική αύτη 
» μελέτη, δημοσιευθεϊσα είς τό πληροφοριακόν δελτίον τοϋ Δ ι ε θ ν ο ϋ ς  Κ έ ν τ  ρ-ο υ 
» π λ η ρ ο φ ο ρ ι ο δ ο τ ή σ ε ω ς  π ε ρ ί  τ ή ς  τ ε χ ν ι κ ή ς  έ π ι θ ε ω ρ ή -  
» σ ε ω ς  τ ώ ν  α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω  ν—ά μ α  ξ ώ ν (Centre international de docu- 
» mentation de l’inspection technique des.vehicules automobiles), άποκαλύπτει 
» άνησυχητικά περιστατικά, τά όποια έξηγοΰν έν μέρει τον πολύ μεγάλον άριθμόν 
» τών ατυχημάτων τής οδικής κυκλοφορίας, τά όποια συμβαίνουν έν Βελγίω.

«Ή  έν λόγω έργασία έγένετο έπί τριακοσίων χιλιάδων (300.000) αύτοκινή- 
» των άμαξών ήλικίας άνωτέρας τών πέντε (5) έτών, ώς καί έπί τριάκοντα χιλιά- 
» δων (30.000) αυτοκινήτων άμαξών ήλικίας μικροτέρας τών πέντε (5) έτών. 
» "Απασαι αύται αί άμαξαι ύπεβλήθησαν εις τον ύπό τοϋ νόμου προβλεπόμενον 
» εύρύν τεχνικόν έ'λεγχον άπό 1ης ’Ιανουάριου 1960.

«’Εν τή μελέτη ταύτη διαπιστοΰται, δτι κατά τον πρώτον γενόμενον έλεγχον 
» δύο (2) άμαξαι έπί πέντε (5) ήσαν έλαττωματικαί. Ή  άναλογία αύτη διά μέν τάς 
» άμάξας ήλικίας άνωτέρας τών πέντε (5) έτών άνέρχεται είς μίαν (1) άμαξαν έλατ- 
» τωματικήν έπί δύο (2) άμαξών, είς δέ τάς άμάξας ήλικίας μικροτέρας τών πέντε 
» (5) έτών άνέρχεται είς μίαν (1) έλαττωματικήν έπί τριών (3)».

Τονίζει έν τέλει ό άρθρογράφος ώς συμπέρασ.μα τήν άνάγκην ιδιαιτέρως προ
σεκτικής νομολογίας έπί τοϋ θέματος τούτου.

Είς ταΰτα ημείς έρχόμεθα νά προσθέσωμεν διά τοϋ παρόντος σημειώματος 
εν έρώτημα : ’Εάν έγίνετο σήμερον έν Έλλάδι άνάλογος εύρύς—άλλά καί ειλικρινής— 
έλεγχος τής καταστάσεως τών κυκλοφορουσών αύτοκινήτων άμαξών, ποιον άρά γε 
αποτέλεσμα θά άπέδιδεν ό έλεγχος ουτος; Θά άπεδείκνυε καλλιτέραν τήν συνολικήν 
κατάστασιν αύτών άπό τήν τοϋ Βελγίου; ή μήπως άκόμη χειροτέραν;

(*) Τό άρθρον μου τοϋτο άπετέλει άναδημοσίευσιν τής άπό 9 Νοεμβρίου 1959 ύποβληθείσης 
έκθέσεώς μου είς τό έν Λισσαβώνι συνελθόν τόν Σ/βριον 1961 8ον Διεθνές Συνέδρων Ποιν. Δικαίου.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΡΟΝ
—ΔΙΑΦΥΓΗ ΤΟΥ Δ ΡΑ Σ ΤΟ Υ ΣΤΟ ΕΞΩ Τ ΕΡΙΚ Ο  -  ΑΗΑΚΑΛΥΦΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΑ Η ΦΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Ι Τ Α Λ Ι Α -

------------------------------ 'Τπό τ. Άνθυπαστυνόμου κ· Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ --------------------------------

’Οκτώβριος τοϋ 1923.
Τό 'Υπουργείου Οικονομικών, δπως πάντοτε, διέταξε καί τότε τον έλεγχον 

εις τά δημόσια Ταμεία τής χώρας άπό πεπειραμένους έπιθεωρητάς. Μέ τή σειρά 
του ήλθε καί τό Ταμεΐον Εισπράξεων Πατρών για τον έλεγχο, όπου, άπό μία άσή- 
μαντη άπόδειξι, άποκαλύπτεται σκάνδαλον στο Ταμεΐον.

Μεγάλη κατάχρησι, πάνω άπό τό έκατομμύριον, πού για τήν εποχήν έκεί- 
νην ήτο άστρονομικός άριθμός. Στήν άρχή τοϋ έλέγχου ό ταμίας Παναγιώτης Π. 
παρακολουθούσε άτάραχος καί άπαθής, γιατί ήταν βέβαιος πώς είχε κάνει καλά τή 
δουλειά του. "Οταν όμως άργότερα άντελήφθη πώς ή άπόδειξι αύτή, έπεσε στά χέρια 
τοϋ έπιθεωρητοΰ, μέ τρόπο κατώρθωσε να διαφύγη.

—Ποϋ είναι ό ταμίας Π.; ρώτησε ό επιθεωρητής, θέλω νά μου δώση εξη
γήσεις γι’ αύτή τήν άπόδειξι.

—Κάπου έδώ σέ κανένα γραφείο θά είναι, τοϋ άπάντησε ό διευθυντής τοϋ 
Ταμείου. Τον ζήτησαν οί ύπάλληλοι παντοΰ, άκόμα καί στο σπίτι του, κι’ όπου 
άλλοϋ ήξευραν ότι σύχναζε, μά ό Π. είχε γίνει άφαντος.

—Τώρα είναι πλέον δουλειά τής ’Αστυνομίας εΐπεν ό επιθεωρητής, κι’ έν τφ 
μεταξύ παίρνει στο τηλέφωνο τον Διοικητή τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας καί τον 
Εισαγγελέα τής πόλεως.

•—"Οπως βλέπω ύπάρχουν σοβαρές άνωμαλίες στο Ταμείο, τούς είπε, κι’ ό 
Ταμίας Π. έξηφανίσθη καί πρέπει νά συλληφθή τό γρηγορώτερο.

Τά λαγωνικά τής άσφαλείας Πατρών έκινητοποιήθησαν άμέσως, κι’ υστέρα 
άπό τηλεγράφημα τής ’Ασφαλείας προς τή Διεύθυνσι Έγκληματολογικών 'Υπη
ρεσιών, έξετυπώθη έκτακτο καταδιωκτικό παράρτημα. Τό παράρτημα έγραφε τά 
χαρακτηριστικά τοϋ καταδιωκομένου καί άλλες χρήσιμες πληροφορίες γιά τούς 
άστυνομικούς τής χώρας.

—«Παναγιώτης Π. τοϋ Διονυσίου, έτών 35, έκ Κεφαλληνίας, άνάστημα 
μέτριου, μελαχροινός, κατηγορεΐται διά κατάχρησιν τοϋ Ταμείου Εισπράξεων Πα
τρών» έλεγε τό δελτίο.

Τό σκάνδαλο πήρε έκτασι καί οί εφημερίδες έδημοσίευαν μέ χτυπητούς τί
τλους στή πρώτη σελίδα τήν έντυπωσιακή αυτή εΐδησι.

—Άνεκαλύφθη μεγάλη κατάχρησι στο Δημόσιο Ταμείο Πατρών καί δρά
στης είναι ό ταμίας Παναγιώτης Π....

'Ο Διοικητής ’Ασφαλείας Πειραιώς, ’Αστυνόμος τότε κ. Παναγ. Καλκά- 
νης μέ καλεΐ στο γραφείο του.

—Πάρε Δουκάκη αυτό τό τηλεγράφημα τής ’Ασφαλείας Πατρών κ’ άπό σή
μερα ν’ άσχοληθής μ’ αύτή τήν ύπόθεσι.

Ή  ύπόθεσις μέ ήλέκτρισε καί άπό κείνη τήν ώρα άρχισα ν’ άσχολοΰμαι γιά 
τήν άποκάλυψί του. 'Ως πού μιά μέρα άπό κάποια θετική πληροφορία φθάνω στά 
ΐχνη τής γυναίκας τοϋ καταχραστοΰ.

'Η ’Αγγελική Π. γιά ν’ άποφύγη τις καθημερινές ενοχλήσεις τής ’Αστυ
νομίας πήρε τά τέσσερα παιδιά τής καί ήλθε στήν Πρωτεύουσα.

Ψάχνοντας τή βρίσκω νά έχη έγκατασταθή στήν όδό Δώρου άρ. 9, στο ξενο
δοχείου «Νέον Βυζάντιον». "Οπως έμαθα, ό διευθυντής τοϋ ξενοδοχείου ήταν συμπα-



Μεγάλη κατάχρησις στο Δημόσιο Ταμείο Πατρών 261

τριώτης των καί έτσι δεν έτόλμησα νά πλησιάσω γιά νά πάρω σχετικές πληρο
φορίες.

’Έπρεπε νά καταφύγω σέ άλλα μέσα γιά νά τη γνωρίσω. "Εγινα λοιπόν πε
λάτης τού ξενοδοχείου κι’ έτσι μπορούσα νά παρακολουθώ την κάθε της κίνησι.

'Η κ. Π. ή ταν πολύ προσεκτική καί άπέφευγε τις επαφές μέ τούς ένοι
κους. Μόνο ένα πρόσωπο την πλησίαζε καί σ’ αύτό έστρεψα την προσοχή μου.

’Εξακριβώνω τότε πώς είναι ό δικηγόρος Ήλίας X. Αύτός θά έχη άναλάβει 
την ύπόθεσι σκέφθηκα, καί έτσι άρχισα την παρακολούθησί -του.

Οί μέρες περνούσαν χωρίς αποτέλεσμα ώς πού στις 16 ’Ιανουάριου 1924 
πληροφορούμαι άπό την καμαριέρα τού ξενοδοχείου μέ την οποία είχα συνδεθή 
πώς ή κ. Π. έγκατέλειψε το ξενοδοχείο.

'Η  έξαφάνισις τής Π. μέ υποχρέωσε νά έντείνω τήν παρακολούθησί τού 
δικηγόρου Ή λ. Τ. ή X. ό όποιος όπως έμαθα ήταν έξάδελφός της. Σίγουρα 
αύτός πρέπει νά τήν κρύβη σκέφθηκα καί άπό τότε μέρες ολόκληρες παρακολου
θούσα τό σπίτι του, στήν οδόν Σμύρνης 15α. ’Από τήν υπηρέτρια τού δικηγόρου 
κάποια μέρα κατάφερα νά μάθω ότι ή κ. Π. έμεινε γιά λίγο καιρό στο σπίτι τους.

—Καί τώρα πού πήγε; τή ρώτησα.
'Η  άθώα παιδούλα πού δέν ήξερε ποιος είμαι καί γιατί τή ρωτώ, μοΰ είπε μέ 

άφέλεια πώς είναι μερικές μέρες πού έφυγε μά δέν έμαθε πού πήγε. Ά π ’ αύτά πού 
μοΰ είπε ή μικρή ύπηρέτρια έστρεψα άλλοΰ τις έρευνές μου. ’Αλλά ούτε στή Πάτρα, 
ούτε στήν Πρωτεύουσα, ούτε στή πατρίδα της Κεφαλληνία βρέθηκαν τά ίχνη της. 
'Η  κ. Π. μέ τά παιδιά της είχε γίνει άφαντη.

Πέρασε αρκετός καιρός άπό τότε καί μιά καινούργια πληροφορία μέ φέρνει 
πάλι στήν ύπόθεσι. 'Η  κ. Π. είχε φύγει στο έξωτερικό μοΰ είπε ή δακτυλογράφος 
τού δικηγόρου X. τήν όποια γνώρισα μιά μέρα στο συμβολαιογραφείο ενός φίλου μου.

Άπό τήν πληροφορία αύτή τής δακτυλογράφου πήγα κατ’εύθείαν στήν Ύπη- 
Έλέγχου Διαβατηρίων Πειραιώς. Κατέβασα ξανά σειρά όλα τά βιβλία κι’ έψαξα 
μέ σχολαστικότητα, μά ή κ. Π. δέν φαινόταν γραμμένη πουθενά. Μήπως ή δακτυ
λογράφος ήταν καθωδηγημένη καί μοΰ είπε ψέμματα; ή μήπως ή κ. Π. έφυγε μέ 
ψεύτικο όνομα; Γιά ν’ άπαλλαγώ άπό κάθε άμφιβολία καί νά βεβαιωθώ άπόλυτα 
πήγα στή Διεύθυνσι έκδόσεως διαβατηρίων τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών. ’Εκεί, 
ψάχνοντας τά δελτία, είδα τή φωτογραφία μιας κυρίας μέ τέσσερα παιδιά, τήν όποια 
πρόσεξα.

Πήρα τό δελτίο στά χέρια μου καί βλέπω ότι ή φωτογραφία τής κυρίας έμοιαζε 
μέ τή γυναίκα πού ζητούσα, αλλά τό όνομα πού έγραφε ήταν άλλο. ’Έγραφε δηλαδή 
Άννα Κ. Κράτησα τον άριθμό τού δελτίου καί ζήτησα άπό τον ’Αρχειοφύλακα τό 
φάκελό της.

Μέσα στά διάφορα δικαιολογητιά γιά τήν έκδοσι τού διαβατηρίου βρίσκω 
τό ύπ’ άριθμ. 52 πιστοποιητικού τού Δήμου ’Αθηναίων καί όπως είδα υπέγραφαν 
ώς μάρτυρες, οί Ή λ. Τ. ή X., Φωκ. X. καί Παν. Γ., κάτοικοι τής όδού 
Σμύρνης 15 καί 15α. - ·

Δέν ύπήρχε πλέον άμφιβολία πώς ή Άννα Κ. ήταν ή Π. κι’ έφυγε μέ 
ψευδώνυμο.

’Έφυγε στις 5 ’Ιανουάριου 1924 γιά τήν ’Αλεξάνδρεια μέ τά τέσσερα παιδιά 
της καί τήν ύπηρέτριά της, έπιβαίνοντες τού ά/π «Φεζάρα».

Ή  περίπτωσις αύτή μ’ έκανε νά σκεφθώ, μήπως καί ό ίδιος ό καταχραστής 
έφυγε μέ τό ίδιο ψευδώνυμο.

Ψάχνοντας τό άρχεΐο τής Νομαρχίας ’Αθηνών βρίσκω τό ύπ’ άριθ. 48 πιστο- 
ποιητικόν τής Κοινότητος Ληξουρίου Κεφαλληνίας, πρωτοκολλημένον μέ άρ. 18
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ύπό το όνομα Κ. Διονύσιος του Εύαγγέλου, γεννηθείς τό 1892, βάσει του όποιου 
τοϋ έχορηγήθη τό ύπ’ άριθ. 43 διαβατηρίου.

"Ολες όμως αυτές οί εξακριβώσεις ήλθαν πολύ άργά. 'Ο καταχραστής Π. 
έφυγε άνενόχλητος καί συναντήθηκε κατόπιν μέ τή γυναίκα του στο κατάστημα 
Γερασίμου Μ., στήν πλατεία Μουχαμέντ—"Αλη, στήν Αλεξάνδρεια, όπως μέ 
πληροφόρησε κάποιος φίλος μου στον όποιον έγραψα σχετικώς. ’Αλλά κι’ άπ’ έκεϊ 
χάνονται σέ λίγο διάστημα τά ΐχνη τους. ’Από τήν ήμερομηνία τής καταχρήσεως 
τοϋ Ταμείου Πατρών πέρασαν δύο χρόνια περίπου, κι’ ό άνθρωπος τοϋ έκατομμυ- 
ρίου σιγά - σιγά λησμονήθηκε.

"Οπως περνοΰσα μιά μέρα τήν όδό Δώρου συναντήθηκα τυχαίως στο δρόμο 
μέ τή παληά καμαριέρα τοϋ Ξενοδοχείου.

—Ποϋ δουλεύεις τώρα; τή ρώτησα.
—Στο ΐδιο ξενοδοχείο μοϋ είπε, καί ξέρετε ή κ. Π. μένει πάλι στο ξενο

δοχείο μας, ήρθε πριν λίγες μέρες άπό τήν ’Αμερική μέ τά παιδιά της.
"Εμεινα κατάπληκτος μέ τή καινούργια αυτή πληροφορία τής καμαριέρας.
—’Αλήθεια; τής είπα μέ μεγάλη άπορία.
'Η  καμαριέρα άντελήφθη τή κατάπληξί μου καί μοϋ είπε.
—"Αν δέ μέ πιστεύετε πηγαίνετε μέσα καί θά τή δήτε πού κάθεται αύτή τή 

στιγμή στο σαλόνι.
'Η  περιέργειά μου κορυφώθηκε- μπαίνω στο ξενοδοχείο καί πράγματι τή 

βλέπω νά κάθεται άτάραχη στο σαλόνι καί νά διαβάζη κάποια εφημερίδα.
Γύρισα άμέσως στον Πειραιά καί πήγα στον έλεγχο διαβατηρίων. ’Εκεί μέ 

απληστία ξεφύλλισα τής σελίδες των βιβλίων εισόδου μά πουθενά δέν βρήκα τονο- 
μά της.

'Η  καμαριέρα δέν μοϋ είπε ψέμματα άφοΰ τήν είδα μέ τά μάτια μου. Κι’ έτσι 
επίμονα καί μέ προσοχή άρχισα νά διαβάζω κατά σειράν τά ονόματα όλων των 
έπιβατών πού ήλθαν άπό τό έξωτερικό κατά τό διάστημα έκεΐνο.

Σταμάτησα στο όνομα Άννα Τ. πού ήταν ή μόνη έπιβάτις μέ τέσσερα 
παιδιά. Αύτά τά δύο, τό γνωστό ονομα, καί τά τέσσαρα παιδιά, ήταν δύο καθαρές 
ένδείξεις γιά τή ταυτότητά της.

Προχώρησα στις παρατηρήσεις καί όπως διάβασα τό δικαιολογητικό τής 
άφίξεώς των ήταν ή άπέλασις.

Ό  ’Αστυνομικός έπιθεωρητής τής 'Υπηρεσίας Μεταναστεύσεως Ν. 'Υόρκης 
κ. Braun υπέγραφε τήν άπέλασι των Ελλήνων υπηκόων Διονυσίου Τ., Άννης 
Τ. καί των τέκνων των, διά τήν λαθραίαν είσοδόν των εις τό ’Αμερικανικόν έδαφος.

"Οπως άνέφερε τό έγγραφον τής άπελάσεως, ό Διονύσιος Τ., ήτοι ό κατα
χραστής Π. είσήλθεν λαθραίως εις τό ’Αμερικανικόν έδαφος μέ τό ά/π «Πάτρια», 
τήν 1 Νοεμβρίου 1924.

"Υστερ’ άπό μερικούς μήνες, στις 21 ’Απριλίου 1925, κατώρθωσε νά είσέλθη 
καί ή σύζυγός του μέ τά παιδιά των μέ τό ίδιο ψευδώνυμο.

Μετά δύο σχεδόν χρόνια, τήν 4 Μαΐου 1926, άπεκαλύφθησαν καί άπηλάθησαν 
όλοι μαζί γιά τήν Ελλάδα μέ τό ά/π «Providence».

—Ή  άπροσδόκητη επιστροφή τής γυναίκας τοϋ καταχραστοϋ στήν Ελλάδα, 
στις 23 Μαΐου 1926, μ’ έθεσε πάλι σέ μεγάλη κίνησι.

'Η  ’Αγγελική Π. όταν ήρθε στον Πειραιά πέρασε άπό τον ’Αστυνομικό 
έλεγχο άνενόχλητη. Τό μόνο πού τή ρώτησαν σύμφωνα μέ τό έγγραφο τής άπελά
σεως ήταν ποϋ βρίσκεται ό σύζυγός της.

'Η  Άννα Τ. ψύχραιμα άπήντησε στούς ’Αστυνομικούς.
—'Ο άνδρας μου έμεινε στήν ’Αμερική.

(Συνεχίζεται)
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ ΓΡΑΙΑΣ
— ΑΝΑΚΑΛΥΉΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ-

______________ ’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Front Page Detective»,
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ· A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Δύο άστυνομικο'ι τοποθέτησαν άνάλαφρα τό άναίσθητο θΰμα πάνω στο φορείο 
και τό έμπασαν μέσα στο άσθενοφόρο αύτοκίνητο. Πήδησαν κι’ αυτοί στο μπροστινό 
κάθισμα καί ή σειρήνα άρχισε να σφυρίζη για νά παραμερίσουν οί συγκεντρωθέντες 
καί νά μείνη ελεύθερος ό χώρος για να περάση τό αυτοκίνητο. Σέ λίγο λεπτά τό ά
σθενοφόρο εξαφανίσθηκε άφήνοντας πίσω του ένα άλυτο μυστήριο.

Πέντε λεπτά άργότερα (ήταν Κυριακή 21 Μαΐου 1961) μέ ενα τηλεφώνημα 
κατέφθασαν δώδεκα άστυνομικά περιπολικά στη γωνία των οδών Τζέρμαντάουν 
καί Μάουντ Αΐρυ τής Φιλαδέλφειας. Μιά ηλικιωμένη γυναίκα είχε βρεθή ξαπλωμένη 
έπί τής όδοϋ Τζέρμαντάουν, κοντά στή στάσι του τρόλλεϋ.

Οί πρώτοι καταφθάσαντες άστυνομικο'ι δεν κατώρθωσαν νά μάθουν ποιά 
ήταν, γιατί δέν είχε μαζί της ούτε τσάντα ούτε πιστοποιητικά ταυτότητος. Δίπλα 
της ήταν ενα μπαστούνι, πράγμα πού έδειχνε δτι δυσκολευόταν νά περπατά.

Μήπως την κτύπησε κανένας οδηγός ό όποιος έν συνεχεία εξαφανίσθηκε ; 
’Ή  μήπως είχε ύποστή έπίθεσι ;

Καθώς τό άσθενοφόρο έτρεχε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα προς τό νονοκομεϊο 
Τσένστνοτ Χίλ, οί παραμείναντες στον τόπο του δυστυχήματος άστυνομικο'ι άπευ- 
θύνθηκαν προς τό πλήθος πού συγκεντρώθηκε.

«—Μήπως άντελήφθη κανείς τί συνέβη ;».
"Ενας άνδρας διέσχισε τό πλήθος καί πλησίασε. Είπε δτι τό θύμα ήταν υπάλ

ληλος τοϋ θεάτρου Σέτγουίκ, τό όποιο άπεϊχε περί τά 100 μέτρα άπό τον τόπο 
τής σκηνής.

Άνέφερεν έπίσης δτι τό δνομα τοϋ θύματος ήταν Σεσίλια Μπρέκενμπριτζ, 
ήταν χήρα καί διατηρούσε μιά καντίνα μέσα στο θέατρο.

—«Πότε τήν είδατε γιά τελευταία φορά ;». 
ε —«"Οταν έφυγε άπό τό θέατρο κατά τις δέκα καί μισή. ’Ήμουνα έξω καί τήν
ί δα νά βγαίνη καί ν’ άπομακρύνεται, άλλά μετά άπασχολήθηκα μέ τή δουλειά μου. 
Μερικά λεπτά άργότερα, ήρθε τρέχοντας ένα παιδί καί μοϋ είπε δτι τή κτύπησε ένα 
αύτοκίνητο».

Ό  άνθρωπος μόλις ακούσε αύτό, έτρεξε κι’ αύτός έπί τόπου.
’Εν τώ μεταξύ ή Κα Μπρέκενμπριτζ είχε συνέλθει καί έτραύλιζε δτι δύο νεαροί 

τής είχαν πάρει τή τσάντα της.
—«Περιέγραψε τά χαρακτηριστικά τους;»
—«’Ό χι».
"Ενας άλλος άνδρας πλησίασε νά καταθέση. Ήταν έκεϊνος πού είχε καλέσει 

τήν άστυνομία. ΕΙχεν ίδή τό θΰμα ξαπλωμένο πάνω στο δρόμο, ένώ ένας μοτοσυκλετ- 
τιστής έσκυβε άπό πάνω της γιά νά τή βοηθήση. Ό  μοτοσυκλεττιστής τοϋ είπε νά 
καλέση τήν άστυνομία.

—«Αύτός δμως δέν φαίνεται πουθενά» εΐπεν ό μάρτυς. ’Ασφαλώς θά έφυγε.
Αύτό φάνηκε ύποπτο στούς άστυνομικούς. Γιατί έγκατέλειψε ό μοτοσυκλετι- 

στής τον τόπο τοϋ δυστυχήματος; Μήπως στήν πραγματικότητα ήταν αύτός πού κτύ
πησε τή γυναίκα, τή ν οποία λήστεψαν μετά οί δύο νεαροί; ’Ή  μήπως ό μοτοσυκλεττί- 
στής αναχώρησε νομίζοντας δτι έκ μέρους του είχε παρασχεθή ή σχετική βοήθεια 
καί ή περαιτέρω παραμονή του ήταν πλέον περιττή.
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Τό μυστήριο περιπλέχθηκε άκόμα περισσότερο όταν μερικά λεπτά άργότερα 
ένας τρίτος άνδρας εΐπεν ότι ένώ περίμενε κι’ αύτός μέ τό πλήθος την άστυνομία νά 
καταφθάση, μιά γυναίκα τοϋ εΐπεν ότι εΐχεν ίδή δύο νεαρούς νά παρακολουθούν τό 
θύμα καί έβαλε μέ τό νοΰ της ότι «κάτι κακό θά τής κάνουν».

’Αλλά ή γυναίκα πού άνέφερεν ό μάρτυς δεν βρισκόταν πλέον στο τόπο τοϋ 
δυστυχήματος.

Δύο πιθανώς σπουδαίοι μάρτυρες είχαν φύγει καί οί άστυνομικοί διηρωτώντο 
πώς θά μπορούσαν νά τούς βροΰν.

Έν τώ μεταξύ στο διημερεΰον τμήμα τού νοσοκομείου, τό θύμα άρχισε νά 
δε ίχνη σημεία άνακτήσεως τών αίσθήσεών του. Καθώς οί άστυνομικοί έσκυβαν 
προσεκτικά έπάνω της, άνοιξε λίγο τά ματόφυλλά της. Τά μάτια της ήταν άπλανή.

—«Μέ άκοΰτε;» τή ρώτησε ένας.
—«Ναι» ψιθύρισε αδύνατα.
—«Μπορείτε νά μάς πήτε τί συνέβη;».
—«Περίμενα τό τρόλλεϋ. Δύο νεαροί μέ κτύπησαν μέ ένα βαρύ άντικείμενο».
—«Τούς είχες ξαναδή πριν;».
—«Δέν θυμάμαι».
—«Μπορείς νά μάς τούς περίγράψης;».
'Η  φωνή της έτρεμε. Ψιθύρισε ότι θά ήταν ήλικίας 14-16 έτών. Φορούσαν 

χρωματιστά μαντήλια στο κεφάλι καί στο πρόσωπό τους. Στο πορτοφόλι της δέν είχε 
περισσότερα άπό πέντε δολλάρια.

—«Μπορείτε νά μάς πήτε άν...».
'Ο άστυνομικός δέν πρόλαβε τή φράσι του. Τό θΰμα έχασε πάλι τις αισθήσεις 

του. Ή  άκτινολογική έξέτασις άπεκάλυψε ότι είχε προσβληθή ό εγκέφαλός της. 
’Αργά τή νύκτα ή Μπρέκεμπριτζ ύπέφερε πολύ. ’Επειδή ή κατάστασί της ήταν τώρα 
κρίσιμη, ή 'Υπηρεσία άνθρωποκτονιών άνέλαβε τήν ύπόθεσι έν συνεργασία μέ τήν 
άσφάλεια καί τήν υπηρεσία προστασίας τών νέων.

Μεταξύ τών αστυνομικών πού έλαβαν μέρος στήν ύπόθεσι ήταν ό άστυνόμος 
Ντέηβιντ Μπράουν, προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας άνθρωποκτονιών, οί ύπαστυνόμοι 
άσφαλείας Νίκολας ’Αρκάρο καί ’Άντρου Γουώτερ, οί άστυνομικοί Γουΐλλιαμ Κρι- 
στίνε, Κέννεϋ Νέϊφερτ καί Φράνσις Μάκ Γούορκ.

’ Παρ’ δλον ότι ήταν περασμένη ή ώρα, οί άστυνομικοί έγκατέστησαν τό προ
σωρινό άρχηγεΐο τους στο άστυνομικό τμήμα τής λεωφόρου Τζέρμαντάουν καί άρχι
σαν άμέσως νά εξετάζουν καί ν’ ανακρίνουν όλους τούς ύποπτους νέους. Ή  συνοικία, 
έν σχέσει μέ τό πληθυσμόν της, είχε πολλούς τέντυμπόϊδες. Μέχρι τής πρωίας τής 
Δευτέρας είχαν άνακρίνει πάνω άπό 40 νέους, τούς οποίους έν συνεχεία άφηναν 
έλευθέρους.

Οί άστυνομικοί ήλεγξαν τό παρελθόν καί τήν ζωή τοϋ θύματος γιατί πιθανόν 
άπό τά στοιχεία αυτά νά εΰρισκαν τήν αιτία τής έναντίον της έπιθέσεως. ’Αλλά καί 
άπό τήν έξέτασι αύτή δέν προέκυψε τίποτε τό σοβαρό.'Η έν μέρει άνάπηρη ήλικιωμένη 
γυναίκα ζοΰσε μέ τις δύο χήρες άδελφές της καί τον άδελφό της στο 3600 μπλοκ τής 
λεωφόρου ΜιντβαίηνΑΗτανύπάλληλος—πωλήτρια μιάς έταιρείας επί 14έτη. Κατάτά 
τελευταία τρία χρόνια εΐχεν άνοίξει δικό της περίπτερο μέσα στο θέατρο Σέτγουίκ. 
Σύμφωνα μέ τις καταθέσεις τών άτόμων πού έργαζόντουσαν έκεΐ, δέν είχε φασαρίες 
καί μαλώματα μέ τούς νέους πού πουλούσαν ζαχαρωτά καί πασατέμπο.

Αύτό περιώρισε τή θεωρία ότι ή έπίθεσις ήταν συνέπεια προηγουμένης φιλο
νικίας.

—«’Εγώ νομίζω ότι οί δύο νεαροί ήξεραν ποιά ήταν καί νόμιζαν ότι κουβαλούσε 
μαζί της τις εισπράξεις τοϋ περιπτέρου» είπε ό άστυνόμος Μπράουν.

’Αλλά ποιοι ήταν; Πώς θά τούς άνακάλυπταν;
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Μέχρι τις τέσσερες τδ άπόγευμα είχαν κουβαλήσει εικοσάδες άλλους νέους για 
έξέτασι, χωρίς δμως καί να προκύψη καμιά άλλη πρόσθετος πληροφορία.

Ξαφνικά έσκασε μιά βόμβα: 'Ένα τηλεφώνημα έλήφθη στις τέσσερες καί τέ
ταρτο. Μιά μητέρα άνέφερεν δτι ή κόρη της τής είχε άποκαλύψει δτι κατά τις δέκα 
ή ώρα τής παρελθούσης νυκτός, περνούσε άπδ τη γωνία -τής λεωφόρου Τζέρμαντάουν 
καί Μάουντ Αϊρυ. ’Εκεί, κατά μήκος του δρόμου, περιφερόταν ένας φίλος της άπδ τδ 
σχολείο, άκριβώς στδ σημείο πού βρέθηκε κτυπημένη ή Μπρέκενμπριτζ.

’Αμέσως ελέγχθηκαν τά άρχεΐα τής 'Υπηρεσίας Προστασίας Νέων.
'Ο νέος ό όποιος λεγόταν Τζέμεθυ, δεν είχε έγκληματική δρασι. ~Ηταν ηλικίας 

15 ετών καί είχε κληθή στήν άστυνομία πολλές φορές γιά καυγάδες στδ σχολείο καί 
γιά κακή διαγωγή.

Τδν βρήκαν στδ σπίτι του καί τδν ώδήγησαν στδ τμήμα. 'Ο Τζέμεθυ κοίταξε 
μέ περιφρόνησι τούς άστυνομικούς.

«Βέβαια την ήξερα τή γρηά» είπε. «’Έχω πάει έκατδ φορές στδ θέατρο. ’Αλλά 
δέν την πείραξα ποτέ».

—«Είσαστε στή γωνία, δέν είναι έτσι;».
—«Καί;».
—«Τί κάνατε έκεΐ;».
—«"Έκανα βόλτες. Κανένας νόμος δέν τδ άπαγορεύει αύτό».
—«Πόση ώρα εΐσασθε έκεΐ;».
—«Πώς θέλετε νά ξέρω; ’Αλλά δέν ήμουνα έκεΐ δταν τή κτύπησαν».
—«Γιατί έκανες βόλτες;».
—«"Ετσι μου γούσταρε».
—«Πρόσεξέ με», είπε ό άστυνομικός Άρκάρο ήσυχα. «Δέν ξέρω αν γνωρίζεις 

τις συνέπειες. 'Η  Κα Μπρέκενμπριτζ είναι στδ νοσοκομείο. Δέν υπάρχουν πολλές έλ- 
πίδες νά γλυτώση. ’Εάν ήμουνα στή θέσι σου θά έδινα καλύτερες άπαντήσεις. Κατα
λαβαίνεις τί θέλω νά πώ».

Μιά άλλαγή παρατηρήθηκε στδ νέο. Φαινόταν δτι γιά πρώτη φορά άντιλαμβα- 
νόταν τήν κατηγορία πού του άπέδιδαν. Κούνησε σιγά τδ κεφάλι του μέ μιά έκφρασι 
νευρικότητος.

Ό  Τζέμεθυ άπάντησε τώρα δτι παρακολουθούσε μιά φιλενάδα του. Τής είχε 
τηλεφωνήσει ένωρίτερα, άλλά αυτή τού είχε πή δτι θά πήγαινε στδ θέατρο Σέτγουίκ 
μέ μιά φίλη της. Αότδς δμως υποψιάστηκε δτι είχε δώσει ραντεβού σέ κάποιον άλλον. 
Γι’ αύτδ περίμενε κοντά στδ θέατρο γιά νά δή αν θά βγή άπ’ έκεΐ μέσα ή φιλενάδα του.

—«Τήν είδες;».
—«’Ό χι. Σκέφθηκα μετά δτι ήταν κουτδ αύτδ πού έκανα καί έφυγα».
—«Τί ώρα ήταν;».
—«Δέν ξέρω εΐλικρίνά. ’Αλλά τήν Μπρέκεμπριτζ δέν τήν είδα».
—«Πού πήγατε δταν φύγατε άπ’ έκεΐ;».
Ό  Τζέμεθυ ΐσχυρίσθηκε δτι πήγε σ’ ένα σνάκ Μπάρ δπου έφαγε ένα σάντουιτς 

καί ήπιε μιά σόδα. Μετά πήγε στδ σπίτι.
«Γιατί δέν μάς τά είπατε αύτά άμέσως;».
—«Δέν ήθελα ν’ άποκαλύψω δτι παρακολουθούσα τή φιλενάδα μου. Δέν ήθελα 

νά νομίση τδ κορίτσι δτι έτρεχα άπδ πίσω του».
Νά ήταν αύτά άλήθεια; "Η μήπως ό Τζέμεθυ περίμενε έκεΐ τδ σύνεργό του;
'Ένας έλεγχος στδ μπάρ άπέδειξε δτι ό Τζέμεθυ είχε πράγματι πάει έκεΐ, 

άλλά ό καταστηματάρχης δέν θυμόταν τί ώρα ήταν. ’Επίσης έξακριβώθηκε δτι ή 
φιλενάδα τού Τζέμεθυ είχε πάει στδ θέατρο, πράγμα πού έπιβεβαίωσε έν μέρει τήν 
κατάθεσί του.

(  Συνεχίζεται)
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'Υπό ’Αρχαιολόγου Διδος X . ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Είναι ανθρώπινη άνάγκη ή πίστη για κάτι πάνω απ’ το άνθρώπινο καί γίνεται 
κάθε πού ανακαλύπτει ή φύση τήν ατέλειά της. 'Η άναζήτηση της τελειότητος είναι 
ή θρησκεία. 'Η θρησκεία είναι μια κατάσταση, πού έχει χαρακτήρα ατομικό, είναι 
συναίσθημα άγάπης καί φόβου, ιδιαίτερα για τούς πρώτους άνθρώπους, πού άπευ- 
θύνεται άπό το Έ γώ  προς τό δυνατό στοιχείο πού είναι ή θεότητα. Αυτός ό χαρακτή
ρας τής θρησκείας τήν τοποθετεί σαν πρώτο είδος πνευματικής ζωής τοϋ άνθρώπου, 
καί σέ σειρά έξελίξεως καί σέ σειρά ποιότητας. ’Ανάλογα βέβαια μέ τις έποχές, τό πε
ριεχόμενο τής θρησκείας άλλάζει άπό υλιστικό σέ ΐδεαλιστικό, σέ ήθικό.

Γιά νά έπιτύχη, τώρα, ό θρησκευόμενος αυτήν τήν έπαφή μέ τό Θεό του επι
νόησε τρόπους πού τον έκφράζουν, τον έρμηνεύουν καί φανερώνουν κατά συνέπεια 
καί στούς άλλους τήν ποιότητα καί τό είδος των συναισθημάτων τους. Αυτοί οί τρό
ποι επικοινωνίας άνθρώπου καί Θεού δημιούργησαν τό πρώτο είδος τής Τέχνης. 
Καί βέβαια είναι τέχνη δ,τι έκφράζει σέ μορφή τό περιεχόμενο τής ψυχής, τοϋ νοΰ. 
Καί ό ψαλμός καί ή προσευχή καί ή άπεικόνιση, φανταστική ή συμβολική τοϋ Θεοϋ, 
πρέπει άνάλογα μέ τό καλλιτεχνικό κριτήριο τών εποχών νά είναι τέλεια, άφοϋ μέσα 
τους θά έκφρασθή ή ίδια ή τελειότητα. ’Έτσι, βλέπομε τή θρησκεία νά δίνη τήν πρώ
τη καλλιτεχνική παρόρμηση, άρα, ή πρώτη τέχνη είναι θρησκευτική καί σκοπό της 
εχει τήν λατρεία. Τέτοιου είδους τέχνη είναι δυνατό δμως νά κάνη ό άπλός πιστός 
καί μάλιστα δσο τό έργο του πρέπει νά είναι καί είναι υψηλότερο. Καί μας είναι γνω
στό πώς στις έποχές τής θρησκειοκρατίας, δπως είναι τό αύστηρό Βυζάντιο, ή τέχνη 
υπηρετεί τή θεότητα μέ τρόπο λιτό, αυστηρό, χωρίς καλολογικά παιχνιδίσματα, μέ 
περιφρόνηση προς τήν υλική ωραιότητα, δημιουργεί τύπους ασκητικούς, άποπνευμα- 
τωμένους, ανατομικά παραμορφωμένους, άδιαφορώντας γιά τήν άσχήμια. Έκτος 
δμως άπό αυτό τό είδος τής τέχνης, υπάρχει καί ή ελεύθερη δημιουργία πού έ'χει μόνο 
έρέθισμα θρησκευτικό, άλλά έκφράζεται μέ βάση τήν καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία 
τοϋ δημιουργού καί τό πνεϋμα τής εποχής. Γιά νά τολμήση δμως ό άνθρωπος ν’ 
άπεικονίση τό θείο οχι πιά μέ σκοπό νά τό λατρέψη, άλλά νά τό χαρή αισθητικά, προ
ϋποθέτει μιά άλλαγή άντιλήψεως γιά τή θεότητα, γίνεται ένα πλησίασμα τοϋ άνθρώ
που στο Θεό τόσο πού νά λατρευτή ό Θεός μέσα στο ίδιο του τό δημιούργημα, τον 
άνθρωπο. ’Έχομε τότε άνθρωποκρατία μέ επακόλουθο τήν αύξηση τοϋ υλιστικού 
στοιχείου, τής ώραιότητος, τής 'άνατομικής άκρίβείας καί τελειότητας τεχνι
κής επεξεργασίας. Ή  άπιαστη έννοια Θεός έποχές θρησκειοκρατίας είχε
άπαγορευθή καί ή συμβολική της άπεικόνηση, δπως έγινε στήν έποχή τών Ίσαϋρων, 
κινείται στο χώρο τοϋ σημερινού άνθρώπου. Προκειμένου γιά τά χριστιανικού 
περιεχομένου θέματα δέν άλλάζουν βασικά οί συνθέσεις, έξακολουθοΰν νά θέλγουν 
οί άναπαραστάσεις εικόνων άπό τή ζωή τοϋ Χριστού. Ή  Παναγία μέ τό μικρό 
Χριστό είναι πάλι, άλλά ή άπαλή σάρκα, τό χαρούμενο παιδικό πρόσωπο, άντικαθι- 
στοϋν τό οστεώδες, τούς μελετημένους γλυκασμούς τοϋ χρώματος καί τήν θρησκευ
τική άκαμψία. 'Ένα τοπεΐο μέ προοπτική τελειότητα πλαισιώνει τις μορφές, τό
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φωτοστέφανο ξεχνιέται, τό φως υπάρχει διάχυτο στή λεπτομέρεια, στήν ατμόσφαιρα.
Ό  άνθρωπος, δυνατός, έρχεται νά έπιβάλλη τήν γήινη μορφή του, έξανθρω- 

πίζει τον Θεό. "Ομως, παρά τήν διαφορετική θεώρηση τοϋ θρησκευτικού προβλή
ματος καί τις ποικιλίες στήν καλλιτεχνική έκφραση, βαθύτερα υπάρχει μια σχέση 
άνάμεσα στήν αυστηρή εκκλησιαστική τέχνη, πού έκπροσωπεΐ ό βυζαντινός άγιο- 
γράφος, καί στήν έλεύθερη δημιουργία πού έμπνέεται μόνον άπό τήν Χριστιανική 
θρησκεία. Τή σχέση αυτή τήν άναγνωρίζουμε στήν συγκίνηση των άνθρώπων πού 
κρύβονται πίσω άπό τό έργο.

'Ο καλόγερος, ό κοσμικός μέτρ, ό μποέμ, ταυτίζονται στήν αναζήτησή τους 
ν’ άποδώσουν μέ σχήμα καί χρώμα τις μυστικές δονήσεις τής ψυχής τους. 'Η 
άρνηση τοϋ υπερβατικού καί ή αναζήτηση τοϋ άληθινοΰ ωθεί τον άνθρωπο σέ μια 
στροφή προς τις φυσικές αρχές. ’Έτσι ό Χριστός γίνεται ένας άνθρώπινος τύπος μέ 
παλλόμενη σάρκα καί μάτια γεμάτα έρω- 
τήματα. Τέτοιου ε’ίδους εικόνες θά βροΰμε 
σέ πολλές έκκλησιές τής Δύσης καλλιτε
χνών όπως ό Ραφαέλ, ό Ντά Βίντσι ή ό 
Γκόγια, αλλά δέν σημαίνει πώς άνήκουν 
στήν έκκλησιαστική παράδοση, πού μάς 
κληροδοτεί τό Βυζάντιο. Ό  δόκιμος καλ
λιτέχνης άντίκαθιστα τώρα τον άνώνυμο 
ασκητή, δέν ζωγραφίζει αυτός πιά μόνο 
γιά τον ναό, κι’ αύτό τοϋ δίνει μιά τέλεια 
ελευθερία νά φέρη τον Θεό κοντά του έτσι 
πού γίνεται κι ό ίδιος κοινωνός τής θεό- 
τητος. Θά κατορθώση άρά γε νά παρασύρη 
σέ υψηλές θρησκευτικές δονήσεις καί τον 
θεατή ή μήπως κρατήσει τό βλέμμα ή 
ώραιότητα καί δέν τό άφήσει νά περάση 
στούς χώρους τοϋ νοητού, τοϋ υπεραισθητού.

’Αλλά ας παρακολουθήσουμε τον 
τρόπο, μέ τον όποιο εκφράζονται οί σχο
λές τής τέχνης στις ευρωπαϊκές χώρες 
πού καλλιεργήθηκαν ιδιαίτερα οί τέχνες.
Στήν ’Ιταλία, βρήκαν πρόσφορο έδαφος 
ν’ άναπτυχθοΰν οί νέες αύτές τάσεις.

'Ο Ντούτσιο ταλαντεύεται άνάμεσα 
στήν παράδοση καί τήν προσωπική του 
έκφραση.

Στήν πρώτη περίοδο τής ’Ιταλικής Σχολής άνήκει καί ό Τζιότο. Ζωγραφίζει 
σχεδόν άποκλειστικά γιά τούς ναούς, αλλά δημιουργεί τέλεια δικούς του τύπους. 
'Απαλύνονται οί μορφές μέ τά λοξά μάτια, πλουτίζονται οί χρωματικές άποχρώσεις, 
ή φωτοσκίαση . Μπορούμε άκόμα νά χαροϋμε τό στιγμιότυπο. 'Η στροφή προς 
τον πληθωρισμό έχει πιά γίνει. Τό στοιχείο τής ώραιοπάθειας προχωρεί καλπάζον- 
γιά ν’ άποκορυφωθή στον 15—15ον αιώνα. Ό·Φρά Άντζέλικο στήν άναζήτησή του 
γιά κάτι πιο ελεύθερο γίνεται σκλάβος τής λεπτομέρειας. Οί συνθέσεις του είναι 
διακοσμητικές καί πολυπρόσωπες έχουν πολύ πάθος, άλλά δέν κατορθώνει νά συγ
κίνηση. 'Ο Ραφαέλο, ό Μποτιτσέλι ό Λεον. Ντά Βίντσι, ό Φράντσια, ό Περουγκίν, 
ό Φρά Μπαρτολομέο ζωγραφίζουν θεούς μέ μοντέλο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο 
στις ώρες πού πλησιάζει τό Θεό μέ τον πόνο, τή σοφία, τή δύναμι, τήν ώραιότητα.

Τήν υπερβολή στήν άποθέωση τοϋ άνθρώπου θά βροΰμε στον Ραφαέλο.

Ό  Μυστικό; Δεΐπνοξ (Τζιότο).
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Δέν θά υποστηρίζονταν το ίδιο για τον Μ. Άντζελλο. Στο τεράστιο έργο του καθρε
φτίζεται βέβαια ή εποχή του, αλλά τό δέος πού εμπνέουν οί μορφές του, ή έντονη 
ανάταση, πού τις χαρακτηρίζει, συνθέτουν τέχνη υψηλή.

Μάς ξαφνιάζει ό Άντρέα Μοντένα μέ τον Νεκρό Χριστό. Καθαρός ρεαλισμός 
τά στοιχεία τά μεταφυσικά δέν υπάρχουν. Μόνο' άλήθεια, άνθρώπινος πόνος, γαλήνη 
πού σκεπάζει μαρτυρικό θάνατο.. 'Ο Μοντένα ξεπερνάει τις παραδοσιακές θέσεις, 
πρωτοτυπεί καί επιδεικνύει τό πλούσιο τελέντο του μέ τολμηρές λύσεις προοπτικής.

Μέ τό στοιχείο τής τραγικότητας προσπαθεί νά γεννήση συναισθήματα λύπης 
γιά τά γενόμενα, άκριβώς γιά νά προσπεραστή ή έλλειψη αισθητικών συγκινήσεων.

"Ενα χαρακτηριστικό σημείο' τής έξανθρωπίσεως του Θεού καί τής άποθεώ- 
σεως τοϋ άνθρώπου, πολύ συχνά, είναι ή μεταφορά των γεγονότων τής παλαιάς ή 
τής καινής διαθήκης σέ εποχές σύγχρονες τοϋ καλλιτέχνη. Αύτή την ιστορική μετά
θεση την συναντάμε σ’ όλες τις Σχολές τής ’Αναγεννήσεως, τοϋ Μπαρόκο μέχρι 
καί τον 18ον αιώνα, υποδηλώνεται δέ μέ τό είδος τής ένδυμασίας τών προσώπων 
πού πλαισιώνουν τίς μορφές τών 'Αγίων.

Στην Γαλλία, 6  ρυθμός πού άπομακρύνονται άπό την αυστηρή τέχνη οί ζωγρά
φοι είναι περίπου ό ίδιος, άφοΰ όλη ή Εύρώπη ζή τον έφηβικό ένθουσιασμό της. 
Περνούν κι αυτοί τήν κρίση τής ώραιοπάθειας, τοϋ άψυχου, τοϋ διακοσμητικοΰ 
γιά νά φτάσουν σέ (ολοκληρωμένες ρεαλιστικές δημιουργίες. Άπό τό Σχολή τής 
Άβινιόν, ή Πιετά, τοϋ Μουσείου τοϋ Λούβρου, αντιπροσωπεύει τον 15ον αιώνα. 
Ευγένεια καί μεγαλείο στον βουβό πόνο τής Μητέρας. Τό γυμνό σώμα άσκητικό. 
"Ενας τόνος ύψηλοΰ υπάρχει. ’Αλλά ή παντοδυναμία τοϋ Πάπα μέ τήν παρουσία τοϋ 
καρδηναλίου καταστρέφει τήν θρησκευτικότητα τής εικόνας. Καί αύτό δέν είναι 
μοναδικό, βέβαια, φαινόμενο.

Γιά νά έρμηνεύσουμε τήν παράτολμη έμπνευση τοϋ Σάρλ Λέ Μπρήν μέ θέμα 
τήν ευχαριστία τοϋ Λουδοβίκου 14ου προς τον Χριστό, πρέπει νά άνατρέξουμε στήν 
ιστορία τής Γαλλίας γύρω στά 1700 δηλαδή στις μέρες τής ολοκληρωτικής μοναρχίας. 
Ό  Λουδοβίκος δέν ήταν μόνο τό κράτος τό ίδιο, ήταν κι’ ό άντιπρόσωπος τοϋ 
Θεοΰ στή γή, γιατί όχι, ένας πραγματικός Θεός...’Έτσι, άνετα, ατενίζει τήν ’Ανά
σταση συνοδευόμενος μάλιστα άπό τήν άκολουθία του καί μέ πολλά νομίσματα καί 
κοσμήματα πού κατά τά άλλα, προσφέρει μέ ταπεινοφροσύνη.

Αύτός ήταν ό βασιλιάς "Ηλιος.
Τον ρεαλισμό προωθεί ή Φλαμανδική Σχολή. Άπό τον 14ον μέχρι τον 18ον 

αιώνα μιά σειρά καλλιτεχνών μέ έντονη προσωπικότητα προσπαθεί γιά τήν άρτια 
έκφραση. Τά έργα τής πρώτης περιόδου μάς μεταφέρουν στή θαμπή—ψυχρή άτμό- 
σφαιρα τοϋ βορρά. Οί σκούροι τόνοι, οί διάφανες μορφές, τό πλαισίωμα μέ τό γοτ
θικό τόξο, προσδίδουν ύφος υψηλό, αύστηρό, θρησκευτικό.

Θρησκευτικά θέματα εργάστηκαν οί Ζάν Βάν Ντάϊκ, Ρότζερ Βάν Ντέρ 
Γουέϊντεν, Πέτρους Κρίστους, κ. ά.

Αργότερα, θρεμμένοι άπό τήν παράδοση τής Σχολής, θά προβληθούν οί κλασ
σικοί Βάν Ντάϊκ, Ρέμπραντ, Ροΰμπενς.

'Ο Ροΰμπενς δέν κουράζεται νά δουλεύη χριστιανικά θέματα μέ ευχέρεια καί 
παραγωγικότητα πού ξαφνιάζει. Συχνά ζωγραφίζει τό ίδιο θέμα σέ πολλές φάσεις 
κι’ άπό διαφορετικές γωνίες όράσεως. "Οπως καί οί άλλοι 'Ολλανδοί τοϋ 17ου αίώνος, 
άγαπά τό μεγαλόσχημο, τό τραγικό. Ή  σάρκα άποκτά ρευστότητα, τό χρώμα είναι 
δυνατό καί άποκορυφώνεται τό άνατομικο παιχνίδισμα.

Άπό τήν πινακοθήκη τοϋ Μονάχου ή Παναγία μέ τον μικρό Χριστό, τοϋ Βάν 
Ντάϊκ, ερμηνεύουν τίς προθέσεις τοϋ ζωγράφου. Τό βάρος πέφτει στήν έκφραση 
πού περιμένει κανείς ν’ άλλάξη άπό στιγμή σέ στιγμή. Στο τοπεΐο, στις πτυχώσεις 
τών υφασμάτων υπάρχει μεγαλοπρέπεια γλυπτοΰ όσο καί κάποιος πλατειασμός. Μία
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τελείως καινούργια μορφή τοϋ Χρίστου, χωρίς καμμιά μεσογειακή επίδραση, ένα 
βόρειο Μεσία, συναντάμε στο Ρότερνταμ . ’Ανήκει στον Ζάν Βερμήηρ. 'Η έξαΰλωση 
τής μορφής συναγωνίζεται τό άσαρκο των βυζαντινών ζωγράφων. Ό  τρόπος πού 
χρησιμοποιεί τό φως καί τή σκιά, τον βοηθούν να τονίζη τα κύριασημεΐα τοϋ θέματός 
του. Ή  πινελιά πλαταίνει, ή άσκοπη λεπτομέρεια χάνεται στήν πυκνή σκιά.

Άπό τήν Σχολή τής 'Ισπανίας, καλλιτέχνες σάν τον Λουίς Μοράλες, Γκρέκο, 
Μουρίλο, Βελάσκεθ, μέ τή δημιουργία τους πάνω σέ θέματα τής ζωής τοϋ Χρίστου, 
άφησαν έποχή.

Ό  Μοράλες στήν άποκαθήλωση χρησιμοποιεί σ’ έκταση τή χρωματική 
άντίθεση άνάμεσα στή χλωμάδα τής σάρκας καί τό κόκκινο άΐμα πού αύλακώνει 
μέ πυκνές γραμμές τό σώμα. Μέ παρό
μοια θέματα καταπιάνεται καί ό ’Αντώνιο 
Ντέ Περέντα καί τ’ αποδίδει συγγενικά.
Ή  ανάγκη γιά έντονες συναισθηματικές 
συγκινήσεις πηγάζει άπό τήν ιδιοσυγκρα
σία του 'Ισπανικού λαοϋ. 'Ο Μουρίλο 
θά κρατήση κάτι άπό τον πληθωρισμό τών 
προηγουμένων, άλλά είναι συντηρητικώ- 
τερος, έχει ήδη προηγηθή ό μεγάλος δά
σκαλος, ό Γκρέκο. ’Από τό Βυζάντιο έχει 
κρατήσει τή συγκρατημένη έκφραση στο 
συναίσθημα. Πλαταίνει τις έπί μέρους 
επιφάνειες, οί μορφές χάνουν τά γήινα 
στοιχεία τους άσαρκες, ψηλόκορμες άλλά 
πλαστικές. Δέν φέρνει τον Χριστό κοντά 
στον άνθρωπο, ζητεί άπ’ τον άνθρωπο νά 
πλησιάση μέ νοϋ καί μέ αίσθημα τό σύμ
βολο. Οί άναδρομές στήν τέχνη πού μετέ
φερε τις θρησκευτικές μορφές σέ κόσμους 
ελεύθερους καλλιτεχνικούς, τόσο πού νά 
ξεπερνά ή μορφή τό περιεχόμενο, άναφέ- 
ρονται σ’ έποχές πού ή άναζήτηση κά
ποιας καινούργιας ερμηνείας τής έννοιας 
τοϋ Θεοΰ ήταν έντονη. Γιά τή δική μας 
έποχή, άπό ιστορική σκοπιά, _ κάθε κρι
τική είναι πρόωρη. Πάντως έχει δεχτή 
πολλούς καί πολύ άντίθετους χαρακτηρισμούς, γιά τήν προσφορά της στήν τέχνη, 
γιά τό είδος καί τή ποιοτική της άξια.

Στον περιορισμένο χώρο τοϋ θέματός μου, πού όμως είναι άντιπροσωπευτικός, 
θά παρακολουθήσουμε σέ σύντομη θεώρηση τούς σύγχρονους καλλίτέχνας. Στο τέλος 
τοϋ περασμένου καί στις άρχές τοϋ δικοΰ μας αιώνα γίνεται ή άναπροσαρμογή τοϋ 
άνθρώπου στά πλαίσια τής έποχής του. Γιατί ό άνθπωπος, δέν ζή κάθε φορά μία 
καινούργια γ ι’ αυτό ιστορία. 'Τπάρχει μιά κυκλική κίνηση στήν άνθρώπινη πορεία, 
νοητικά άνεξέλεγκτη. "Ετσι καί τώρα άναζοΰν, -καθώς επανέρχονται, παληές καλ
λιτεχνικές επιδιώξεις μέ τά ονόματα: ΐμπρεσσιονισμός, έξπρεσσιονισμός, φοβισμός, 
κυβισμός, σουρεαλισμός.

Ά ν  τίποτα δέν είναι άπόλυτο, γιά τήν τέχνη, τοΰτο ισχύει διπλά. Μ’ αύτή 
τήν επιφύλαξη μπορούμε νά ποϋμε πώς ό ΐμπρεσσιονισμός στηρίζεται στήν οπτική 
φευγαλέα έντύπωση τής στιγμής, έτσι ό καλλιτέχνης μέ μέτρο τά μάτια του, υπο
κειμενικά, άποδίδει τον γύρω του κόσμο. 'Ο έξπρεσσιονισμός ξεπερνά τό ορατό

Άποκαθήλωση (Ροΰμπενς).
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καί τείνει ν’ απεικόνιση το νοητό, τό υπεραισθητό, όπως περίπου τό δίδαξε ό βυζαν
τινός άγιογράφος. Ή  τάση αύτή φανερώνει τον ιδεαλισμό τής έποχής, πού χρησι
μοποιεί τό αντικείμενο σάν ερέθισμα για τήν έξωτερίκευση τοϋ έσώτερου κόσμου 
τοϋ άνθρώπου.

Κάτω άπ’ αυτές τις άντιλήψεις ή μορφή τοϋ Χριστοϋ χάνει τήν ρεαλιστική 
άνθρώπινη όψη της, γίνεται πάλι ιδέα άνθρωπομορφική. Στήν εικόνα δέν βλέπουμε 
πια τήν θειότητα, αισθανόμαστε τή θειότητα κι’ άκόμα νοιώθουμε τον πόνο τοϋ άνθρώ
που για να βρή τό θείο.

Μέ διάθεση άποκαλυπτικής άλήθειας εισβάλλει στήν εποχή του ό Πώλ Γκο- 
γκέν . Ό  ίδιος λέει, πώς δέν άρκεϊ ή άπλή έντύπωση άπ’ τή φύση, άλλα ή έντύπωση 
πρέπει να δεθή μέ τό αισθητικό κριτήριο, πού- διαλέγει, τακτοποιεί, άπλοποιεΐ 
καί συνθέτει. Μέ πολύ άνεση μεταφέρει τήν Παναγία μέ τον μικρό Χριστό στήν 
άγαπημένη του Ταϊτή. Τροπικό τοπεΐο καί ή Μαρία Ταϊτιανή κόρη πού κρατά στούς 
ώμους της τον Χριστό. Οί δυο άγγελοι τό ίδιο ιθαγενείς. Δέν θά διστάση άκόμα να 
μεταφέρη μια άνθρώπινη ώρα στα βιβλικά πλαίσια. Θρησκευτικό περιεχόμενο 
έδωσε στή γέννηση τοϋ δικοΰ του παιδιοϋ άπό τήν Ταϊτιανή γυναίκα του. Κι έχομε 
έτσι μιά γέννηση μέ μοντέλα άνθρώπινα γιά νά συμβολιστή ή άνακύκληση τής 
ζωής, ή αιωνιότητα.

Τό 1950 πέθανε ό Γερμανός ζωγράφος Μάς Μπέκμαν. Άπό τό Μουσείο 
μοντέρνας τέχνης τής Ν. Ύόρκης ό πίνακάς του μέ θέμα τή ’Αποκαθήλωση. Διά 
μιά άκόμα φορά τό πανάρχαιο θέμα, ό πανάρχαιος θρήνος. Τον βαραίνουν άγωνίες, 
κόπωση καί πίκρα πολλή τώρα. Ό  ήλιος έ'χει κρυφτή, μαΰρος, νά μή φωτίζη 
τόσο κακό. Άδικα θ’ άναζητήσης τήν Παναγία καί τον ’Ιωάννη. 'Ένας άνώνυμος 
εσταυρωμένος, ένας άνώνυμος κόσμος, μιά πανανθρώπινη φρίκη.

'Ο Μπέκμαν έζησε καί τούς δύο παγκοσμίους πολέμους.
Άνατρέχοντας τις εποχές μέσ’ άπ’ τήν τέχνη τους, κι’ άκόμα μέσα άπ’ τή 

θρησκευτική έμπνευσή τους, γνωρίζομε τον άνθρωπο πού τις έζησε, καταλαβαίνουμε 
τις άναζητήσεις του, μάς βοηθά στις δικές μας.

Τον παρακολουθούμε, στήν γέννηση, στήν ωριμότητα, στον μαρασμό του, 
στο ξαναρχίνισμά του κι’ έρμηνεύουμε τον εαυτό μας, καθώς νοιώθουμε μέσα μας 
νά ζοϋν καί ν’ άλληλοσυγκρούωνται ό βυζαντινός άσκητής, ό επαναστάτης πρωτο
πόρος ό συνθλιβόμενος καί ό καινούργιος άνθρωπος.

ΧΑΡΟ ΥΛΑ ΤΖΑ Β Ε ΛΛ Α

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στον έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σάς δίνουν εκλεκτή 
πνευματική τροφή .
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...Στην υπηρεσία τής αγάπης...
Ύ πό Ύ-αστυνόμου Β' χ. Σ. ΠΗΛΟΥ

Μάρτιος 1962.
...Είναι σούρουπο... Σιγά-σιγά νυχτώνει... Ό  πίνακας τής φύσεως γιομίζει 

σκόδρες πινελιές... 'Ένα γκρίζο πέπλο πέφτει ανάλαφρα πάνω στη γή... Καί τήν πλημ
μυρίζει σκιές... Θαρρείς καί κάποιος άπαισιόδοξος σκηνοθέτης βιάζεται νά διώξη τό 
φως, νά κρύψη τα σπίτια, τα δέντρα, τις βουνοκορφές...

'Ένα πονεμένο μυστήριο άγκαλιάζει τήν πλάση... Ή  μέρα άργοπεθαίνει. 
Ή  μέρα ξεψυχά...

Νυχτώνει... 'Όλο καί νυχτώνει... Είναι ή στιγμή πού λατρεύω...Είναι ή ώρα 
πού έχω τρελλά έρωτευθή... Κάτι άργοσαλεύει στή φαντασία μου... Κάποιος άγνω
στος Θεός ξεπετάγεται από τα βάθη τοϋ είναι μου... Γίνομαι έτσι παιδί... Ταπεινώ
νομαι... Κυκλώνομαι άπό άπέραντη γαλήνη...

...Βραδυάζει... Κι’ είμαι μονάχος στο μικρό μπαλκονάκι τοϋ φτωχικού μου 
σπιτιού μ’ ένα τσιγάρο στο στόμα... Ρίχνοντας μιαν ύστερη ματιά κατά τήν πόλη, τή 
βλέπω νά βυθίζεται άνάλαφρα στο χάος τής πρώτης νύχτας...

'Ένας γλυκός ρεμβασμός μέ κυκλώνει... μέ άναστατώνει... μέ μεθά.
Μά, μονάχα γιά λίγο... ’Έρχεται ύστερα ή κούραση καί πάλι νά μέ κυριεύση. 

Πριν λίγα λεπτά γύρισα σπίτι μου... Κι’ είμαι νηστικός, σκονισμένος, άποκαμωμέ- 
νος... Δέκα τρεις ώρες άδιάκοπης δουλειάς... Δίχως ανάπαυλα...

Στέκω έτσι γιά λίγο νά ξαναδώ τήν πόλη πού χάνεται μέσα στής νύχτας τή 
σιγαλιά... Θέλω νά γαληνέψω, νά πάρω δύναμη γιά νά μπορέσω νά σάς κουβεντιάσω 
δπως πρώτα... ’Αλήθεια! Πόσο καιρό είχα ν’ άνοίξω τό φτωχικό μου ήμερολόγιο !!! 
Μά, ζητώ τούτη τή στιγμή νά ξανακερδίσω τό χαμένο καιρό... Νά ξαναβρεθώ, δπως 
τότε, σ’ αύτό τό άγωνιστικό χαράκωμα τών πνευματικών άγώνων έτούτου τοϋ πε
ριοδικού...

...Τό πρώτο άστέρι έκανε τήν έμφάνισή του στον Ουρανό... 'Ύστερα άλλο... 
κι’ άλλο... Τό στερέωμα φωταγωγήθηκε... Γιορτάζει τής νύχτας τον έρχομό...

'Η παντοδυναμία τοϋ δειλινοΰ εξαφανίστηκε... Κι’ ή μέρα χάθηκε κι’ αυτή... 
Μιά καινούργια κοσμογονία θεμελιώθηκε πάνω στή γή... Σκοτάδι... Σιωπή... Ό  
άγώνας γιά τήν ύπαρξη ξέφτισε... Κι’ ό άνθρωπος ξανάγινε τό άδύναμο πλάσμα τής 
Δημιουργίας... Άπέρριψε τήν τήβεννο.τής σοβαρότητος ό δικαστής... σφάλισε τό 
γραφείο ό μεσίτης... κατέβηκεν άπό τήν έδρα ό δάσκαλος... άφησε τά σύνεργα τής 
δουλειάς ό έργάτης... έκλεισε τό βιβλίο παρουσιών ό υπάλληλος... Κι’ ό μόχθος τής 
ολοήμερης βιοπάλης πνίγηκε στην άπεραντωσύνη τής νύχτας... Νύχτα!!! Κι’ είναι 
μιά νύχτα καλοκαιριάτικη...

Είναι μιά νύχτα ξελογιάστρα, 
γεμάτη έρωτα σκοπό, 
πού κι’ αν μιλούσανε καί τ’ άστρα 
θά λέγαν μόνο : «σ’ ά γ α π ώ !».

Αύτή τή νοσταλγική στροφή τραγουδά ένα έρωτευμένο κορίτσι στο απέναντι 
παράθυρο... Τραγουδά σιγά-σιγά, σχεδόν ψιθυριστά... Τά λόγια της μοιάζουν μέ 
παράπονο γιά κάποιον πού καρτερεί καί δέν έρχεται καί δέν λέει νάρθή... Δέν μπορώ 
να τήν διακρίνω... Μάς χωρίζει τό σκοτάδι... 'Όμως τά λόγια της φτάνουν ώς τ’ αυ
τιά μου μελωδικά, νοσταλγικά, τραγουδιστά...

...Ναί!!! ’Αλήθεια λέει ή μικρή... "Ολα γι’ αγάπη μιλούν έτούτη τήν ώρα... 
Τ’ αστέρια, τό σκοτάδι, ή φύση, ή σιωπή...
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'Η  ’Αγάπη !!! Πιστεύω σ’ αυτήν σάν θρησκεία... Μέσα στη μεγάλη άστυνομι- 
κή οικογένεια, την άντάμωσα άληθινή, γνήσια, άδολη, άπέραντη...

Γιατί όλάκαιρη ή ’Αστυνομική 'Ιστορία πάνω σ’ αυτήν στηρίζεται... Στις γα
λάζιες σελίδες της έχει γραφτή... Λίγοι ίσως το καταλαβαίνουν αυτό.

’Αλλά, για σκεφθήτε... Ποιά είναι αυτή ή παντοδύναμη κινητήρια ώθηση πού 
κινεί τον άστυφύλακα μέσα στους δρόμους, τις νύχτες, τις αύγοϋλες, τα μεσημέρια, 
τα δειλινά; Για ποιόν ξενυχτά καί θυσιάζεται, καί πολλές φορές πέφτει κτυπημένος 
άπό τις αντιξοότητες τής ζωής; ’Ώ ! Είναι ή άγάπη... Μονάχα ή άγάπη πού τον μέθα... 
Ή  άγάπη, όπως τήν έδίδαξεν ό Χριστός...Ή άγάπη πού θυσιάζεται, πού υπομένει, 
πού ταπεινώνεται, πού δέν ζητεί «τά έαυτής»...

Πάνε πολλά χρόνια άπό τότε πού συστήθηκε τό ’Αστυνομικό Σώμα... Κι’ ή 
άξια των άνδρών του είναι πια καθολικά άναγνωρισμένη... Οΐ άστυνομικές έπιτυχίες 
διαδέχονται ή μιά τήν άλλη... Καί οί έφημερίδες πάρα πολλές φορές έφεραν στο φως 
τής δημοσιότητος τις άγνωστες πτυχές τοϋ πολύμορφου καταδιωκτικού έργου των 
αστυνομικών οργάνων...

'Όμως, γιά τήν άγάπη πού νοιώθουν προς τούς συνανθρώπους τους ποιος μί
λησε; Μέ τό κοινωνικό έργο τού-Άστυνομιοΰ Σώματος ποιος άσχολήθηκε;

Τόσα χρόνια τώρα ή ’Αστυνομία Πόλεων δέν κάνει τίποτε άλλο άπό τό νά 
προσφέρη άγάπη στις μάζες πού άστυνομεύει, νά τις συμπονά νά τις βοηθή, νά τις 
προστατεύη.

’Αθόρυβα γίνονται όλα έτοΰτα... Γι’ αύτό συνήθως μένουν άγνωστα, στο πε
ριθώριο των βιβλίων Συμβάντων... Κ’ ετούτο ύπήρξεν ένα μικρό παράπονο κάποτε 
των άνδρών τού ’Αστυνομικού Σώματος...

’Έπρεπε νά έρθη μιά φορά «τό πλήρωμα τού χρόνου» νά άποβάλη ή ’Αστυνο
μία τό άστυνομικό της ύφος καί νά μπή μέσα στον κόσμο, στις άνώνυμες μάζες τών 
πόλεων, γιά νά κηρύξη τήν ’Αγάπη της καί νά δώση ένα δείγμα τού έαυτοΰ της...

Ή ταν μιά δουλειά δύσκολη κι’ επίπονη, πού έπρεπε νά προγραμματισθή 
μέ σύνεση γιά ν’ άποδώση πλούσιους καρπούς...

Τό πρώτο βήμα έγινε μ’ αύτό τό περιοδικό... Κι’ ύστερα άλλο ένα μέ τήν 
’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας... Δυο βήματα δέν είναι τίποτε... Κι’ όμως είναι κάτι... 
Είναι ένας δρόμος... Δρόμος στενός βέβαια καί ασχημάτιστος... Μά, σιγά-σιγά θά γι
νότανε πλατειά λεωφόρος.

Έ τσ ι είχαν τά πράγματα, όταν τό περασμένο καλοκαίρι ό σημερινός ’Αρχηγός 
τής ’Αστυνομίας, προγραμματίζοντας ένα μακρόπνοο καί άποδοτικό πρόγραμμα 
δημοσίων σχέσεων, πήρε μιάν άπόφαση, πού στήν αρχή ξάφνιασε καί παραξάνεψε...

Έφτειαξε δηλαδή ένα μικρό κινηματογραφικό συνεργείο κι’ ένα Τμήμα Κι
νηματογραφικών προβολών στο ’Αρχηγείο τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Κ’ ύστερα 
έδωσε μιά συγκεκριμένη έντολή: «Πηγαίνετε νά ψυχαγωγήσετε τον κόσμο... νά τού 
προσφέρετε δωρεάν ένα ευχάριστο καί διδακτικό κινηματογραφικό πρόγραμμα... 
νά τού δώσετε άγάπη...».

Μιά πρωτότυπη κι’ άγνωστη ίσαμε σήμερα διαταγή...
Κι’ ύστερα άρχισε τό στάδιο τής έκτελέσεώς της...
Τό περασμένο καλοκαίρι!!! Έ να όλάκαιρο βιβλίο μπορεί νά γραφτή μ’ αύτό 

τον άπλό τίτλο... Κι’ ίσως νά γραφτή κάποτε καί νά τοποθετηθή στήν άστυνομική 
βιβλιοθήκη σάν μιά άξιόλογη καί δημιουργική πτυχή τού άστυνομικοΰ έργου...

Τό περασμένο, λοιπόν, καλοκαίρι έτέθηκαν οί βάσεις ένός καινούργιου έργου.
...Ή ταν σούρουπο όταν ένα άστυνομικό τζιπ φορτωμένο μέ μηχανήματα καί 

κινηματογραφικά όργανα τραβούσε γιά μιά άπόμερη άθηναϊκή γειτονιά γιά νά δώση 
τήν πρώτη άστυνομική κινηματογραφική παράσταση...

Μέσα στο αύτοκίνητο ή μέθα τρεις... Κι’ οί τρεις περίπου στήν ίδια ψυχολο-
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γική κατάσταση... Τό άγνωστο μάς κύκλωνε... Τί θά βρίσκαμε; Ποιά υποδοχή θά 
μάς γινόταν; Θά τά καταφέρναμε;

Μά, έπρεπε νά τά καταφέρουμε... ’Έπρεπε νά δώσουμε ολόκληρο τον έαυτό 
μας γ'.ά την επιτυχία του σκοπού μας...

Καί τον δώσαμε...
Ό  τόπος προβολής ήταν σέ μιά βουνοπλαγιά «κάπου στην ’Αθήνα». Σταματή

σαμε καί κατεβήκαμε άπ’ τ’ αύτοκίνητο... Δεν βρήκαμε κανένα νά μάς περιμένη... 
Κανείς δεν τό ήξερε...

«Τί θά κάνουμε;» ρώτησεν ό οδηγός...
«Θά τοποθετήσουμε τά μηχανήματα καί θ’ άρχίσουμε» του είπα κυττάζοντας 

ολόγυρα την ερημιά πού μάς κύκλωνε...
Κατεβάσαμε τά μηχανήματα καί βαλθήκαμε νά τά τοποθετήσουμε...
"Υστερα άπό μερικά λεπτά οί πρώτοι περίεργοι άρχισαν νά μάς περικυκλώνουν... 

Είδαν ένα άστυνομικό αύτοκίνητο, είδαν τρεις άστυνομικούς καί στάθηκαν νά μάς 
κυττάζουν παραξενεμένοι... ώσπου κάποιος μάς ρώτησε:

«Τί πρόκειται νά κάνετε;».
«Θά προβάλλουμε διάφορα κινηματογραφικά έργα».
«Πόσο τό εισιτήριο;».
«Δωρεάν...».
«Δωρεάν; Ποιος τήν κάνει αυτή τήν προβολή;».
«Τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, σάν μιά μικρή προσφορά άγάπης 

προς τον λαόν...».
Τά λόγια μας προξένησαν έντύπωση... ’Έφεραν μιάν οικειότητα άνάμεσα σ’ 

εμάς καί στούς πρώτους θεατές μας... Έπίάσαμε μαζί τους φιλική κουβέντα... Ή  
άτμόσφαιρα έγινε πιο ζεστή... Καί ξαφνικά κάποιος ρώτησε :

«Νά σάς βοηθήσουμε;».
Αύτό ήταν... Σέ δυο λεπτά δέκα πολΐται βάλθηκαν νά μάς προσφέρουν τή βοή- 

θειά τους... Άνακατεύθηκαν μαζί μας, έγίναμε έτσι μιά συντροφιά... Κι’ όλοι μαζί 
ενωθήκαμε σ’ ένα κοινό σκοπό...

«Μή, κύριε Ύπαστυνόμε, έσεΐς... Αύτό είναι βαρύ... θά τό μεταφέρω έγώ...».
«Πιάστε τήν άκρη τής οθόνης, κ. άστυφύλακα, κι’ έγώ τήν άλλη νά τή στή

σουμε...».
«Νά σάς φέρω ένα τραπεζάκι...».
"Υστερα άπό μισή ώρα δλα ήσαν έτοιμα... "Ολα... Μά θεαταί; Στρέφω γύρω 

μου... Περίπου 100 άτομα... ’Αλλά, τί σημασία έχει; Κάνουμε τό σταυρό μας κι’ 
αρχίζουμε...

Σιωπή ύστερα άπό τήν πρώτη ταινία... Στή δεύτερη κουβέντες γύρω... Στήν 
τρίτη λίγα δειλά χειροκροτήματα... ώστου στο τέλος ένας χείμαρρος μάς περικύ
κλωσε... Χείμαρρος ενθουσιασμού... Χειροκροτήματα, έπευφημίες, ζητωκραυγές...

Αύτή ήταν ή άρχή... Ό  πρόλογος...
Γυρίσαμε κατά τά μεσάνυχτα... Είπαμε νά πάμε στο Μηχανοκίνητο ν’ άφή- 

σωμε τ’ αύτοκίνητο... Μά, προτιμήσαμε νά πάμε στό ’Αρχηγείο... Κλειστήκαμε 
στο γραφείο καί άνταλλάξαμε τις γνώμες μας... Συγκινημένοι μιλούσαμε. ’Ανάλα
φροι... Ή  κούραση δέν μάς φαινότανε... Νο'ιώθαμε μιά χαρά... Μεγάλη χαρά... 
’Απέραντη...

’Έτσι ξεκινήσαμε... Καί συνεχίσαμε ολο τό περασμένο καλοκαίρι στον ίδιο 
ρυθμό... Τό πρωί γραφείο... τό μεσημέρι έλεγχο μηχανημάτων... καί τό βράδυ προ
βολή... Προβολή μέχρι τά μεσάνυχτα... Πότε στον Πειραιά, πότε στήν ’Αθήνα... 
Πότε στά Ταμπούρια, άλλοτε στήν Καισαριανή, ύστερα στή Δραπετσώνα, μετά 
στον ’Ασύρματο... Τρεΐς-τέσσερις φορές επισκεφθήκαμε τήν κάθε γειτονιά τών
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’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς τό περασμένο καλοκαίρι... Κι’ ό αριθμός τών θεατών 
ολοένα καί μεγάλωνε... 500... 800... 1.000... 1.500... 2.000... 3.000... 4.500... 
5.000.... Καί χειροκροτήματα, καί ζητωκραυγές καί ενθουσιασμός πρωτοφανής.

’Έτσι συνήθισαν οί γειτονιές να βλέπουν τό αστυνομικό αυτοκίνητο να διασχί- 
ζη τούς δρόμους καί να τό χειροκροτούν... Ρυτιδωμένες καί βλοσυρές συνοικίες άλ
λαζαν ξαφνικά δψη τό δειλινό... Γινόντουσαν εύθυμες, ξέγνοιαστες, κεφάτες. ’Ερχόν
τουσαν τα παιδιά νά μας περιμένουν... Μας ύποδεχόντουσαν μέ φωνές... έτρεχαν 
να μας βοηθήσουν, μάς κύκλωναν μέ ενθουσιασμό καί χειροκροτήματα...

Αύτό γινότανε κάθε βράδυ τό περασμένο καλοκαίρι... "Αδεια δέν πήραμε... 
’Αλλά ούτε καί τό σπίτι μας μάς έβλεπε... Είχαμε άφοσιωβή στή δουλειά μας... Καί 
τά άποτελέσματα υπήρξαν έλπιδοφόρα... Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία... Τό μικρό 
άστυνομικό δεντράκι τής χαράς πού φυτεύθηκε μέ κόπους μέσα στο πετρώδες έδα
φος τόσων προκαταλήψεων άρχισε σιγά-σιγά νά μεγαλώνη... "Εβγαλε φύλλα... 
"Εδωσε τον πρώτο ίσκιο του...

Τό ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο ευθυγραμμίστηκε καί έβάδισε 
παράλληλα προς την ’Αστυνομική Εκπομπή. Έγίνηκε μια δεύτερη μικρή ’Εκπομπή 
τής ’Αστυνομίας. "Ετσι πέρασαν οί μέρες, οί βδομάδες, οί μήνες... "Εφυγε τό καλο
καίρι... ήρθε τό φθινόπωρο...

Καί τότε έτέθηκε τό έρώτημα: Τί θά γίνη τό χειμώνα μέ τά κρύα; Θά σταμα- 
τήση αύτό τό έργο πού θεμελιώθηκε μέ τόσους κόπους; Θά ξεριζωθή τό μικρό άστυ
νομικό δεντράκι τής άγάπης πάνω στήν άνάπτυξή του;...

Πόσο πονούσαμε γ ι’ αύτό!!! Γιατί αύτές οί δουλειές δέν γίνονται μέ ώρες 
εργασίας, μέ τύπους, μέ σοβαροφάνεια... Θέλουν οίστρο, πίστη, άγάπη, επιμονή... 
Κάτι σαν τό άμερικανικό «χόμπυ»... Νά ξεχνάς νά τρώς, νά μή κοιμάσαι, νά μή κυτ- 
τάζης τό ρολόι σου... Μόνο έτσι θά έπιτύχης...

Μέ παράπονο, λοιπόν, κυττάζαμε τό χειμώνα πού έφτανε... Θά μάς νικούσε ό
βορράς;

Πίνω σ’ έτοϋτα τά ερωτήματα ήρθε μιά νέα διαταγή τοΰ ’Αρχηγού τής ’Αστυ
νομίας :

«Νά συνεχίσετε στά Σχολεία».
"Ετσι καί έγινε... "Ετσι άνοιξε ό δεύτερος κύκλος δραστηριότητος τοΰ ’Αστυνο

μικού Κινηματογραφικού Συνεργείου... ’Εδώ τά πράγματα δέν ήταν καί τόσο άπλά...
Δέν θά είχες άπέναντί σου ένα άνώνυμο πλήθος, άλλά μαθητάς Σχολείων... 

Κι’ ή κριτική αύτού τού κόσμου θά ήταν άμείλικτη... ’Εκπαιδευτικοί θά παρακολου
θούσαν μέ σχολαστικότητα τά προγράμματα καί θά ήσαν έτοιμοι νά σέ έπικρίνουν, 
νά σέ σταματήσουν, νά σοΰ υποδείξουν άτέλειες. Αύτό μάς έκαμε πιο προσεκτικούς. 
'Η  πείρα πού είχαμε αποκτήσει τό περασμένο καλοκαίρι μπερδεύονταν τώρα μ’ ένα 
πελώριο συναίσθημα εύθύνης πού έπέβαλε νέες υποχρεώσεις καί νέα καθήκοντα...

..."Ετσι ένα πρωί βρεθήκαμε σέ μιά κλειστή αίθουσα. 'Η  αλλαγή αύτή δέν 
ήταν εύχάριστη... Τό καλοκαίρι είχες γιά φόντο ένα βουνό, επάνω σου τον ούρανό, 
τριγύρω κήπους καί γαλήνη... Καί κοινό λογιών-λογιών πού έδινε πολλή ζωή στή 
δουλειά σου...

’Ενώ εδώ.... 'Επτά παράθυρα... πολλά θρανία... 150 μαθηταί άμίλητοι... Καί 
6 διδάσκαλοι σοβαροί πιο ’κεΐ νά σέ παρατηρούν...

Καί πάλι έκάναμε τό σταυρό μας, έπήραμε τό μικρόφωνο καί άρχίσαμε... Μάς 
χειροκρότησαν καί πήραμε θάρρος... Κι’ ύστερα άρχισε ή προβολή... Μονομιάς ή 
ατμόσφαιρα άλλαξε... Ζεστάθηκαν δλα γύρω... Είδαμε τά πρόσωπα τών διδασκάλων 
νά χαμογελούν... Κι’ άκούσαμε τά παιδιά νά ξεφωνίζουν μ’ ένθουσιασμό... Αύτή 
ήταν ή πρώτη ένδειξη μιάς επιτυχίας πού άκολούθησε καί τής οποίας οί φάσεις 
υπήρξαν τιμητικές γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα.
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"Ετσι άρχισεν ό δεύτερος κύκλος των προβολών τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας 
Πόλεων...

Καί συνεχίστηκε σέ πιο γρήγορο ρυθμό... Τώρα δεν κάνουμε, όπως τό καλο
καίρι, μιά προβολή την μέρα, άλλα δύο-τρεΐς ή καί περισσότερες... Τό άστυνομικό 
αύτοκίνητο ολοένα καί διασχίζει τούς δρόμους καί τά μηχανήματα προβολής άδιά- 
κοπα άνεβοκατεβαίνουν στις αίθουσες των σχολείων...

Τώρα προστέθηκε καί μιά άλλη προπαρασκευαστική δουλειά: ή συσκότιση, 
πού πρέπει να γίνη κατά τρόπον άψογον ώστε ή προβολή νά σημειώση άπόλυτη επι
τυχία...

...Καί οί προβολές εξακολουθούν μέ γοργό ρυθμό... Κοντεύουμε νά τελειώσουμε 
όλα τά Σχολεία των ’Αθηνών... Τά άποτελέσματα δέ είναι τόσον συγκινητικά ώστε 
πολύ γρήγορα θά γίνουν θέμα συζητήσεως στό εύρύ κοινόν...

...Σ ’ ένα Σχολείο πού πήγαμε ένα παιδάκι μόλις μάς άντίκρυσε έβαλε τά κλάμ- 
ματα... ~Ηταν ένας μικρός μαθητής τής Α'. τάξεως τοϋ Δημοτικού Σχολείου... Καί 
έκλαιγε γιατί φοβήθηκε ότι θά τού κάναμε... ένεση... Δεν είχε, βλέπετε, έμβολιασθή 
καί κάποιος τό φοβέριζε ότι θά φωνάξη τον αστυφύλακα.

Πλησιάσαμε κοντά του...
«Πώς σέ λένε, παιδί μου;».
«Γιώργο».
—«Λοιπόν, Γιωργάκη, γιατί κλαΐς;».
’Εκείνο δέν μίλησε... ’Έσκυβε μονάχα τό κεφαλάκι του φοβισμένο... βγήκαμε 

έξω, άγοράσαμε καραμέλες άπό τό διπλανό περίπτερο καί τις δώσαμε στό μικρό μας 
φίλο... Σέ λίγα λεπτά τό θαύμα είχε συντελεσθή... *0 μικρός Γιωργάκης μάς παρα- 
κάλεσε νά τον πάρουμε γιά... βοηθό μας... ενώ ή δασκάλα του πιο ’κεΐ χαμογελούσε 
μ’ ευχαρίστηση...

...Σ’ ένα άλλο σχολείο, ένα παιδάκι ζήτησε άπ’ τό δάσκαλό του τήν άδεια νά 
πή δυο λόγια άπ’ τό μικρόφωνο, κι’ όταν τού έδόθη ή άδεια είπε:

«’Αγαπάω, κύριε, τήν ’Αστυνομία γιατί μάς φυλάει καί μάς προσέχει... Καί 
πιο πολύ γιατί προχτές τήν ώρα πού έπαιζα μέ κάτι παιδιά τόπι, ήρθε ένα άλλο 
μεγάλο παιδί καί μάς τό πήρε... ’Εμείς κλαίγαμε καί φωνάζαμε. Τότε, πέρασε ένας 
άστυφύλακας καί όταν τού είπαμε τί έχουμε, πήγε, μάλλωσε τό μεγάλο παιδί καί μάς 
ξαναέδωσε τό τόπι μας...».

...Σέ κάποιο άλλο συνοικιακό Σχολείο ένας άσπρομάλλης διευθυντής μάς πλη
σίασε τήν ώρα πού φεύγαμε καί μάς είπε: «Σάς εύχαριστοΰμε γιατί μάς διδάξατε 
πολλά σήμερα... Καί πρώτα-πρώτα μάς- εξηγήσατε μέ τήν προβολή σας τί είναι ή 
’Αστυνομία Πόλεων... Αύτό θά είναι καί τό προσεχές θέμα έκθέσεως τής Ε' καί ΣΤ' 
τάξεως...».

...Τέτοιες σκηνές άμέτρητες κάθε μέρα... Σκηνές πού συγκινοΰν καί ένθουσιά- 
ζουν... Οί κ.κ. διευθυνταί τών Σχο?.είων βρίσκουν τήν ευκαιρία νά πλέξουν τό ε γ κ ώ 

μ ι ο  τού ’Αστυνομικού Σώματος άπό μικροφώνου, ένώ οί μαθηταί συναδελφώνονται 
καί γίνονται ένα μέ μάς. Ή  ωφέλεια πού προκύπτει άπ’ αύτή τήν συνάντηση είναι 
τεράστια...

Ναί!!! Τό ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο γίνεται ό ωραιότερος 
πρεσβευτής τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος στον εκπαιδευτικό καί μαθητικό κόσμο 
καί στερεώνει πιότερο τον ’Αστυνομικό Θεσμό στις καρδιές τών παιδιών πού αύριο 
θ’ άποτελέσουν τήν καινούργια πατρίδα.

...Τώρα είναι πιά προχωρημένη νύχτα... Κι’ είναι άπόψε ένα άπό τά ωραιότερα 
βράδυα τής ’Αθήνας... ένα βράδυ μυρωμένο, άνοιξιάτικο, ήσυχο, ταπεινό...

Τό ολόγιομο φεγγάρι έχει σταθή κατάμονο στή μέση τού σκοτεινού ούρανοΰ,
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άπ’ τ’ άμέτρητα άστέρια πού λάμπουν τρεμοσβήνοντας σάν φλόγες άπό αναρίθμητα 
χεράκια...

'Η  γη θαρρείς καί σταμάτησε να γυρίζη... "Ολα τριγύρω ξάπλωσαν ν’ άναπαυ- 
θοϋν... Μονάχα ενα ελαφρό, δροσιστικό άεράκι τριγυρνα άμέριμνο έδώ κι’ έκεΐ...

Κάτι υπάρχει άπόψε μέσα στη φύση... Κάποιο άόρατο μεγαλείο... μια πονεμένη 
νότα ρομαντισμού.

"Ανθρωποι δεν υπάρχουν στους δρόμους... Πού να βρεθούν τέτοια ώρα; Μά, 
ή ζωή, ή άνθρώπινη ζωή, δίνει πάντα την παρουσία της στά λογής-λογής φώτα τής 
ήσυχης πόλεως, στά κέντρα πού διανυκτερεύουν, στ’ αυτοκίνητα πού περνούν τρέ- 
χοντας μέσα στούς γραφικούς δρομίσκους της.

Αύτό είναι περίπου τό κάρτ-ποστάλ τής άποψινής νύχτας, πίσω άπό τό όποιο 
έχουν χαράξει τούς στοχασμούς τους χιλιάδες πεζογράφοι καί ποιητές...

’Ετούτο τό κάρτ-ποστάλ εχω απέναντι μου καθώς ξαγρυπνώ..
...'Ένας ξένος σταθμός άπ’ τό μικρούτσικο ραδιοφωνάκι μου σκορπά ταπεινά 

μιά γλυκειά μελωδία. Είναι ή λατρευτή μου σύνθεση... Χιλιάδες φορές τήν εχω άκού- 
σει... καί δεν σταμάτησα ποτέ νά τήν ζητώ... Είναι ή «θάλασσα» τού Ντεμπυσσύ... 
ή πρώτη μου γνωριμία μέ τή μουσική...

Λατρεύω αύτή τήν παράξενη σύνθεση... Γιατί λατρεύω καί τή θάλασσα, τή 
γαλανή άπεραντωσύνη της, τό φλοίσβο της, τό μπάτη της, τούς γλάρους, τά δελφίνια, 
τά χρυσαφένια δρομάκια πού άνοίγει πάνω της, τό χλωμό φεγγάρι, τις βαρκούλες 
μέ τά πανιά, τον παφλασμό τού κύματος, τήν άγρια τρικυμία της...

Καί στέκω νά τήν ονειρευτώ...
Τό φεγγάρι ξαπλώνει τό χρυσαφένιο φως του πάνω στήν ήσυχη άγκαλιά της.. 

Κι’ έκείνη τό νανουρίζει στοργικά μέ παράξενα γλυκά τραγούδια, καθώς ενα καΐκι 
μέ τά πανιά τεντωμένα στον άνεμο ξεκίνα άπ’ τό λιμάνι κατά τό πέλαγος.

Ξαπλώνω στήν κουπαστή του καί ταξιδεύω γιά μακρυά...
’Ακούω τό θόρυβο τής μηχανής του, γεύομαι τήν άρμύρα τής θάλασσας, βάζω

καϊκιού.
Τότε άκούω τραγούδια άγάπης... Τραγούδια παράξενα... "Ω ! ή άγάπη!!! 

Είναι αύτή ή ίδια ή ζωή... Είναι ό παράδεισος τής βιοπάλης... Κι’ είναι μαζί ή περί
ληψη καί ή συνισταμένη τού ’Αστυνομικού Κανονισμού...

Πότε, άλήθεια, θά τό νοιώσουν καλά όλοι οι άνθρωποι;
Σ. Π Η ΛΟ Σ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Εύκλείδου.
Πάροδος τής όδοϋ Λένορμαν 163, στο Κολωνό.
'Ο Ευκλείδης, Έλλην φιλόσοφος άπό τά Μέγαρα, μαθητής του Σωκράτους, 

έζησε άπό τό 450—380 π.Χ. καί 'ίδρυσε ίδικήν του σχολήν, τής όποιας οΐ οπαδοί 
ώνομάσθησαν Μεγαρίκοί κι’ αργότερα έριστίκοί καί διαλεκτικοί. Τό φιλοσοφικό 
σύστημα τοϋ Εύκλείδου άποτελεΐ προσπάθειαν συνδυασμοΰ των δοξασιών τής ’Ελεα
τικής σχολής μέ τις αντιλήψεις πού διδάχθηκαν άπό τον Σωκράτη καί τον Πλάτωνα. 
Πίστευε ότι τό άγαθόν είναι ενα καί άποκαλεΐται μέ πολλές ονομασίες (φρόνησις— 
Θεός—νους κ.λ.π.)., όλα δέ έκεϊνα τά όποια άποτελοΰν άντίθεσι μέ τό άγαθόν, 
τά θεωρεί ώς άνύπαρκτα.

(Μέ τό όνομα «Ευκλείδης» είναι γνωστός καί ό περίφημος μαθηματικός τής 
αρχαιότητος, ό όποιος έζήσε καί ήκμασε στήν ’Αλεξάνδρεια τό 300 π.Χ.).

Εύκλέους.
Πάροδος τής όδοϋ Διοκλέους 4, κοντά στους 'Αγίους ’Αποστόλους τοϋ 'Υ

μηττού.
Εΰκλής έλέγετο ό ’Αθηναίος μαραθωνομάχος καί μαραθωνοδρόμος, ό όποιος 

άνήγγειλε πρώτος στήν ’Αθήνα τή νίκη τοϋ Μαραθώνος μέ τήν γνωστή φράσι : 
«Χαίρετε, νενικήκαμεν» καί υστέρα έπεσε κάτω άπνους.

Εύμένους.
Πάροδος τής όδοϋ Φιλολάου 129, στον "Αγιο ’Αρτέμιο.
'Ο Εύμένης ό Β', βασίληας τής Περγάμου (221—159 π.Χ.), γυιός τοϋ Ά τ- 

τάλου τοϋ Α' καί τής Άπολλωνιάδος, άνήλθε στο θρόνο τό 197 π.Χ. Συνέχισε τήν 
πολιτικήν φιλίας καί συμμαχίας μέ τούς Ρωμαίους καί έπέδειξεν άσπονδη έχθρα 
προς τον Φίλιππον Ε' τής Μακεδονίας καί τον διάδοχον εκείνου , ΙΙερσέα. Κατά 
την βασιλείαν του ή Πέργαμος έφθασε σέ μεγάλη άκμή, άποκτήσασα μεγαλοπρεπή 
μνημεία καί βιβλιοθήκην μέ 200 χιλιάδες βιβλία.
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Εύμολπιδών.
Πάροδος της όδοΰ 'Ιεροφαντών 8, πίσω άπδ τδ Έργοστάσιον ’Αεριόφωτος.
Εύμολπίδαι, ώνομάζοντο τά μέλη παναρχαίου ιερατικού γένους τής ’Αττι

κής, τα όποια έπεμελοϋντο τά Έλευσίνια Μυστήρια. Γενάρχης αύτών ήτο ό Ευμολ- 
πος (εύ μέλπειν=καλή ψαλμωδία), ό μυθικός 'ιδρυτής ή άναμορφωτής των Έλευ- 
σΐνίων Μυστηρίων.

Εύμορφοπούλου Διονυσίου.
Πάροδος τής όδοΰ ’Επικούρου 9, κοντά στη πλατεία Κουμουνδούρου.
'Ο Εύμορφόπουλος Διονύσιος, έμποροπλοίαρχος άπό την ’Ιθάκη, μυήθηκε 

στά τής Φιλικής Εταιρείας καί έργάσθηκε πολύ γιά τούς σκοπούς αύτής. 'Όταν 
κηρύχθηκε ή έπανάστασις, έσχημάτισε εθελοντικόν Σώμα καί πήρε μέρος σέ πολ
λές μάχες τής Πελοποννήσου καθώς καί στην περιοχή τών ’Αθηνών. Πέθανε το 1861 
στην Κάτω Άχαία τών Πατρών.

Έ ϋ  νάρδου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 104, κοντά στη πλατεία ’Αττικής.
Ό  Έϋνάρδος ’Ιωάννης, Ελβετός οικονομολόγος καί μεγάλος Φιλέλλην, 

γεννήθηκε στή Αυών τής Γαλλίας τό 1775, άπ’ όπου ή οίκογένειά του εφυγε ύστερα 
άπό την Γαλλική Έπανάστασι καί κατέφυγε στήν Γενεύη. ’Εκεί, γύρω στά 1810, 
γνωρίσθηκε μέ τον Καποδίστρια, με τον όποιον καί παρευρέθησαν, στά 1914, στο 
Συνέδριον τής Βιέννης, αύτός μέν ώς άντίπρόσωπος τής Ελβετίας, ό δέ Καπο- 
δίστριας ώς άντίπρόσωπος τής Ρωσίας. 'Ο Έϋνάρδος υιοθέτησε άπ’ αρχής τον 
άπελευθερωτικό άγώνα τών Ελλήνων καί προσέφερε γι’ αυτόν άνυπολόγιστες υπη
ρεσίες. "Οταν άργότερα ό Καποδίστριας ήλθε στήν 'Ελλάδα, ό Έϋνάρδος, μαζί 
μέ τον Γεώργιον Σταύρου, έδημιούργησαν τήν ’Εθνική Τράπεζα. Κατά τό 1849, 
τότε πού ή ’Αγγλία ζήτησε άπό τήν Ελλάδα 500.000 φράγκα ώς άποζημίωσι γιά 
τό γνωστό ζήτημα τοΰ Πατσίφικου, ό Έϋνάρδος προσφέρθηκε νά καταβάλη αύτός 
τό σημαντικόν ποσόν, τό όποιον ήτο αδύνατον νά καταβληθή άπό τό πτωχό ταμείο 
τής πατρίδος μας.

Ό  Έϋνάρδος πέθανε στις 5 Φεβρουάριου τοΰ 1863. Οί 'Έλληνες, σ’ ένδειξι 
εύγνωμοσύνης, μέ άπόφασι τής Γ' Έθνοσυνελεύσεως (Τροιζήνος) τον άνεκήρυξαν 
έπίτιμο πολίτη κι’ έστησαν τήν προτομή του στον ’Εθνικό κήπο.

Εύνειδών.
Πάροδος τής Ίεράς όδοΰ, 21, κοντά στον Κεραμεικό.
Οί Εύνεΐδαι ήσαν τά μέλη διασήμου οικογένειας κιθαρωδών, στήν ’Αρ

χαία ’Αθήνα.
Έϋντοΰ.
Πάροδος τής όδοΰ Ίωάννου 13, στο Μέτς.
Ό  Έϋντοΰ, Γάλλος στρατηγός, γεννήθηκε τό 1861. "Οταν τό 1909, ή πρώτη 

Κυβέρνησις Βενιζέλου ζήτησε άπό τήν Γαλλία τήν άποστολή οργανωτικής στρατιω
τικής άποστολής, ό Έϋντοΰ, άρχηγός τής άποστολής, ήλθε στήν Ελλάδα μαζί 
μέ τον άντισυνταγματάρχη Σαρτώ κι’ άνέλαβε τήν όργάνωσι τοΰ στρατοΰ μας, μέ 
άριστα άποτελέσματα. Έπίστρέφοντας στή Γαλλία, τό 1914 ήταν άντιστράτηγος, 
διοικητής τής περιοχής τής Λίλης, όταν κηρύχθηκε ό πόλεμος. Πήρε μέρος γιά λίγο 
καιρό σ’ αυτόν, γιατί φονεύθηκε έν τώ μεταξύ σ’ άτύχημα.

Ευπαλίνου.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 185, καντά στον "Αγιο Άνδρέα.
Ό  Ευπαλίνος, διάσημος μηχανικός τής άρχαιότητος, γεννήθηκε στά Μέγαρα



'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς 27 9

κι’ έζησε τά μέσα τοΰ 6ου π.Χ. αΐώνος. (Μέ τό ίδιο όνομα άναφέρεται κι’ άλλος Με- 
γαρεύς γλύπτης τοΰ 3ου π.Χ. αΐώνος. Τ’ όνομά του είναι γραμμένο στή βάσι αγάλ
ματος, πού βρέθηκε στο ’Ασκληπιείο των ’Αθηνών).

Εύπατορίας.
Πάροδος της όδοΰ Άμπελακίων 9, άπέναντι στον "Αγιο Δημήτριο ’Αμπε

λοκήπων.
'Η Εύπατορία, άρχαία πόλις τοΰ Πόντου, ιδρύθηκε άπό τον βασίληά τοΰ 

Πόντου, Μυθριδάτην τον Εύπάτορα (132—63 μ.Χ .). "Οταν ό Ρωμαίος στρατηγός, 
Πομπήιος ό Μάγνος, κατέλυσε τό βασίλειο τοΰ Πόντου, όχι μόνον δέν κατέστρεψε 
την πόλι, άλλα άντίθετα την έβοήθησε καί την μετωνόμασε σέ Μαγνόπολι. Σήμερα 
στή θέσι της υπάρχει ή Πολίχνη Μπογάζ-Κεσίν.

Εύπατριδών.
Πάροδος τής όδοΰ ’Ιάκχου 4, στον Κεραμεικό.
Οί Εύπατρίδες (οί άριστοκράτες, οί εύγενεϊς) άπετέλουν, στην άρχαία ’Αθήνα, 

την άνώτατη τάξι τής κοινωνίας, την οποίαν ό Θησεύς εΐχεν υποδιαιρέσει στούς : 
Εύπατρίδες-γεωμόρους καί δημιουργούς. ’Αρχικά, την τάξι των Εύπατριδών άπε
τέλουν οί αύτόχθονες εύγενεϊς, οί όποιοι κατηύθυναν την θρησκευτική, πολιτική καί 
γενικά την κοινωνική ζωή τοΰ τόπου καί κατείχαν τά περισσότερα προνόμια. Πολλά 
άπό τά προνόμια αύτά κατήργησαν ό Σόλων καί ό Κλεισθένης. Οί Εύπατρίδες τής 
άρχαίας ’Αθήνας ήσαν ό,τι οί πατρίκιοι τής Ρώμης.

Εύπόλιδος.
Βρίσκεται άπέναντι άπό τό Δημαρχείο ’Αθηνών κι’ είναι πάροδος τής όδοΰ 

Αιόλου 95.
Ό  Εΰπολις, διάσημος ’Αθηναίος ποιητής καί κωμωδιογράφος ’Ύτ '  V V T C rov

5ον π.Χ. αιώνα. Τά έργα του διεκρίνοντο γιά τήν χάρι τους, άλλά καί γιά τήν σφο- 
δρότητα εναντίον κάθε φαυλότητος. 'Ο Εΰπολις ήταν σύγχρονος τοΰ Άρίστοφάνους 
κι’ είχε μ’ αυτόν καλές σχέσεις στήν άρχή, άργότερα όμως φιλονίκησαν καί τον 
κατηγόρησε γιά λογοκλοπία. Κατά μιά έκδοχή, πνίγηκε στον Ελλήσποντο τό 
411 π.Χ., κατά τήν μάχη τών ’Αθηναίων προς τούς Λακεδαιμονίους.

Εύπόμπου.
Πάροδος τής όδοΰ Ραζηκώτσίκα 3, στο τέρμα τής όδοΰ Άναπαύσεως (Α' 

Νεκροταφείο).
Ό  Εΰπομπος, ζωγράφος τοΰ 4ου π.Χ. αΐώνος άπό τήν Σικυώνα, ήταν σύγ

χρονος τοΰ Ζεύξιδος καί είχε ιδρύσει δική του σχολή, τήν Σικυωνία. Ό  Εΰπομπος 
ήταν κυρίως δάσκαλος τής ζωγραφικής τέχνης.

Εύριπίδου.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία 'Αγ. Θεοδώρων (πλατεία Κλαυθμώνος) καί τε

λειώνει κοντά στήν άρχή τής όδοΰ Μενάνδρου.
Ό  Ευριπίδης, ό τρίτος μεγάλος ’Αθηναίος τραγωδός, γυιός τοΰ Μνησάρχου 

καί τής Κλεΐτοΰς, γεννήθηκε στή Σαλαμίνα τό 480 π.Χ. καί πέθανε τό 406 π.Χ., στά 
άνάκτορα τοΰ βασιληα τής Μακεδονίας, ’Αρχελάου. 'Ο πατέρας του άνήκε στο Δήμο 
τής Φλυής, τής Κεκρωπίδος φυλής.

Τά κύρια πρόσωπα τών τραγωδιών του είναι κυρίως γυναίκες. Είσήγαγε 
στις τραγωδίες του τό φιλοσοφικό πνεΰμα, γ ι’ αυτό δέ ώνομάσθηκε σκηνικός 
φιλόσοφος. ’Από μερικούς χαρακτηρίσθηκε ώς κήρυξ τής ’Ελευθερίας στή θρησκεία, 
τή σκέψη καί τή τέχνη. Ά πό τό 88 δράματα σώθηκαν πλήρη τά εξής : Άλκηστίς, 
Μήδεια, Ήρακλείδαι, 'Ιππόλυτος, ’Ανδρομάχη, Εκάβη, 'Ικέτιδες, 'Ηρακλής μαι- 
νόμενος, "Ιων, Τρωάδες, Ήλεκτρα, ’Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, Ελένη, Φοίνισσαι,
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Όρέστης, Βάκχαι, ’Ιφιγένεια ή έν Αύλίδι, Ρήσος, το σατυρικό δράμα «Κύκλωψ», 
καθώς καί 50 περίπου αποσπάσματα. Άναφερόμενος 6 Ευριπίδης στις γυναίκες, στο 
έργο του «Μελανίππη δεσμώτις», διετύπωσε τή γνώμη του ώς έξης :

«Τής μέν κακής κάκιον οΰδέν γίγνεται 
γυναικός, έσθλής δ’ ούδέν είς υπερβολήν 
πέφυκ’ άμεινον διαφέρουσι δ’ αί φύσεις».

(Τίποτε τό χειρότερο άπό την κακή γυναίκα καί τίποτε τό πέρα για πέρα 
άνώτερο άπό τήν ένάρετη γυναίκα- διαφορετικοί οί χαρακτήρες των).

Εύρίπου.
Πάροδος τής όδοΰ Δράμας 61, κάτω άπό τό λόφο τοϋ Σκουζέ.
Πρόκειται γιά τον γνωστό πορθμό πού ένώνει τον Νότιο καί Βόρειο Εύβοϊκό 

κόλπο καί βρίσκεται κοντά στήν Χαλκίδα. "Εχει 40 μέτρα πλάτος καί βάθος 8,5 
μέτρα. Στον πορθμό αύτόν είναι εγκατεστημένη περιστροφική γέφυρα, μέ τήν οποία 
έπικοινωνοΰν οί άκτές τής Στερεός Ελλάδος μέ τήν Εύβοια. 'Ο Εΰρίπος παρουσιά
ζει τή γνωστή παλλίρροια, γιά τήν έξήγησι τής οποίας υπάρχουν πολλές εκδοχές, 
άπό τήν άρχαιότητα άκόμη. Πάντως, επικρατεί ή γνώμη δτι ή τοπογραφική θέσις 
τοϋ Εύρίπου είναι έκείνη πού χαρίζει στά ρεύματά του τήν μοναδικότητα τοϋ φαι
νομένου.

Εύρυδάμαντος.
Πάροδος τής όδοΰ Λεοντίου 12, πίσω άπό τον "Αγιο Σώστη.
Δέν άναφέρεται σέ συγκεκριμένο πρόσωπο, άλλά τό όνομα «Εύρυδάμας» 

έφεραν πολλοί ήρωες τής άρχαιότητος.
Εύρυδίκης.
Πάροδος τής όδοΰ Φορμίωνος 8, στο Παγκράτι.
'Η  Ευρυδίκη, μία των Δρυάδων νυμφών, φέρεται ώς κόρη τοϋ ’Απόλλωνος 

καί σύζυγος του Όρφέως. ’Από τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα, τόσον οί εικαστικές 
τέχνες, όσο καί ή λογοτεχνία, χρησιμοποίησαν τον σχετικό μϋθο τής Εύρυδίκης σέ 
αισθητικές παραστάσεις, ποιήματα, δράματα κ.λ.π.

Εύρυμέδοντος.
Πάροδος τοϋ τέρματος τής όδοΰ Παραμυθίας, στο τέρμα τής όδοΰ Μ. ’Αλε

ξάνδρου.
Ό  Εύρυμέδων, ποταμός τής Μικρασίας (σήμερα Κιοπροϋ-Σοΰ), χύνεται στον 

κόλπο τής ’Αττάλειας. Κοντά σ’ αύτόν ό Κίμων νίκησε τούς Πέρσες τό 470 π.Χ. 
(Εύρυμέδων έλέγετο καί ’Αθηναίος στρατηγός τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, πού 
σκοτώθηκε τό 413 π.Χ. στήν προ των Συρακουσών ναυμαχίαν).

Εύρυνόμης.
Ά πό Βασσάνη 8 έως Αΐολέων, στο τέρμα τής Λεωφορ. γραμμής Φιλοππάπου.
Κατά τήν μυθολογίαν, ή Εύρυνόμη ήταν κόρη τοϋ Ώκεανοΰ καί τής Τηθύος, 

μητέρα δέ τών Τριών Χαρίτων (οδός μέ τήν ίδια ονομασίαύπάρχειστοΰΖωγράφου).
Εύρυσθέως.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 121, στοΰ Καμπα.
'Ο Εύρυσθεύς, έγγονος τοϋ Περσέως, κατά τήν μυθολογίαν, ήταν βασιληας 

τών Μυκηνών. Αύτός έπέβαλε στον υπήκοόν του 'Ηρακλή, τούς γνωστούς δέκα ή 
δώδεκα άθλους, τούς οποίους τελικά ό 'Ηρακλής έξετέλεσεν όλους. 'Ο Εύρυσθεύς, 
Ικστρατεύσας κατά τών ’Αθηνών, σκοτώθηκε πριν εΐσβάλη στήν ’Αττική, άπό τον 
πρωτότοκο γυιό τοϋ 'Ηρακλέους, "Υλλο ή κατ’ άλλους άπό τον άνηψιό του Ίόλαο. 
’Έτσι οί 'Ηρακλεΐδες εΐσήλθον, ελεύθερα πλέον, στήν Πελοπόννησο.

•  ( Συνεχίζεται)
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ΓΥΜΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
*Τπό Ύπαστυν. Β' κ. X  . ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

’Ακόυσα θόρυβο αύτοκινήτου προς τή μικρή πλατεία του Ξυλοθραύστη καί 
γύρισα πίσω. Τό τζιπ τοΰ Διευθυντοϋ ήταν σταματημένο εκεί. Έτρεξα γρήγορα 
καί μπαίνοντας μέσα εΐπα στον οδηγό να φύγη ολοταχώς προς τοΰ Έλευθερουδάκη, 
ένώ συγχρόνως εξήγησα στον Διευθυντή ότι κάπου εκεί κοντά θά βρισκόταν ό Νικο
λάου μέ τούς δύο άστυφύλακες καί τήν Κάτια....

Σ ’ ένα λεπτό συναντήσαμε τούς τρεις πρώτους μπροστά στο «Παλλάς» Τούς 
πήραμε στο τζίπ καί περιμέναμε λίγο γιά νά φτάση κι’ ή Κάτια, πού άνέβαινε λαχα
νιασμένη τήν Βουκουρεστίου. "Τστερα άπό τρία λεπτά τό τζίπ σταματούσε μπροστά 
στο μέγαρο τής Γενικής ’Ασφαλείας, ένώ ό άριθμός τών κρατουμένων γιά τον υπό
θεση τοΰ Βότσικα έφτανε τούς είκοσι ως εκείνη τή στιγμή......

** *
'Η  συνάντηση έκείνη μέ τον Διευθυντή στις τρεις τό πρωί, ήρθε νά προσθέση 

ενα άκόμα σκοτεινό σημείο γιά τήν δυνατότητα τής άνεύρεσης τών δύο γυναικών : 
τής Νάνσυ καί τής Ντόρας.

'Ως έκείνη τή στιγμή ύπελόγιζα οτι θά ευρισκα οπωσδήποτε τή Νάνσυ μέ τή 
Ντόρα στά Έξάρχεια ή στο Χολαργό. Μπορούσε άκόμα καί στο Βοτανικό, αν κι’ 
αύτό τό απόκλεια εντελώς. Είχα καί μερικούς φόβους ότι πιθανόν νά βρίσκωνται 
στο σπίτι τής Κοκκινιάς, άλλά ό Διευθυντής μοΰ είπε ότι ώς τις δύο καί σαράντα 
τό σπίτι εκείνο ήταν έντελώς έ'ρημο. Ύπελόγιζα όμως οτι έστω καί αν δέν τίς 
βρώ, πουθενά άπό εκεί πού ύπελόγιζα, πρωί θά έπεφταν στά χέρια μας όταν θά πήγαι
ναν ν’ άνεβοΰν στήν «Μασσαλιώτιδα» γιά νά μπαρκάρουν λαθραία.

Μέ άλλους λόγους, ύπελόγιζα ότι οπωσδήποτε οί δύο γυναίκες θά βρίσκονταν 
στήν ’Αθήνα ή στον Πειραιά ώς τό πρωί. Οί πληροφορίες όμως τού Διευθυντοϋ 
πρόσθεταν καί κάτι άλλο : Πρόσθεταν ότι τήν ώρα πού τό «Μασσαλιώτις» έμπαινε 
στον ’Ισθμό, κατά τίς δέκα τό βράδυ περίπου, ένα άτομο πήδησε σέ μιά βάρκα πού 
πλησίασε καί βγήκε στήν προκυμαία τής Κορίνθου. Τό άτομο έκεΐνο άκουγε στο 
όνομα.... «Πιέρ» ! ’Επί πλέον ό Διευθυντής μοΰ είπε ότι ένα φορτηγό αυτοκίνητο, 
γεμάτο μέ βαρέλια άπό βενζίνη, θά έπαιρνε κατά τίς πέντε τό πρωί τρία άτομα άπό 
τό Μοναστηράκι, γιά νά τά μεταφέρη στήν Κόρινθο. Θά ήταν τά άτομα έκεΐνα, ή 
μάλλον θά έ π ρ ε π ε νά ήταν, ένας άνδρας καί δυο γυναίκες. 'Ο άνδρας θά λεγόταν 
Σπόρος Λάβδας καί οί δύο γυναίκες Νάνσυ Κλάουζ καί Ντόρα Σώχου !... ’Από τήν 
Κόρινθο θά έπαιρναν τον «Πιέρ» στις έπτά καί τέταρτο καί θά έφευγαν γιά τήν 
Πάτρα.

Γινόταν φανερό πώς ό Σπόρος Λάβδας βρισκόταν σέ άριστη έπικοινωνία μέ 
τον αδελφό του Πέτρο Λάβδα. "Οτι ό Πέτρος Λάβδας, ό γνωστός στον υπόκοσμο 
τής Μασσαλίας ώς «Πιέρ», έρχόταν αυτοπροσώπως στήν 'Ελλάδα γιά νά ρυθμίση 
ώρισμένες λεπτομέρειες τής σπείρας πού δροϋσε εδώ καί γιά νά σώση τον άδελφό 
του, ό όποιος τον πληροφόρησε έγκαίρως ότι βρίσκεται στά δίχτυα μας. Τό νά δίνη 
ό «Πιέρ» τήν ίδια σημασία στον άδελφό του καί στις δύο γυναίκες, ένίσχυσε άκόμα 
τή γνώμη μας οτι ή Νάνσυ μέ τήν Ντόρα ήταν το κλειδί γιά τήν όλη υπόθεση τοΰ 
λαθρεμπορίου ναρκωτικών καί τού φόνου τού Θέμου Βότσικα.

Θά έφευγαν οί τρεις λοιπόν μέ τό φορτηγό αύτοκίνητο καί στις έπτά θά βρί
σκονταν στήν Κόρινθο. Στις έπτά καί τέταρτο θά έπαιρναν τον «Πιέρ» καί θά έφευ
γαν γιά τήν Πάτρα. Τό «Μασσαλιώτις», έξ άλλου, θά έφευγε άπό τον Πειραιά στις



282 Χαρ. Σταμάτη

έπτά τό πρωί χωρίς νά πάρη επιβάτες. Θά έφτανε στις τρεις τό άπόγευμα περίπου 
στην Πάτρα καί θά παρελάμβανε κατά τις οχτώ τούς τρεις λαθρεπιβάτες γιά ν’
άποπλεύση στη συνέχεια γιά Μασσαλία.

"Ολες αυτές οί πληροφορίες γιά τό σατανικό σχέδιο του «Πιέρ» ήταν άπόλυτα 
θετικές καί εξακριβωμένες. Οί δύο άνθρωποι τής «Μασσαλιώτιδας» ήταν σέ θέση 
νά γνωρίζουν άριστα πολλά μυστικά καί λεπτομέρειες σχετικά μέ τον «Πιέρ» καί 
την άποστολή του σκάφους. Καί σάν παληοί γνώριμοι τοϋ ’Αστυνόμου Βέλιου φρόν
τισαν νά τον κατατοπίσουν γιά όλα όσα έγνώριζαν μέ κάθε λεπτομέρεια.

Έ π ί πλέον, ή έρευνα τοϋ ’Αστυνόμου δέν άπέβηκε άκαρπη. ’Οχτώ κιλά ηρωί
νης καί άρκετό άκατέργαστο οπιο βρέθηκαν σέ διάφορες μυστικές κρύπτες τοϋ 
πλοίου, καθώς καί άρκετές ένέσεις μορφίνης. ’Εκείνο πού μάς έκανε νά έκπλαγοΰμε 
είναι τό ότι ολο αύτό τό εμπόρευμα τοϋ ολέθρου δέν προοριζόταν γιά την Ελλάδα 
άλλά γιά τήν Μασσαλία. 'Ο «Πιέρ» φαίνεται νά είχε άντιληφθή πώς ή σπείρα του 
στην Ελλάδα βρισκόταν σέ διάλυση καί θεώρησε περιττό νά διακινδυνεύση τό πολύ
τιμο γι’ αυτόν εμπόρευμα, σέ άνάξια χέρια...

"Οπως καί νάναι , ό «Πιέρ» είχε διακινδυνεύσει τή ζωή του μέ το νά έρθη 
στην Ελλάδα γιά νά σώση τον άδελφό του καί δύο έξέχοντα μέλη τής σπείρας του. 
Γιά τά ύπόλοιπα μέλη δέν τον ένοιαζε καί τόσο. Μόνον πού άγνοοΰσε, όπως ήταν 
φυσικό άλλωστε, τήν σύλληψη τοϋ άδερφοΰ του καί τό ότι ή «Μασσαλιώτις» γιά- 
πολύν καιρό δέν θά έβγαινε άπό τό Πειραϊκό λιμάνι. 'Ως προς τή σύλληψη ήταν 
φυ'σικό νά μή γνωρίζη ότι ό άδελφός του έπεφτε στά χέρια μας τόσο ήρωικά σέ μιά 
άπόμερη γειτονιά τής Καλλιθέας, δύο ώρες άπ’ τή στιγμή πού τό «Μασσαλιώτις» 
άγκυροβόλησε στο λιμάνι. "Οσο γιά τό πλοίο πού δέν θάβγαινε άπ’ τό λιμάνι, γιά 
πολύν καιρό, ήταν πάλι φυσικό νά άγνοή ότι ή έρευνα έγινε μέ τόση μαεστρία καί 
τόση μυστικότητα ώστε κανείς νά μήν πάρη άπό τό πλήρωμα καί τήν παραμικρή 
έστω είδηση. Κανένας, έκτος άπό τά δύο άτομα τοϋ ’Αστυνόμου ! Αύτούς τούς 
δύο περίφημους πράκτορες τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, πού πολύ δίκαια παρασημο- 
φορήθηκαν άργότερα άπό τήν Κυβέρνηση, διά τήν συμβολή τους στον άγώνα κατά 
τών ναρκωτικών.

Ή  έρευνα τοϋ ’Αστυνόμου λοιπόν έγινε τόσο μυστικά μέ τήν πολύτιμη συνερ
γασία τών δύο πρακτόρων ώστε κανείς δέν κατάλαβε τό παραμικρό γιά νά είδοποιήση 
τον κυβερνήτη τοϋ σκάφους. Έ ξ άλλου ό «Πιέρ» άγνοοΰσε, όπως είπα, καί τή σύλ
ληψη τοϋ άδερφοΰ του. Ή ταν επόμενο συνεπώς, υστέρα άπό αύτά, ό «Πιέρ» νά 
προχωρή ήσυχος στήν εκτέλεση τοϋ σχεδίου διαφυγής τών τριών άτόμων, όπως τό 
είχε καταστρώσει, καί σχεδιάζοντας ποιος ξέρει ποΰ τήν έγκατάσταση καί τήν 
έκ νέου δράση τοϋ Σ. Λάβδα, τής Ντόρας Σώχου καί τής Νάνσυ Κλάουζ.

Θά είναι περιττό νά προσθέσω ότι άπό τή στιγμή πού ό ’Αστυνόμος έτηλε- 
φώνησε άπό τον Πειραιά όλα αύτά στον Διευθυντή, έγιναν άνάλογα σήματα σέ 
όλους τούς σταθμούς Χωροφυλακής πού βρίσκονται στο μεταξύ ’Αθηνών καί Κόριν
θου. Θά ήταν γελοίο νά μείνουμε ήσυχοι καί νά περιμένουμε ότι οί δύο γυναίκες θά 
έφευγαν οπωσδήποτε μέ τό φορτηγό άπό τό Μοναστηράκι καί μάλιστα στις πέντε 
ή ώρα τό πρωί. Γιατί νά μήν υποθέσουμε τόσα καί τόσα άλλα πράγματα πού μπο
ρούσαν νά συμβοϋν ; Θά ήταν καταστροφή τό νά παίρνουμε όλες τις πληροφορίες ώς 
άπόλυτες καί θετικές καί νά μή βασανίζουμε τό κάθε τί ώς πιθανό ή άπίθανο, ώς
άτοπο ή ώς ένδεχόμενο, ώς κατορθωτό ή άκατόρθωτο......

*
~  * *’Εκείνο πού μάς βασάνιζε, άκόμα καί υστέρα άπό τις πληροφορίες αύτές, 

ήταν ό ρόλος τής Ντόρας στήν όλη ύπόθεση. Τί ρόλο έπαιζε αύτό ή κοπέλλα ; Ή ταν 
πραγματικά μέλος τής σπείρας καί μάλιστα τής άξίας πού τής έδινε ό «Πιέρ» ή 
ήταν ή αθώα όμορφη γυναίκα πού ήθελε νά μάς βοηθήση, νοιώθοντας μιά απέραντη
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ευγνωμοσύνη για το δτι της έσωσα τή ζωή εκείνο το βράδυ ; Μά πάλι, άν ήταν 
άθωα τί ήθελε στο «Πίγκαλς» μέ τούς άνθρώπους τής σπείρας ; Καί γιατί έφευγε 
μέ τή Νάνσυ για τή Μασσαλία ;

Είναι ωραίο πράγμα νά βρίσκεσαι λίγο πιο κάτω άπό έκεϊ πού θά μπορέσης 
νά δής μέ δλη σου τήν άνεση άν έκεΐνα πού ύποθέτεις είναι σωστά ή δχι. Σέ πιάνει 
μιά γλυκειά άναμονή δταν άντιλαμβάνεσαι δτι σέ λίγο θά μπορέσης νά σταθμίσης 
τις προβλέψεις πού έκανες ώς τότε, σχετικά μέ κάποιο ζήτημα πού δόθηκες ολό
κληρος.

’Έτσι καί γώ, τή στιγμή πού άφηνα τήν ’Ασφάλεια πηγαίνοντας γιά τά δύο 
σπίτια της όδοϋ Β., στά Έξάρχεία, ένοιωθα δτι σέ λίγο θά έβλεπα άν δλα έκεΐνα 
πού υπέθετα ώς τότε θά έβγαιναν δπως τά είχα προβλέψει ή δχι. Ή  ώρα ήταν 
τρεις καί είκοσι κι’ ό Διευθυντής μέ άφησε γιά νά πάη στο Χολαργό. Στή συνέχεια 
θά πήγαινε στον Βοτανικό, άν φυσικά δέν ευρισκε τίποτα στο Χολαργό, καί θά 
έπαιρνα νέα του στις τέσσερις καί δέκα, τηλεφωνώντας στήν ’Ασφάλεια. Το ίδιο 
ίσχυε καί γιά μένα. Θά έπρεπε ώς τις τέσσερες καί δέκα νά τηλεφωνήσω στήν ’Ασφά
λεια, άναφέροντας δ,τι θά είχα ώς τότε, οπότε καί θά έπαιρνα νέες εντολές άπό τον 
Διευθυντή.

Ό  ’Αστυνόμος Βέλιος δέν είχε φανή πουθενά ώς' έκείνη τήν ώρα. ’Αλλά οΰτε 
καί άλλο τηλεφώνημα πήραμε, έκτος άπο τό πρώτο πού μάς έκανε γνωστό τήν άνα- 
κάλυψη τής ήρω'ινης, τό σχέδιο γιά τή δραπέτευση των δύο γυναικών καί τήν άπο- 
βίβαση του «Πιέρ» στήν Κόρινθο.

'Η  οδός Β... στά Έξάρχεία ήταν άνηφορική καί χωρίς άσφαλτο. 'Ένας ορμη
τικός χείμαρρος άπό θολά νερά τής νεροποντής, ανάμικτος μέ πέτρες, κατρακυλούσε 
τή στιγμή πού έφθασα έκεϊ μέ τό Γεωργίου, τό Γρίβα, τό Γιαννόπουλο καί τον 
Κότσυφα. Φώς δέν υπήρχε στο δρόμο καί τά πάντα έκεϊ ήσύχαζαν σ’ ένα μακάριο 
πρωινό ύπνο.

Τό σπίτι τού άριθμοΰ 12 ήταν θεοσκότεινο. 'Ένας μεθυσμένος βρισκόταν κάτω 
άπό τό μικρό υπόστεγο καί λίγο δεξιά άπό τήν κυρία είσοδο. Θά ήταν σαράντα χρό
νων περίπου καί κυλιόταν στο βρεγμένο χώμα μουγκρίζοντας. Πλησίασα καί τού 
έρριξα τό φώς τού φανού μου στο πρόσωπο. Μύριζε άπό ούζο καί φαινόταν νά ύπο- 
φέρη πολύ.

Ξαφνικά έγινε κάτι πού δέν τό περίμενα. 'Ο Γεωγίου άρπαξε τον μεθυσμένο 
άπό τό γιακά καί τού κατάφερε ένα δυνατό χτύπημα. ’Απόρησα, κι’ έτοιμάσθηκα 
νά έπιπλήξω τον άρχιφύλακα, πιάνοντας τό χέρι του. Μ’ έκανε δμως νά ήρεμήσω 
άμέσως άκούγοντας νά λέη άγρια στον μεθυσμένο.

—Γιατί χτύπησες τό κουδούνι δταν μάς είδες στή γωνιά;
’Εκείνος δέν άπάντησε. Συνέχισε νά βγάζη φωνές πόνου καί νά στριφογυρίζη

στο χώμα.
Πήγα στήν πόρτα καί δοκίμασα νά τήν άνοίξω. Μά δχι. ~Ηταν κλεισμένη 

άπό μέσα.
—’Άφησέ τον Γεωργίου, είπα στον άρχιφύλακα. Πάρε τό Γιαννόπουλο καί 

πήγαινε γρήγορα στον άριθμό 28. Προσπάθησε νά δής δ,τι μπορείς ώσπου νά φθάσω.
'Ο άρχιφύλακας μέ τον Γιαννόπουλο έφυγαν. "Αρπαξα τον μεθυσμένο άπό τό 

χέρι καί τον έσυρα κοντά στήν πόρτα.
—"Ανοιξέ την γρήγορα τού είπα. Καί σήκω έπάνω άμέσως! Άκοΰς;
'Ο μεθυσμένος, σηκώθηκε. Έσιαξε τά ρούχα του καί έβγαλε ένα κλειδί. Τό 

έβαλε στήν πόρτα καί κείνη άνοιξε άμέσως.
(Συνεχίζεται)



ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
12ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙ 
Κατάστασις τής 31ης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΑΝΕΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ 
Μεΐον άποσβέσεις

6.895.123,35
445.400,75

2.445.853,10
1.005.000 —

247.095—  757.905 —
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΤΗ 
Μεΐον αποσβέσεις 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

70.183 —
59.047,50 11.135,50

2.625 —

13.962.397 — 
24.520.444,70

ΕΣΟΔΑ
ΔΙΑ Χ ΕΙΡΙΣΙΣ  ΟΙΚΟΝΟ 

’Από 1ης ’ Ιανουάριου μέ

I. ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
1. Τακτικαί

2.798.643,60

298.830,90

129.612 —

9.354,60
β) » » » συμβουλίων καί έπιτροπών 33.209,90
γ) » » άμοιβών νόμου «περί λαθρεμπορίου» 27.703,60
8) » » δικαιωμάτων έκτελέσεως ποινικών

δικογράφων 2.554,80
ε) Κράτησις έπί άμοιβών δι’ έκτέλεσιν ειδικής

υπηρεσίας 170.338,40
II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
α) ’Εκ τής διαθέσεως ’Αστυνομικού ’Ενσήμου 
β ) Έ κ  δικαιωμάτων σφραγίσεως μέτρων καί σταθμών 
γ) Έ κ  δωρεών
8) Έ ξ άπομενόντων κλασματικών υπολοίπων έκ 

τών αποδόσεων έπί τών αμοιβαίων στοιχη
μάτων Ίπποδρόμου

ε) Έ κ  παραβολών θεάτρων καί κινηματογράφων
III. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
IV. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
α) Τόκοι καταθέσεως 8ψεως παρά τή Τραπέζη Ελλάδος 
β ) » βεβαιουμένων έσόδων τοκοχρεωλυτικώς έξοφλουμένων
γ) » τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων 
8 ) Ενοίκια διαμερισμάτων

α) Έ κ  κρατήσέως 2% έπί τοϋ λαμβανομένου 
παρ’ έκάστου μετόχου μηνιαίου βασικού μι
σθού (οργανικού)

β ) Έ ξ ήμίσεος βασικού μισθού παρ’ έκάστου 
μετόχου

γ) Έ κ  διαφοράς μισθού ένός μηνός συνεπεία 
προαγωγής, άπονομής μισθοϋ άνωτέρου βα
θμού ή οικονομικής διαβαθμίσεως τοϋ με
τόχου

2. Είδικαί
α) Κράτησις έπί άποζημιώσεως έκτος έδρας

3.227.086,50

243.161,30

2.905.445 — 
402.852,20 

8.411,45

1.635.684,70 
50.700 —

173.964,10

164.279,80 
135.000 —

3.470.247,80

5.003.093,35

19.612,20
473.243,80

8.966.197,15

Ό  Διευθυντής 
Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ

Έ ν Άθήναις τή 31 
Ό  Πρό 

Θ. ΡΑΚΙΝ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1961
Δεκεμβρίου 1961 ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΗΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

10.285.863,20 
147.795,40 

13.962.397 — 
124.389,10

24.520,444,70

ΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1961
χρι 31ης Δεκεμβρίου 1961 ΠΑΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΔΛΠΑΝΑΙ

I. ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
α) Χορήγησις έφ’ άπαξ βοηθήματος εις 182 δια-

γραφέντας μετόχους 7.934.956 —
β) Επιστροφή κρατήσεων εις 18 διαγραφέντας

μετόχους μή δικαιουμένους βοηθήματος 45.616,50
II. ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
α) Άποζημίωσις μή άστυν. μελών διοικητ. συμβουλίου 6.375 —
β) Μισθοδοσία νομικού συμβούλου καί προσωπικού 14.400 —
γ) Άποζημίωσις καθαρ/ας κατ’ ίσομ. μετά τοϋ Κλάδου 'Υγείας 9.971,90
δ) Διά τήν προμήθειαν γραφικής ύλης κ.τ.τ. 140—-
ε) Ένοίκιον κατ’ ίσομοιρίαν μετά τοϋ Κλάδου 'Υγείας 48.720 —
στ) Διά τήν προμήθειαν έντύπων—βιβλίων κ.τ.τ. 2.030 —
ζ) Κοινόχρηστα κατ’ ίσομοιρίαν μετά τοϋ Κλάδου 'Υγείας 5.521 —
η) Διά συνδρομάς Έφημερίδος Κυβερνήσεως 1.368 —
θ) ’Ηλεκτρικόν ρεϋμα κατ’ ίσομ. μετά τοϋ Κλάδου 'Υγείας 1.781,05
ι) Διάφορα έξοδα —
ια) Τηλεφωνικά τέλη 2.091,80
III. ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
α) Συντήρησις άκινήτου 1.498 —
β) Μισθοδοσία προσωπικού άκινήτου 1.708,25
γ) Φωτισμός άκινήτου
δ) Θέρμανσις ' 1.588,75
ε) Συντήρησις άνελκυστήρος άκινήτου —
στ) Καθαριότης άκινήτου 0,05
ζ) "Υδρευσις —
η) ’Οργανισμός Γεωργικών ’Ασφαλίσεων 7.596-—
θ) Φορολογικαί υποχρεώσεις άκινήτου . 65.930 —
IV. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
V. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
VI. ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ 

Ένίσχυσις ’Αστυνομικού Νοσοκομείου
VII. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΑΙ
VIII. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1961

7.980.572,50

92.398,75

75.143,55

26.010 — 
6.565,60 

500.199,70

285.307,05

8.966.197,15

Δεκεμβρίου 1961
εδρος
ΤΖΗΣ

Ό  Λογιστής 
Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ



ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τράπεζα της Ελλάδος 
’Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Ύπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας 
Νομαρχία Άχαΐας 
Νομαρχία Κέρκυρας
Επικουρικόν Ταμεϊον 'Υπαλλήλων Άστυνομιι 
Χρεωστικοί λογαριασμοί
Δικαιολογητικά περιθάλψεως υπό έκκαθάρισιν 
’Έπιπλα καί σκεύη

ΕΣΟΔΑ

I. ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
α) Κρατήσεις των έν ένεργεία υπαλλήλων 

’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Κερκύρας

β) Κρατήσεις τών συνταξιούχων 
’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Κερκύρας

II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
Δωρεά Φαρμακευτικού Συλλόγου Κερκύρας

III. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Τόκοι Τραπεζών

IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

1.639.073,20
757.607,40
191.638,15
100.903,95

7.195,45
Πόλεων 124.389,10

124.000,25 
2.203.541,05 

85.528 —
5.233.876,55

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

3.981.367,75
3.254.372,35

2.421.952,50
582.744,50
158.508,10

91.166,90
726.995,75

569.340,25
95.328,80
23.793,50
38.533,20

3.868 —

85.467,80

4.070.703,55

Ό  Διευθυντής 
Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Έν Άθήναις τη 31 
'Ο Πρό 

Θ. ΡΑΚΙΝ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
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4.291.402,20 
633.429,25

' Υποχρεώσεις 
Άποσβεσθέντα έπιπλα

Κεφάλαιον μέχρι 31-12-1960 
Πλεόνασμα χρήσεως 1961

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1961»

I. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΕΡΙΘΛΛΤΙΣ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
1. Δαπάνη φυσιολογικού τοκετού

έξωνοσοκομειακής καί φαρμ. περιθάλψεως 
νοσηλείας εις Δημόσια Νοσηλ. 'Ιδρύματα 
νοσηλείας εις Ψυχιατρεία—Άντικαρκ. κ.λ.π. 
νοσηλείας εις Νοσηλ. 'Ιδρύματα Ι.Δ.Α.Π 
νοσηλείας εις ίδιωτικάς Ελινικάς 
άγορας ορθοπεδικών ειδών 
οδοντιατρικής θεραπευτικής περιθάλψεως 
μελών οικογενειών συνταξιούχων 
νοσηλείας έν τω εξωτερική

2. »
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »

10. »

90.157,40 
1.569.376,50 

97.051,25 
38.387,70 

361.719,70 
369.663,50 

2.069 — 
9.191,50 

460.760,65 
568 —

II. ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1. Άποζημίωσις μελών διοικητικού συμβουλίου 6.625 —
2. Άποζημίωσις καθαρίστριας 10.071,90
3. Κοινόχρηστα ήτοι : μισθοδοσία θυρωροϋ-ήλεκτρικόν ρεϋμα-

ίξοδα καθαριότητος-άνελκυστήρ-θέρμανσις κ.λ.π. 15.775,05
4. Γραφική ύλη 12.312,50
5. Έντυπα-βιβλία-σφραγϊδες 17.684 —
6. Διάφορα έξοδα 7.945,90
7. Τηλεφωνικά καί ταχυδρομικά τέλη 25.000,55
8. Συνδρομαΐ εφημερίδων 80 —-
9. Έξοδα Παραρτήματος Πατρών 2.268,70

10. Έξοδα Παραρτήματος Κερκύρας 1.853,70
11. ’Αστυνομικόν Νοσοκομεϊον 232.584,50
12. Ένοίκιον οικήματος Γ” Σεπτεμβρίου 13 97.440 —

III. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

IV. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

4.924.831,45
295.038,40

14.006,70

5.233.876,55

ΕΞΟΔΑ

2.998.845,20

429.641,80

8.687,30

633.429,25

4.070.703,55

Δεκεμβρίου 1961
εδρος
ΤΖΗΣ

'Ο Λογιστής 
Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ



ΕΙΔΗΣΕΙΣ <& ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν έκ του ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Στι- 
βακτάκης Μιχαήλ, Τσιάκας Γεώργιος καί Γρυλλάκης Σταύρος.

—Άπελύθη τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό Άστυφύλαξ 
κ. Κουβεδάκης ’Αθανάσιος.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ εγκυκλίου διαταγής τού 'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης, άπενεμήθη 
τό ’Αναμνηστικόν Μετάλλιον ’Εθνικής ’Αντιστάσεως εις τον ’Αστυφύλακα κ. Δρα- 
κάκην Μάρκον.

—Διά διαταγής του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων έξέφρασε την 
πλήρη ευαρέσκειάν του εις τούς άθλητάς άστυνομικούς υπαλλήλους : Άρχιφύλακα 
κ. Πριονάν Διονύσιον καί ’Αστυφύλακας: κ.κ. Σταυρόπουλον Σπυρίδωνα, Κουμουν- 
δούρον Δημήτριον, Τριανταφύλλου Νικόλαον, Μαρκολέφαν Βασίλειον, Τζέκαν Σπυ
ρίδωνα, Λευτεριώτην Ήλίαν, Τσιγκρέλην Νικόλαον, Τζιγκουνάκην Μιχαήλ, Άθα- 
νάσαρον Θεόδωρον καί Λαζαρίδην Ίωάννην, διότι οδτοι, ώς μέλη τής ’Αστυνομικής 
'Ομάδος Πετοσφαίρας (Βόλλεϋ-Μπώλλ), ήτις συμμετέσχεν άπό 22-26/1/62 τού 
διεξαχθέντος πρωταθλήματος ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων’Ασφαλείας διά τής 
φιλοτίμου προσπάθειας των καί τής εξαίρετου αγωνιστικής των διαθέσεως κατώρ- 
θωσαν νά νικήσουν τάς ομάδας τού Στρατού, Ναυτικού, ’Αεροπορίας, Χωροφυλακής 
καί Λιμενικού Σώματος καί νά άναδείξουν τήν ’Αστυνομικήν .'Ομάδα Πρωταθλήτριαν 
Ελλάδος περιόδου 1961-1962, έπιτυχία, ήτις εϊχε γενικωτέραν ευμενή άντανάκλασιν 
επί τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Δι’ έτέρας διαταγής του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας άπένειμεν έπαινον 
εις τον άθλητήν άστυφύλακα κ. Μισημέρτζην Γεώργιον, διότι οδτος τήν 14-2-1962 
εις τό άεροδρόμιον Τατοΐου, ένθα διεξήχθη τό άγώνισμα τού «’Ανωμάλου Δρόμου» 
επί άποστάσεως 6.000 μέτρων διά τό πρωτάθλημα ’Ενόπλων Δυνάμεων—Σωμάτων 
’Ασφαλείας 1962 καί εις δ συμμετέσχεν ώς μέλος τής άθλητικής όμάδος τού ’Αστυ
νομικού Σώματος, έπέτυχε τήν πρώτην ατομικήν νίκην εις τό άγώνισμα τούτο, επι
βληθείς των μετ’ αύτοΰ συναγωνισθέντων 220 άθλητών Στρατού, Ναυτικού, ’Αερο
πορίας, Χωροφυλακής καί Λιμενικού Σώματος, άποσπάσας διά τήν νίκην του ταύ- 
την τά συγχαρητήρια των παρισταμένων άνωτάτων άξιωματικών των ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί τά εύμενέστατα σχόλια των πολυπληθών θεατών.

** *
ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

Ό  Δήμαρχος Κηφισίας κ. Γ. Τριανταφύλλης, τήν 12-2-1962, άπέστειλεν επι
στολήν, άναφερομένην εις τό έργον τού Περιοδικού μας, τήν οποίαν καί δημοσιεύομεν 
κατωτέρω :

«Λαμβάνω άπό μακροΰ χρόνου τό Περιοδικόν σας τό όποιον ' έ χ ε τ ε  τήν καλω- 
σύνην νά μοΰ άποστέλλετε τακτικά καί δεν σας ηύχαρίστησα έως τώρα διότι ήθελα 
νά έχω μορφώσει πλήρη άντίληψιν διά τήν άξίαν του.

"Ηδη είμαι υποχρεωμένος νά σάς γράψω όχι απλώς «ευχαριστώ», άλλά ένα με
γάλο «εδγε» διά τό κατά πάντα τέλειον αύτό Περιοδικόν πού διαβάζεται μέ έξαιρετική 
εύχαρίστησι, περιέχει ένδιαφέρουσαν ύλην διά πάντα στοιχειωδώς ενδιαφερόμενον 
διά τήν κοινωνικήν μας ζωήν καί συντελεί όχι μόνον στή συμπληρωματική έπαγγελ- 
ματική κατάρτισι τών στελεχών σας, άλλά καί εις τήν έκτίμησιν τών μόχθων καί 
τών προσπαθειών τών άστυνομικών.

Εδγε καί πάλιν διότι ξεπεράσατε τήν ρουτίνα».
Μέ έκτίμησιν 

Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ
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