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Ό άνθρωπος μέσα στον δχλο.
’Οχλοκρατικά παραδείγματα.
Περιπτώσεις πολιτικών συγκεντρώσεων.
Ό τύπος και ή αστυνομία.
*

* *
1 . Ό άνθρωπος μέσα στόν δ χ λ ο .
Ό άνθρωπος δταν σκέπτεται, κινήται καί ένεργή μόνος του καταλήγει σέ πρά
ξεις τελείως διαφορετικές άπό εκείνες πού κάνει όταν τις άποφασίζη άπό κοινοΰ
μέ άλλους άνθρώπους.
Ή ψυχολογία δηλ. τοΰ άνθρώπου, δταν είναι μονάχος του, είναι συνήθως
άντίθετη προς τήν ψυχολογία του ίδιου, δταν ενεργή ομαδικά.
Καί ή ιδιορρυθμία άκριβώς αυτή τής ψυχολογίας είναι εκείνη, πού κατευθύνει
τον ίδιο άνθρωπο σέ πράξεις τις όποιες συχνά μετά τήν έκτέλεσί τους δέν αναγνω
ρίζει δτι έγιναν άπο αύτόν, γιατί μέσα στο άνώνυμο πλήθος, χάνει τελείως τήν
προσωπικότητά του καί τήν αύτοκυριαρχία του.
Αύτή τήν ψυχολογία, τήν ομαδική, δπως λέγεται, πρέπει νά τήν γνωρίζουν
πολύ καλά οί άστυνομικοί έπειδή έχει μεγάλη σημασία γιά τον τρόπον τής συμπε
ριφοράς τους, τής υπηρεσιακής, σέ περίπτωσι πού θά παραστή άνάγκη νά ενεργή
σουν κάτι καί τής άτομικής, δταν δηλ. θά εύρεθοΰν καί αυτοί μέσα στο πλήθος.
2 . Π αραδείγματα οχλοκρατικά.
’Αλλ’ ας άναφέρουμε μερικά παραδείγματα πραγματικά, γιά νά νοιώσουμε
καλύτερα το ζήτημα αύτο τής ψυχολογίας τοΰ όχλου.
"Ας θυμηθούμε λοιπόν τις διάφορες έξαλλες κομμουνιστικές διαδηλώσεις πού
έγιναν στήν ’Αθήνα μετά τήν άποχώρησι των Γερμανών άπό τήν Ελλάδα κατά
τον ’Οκτώβριο τού 1944.
"Ολοι βλέπαμε τότε νά παίρνουν μέρος σέ πολλές άπό αυτές, άνθρωποι, πού
τούς γνωρίζαμε λογικούς, μετρημένους, νοικοκυραίους, οΐ οποίοι άνακατωμένοι στο
άνώνυμο καί άλογο πλήθος, παρελογίζοντο σέ τέτοιο βαθμό πού δέν ήταν δυνατό
νά τούς άναγνωρίση κανείς. Ούτε ή θέση τους στήν κοινωνία, ούτε ή λογική τους
συγκρότησις, ούτε ή έπιστημονική τους μόρφωσις, ούτε τίποτε άπολύτως τούς
εμπόδιζε νά έκδηλώνωνται δημοσία κατά τρόπο άνώμαλο, έτσι, πού παρουσιάζοντο
ή ώς φρενοβλαβείς ή ώς μανιακοί, γιατί έκραύγαζον καί ζητούσαν πράγματα παρά-
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λογά καί μέ την εν γένει συμπεριφορά τους προκαλούσαν τον οίκτο γιά τό κατάντημά
τους εκείνο.
Καί δμως αυτοί οΐ τόσο σώφρονες στην ιδιωτική τους ζωή, αύτοί πού ποτέ
δεν προσέβαλαν κανένα καί έσέβοντο τούς πάντας καί τά πάντα, μέσα στο άνώνυμο
πλήθος μετεμορφώνοντο σέ πιερρότους, σέ μεγάφωνα άλλοπρόσαλλα, σέ σαλτιμ
πάγκους καί αργότερα σέ εγκληματίες, σέ ληστάς, δολοφόνους καί σέ δ,τι μπορεί
νά φαντασθή κανείς.
Σέ μια τέτοια περίπτωσι τί μπορούσε νά κάνη ή άστυνομία ; ’Ή καί πιο περιωρισμένα, -τί θά μπορούσε νά κάνη ένας αστυφύλακας ;
Αύτές είναι οί πιο δύσκολες στιγμές γιά τούς ’Αστυνομικούς. Δέν έχουν νά
άντιμετωπίσουν ένα κακοποιό μεμονωμένα, έχουν μπροστά τους ένα πλήθος μανια
σμένο, στο όποιο δλοι γίνονται κακοποιοί, γιατί είναι άγνωστοι,, γιατί φορούν την
μάσκα τής ανωνυμίας.
Σ τις καταστάσεις αύτές πού παίρνουν συνήθως μορφή έπαναστατική, τό
γενικό πρόσταγμα έχει ή υπεύθυνη κυβέρνησις, πού δίνει καί πρέπει νά δίνη τις
κατευθύνσεις καί τις διαταγές. ’Αλλά καί ή πρωτοβουλία των οργάνων τής ’Αστυ
νομίας είναι άπαραίτητη. Μιά ψυχολογημένη ενέργεια μπορεί νά προλάβη πολλά
εγκλήματα πού τό πλήθος θά έκανε, καί άντίθετα άψυχολόγητη ενέργεια τής ’Αστυ
νομίας είναι ενδεχόμενο νά έξωθήση σέ τρομερές πράξεις.
Μά, άν οί κατώτεροι αστυνομικοί δέν έχουν την ικανότητα καί την εύστροφία
νά ενεργήσουν στις περιπτώσεις αύτές, καλύτερα είναι νά μή κάνουν τίποτε, αλλά
νά καταφεύγουν στούς προϊσταμένους των, πού θά είναι δυνατόν νά ένεργήσουν κατά
τό συμφερώτερο τρόπο γιά την τάξι καί την άσφάλεια.
Στην ιστορία τής Γαλλικής Έπαναστάσεως άναφέρεται τό έξής περιστατικό.
Οί επαναστάτες είχαν πιάσει ένα πάστορα, ένα παππα δηλαδή, καί πήγαιναν νά τον
κρεμάσουν σ’ ένα φανοστάτη. 'Ο πάστορας, δταν έφθασε στον τόπο τού άπαγχονισμού, κοίταξε τό άναμμένο φανάρι καί ρώτησε μέ άφέλεια καί ψυχραιμία τούς δη
μίους του’ «δέν μοΰ λέτε βρε παιδιά δταν μέ κρεμάσετε στο φανοστάτη θά φέγγη
πιο καλά τό φανάρι ; ». Αύτό τό τραγικό άστεϊο έκαμε τον όχλο νά ξεσπάση σέ
γέλοια καί δλοι φώναξαν «άφήστε τον παππα». ’Έ τσ ι μέ μιά ψυχολογημένη έρώτηση
πού έκανε τον όχλο νά εύθυμήση γλύτωσε τή ζωή του ό παπάς. Γενικά μάλιστα
μπορούμε νά πούμε πώς ή πρόκλησις εύθυμης ατμόσφαιρας σέ ώρισμένες τραγικές
περιπτώσεις , φέρνει άποτέλεσμα εύχάριστο.
’Έ χω ύπ’ όψι μου καί μιά ειδική καί πιό άπλή περίπτωσι. ’Ήμουν μιά μέρα
σ’ ένα ’Αθηναϊκό κινηματογράφο. Τό πρόγραμμα έγραφε δτι θά έπροβάλετο πρώτα
ταινία επικαίρων (ζουρνάλ) καί κατόπιν τό έργο. ’Αλλά έπειδή ήταν Κυριακή
ό διευθυντής τού κινηματογράφου γιά νά κερδίση χρόνο καί χρήματα, παρέλειψε
τά έπίκαιρα καί έπαιζε τό έργο μόνον. Κατά τήν άλλαγή δμως τής παραστάσεως
πολλοί θεαταί περίμεναν γιά νά ίδούν τά επίκαιρα, στήν άρχή τής επομένης παρα
στάσεως, δπως έγραφε τό πρόγραμμα. "Οταν δμως είδαν δτι άρχισε άμέσως ή προ
βολή τού έργου, χωρίς νά προηγηθή ταινία έπικαίρων, έφώναξαν μερικοί «ζουρνάλ»,
«ζουρνάλ». 'Ο μηχανικός όμως συνέχιζε τό έργο. Οί φωνές ξέσπασαν δυνατώτερα
«ζουρνάλ», «ζουρνάλ» καί άρχισαν τά χειροκροτήματα διαμαρτυρίας καί τά ποδο
κροτήματα. 'Ο διευθυντής τού κινηματογράφου χωρίς νά διακόψη τήν προβολή
τού έργου φώναξε στήν α’ίθουσα «δέν έχει σήμερα ζουρνάλ». ’Αμέσως δμως δλοι
οί θεαταί, σά νά έδόθη τό σύνθημα, σηκώθηκαν όρθιοι καί φώναζαν «τό πρόγραμμα
λέει ζουρνάλ- είστε απατεώνες, ζουρνάλ, φως».
’Έτρεξε τότε ένας άστυφύλακας τής υπηρεσίας πού θέλησε καί αυτός νά ήσυχάση τούς θεατάς λέγοντας δτι δέν έχει ζουρνάλ, άλλά άκούσθηκαν φωνές «θά τά σπά
σουμε δλα, θά βάλη ζουρνάλ».

Ή ψυχολογία τοϋ όχλου
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~Ηταν φανερό πλέον δτι δεν έχρειάζοντο παρά ολίγα δευτερόλεπτα γιά να μεταβληθή τό θέατρο σέ ερείπια καί τοϋτο γιατί τό πλήθος, οί θεαταί δηλαδή, έθεώρησαν ομαδικά άπάτη την άρνησι τοϋ διευθυντοϋ τοϋ κινηματογράφου νά συμμορφωθή προς τό πρόγραμμά του καί ένεργοϋσαν πλέον σάν ένας άνθρωπος γιά νά ικα
νοποιηθούν στην άξίωσί τους πού τήν θεωρούσαν δίκαιη.
Στην κατάστασι αύτή έπενέβη ένας άξιωματικός τής ’Αστυνομίας, ό όποιος
μέ ψυχολογημένη άμεση ένέργεια πρόλαβε πολλά δυστυχήματα γιατί ό πανικός
άρχισε νά καταλαμβάνη τούς θεατάς, ιδίως τις γυναίκες καί τά παιδιά πού άρχι
σαν νά τρέχουν προς τις πόρτες. Ό άξιωματικός αυτός άνέβηκε πάνω σ' ένα κάθι
σμα καί φώναξε δυνατά «ήσυχάστε, θά διατάξω νά παίξη ζουρνάλ». Αύτό ικανο
ποίησε άπόλυτα τον εγωισμό των θεατών πού κάθισαν κάτω καί περίμεναν τό
ζουρνάλ.
’Αμέσως ό αστυνόμος βρήκε τον διευθυντή τοϋ κινηματογράφου, ό όποιος
έξακολουθοΰσε νά λέγη δτι δεν έχει ζουρνάλ καί τού τόνισε δτι αν δεν προβάλη ένα
όποιοδήποτε ζουρνάλ δεν τού έγγυάτάι γιά τό θέατρό του καί επί πλέον θά φέρη
σοβαροτάτη ευθύνη γιά δ,τι θά συμβή. ’Έ τσ ι ό διευθυντής αυτός βρήκε πρόχειρα
ένα μίκυ-μάους παλιό καί τό πρόβαλε. Αύτό ήταν αρκετό γιά νά ήσυχάσουν οί θεα
ταί ικανοποιημένοι. ’Εννοείται δτι ό μηχανικός γιά τήν ώρα πού έχασε άπό τό
μίκυ-μάους καί τή φασαρία αύτή, έκοψε άπό τό κύριο έργο ολόκληρη σκηνή χωρίς
νά διαμαρτυρηθή κανείς γιατί δεν τό κατάλαβε.
Βλέπουμε στήν περίπτωσι αύτή πώς μιά ψυχολογημένη ενέργεια τού άστυνομικού πρόλαβε θλιβερώτατα γεγονότα. Άντελήφθη δηλ. ό άστυνομικός αύτός δτι
αν δεν ικανοποιείτο μιά άπλή άπαίτησις 600 άνθρώπων, έκινδύνευε νά διαταραχθή ή
τάξις καί νά συμβοΰν πλεϊστα άτυχήματα. Έπεβλήθη λοιπόν σ’ ένα άτομο δύστροπο,
τό διευθυντή τοϋ κινηματογράφου, καί πρόλαβε ένα μεγάλο κακό, έσωσε δέ καί
τήν περιουσία τού ίδιου τού έπιχειρηματίου.
Τέτοιες περιπτώσεις πού όί άστυνομικοί είναι ύποχρεωμένοι ν’ άντιμετωπίζουν
ομαδικές ενέργειες πολιτών, παρουσιάζονται συχνότατα. Καί πρέπει τά όργανα
αύτά τής τάξεως νά τά διακρίνη άντίληψις, ψυχολογημένη παρατηρητικότητα καθώς καί γρήγορη καί άμεση άπόφασις άνάλογα μέ τήν κάθε περίπτωση.
’Οφείλει ό άστυνομικός νά ξεύρη πότε πρέπει νά ύποχοιρήση στήν ομαδική
άπαίτησι ή ένέργεια καί πότε νά σταθή άντιμέεωπος σταθερά γιά νά έπιβάλη τό
κράτος τού νόμου καί μέ θυσία άκόμη τής ζωής του. Γιατί καί αύτό μπορεί νά γίνη.
'Υπάρχουν περιπτώσεις ομαδικής ένεργείας πολιτών, πού παρασύρονται άπό κακο
ποιούς σέ έγκληματικές πράξεις. Τότε οφείλει τό όργανο τής τάξεως νά προτάξη
τή θέλησί του, πού είναι θέλησις καί τοϋ νόμου, θέλησις τής κοινωνίας.
Κάποτε σέ μιά τέτοια περίπτωσι έδόθη μάχη ολόκληρη. Συνέβησαν δηλ. τά
άκόλουθα : Δυο χωροφύλακες κατά τήν κατοχή, πήγαν νά έκτελέσουν σ’ ένα συνοι
κισμό ’Αθηνών ένταλμα συλλήψεως έναντίον ενός κομμουνιστοΰ δολοφόνου. "Οταν
δμως βρήκαν τό δολοφόνο καί θέλησαν νά τον πιάσουν τούς έπετέθησαν άλλοι κομμουνισταί τοϋ συνοικισμού καί θά τούς σκότωναν αν δέν προλάβαιναν νά υποχω
ρήσουν προς τό οίκημα τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος τής περιφερείας, δπου καί
μπήκαν. Οί κομμουνισταί δμως ξεσήκωσαν τό συνοικισμό καί πλέον άπό 200
πρόσωπα κύκλωσαν τό ’Αστυνομικό Τμήμα καί ζητούσαν ν’ άρπάξουν τούς χωρο
φύλακες γιά νά τούς λυντζάρουν. ’Επειδή δμως πήραν άρνητική. άπάντησι, πολιόρ
κησαν κυριολεκτικά τό Τμήμα καί δέν άφηναν νά βγή κανείς, περιμένοντας μήπως
έκαναν άπόπειρα νά φύγουν οί χωροφύλακες. Μετά άπό λίγο δμως ήρθε άλλη άστυνομική δύναμις γιά νά παραλάβη τούς χωροφύλακες, οπότε οί κακοποιοί έπετέθη
σαν μέ δπλα καί σκότωσαν ένα άστυνομικό. 'Η συμπλοκή έγενικεύθη καί χρειάστη
καν τρεις ώρες γιά νά έπιβληθή ή άστυνομία καί νά σωθούν οί χωροφύλακες.
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Στήν περίπτωσι αύτή ήταν αναγκαίο, ήταν άπαραίτητο νά έπιβληθή ή ’Αστυ
νομία γιατί άλλοιώς τό πλήθος, οδηγούμενο άπό ελάχιστους έγκληματίες κομμουνι
στές καί χωρίς νά ξεύρη καλά—καλά περί τίνος έπρόκειτο, μπορούσε νά κάνη τρο
μερά έγκλήματα.
Γενικά πρέπει νά ξεύρουμε πώς δταν όχι μόνον πολλά, άλλά καί δύο ή τρία
άτομα ενωθούν γιά νά ενεργήσουν κάτι είναι έξαιρετικά επικίνδυνα καί γ ι’ αύτό
άκριβώς ό ποινικός νόμος θεωρεί άδίκημα καί μόνον δταν συγκεντρωθούν πολλά
άτομα μέ σκοπό νά κάνουν κάτι παράνομο. Είναι τό άρθρο 171 τού ποινικού κωδι
κός πού λέγει τά έξης :
’Άρθρον 171.
« Ό μετέχων δημοσίας συναθροίσεως έν ύπαίθρω άπαγορευθείσης νομίμως υπό
τής άρμοδίας άρχής, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών ή διά χρηματικής
ποινής.
'Οσάκις πλήθος συνηθροισμένον έν ύπαιθρο) προσκληθή νομίμως εις διάλυσιν,
υπό τού αρμοδίου πολιτικού υπαλλήλου, ή στρατιωτικού, έ'καστος των συνηθροισμένων μη άπομακρυνόμένος άπό τής συναθροίσεως μετά την τρίτην πρόσκλησιν
τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή διά χρηματικής ποινής».
Οί διατάξεις αύτές είναι έξαιρετικές. Βλέπει κανείς δτι τιμωρούνται οί άνθρω
ποι έκεΐνοι πού μετέχουν συναθροίσεως γιά νά κάνουν κάτι, δταν δέν υπακούσουν
στά άρμόδια όργανα πού τούς καλούν νομίμως νά διαλυθούν.
Τόσο μεγάλη σημασία άποδίδει ό νόμος στήν παράνομη συγκέντρωσι των
άτόμων, γιατί γνωρίζει δτι τά έγκλήματα πού μπορεί νά κάνουν οί μάζες είναι άνυπολόγιστα καί τρομακτικά.
Κάποιος παρωμοίασε τις μάζες μέ τούς μυθολογικούς ασκούς τού Αιόλου πού
δταν έξαπολυθοΰν παρασύρουν ορμητικά καί καταστρέφουν τά πάντα χωρίς νά είναι
εύκολο νά περιοριστούν.
Πρέπει λοιπόν οί άστυνομικές άρχές νά προλαμβάνουν τις στάσεις γιατί
δταν ξεσπάσουν κατόπιν δύσκολα τελειώνουν καί δταν τελειώσουν άφήνουν πίσω
τους άπειρα καί τρομακτικά έρείπια. ’Αλλά καί γιά νά τις προλαβαίνουν χρειάζεται
άρίστη ψυχολογική ένέργεια, ώστε νά κατορθώνεται άπό την άρχή νά χωρίζεται
τό πλήθος άπό τούς οδηγούς, πού κυρίως είναι ύπεύθυνοι γιά 6λα δσα είναι δυνατόν
νά γίνουν.
3 . Π εριπτώ σεις πολιτικώ ν σ υγκεντρ ώ σεω ν.
’Εκτός άπό τις περιπτώσεις αύτές πρέπει νά έ'χουμε ύπ’ όψει μας καί τις πολι
τικές συγκεντρώσεις πού γίνονται κατά τις έκλογές. Καί στις συγκεντρώσεις αύτές
μπορεί νά γίνουν πολλά έκτροπα ιδίως στήν Ελλάδα.
Σέ μερικά κράτη, δπως ή ’Αγγλία, ή ’Αμερική κλπ. μόνη ή απλώς υβριστική
έκφρασις γιά τον άντίπαλο πολιτικό άποτελεϊ έλλειψι εύγενείας καί τάκτ. Στήν
Ελλάδα όμως γίνεται συχνά τό άντίθετο. Κάθε πολιτική συγκέντρωσις έγκυμονεΐ
κινδύνους γιά τήν τάξι, είτε γιατί οί άντίθετοι θά θελήσουν νά δημιουργήσουν έπεισόδια, είτε καί γιατί οί όμιληταί θά φανατίσουν τούς οπαδούς των έναντίον τών
άλλων μέ συνέπειες άκαθόριστες.
’Έ τσ ι ή ’Αστυνομία βρίσκεται στήν άνάγκη νά προστατεύη τούς πάντας καί
τά πάντα μέ άποτέλεσμα νά συκοφαντήται πολλές φορές καί άπό τούς μέν καί άπό
τούς δέ.
,
Κάποιος άνώτερος ξένος αξιωματικός μιλώντας σέ 'Έλληνας άστυνομικούς
πού έπρόκειτο νά τηρήσουν τήν τάξι σέ μιά έξαιρετικά σοβαρή συγκέντρωσι τούς
είπε τά έξής ψυχολογημένα : «ξεύρω δτι καί δταν κάνετε τή δουλειά σας τέλεια
αύριο θά βρεθούν άνθρωποι νά σάς κατακρίνουν γιά κάτι. Αύτό γίνεται παντού καί
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νά μή σας στενόχωρη». Αύτή τήν παρατήρησι πρέπει νά τήν έχουν όλοι οί άστυνομικοί ύπ’ δψι τους γιατί πραγματικά είναι συμπέρασμα μεγάλης πείρας καί χρειά
ζεται για μάς, τούς "Ελληνες πού εύκολα παίρνουμε κατάκαρδα κάθε τέτοια πολτική ας τήν πούμε άγνωμοσύνη, ενώ συχνά λόγοι πολιτικής σκοπιμότητος άσχετοι
προς δ,τι πιστεύουν τα κόμματα, τα άναγκάζει νά στραφούν κατά των οργάνων τής
τάξεως, τά όποια άδικα καί άψυχολόγητα πικραίνουν.
Σ ’ δλες αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις ή ψυχική άνωτερότητα τού αστυνομικού
μπορεί πολλά νά προσφέρη γιά τήν πρόληψι δεινών συμφορών καί έγκλημάτων, γ ι’
αύτό άκριβώς είναι άνάγκη οί άστυνομικοί νά έχουν αυτοκυριαρχία καί νά κατορ
θώνουν καί στις πιο δύσκολες στιγμές νά ένεργοΰν ψύχραιμα, λογικά καί εύστοχα.
4 . Ό τύπος και ή ’Α στυνομία.
"Ενα άλλο σοβαρό ζήτημα πού άνάγεται στήν ψυχική σφαίρα τών άστυνομικών
κατά τήν έκτέλεσι τών καθηκόντων των είναι καί ή μεταχείρισίς των άπό τον ήμερήσιο καί περιοδικό τύπο.
Ό καθημερινός καί ό περιοδικός τύπος, οί εφημερίδες δηλαδή καί τά βιβλία,
δταν γράφωνται άπό άνωτέρους άνθρώπους, άποτελοΰν χωρίς αμφιβολία τό' βαρό
μετρο τής κοινής γνώμης καί εμποδίζουν τούς κρατικούς ύπαλλήλους, άλλά καί κάθε
πολίτη άπό υπερβασίες καί παρανομίες, πού μόλις έρθουν στήν δημοσιότητα τούς
στιγματίζουν.
"Οταν δμως ύπάρχουν καί δημοσιογράφοι πού το υψηλό λειτούργημά τους δέν
τό άσκοΰν αμερόληπτα καί μέ άνώτερη άντίληψι τών σκοπών πού έπιδιώκουν,
άλλά τό νοθεύουν μέ διάφορες σκοπιμότητες συμφώνως προς τά πολιτικά ή άλλα
συμφέροντα πού κάθε φορά έπιδιώκουν, τότε ό τύπος άποτελεΐ κίνδυνο γιά τις κρα
τικές ύπηρεσίες γιατί δημιουργεί καί άναπτύσσει συχνά τό μίσος τών πολιτών προς
αυτές καί έτσι κλονίζει τήν εμπιστοσύνη τούτων προς τό κράτος ή προς τά όργανά
του.
Αύτό τό μεροληπτικό τύπο πρέπει νά έχουν ύπ’ δψι τους οί άστυνομικοί
καί πρέπει νά γνωρίζουν ότι πολλές φορές θά δοκιμάσουν μεγάλες πίκρες καί στε
νοχώριες γιατί θά βλέπουν δτι ένω κάνουν πιστά τό καθήκον τους, ενώ κινδυνεύουν
γιά νά τηρήσουν τήν τάξι καί τήν άσφάλεια, στο τέλος οί έφημερίδες τούς κατακρί
νουν, τούς βρίζουν, τούς συκοφαντούν καί ανοίγουν τέτοιο πόλεμο εναντίον τους,
πού τούς φέρουν σέ καταθλιπτική θέσι, ώστε νά διερωτώνται αν θά πρέπει νά εξα
κολουθήσουν νά έργάζωνται μέ τήν ίδια πίστι καί πεποίθησι ή όχι.
Κάποιος σοφός έλεγε. «Στον κόσμο, αύτό, αλλοίμονο σέ κείνους πού φορούν
λιβρέα ή στολή». Καί πραγματικά όσοι φορούν στολή, όπως οί άστυνομικοί, τρα
βούν τά βλέμματα όλου τού κόσμου καί προ παντός τού τύπου. Κάθε κίνησι τού άστυφύλακος παρακολουθεΐται, κάθε πράξις του κριτικάρεται άπό δλες τις πλευρές,
κάθε λέξη του ζυγίζεται μέ φαρμακευτικές ζυγαριές καί άλλοίμονο αν βρεθή καμμιά υπερβολή, κάτι πού ξεφεύγει τό κανονικό. Αύτή ή μικρή παρεκτροπή πού
γιά τούς άλλους πολίτες δέν έχει καμμιά σημασία, γιά τον άστυνομικό άποτελεί
έγκλημα πού πρέπει νά έλθη στο δημοσιότητα, νά τονισθή μέ κεφαλαία γράμμα
τα, νά τό μάθη όλος ό κόσμος.
Θέλετε καί παραδείγματα σχετικά ; Άκούσατέ τα :
Σκεφθήτε πόσοι νεαροί παρασύρουν καί αποπλανούν κάθε μέρα νεαρά κορί
τσια. Ποιος τό μαθαίνει αύτό ; Συνήθως οί συγγενείς καί ή γειτονιά. Κάποτε—κάποτε
φτάνει ή ύπόθεσις στήν εισαγγελία, καί άλλοτε στο δικαστήριο. Τό σκάνδαλο είναι
περιορισμένο, είναι κάτι συνηθισμένο. "Αν όμως ό άποπλανήσας τό κορίτσι είναι
αστυφύλακας ; Τότε αλλάζει τό πράγμα. Αύτό είναι έγκλημα τρομερό, γιατί τό
όργανο τής τάξεως πού είναι έπιφορτισμένο γιά τήν τιμή τών πολιτών, ατίμασε

534

Ν. ’Αρχιμανδρίτου : Ή ψυχολογία τοϋ όχλου

τό έντιμο κορίτσι. Οί έφημερίδες θά γράψουν μυθιστόρημα καί έν άνάγκη θά μπουν
καί οί φωτογραφίες τοϋ έγκληματίου καί τοϋ θύματος καί ή ύπόθεσις μπορεί νά πάρη
μεγάλη εκτασι αν δεν επιβληθούν αμέσως κυρώσεις κατά τοϋ άστυνομικοΰ, πού
συνήθως είναι άπόλυσις, έφ’ όσον δεν προηγηθή γάμος.
Το ίδιο θά συμβή καί αν ένας αστυφύλακας πού θά τον προσβάλη κάποιος πολί
της τολμήση νά τον ραπίση. Το ράπισμα μόλις φθάση στη δημοσιότητα δέν έχει
συγχώρεσι. Είναι έγκλημα γιά τον αστυφύλακα. 'Ο άστυφύλακας πού σ’ ένα ψυχικό
ξέσπασμα κίνησε αύτόματα τό χέρι του γιά νά άποπλύνη τυχόν μιά πρόστυχη βρυσιά έναντίον του, θά πάρη στον τύπο θέσι άντιστρόφως άνάλογη προς τις πολιτικές
πεποιθήσεις τοϋ πολίτου πού έκακοποιήθη. "Αν ό πολίτης αυτός είναι τής Α πολι
τικής παρατάξεως, ό άστυφύλακας θέλει δέν θέλει θά βρεθή στην Β' παράταξι,
αν ό πολίτης άνήκη στη Β παράταξι ό άστυφύλακας θά μπή άναγκαστικά στην A
μέ τό άνάλογο στόλισμα, πού τελικά θά καταλήξη εις βάρος του. Γι’ αύτό άκριβώς
οί αστυφύλακες πρέπει πάντα νά ύπολογίζουν ότι σέ κάθε τους πράξι, έκφρασι ή
άλλη ένέργεια ή παράλειψι ένεργείας οπού έπιβάλλεται νά γίνη κάτι, ό τύπος παρα
κολουθεί έτοιμος νά κάνη αυστηρή κριτική. Ή άμεροληψία του, ή πίστις του στο
καθήκον καί στον ύψηλό προορισμό πού έκπληρώνει, θά αποτελούν πάντοτε τό καλύ
τερο οπλο έναντίον όποιασδήποτε συκοφαντίας ή μεροληπτικής έπιθέσεως πού ενδέ
χεται νά δεχθούν. Καί άν δοκιμάσουν πικρίες άπό συκοφαντίες θά έχουν όμως τήν
ίκανοποίησι ότι ούσιαστικά εξυπηρέτησαν τή μεγάλη φιλόνομη κοινωνία καί δχι
όσους δουλεύουν σέ σκοπούς ξένους προς τήν ευτυχία τοϋ συνόλου καί πολλές φο
ρές ξένους καί προς τήν πατρίδα τους.
Ά λ λ ’ άν, όπως είπαμε, ό μεροληπτικός τύπος άποτελή, μπορεί νά πή κανείς
δημόσιο κίνδυνο γιά τό κράτος, τήν κοινωνία, τούς πολίτες καί τά δημόσια όργανα,
άντίθετα ό τύπος πού στέκεται στο ύψος τής αποστολής του άποτελεί τό σπουδαιό
τερο παράγοντα γιά τήν άνύψωσι τοϋ κράτους, τής κοινωνίας, των πολιτών καί των
δημοσίων οργάνων.
Πράξεις, ιδέες, ήρωισμοί, αυτοθυσίες καί κάθε άρετή πού σάν διαμάντι ξεπρο
βάλλει κάθε φορά στήν κοινωνία, θά έμειναν κλεισμένα σέ περιωρισμένο κύκλο καί
γρήγορα θά έλησμονοϋντο άν ό τύπος δέν τούς έδινε μέ τήν δημοσιότητα τή θέσι
πού τούς άνήκε.
Γι’ αύτό άκριβώς οί άστυνομικοί πρέπει νά έχουν εμπιστοσύνη άπόλυτη στούς
δημοσιογράφους πού κάθε φορά έχουν άνάγκη τής έξυπηρετήσεώς των γιά νά άσκήσουν τό ύψηλό, όπως τονίσαμε έπανειλημμένα, λειτούργημά τους.
Αυτοί άλλως τε κάνοντας γνωστούς στήν κοινωνία τούς άγώνες των θά προκαλέσουν τήν συμπάθεια καί τήν εμπιστοσύνη προς τήν ’Αστυνομία. Αύτοί θά στα
θούν στο πλευρό τής ’Αστυνομίας έναντι κάθε άποπείρας κακών πολιτών, κακών
δημοσιογράφων, νά τούς δυσφημήσουν, νά τούς συκοφαντήσουν καί νά τούς κατη
γορήσουν γιά άνύπαρκτα πράγματα ή γιά νόμιμες ενέργειες πού τις στρεβλώνουν
άνάλογα μέ τό συμφέρον τό όποιο εξυπηρετούν κάθε φορά.
Αύτοί τέλος θά είναι οί τροβαδούροι γιά τά κατορθώματά τους μέ τά όποια
οί άστυνομικοί άποδεικνύουν στήν κοινωνία ότι δέν άποτελοΰν διακοσμητικά κρατι
κά στοιχεία, άλλά όργανα πιστά στο καθήκον, στήν πατρίδα καί στο λαό καί γ ι’
αύτό θυσιάζουν τά. πάντα καί τή ζωή τους άκόμη όταν χρειασθή.
Ν. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ
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IV. Μ έ θ η . 'Ως μέθη έν τη επιστήμη ορίζεται ή παροδική διατάραξις των
ψυχικών λειτουργιών ή προελθοΰσα έκ τής δηλητηριάσεως του ανθρωπίνου οργα
νισμού, συνεπεία χρήσεως οινοπνευματωδών ποτών. 'Ο μεθυσθείς οΰτω δέν έχει
συνείδησιν τών πράξεών του καί δέν δύναται να κρίνη καί να άποφασίζη περί αυ
τών ύπο το φώς τοΰ λογικού.
'Η μέθη παρουσιάζει διαφόρους βαθμούς έντάσεως. ’Ά ρχεται δηλαδή άπο τής
απλής εύθυμίας καί καταλήγει εις τήν πλήρη τών αισθήσεων νάρκην (stuper).
Ούχ’ ήττον όμως άπο τάς συνήθεις ταύτας περιπτώσεις μέθης δέον να γίνη διάκρισις
τής καλούμενης παθολογικής έν εύρυτέρα έννοια, ήτις αποτελεί βαρεϊαν ψυχικήν δια
ταραχήν χρονίου διάρκειας. 'Η μέθη ύπο τήν έξεταζομένην έννοιαν διακρίνεται
ε ι ς ά ν α ί τ ι ο ν κ α ί υ π α ί τ ι ο ν τοιαύτην.
Καί αναίτιος μέν είναι εκείνη, ήτις δέν προήλθεν οΰτε έκ προθέσεως ούτε έξ
άμελείας τοΰ μεθυσκομένου, άλλ’ έξ όλως τυχαίων, άνεξαρτήτων δηλ. τής βουλήσεως τοΰ μεθυσκομένου περιστάσεων, όπως π.χ. έξ άγνοιας τής δραστικής δηλη
τηριώδους δυνάμεως τοΰ ποτοΰ (τσιγάρο, μπύρα παρ’ άναρρωνύοντος), υπαίτιος
δέ, ή προελθοΰσα έκ τής βουλήσεως τοΰ μεθυσθέντος, δόλου δηλ. ή άμελείας αύτοΰ.
Καί περί μέν τής άναιτίου μέθης ούδεμία δύναται να έγερθή αμφιβολία ότι
αυτή άποκλείει τήν ικανότητα προς καταλογισμόν κατά τήν γενικήν τοΰ άρθρου 34
διάταξιν. ’Εάν όμους καί ή υπαίτιος τοιαύτη αΐρη ή οΰ τήν ικανότητα προς καταλογι
σμόν κρατεί εΐσέτι άμφισβήτησις ύποστηριζομένων πλειόνων τής μιας γνωμών (1).
'Ο κώδιξ ήμών δέχεται ότι ό ύπο τό κράτος πλήρους καί ύπαιτίου μέθης τελών
(1) Κατά τήν πρώτην εξ αύτών καί επί ύπαιτίου μέθης αίρεται, δπως καί έπί της άναιτίου
τοιαύτης, ό ποινικός καταλογισμός, διότι καί ή υπαίτιος διατάραξις της σονειδήσεως (δι’
ύπαιτίου μέθης) δημιουργεί εις τον μεθυσθέντα τοιαύτην κατάστασιν, ώστε να μή είναι εις θέσιν
να άντιληφθή τό άδικον της πράξεώς του ή νά ένεργήση συμφώνως τη περί τούτου άντιλήψει του.
Καθ’ έτέραν γνώμην εις τάς περιπτώσεις της ύπαιτίου μέθης πρέπει νά έπιβληθή πλήρης ποινή,
διότι μόνον ή άναίτιος σύγχυσις τής συνειδήσεως άποκλείει τήν ικανότητα πρός καταλογισμόν.
Τήν γνώμην (άποψιν) ταύτην ύποστηρίζει κυρίως ή ’Ιταλική Θ.Σ. τοΰ Ferri. 'Ο μεθυσκόμενος
δθεν εύθύνεται όπως καί ό μή μεθυσκόμενος.Έπί τοΰ ζητήματος ό Garofalo χαρακτηριστικώς λέγει
ότι «οί σκληροί καί μόνον, οίτινες εις μίαν στιγμήν της μέθης των έξεδήλωσαν τά έγκληματικά
ένστικτά των, πράττουν εις κατάστασιν μέθης, ούχί δέ καί. οί λοιποί φιλόνομοι καί νομοταγείς
πολΐται». ΓΙρός τούτον καί ό μέγας Mezger συμφωνεί, δεχόμενος ότι τοιοϋτοι έγκληματίαι είναι
σκληροί, διά δέ της μέθης εκφράζουν τήν σκληράν τοΰ ένστικτου των ύπαγόρευσιν.
Ή τρίτη τέλος ένδιάμεσος άποψις δέχεται ότι έν προκειμένω ναι μέν ύφίσταται διατάραξις
τής συνειδήσεως, ύφίσταται όμως έπί πλέον καί μία διαγωγή, ήτις προεκλήθη ύπαιτίως καί τήν
όποιαν άποδοκιμάζει τό δίκαιον. Τήν άποψιν ταύτην, άποδέχεται καί ό νέος ήμών κώδιξ, όστις
καθιεροϊ ιδιώνυμον έγκλημα, τό τοΰ άρθρου 193 περί οδ έν οικείω τόπιρ.
Ή άθάνατος έλληνική διανόησις, ή τά πάντα διαβλέψασα, χωρεϊ έτι περαιτέρω. Ό μ ιλει περί μέθης τιμωρουμένης διά διπλής ποινής. Οΰτω ό ’Αριστοτέλης ( ’Ηθικά Νικομάχεια
Βιβλ- III Κεφ. 7, 1113β, 30-33), υποστηρίζει ότι οί μεθυσμένοι δέον νά ύποβάλλωνται εις
διπλήν ποινήν καί δή, διότι έμέθυσαν (ήσαν αυτεξούσιοι νά μή μεθύσουν) καί διότι ύπό τό κρά
τος τής μέθης έγκλημάτισαν. «Καί γάρ έπ’ αύτώ τό άγνοεΐν κολάζουσιν, εάν αίτιος είναι
δοκή τής άγνοιας, οϊον τοϊς μεθύουσι διπλά τά έπιτίμιά· ή γάρ άρχή έν αύτω. κύριος γάρ
τοΰ μή μεθυσθήναι...».
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έγκλημα δέον νά ύποβάλληται εις την κατ’ άρθρον 193 αύτοΰ ποινήν, έκτος εάν
συντρέχη περίπτωσις έφαρμογής τοϋ άρθρου 35 περί ού ήδη ό λόγος.
"Αν πρόκειται περί ουσιώδους μέθης έφαρμόζεται το άρθρον 36 Π .Κ ., ώς έκτίθεται κατωτέρω.
Υ. Π ρ α ξις ελεύθερα εν τη αιτία (Actio libera in ca u sa ). Π p ά ξ ι ς
έ λ ε υ θ έ ρ α έ ν τ ή α ι τ ί α υπάρχει όταν ό δράστης είτε έν καταστάσει νηφαλιότητος έθεσεν τον όρον τοϋ εγκλήματος, όπερ όμως έκτελεΐ είς κατάστασιν
συγχύσεως τής συνειδήσεως, εΐτε καίτοι προι'δών ή δυνάμενος νά προΐδη ότι μεθιστάμενος είς τοιαύτην κατάστασιν ένδεχομένως νά. διαπράξη έγκλημα συγκεκριμένον,
έν τούτοις μεθιστά έαυτόν είς την κατάστασιν ταύτην καί διαπράττει τοϋτο.
'Ο δράστης έν τή πρώτη περιπτοόσει δημιουργεί ήθελημένως κατάστασιν
ακαταλόγιστου (διά τής υπερβολικής χρήσεως λ.χ. οίνου ή άλλων διεγερτικών, έτι
δέ καί διά τής καταλήψεως υπό ΰπνου) καί ουτω οίονεί χρησιμοποιεί τον έαυτόν του
ώς οργανον τελέσεως τής πράξεως. Έ ν τή δευτέρα περιπτώσει περιέρχεται είς τοι
αύτην κατάστασιν έξ άμελείας του. Δεν άποφασίζει δηλ. νά τελέση έγκλημα, άλλά
καίτοι προεϊδεν (ή ήδύνατο νά προΐδη) ότι μεθιστάμενος είς τοιαύτην κατάστασιν
δυνατόν νά έγκληματίση δεν συγκρατεΐται, επί τή σκέψει ότι θά άποφύγη την τέλεσιν
τοϋ εγκλήματος, όπερ όμως έκ των υστέρων έκτελεΐ.
Δ ι’ ό καί δ ι α κ ρ ί ν ο μ ε ν π ρ ά ξ ι ν έ λ ε υ θ έ ρ α ν έ ν τ ή α ι τ ί α
έκ δόλου καί π ρ ά ξ ι ν έ λ ε υ θ έ ρ α ν
έν τ ή α ι τ ί α έξ ά μ ε 
λείας.
Είς την πρώτην περίπτωσιν, κατά την ρητήν διατύπωσιν τοϋ άρθρου 35 Π.Κ., ό
δράστης τιμωρείται μέ πλήρη μεν την ποινήν τοϋ τελεσθέντος έγκλήματος, αν ή
τελεσθεΐσα πραξις ήτο καί ή άποφασισθεΐσα ύπ’ αύτοΰ, μέ ήλαττωμένην δέ, κατά
τό μ,έτρον τοϋ άρθρου 83, αν αυτή ήτο άλλη, παρά τήν άποφασισθεΐσαν (Χ).
Είς δέ τήν περίπτωσιν τής έξ άμελείας actio libera in causa ό δράστης
τιμωρείται ώς υπαίτιος έγκλήματος έξ άμελείας, άν βεβαίως τιμωρήται ή πραξις
τελουμένη έξ άμελείας.
Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α : 1) Ό Α θέλει νά φονεύση τον Β μεθύσκεται καί τον φο
νεύει. Θά τω έπιβληθή πλήρης ή ποινή τής έκ προθέσεως άνθρωποκτονίας. "Αν όμως
άντί τής άνθρωποκτονίας διαπράξη φερ’ είπεΐν βιασμόν ή βιαιοπραγίας θά τιμωρηθή
έπί βιασμω ή σωματικαΐς βλάβαις, άλλά θά τω έπιβληθή ήλαττωμένη ποινή. 2)
Είς τό αύτό παράδειγμα άν προβλέψη ότι είναι δυνατόν νά πράξη φόνον τότε άν μέν
μεθυσθή, άδιαφορών διά τό άποτέλεσμα, θά κριθή ώς ένοχος άνθρωποκτονίας έκ προ
θέσεως (έξ ένδεχομένου δόλου) άν δέ μεθυσθή, έπί τή σκέψει ότι θά άποφύγη τήν
θανάτωσιν τοϋ Β, διότι π.χ. θά συγκρατηθή ύπό των φίλων του, κριτέος ώς άνθρωποκτόνος έξ άμελείας (άν βεβαίως πραγματοποιηθή άνθρωποκτονία κατά τοϋ Β
ή άλλου τίνος ύπό τοϋ Α ). 3 ) 'Ο Α, τακτικός θαμών των «καμπαρέ», καίτοι γνωρίζει
ότι μεθυσκόμενος θραύει τά σκεύη των καπηλειών είς ά συχνάζει, δέν συγκρατεΐται
παρά ταϋτα, φρονών ότι τήν φοράν ταύτην δέν θά καταστή υπαίτιος τοιούτων άσχημιών. Καί όμως μεθυσθείς έθραυσεν έκ νέου τά σκεύη τοϋ καπηλειού, είς ό έδέχθη
τά ποτά. Χαρακτηριστέος ώς δράστης έγκλήματος διαπραχθέντος έξ άμελείας. Καί
έπομένως πρέπει νά τιμωρηθή ώς ένοχος φθοράς ξένης ιδιοκτησίας έξ άμελείας.
Ε π ειδή όμως φθορά ξένης ιδιοκτησίας έξ άμελείας δέν είναι δυνατή κατά νόμον
δέν δύναται νά γίνη λόγος καί περί a.l.i.c. Έ ρω τάται έπομένως : Θά μείνη άτιμώ(1) Έ ρ ω τ ά τ α ι : ’Άν π.χ. ό Α άποφασίση νά φονεύση τον Β πλήν άντ’ αύτοΰ φονεύση τον Γ
ή άποφασίση νά ληστεύση τόν II, άλλ’ άντ’ αύτοΰ ληστεύση τον Ρ πρόκειται ή ιδία ή έτέρα πραξις;
Π ά ν τ ε ς ο ί σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς μ α ς σ ι ω π ο ΰ ν έ π ’ α ύ τ ο ΰ . Νομίζομεν ότι ή πραξις
είναι ή άποφασισθεΐσα, έπί τή σκέψει ότι ή μεταβολή τοΰ πληττομένου ύλικοΰ άντικειμένου δέν
δύναται νά μεταβάλη καί τόν χαρακτηρισμόν τοΰ έγκλήματος, δστις παραμένει ό Ιδιος πάντοτε.
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ρητός ό Α Άπαντώμεν οχι. Θά θεωρηθή ώς ένοχος εγκλήματος έν ύπαιτίω μέθη.
Διότι ύφίστανται άπαντα τα στοιχεία τούτου. Έμεθύσθη ύπαιτίως καί υπό τό κρά
τος τής τοιαύτης καταστάσεως θραύει έκ προθέσεως ξένα πράγματα. 'Η τοιαύτη
φθορά ξένης ιδιοκτησίας έκ προθέσεως τιμιορεΐται κατά νόμον διά φυλακίσεως μέχρι
δύο ετών (άρθρον 281 παρ. 1 Π .Κ .), επειδή όμως ό Α τήν έτέλεσεν έν ύπαιτίω μέθη
θά
υβληθή εις τήν κατ’ άρθρον 193 παρ. 1 περ. α' προβλεπομένην ποινήν, δηλ. εις
φυλάκισιν μέχρις έξ μηνών. 4) Εις το αύτό παράδειγμα άν ό Λ προξενήση σωματικάς
βλάβας (άπλάς, έπικινδύνους, βαρείας) ας προεΐδεν (ήλπισεν όμως ότι θά άποφύγη)
ή ήδύνατο νά προίδη, θά τιμωρηθή κατ’ άρθρον 214 Π.Κ. καθ’ όσον ό νόμος τι
μωρεί ού μόνον τάς σωματικάς βλάβας έκ προθέσεως, άλλά καί τάς τοιαύτας έξ
άμεί.είας.
Τέλος τονιστέον ότι ή δ ι α φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ a.l.i.e. έ ξ ά μ ε λ ε ί α ς κ α ί
έ γ κ λ ή μ α τ ο ς έν
ύ π α ι τ ί ω μ έ θ η ( ά ρ θ ρ ο ν 193 Π.Κ.) (Χ) συνίσταται εις τό ότι εις τήν πρώτην περίπτωσιν ό δράστης τελεί έγκλημα ώρισμένον
πως, ένώ εις τήν δευτέραν, τό τοιοϋτον είναι άόριστον, μή προβλεφθέν δηλ. ή μή
δυνάμενον νά προβλεφθή παντάπασιν υπό του υπαιτίου. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α . Ό Α,
οδηγός αυτοκινήτου, λόγω καμάτου καταλαμβάνεται ύπό υπνηλίας. Παρά ταΰτα
εξακολουθεί νά όδηγή έλπίζων ότι θά κατορθώση νά φθάση, έστω καί έν τοιαύτη
καταστάσει, είς τον προορισμόν του. ’Αλλά κοιμώμενος παρασύρει καί φονεύει
διαβάτην. Πρόκειται περί a.l.i.e. έξ άμελείας καί θά τιμωρηθή μέ τήν ποινήν τοϋ
άρθρου 302 Π.Κ. καί ούχί τήν τοιαύτην τοϋ άρθρου 193 Π.Κ. "Ε τ ε ρ ο ν. ’Εγώ,
ό όπαστυνόμος Δ.Ν. μεθύσκομαι διά νά λησμονήσω τάς στενοχώριας μου. ’Εν τη
καταστάσει ταύτη επιτίθεμαι κατά τοϋ προϊσταμένου μου καί τό; τραυματίζω. Δέον
νά μή διωχθώ κατά τό άρθρον 35 § 3 Π.Κ. καί νά τιμωρηθώ μέ τήν ποινήν τοϋ
άρθρου 314 II.Κ ., διότι ούδείς ήτο δυνατόν νά φαντασθή, οΰτε καί εγώ, ότι ό ύπαστυνόμος Δ.Ν. (έγώ) θά έφθανε είς τοιαύτην κατάστασιν. Ούδεμία όμως άμφιβολία
ότι θά μοί άπαγγελθή ή κατ’ άρθρον 193 Π.Κ. κατηγορία.
ΥΙ. Ή λα ττω μ ένη ς

προς

καταλογισμόν ίκανότητος έγκληματίαι.
’Άρθρον 36.
Ή λα ττω μένη ίκανότης προς καταλογισμόν.
1. *Αν εκ τίνος των έν τώ άρθρο) 34 άναφερομένων ψυχικών καταστάσεων δεν
έξέλιπε μέν εντελώς έμειώθη όμως ούσιωδώς ή άπαιτουμένη κατά τό αυτό άρθρον
Ικανότης διά τον καταλογισμόν τής πράξεως επιβάλλεται ποινή ήλαττωμένη ( άρ
θρο ν 83 ).
2. Ή διάταξις τής προηγούμενης παραγράφου δεν έχει εφαρμογήν επί τής
υπαιτίου μέθης.
Τό άρθρον 36 όμιλεΐ περί τών ήλαττωμένης ίκανότητος προς καταλογισμόν
εγκληματιών. Ή διάκρισις τοιαύτης κατηγορίας εγκληματιών είναι δυσχερής καί
προϋποθέτει δικαστάς μέ βαθεΐαν γνώσιν τών προβλημάτων ού μόνον τής ψυχια
τρικής, άλλά καί τής ιατροδικαστικής έπιστήμης (2) ώς καί άξιόλογον έμπειρίαν.
Παρά ταϋτα ό Π.Κ. υιοθέτησε τήν έν λόγω διάκρισιν, διότι ώς τονίζεται ύπό τής
αίτιολογικής έκθέσεως «ύπάρχουσι μέσαι τινές ψυχικαί καταστάσεις, έν αΐς δέν
έλλείπει μέν τελείως τό προς καταλογισμόν τής πράξεως άπαιτοόμενον έλάχιστον
μέτρον τής ψυχικής ίκανότητος, παρίσταται όμως αυτή ούσιωδώς ήλαττωμένη».
(1) Σχετικώς Μαγκάκη. «Τό έγκλημα τής έν ύπαιτίω καί πλήρει μέθη τελέσεως άξιοποίνου πράξεως». Ποιν. Χρονικά, τόμος Ε ' 1955, σελ. 465 έπ.
(2) Ή ιατροδικαστική δέν διδάσκεται καθόλου, ούχί όρθώς, είς τήν Νομικήν Σχολήν τοϋ
Πανεπιστημίου. Διδάσκεται όμως διεξοδικώτατα είς τάς σχολάς Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας
Πόλεων καί Χωροφυλακής.
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Τά ψυχικώς καί γενετησίως ανώμαλα άτομα περί ών ανωτέρω υπάγονται,
έν πολλοϊς εις την προκειμένην κατηγορίαν εγκληματιών. Ε πίσ η ς καί έκ των όλιγοφρενών οί ίδιώται καί οί ήλίθιοι ή βλάκες ενδεχομένως δέ καί οί μωροί (1).
Συντρέχοντος καί άλλου λόγου μειώσεως τής ποινής (ώς των άρθρων 42 παρ.
1, 47 παρ. 1, 84 Π .Κ .) εφαρμόζεται τό άρθρον 85 τοϋ ποινικού κώδικος..
'Ο συνεπεία υπαιτίου μέθης ών ήλαττωμένης ίκανότητος προς καταλογισμόν
υποβάλλεται εις πλήρη την ποινήν. Ό ρθώς φρονοΰμεν παρά τήν επί τοϋ προκειμένου
αντίθετον άποψιν ώρισμένων συγγραφέων (Ουτω Τζωρτζόπουλος σελ. 323).
Π α ρ ά δ ε ι γ μ α έκ τοϋ άστυνομικοΰ δελτίου. Άνεγράφη εις τον ήμερήσιον
τύπον τής 9—7—61 τής πρωτευούσης. «'Ο ψυχοπαθής καθηγητής Ν.Φ. μετέβη εις
προάστιον Χανιών ένθα συναντήσας παιδίσκην 9 ετών, τήν παρέσυρε μακράν τής
οικίας της καί έπεχείρησε νά τήν βιάση. 'Η παιδίσκη κατατρομοκρατηθεΐσα ήρχισε
νά καλή εις'βοήθειαν καί κατώρθωσε νά άποσπασθή τών χειρών τοϋ Ν.Φ., ό όποιος
έτράπη είς φυγήν. ’Εναντίον τοϋ δράστου έκινητοποιήθη, αλλά ματαίως, ολόκληρος
ή δύναμις τοϋ άστυνομικοΰ σταθμοΰ καί άνδρες τών Τ.Ε.Α. ένώ το χο>ρίον άνεστατώθη άπό τούς πυροβολισμούς. Άργότερον ό ίερεύς τοϋ προαστίου κατήγγειλεν
εις τήν άστυνομίαν, ότι προ ολίγης ώρας άγνωστος μεσήλιξ ένεφανίσθη άσθμαίνων
είς τήν οικίαν του καί έζήτησε νά μεταλάβη. Ό ίερεύς ήρνήθη λόγω τοϋ προκεχωρηκότος τής ώρας καί ό άγνωστος άνεχώρησεν.'Η κατάθεσις τοϋ ίερέως, ό όποιος
εδωσε καί τά χαρακτηριστικά τοϋ νυκτερινού έπισκέπτου, επεισε τάς άρχάς, ότι ό
άποπειραθείς τον βιασμόν τής μικράς καί ό έπιθυμήσας νά μεταλάβη ήτο εν καί τό
αυτό πρόσωπον. ’Ή ρχισαν κατόπιν τούτου αναζητήσεις καί μετ’ ού πολύ συνελήφθη ό καθηγητής Ν.Φ., ό όποιος «ομολόγησε τήν πράξιν του, ίσχυρισθείς ότι πάσχει
άπό παρανοϊκήν ψύχωσιν, γεγονός τό όποιον έπεβεβαίωσεν καί ό ψυχίατρος κ. Α.
προσθέσας ότι ούτος ένοσηλεύθη δίς είς ’Αθήνας».
Έ άν ό Ν.Φ. ήτο τελείως άνίκανος πρός καταλογισμόν ή ήλαττωμένης ίκανό
τητος είναι ζήτημα πραγματικόν. Πάντως τό ότι το περί ού λόγος πρόσωπον δεν
ήτο πλήρως ικανόν πρός καταλογισμόν ούδεμία δύναται νά γεννηθή άμφιβολία,
κατόπιν τών όσων έκτίθενται άνωτέρω καί ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι ταΰτα άνταποκρίνονται πρός τήν πραγματικότητα.
ΔΗΜ . Κ. Ν Τ Ζ ΙΩ Ρ Α Σ
(1) Όλιγοφρενεϊς ή μικρόφρονες είναι άτομα κατεχόμενα ύπό ψυχικής άνωμαλίας όφειλομένης εις πάθησιν τοϋ εγκεφάλου καί δή τοϋ φλοιοΰ αύτοΰ. Κύριον σύμπτωμα τής όλιγοφρενίας είναι
ή μή άνάπτυξις τής διανοίας έγκειμένη εις τήν μή δημιουργίαν τοϋ ποσοΰ έκείνου τών παραστάσεων
καί έννοιών, τό όποιον δημιουργούν οί ομαλής διανοίας άνθρωποι.
Άναλόγως τοϋ βαθμοΰ τής μή άναπτύξεως τής διανοίας διακρίνομεν τόν μέγιστον βαθμόν τής
όλιγοφρενίας, τ ή ν ι δ ι ω τ ε ί α ν , τόν μικρότερον βαθμ,όν, τ ή ν η λ ι θ ι ό τ η τ α ή β λ α κ ε ί α ν
καί τόν έλαφρόν, τ ή ν μ ω ρ ί α ν .
Τοϋ ένήλικος ιδιώτου, τοϋ οπωσδήποτε έξελιχθέντος, ή ψυχική ζωή άνταποκρίνεται πρός τήν
τοϋ παιδίου 5—6 ετών, τοϋ ήλιθίου πρός τήν τοϋ παιδιού 6—12 έτών καί τοϋ μωροϋ πρός τήν τού
έφήβου τοϋ μή περαιτέρω έξελιχθέντος. Ό μωρός δύναται νά φοίτα εις σχολεϊον καί νά ζή έν τή
κοινωνία. (Πλείονα Κωνσταντινίδου op. cit, σελ. 5 έπ .).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ Α Ι ΤΥΠΟΣ

Η Σ Υ Μ Β Ο Λ Η ΤΟΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ο Ν
Ε Ι Σ ΤΗΝ Ι Δ Ρ Υ Σ Ι Ν Τ Ο Υ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ
— ΠΩΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΝΑΣ ΜΑΧΑΙΡΟΒΓΑΛΤΗΣ —
---------------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. Σ Π Υ Ρ . ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_________________
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου )

Κατά τά πρώτα έτη της ίδρύσεως τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οπότε έκτος των
υπηρεσιακών δεσμών τούς άστυνομικούς συντάκτας ήνωνε μέ τούς περισσοτέρους α
στυνομικούς, άνωτέρους καί κατωτέρους, καί τούς ιθύνοντας ακόμη, προσωπική διά
νά μη εϊπω καί άδελφική άκόμη φιλία, συνέβη ένα χαριτωμένο έπεισόδιο σ’ έμένα καί
στον τότε ’Αστυνομικό Διευθυντή ’Αθηνών,τον παμφίλτατον κ. Γεώργιον Παπαδημητρίου, πού μαρτυρεί ότι συχνά ό αστυνομικός συντάκτης γίνεται καί ό ίδιος αστυνομι
κός όχι ύπό τήν έννοιαν τοϋ άνιχνευτοΰ ένός μυστηριώδους έγκλήματος —διότι αύτό
άνάγεται καί εις τά καθήκοντά του— άλλά διώκτης τών δραστών μαζί μέ τούς άστυνομικούς.’Αλλά πριν αφηγηθώ αύτό τό έπεισόδιον είναι άνάγκη νά δώσω εις τον άναγνώστην δλον τό πιεΰμα καί τον τρόπον, άλλά καί τάς ώρας εργασίας καί τών αστυνομικών
δ.ευθυντών τής έποχής καί ημών τών άστυνομικών συντακτών, οί όποιοι είχαμε τήν
ευτυχία νά άσχολούμεθα μέ τό τόσο περιπετειώδες καί τόσον τερπνόν άστυνομικόν
ρεπορτάζ εις τάς εφημερίδας.
’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών εις τήν οδόν Φειδίου καί ’Αστυνομικός Διευθυντής
Πρωτευούσης ό κ. Γεώργιος Παπαδημητρίου. Πρόβλημα στέγης τότε φοβερό διά τάς
’Αθήνας καί δΓ όλους τούς έξ επαρχιών μετατιθεμένους υπαλλήλους καί φυσικά καί
διά τούς άστυνομικούς διά τούς γλίσχρους μισθούς τών δημοσίων υπαλλήλων διά τά
υπερβολικά δι’ αυτούς ένοίκια καί ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας μή έχων ιδίαν περι
ουσίαν διά νά ένοικιάση μέ τον μισθόν του οικίαν κατάλληλον είχε στεγασθή άπό τό
Κράτος εις τον άνω όροφον μιας πολυκατοικίας τοϋ καιροΰ εκείνου, εις τάς άρχάς
τής όδοΰ Γ' Σεπτεμβρίου, κατέχων δύο δωμάτια εις τά όποια έμενε μέ τήν γυναίκα
του καί μέ τήν κόρην του. Ή πολυκατοικία αυτή έχρησιμοποιεΐτο προς στρατωνισμόν
τών άστυνομικών τής Τροχαίας πού εύρίσκετο τότε εις μίαν παμπαλαίαν οικίαν εις
τήν διασταύρωσιν τών οδών Γ' Σεπτεμβρίου καί Χαλκοκονδύλη. Φυσικά ή πολυκα
τοικία στρατωνισμού δέν ήτο εις καλήν κατάστασιν καί έστερεΐτο άσανσέρ, τό όποιον
άπό τον κτήτορά της είχε θεωρηθή ώς υπερβολική πολυτέλεια. ’Αλλά έίιτός τοϋ ότι ό
μισθός δέν έπέτρεπε τότε καί εις άνώτερον άκόμη υπάλληλον έγκατασταθέντα εις τάς
’Αθήνας νά ένοικιάση σπίτι μή ένοικιοστασιακόν, συνέτρεχε καί ένας άλλος σπουδαίος
λόγος ύποχρεώνων τήν Κυβέρνησιν νά θέλη τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Αθηνών εις
τό κέντρον τής πόλεως. Καί ό λόγος ήτο διττός. Ά φ ’ ένός μέν ότι, έπί άβασιλεύτου
δημοκρατίας τότε εζούσαμεν όλοι μέ τον έφιάλτην τών έπαναστατικών καί δικτατορικών κινημάτων καί ό ’Αστυνομικός Διευθυντής έπρεπε νά μένη κάπου κοντά εις τήν
’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν καί ό δεύτερος είναι διότι τήν μακαρίαν έκείνην εποχήν ό
Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών δέν είχεν υπηρεσιακόν αύτοκίνητον καί ζήτημα
είναι αν τοϋ έδικαιολογοΰσαν τότε αν ήναγκάζετο νά πάρη κανένα ταξί τον μήνα λόγω
τής έργασίας του καί τής άξιοπρεποΰς του έμφανίσεως. ’Έπρεπε νά τό πληρώνη άπό
τήν τσέπην του.
Τω καιρώ έκείνω λοιπόν ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών τάς περισσοτέρας
νύκτας, διά νά κάνη εύσυνείδητα τήν εργασίαν του καί νά βεβαιωθή ότι ησυχία έβασίλευε εις τήν πόλιν, παρέμενε άγρυπνος εις τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν μέχρι τής 3ης
καί μέχρι τής 4ης πρωινής. Καί άφοϋ άπό τής 2ας πρωινής έκινητοποιοϋσεν ολόκλη
ρον τό μηχανοκίνητον τής τότε Διευθύνσεως άποτελούμενον άπό δύο (άριθ. 2) μοτο-
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συκλέττας, δπως τδ έγραψα καί άλλοτε, διά νά αύλακώσουν τούς άκραίους συνοικι
σμούς της πόλεως καί νά βεβαιωθή δτι ό κόσμος έκοιμάτο ήσυχος, έπήγαινε καί αύτός
εις την σοφίταν τής όδοΰ Γ' Σεπτεμβρίου νά άναπαυθή δι’ όλίγας ώρας. Πολύ σκληρή
δουλειά.
’Απαραίτητοι σύντροφοι τάς νύκτας εις το γραφεϊον του ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ οί τότε άστυνομικοί συντάκται, δηλαδή ό αείμνηστος πρύτανίς μας καί παλαιός
πρόεδρος τής Ένώσεως Συντακτών Δημήτριος Άρνέλλος καί οί συνάδελφοι κ. κ. Βεν.
Ζερβέας, συνταξιούχος τώρα, Γιώργος Γιανναράκος, Γιώργος Ροΰσσος, ό θεατρικός
συγγραφεύς, καί ό νεαρός τότε Σεβαστιανός Άρνέλλος, υιός. Έξενυχτούσαμε καί.έμεΐς
περιμένοντας τό κίνημα διά νά γράψουμε καί αύτό τό αναθεματισμένο έγένετο τό βρά
δυ πού κατά σύμπτωσιν ένομίζαμεν δτι υπήρχε ήσυχία καί έκοιμώμεθα ένωρίς. Καί
τά ξενύχτια αύτά είς τό γραφεϊον τού ’Αστυνομικού Διευθυντού έπερνοΰσαν άρκετά
ευχάριστα μέ άφήγησιν παλιών δημοσιογραφικών άνεκδότων, εις τά όποια ό μακαρίτης
ό Άρνέλλος ήτο άφθαστος.
Τό βράδυ εκείνο, τρεις καί μισή μετά τά μεσάνυχτα παρακαλώ, ή μηχανοκίνητος
φάλαγξ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως από τάς δύο μοτοσυκλέττας καί τούς ισαρίθ
μους μοτοσυκλεττιστάς έπέστρεψεν είς τήν οδόν Φειδίου διά νά άναφέρη δτι πλήρης
τάξις έβασίλευε είς τήν Πρωτεύουσαν καί ιδίως είς τούς συνοικισμούς τού Βύρωνος,
τής Καισαριανής καί τού Ασυρμάτου, πού έθεωροΰντο τότε ώς έστίαι ταραχοποιών.
Ό Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παπαδημητρίου έδωσε τό σύνθημα τής διαλύσεως τής
συντροφιάς. Κάθε βράδυ σχεδόν έγώ άπό τούς άλλους ρεπόρτερς τον συνώδευα έως
τήν πολυκατοικία τής οδού Γ' Σεπτεμβρίου καί μακάριζα τον έαυτό μου πού δεν είχα
νά άνεβώ εκείνα τά φοβερά έξ πατώματα μέ τήν κούρασι πού είχα γιά νά φθάσω είς
τό δήθεν ρετιρέ, πού είς τήν πραγματικότητα δεν διέφερε καί πολύ άπό τάς σοφίτας
τών παλαιών σπιτιών. Προχωρήσαμε λοιπόν μέ τον Διευθυντή,ό όποιος φορούσε πάντα
τά πολιτικά του καί τήν άπαραίτητη ρεμπούμπλικα στο κεφάλι, καί άφοΰ έφέραμε μιά
βόλτα στά διανυκτερεύοντα κέντρα τής Όμονοίας, γιά νά βεβαιωθούμε δτι καί έκεΐ
ήταν ή ίδια ήσυχία, προχωρήσαμε τήν οδόν Γ' Σεπτεμβρίου πρός τήν πλατεία τού
σταθμού Λαυρίου. Καί τότε ξαφνικά είδαμε μπροστά μας νά έρχεται τρέχοντας άπό
τήν οδόν Χαλκοκονδύλη καί νά στρίβη τήν οδόν Γ '. Σεπτεμβρίου ένας νέος κρατών
τας ένα μαχαίρι στο' χέρι του, ένώ άπό μακρυά άκουγόντουσαν φωνές :
—Πιάστε τον,.,Πιάστε τον... τον φονηά...
—Πιάστε τον, λάβωσε άνθρωπο...
’Εκείνη τή στιγμή ό κ. Παπαδημητρίου έλησμόνησε καί τή θέσι του ώς Αστυνο
μικού Διευθυντού καί τό γεγονός δτι δέν έφερε στολή γιά νά επιβάλλεται καί νά διακρίνεται άλλά καί τή περασμένη κάπως ήλικία του καί χωρίς νά χάση καιρό άρχισε
νά κυνηγάη τον άνθρωπο μέ τό μαχαίρι. Μά καί έγώ πού έβλεπα τον κίνδυνο, πού θά
διέτρεχε ό φίλος μου Αστυνομικός Διευθυντής άπό τό νυκτερινό μαχαιροβγάλτη, δέν
έσκέφθηκα δτι δέν είχα καμμιά δουλειά είς έκείνην τήν ύπόθεσιν παρά νά περιγράψω
τό άδίκημα καί τήν σύλληψιν τού δράστου, δέν έλαβα ύπ’ οψιν ούτε καν τή σωματική
μου διάπλασι πού δέν μου έπέτρεπε νά κάνω άγώνα δρόμου καί άρχισα νά τρέχω κι’
έγώ άπό πίσω γιά νά βοηθήσω. Αύτό ένόμισα δτι ήταν τό καθήκον μου. Νά βοηθήσω
κι’ έγώ ένεργώς...
Μπροστά λοιπόν έτρεχε ό άνθρωπος μέ τό μαχαίρι, πίσω άπό αυτόν ό ’Αστυνομι
κός Διευθυντής κ. Γ. Παπαδημητρίου, ό όποιος τον έκυνηγοΰσε, καί άκόμη πιο πίσω
έγώ άγκομαχώντας καί λαχανιάζοντας άπό τά ύπερεκατόν μου κιλά. Ό πιο νέος άπό
τούς τρεις μας φυσικά ήταν ό δράστης καί αυτός, ώς πιο ταχύς, θά κατώρθωνε νά διαφύγη. Μά τότε ό κ. Παπαδημητρίου μετεχειρίσθη ένα πρωτοφανές τέχνασμα. ’Επέ
ταξε τό μπαστούνι του μέσα είς τά πόδια τού άνθρώπου πού έκρατούσε τό μαχαίρι μέ
άποτέλεσμα νά μπερδουκλωθή μέσα είς αύτό καί νά καταπέση. Καί άμέσως ώρμησεν
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επάνω του καί τον άφώπλισε ό ’Αστυνομικός Διευθυντής, ενώ τον κρατούσε μέτόπόδι
του άκουμπισμένο έπάνω του ώστε νά μή μπορέση νά διαφύγη μέχρις δτου φθάσουν
τά αστυνομικά όργανα. Μέ τό δεξί του χέρι έκράτει τό μαχαίρι τοϋ δράστου τό όποιον
τοϋ είχεν άποσπάσει. Εκείνην τήν στιγμήν εφθασα κι’ έγώ καί τόση ήτο ή λύσσα μου
κατά τοϋ άφοπλισθέντος καί άκινητοποιηθέντος δράστου ώστε, χωρίς νά σκεφθώ τί
κάνω, ήρχισα νά τον κτυπώ μέ άλύπητες γροθιές εις τό κεφάλι.
'Η σκηνή αυτή δέν διήρκεσε παρά δευτερόλεπτα μόνον. Διότι αμέσως έφάνησαν
καταφθάνοντες άπό τήν οδόν Χαλκοκονδύλη καί προερχόμενοι από τήν οδόν Πατησίων
μερικοί άστυφύλακες πού κατεδίωκαν τον νυκτερινόν μαχαιροβγάλτην καί έλάχιστοι
διαβάται. Καί οί πρώτοι άστυφύλακες μόλις έφθασαν καί είδαν τό σύμπλεγμα τών
τριών εμένα μέν μέ άνεγνώρισαν άμέσως, λόγω τών σωματικών μου διαστάσεων, άλλά
δέν άνεγνώρισαν τον ’Αστυνομικόν των Διευθυντήν τον όποιον έβλεπαν μέ τό μαχαίρι
τοϋ δράστου εις τό χέρι. Καί νομίσαντες ότι αύτός ήτο ό φοβερός καί τρομερός κακούρ
γος καί ό ύπό τό πέλμα αύτοΰ ευρισκόμενος κανένα δεύτερον θΰμα του, ύψωσαν τά
κλόμπς των καί έτοιμάσθησαν νά τά καταφέρουν κατά τής κεφαλής τοϋ...’Αστυνομι
κού Διευθυντοΰ των κ. Γ. Παπαδημητρίου. ’Απολύτως δικαιολογημένη ή ένέργειά
των άφοϋ δέν τον έγνώρισαν μέ τά πολιτικά πού έφοροΰσε καί άφοΰ τον έβλεπαν μέ
ένα μαχαίρι εις τάς χεϊρας του...
—Γιά τό Θεό παιδιά...Τί κάνετε...Είναι ό κ. Διευθυντής σας. 'Ο κ. Παπαδη
μητρίου, έφώναξα. Τά υψωμένα κλόμπς κατέπεσαν. Ά λ λ ’ δχι πλέον κατά τής κεφα
λής τοϋ κ. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ, άλλά κατά τού πραγματικού δράστου ό όποιος
ήτο νεαρός σωματέμπορος άαί είχε τραυματίσει κάποιον αντίζηλόν του εις κακό
φημου οίκον.
’Αλλά έγώ είχα δώσει κατά τού σωματέμπορου τόσες γροθιές ώστε δέν υπήρχε
άνάγκη νά δώσουν καί μέ τά κλόμπς οί άστυφύλακες, οί όποιοι τον έλυπήθησαν μέ τά
χάλια πού είχε. Καί τότε ό ’Αστυνομικός Διευθυντής, ό υποφαινόμενος καί οί άστυ
φύλακες μετεφέραμεν ύπό συνοδείαν τον συλληφθέντα μαχαιροβγάλτην εις τό πλησίον
Δ' ’Αστυνομικόν Τμήμα. 'Ο άξιωματικός τής υπηρεσίας έσπευσεν άμέσως νά έξυπνήση τον τότε διοικητήν του κ. Ίωάννην Σαλταμαΰρον ό όποιος κατέφθασε καί έμαθε
άπό τον κ. Διευθυντήν τά διατρέξαντα. "Οσον άφορα έμένα δέν έκοιμήθηκα τήν υπό
λοιπη νύκτα φοβούμενος μήπως άπό τις γροθιές πού έδωσα άκουσίως καί εις δικαιο
λογημένου βρασμόν ψυχικής ορμής έπάθαινε καμμίαν εγκεφαλικήν αιμορραγίαν ό
σωματέμπορος καί τον έπλήρωνα έκ τών ύστέρων χρυσόν.
Καί αύτή ή νυκτερινή περιπέτεια υπενθυμίζει τήν στενήν συνεργασίαν καί
σύμπραξιν τών άστυνομικών συντακτών μέ τήν ’Αστυνομίαν καί μέ τούς ιθύνοντας
αύτήν.
(Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών

άστυνομι

κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.

ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
__________ ’Υπό τοϋ Δικηγόρου κ. Κ Ω Ν . I . ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ----------------

Ό άνθρωπος, φύσει κοινωνικόν δν, άπδ τής έμφανίσεώς του εις τον πλανήτην
μας, ένεκα των πολλαπλών άναγκών καί προβλημάτων τα όποια τον περιέβαλλον,
άντελήφθη αμέσως την άδήριτον άνάγκην τής ομαδικής, μετ’ άλλων άνθρώπων, συμβιώσεώς του. Έδημιουργήθησαν οΰτω, μικραί κατ’ άρχήν ομάδες άνθρώπων, άργότερον μεγαλύτερα', κοινωνίαι καί, συν τή παρόδω των αιώνων, έφθάσαμεν εις τάς συγ
χρόνους έθνικάς καί διεθνείς κοινωνίας.
’Απαραίτητος, δμως, προϋπόθεσις διατηρήσεως τής ένότητος των κοινωνιών
τούτων ύπήρξεν ή έξασφάλισις τής αρμονικής συμβιώσεως τών έν αύταΐς βιούντων
άτόμων, τοϋτο δ’ έπέβαλε την θέσπισιν κανόνων δικαίου, καθολικής καί άναγκαστικής
μορφής, νόμων, ή παράβασις τών όποιων έπέσυρε διαφόρου μορφής κυρώσεις. Οί
νόμοι, δημιούργημα άνθρωπίνης διανοίας, θεσπισθέντες έκ τής άνάγκης, άποβλέπουσιν εις έξασφάλισιν τής αρμονικής συμβιώσεως τών έν τή κοινωνία βιούντων άνθρώ
πων, είναι τόσον παλαιοί δσον καί ό άνθρωπος.
Παρ’ ήμΐν διά μέσου τών αιώνων άνεπτύχθησαν διάφοροι κοινότητες, κρατίδια,
συμπολιτεΐαι κλπ., μέ ίδια χαρακτηριστικά ένός πεφωτισμένου—πνευματικού—πολι
τισμού, άλλά καί ένός άγώνος συνεχούς έπικρατήσεως καί επιβολής τού ένός έπί τού
έτέρου. Ή τρισχιλιετής μας ιστορία είναι πλήρης τοιούτων άγώνων καί προσπαθειών.
Δεν έπαυσε, πάντως, ό λαός μας νά φωτιζη την άνθρωπότητα μέ την ζωηράν καί σπανίζουσαν πνευματικότητά του, κέντρον τής όποιας ύπήρξεν ή άνάπτυξις καί διάδοσις
τής φαεινής ιδέας τής δημοκρατίας, έλευθερίας, δικαίου, άρετής, άγαθοΰ, ώραίου καί
ή δημιουργία τού 'Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
"Εκαστος λαός, άναλόγως τών ιδεωδών του, τής πνευματικότητος καί τού έν γένει
πολιτισμού καί τής άναπτύξεώς του, έθέσπισεν ιδίους νόμους, διά διεθνών δέ τοιούτων
έρρυθμίσθησαν καί αι σχέσεις τών διαφόρων πεπολιτισμένων διεθνών κοινωνιώνΚρατών.
Διά τών νόμων άποβλέπεται ή έξασφάλισις τών κυριωτέρων καί βασικωτέρων
άγαθών τού άνθρώπου (ζωής, τιμής, περιουσίας, ησυχίας, άσφαλείας, τάξεως κλπ.) αί.
σχέσεις τών πολιτών μεταξύ των, κράτους καί πολίτου καί άντιστρόφως καί, έν γένει,
παν θέμα σχέσιν έχον μέ τήν άρμονίαν, άνάπτυξιν, έξέλιξιν καί πολιτισμόν τού άνθρώ
που ώς άτόμου καί κοινωνικού συνόλου.
"Οταν λέγωμεν «πολιτισμόν», έννοοΰμεν τον πραγματικόν έκεΐνον πολιτισμόν,
τον ωφέλιμον τούτέστιν καί σύμφωνον προς τον προορισμόν τού προνομιακώς καί
κατ’ άνισον μεταχείρισιν πλουτισθέντος άπό τήν φύσιν διά τής λογικής άνθρωπίνου
γένους, έκεΐνον ό όποιος διά τής επιστημονικής καί τεχνικής άναπτύξεώς καί προόδου
άποβλέπει εις την πνευματικήν καί ψυχικήν άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν τού άνθρώπου,
εις τρόπον ώστε, έφ’ δσον ό άνθρωπος είναι διερχόμενος καί ή παρούσα ζωή είναι ένα
κομμάτι τής αΐωνιότητος, νά ύπηρετή τό άγαθόν, τό καλόν καί ώραΐον, τήν άρετήν καί
έν γένει τήν άγάπην προς τον συνάνθρωπόν του, τήν Χριστιανικήν άρετήν καί άγάπην.
*
* *
'Η Πολιτεία εις τά όργανα τής ’Αστυνομίας καί δή τής ομωνύμου εις τάς πόλεις
καί Χωροφυλακής εις τήν ύπαιθρον, άνέθηκε σοβαρωτάτην άποστολήν καί καθήκοντα.
Ένεπιστεύθη τήν φύλαξιν καί έφαρμογήν τών νόμων, τήν διατήρησιν τής άσφαλείας,
τάξεως, ήσυχίας, κυκλοφορίας κλπ. τών πολιτών καί γενικώτερον τήν περιφρούρησιν
τών ήθικών καί πνευματικών άξιών καί τον σεβασμόν καί άνάπτυξιν τού κρατοΰντος
πολιτισμού μας. Καί δεν είναι νά όμιλώμεν περί πνευματικής καί υλικής άναπτύξεώς
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του άνθρωπίνου γένους, εάν δεν έξασφαλίσωμεν τά κύρια καί βασικά χαρακτηριστικά
τοΰ πολιτισμού, των οποίων θεματοφύλακες καί πιστοί φρουροί είναι ή ’Αστυνομία
έν γένει. Τά όργανα τής ’Αστυνομίας τώ λόγω τούτω δεν άσκοϋσιν έπάγγελμα,
—σύνηθες βιοποριστικόν—, άλλά έκτελοΰν λειτούργημα σοβαρόν καί σπουδαΐον. 'Ο
άστυνομικός κατά νόμον καί κατά συνείδησιν τελεί πάντοτε έν υπηρεσία. ’Ενώπιον
του, άνά πάσαν στιγμήν, προβάλλει τό καθήκον καί ή άποστολή του. Δέν δύναται εκ
τής ιδιότητάς του καί συνειδήσεώςτου νά άρνηθή υπηρεσίαν. Είναι απαράδεκτος, άλ
λως τιμωρητέα, ή άδιαφορία, ολιγωρία καί ή άπειθαρχία. Διάγει καί πορεύεται έν τή
ζωή κατά τρόπον στρατιωτικόν, υποχρεωτικόν καί περιωρισμένον. ’Εναλλάσσει επί
έτη τό τετράωρον, παραστέκει όρθιος έπί ώρας κατά τάς έορταστικάς, πανηγυρικάς ή
θλιβεράς ημέρας, τρέχει προθύμως εις τον κίνδυνον καί παρίσταται άόκνως εις την
θλΐψιν, άντιμετωπίζει γενναίως καί εγκαίρως τον κακοποιόν εις δλας του τάς πονη
ριάς, τον καθ’ έξιν ή έκ περιστάσεως έγκληματίαν είς τάς πανουργίας καί μηχανάς,
τον άπατεώνα είς τάς μηχανορραφίας, τον τοξικομανή είς τάς κρίσεις, τον ίδεολογικώς,
θρησκευτικώς, πολιτικώς καί κοινωνικώς άτακτοϋντα είς δλας του τάς εκδηλώσεις.
Είναι εκείνος, τοΰ οποίου ό γδούπος των υποδημάτων τάς παγεράς τοΰ χειμώνος
νύκτας, ύπό σφοδρόν άνεμον ή καί χιόνας, ύπό βροχήν ραγδαίαν ή ψϋχος άφόρητον,
σταθερά καί ρυθμικά άκούεται ώρισμένην συνήθως ώραν, κάτωθι τοΰ υπνοδωματίου
γωνιακής τίνος οικίας τάς πρώτας πρωινάς ώρας, καθ’ ας πολΐται ήσύχως καί έν
άσφαλεία καί ύπό την θαλπωρήν τοΰ οικογενειακού περιβάλλοντος διασκεδάζουσιν ή
ύπνώττουσιν. Είναι εκείνος, ό όποιος κινείται πρώτος είς τον έκ πυρκαϊάς κίνδυνον,
συμπαρίσταται είς τον τραυματισθέντα, διαχωρίζει ή συμβιβάζει τούς έκ μέθης ή έξ
ακράτητος συμπλεκομένους, τούς φυγοδίκους ή καταδίκους, συλλαμβάνει μέ θλΐψιν τον
πτωχόν οφειλέτην τοΰ δωματίου, συλλαμβάνει έπ’ αύτοφώρω τον ειδικόν καί πεπειραμένον κλέπτην πορτοφολίων πτωχών καί άφελών ταξιδιωτών, πορεύεται μέ κίνδυνον
ψυχραίμως ύπό τό σκότος είς τό άγνωστον προς έρευναν, παρακολουθεί τάς κινή
σεις ύποπτων ημεδαπών καί άλλοδαπών, διαφυλάττει την άσφάλειαν τών ύψηλών μας
προσώπων, διευκολύνει καί έξυπηρετεΐ τον αλλοδαπόν καί παρέχει αύτώ άνετον κατά
τό δυνατόν κυκλοφορίαν καί έξασφαλίζει την ύγείαν ιδίως τής νεότητος έκ τών άφροδισίων νοσημάτων, περιφρουρεΐ καί διαφυλάττει την διαρροήν τοΰ πολυτίμου έγχωρίου συναλλάγματος, ρυθμίζει τοσοϋτον έπιτυχώς την έν αρμονία κίνησιν καί κυκλο
φορίαν χιλιάδων τροφοφόρων πάσης φύσεως' καί έξασφαλίζει κατά τό δυνατόν την
ζωήν τών πεζών καί τών οδηγών. Είναι, τέλος, έκεΐνος ό όποιος πολλάκις γίνεται
άγγελος ευχάριστου είδήσεως καί άγγέλματος είς τον πολίτην, άλλά καί' γνωστοποιεί
είς τήν άρρωστην χήραν μητέρα τον έν πολέμω ή άτυχήματι θάνατον τοΰ μονάκριβου
υίοΰ της.
Διά νά καταστώσιν δλα ταΰτα κοινή συνείδησις καί κοινός τόπος, άρκεΐ ή ύπόμνησις πρώτον ένός συγκεκριμένου γεγονότος. 'Η τεραστία συμβολή τών Σωμάτων
’Ασφαλείας, τόσον κατά τό εθνοκτόνον κίνημα τοΰ Δεκεμβρίου 1944, δσον καί κατά
τήν έπακολουθήσασαν ξενοκίνητον άνταρσίαν. Καί δεύτερον, τοΰ τεραστίου ρόλου,
τον όποιον έκπληροΰσι τά Σώματα ’Ασφαλείας έν τώ έργω των προς πρόληψιν τοΰ
έγκλήματος. ’Αρκεί, ώς προς τό τελευταΐόν τοΰτο, νά άναλογισθή τις τό ήθικόν καί
κοινωνικόν χάος, τό όποιον θά άντεμετωπίζετο άνευ τής πολιτικής παρεμβάσεως τών
’Αστυνομικών ’Αρχών, διά νά σχηματίση άκριβή εικόνα τής άξίας τοΰ έργου τούτου.
Καί ή Πολιτεία, καί ό πολίτης, άστόργως τή άληθεία, έχουσιν ύπερβολικήν άξίωσιν άπό τά όργανα ταΰτα τής ’Αστυνομίας. ’Απαιτούν καί άξιοΰν παρ’ αύτών ψυ
χραιμίαν όλύμπιον, ύπομονήν ίώβειον, έγκαρτέρησιν καί ύποχρέωσιν σπανίζουσαν.
Πάντα δέ ταΰτα ώσάν τά όργανα ταΰτα νά στερούνται νευρικού συστήματος, άνθρωπίνης άντοχής καί άδυναμίας, αισθημάτων καί συναισθημάτων, ένθουσιασμών, άναγκών καί μεταπτώσεων, ώσάν τά όργανα ταΰτα νά έχουν, ώς ύπεράνθρωποι, άστείρευ-

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟ Χ Α ΙΑ Σ
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ΚΑΙ ΑΙ ΑΙΤΙΑΙ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
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Πόσα δυστυχήματα συνέβησαν κατά τά έτη 1960—61.
Κατά τό έτος 1960, συνέβησαν, εις την περιοχήν ’Αθηνών (οπού άστυνομεύει ή
’Αστυνομία Πόλεων), έκτος φυσικά των προαστίων, όπου ώς γνωστόν άστυνομεύει
ή Χωροφυλακή, 4316 αύτοκινητιστικά άτυχήματα, ήτοι 75 θανάσιμοι τραυματισμοί,
642 σοβαροί τραυματισμοί καί 3599 έλαφροί τραυματισμοί.
Κατά τό έτος 1961, εις τήν ιδίαν περιοχήν, συνέβησαν 4.387 έν συνόλω αύτοκινητιστικά άτυχήματα, έκ των όποιων 55 ήσαν θανάσιμοι τραυματισμοί, 339 σοβαροί
τραυματισμοί καί 3.991 έλαφροί τραυματισμοί.
Ε ν θ υ μ ίζ ο υ ν πολεμικόν ανακοινω θέν.
Οί άριθμοί αυτοί οί όποιοι ένθυμίζουν, έν πολλοϊς, πολεμικόν ανακοινωθέν, πρέ
πει νά θεωρηθούν ώς φυσικόν έπακόλουθον τοϋ διαρκώς αύξανομένου αριθμού τών
κυκλοφορούντων οχημάτων. Εύτυχώς όμως, χάρις εις συνεχείς καί άοκνους προσπά
θειας τής 'Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας ’Αθηνών, ή κατά τό έτος 1961 σημειωθεΐσα
μικρά αΰξησις τών άτυχημάτων, κυρίως εις έλαφρούς τραυματισμούς, δεν είναι
ανάλογος τής αύξήσεως τοϋ άριθμοΰ τών αυτοκινήτων.
Τό σύστημα τών φωτεινών σημάτων καί τών μονοδρόμων, τό όποιον έφηρμόσθη
άπό τούς θέρους τοϋ I960, ωφέλησε τά μέγιστα τήν κυκλοφορίαν οχημάτων καί πεζών,
έπέφερε μείωσιν τών καταναλισκομένων καυσίμων, δέν έπέδρασεν, όμως, σημαντικώς
έπί τών άτυχημάτων. Αύτό οφείλεται άποκλειστικώς εις τήν μικράν, σχετικώς, πε
ριοχήν. τήν οποίαν καλύπτει τό νέον σύστημα κυκλοφορίας, ένώ, διά τής συντελουμένης έπεκτάσεώς του, άναμένεται ότι θά έπηρεάση κατασταλτικώς καί έπί τοϋ άριθμοΰ
τών άτυχημάτων.
Δύο νέα ι μάστιγες τής κυκ λοφ ορίας.
’Αλλά καί μέ τά σημερινά δεδομένα, είναι δυνατή ή μείωσις τών τροχαίων άτυ
χημάτων εις όλα τά είδη τών αύτοκινήτων. Έ κ τής έξετάσεως, όμως, τοϋ πίνακος
στατιστικής, δύο είδη .έμφανίζονται ώς κυριολεκτικώς μάστιγες τής κυκλοφορίας,
καί αύτά είναι τά ένοικιαζόμενα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως καί τά μοτοποδήλατα.
Μέ τά ένοικιαζόμενα Ι.Χ. ή κατάστασις είναι άνησυχητική.'Η Τροχαία δέν γνωρίζει
είσέτι, ούτε είναι ευκολον νά γνωρίζη, πόσα γραφεία ένοικιάσεως αυτοκινήτων ύπάρτον άπόθεμα σωματικής, ψυχικής καί ήθικής άντιστάσεως. Καθήκον, άσφαλώς, τών
οργάνων τής ’Αστυνομίας είναι νά έπιδεικνύουν σεβασμόν, εύγένειαν, πραότητα, κατανόησιν, αυστηρότητα, άλλά καί έπιείκειαν έναντι τοϋ πολίτου καί έν τή άσκήσει τοϋ
εύγενοΰς, δυσκόλου καί σοβαρού τούτου λειτουργήματος. Καθήκον, όμως, καί ύποχρέωσιν έχει καί ό πολίτης καί ή πολιτεία νά προσέχη, νά φροντίζη, νά θάλπη τά όργανα
ταΰτα πού άποτελοΰν τήν βιτρίναν τής πατρίδος, τον οφθαλμόν τής άσφαλείας καί τάξεως, τον θεματοφύλακα τοϋ πολιτισμού έν γένει, τά όργανα τά όποια κατά πάσαν
δικαίαν, άντικειμενικήν καί λογικήν κρίσιν, έκπληροΰσιν είς τό άκέραιον, άριστα, τήν
έμπιστευθεΐσαν αύτοϊς ίεράν έθνικήν κιβωτόν.
Έ ρ ω τ ά τ α ι : 'Η Πολιτεία προσέχει, φροντίζει καί θάλπει τά τοιαύτην υπη
ρεσίαν προσφέροντα καί μέ τοιαΰτα καθήκοντα έπιφορτισθέντα όργανά της ; Έ π ί
τοϋ έξόχως σπουδαίου καί σοβαρού τούτου έρωτήματος θά έπανέλθωμεν εις τό
προσεχές.
(Συνεχίζεται)
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χουν είς τάς ’Αθήνας, ούτε τον αριθμόν των ένοικιαζομένων οχημάτων. 'Υπολογίζονται
πάντως έως 150 τά πρώτα καί 500 τά δεύτερα. 'Ο έλεγχος είναι πολύ δύσκολος διά
τον λόγον ότι ή ίδρυσις καί ή λειτουργία των γραφείων αύτών δέν ρυθμίζεται ούτε
προβλέπεται ύπό των νόμων περί αυτοκινήτων καί των σχετικών άστυνομικών δια
τάξεων. Τά αυτοκίνητα ενοικιάζονται είς οίονδήποτε, υπενοικιάζονται ύπ’ αύτοϋ ή
δίδονται είς άλλους μη έχοντας δίπλωμα μέ άποτέλεσμα τά τυχόν άτυχήματα νά μή
άναφέρωνται, οί τραυματίαι νά έγκαταλείπωνται συχνά άβοήθητοι μέ άναγκαίον άπο
τέλεσμα τον πολλαπλασιασμόν τών έποχουμένων τεντυμπόϋς καί τών παρ’ αύτών
διαπραττομένων αδικημάτων. ’Ασφαλώς, μόνον έν μικρόν ποσοστόν τών νεαρών
οδηγών άνήκει είς αύτήν την κατηγορίαν, δυστυχώς όμως σχεδόν όλοι οί ένοικιάζοντες
είναι άπειροι οδηγοί.
Πράγματι, προ ολίγων ετών, τά 80% περίπου κατόχων διπλωμάτων όδηγοϋ
ήσαν κάτοχοι αυτοκινήτων ή έπαγγελματίαι οδηγοί. Σήμερον τά 80% τών οδηγών
δέν έχουν αύτοκίνητον, είναι ως επί τό πλεΐστον νέοι καί δέν ήμποροϋν νά αποκτήσουν
την άπαραίτητον πείραν ένοικιάζοντες καί όδηγοΰντες αύτοκίνητον μίαν φοράν τον
μήνα. Μοναδική λύσις επί τού προβλήματος αύτοϋ είναι, όπως έπρότεινεν ή Τροχαία,
ή νομοθετική ρύθμισις του θέματος ώστε νά ύποχρεοϋνται νά έφοδιασθώσι δι’ άδειας
καί νά όργανωθώσιν ώστε νά είναι δυνατή ή άσκησις ουσιαστικού έλέγχου. Τέλος,
τό 'Υπουργείου Συγκοινωνιών νά χορηγή διπλώματα κατόπιν αύστηροτάτης έξετάσεως τών ύποψηφίων οδηγών.
Τό πρόβλημα τώ ν μ οτοποδηλάτω ν.
Τά μοτοποδήλατα ή μοτοσακό ή δίτροχα μετά κινητήρος ή σκούτερ κατέχουν
έπίζηλον θέσιν, έκτος τών τροχαίων παραβάσεων, τοϋ έκκωφαντικοϋ θορύβου των
κ.λ.π., καί είς τον πίνακα τών άτυχημάτων. 'Η αίτια είναι προφανής. Διά τήν όδήγησιν
μοτοποδηλάτου δέν χρειάζεται δίπλωμα καί ώς έκ τούτου δέν είναι άπαραίτητος ή
γνώσις τών κανόνων τής Τροχαίας ύπό τοϋ όδηγοϋ. Βάσει τοϋ άρθρου 71 παρ. 7 τής
ύπ’ άριθ. 54/1951 άστυνομικής διατάξεως, δύναται νά ένοικιάση έν ποδήλατου
μέ βοηθητικόν κινητήρα, οποιοσδήποτε νέος άνω τών 18 έτών, ό όποιος θεωρεί ώς
ψυχαγωγίαν του τήν ένόχλησιν αν μή τήν τρομοκράτησιν τών άνυπόπτων πεζών. Τό
κράτος δέν έπιτρέπει είς νέον 18 έτών τό κυνήγιον διότι τό έθεώρησεν, δρθώς, έπικίνδυνον. Ό νέος αύτός έκρίθη ώς άκίνδυνος είς τό νά όδηγή δίτροχου μέ ταχύτατα 60
χιλιομέτρων τήν ώραν. Τοϋ άρνείται, δηλαδή, άδειαν όπλοφορίας μέ δίκαννον, άλλά τοϋ
παρέχει τοιαύτην διά τήν όδήγησιν άεριωθουμένου.
'Η Τροχαία ’Αθηνών έγκαίρως διεπίστωσε τήν έκτασιν τών άτυχημάτων τών
μοτοποδηλάτων καί προέβη είς τάς άπαραιτήτουςένεργείας,ζητοΰσα τήν έκδοσιν διατάξεως, διά τής οποίας νά ύποχρεοϋνται οί κάτοχοι ή οί ένοικιάζοντες μοτοσακό νά
έχουν σχετικόν δίπλωμα όδηγήσεως. ’Αλλά, ή άστυνομική διάταξις δέν έξεδόθη. "Ο
ταν όμως έκδοθή, θά πρέπει νά περιλάβη καί μίαν διάταξιν διά τής οποίας νά άπαγορεύεται ή κυκλοφορία μοτοσακό κατά τάς ώρας τής μεσημβρινής καί νυκτερινής
ησυχίας, διότι ό θόρυβος τούτων έχει καταστή άφόρητος.
Μία έπί πλέον υπηρεσία είς τήν κ οινω νία ν.
Φυσικά, τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα τής περιοχής ’Αθηνών είναι μέγα καί πολύ
πλευρον καί αί μέχρι σήμερον έπιτεύξεις σημαντικαί. Πολλά, όμως, ήμποροϋν νά γ ί
νουν διά τον περαιτέρω περιορισμόν τών τροχαίων άτυχημάτων.
Μεταξύ τών πολλών μέτρων πού λαμβάνονται, ας άντιμετωπισθή καί τό πρό
βλημα τής κυκλοφορίας τών ένοικιαζομένων ιδιωτικών αύτοκινήτων καί τών λίαν
έκνευριστικώς θορυβούντων μοτοποδηλάτων καί νά είμεθα βέβαιοι ότι προσφέρομεν
μίαν έπί πλέον θετικήν υπηρεσίαν είς τήν κοινωνίαν.
Γ. Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΤΣΕΚΣ
-

ΔΝΑΚΑΛΥΦΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΑΗΦΙΣ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 'Υπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου
χ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΔΟΥΚΑΚΗ

(Συνέχ_

4κ τοΒ προ, νουμένου,

Θυμόμουνα πολύ καλά καί τά χαρακτηριστικά του ήταν ακόμη ζωντανά άποτυπωμένα στη μνήμη μου. ’Αλλά μ’ αυτά δεν έβγαινε τίποτε. Ό Κυρμπίνης θά
είχε γίνει άφαντος άπό την ’ίδια ώρα. Σέ κάποια στιγμή, μοϋ είπε ό άδελφός μου νά
καταφύγουμε στην ’Αστυνομία. Θά είσαι τρελλός, τοϋ είπα ’ δεν ξέρεις πώς ή ’Α
στυνομία θά κάνη τη δουλειά της καί άργά ή γρήγορα ό Κυρμπίνης θά πέση κά
ποτε στά χέρια της, καί μαζί μ’ αυτόν θά πάμε καί μείς στη φυλακή μ’ ένα βαρύ
πρόστιμο γιά την παράβαση πού κάναμε; ’Έ τσ ι αναγκάστηκα νά σιωπήσω νά ύποστώ τή χρηματική ζημιά. Σήμερα δεν ξέρω ποιος μ’ έσπρωξε νά θέλω νά εξετάσω
άλλη μιά φορά τή γνησιότητα του τσέκ. Δεν μπορούσα νά τό χωνέψω πώς ήταν
ψεύτικο.
Τό θάρρος καί ό τρόπος τής συναλλαγής τοϋ Κυρμπίνη έδειχναν ότι ήταν
τίμιος άνθρωπος. ’Έ τσ ι ξεγελάστηκα Κε'Τπαστυνόμε καί πρέπει νά μέ πιστέψετε,
συνέχισε ό Κ.
"Οπως έβγαινα σήμερα τό πρωί άπό τό γραφείο τοϋ φίλου μου χρηματιστοΰ
όπου πήγα γιά νά έξετάσω τό τσέκ, απογοητευμένος άπό την πραγματικότητα,
βλέπω πίσω μου έναν άστυφύλακα νά μέ παρακολουθή κι’ έκεΐ πού βάδιζα μέ πλη
σιάζει καί μοϋ Χέγει: Πρέπει νά μέ άκολουθήστε στο Τμήμα. ’Εγώ τότε διαμαρτυρήθηκα, ό άστυφύλακας όμως έπέμενε, κι’ άφοΰ είδα πώς δέν υποχωρεί, άναγκάστηκα στο τέλος νά τον άκολουθήσω.
—Αυτά πού μάς λές Κε Κ. μοιάζουν σάν μυθιστόρημα, κι’ αν θέλουμε τά π ι
στεύουμε, τοϋ είπε ό 'Υπαστυνόμος. Ό Κ. τότε διεμαρτυρήθη καί πάλι καί τοϋ είπε.
—Νομίζω πώς δέν έχετε δίκαιο Κε Ύπαστυνόμε, άφοΰ ξεύρετε πώς άργά ή
γρήγορα θά μάθετε τήν άλήθεια καί μάλιστα τώρα πού βρίσκομαι στά χέρια σας.
'Ο 'Υπαστυνόμος ό όποιος δέν είχε καμμιά διάθεση νά χάνη τον καιρό του
συνέστησε στον Κ. νά σταματήση.
—-’Εμείς, τοϋ είπε, έχουμε στά χέρια μας ζωντανή άπόδειξη κατηγορίας καί ή
άστυνομία θά κάνη τή δουλειά της όπως καί νάρθουν τά πράγματα.
"Υστερα άπό τή σύσταση αυτή, ό 'Υπαστυνόμος ρώτησε τον Κ. πώς λέγεται
έκεΐνος πού τοϋ έδωσε τό τσέκ.
—Μά μοϋ φαίνεται πώς σάς τον είπα Κε 'Υπαστυνόμε. Κυρμπίνης ’Ιω 
άννης, άπό τά Μάρμαρα τής Λαμίας· έτσι έγραφε ή ταυτότητά του.
—Ά ν τον ίδής θά τον γνωρίσης; τοϋ είπε ό Υπαστυνόμος.
—Τον θυμάμαι πολύ καλά. ΤΗταν ένας υπόξανθος, μικροΰ άναστήματος, καλον
τυμένος, τριαντάρης περίπου.
—’Έ χεις τίποτε άλλο νά μάς πής; ρώτησε ό Υπαστυνόμος.
—’Ό χ ι άπάντησε ό Κ. Μέ τήν άρνητική άπάντηση πού πήρε ό Υπαστυνόμος
διέταξε τή κράτησή του κι’ έτσι έκλεισε ή υπόθεση.
Τό ίδιο βράδυ, όπως πήρα τις τοπικές εφημερίδες νά διαβάσω, είδα νά γρά
φουν μέ κτυπητούς τίτλους τή σύλληψη τοϋ Κ., άπό τήν Υπηρεσία Προστασίας ’Ε 
θνικού Νομίσματος. 'Η σύλληψή του δέν μοϋ έκανε καί τόση έντύπωση γιατί ήταν
μιά άπό τις συνηθισμένες υποθέσεις λαθρεμπορίας συναλλάγματος.
Τήν επομένη είχα ραντεβού μέ κάποιο πράκτορά μου σ’ ένα μικρό καφενεδάκι
κοντά στο Κεντρικό Τελωνείο Πειραιώς. 'Η ώρα είχε περάσει κι’ έτρεχα νά προ-
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λάβω τό ραντεβού μου, κι’ δπως βάδιζα βιαστικός τό άριστερό πεζοδρόμιο της άκτής
Μιαούλη ακούω νά μέ φωνάζη κάποιος δυνατά και να μέ παρακαλή να σταματήσω.
Γυρίζω καί βλέπω πώς ήταν ό Τριαντάφυλλος, ένας άπό τούς αδελφούς Κ. Σίγουρα
είπα κάτι θά θέλη νά μου πή γιά τή σύλληψη τοϋ άδελφοϋ του κι’ όταν μέ έπλησίασε
μου είπε.
—Καινούργιες περιπέτειες έχουμε πάλι σάν τις παληές πού ξέρεις, ό Γιάννης
βρίσκεται στην ’Αστυνομία άπό χθές.
—Γιατί; τον ρώτησα.
—Γιά ένα τσεκ πού είχε άγοράσει κ ι’ ήταν πλαστό. Δεν μπορούσα νά στα
ματήσω περισσότερο γιατί δεν μέ έπαιρνε ή ώρα τοϋ ραντεβού αν καί ή ύπόθεση
έπαιρνε ενδιαφέρον γ ι’ αυτό τού είπα πώς θά περάσω άπό τό γραφείο του.
’Αφού έπραγματοποίησα τό ραντεβού μου πήγα άμέσως στο γραφείο των
άδελφών Κ. καί έξακολούθησα τή συζήτηση πού ε’ίχαμε διακόψει, γύρω άπό τήν ύπό
θεση τού πλαστού τσέκ.
—Προ καιρού, μοΰ είπε ό Τριαντάφυλλος, άγόρασε ό Γιάννης ένα τσέκ άπό
κάποιο Κυρμπίνη. Χθές πήγε νά τό δείξη αν είναι γνήσιο καί φεύγοντας τον έπιασε
ή ’Αστυνομία.
Κούνησα τό κεφάλι μου καί τού είπα.
—"Αχ! καϋμένε Τριαντάφυλλε πάλι σέ γκάφα πέσατε.
■
—Ναί, γιά θυμήσου τον περιβόητο Ζαφίρη τό 1934, πού μάς είχε ζαλίσει
μέ τά πλαστά τσέκ τά οποία σερβίριζε στις χρηματαγορές ’Αθηνών καί Πειραιώς,
καί πέσαμε καί μεϊς στην παγίδα;
—Μπορώ νά μη θυμάμαι αύτή τή μεγάλη διεθνή φυσιογνωμία πού μάς άπασχόλησε ολόκληρα χρόνια; "Ας άφήσουμε τώρα τά περασμένα καί πές μου πώς είναι
τά χαρακτηριστικά τού νέου αυτού άετονύχη πού σάς σερβίρισε τό τσέκ.
—’Εγώ δέν τον είδα, ό άδελφός μου θά ξέρη γιατί ήρθε σέ επαφή μαζί τού,
κι’ αν θέλης, μπορείς νά τον δής καί νά σοΰ πή τά στοιχεία πού σοΰ χρειάζονται.
’Έ τσ ι πάλι θά έχης μιά καινούργια καί καλή έπιτυχία, δπως καί στο παρελθόν.
—Δέν έχω καμμιά άντίρρηση τού είπα, τώρα όμως μου είναι κάπως δύσκολο
γιατί δέν έχω καμμιά αρμοδιότητα. Μή βλέπης, τότε υπηρετούσα στην ’Ασφά
λεια κ ι’ είχα δλη τήν εύχέρεια ν’ άσχοληθώ μέ τέτοιες ύποθέσεις.
Αύτά μιλήσαμε κι’ έφυγα. "Αν καί δέν μπορούσα ν’ άναλάβω ύπόθεση πού δέν
ήταν τής άρμοδιότητός μου μέ τραβούσαν καί μέ μαγνήτιζαν οί καταδιώξεις τών
άδικημάτων τής φύσεως αύτής.
Τά θεωρώ άριστοτεχνικά εγκλήματα τής έποχής μας γιατί τά περιβάλλουν
πάντα ή εξυπνάδα καί τά ραφιναρισμένα κόλπα στην έκτέλεσή τους.
Αύτό ήταν κάτι πού μέ ξεμιάλιζε οσάκις έπεφτε μιά τέτοια πληροφορία στά
χέρια μου, γιατί μοΰ άκόνιζε τό νοϋ καί τή φαντασία.
"Ετσι δπως ήμουν επηρεασμένος άπό τήν άφήγηση τού Κ.. πήρα τήν άπόφαση
νά έπισκεφθώ τον αδελφό του, στά κρατητήρια. Ά π ’ αύτόν θά ζητούσα κάθε πλη
ροφορία πού θά γνώριζε κι’ δστερα θά κανόνιζα τήν πορεία πού θ’ άκολουθοΰσα.
Τό άπόγευμα έκείνης τής ήμέρας βρισκόμουν στο Τμήμα Λιμένος, δπου έκρατεϊτο προσωρινά ό Κ. μέχρις δτου θά έκρίνετο ή τύχη του άπό τή δικαιοσύνη.
’Αξιωματικός ύπηρεσίας εκείνη τήν ήμέρα ήταν κάποιος παληός συνάδελφός μου,
τον όποιο παρακάλεσα νά διατάξη νά φέρουν τον Κ. στο γραφείο του.
'Ύστερα άπό λίγο ό Κ. ήλθε μέ συνοδεία στο γραφείο, κι’ δταν μέ είδε κατάλαβε
ότι ή επίσκεψή μου δέν ήταν άσχετη μ’ αυτόν.
—’Εγώ σέ ζήτησα, Γιάννη, τοϋ είπα καί τώρα πές μου τί σοΰ συμβαίνει ;
Τό πρόσωπό του πήρε μιά αισιόδοξη έκφραση καί τά μάτια του καρφώθηκαν
πάνω μου, σάν νά ζητούσε άπό μένα σανίδα σωτηρίας.
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—Τό περίμενα, μοΰ εϊπε γελαστός, πώς θά ερχόσουν κι’ έκανες καλά νά έρθης
νά μέ δής. Κι’ άρχισε νά μου έξιστορή τό πάθημά του άκριβώς, όπως τά εϊπε τήν
ήμέρα που τον έπιασαν στον 'Τπαστυνόμο της 'Υπηρεσίας Προστασίας Συναλ
λάγματος.
Κράτησα τις άπαραίτητες σημειώσεις, πήρα τον Κ. μαζί μου καί πήγαμε στή
Σήμανση γιά νά ερευνήσω τ ’ αρχεία των άπατεώνων καί πλαστογράφων, σύμφωνα
μέ τά στοιχεία πού είχα στα χέρια μου, μήπως κανείς άπ’ αυτούς έμοιαζε μέ τά
χαρακτηριστικά πού μοΰδωσε ό Κ.
Δέν ήμουν καί άπόλυτα σίγουρος δτι θ’ άνεκάλυπτα μέσα στο μεγάλο μαν
τείο, δπως άποκαλοϋμε οί άστυνομικοί τή Σήμανση, τό δνομα καί τά στοιχεία τοϋ
ανθρώπου ό όποιος έξηπάτησε τον Κ. μέ τό ψεύτικο τσέκ.
Ά π ’ εκεί έπρεπε ν’ αρχίσω, γιατί κανονικά είναι ό πρώτος δρόμος γιά έναν
άστυνομικό κι* ύστερα άνάλογα θά κανόνιζα τήν πορεία μου γιά νέους προσανα
τολισμούς.
’’’Ωρες ολόκληρες ξεφύλλιζα τά μεγάλα μακρόστενα άλμπουμ φωτογραφιών,
δπου φιγουράρουν λογιών-λογιών άνθρωποι, οί όποιοι ασχολούνται μ’ αύτές τις
πονηρές δουλειές.
'Όσο κι’ αν προσπάθησε ό Κ. ν’ άναγνωρίση άνάμεσα σ’ αύτές τις παληές
«άμαρτίες» τον άνθρωπο πού τον έξηπάτησε, έστάθηκε άδύνατο.
’Έ τσ ι, πήγε χαμένος ό κόπος μου, μά οχι τελειωτικά, γιατί ήμουν τώρα βέ
βαιος δτι ή προσωπικότητα αυτή είναι καινούργια, καί δτι θά πρέπει ν’ άναζητηθή
άλλου, στό κύκλο έκεΐνο πού γνώριζα καλά δτι κάποια μέρα θά ξεπέση, οπότε θά
μάθαινα ποιος εϊναι ό νέος αύτός άετονύχης ό όποιος ξεφύτρωσε μεταπολεμικώς.
Γιά νά μή χάνω τον καιρό μου άπό κάποια άλλη υπόθεση μέ τήν οποία είχα
καταπιαστή τήν έποχή έκείνη, σκέφθηκα νά κινητοποιήσω δλους τούς πράκτορές
μου νά μέ βοηθήσουν, ώστε νά μή ξεφύγη ό άνθρωπος αύτός άπ’ τά χέρια μου. Μέσα
σέ λίγες ώρες είχαν δλοι είδοποιηθή κι’ έτσι προσωρινά έμεινα άπερίσπαστος γι νά
συνεχίσω τήν παρακολούθηση τού Μ’ιλάκου καί τών συντρόφων του.
Έ ν α πρωί τοϋ Νοεμβρίου τού 1947, έτσι δπως παρακολουθούσα τό σύντροφο
τού Ψιλάκου, Ναντάν γιά νά δώ τις επαφές του εκείνης τής ήμέρας, άκριβώς στήν
όδό Σταδίου καί Σοφοκλέους πού εϊναι άπό τούς πιο πολυσύχναστους δρόμους,
ένα τράμ συνεκρούσθη μ’ ένα αύτοκίνητο, κι’ αύτό μοϋ διέκοψε τή συνέχεια τής
πα ρακόλουθή σε ω ς.
’Έ πειτα άπό μια μικρή άναζήτηση τον ξαναβρίσκω στον ϊδιο δρόμο καί άρχίζω
καί πάλι τήν παρακολούθησή του. 'Ό πω ς βαδίζαμε στήν όδό Σοφοκλέους σ’ ένα
σημείο σταματά άπότομα καί τον βλέπω νά μπαίνη σέ κάποιο χρηματιστικό γραφείο.
Έ Ιταν τού Άσμάνογλου, δπως διάβασα τήν επιγραφή. Γιά νά μή γίνω άντιληπτός κρύφτηκα πίσω άπό τής μαρμάρινες κολώνες τού άπέναντι χρηματιστηρίου.
Ά π ’ έκεϊ παρακολουθούσα γιά νά δώ τί εξέλιξη θά εϊχε ή έπίσκεψη αυτή στό
χρηματιστή. Ό Ναντάν στάθηκε λίγο μπρος στό γραφείο τού χρηματιστοΰ, κάτι
μίλησαν κι’ ύστερα έφυγε. Σέ λίγη άπόσταση άπό τό γραφείο αύτό, σέ μιά γωνιά
τής οδού Σταδίου, συναντιέται ό Ναντάν μέ τον Ί ’ιλάκο (φαίνεται πώς έκεϊ είχαν
δώσει ραντεβού). Προχώρησαν λίγο συζητώντας καί κατόπιν χωρίστηκαν. 'Ο Ψϊλάκος μπήκε σέ μιά υπόγεια ταβέρνα στήν όδό Δώρου κι’ ό Ναντάν προχώρησε γιά τή
στάση ’Αμπελοκήπων.
( Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
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Έ κ του * Αμερικάνικου περιοδικού «Master
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λακος κ· ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια έκ του προη
γουμένου

καί

τέλος)

"Οταν ό ταμίας κλείση την πόρτα, άπλώς γυρίζει ένα κουμπί μέχρι στα μισά στο
δίσκο. Γιά τον τυχαίο παρατηρητή πού θά δοκιμάση νά τραβήξη τη λαβή, το χρημα
τοκιβώτιο είναι κλειδωμένο καί δέν άνοίγει. ’Αλλά ό ταμίας ξέρει οτι γιά νά τό ξανανοίξη, τό μόνο πού έχει νά κάνη είναι νά ξαναγυρίση πάλι τό κουμπί πίσω στον τελευ
ταίο άριθμό του συνδυασμού καί νά τραβήξη τή λαβή.
Ό τρόπος αύτός τής άσφαλίσεως τού χρηματοκιβωτίου, πού άποκαλεϊται ό
«συνδυασμός τής ήμέρας», άπαγορεύεται απ’ όλες τις έπιχειρήσεις, έξακολουθεϊ όμως
νά γίνεται εύρυτάτη χρήσις της. 'Η άστυνομία ξέρει ότι οποιοσδήποτε παραμείνει
άρκετό χρόνο κοντά στο χώρο όπου βρίσκεται ενα χρηματοκιβώτιο, μπορεί νά μάθη
πολύ εύκολα τό χειρισμό αυτό.
Παρ’ όλα ταϋτα ό Μόσσερ δέν είχεν άπαλλαγή άκόμη τελείως άπό την κατηγο
ρία τής διαρρήξεως. 'Ο δράστης είχε προβή στη διάπραξι τής κλοπής τό πρωί τής
16 ’Ιουλίου. Την ίδια ήμέρα ειχεν έξαφανισθή ό Μόσσερ. Σ τις 2 Αύγουστου, όταν
βρέθηκε τό κεφάλι τού Μόσσερ μέσα στο λάκκο άκαθαρσιών, ό δικαστής έπί αιφνίδιων
θανάτων ειχεν άποφανθή ότι τό θύμα είχε πεθάνει πριν δύο εβδομάδες. Δύο ερωτήματα
έ'μεναν άκόμα άναπάντητα : Ποιος τον σκότωσε καί γιατί ;
"Ολοι όσοι εξετάσθηκαν δέν είχαν πή παρά καλά λόγια γιά τον Μόσσερ. Ή
τιμιότης του ήταν γενικά άπό όλους παραδεκτή.
"Ολοι σχεδόν είχαν τήν ίδια γνώμη —μέ μια έξαίρεσι— τον Τζών Ντεπτούλα>
ήλικίας 47 ετών, πού διηύθυνε κατά τήν ήμέρα έκείνη τή λέσχη καί ό όποιος είχεν άνακαλύψει τή διάρρηξι όταν ήρθε ν’ άναλάβη έργασία στις 7 π.μ. τό πρωί τής 16 ’Ιουλίου.
Παρ’ όλον ότι δέν τό έ'λεγε καθαρά, οί άστυνομικοί δέν άμφέβαλαν ότι ό Νεπτούλα πίστευε ότι ό Μόσσερ ήταν εκείνος πού είχε διαρρήξει τό χρηματοκιβώτιο καί ό
όποιος κατόπιν φιλονίκησε μέ τούς συνενόχους του, οί όποιοι τον σκότωσαν.
Ό Νεπτούλα έπέμενε ότι ποτέ του δέν είχε κλείσει τό χρηματοκιβώτιο μέ τον
«συνδυασμό τής ήμέρας». Δέν ήταν βέβαιος αν ό Μόσσερ ήξερε τον συνδυασμό, άλλά
τριγύριζε πάντοτε γύρω άπό τό ταμείο τής λέσχης καί πιθανόν κατά κάποιον τρόπο
νά είχε μάθει τό συνδυασμό.
Μ’ αυτά πού είχε καταθέσει ό Ντεπτούλα ήθελε νά πή : «’Εμένα μή μέ θεωρήτε
ένοχο. Τον Μόσσερ τον άγαποϋσα καί δέν έχω λόγους νά τον θεωρώ ώς μή έντιμο.
’Αλλά γιά έξετάσετε τά πράγματα. Κοιμόταν στο γραφείο τή νύκτα. ’Ή ταν μόνος στή
λέσχη μετά τις 2 τά μεσάνυκτα. Καί μπορεί νά ήξερε τό συνδυασμό. Καθόλου άπίθανον
νά τού ήρθε ή ιδέα ν’ άνοιξη τό χρηματοκιβώτιο, νά πάρη τά χρήματα καί νά έξαφανισθή. Καί έξαφανίσθηκε. Δέν είναι έτσι; Καί οί άδειες χρηματοσακκοϋλες βρέθηκαν έκεΐ
πάνω στο βουνό».
Πράγματι ή σκέψι αύτή συμφωνούσε μέ τή λογική, άλλά οί άστυνομικοί ήσαν
αποφασισμένοι νά υποβάλουν σέ έλεγχο κι’ αύτόν τον Ντεπτούλα. Έ ξ άλλου ήταν ό
μόνος ό όποιος προσπαθούσε νά έπιρρίψη τήν ένοχή στο δολοφονηθέντα νέο.
Τό πρώτο πράγμα πού άνακάλυψαν ήταν ότι ό Ντεπτούλα ειχεν άπολυθή προσφάτως άπό τις φυλακές όπου είχε κλεισθή γιά κλοπή. Είχεν έξαπατήσει ένα γνωστό
του Γιαπωνέζο άπό τον όποιο πήρε 2.400 δολλάρια, τά όποια ύπετίθετο ότι θά τά
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τοποθετούσε έπ’ όνόματί του στην έπιχείρησι μιας λέσχης μπιλιάρδου. 'Ο Ντεπτούλα
ΐσχυρίσθηκε δτι είχε τοποθετήσει τά χρήματα στην έπιχείρησι, άλλα τά έχασε.
Κάθησε τότε 30 ήμερες στή φυλακή άπ’ δπου άπολύθηκε δοκιμαστικά ύποσχεθείς
μεταμέλεια.
'Ύστερα άπ’ αυτή την πληροφορία εις βάρος του Ντεπτούλα, άποδεικνυόταν
δτι δεν ήταν άξιος εμπιστοσύνης του συνδυασμού του χρηματοκιβωτίου. ’Από τδ φά
κελό του προέκυπτεν δτι ό Ντεπτούλα ήταν χαρτοπαίκτης καί κλέπτης καί δεν ένέπνεε εμπιστοσύνη.
Ξεσκαλίζοντας άκόμα πιο πέρα τδ παρελθόν του, οΐ δύο άρχιφύλακες πληροφορήθηκαν δτι στή Φδρτ Γουώρθ του Τέξας, δπου δ Ντεπτούλα είχε συναντήσει για
πρώτη φορά τδν Γιαπωνέζο, εϊχεν άπολυθή άπδ τή δουλειά του γιατί θεωρήθηκε ύ
ποπτος δτι έκλεβε τδ ταμείο.
Συγκεντρώθηκαν μερικά άλλα έπιβαρυντικά στοιχεία γιά τδν έκ πρώτης δψεως
ήσυχο, ήρεμο καί εύγενικδ Ντεπτούλα. 'Ο μισθός του στή λέσχη τής Βέρμοντ ήταν 120
δολλάρια τήν εβδομάδα. Συντηρούσε γυναίκα καί τέσσερα παιδιά άπδ 4 μηνών μέχρι
11 έτών. Καί δπως γνωρίζει κάθε έργαζόμενος, αύτδ δεν είναι εύκολο καί μάλιστα δταν
κανείς είναι χαρτοπαίκτης.
’Ελέγχοντας περαιτέρω τά οικονομικά τού Ντεπτούλα, οι δύο αστυνομικοί άνακάλυψαν δτι ό Ντεπτούλα πλήρωνε 105,δολλάρια τδ μήνα γιά ένοίκιο. Είχε μάλιστα
δύο ένοίκια απλήρωτα. Πλήρωνε επίσης 85 δολλάρια τδ μήνα γιά τή δοκιμαστική
άπόλυσί του άπδ τις φυλακές καί 10 δολλάρια τήν έβδομάδα γιά υγειονομική περίθαλψι.
’Απδ διάφορες πληροφορίες οι άστυνομικοί έμαθαν δτι ό Ντεπτούλα ήταν θαμώνας
των χαρτοπαικτικών λεσχών τής Γκαρντένα πού είναι ένα προάστιο τού Λδς Ά ν 
τζελες δπου αύτοί πού κερδίζουν είναι ελάχιστοι καί αύτοί πού χάνουν είναι λεγεώνες.
ΟΕ άστυνομικοί έβεβαιώθηκαν δτι ό Νεπτούλα δεν ήταν άπδ έκείνους πού κέρδιζαν.
Χωρίς νά ξέρη τίποτε ό Ντεπτούλα, οί άστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνές τους
γύρω άπδ τή ζωή του. "Οπως πληροφορήθηκαν άπδ τδν ιδιοκτήτη τού σπιτιού του,
ό Ντεπτούλα πλήρωσε τά καθυστερημένα ένοίκια τήν 16 ’Ιουλίου—ή μέρα τής διαρρήξεως τού χρηματοκιβωτίου. Μέσα σέ μιά ή δύο ήμέρες ξεπλήρωσε τδ αυτοκίνητό του.
Τακτοποίησε έπίσης καί μερικούς άλλους λογαριασμούς, τών οποίων ή συνολική άξια
ήταν περί τά 600 δολλάρια. Κανείς άπδ τούς φίλους τού Ντεπτούλα δεν ήξερε αν τδν
είχεν εύνοήσει άπροσδόκητα ή τύχη στήν χαρτοπαιξία.
Ή γυναίκα καί τά παιδιά τού Ντεπτούλα βρίσκονταν στδ Τέξας άπδ τδν παρελ
θόντα ’Ιούνιο, δπου περνούσαν τδ καλοκαίρι σ’ ένα ράντσο μαζί μέ τούς γονείς τού
Ντεπτούλα. Αύτδς εργαζόταν στή λέσχη μπιλιάρδου καί κατοικούσε μόνος σ’ ένα
διαμέρισμα επί τής οδού ’Ή η σ τ Γουίντσορ, τής Γκλένταίηλ.
’Έχοντας συγκεντρώσει τώρα περισσότερα στοιχεία, οΕ δύο άστυνομικοί άπεφάσισαν δτι ήταν καιρδς νά τά συζητήσουν καί μέ τδν Ντεπτούλα. Τδ πρωί τής 9 Αύγούστου, μιά έβδομάδα περίπου μετά τήν άνεύρεσι τής κεφαλής τού Μόσσερ, πήγαν
στδ διαμέρισμά του καί τδν κάλεσαν νά προσέλθη στδ δικαστικδ μέγαρο γιά άνάκρισι.
—«Εύχαρίστως» άπάντησε ό μικρόσωπος άνδρας καί ύποσχέθηκε νά βοηθήση
δσο μπορούσε τούς δύο άστυνομικούς. Στδ μεταξύ οΕ άστυνομικοί υπάλληλοι τής
σημάνσεως έχοντας έντολή νά ένεργήσουν έρευνα, πήγαν στο διαμέρισμα τού Ντεπτού
λα καί άρχισαν νά ξηλώνουν τίς ύδραυλικές έγκαταστάσεις.
"Οταν δ Ντεπτούλα, ντυμένος κομψά, μπήκε στά γραφεία τής άστυνομίας, πού
ήταν στδν τρίτο δροφο τού δικαστικού μεγάρου, οΕ άρχιφύλακες Χαλίνεν καί Γουώλκι
μπήκαν κατ’ εύθείαν στδ θέμα. Τού άνέφεραν γιά τδ μικρδ μισθό του τών 120 δολλαρίων τήν έβδομάδα. Τού είπαν δτι είχαν κάθε λόγο νά πιστεύουν δτι έχανε συνεχώς στις
χαρτοπαικτικές λέσχες τής Γκαρντένα. Έξέφρασαν δέ τήν μεγάλη τους περιέργεια
πώς κατώρθωσε νά έξοφλήση τά μεγάλα χρέη του, τήν ίδια ήμέρα πού ξαφρίσθηκε τδ
χρηματοκιβώτιο τής οδού Βέρμοντ.

Διαρρήκτης καί δολοφόνος
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'0 Ντεπτούλα παραδέχθηκε άμέσως δτι ήταν πράγματι, σέ κακή οικονομική κατά
στασή άλλα προσπάθησε να πείση τούς άστυνομικούς δτι αύτδς δεν ήταν άνθρωπος
για να κάνη ένα τέτοιο πράγμα—νά ληστέψη τον έργοδότη του δηλαδή. Τα σάστισε
δμως δταν οί αστυνομικοί τοϋ ύπέμνησαν δτι καί στή Φορτ Γουώρθ τον είχαν απολύσει
άπό την εργασία του γιατί τον ύπωπτεύονταν δτι έκλεβε το ταμείο.
Μετά έ'φθασαν στο κρισιμώτερο σημείο τής ύποθέσεως καί οί άστυνομικοί του
είπαν καθαρά, δτι τα πράγματα έδειχναν δτι ό Ντεπτούλα ήταν ό δολοφόνος του
Μόσσερ.
’Ή ρεμος ό Ντεπτούλα άρνήθηκε την ένοχή καί προσπάθησε νά δικαιολογηθή.
Οί άστυνομικοί άκολούθησαν τότε άλλη τακτική.
—«’Ακούσε Ντεπτούλα. Ό πατέρας τοϋ Μόσσερ μάς είπε δτι δεν κρατάει καμμιά
κακία εναντίον τοϋ δολοφόνου τοϋ παιδιού του. Θέλει δμωςνάένταφιάση το πτώμα κατά
τά θρησκευτικά έθιμα, άλλά δέν μπορεί μέχρις δτου βρεθούν καί τά υπόλοιπα μέλη.
Τί τά έκανες;».
Ό Ντεπτούλα δμως ήταν άνένδοτος. Καθ’ δλη τή διάρκεια τής έξετάσεως συνέ
χιζε νά άρνήται τή ληστεία καί το φόνο. ’Έμοιαζε γιά τέτοιος άνθρωπος, νά έχη τό
σθένος νά κομματιάση ένα πτώμα καί νά σκορπίση τά μέλη στήν ύπαιθρο ;
Οί άστυνομικοί παραδέχθηκαν ότι δέν έμοιαζε γιά τέτοιος άνθροοπος. ’Αλλά τότε
πώς έπρεπε νά μοιάζη ό εγκληματίας, άφοΰ δέν υπάρχουν ιδιαίτερα γνωρίσματα στήν
εξωτερική έμφάνισι ενός φονιά; Καί ένα άλλο πράγμα: Ή μακροχρόνιος πείρα είχε
διδάξει τούς άστυνομικούς δτι ή άπελπισία πού καταλαμβάνει ένα άτομο, λόγω τών οι
κονομικών δυσχερειών του, μπορεί νά τό σπρώξη σέ πράξεις άπογνώσεως, δσο ήπιος
καί άν είναι ό χαρακτήρας του.
Συνεχίζοντας τήν άνάκρισι, ό Γουώλκι δοκίμασε τώρα άλλη μέθοδο.
«Μήπως τά είχες κανονίσει μέ κανέναν άλλον άπό τήν Γκαρντένα νά κάνη τή διάρρηξι; Ό όποιος μετά σκότωσε τό Μόσσερ;».
Στο σημείο αυτό ό Ντεπτούλα άπάντησε μέ μασημένη φωνή: «Ναί, αύτό είναι"
έτσι έγινε».
’Εάν δμως περίμενε τώρα χάδια άπό τούς άστυνομικούς, ήταν γελασμένος. Τον
κοίταξαν ψυχρά καί τοϋ απάντησαν δτι δέν τούς γελούσε μέ τήν ιστορία του.
Στο μεταξύ οί άστυνομικοί τής σημάνσεως είχαν τελειώσει τή δουλειά τους στο
διαμέρισμα τοϋ Ντεπτούλα. Έκάλεσαν τούς δύο άνακρίνοντας άστυνομικούς καί τούς
έγνωστοποίησαν τό αποτέλεσμα τής έρεύνης των. Καί ή άνάκρισι τοϋ Ντεπτούλα
συνεχίσθηκε.
Τοϋ είπαν δτι ή ύπόθεσι ξεκαθαρίσθηκε, δτι οί ύπάλληλοι τής σημάνσεως βρήκαν
ίχνη αίματος στο σύστημα άποχετεύσεως καί στο λουτρό τοϋ διαμερίσματος του,
καθώς επίσης καί στο αύτοκίνητό του. Τό αίμα ήταν τής ιδίας κατηγορίας μέ τό
αίμα τοϋ δολοφονηθέντος.
Αύτό ήταν τό τελευταίο κτύπημα, τό οποίο έκανε τον Ντεπτούλα νάκαμφθή.
Γιά μιά στιγμή δίστασε σκεπτόμενος αύτά πού άκουγί. Μετά είπε ήσυχα :
« Έ ν τάξει έγώ τό έκανα. ’Εγώ τον σκότωσα». Καί μετά άφηγήθηκε δλη τήν ιστορία
ή οποία ήταν τόσο φρικιαστική πού έκανε τούς άστυνομικούς νά ριγήσουν.
Ό Ντεπτούλα είχε στριμωχθή άπό τούς οφειλέτες του καί χρειαζόταν χρήματα
γιά νά φέρη τήν οίκογένειά του πίσω στήν Καλιφόρνια άπό τό Τέξας. Έ τ σ ι, αποφάσισε
νά ξαναδοκιμάση τήν τύχη του στήν Γκαρντένα.
Τήν νύκτα τής 15 ’Ιουλίου, δταν τελείωσε τή δουλειά του, κατευθύνθηκε γιά τή
χαρτοπαικτική λέσχη. "Οπως συνήθως, έχασε πάλι. Γύρισε στο αδειανό διαμέρισμά
του, σκέφθηκε αύτά πού είχε χάσει καί αποφάσισε νά κλέψη τό χρηματοκιβώτιο.
Φόρεσε παλιά ροΰχα καί πήγε στή λέσχη. Ή τ α ν ή ώρα 5.30 π.μ. περίπου. "Α
νοιξε μέ τό άντικλείδι του, μπήκε μέσα καί κατευθύνθηκε προς τό ταμείο. Προς μεγάλη
του έκπληξι βρήκε τον Μόσσερ νά κοιμάται εκεί πάνω στήν καρέκλα.
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Για νά είναι σίγουρος οή ό Μόσσερ δεν θά ξυπνούσε, πήρε μια βαρειά στέκα
τοϋ μπιλιάρδου καί την κατάφερε μέ 8λη του τή δύναμι στο κεφάλι του Μόσσερ.
"Ανοιξε τό χρηματοκιβώτιο καί πήρε 1.700 περίπου δολλάρια σέ μετρητά καί
τσεκ. Μέ προσοχή κλείδωσε τό χρηματοκιβώτιο καί γύρισε νά φύγη, όταν ακούσε τό
Μόσσερ, πού άρχισε νά συνέρχεται, νά βογγά άγωνιωδώς.
"Αρπαξε πάλι τή στέκα καί ξανακτύπησε τον Μόσσερ άρκετές φορές. Μετά προσ
πάθησε νά τόν συνεφέρη, άλλά δεν μπόρεσε. "Επρεπε νά τον βγάλη από κεΐ μέσα.
"Ετσι τόν φορτώθηκε, τόν έβγαλε έξω καί τόν έρριξε μέσα στο αυτοκίνητό του. Γιά
κάμποση ώρα γύριζε μέ τό αυτοκίνητό του, έλπίζοντας ό δροσερός άέρας νά συνεφέρη
τόν Μόσσερ. Στήν πραγματικότητα δέν ήξερε τί νά κάνη. Σκέφθηκε νά τόν πάη σέ κα
νένα νοσοκομείο. Σταμάτησε μπροστά στο νοσοκομείο Γκλένταιηλ Μεμόριαλ, άλλά
έχασε τήν ψυχραιμία του. Τώρα ήταν κοντά στο σπίτι του, κι’ έτσι τόν πήγε εκεί.
Μέ μιά υπεράνθρωπη προσπάθεια, ό Ντεπτούλα κουβάλησε τό πτώμα τοϋ Μόσσερ
έπάνω στο διαμέρισμά του καί τό έρριξε μέσα στο λουτρό. Μετά κατέβηκε κάτω καί
κοιμήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του. "Οταν ξημέρωσε, ό Ντεπτούλα άλλαξε ρούχα,
ξυρίσθηκε καί αναχώρησε γιά τή δουλειά του, οπού έφτασε στή λέσχη στις 7 ή ώρα,
γιά νά άναγγείλη τήν εΐδησι τής διαρρήξεως τοϋ χρηματοκιβωτίου.
'Ο Μόσσερ δέν βρισκόταν πουθενά. Έξεδόθη ένταλμα συλλήψεώς του, γιατί οί
μάρτυρες κατέθεσαν δτι τόν είχαν ίδή τή νύκτα νά κοιμάται στο ταμείο τής λέσχης.
Τό πτώμα τοϋ Μόσσερ παρέμεινε μέσα στο λουτρό επί τρεις ήμέρες, δηλαδή μέ
χρι τής 19 ’Ιουλίου, οπότε άρχισε νά αποσυντίθεται καί ό Νεπτούλα έπρεπε νά άπαλλαγή άπ’ αύτό.
Ό τρόπος όμως πού διάλεξε δέν ήταν καθόλου ευχάριστος, άλλά ήταν ό μόνος
δυνατός. ’Αγόρασε ένα ζευγάρι πλαστικά γάντια, ένα πριόνι καί ένα χασαπομάχαιρο.
Μ’ αύτά άρχισε τό φρικιαστικό έργο τοϋ τεμαχισμού τοϋ πτώματος τοϋ άθώου
άνθρώπου, ό όποιος πέθανε έπειδή δέν είχε τήν οικονομική δυνατότητα νά νοικιάση δικό
του δωμάτιο. "Εκοψε μέ τό πριόνι τό κεφάλι τοϋ θύματος, μετά τά χέρια. Κατόπιν
άποφάσισε νά κόψη τόν κορμό στά δύο, άκριβώς κάτω άπό τά πλευρά. Μόλις όμως
άρχισε νά κόβη, τά έντερα πετάχθηκαν έξω. Ό Ντεπτούλα τά μάζεψε καί τά έρριξε
μέσα σέ μιά πλαστική σακκούλα, έβαλε τό κεφάλι καί τά χέρια σέ άλλη σακκούλα καί
μετά έκοψε τά πόδια άπό τά γόνατα. Τά τεμάχια τοποθετήθηκαν μέσα σέ ξύλινα κι
βώτια πού φορτώθηκαν στο αυτοκίνητό του γιά νά μεταφερθοΰν στήν κοιλάδα Σάν
Γκαμπριέλ.
Πέταξε τις δύο πλαστικές σακκοϋλες στο χώρο τών άπορριμμάτων τοϋ πάρκου
καί τά άλλα κιβώτια τά πέταξε τέσσερα μίλλια πιο πέρα.
"Επειτα έπέστρεψε στο διαμέρισμά του γιά νά μείνη μόνος μαζί μέ τό τρομερό
μυστικό του, μή γνωρίζοντας 8τι οΐ δύο αστυνομικοί ήταν άποφασισμένοι νά τόν κά
νουν νά όμολογήση.
Οί άστυνομικοί ερεύνησαν τήν κοιλάδα προς άνεύρεσι τών υπολοίπων μελών τοϋ
πτώματος τοϋ Μόσσερ, άλλά δέν βρήκαν παρά μόνο τό άνω μέρος τοϋ κορμού. Κατέ
ληξαν τότε στο συμπέρασμα οτι τά υπόλοιπα μέλη τού πτώματος θά είχαν μεταφερθή
μακρυά άπό άγρια σαρκοβόρα ζώα.
'Ο Τζών Ντεπτούλα κατατρόμαξε δταν άναλογίσθηκε τό μέγεθος τήςπράξεώςτου,
οδηγούμενος ενώπιον τού δικαστοΰ Κάουφμανν, ό όποιος είχεν έπιληφθή τής προανακρίσεως.
Παρ’ δλον δτι ό Ντεπτούλα ώμολόγησε τό άποτρόπαιο έγκλημά του, τό φόνο
ενός άνθρώπου τού οποίου τό μεγάλο σφάλμα ήταν δτι άγαποΰσε τό μπιλιάρδο, προφυλακίσθηκε καί θά θεωρήται άθώος μέχρις δτου τό τακτικό δικαστήριο άποδείξη
νομίμως τήν ενοχήν του, σύμφωνα μέ τό σύνταγμα καί τό νόμο.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α ! Ε Π ΕΤ Ε ΙΟ Ι

Η ΜΑΧ Η Τ ΗΣ Κ Ρ Η Τ Η Σ
----------------------- ‘Τπο Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ PA I Κ Ο Υ ------------------------« ...'II Ιστορία τών ’Εθνών θά άναγράψΐ] διά μίαν άκόμη φοράν
οτι, ή χώρα τής όποιας την δόξαν λαμπρύνουν ό Μαραθών και ή
Σαλαμίς, δεν υποκύπτει, δέν παραδίδεται...»
( Περικοπή άπό τό διάγγελμα τοϋ Βασιλέως Γεωργίου Β' τής 6 - 4 - 4 1 )

Είκοσι, καί ένα χρόνια πέρασαν άπό την μεγάλη μάχη τής Κρήτης. Την 2 ’Ιου
νίου 1941, υστέρα άπό τήν κατάληψη τής Κρήτης, ολόκληρη ή ήπειρωτική καί νησιω
τική Ελλάδα βρισκόταν στα χέρια τών Γερμανών. Ή χώρα τών ήμιθέων, τό άπαύγασμα τών αιώνων, ό μικρός Δαυίδ, λύγισε μπροστά στή δύναμη του σιδηρόφρακτου
Γολιάθ. 'Η Ελλάδα, άποκαμωμένη άπό τούς όπερανθρώπους ώς τότε άγώνες της,
παραδόθηκε, πολεμώντας ώς τήν τελευταία στιγμή.
Τούτη τήν έπέτειο, δηλαδή τής μάχης τής Κρήτης ή όπως άλλοιώς τήν ξέρουμε,
τής μάχης τών άλεξιπτωτιστών, γιορτάσαμε κι’ έφέτος μέ κάθε επισημότητα. Τά
γεγονότα, κείνα, μολονότι έλαβαν χώραν στις μέρες μας, έν τούτοις σέ πολλούς είναι
άγνωστα στις λεπτομέρειές των. ’Εμείς, τής ίδιας γενιάς στρατιώτες, άποτίοντας
φόρο τιμής καί ευγνωμοσύνης στις ψυχές τών ηρωικών νεκρών τής έποχής εκείνης,
στρέφουμε ευλαβικά σ’ αυτούς τις σκέψεις
μας καί, παίρνοντας μέρος στις γιορτές, θά
προσπαθήσουμε νά δώσουμε μιά σύντομη
εικόνα τών γεγονότων εκείνων.
Ή άπρόκλητη έπίθεση τών μεραρ
χιών τοϋ Μουσολίνι εναντίον τής μικρής
μας πατρίδος καί ή ήρωική άντίσταση
τών Ελλήνων είχαν προκαλέσει τον θαυ
μασμό ολοκλήρου τοϋ πολιτισμένου κό
σμου. Κανένας δέν φανταζόταν ότι ήτο
δυνατόν μιά χούφτα "Ελληνες νά ορθώ
σουν περήφανα τό άνάστημά των καί,
προτάσσοντας τά γυμνά των στήθη στά
έκατομμύρια τών λογχών, νά γράψουν νέες
σελίδες δόξας πάνω στά ήπειρωτικά βου-'
νά. Κι’ όμως τό θαΰμα γίνηκε. 'Ο θρυλικός
Δαβάκης, τής Μάνης λεβεντόκορμο παιδί,
μέ τό ήρωικό του κατόρθωμα στην Πίνδο,
άπέδειξεν άκόμη μιά φορά τό μεγαλείο τής
Ελληνικής ψυχής. Ή Πίνδος, τό Τεπελένι, τό Πόγραδετς, ή Κορυτσά καί τό
Ό αείμνηστος Βασιλεύ? Γεώργιο? Β'.
’Αργυρόκαστρο ζωντάνεψαν ξανά περα
σμένες δόξες, μέ άποτέλεσμα νά άναπτερωθή τό χαμένο ήθικό τής φοβισμένης
καί κατάπληκτης άνθρωπότητας.
Τής αιώνιας φυλής μας τό μεγαλείο θάμπωσε έχθρούς καί φίλους. Νά τί έλεγε,
τό Μάρτιο τοϋ 1941, ό τότε 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής ’Αγγλίας, Σέρ ’Άντονυ
ΤΗντεν. «...Παρηκολουθήσαμεν έπί μήνας τήν ήρωικήν άντίστασιν τοϋ λαοΰ τής
Ελλάδος εναντίον μιας βαναύσου έπιθέσεως... ΓΙρό δύο χιλιάδων τριακοσίων έτών
έλέχθη εις τήν χώραν σας ότι τό μυστικόν τής ευτυχίας είναι ή ελευθερία. Καί ότι τό
μυστικόν τής ελευθερίας είναι τό θάρρος. Σείς έδώσατε νέαν ζωήν εις τήν μεγάλην
καυτήν παράδοσιν..,»,
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Ά λλα το θάμβος τής νίκης των'Ελλήνων έφερνε βαρεία ό «άναμορφωτής τής Εύρώπης», 6 Φύρερ. Άλλοιώς ύπελόγιζε την εξέλιξη των επιχειρήσεων. 'Η Ελλάδα
στάθηκε έμπόδιο στην ως τότε πραγμάτωση των σχεδίων τοΰ Άξονος. ’Έπρεπε μέ
κάθε θυσία νά βγή άπό τή μέση.
Την 6 ’Απριλίου 1941 κηρύσσει φανερά τον πόλεμο κατά τής πατρίδος μας, ενώ
πλέον των 50 μεραρχιών ήσαν έτοιμες. Ε π τ ά θωρακισμένες, πέντε μηχανοκίνητες,
μιά άλεξιπτωτιστών, δύο άερομεταφερόμενες καί οί υπόλοιπες άριστα έξωπλισμένες,
ρίχθηκαν μέ μανία έναντίον τής Ελλάδος. Σύμφωνα μέ τις προβλέψεις τοΰ Χίτλερ
πέντε μέχρι οχτώ μέρες έπρεπε νά κρατήση ή υπόθεσή του μέ τήν Ελλάδα.
Οί πέντε μέρες των ονείρων του Χίτλερ έγιναν πενήντα πέντε. 'Ο χρόνος πού χά
θηκε γιά τήν κατάληψη τής Ελλάδος υπήρξε μοιραίος στά σχέδια τοΰ Χίτλερ. Τήν
άξια αύτοϋ τοΰ χρόνου τονίζει παραστατικά ό Γάλλος διπλωμάτης Όνφρουά ό όποιος,
τήν 18-2-42, είπε άπό ραδιοφώνου τά έξής. « 'Η ηρωική άντίστασις τοΰ Έλληνικοΰ
λαοΰ Ισωσε τον Τουρκικόν λαόν άπό τήν τραγωδίαν τοΰ πολέμου καί προσέφερεν εις
τούς συμμάχους έξ πολυτίμους έβδομάδας των οποίων τό άποτέλεσμα έγινε αισθητόν
εις τήν Ρωσικήν εκστρατείαν τοΰ Χίτλερ». ’Αλλά καί ή έφημερίδα «Κήρυξ-Βήμα» τής
Νέας 'Υόρκης τήν 9 /3 /4 1 , τήν εποχή δηλαδή πού έμελετάτο ή επίθεση των Γερμανών
έναντίον τής Ελλάδος, έγραφε τά έξής. «Μέσα εις μίαν άτμόσφαιραν άποπνικτικήν καί
κεκορεσμένην άπό διαδόσεις διά τήν εξέλιξεν τής καταστάσεως εις τά Βαλκάνια, λά
μπει τουλάχιστον ακόμη έν διαυγές καί θαρραλέον φως. Υ πάρχει άκόμη μιά Εύρωπαϊκή πρωτεύουσα δπου ό εκφοβισμός καί ή τρομοκράτησις δέν κατώρθωσεν άκόμη
νά διεισδύσουν. Υ πάρχει ένας λαός μέ ψυχήν ικανήν νά άντιμετωπίση τά γεγονότα...
Οί σημερινοί "Ελληνες, δπως καί οί αρχαίοι πρόγονοί των, άψηφοΰν τάς άπειλάς καί
υψώνουν τό φώς τής άνδρείας των άπέναντι τοΰ κόσμου ολοκλήρου».
Τον άνισο ’κείνο άγώνα τής Ελλάδος ήλθαν νά ένισχύσουν άγγλικές δυνάμεις.
Ό άρχιστράτηγος Ούέΐβελ, μιλώντας στούς στρατιώτες του πού άπεστέλλοντο στήν
Ελλάδα, έλεγε τά έξής. «...Θά πολεμήσετε μέχρι τής τελευταίας σταγόνος τοΰ αίμα
τός σας διά τήν Ελλάδα, δπως άκριβώς θά έπολεμούσατε διά τήν ’Αγγλίαν». Οί "Ελ
ληνες όμως, κουρασμένοι υλικά καί ψυχικά άπό τήν έπτάμηνο ώς τότε δοκιμασία, δέν
μπόρεσαν νά άντέξουν περισσότερο. Τήν 27 ’Απριλίου τά γερμανικά στρατεύματα
μπήκαν στήν ’Αθήνα. Ή Ελληνική Κυβέρνηση, μαζί μέ τον άείμνηστο Βασιλέα Γεώρ
γιο Β' κατέφυγε στήν Κρήτη γιά τήν συνέχιση τοΰ άγώνος.
Τήν ελεύθερη ώς τότε Κρήτη ό Χίτλερ γιά κανένα λόγο δέν μποροΰσε νά άφήση
στά χέρια τών συμμάχων. ’Έ τσ ι θέτει σ’ έφαρμογή τό σχέδιο «Μερκούρ», δπως άπεκαλεΐτο στήν έπιτελική γλώσσα ή έπιχείρηση γιά τήν κατάληψη τής Κρήτης. 'Η
μάχη τής Κρήτης, ή όποια έμελλε νά άνατρέψη άκόμη περισσότερο τά σχέδια τών
Γερμανών,- άρχίζει.
Στή μεγαλόνησο είχαν συγκεντρωθή γύρω στις 28.000 στρατιώτες, "Ελληνες
καί Ά γ γ λ ο ι. Ά π ’ αύτούς μόνο οί 15.000 ήσαν ώπλισμένοι. Σ ’ ολο τό νησί υπήρχαν
μόνον 16 άντιαεροπορικά πυροβόλα καί 7 αεροπλάνα τά όποια δμως κατεστράφησαν
επί τοΰ έδάφους άπό τούς βομβαρδισμούς τήν παραμονή τής έπιθέσεως. Παράλληλα ή
Κρητική Μεραρχία ήταν άποκλεισμένη στήν Παλιά 'Ελλάδα. Στήν Κρήτη βρίσκονταν
11.000 άγύμναστοι κληρωτοί άπό τήν Κρήτη καί τήν λοιπή Ελλάδα μέ ελάχιστα
πυρομαχικά καί δπλα κάθε τύπου.
20 Μαίου 1941. Σ τις 6.10' τό πρωί ό ούρανός τής Κρήτης μαύρισε άπό τά γερ
μανικά άεροπλάνα. "Υστερα άπό ένα φοβερό βομβαρδισμό πού κράτησε δυο ώρες,
χιλιάδες άλεξιπτωτισταί ώπλισμένοι σάν άστακοί άρχισαν νά πέφτουν στά Κρητικά
χώματα.
Στήν περιοχή τών X αν ίων έπεσαν 3.500, στο Ρέθυμνο 1.700, καί 2.000 στήν
περιοχή τοΰ 'Ηρακλείου, Νά τί γράφει σχετικώς στο ήμερολόγιό του, ό τότε Πρωθυ-

Ή μάχη τής Κρήτης

555

πουργός άείμνηστος Τσουδερός. «Τό θέαμα των χιλιάδων άλεξιπτωτιστών θά μείνη
στή μνήμη μου ως κάτι μοναδικόν παρά τίς τραγικές του συνέπειες γιά τήν Κρήτη.
Τά άλεξίπτωτα-άσπρα, κίτρινα, κόκκινα-άναλόγως του προορισμού εκείνου πού
κατέβαινε μέ αυτό άπ’ τον ουρανό, έδιδαν ένα θέαμα πού δεν μπορώ νά το παρομοιάσω
εύκολα μέ καμμιά εικόνα άπό τό σύγχρονη ζωή. Τραγικά πολύχρωμα όρνεα πού
χυμοΰν στή γή γιά τήν άρπαγή του θηράματος των. Τά άερόπλοια ήσαν μεγάλα καί
μερικά δεν έδίσταζαν νά κατέβουν μέχρι τοϋ έδάφους γιά τήν ταχύτερη άποβίβαση
άνδρών καί υλικού. 'Η όργάνωσις ήμιλλάτο προς τήν έντέλειαν τής τραγικότητος...».
Κείνες τίς ώρες έγινε στήν Κρήτη κάτι πού κανένας δεν φανταζόνταν. Στρατιώ
τες καί πολίτες άπό τά παράθυρα, τούς έξώστες, στούς δρόμους καί στούς κάμπους,
πυροβολούσαν τούς άλεξιπτωτιστάς όπως οί κυνηγοί τά πουλιά στον αέρα. 'Ο χορός
τού πολέμου εϊχε άρχίσει. Μπρο
στά ή κρητική λεβεντιά καί κοντά
σ’ αύτούς όλοι εκείνοι πού βρί
σκονταν στο νησί άρχισαν νά
σέρνουν τον πιο ξέφρενο πολε
μικό χορό. Μεθυσμένοι, άπό τό
άθάνατο κρασί τού είκοσιένα, θέ
ριζαν άλύπητα τον εχθρό.
"Οσοι άπό τούς άλεξιπτωτιστάς κατώρθωσαν νά φθάσουν
στο έδαφος, συνάντησαν τήν πα
ράτολμη γενναιότητα τού αμά
χου πληθυσμού καί τών στρα
τιωτών. "Ανδρες καί γυναίκες,
γέροι καί παιδιά, μέ μαχαίρια, μέ
δίκαννα, μέ ρόπαλα καί μ’ δ,τι
κανένας μπορεί νά φαντασθή,
Βομβαρδισμό; καί π τώ σ ι; άλεξιπτωτιστών
χτυπούσαν παντού τον ξένο, πού
στό λιμάνι τη; Σούδαξθέλησε νά μολύνη τά άγια χώ 
ματά τους. Οί 3.500 τών Χανίων άποδεκατίσθηκαν, οί 1.700 τού Ρεθύμνου έξωντώθηκαν πλήν 100, οί όποιοι κατώρθωσαν νά ταμπουρωθοΰν σέ μερικά 'σπίτια. ’Από τίς
2.000 τού 'Ηρακλείου οί 1.300 σκοτώθηκαν. 'Η πρώτη φάση τής γερμανικής έπιθέσεως πνίγηκε στο αίμα.
Τό πείσμα τών έπιτιθεμένων, ύστερα άπ’ τή μεγάλη πανωλεθρία, έκδηλώνεται
σέ νέους φοβερούς άεροπορικούς βομβαρδισμούς. Τό άεροδρόμιο τού Μάλεμε καταλαμ
βάνεται, άνακαταλαμβάνεται άπό τούς δικούς μας καί πάλι όμως πέφτει στά χέρια
τών γερμανών. Πεντακόσια οπλιταγωγά άεροπλάνα κατώρθωσαν νά προσγειωθούν.
Στρατός, πυροβόλα, πολεμικό υλικό γεμίζουν τον τόπο. Γερμανικές νηοπομπές συν
τρίβονται κυριολεκτικά στο Κρητικό πέλαγος, άπό τον άγγλικό στόλο. Μέχρι τής 27
Μα'έου, 35.θ0θ γερμανοί εξοπλισμένοι μέ τά τελειότερα πολεμικά μέσα, μάχονται μέ
τούς λίγους ύπερασπιστάς τής νήσου.
Τά πυρομαχικά τών Ελλήνων λιγοστεύουν. "Οπλα δέν υπάρχουν. Βοήθεια δέν
υπολογίζεται νάρθη άπό πουθενά. Τό αιμα τών άγωνιστών ποτίζει τό Κρητικό χώμα
καί μαζί τό χώμα ολόκληρης τής 'Ελληνικής γής. Τή νύκτα τής 27 Μαίου τό Βρεταννικό στρατηγείο διατάσσει τήν εκκένωση τής Κρήτης. Τήν 31 Μαΐου γράφεται ό επί
λογος τής Κρητικής ’Αντιστάσεως, τής μοναδικής στήν παγκόσμια ιστορία. Στή μάχη
αυτή τής Κρήτης πήραν μέρος 1.500 άεροπλάνα παντός τύπου καί 35.000 γερμανοί,
πεντακόσια περίπου άεροπλάνα κατεστράφησαν, 8.000 γερμανοί άλεξιπτωτισταί
σκοτώθηκαν καί 5.000 πνίγηκαν στις καταστροφές τών νηοπομπών.
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'Η Κρήτη, ζωσμένη στίς φλόγες μέ χιλιάδες πληγές αλλά περήφανη, έδειξε ακό
μη μια φορά στούς φοβισμένους λαούς τό δρόμο τής τιμής καί τής θυσίας. Οί Κρητι
κοί άπέδειξαν τό πόσο καλά ξέρουν νά μάχωνται, άλλάκαί νά πεθαίνουν όταν πρόκειται
γιά τήν Κρήτη. 'Ο πατέρας τής Νίκης, Σερ Ούΐνστον Τσώρτσιλ, μιλώντας γιά την
γενναιότητα των μαχητών τής Κρήτης, έλεγε. «Εις τήν μάχην τής Κρήτης ή κεφαλή
του φρικτοΰ χιτλερικοί» τέρατος άπεκόπη διά των όδόντων». Οί τότε έχθροί μας ’Ιά
πωνες, γιά τήν ΐδια αιτία διεκήρυσσον τά έξής. «Προτείνομεν ως ύπέρτατον καθήκον
τιμής νά ίδρυθή εν έκτακτον τάγμα 'Ιπποτών τής Κρήτης, διά νά τιμηθή μέ ειδικόν
παράσημον κάθε πολίτης καί στρατιώτης πού έλαβε μέρος εις τήν παροδοξοτέραν καί
έ\ δοξοτέραν μάχην τής παγκοσμίου ιστορίας, τήν μάχην τής Κρήτης. Οί ’Ά γγλοι καί
οί "Ελληνες στρατιώται, οί άνδρες καί αί γυναίκες τής Κρήτης, πού έλαβαν μέρος εις
τήν θρυλικήν αυτήν μάχην, πρέπει νά καταταχθοϋν όνομαστί εις τό ειδικόν αύτό τάγμα
τών ύπερανθρώπων».
'Η αντίσταση τής Κρήτης έπέτρεψε στούς Ά γγλους νά καταλάβουν τήν Συρίαν,
έδωσε καιρό στο στρατηγό Ούέιβελ νά συμπληρώση τήν άμυνα τής Αίγυπτου καί
έσωσε τήν άμυνα τής Ρωσίας. "Οταν τήν 22 ’Ιουνίου τοϋ 1812 ό Ναπολέων έπετέθη
κατά τής Ρωσίας, έχασε τον πόλεμο γιατί τον κατέστρεψε ό Ρωσικός χειμώνας. Τήν
Ϊδια μοιραία μέρα, τήν 22 ’Ιουνίου 1941 ό Χίτλερ κήρυξε τον πόλεμο κατά τής Ρ ω 
σίας τον όποιο καί έχασε, γιά τον ϊδιο λόγο. Οί Ρώσοι, άναγνωρίζοντας τήν μεγάλη
αύτή προσφορά μας, τήν 27-4-42 μιλώντας άπό τά ραδιόφωνο έλεγαν. «"Ελληνες έπολεμήσατε άοπλοι έναντίον τών πάνοπλων καί νικήσατε. Έπολεμήσατε μικροί έναντίον
μεγάλων καί έπεκρατήσατε. Δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως, διότι εϊσθε "Ελληνες.
Έκερδίσαμεν, χάρις εις τήν θυσίαν σας, χρόνον διά νά άμυνθοΰμεν. 'Ως Ρώσοι καί ώς
άνθρωποι σάς εύγνωμονοΰμεν».
'Η Μάχη τής Κρήτης συμπλήρωσε τήν δοξασμένη τριλογία τής νεώτερης
ιστορίας μας. Έλληνοϊταλικός πόλεμος —άντίσταση τών οχυρών— μάχη τής Κρήτης.
Ή αθάνατη αύτή τριλογία δημιουργεί τό έπος τής νεώτερης 'Ελλάδος πού μεταφρά
ζεται σέ τρεις αιώνιες έννοιες. Νίκη-Δόξα-Θυσία.
Οί σέ έμψυχο καί άψυχο υλικό άπώλειες στή μάχη τής Κρήτης υπήρξαν σοβαρές.
Σέ σύνολο 75.387 οικιών τής Κρήτης, οί 17.336 κατεστράφησαν, τό τέταρτο δηλαδή
σχεδόν τοϋ νησιού μεταβλήθηκε σέ έρείπια. Ά π ό τον άμαχο πληθυσμό 3.000 περίπου
άνδρες καί 30 γυναίκες έπεσαν στο βωμό τοϋ καθήκοντος Θυσίες άληθινά μεγάλες άλλά
καί υπέροχες.
Δέν χάνονται οί Κρητικοί, όσους κι’ άνέ σκοτώσης
Κι’ άνέ σκοτώσης εκατό, μέ χίλιους θά πληρώσης.
I. Ρ Α Ί ΚΟ Σ

"Αδλησις
καί διεδνεϊς σχέσεις
Τοϋ Ύπαστυνάμου Α' κ. Α Ν Α ΣΤ . ΣΥΦΑΝΤΟΥ
Ή μελέτη αυτή έβραβεύθη κατά τον διενεργηθέντα δια
γωνισμόν «'Εθνικόν επαθλον Διαδόχου Κωνσταντίνον»
μεταξύ των αξιωματικών των ‘Ενόπλων Δυνάμεων
καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας. Συγχαίρομεν τον συγ
γραφέα Ύπαατυνόμον Α ' κ. Σΰφαντον ’Αναστάσιον.
*

* *
I . Π ρόλογος.
Τά συμπεράσματα έκ τής μακροχρονίου παρατηρήσεως των κοινωνικών φαι
νομένων, ούδαμώς δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς ενθαρρυντικά από τής άπόψεως
των σχέσεων μεταξύ των λαών. Ή άνθρωπίνη όντότης, λαμβανομένη ώς ή άνωτέρα
ύπάρχουσα τελειότης εις τούς ζώντας οργανισμούς τής φύσεως, δέν έστάθη εΐσέτι
είς τό ύψος εκείνο τού προορισμού της, τον άπό πάσης άπόψεως τέλειον. Ή διφυής
της ύπόστασις ώς ύλική καί πνευματική καί αί έντεΰθεν άντίρροποι αποκλίσεις της,
τήν κατέστησαν ερμαιον δυνάμεων άκαταβλήτων, παρασυρουσών αυτήν προς ταύτην
ή εκείνην τήν κατεύθυνσιν. Ή πρυτάνευσις τής λογικής προς τιθάσσευσιν καί όδήγησίν της προς τον τελικόν σκοπόν ϊνα έπιτελέση τον προορισμόν της, δέν κατέστη
δυνατή μέ άποτέλεσμα νά θρηνήσωμεν επί ερειπίων. Μήπως είναι μοίρα τής άνθρωπότητος νά ύφίσταται τό μαρτύριον τού Ταντάλου; Μήπως είναι μοίρα τής άνθρωπότητος νά εύρίσκεται πάντοτε εις τήν άγωνίαν τής ήθικής καί πνευματικής καταρρεύσεως; Μήπως είναι μοίρα της νά συγκρούεται πάντοτε προς τον έαυτόν της καί νά
προσδένεται εις τό άρμα τής καταστροφής καί τού ολέθρου; Νομίζω ότι ούτε αυτό
ούτε έκεΐνο συμβαίνει. Τά όσα ύφίσταται καί έκ τών όσων πάσχει είναι πάντα άπο
τέλεσμα κακής διαχειρίσεως αύτοΰ τούτου τοϋ εαυτού της. Ή πείρα της, άνά μέσω
τής διελεύσεώς της έν τή ζωή έπί χιλιάδας αιώνων, δέν κατέστη δυνατόν νά τήν νουθετήση καί νά τήν όδηγήση είς τήν σωστήν της πορείαν. Περί τού ποία ρΐναι ή πορεία
της αυτή καί ποιος ό τελικός της σκοπός, είναι ζήτημα ύποκειμενικόν δι’ ένα έκαστον
έξ ήμών. Έ κεΐνο όμως τό όποιον είναι άληθές καί συμπέρασμα έκ τής μελέτης
τών κοινωνικών φαινομένων καί κατά συνέπειαν μή άμφισβητούμενον γεγονός, είναι
ότι ό άνθρωπος δέν ήδυνήθη νά άναπτύξη κατά τρόπον τέλειον τάς σχέσεις του είτε
ώς άνθρωπος προς άνθρωπον, είτε ώς λαός προς λαόν. Τό θέμα λοιπόν τών σχέσεων
τών λαών θά μάς άπασχολήση κατ’ άρχήν, έν προκειμένω, ΐνα έκ τής μελέτης αυτού
έξαγάγωμεν συμπεράσματα περί τής εύεργετικής έπιδράσεως ‘τής άναπτύξεως τών
σχέσεων τούτων. Είδικώτερον θά μάς άπασχολήση τό θέμα τής άθλητικής δραστηριότητος ώς έπί μέρους συντελεστοϋ τής άναπτύξεως τών διεθνών σχέσεων. Ή με
λέτη τού κοινωνικού τούτου φαινομένου, διότι περί τοιούτου πρόκειται, θά τείνη
είς τό νά καταδείξη τήν ευεργετικήν σπουδαιότητα ήν έχει τό «άθλεΐν» είς τήν κοινήν
ύπόθεσιν τής άναπτύξεως τών σχέσεων τών λαών καί τήν ποδηγέτησιν αύτών είς τό
νά έπιτελέσουν τον προορισμόν των ώς κοινωνικών οργανισμών.
I I . Ή ψ υ χο λο γία τώ ν λ α ώ ν.
Είναι άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως, ότι διά νά κρίνη τις περί τού αν ή άνθρωπότης διεχειρίσθη καλώς τήν ύπόθεσιν τής άναπτύξεως τών σχέσεών της είς τό πεδίον τού άνταγωνισμοΰ τών έπί μέρους έθνικών οργανισμών της, θά πρέπει κατ’
άρχήν νά έξετάση τήν ψυχολογίαν τών λαών διά νά προσδιορίση τούς πόθους καί τάς
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έπιδιώξεις των. ’Ιδιαιτέρως νά έρευνήση την ψυχολογίαν του άνθρώπου ώς μονάδος
καί ώς συνόλου. Ή ψυχολογική αδτη έ'ρευνα, άπηλλαγμένη πάσης υποκειμενικότητας
καί διαχωριζόμενη πάσης παροδικής μειονεκτικότατος, όφειλομένης εις την άτελή
πολιτικήν ή πολιτιστικήν τυχόν άνάπτυξίν των λαών, ήτίς έν προκειμένω δεν ενδια
φέρει ώς άποτελοϋσα τελικόν σκοπόν, θά είναι άκρως διαφωτιστική περί τής ακο
λουθητέας πορείας εις τό ύπό ερευνάν θέμα.
Κατά τον Σταγειρίτην φιλόσοφον «ό άνθρωπος είναι ζώον κοινωνικόν». Είναι
φυσική ή ροπή του νά διαβιοΐ όμαδικώς, άποχωριζόμενος δέ τής κοινωνίας μετά των
συνανθρώπων του, δεν δύναται νά άναπτύξη δραστηριότητα καί πολιτισμόν. Είναι
άξιοσημείωτον τό γεγονός τοΰτο, ώς άποτελοϋν τήν βάσιν έξορμήσεως προς πάσαν
πνευματικήν, ήθικήν καί υλικήν δραστηριότητα. Τό έάν άνεπτύχθη ή άνθρωπότης,
τοΰτο οφείλεται εις τήν ιδιότητα τοϋ άνθρώπου νά ζή όμαδικώς καί νά εξελίσσεται
έν κοινωνία. Πέραν όμως αότοΰ, ΰφίστανται αντιθέσεις έξ υποκειμενικών στοιχείων
εκπορευόμενα'.. Αί άντιθέσεις αύταί, διαρκείς καί μόνιμοι, ώς προερχόμεναι έκ φυσι
κών τάσεων τοΰ άνθρώπου καί σοβαρώς ένυπάρχουσαι καί εις τήν κοινωνικήν του
διαβίωσιν, άποτελοϋσΐ τήν άχίλλειον πτέρναν τοϋ πολιτισμού καί τής προόδου.
Ή κοινωνική παρατήρησις καί πείρα κατέδειξαν κατά τρόπον άναμφισβήτητον ότι
αί έπί μέρους άνθρώπιναι άτέλεΐαι είσεχώρησαν καί εις τάς κοινωνικάς ομάδας κατά
τρόπον ένδημικόν. Κατά τον τρόπον αυτόν ύπεισήλθεν εις τήν κοινωνίαν καί ό άτομικός χαρακτήρ τοϋ άνθρώπου μέ άποτέλεσμα νά υπάρχουν καί εις τάς κοινωνικάς
ομάδας άτέλεΐαι καί άντιθέσεις. Ή διαφορά έν προκειμένω ύφίσταται εις τό ότι εις
μέν τον άτομικόν άνθρώπινον χαρακτήρα είναι έντονος ή τοιαύτη άτέλεια, ένώ εις τάς
κοινωνικάς ομάδας λανθάνουσα, πλήν υπολογίσιμος. Τό χρώμα καί ή ποιότης τών
κοινωνιών είναι πιθανόν τελείως διάφορον τοΰ άνθρωπίνου, έπειδή πρυτανεύει πάν
τοτε ή λογική τών πολλών. Πάντοτε όμως ό άντικείμενικός παρατηρητής δεν δύναται είμή νά έπισημάνη τήν ένυπάρχουσαν έν αύτοΐς άντίθεσιν είτε λανθάνουσαν είτε
έντονον. 'Η έγω ιστική κυρίωςτάσίςτοΰ άνθρωπίνου χαρακτήρος, ή τόσον υπολογίσιμος
εις τον τομέα τών άνθρωπίνων σχέσεων, είναι σοβαρός παράγων καίέν ταΐς κοινωνίαις
καί έν τοΐς λαοΐς. Είναι ό παράγων έκεϊνος ό όποιος πολλάκις θέτει τήν τροχοπέδην εις
τήν έξέλιξιν τών σχέσεων τών λαών, άντίτιθεμένων εις ταύτην ή έκείνην τήν έπιδίωξιν τών καθ’ έκαστα κοινωνικών οργανισμών. Οότω έπέρχεται φραγμός άνυπέρβλητος εις την δημιουργίαν ομαλών σχέσεων καί τής άναπτύξεως τούτων έπ’ ώφελεία
τοΰ κοινωνικού πανανθρώπινου συνόλου. ’Εξ ετέρου ό έκ τοΰ έγωιστίκοΰ αισθήμα
τος τής αύτοσυντηρήσεως προκαλούμενος άνταγωνισμός πρός έπιβίωσίν, πολλάκις
έπιφέρει τήν άνεπανόρθωτον ρήξιν τών λαών, μέ άποτέλεσμα νά θρηνώνται έρείπια
καί καταστροφαί. «Κοινωνικόν ζώον» λοιπόν ό άνθρωπος, πλήν άτελές καί μή σταθμίζον τάς ήθικάς καί πνευματικές του εύθύνας έναντι τών συνανθρώπων του καί τής
ιστορίας. Πέραν όμως τούτων ύφίσταται έκ παραλλήλου καί δύναται σαφώς νά προσδιορισθή ό άνθρώπινος πόθος πρός πνευματικήν κοινωνικήν άνοδον, πόθος, ό όποιος
έξελίσσεται καί εις κοινωνικόν πόθον. Ποσάκις δέν έπετελέσθησαν άνθρώπινα καί
κοινωνικά θαύματα όταν έπρυτάνευσε τό πνεΰμα τής άνωτερότητος εις τά κοινωνικά
σύνολα; "Αν ή άνθρωπότης πρέπει νά καυχάταί δι’ έαυτήν, είναι διότι έχει νά έπιδείξη
άνά τήν μακραίωνα διαδρομήν της τίτλους κοινωνικής άκμής καί πολίτίσμοΰ. "Ομως,
διά νά άνέλθη εις τό υψηλόν τοΰτο πολιτιστικόν της έπίπεδον, έχρειάσθη ποδηγέτησις
τών λαών άπό πνευματικούς καί όξύνοας πολιτικούς ήγέτας. "Ανευ τής ύπάρξεως
αυτών οί λαοί έπορεύοντο κινούμενοι άπό τάς φυσικάς άτελείας τών μελών των.
Ή σαν όχλοι κινούμενοι πρός τό βάραθρον τής κοινωνικής άποτελματώσεως καί
καταστροφής. Ά λ λ ’ «ούδέν κακόν άμ'.γές καλοΰ». 'Η διαφαινομένη άμιλλα μεταξύ
τών λαών, προάγει τάς σχέσεις καί τον πολιτισμόν των. Αυτή όμως διά νά καταστή
έποΐκοδομητική πρέπει νά έδράζεται έπί στοιχείων ήθικών καί τό μέτρον κρίσεως τής
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διά τής άμίλλης προόδου νά είναι ομοίως ήθικόν. Ά λλα πότε ή άμιλλα έδράζεται
έπί ηθικών στοιχείων; 'Η άπάντησις εις τό τιθέμενον έρώτημα, δεν δύναται νά δοθή
ευκόλως καί άβασανίστως. Τό κοινωνικόν τοϋτο φαινόμενον έχει κατ’ αρχήν την βάσιν
του εις την ενδιάθετον θέλησιν τοϋ άνθρωπίνου παράγοντος προς την πνευματικήν
καί υλικήν άνοδον. 'Η θέλησις αυτή είναι αξιοσημείωτος, διότι χαρακτηρίζει τήν
ανωτερότητα τοϋ άνθρωπίνου στοιχείου καί άποτελεΐ τήν βάσιν τοϋ πολιτισμού.
Ά νευ τής ίδιότητος ταύτης τοϋ ανθρώπου θά έξέλιπε πάσα πνευματική καί υλική
πρόοδος καί ή άνθρωπότης θά έξωμοιοϋτο μέ άγέλην ζώων περιοριζομένην εις τήν
ίκανοποίησιν μόνον τοϋ αισθήματος τής αύτοσυντηρήσεως. 'Ο άνθρωπος όμως προικι
σμένος μέ πνευματικότητα ποθεί νά άνέλθη εις τά υψη τής πνευματικής άληθείας, νά
γνωρίση τούς άνεξερευνήτους ορίζοντας καί έπί τή βάσει ένδομύχων πεποιθήσεων
καί τής διορατικότητός του νά φθάση τό τέλειον, διότι αυτό άπαιτεΐ ή ΰπαρξίς του.
Ποθεί νά γνωρίση τό ώραΐον όπως αυτός τό διαισθάνεται καί όπως αυτός τό επιθυμεί.
Αί αΐώνιαι άξίαΐ τοϋ ώραίου, τοϋ καλοϋ καί τοϋ άγαθοΰ, άποτελοϋν τον τελικόν σκο
πόν, τήν διακαή έπιθυμίαν. Καί παρατηροΰμεν τάς άνθρωπίνους κοινωνίας άγωνιζομένας εις τον ροΰν τής ζωής καί εις τον άγώνα των τοΰτον, τον υλικόν καί πνευματι
κόν, νά τείνουν προς τήν τελειότητα καί τήν άθανασίαν.
'Η έπίτευξις όμως τοϋ σκοποϋ αύτοϋ τής άνθρωπότητος, προϋποθέτει αρμο
νικήν συνεργασίαν καί εύγενή κυρίως άμιλλαν. Εις αυτό τό σημεΐον είναι άναγκαΐος
ό ήθικός παράγων τής άμίλλης. Καί όταν όμιλώμεν περί ήθικοΰ παράγοντος κυρίως
έννοοΰμεν τήν βιολογικήν άντοχήν τοϋ ανθρώπου είτε ώς μονάδος, είτε ώς κοινωνικοΰ
συνόλου. 'Ο υγιής καί σφύζων κοινωνικός οργανισμός είναι προ παντός άναγκαΐος
διά νά φθάση πρωτοπόρος εις τό τέρμα τοϋ σκοποϋ. Έ π ί τή βάσει βιολογικών
κριτηρίων, ή άμιλλα καθίσταται ήθική καί δικαία. Πέραν αύτοϋ ό πνευματικός αν
θρώπινος παράγων καθίσταται άνεπαρκής καί δέν είναι δυνατόν παρά νά ύποσκελισθή.
«Ν ο ΰ ς υ γ ι ή ς έ ν σ ώ μ α τ ι ΰ γ ι ε ΐ». Αυτό είναι τό άξίωμα τό όποιον
προσδίδει ήθικόν περιεχόμενον εις τήν άνθρωπίνην άμιλλαν. ’Ασθενείς καί έκφυλισμέναι κοινωνίαι δέν είναι δυνατόν νά έπιζήσουν είς τήν κονίστραν τοϋ πανανθρώ
πινου άγώνος. Βαδίζουν, βραδέως μέν, άλλ’ άσφαλώς είς τήν άφάνειαν καί τήν κατα
στροφήν. Έ ν συμπεράσματι ή υπαρξις τής άμίλλης άποτελεΐ παράγοντα προόδου
καί πολιτίσμοΰ μόνον έφ’ όσον έρείδεται έπί ήθικής βάσεως. ’Ά ς παρατηρήσωμεν
όμως έν προκειμένω τά γεγονότα ευθύς ώς ύπεισέλθη καθ’ υπερβολήν ό παράγων
τής ύπεροψίας καί τής μικρότητος. 'Ο παράγων αυτός υφιστάμενος κατ’ άνάγκην
έκ τής άνθρωπίνης άτελείας, πολλάκις διογκοΰται καί συνεπεία τούτου εισέρχεται
κατά τρόπον πληθωρικόν είς τάς άνθρωπίνους κοινωνίας μέ άποτέλεσμα νά πρυτανεύη
τό πνεΰμα τής ήθικής κατωτερότητος καί άνεπαρκείας. Αί κοινωνίαι, έκ τοϋ πεδίου
τής μεγαλοψυχίας καί τής πνευματικής άνωτερότητος, φθίνουσαι διαρκώς κατέρ
χονται είς τά πεδία τής ολοκρατίας καί τοϋ πνευματικού σκότους. Είναι ή αρχή τής
πνευματικής καταστροφής. 'Ο ανθρώπινος παράγων ύλοκρατείται καί ένδιαφέρεται
μόνον διά τήν υλικήν πρόοδον. 'Ο υλικός όμως κόσμος, άνεπαρκής διά νά κορέση
τάς άδηφάγους άνάγκας τής ύλόφρονος άνθρωπότητος, δημιουργεί τέλμα έντός τοϋ
οποίου διαγκωνίζονται αί κοινωνίαι, οί λαοί, τά έ'θνη. Παρουσιάζεται ό άνθρωπος
μέ τήν άπλήν ύλικήν προσωπικότητα. Ή πνευματική του προσωπικότης σιγά καί
άπορροφάται. Ή ήθική άναστολή, λειτουργία τής πνευματικής άνθρωπίνης προσωπικότητος, δέν ύφίσταται. Συνέπεια πάντων τούτων ή διαμάχη, ό έξοντωτικός άγών,
ή καταστροφή. Είπαν δτι ό πόλεμος είναι άναγκαΐον κακόν, άλλά μεγαλυτέρα διαστρέβλωσις τής άληθείας, έν προκειμένω, δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη. 'Η άνθρωπό
της, δύναται νά ζήση έν διαρκεΐ ειρήνη, άρκεΐ νά πρυτανεύση είς αύτήν ή πνευματική
άνθρωπίνη προσωπικότης. 'Ο άνθρωπος, έκ φύσεως, δέν τρέφεται μόνον άπό ΰλην,
τρέφεται κατά κύριον λόγον άπό τά νάματα τής πνευματικής του πηγής. Προώδευσε
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πάντοτε και έδωκε δείγματα τελειότητας όταν ή πνευματική του προσωπικότης
έλαμψε καί έφώτισε τό σκότος τής υλικής του προσωπικότητος. Ή ιστορία τον έκρινε
μέχρι τοϋδε καί άπό τάς δύο πλευράς του. 'Η πνευματική του όμως ύπόστασις δεν
ήρίστευσεν εΐσέτι. Χρειάζεται άγων διαρκής καί έξέλιξις άέναος προς βελτίωσιν
τής πνευματικής προσωπικότητος τοϋ άνθρώπου καί τής άνθρωπότητος. 'Η πρυτάνευσις αυτής τής προσωπικότητος έπί τής υλικής, έχει πολλά νά προσφέρη εις τήν
κοινήν ύπόθεσιν τής αρμονικής συμβιώσεως των κοινωνιών. Μέχρι τότε όμως ή
άμιλλα θά παίζη τον ρόλον τοϋ διαμορφωτοϋ.
I I I . 'Ο αθλητισμός ώς διαμορφω τής τοϋ ανθρωπίνου χαρακτήρος.
Είναι άξια ιδιαιτέρας προσοχής ή είσοδος τοϋ άθλητικοϋ παράγοντος εις τήν
κοινήν ύπόθεσιν τής διαμορφώσεως καί βελτιώσεως τοϋ άνθρωπίνου χαρακτήρος.
Καί όταν όμιλώμεν περί άθλητικοϋ παράγοντος έννοοΰμεν πάντοτε τον παράγοντα
εκείνον, ό όποιος τείνει είς τό νά διατηρήση καί καλλιεργήση τήν σωματικήν καί πνευ
ματικήν ρώμην τοϋ άνθρώπου. 'Ό ταν έχη δημιουργηθή κοινή ή πεποίθησις οτι ή
πνευματική καί βιολογική εύρωστία των κοινωνιών είναι ό μέγιστος συντελεστής
τής κοινωνικής προόδου καί άναπτύξεως, κατά ποιαν λογικήν έννοιαν δεν εΐμεθα
έξηναγκασμένοι νά δεχθώμεν οτι ό άθλητικός παράγων δεν είναι ουσιώδης διά τήν
κοινήν επιδίωξιν ταύτην ; ’Αλλά καί πέραν τούτου, ό άθλητισμός συνδυαζόμενος
καί μέ τήν παιδαγωγικήν είναι εις θέσιν νά έπιφέρη καρποφόρα άποτελέσματα είς
τήν διαμόρφωσιν άκεραίου άνθρωπίνου χαρακτήρος καί νά προσφέρη κοινωνικά
στελέχη ύγιά, τόσον χρήσιμα καί τόσον αναγκαία είς τήν χωλαίνουσαν άνθρωπότητα.
Διά τον Ελληνικόν πολιτισμόν ό άθλητισμός άπετέλεσε τήν καθ’ όλου βάσίν
τής άναπτύξεώς του. Άνήχθη ούτος είς παιδαγωγικόν σύστημα τοϋ όποιου ή έφαρμογή τόσον συνέτεινεν είς τό νά δημιουργήση τάς προϋποθέσεις τής άνά μέσω τών
αιώνων προβολής τών άθανάτων έργων πολιτισμού καί πνευματικής άλκής άτινα
καταυγάζουν τήν πορείαν τής άνθρωπότητος προς τήν άθανασίαν καί μέχρι σήμερον.
« Ή πόλις ήμών, τό τών Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι τοϋ γένους άλλά τής
διανοίας δοκεΐν είναι καί μάλλον "Ελληνας καλείσθαι τούς τής παιδεύσεως τής ήμετέρας ή τούς τής κοινής φύσεως μετέχοντας» (Ίσοκράτους «Πανηγυρικός»).
Κατώρθωσαν δηλαδή οί ’Αθηναίοι ώστε τό όνομα τών Ελλήνων νά μή θεωρήται
πλέον ώς όρος δηλών τον έχοντα ώρισμένην έξ έλληνικοΰ αίματος καταγωγήν,
άλλ’ ώς λέξις ταυτόσημος προς τό καλλιεργημένου πνεΰμα καί νά όνομάζωνται
"Ελληνες όχι τόσον οί μετέχοντες τής κοινής ελληνικής φύσεως καί καταγωγής,
άλλ’ οί λαμβάνοντες μόρφωσιν όμοίαν προς τήν ΐδικήν των. Άνήχθη δηλονότι ή
παιδαγωγική παρά τοΐς Άθηναίοις είς τοιοϋτον ΰψος ώστε πας πεπαιδευμένος νά
ονομάζεται Έ λλην. Ό Έ λλην ήτο ή προσωποποίησις τής παιδεύσεως.
Τό τοιοϋτον παιδαγωγικόν σύστημα, ήτο συνδυασμός έκμαθήσεως γραμμά
των, μουσικής καί γυμναστικής, κατά τον Άριστοτέλην δέ καί «γραφικής» (ζωγρα
φικής). ’Εξ όλων όμως τούτων ή γυμναστική ένομίζετο τόσον περισπούδαστος ώστε
ό δι’ αυτήν δαπανώμενος χρόνος καί ή καταβαλλόμενη επιμέλεια ήσαν ίσα προς τά
άλλα «παιδεύματα». ’Ενώ δέ ταϋτα έπαυον διδασκόμενα, άπό μιας ώρισμένης
ήλικίας, τά άτομα ήσχολοΰντο είς τήν γυμναστικήν κατά πάσαν ήλικίαν.
Είναι λίαν χαρακτηριστικός ό κύκλος τών άσχολιών τής νεότητος κατά τό
παιδαγωγικόν τοΰτο σύστημα τών ’Αθηναίων. Ή καλλιέργεια τοϋ πνεύματος καί
ή άφύπνισις τών εύγενών ενστίκτων τοϋ άτόμου, έπετυγχάνετο διά τών πλέον ένδεδειγμένων μέσων. *0 συνδυασμός ιδία μουσικής καί γυμναστικής είς τό όλον σύστημα
τής έκπαιδεύσεως ύπήρξεν ιδανικός. Ή άλκή έπραγματοποιείτο έν μέσω τής θείας
καί αιωνίου αρμονίας. Ή άθλησις είχε τό νόημα είς τό νά φθάση ό άνθρωπος τήν
τελειότητα τής άρμονίας. Νά άφυπνίση καί νά κεντρίση τον εαυτόν του προς τήν

Άθλησις καί διεθνείς σχέσεις

561

άθανασίαν και νά γνωρίση τό άρμονικώς ζην. Νά φθάση εις την τελειότητα καί να
άποθέση εις τον Θεϊκόν θρόνον τό άπαύγασμα της ψυχής του. Νά έγκαταλείψη διά
της άθλήσεως την σαρκικήν του μικρότητα καί έξαϋλούμενος νά δημιουργήση πνευ
ματικότητα, νά φθάση προς τήν άθανασίαν.
'Υπό τοιαύτας συνθήκας καί υπό τοιαύτην μυροβόλον πνοήν έκπαιδεύσεως,
δεν ήδύνατο εΐμή ό άνθρωπος νά δημιουργήση άδαμάντινον χαρακτήρα. Νά
γνωρίση τάς υποχρεώσεις του έναντι τής κοινωνίας, του λαοϋ του, τοϋ έθνους του.
Νά έννοήση τον προορισμόν του καί τάς προς τήν άνθρωπότητα καί τήν ιστορίαν
εύθύνας του. Νά άμελήση καί νά παρίδη τάς μικρότητας των συνανθρώπων του καί
ώς τέλειον ον νά γίνη ό εύγενής Σαμαρείτης καί άναμορφωτής εις τάς χωλαινούσας
άνθρωπίνους ψυχάς.
'Η έπίτευξις τής τελειότητος ταύτης έγένετο διά τής άθλήσεως καί κυρίως
διά ταύτης. Τό αν έδόθη τοιαύτη σημασία εις τό άθλημα τούτο έγένετο διότι πράγ
ματι ήτο άναγκαϊον. Δεν είναι μικρά ύπόθεσις ή άπαλλαγή τοϋ ανθρώπου από τό
πάθος του προς τήν ύλην. Πάντοτε ό άνθρωπος, άπό φύσεως είναι προσδεδεμένος
είς τό άρμα τής ύλοφροσύνης καί τής ίκανοποιήσεως των σαρκικών του έπιθυμιών.
'Η έντατική δμως άσκησις τοϋ σώματος, ή άρμονία των κινήσεων καί ή βιολογική
του καταπόνησις έσχεν ώς άποτέλεσμα νά εύρη διέξοδον καί νά άπαλλαγή έκ τής
τυραννίας τής ύλης καί νά γνωρίση τον πνευματικόν έαυτόν του. Αυτό είναι ή άρχή,
ή μεγάλη άρχή είς τό νά γνωρίση τήν άρμονίαν καί νά ίδη τήν άνθρωπότητα υπό τό
πρίσμα τής άγάπης καί τής άλληλεγγύης. ’Εκεί υπάρχει τό κίνητρον τής θυσίας
διά τήν άνθρωπότητα. Θυσίας πραγματοποιουμένης είς τάς επάλξεις των ιδανικών
περί ών πρέπει νά άγωνίζεται ή άνθρωπότης.
(Συνεχίζεται)

Οί αστυνομικοί πού μελετουν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
. Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σάς δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΑΙ ΤΟ Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α
------------------ ‘Υπό Ύπαστυνόμου Α' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ PA I Κ Ο Υ -------------------Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ :

1.
2.
3.
4.
5.

Εισαγωγή.
'Ελληνική πραγματικότης.
"Αφιξη ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής.
Κύρια καθήκοντα τής ’Αποστολής.
Τομείς δράσεως τής 'Αποστολής.,
α) Τηλεπικοινωνίες.
β) ’Εθνική ’Ασφάλεια,
γ ) Έγκληματολογικές ’ Υπηρεσίες■
δ) Διοίκηση,
ε) ’Εκπαίδευση — Σχολές,
στ) Τροχαία.
ζ) Δημόσιες συγκεντρώσεις—ταραχές κλπ.
η) Ναρκωτικά — Τουρισμός,
θ) Χορήγηση διαφόρων εφοδίων.
6. Κόστος προγράμματος.
7. Συμπεράσματα.
*

* *
1 . Ε ισ α γ ω γ ή .
Τό νά άναγνωρίζουμε τή συμπαράσταση καί τή δημιουργική συμβολή κάποιου,
στο όποιο δήποτε έργο μας, είναι κατ’ αρχήν μιά ευγενική χειρονομία, άλλα πάνω
άπ’ δλα είναι εκδήλωση όφειλομένης ευγνωμοσύνης. ’Αναγνωρίζοντας τις προσπά
θειες καί τή συμβολή των άλλων, στις δικές μας ένέργειες καί έπιδιώξεις, έκτελοϋμε
ενα άπαραίτητο καθήκον, έκπληρώνουμε μιά επιτακτική ηθική υποχρέωση. Βασικά,
δεν πρέπει νά ξεχνάμε ότι οί μεγαλύτερες επιτεύξεις, στον όποιοδήποτε τομέα δρά
σεως, έγιναν κατά κανόνα μέ τήν ήθική ή υλική συμπαράσταση κάποιου ή κάποιων
άλλων.
Κάναμε αύτον τον πρόλογο γιά νά τονίσουμε περισσότερο τήν άφορμή τούτης
τής προσπάθειας μας, μά ξεχωριστά γιά νά άρουμε τήν όποιαδήποτε παρεξήγηση.
Μ πορεί,ό καθένας μας νά έχη τις άντιλήψεις του γιά πρόσωπα ή γιά πράγματα.
Τά γεγονότα όμως είναι καί παραμένουν πάντοτε γεγονότα, έτσι ώστε, οση κακή
προδιάθεση κι’ αν ύπάρχη, τίποτε, νά μή χάνουν άπό τήν αξία τους. Καί μεΐς αύτά
τά γεγονότα, αύτά πού έγιναν στά χρόνια πού πέρασαν, μέ τήν κάθε μορφής συμπα
ράσταση τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής, θά προσπαθήσουμε συνο
πτικά νά σημειώσουμε, πιστεύοντας άκράδαντα στά όσα άνωτέρω γράψαμε.
2 . Ε λ λ η ν ικ ή πραγματικότης.
'Ο πόλεμος του 1940, ή γερμανική εισβολή καί ή έν συνεχεία ξενική κατοχή,
ή δράση των άντεθνικών οργανώσεων ΕΑΜ, ΕΛΑΣ κλπ., τό άποκορύφωμα τής
κόκκινης θηριωδίας, τό Δεκεμβριανό κίνημα καί ό συμμοριτοπόλεμος, δλα αύτά
άφησαν τή χώρα μας γυμνή καί γεμάτη πληγές, οί όποιες έπρεπε σύντομα νά έπουλωθοΰν. Παντού έρείπια, σημάδια μιας μεγάλης μπόρας, ενός τυφώνος πού πέρασε.
Σ τά τόσα πού πέρασε ή πατρίδα μας καί στις δυνατότητες πού ε’ίχαμε, ήταν
άδύνατο νά φθάσουμε έδώ πού σήμερα βρισκόμαστε, χωρίς τήν υλική κυρίως
συμπαράσταση των φίλων καί συμμάχων μας. Καί ’κείνοι, άναγνωρίζοντας τις
δικές μας θυσίες, ήρθαν κοντά μας καί προσέφεραν, άληθινά, πολύτιμες υπηρε
σίες. ’Έ τσ ι, μέ τήν ’Αγγλική στήν άρχή καί τήν ’Αμερικανική έν συνεχεία συμ-
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παράσταση άλλα καί μέ το ψυχικό σθένος των Ελλήνων, ή χώρα μας ορθοπόδησε
καί μπόρεσε, μαζεύοντας τά άπομεινάρια των ως τότε καταστροφών της, νά δημιουργήση την σημερινή πραγματικότητα, αυτήν ή όποια προκαλεΐ την κατάπληξη
των ξένων πού έπισκέπτονται την Ελλάδα.
Τά Σώματα ’Ασφαλείας, στα χρόνια ’κείνα των εσωτερικών ταραχών, πλήρω
σαν άκριβά τό φόρο τής όπάρξεώς των. Στάθηκαν όμως φρουροί άκοίμητοι τών ιδα
νικών τής πατρίδος μας. ’Έ τσ ι, όταν ό οργασμός τής άνασυγκροτουμένης Ελλάδος
πήρε σάρκα καί όστα, τά Σώματα ’Ασφαλείας προσείλκυσαν τό ενδιαφέρον τών αρ
μοδίων τής Πατρίδος μας καί τών Συμμάχων. Πολλές ήσαν οί ελλείψεις των, τόσο
σέ άψυχο, όσο καί σέ έ'μψυχο υλικό. Παράλληλα όμως ή μεθοδική καί έπιστη-

Ό ’Αρχηγός τής έυ Έλλάδι ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής κ. Μ. Φέρλογκ έν μέσω
τών συνεργατών του κ.κ. Ν. Τζάκσον καί Τ. Μόρς.

μονική διάπραξη του εγκλήματος άπό τούς κακοποιούς, άπαιτοϋσε την σύγχρονη
έπιστημονική άντιμετώπιση τούτου, έκ μέρους τής ’Αστυνομίας.
3 . ’Ά φ ιξ η ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Α ποστολής.
Μ’ αύτά τά δεδομένα τό 1957 έφθασε στήν Ελλάδα ή ’Αμερικανική ’Αστυ
νομική ’Αποστολή ή κατά τον έπίσημο τίτλο ή Συμβουλευτική ’Αποστολή Δημο
σίας ’Ασφαλείας (Public S afety A dvisory m ission), κατόπιν τοϋ άμοιβαίου προ
γράμματος τεχνικής βοήθειας τών Κυβερνήσεων Ελλάδος καί 'Ηνωμένων Πολι
τειών. Ή άποστολή αύτή άπετέλεσε τμήμα τής ένταϋθα εύρισκομένης ’Αμερικα
νικής Οικονομικής ’Αποστολής (Public Safety Division of U som /G ).
4 . Κύρια καθήκοντα τής ’Α ποστολής.
Κατά τήν συμφωνία πού υπογράφτηκε τήν 12-3-57, τά κύρια καθήκοντα τής
’Αποστολής ώρίζοντο ώς εξής :
α) Νά προσφέρη στά Σώματα Άσχαλείας επαγγελματικές γνώσεις καί πείρα
στά σύγχρονα άστυνομικά, διοικητικά καί επιστημονικά μέσα, μέ σκοπό τήν συν
δρομή στήν έπίτευξη του Ελληνικού άντικειμενικοϋ σκοπού, ήτοι τής ένισχύσεως
τής ίκανότητος τών δυνάμεων Τάξεως.
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β) Νά βοηθήση τά Σώματα ’Ασφαλείας στην προετοιμασία καί εφαρμογή των
ειδικών σχεδίων τά όποια άπέβλεπον στην βελτίωση των δυνάμεων τής Τάξεως.
*Η διάρκεια παραμονής τής ’Αποστολής ώρίζετο για ένα χρόνο. 'Η συμφωνία αύτή,
μέ ελαφρές τροποποιήσεις, ανανεώθηκε καί για τά έπόμενα χρόνια.
'Ω ς άρχηγός τής ’Αποστολής ώρίσθη τό 1957 ό κ. Μπράουν Θεόδωρος, αρχη
γός τής ’Αστυνομίας του Όρέγκον. Λίγο άργότερα ήρθε ό κ. Πήτερ Έ ϊλ ς , ειδικός
στά θέματα άστυνομικής διοικήσεως καί άρχείων, ως αξιωματικός προγράμματος.
(Πρέπει νά σημειωθή ότι ό κ. ’Έ ϊλς είναι ελληνικής καταγωγής). ’Αρχές τοϋ
1958 ήλθαν οί κ.κ. Τζίμ Λούις, καθηγητής θεμάτων άστυνομικής διοικήσεως στο
Πανεπιστήμιο τής ’Ινδιάνας, ώς εκπαιδευτικός σύμβουλος καί ό κ. Τζώρτζ Γέλους,
ώς γραμματεύς τής ’Αποστολής.
Τον ’Ιούλιο τοϋ 1958, ό κ. Μπράουν άντικαταστάθηκε από τον κ. Φέρλογκ,
πρώην 'Υποδ/ντήν τής ’Αστυνομίας τοϋ Ντητρόιτ ό όποιος τοποθετήθηκε έδώ
ώς άνώτατος σύμβουλος Δημοσίας ’Ασφαλείας. Έ κτος των άναφερθέντων, υπη
ρέτησαν στήν ’Αμερικανική ’Αστυνομική ’Αποστολή Ελλάδος, ό κ. Μόρς, ώς
έκπαιδευτικός σύμβουλος καί ό κ. Τζάκσον, ώς τεχνικός σύμβουλος έπί των άστυνομικών τηλεπικοινωνιών, Κατά τό από 1957 μέχρι σήμερον χρονικό διάστημα
υπηρέτησαν στήν ’Αποστολή, ώς σύνδεσμοι, διάφοροι άξιωματικοί τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί τής Χωροφυλακής.
5 . Τ ομείς δράσεως τής ’Α ποστολής.
Τό ούσιαστικό έργο τής άποστολής άρχισε νά φαίνεται άπό τις αρχές τοϋ 1959,
στούς κατωτέρω τομείς :
α) Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς .
Γιά πρώτη φορά τό Σεπτέμβριο τοϋ 1959, υστέρα άπό προσπάθειες τής ’Απο
στολής καί άλλων αρμοδίων παραγόντων, άπό ελληνικής πλευράς, είσήχθηκε τό
σύστημα τών περιπολικών αυτοκινήτων, έφωδιασμένων μέ ραδιοτηλέφωνον. Σ ιγ ά σιγά τά δύο κατ’ άρχήν άσυρματοφόρα οχήματα έφθασαν σήμερα στον άριθμό 39,
αυτοκινήτων καί 26 μοτοσυκλεττών, ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής.
Στο τομέα αύτό, δηλαδή τών τηλεπικοινωνιών, ή άποστολή δέν περιωρίσθηκε
σέ μιά απλή επίδειξη καί ιδίως στις μεγάλες πόλεις, άλλά δημιούργησε δίκτυο
σταθμών ραδιοτηλεφώνων σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα, τό οποίον επιτρέπει τήν εξυ
πηρέτηση τών άστυνομικών αυτοκινήτων, πού κινούνται σ’ ολόκληρο τό οδικό
δίκτυο τής χώρας καί κυρίως έντός τών μεγαλυτέρων πόλεων.
Γιά νά έπιτευχθοΰν τά όσα έγιναν, χρειάσθηκε σειρά ολόκληρη ένεργειών
όπως π .χ. 1) ή άποστολή, κατά διαστήματα, στις Η .Π .Α . άνδρών τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί Χωροφυλακής πρός εκπαίδευση στά θέματα τών τηλεπικοινωνιών,
2) ή οργάνωση, στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη, συνεργείου επισκευών, τό όποιον
έφωδιάσθηκε μέ ολα τά άπαραίτητα όργανα, εργαλεία, μηχανήματα, άνταλλακτικά,
καθώς καί μέ ένα αυτοκίνητο (κινητόν συνεργεΐον),καί ένα «κινητόν ραδιοσταθμόν»,
3 ) ή προμήθεια καί ή έγκατάσταση Ρ /Τ Σταθμών στις πόλεις: ’Αθήνα, ’Αμαρού
σιου, Θεσσαλονίκην, Τρίπολιν, Πάτρας, Λαμίαν, ’Ιωάννινα, Κοζάνην, Λάρισαν,
Χανιά, Ρόδον, Καβάλαν, Κομοτηνήν, Κόρινθον, Χαλκίδα, Άγρίνιον, Κέρκυραν,
'Ηγουμενίτσαν, Βόλον, 'Ηράκλειον καί Ά ρχηγεΐον Βασιλικής Χωροφυλακής,
4) ή προμήθεια τών κατωτέρων οχημάτων, έφωδιασμένων μέ Ρ /Τ .
ι) 9 αύτοκίνητα Φόρντ (4 γιά τήν Χωροφυλακή καί 5 γιά τήν Α .Π .).
ια) 30 αύτοκίνητα Τ ζιπ Γουίλς (26 γιά τήν Β. X. καί 4 γιά τήν Α .Π . ).
ιβ) 26 μοτοσυκλέττες Χάρλεϋ Ντάβιντσον (17 γιά τήν Β. X. καί 9 γιά τήν
Α · Π ·>’
5)
ή παραγγελία τών άπαραιτήτων μηχανημάτων γιά τήν δημιουργία ιδιαι
τέρου τηλεφωνικού συστήματος τών άστυνομικών υπηρεσιών ’Αθηνών, Πειραιώς
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και Προαστίων, καθώς καί ειδικού απαντητικού συστήματος, για την υποδοχή
των κλήσεων τοϋ κοινού καί των υπηρεσιών στο 100 καί την μεταβίβαση αυτών
στα κινούμενα περιπολικά αυτοκίνητα εντός τής έν λόγω περιοχής, 6) ή επίδειξη
χρησιμοποιήσεως τηλετύπου για την σύνδεση τών κεντρικών υπηρεσιών μέ τούς
σταθμούς τηλεπικοινωνιών καί 7) ό εξοπλισμός, κατά υποδειγματικό τρόπο, τοϋ
κέντρου Ρ /Τ . ’Αμαρουσίου, τό όποιο προορίζεται ώς Κεντρικός Σταθμός Τηλεπι
κοινωνιών Χωροφυλακής.
Έ κτος άπό τά άναφερθέντα, διασκευάσθηκαν σέ άσυρματοφόρα περιπολικά,

’Ασυρματοφόρος άστυνομική μοτοσυκλέττα.
13 έπιβατικά αύτοκίνητα μεταχειρισμένα, τά όποια χορηγήθηκαν άπό την απο
στολή δωρεάν στή Χωροφυλακή.
β) Ε θ ν ι κ ή ’Α σ φ ά λ ε ι α .
’Ανάλογες υπήρξαν οί υπηρεσίες τής ’Αποστολής καί στον τομέα τής ’Εθνικής
’Ασφαλείας. Έ κτος άπό τήν άποστολή άνδρών τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνο
μίας στις Η .Π .Α . καί τήν έκπαίδευση αυτών σέ θέματα ’Εθνικής ’Ασφαλείας,
’Αρχείων, ’Ερευνών καί Προγραμματισμού, καταβλήθηκαν καί καταβάλλονται
προσπάθειες όργανώσεως Κεντρικού ’Αρχείου ’Εθνικής ’Ασφαλείας, τό όποιον θά
λειτουργή βάσει τών συγχρόνων μεθόδων μηχανογραφήσεως. Γιά τή δεύτερη αύτή
επιδίωξη, χορηγήθηκαν τά άπαραίτητα τεχνικά μέσα καί υλικά, καταρτίσθηκαν
κώδικες καί έξεπαιδεύθη άνάλογο προσωπικό.
'Η δημιουργία ένός τέτοιου Κεντρικού ’Αρχείου ’Εθνικής ’Ασφαλείας, θά
συντελέση κατά πολύ στήν έπίλυση διαφόρων θεμάτων πού σχετίζονται μέ τήν Ε 
θνική ’Ασφάλεια καί τά όποια άπασχολοϋν τις αρμόδιες ύπηρεσίες τών Σωμάτων
’Ασφαλείας. Έ κτος αύτοΰ τό Ά ρχεΐον αυτό θά χρησιμεύη ώς υπόδειγμα γιά τήν
οργάνωση άναλόγων άρχείων σέ άλλες άστυνομικές ύπηρεσίες, όπως είναι ή Τρο
χαία, ή Διεύθυνση ’Αλλοδαπών κλπ.
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γ ) Έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ έ ς 'Υπηρεσίες.
Ξεκινώντας άπό την άρχή ότι σήμερα τδ έγκλημα πρέπει να άντιμετωπίζεται
μέ τίς σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις διώξεως του έγκλήματος, οί όποιες
έφαρμόζονται μέ μεγάλη έπιτυχία σέ χώρες τοϋ έξωτερικοΰ, άπεστάλησαν στις
Η .Π .Α ., προς εκπαίδευση σέ θέματα δακτυλοσκοπίας καί έγκληματολογικοϋ
έργαστηρίου , άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας καί τής Χωροφυλακής καί παράλληλα
χορηγήθηκαν διάφορα όργανα καί υλικά έγκληματολογικοϋ έργαστηρίου, όπως
π.χ. φωτογραφικές μηχανές δακτυλικών αποτυπωμάτων, κοινές φωτογραφικές
μηχανές, συσκευές ύπεριωδών άκτίνων, μικροσκόπια κλπ.
δ) Δ ιο ί κ η σ η .

'Η σημασία τοϋ παράγοντος «Διοίκηση» είναι τόσο γνωστή καί τόσο σημαν
τική ώστε σ’ όλες τίς ιδιωτικές καί κρατικές υπηρεσίες καταβάλλεται ξεχωριστή
μέριμνα για τήν άρτια, άπό κάθε πλευρά, οργάνωση αύτής. Κανένας οργανισμός,
καμμιά έπιχείρηση δέν μπορεί νά προκόψη άν δέν μελετήση προηγουμένως προσε
κτικά τον παράγοντα «Διοίκηση».
Φυσικόν ήταν, λοιπόν, ένα τόσο σοβαρό θέμα νά μή διαφύγη τής προσοχής
τών άρμοδίων παραγόντων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τής ’Αποστολής. Γιά τήν
έπιτυχία τοϋ σοβαροΰ αύτοΰ σκοποΰ άπεστάλησαν, προς μετεκπαίδευση σέ θέματα
άστυνομικής όργανώσεως καί διοικήσεως, άξιωματικοί τής Χωροφυλακής καί τής
’Αστυνομίας καί άποσπάσθηκαν στην ’Αποστολή γιά ώρισμένο χρονικό διάστημα
άλλοι αξιωματικοί, γιά τήν έπεξεργασία θεμάτων διοικήσεως καί όργανώσεως τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας, μέ τήν συνεργασία τοϋ κ. Πήτερ Έ ιλ ς.
ε) ’Ε κ π α ί δ ε υ σ η —Σ χ ο λ έ ς .
Ή έκπαίδευση γενικά τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί οί παραγω
γικές Σχολές τούτων προσείλκυσαν τό ιδιαίτερον ένδιαφέρον τής ’Αποστολής. Γιά
τον λόγο αυτόν έξεπαιδεύθησαν στήν ’Αμερική, άξιωματικοί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας σέ θέματα άστυνομικής έκπαιδεύσεως καί λειτουργίας σχολών, χορηγήθηκαν
στις σχολές έποπτικά μέσα διδασκαλίας καί άλλα υλικά, όπως κινηματογραφικές
μηχανές λήψεως καί προβολής, βιβλία κλπ. καί τέλος χορηγήθηκε ένα αυτοκίνητο
έφωδιασμένο μέ μηχανή προβολής έκπαιδευτικών ταινιών, μέ συσκευήν ήχογραφήσεως καί άλλα σχετικά όργανα,
σ τ) Τ ρ ο χ α ί α .
"Ολοι ξέρουμε ότι τό πρόβλημα τής τροχαίας κινήσεως μέρα μέ τή μέρα γίνε
ται πιο σοβαρό καί δύσκολο γιά τήν άστυνομία καί τοΰτο γιατί ό άριθμός τών κυκλοφορούντων οχημάτων αυξάνει άλματωδώς. Γιά τή θεραπεία τοϋ άκανθώδους αύτοΰ
προβλήματος λαμβάνονται καθημερινώς διάφορα μέτρα. Στο θέμα τοϋτο ή ’Αμε
ρικανική ’Αποστολή προσέφερε σοβαρές υπηρεσίες, μέ τό νά είσάγη στήν 'Ελλάδα
τά συμπεράσματα τής ’Αμερικανικής -πείρας. ’Έ τσ ι, άξιωματικοί τών Σωμάτων
’Ασφαλείας έξεπαιδεύθησαν στις Η .Π .Α . σέ θέματα τροχαίας, έγιναν, κατά διά
φορα χρονικά διαστήματα, διαλέξεις πάνω σέ τροχαία θέματα άπό ειδικούς τής ’Α
ποστολής σέ άστυνομικούς, συστήθηκε έπιτροπή ή οποία έκανε έπιλογή καί έπεξερ
γασία στήν διδακτέα όλη τροχαίων θεμάτων, στις παραγωγικές σχολές. 11αράλληλα
σημαντικός άριθμός άξιωματικών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας έξεπαιδεύθη
στήν ένταΰθα ’Αποστολή, σέ θέματα τροχαίας. Τέλος, χορηγήθηκαν διάφορα ύλικά
τροχαίας, λίαν άπαραίτητα γιά τήν άντιμετώπιση τροχαίων θεμάτων.
ζ ) Δ η μ ό σ ι ε ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς — τ α ρ α χ έ ς κ.λ.π.
Γιά τά σώματα ’Ασφαλείας τό θέμα τής άντιμετωπίσεως τών διαφόρων δημο
σίων συγκεντρώσεων, είτε νομίμων είτε παρανόμων, άποτελεΐ μιά μεγάλη δοκι
μασία καί πάντοτε άπασχόλησε καί άπασχολεΐ τούς ιθύνοντας.
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'Η ’Αμερικανική ’Αστυνομική ’Αποστολή, έχουσα πείραν παρομοίων θεμάτων,
βοήθησε άρκετά, ήθικά καί υλικά, τα Σώματα ’Ασφαλείας, για τήν έπιστημονική
καί σύγχρονη άντιμετώπιση ταραχών, συναθροίσεων κλπ. Έ κτος άπό τήν αποστολή
στις Η .Π .Α . καί τήν έκπαίδευση σέ σχετικά θέματα άξιωματικών ’Αστυνομίας
καί Χωροφυλακής, τον ’Ιανουάριο του 1961, συστήθηκε σχολεΐον έκπαιδεύσεως
άξιωματικών, οί όποιοι για δύο βδομάδες παρηκολούθησαν σχετικά μαθήματα.
Συγχρόνως χορήγησε στά Σώματα ’Ασφαλείας εκπαιδευτικά ύλικά καί μέσα άντιμετωπίσεως ταραχών καί άλλων συναθροίσεων,
η) Ν α ρ κ ω τ ι κ ά — Τ ο υ ρ ι σ μ ό ς .
Τον ’Ιούνιο τοϋ 1961 ή ’Αποστολή μετεκάλεσε άπό τή Ρώμη τον κ. Τζών
Κουσάκ, τής ’Αμερικανικής 'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών, ό όποιος έδωσε
σχετικές διαλέξεις σέ ομάδα άξιωματικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
"Οσον άφορά τον Τουρισμό, μετεκπαιδεύθηκαν στις Η .Π .Α . καί σέ σχετικά
θέματα διάφοροι άξιωματικοί. ’Έ τσ ι καί τά δυο αύτά θέματα έτυχον τής άνάλογης
μέριμνας, έκ μέρους τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής,
θ) Χ ο ρ ή γ η σ η δ ι α φ ό ρ ω ν ε φ ο δ ί ω ν .
Θά ήταν μεγάλη παράλειψη αν δέν κάμναμε έδώ λόγο γιά τά διάφορα έφόδια
πού διετέθησαν, άπό τά Κεφάλαια τής Τεχνικής Βοήθειας καί τά όποια δέν άνεφέρθησαν ώς τώρα. Αύτά είναι :
ι) Τά μηχανήματα γιά τά συνεργεία αύτοκινήτων Χωροφυλακής καί ’Αστυ
νομίας.
ια) 'Η συμπλήρωση τών εγκαταστάσεων τοΰ τυπογραφείου Χωροφυλακής.,
ιβ) 'Η ανέγερση 5 κτισμάτων γιά παραμεθορίους Σταθμούς Χωροφυλακής,
ιγ) 'Η έκπαίδευση άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας (80 Β. X. καί 40 Α .Π .)
στήν ’Αγγλική γλώσσα.
ιδ) 'Η επισκευή τών άπό τήν Ευρώπη μεταφερθέντων οχημάτων.
ιε) 'Η χορήγηση στά Σώματα ’Ασφαλείας 30 άστυνομικών περιστρόφων,
No 38.
ιστ) 'Η χορήγηση 5 καινουργών Τ ζίπ (3 Β.Χ. καί 2 Α .Π .).
ιζ) 'Η χορήγηση, μέσω τοϋ προγράμματος «Δωρεά ύπό μορφήν βοήθειας»,
255 έν συνόλω οχημάτων μεταχειρισμένων παντός τύπου (165 Β.Χ. καί 90 Α .Π .)
Τά 145 άπό αύτά μετεφέρθησαν άπό τις συμμαχικές βάσεις τής Εύρώπης, τοϋ
Έληνικοΰ Δημοσίου έπιβαρυνθέντος μόνον μέ τό κόστος τής μεταφοράς. Μέσο) τοϋ
ίδιου προγράμματος χορηγήθηκαν σημαντικές ποσότητες επίπλων γραφείων, άνταλλακτικών αύτοκινήτων, ήλεκτρικών γεννητριών, ήλεκτρικών συσκευών, θερμα
στρών, γραφομηχανών, πολυγράφων κλπ.
6 . Κόστος προγράμματος.
Πολλοί θά είναι έκεϊνοι οί όποιοι διαβάζοντας τά όσα ώς τώρα σημειώσαμε
θά κάνουν διάφορες σκέψεις. Δικαιολογημένα ’ίσως διερωτηθοΰν. 'Ό λα όσα έγιναν,
έγιναν μέ χρήματα μόνο τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής, δηλαδή τής ’Αμερικανικής
Κυβερνήσεως ; Βιαζόμαστε νά τούς βγάλουμε άπό αύτή τήν άμφιβολία καί παρα
θέτουμε τά σχετικά δεδομένα, πάνω στο θέμα αύτό.
Συνολικά δαπανήθηκαν 1.301.000 δολλάρια. Τά χρήματα αύτά προήλθον άπό
τις κάτωθι πηγές :
ι) ’Αμερικανική βοήθεια, δολλάρια 678.000.
ια) ’Αντίστοιχα Κεφάλαια, δολλάρια 408.000.
ιβ) Συμβολή Ελληνικής Κυβερνήσεως, δολλάρια 215.000.
Έ δώ θά θέλαμε νά κάνουμε μιά διευκρίνηση, σχετικά μέ τον όρο «’Αντίστοιχα
Κεφάλαια», τήν σημασία τοΰ οποίου πολλοί δέν ξέρουμε. 'Η βοήθεια πού χορηγείται
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άπό τήν ’Αμερικανική Κυβέρνηση στήν χώρα μας, είναι δυο κατηγοριών. Είναι ή
βοήθεια πού δίδεται μέ τή μορφή των δολλαρίων καί κείνη πού δίδεται μέ τή
μορφή διαφόρων εφοδίων. 'Η άξια των έφοδίων αυτών κατατίθεται άπό το Ε λ 
ληνικό Δημόσιο σε ειδικό λογαριασμό στή Τράπεζα Ελλάδος μέ τήν ονομασία
«’Αντίστοιχα Κεφάλαια». Τά χρήματα αύτά διατίθενται άπό τήν Ελληνική Κυβέρ
νηση, μέ τήν συνεργασία τής ’Αμερικανικής Οικονομικής ’Αποστολής, στήν πραγ
ματοποίηση διαφόρων σκοπών του οικονομικού προγράμματος τής πατρίδος μας.
Έ τ σ ι ουσιαστικά τά εφόδια χορηγούνται δωρεάν.
Στο ποσό πού άναφέραμε, δηλαδή στο 1.301.000 δολλάρια, δέν περιλαμβά
νεται ή άξια τών κάθε φύσεως έφοδίων πού χορηγήθηκαν, βάσει τού προγράμματος,
«Δωρεά υπό μορφήν βοήθειας». 'Η άρχική άξια τών έφοδίων αύτών ύπολογίζεται
στο 1.100.000 δολλάρια περίπου, ή δέ πραγματική πρέπει νά ύπολογισθή στο 1 /4
τού ποσού αυτού.
7 . Σ υμπεράσματα.
Τελειώνοντας τούτη τή συνοπτική ιστόρηση τού έπιτελεσθέντος έργου τής
ένταΰθα ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής, δέν θά βγάλουμε έμεϊς τά όποιαδήποτε συμπεράσματα, άλλά άφήνουμε τούς άναγνώστες μας νά βγάλουν τά δικά
τους. Κείνο όμως πού θεωρούμε ύποχρέωση νά έπαναλάβουμε, είναι δτι θά πρέπει νά
νοιώθουμε ξεχωριστή ικανοποίηση γιά τά όσα μέχρι τώρα έγιναν. ’Εκφράζουμε
παράλληλα τήν τρανή μας ευγνωμοσύνη κατά κύριον λόγον στήν ’Αμερικανική
Κυβέρνηση καί μετά σ’αύτούς πού έργάσθηκαν έδώ ώς μέλη τής ’Αστυνομικής
’Αποστολής, καί θέλουμε νά τούς διαβεβαιώσοΰμε , ότι οί ύπηρεσίες πού μάς προσέφεραν υπήρξαν άληθινά σημαντικές, τέτοιες, ώστε ποτέ δέν θά τις λησμονήσουμε,
στο πέρασμα τών χρόνων.
Έ μ εϊς οί Έλληνες όσο κι’ άν κάποτε είμαστε γκρινιάρηδες, ή μεμψίμοιροι,
δέν μπορούμε ποτέ νά ξεχάσουμε τον όποιοδήποτε, πού κάποτε μάς συμπαραστάθηκε.
Κι’ άν άκόμη ή συμπαράσταση τού άλλου έξυπηρέτησε ή έξυπηρετή καί δικούς του
σκοπούς, αυτό είναι γιά μάς κάτι τό άσήμαντο, μπροστά στο τελικό άποτέλεσμα.
’Έχουμε τήν γνώμη καί πιστεύουμε ότι οί φίλοι μας συνεργάτες θά έμειναν ικανο
ποιημένοι άπό τήν ώς τώρα έπαφή τους μέ μάς. Κατά κάποιο τρόπο θεωρούμε
τήν προσφερθεισα βοήθεια, ώς άντάλλαγμα τών όσων άπο τά πανάρχαια χρόνια,
πρόσφερε καί προσφέρει ή πατρίδα μας, γιά τό πανανθρώπινο ιδανικό, τήν έλευθερία.
Στήν ’Αμερική καί συγκεκριμένα στο λιμάνι τής Νέας 'Υόρκης υψώνεται περή
φανα τό άγαλμα τής ’Ελευθερίας, έκφράζοντας τό έλεύθερο πνεύμα καί τούς άγώνες
τών ’Αμερικανών. Στήν Ελλάδα ύπάρχει ένας «Παρθένων», πού συμβολίζει, στο
διάβα τών χρόνων, τούς άγώνες τής Ελληνικής Φυλής γιά τό ωραίο, τό καλό καί
τήν έλευθερία.
/ .
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*Τπ& Ύπαστυν. Β/ χ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια Από τό προηγούμενο)

Τίναξα τό κεφάλι μου καί προσπάθησα μέ κόπο νά δώ τί γινόταν τριγύρω μου.
’Από πάνω μου στεκόταν ένας άνθρωπος μ’ άθλητικές διαστάσεις, πού κείνη τη στιγμή
σήκωνε τό πόδι του για νά μοϋ καταφέρη κλωτσιά στή λεκάνη. ’Έβαλα δλη μου τή δύ
ναμη καί τίναξα καί τά δυό μου πόδια. 'Ο γίγας σωριάστηκε άνάσκελα, ένώ ό ’Αστυνό
μος άντιπυροβολοϋσε προς τήν πόρτα. "Ενας χοντρός άνθρωπάκος πού στεκόταν στήν
πόρτα μέ τό περίστροφο στο χέρι έβγαλε μιά κραυγή καί σωριάστηκε στο πάτωμα. Τήν
’ίδια στιγμή τέσσερις κάμες άστραψαν μέ κατεύθυνση προς τον ’Αστυνόμο.
’Έκανα μιά προσπάθεια καί χύμηξα στο γίγαντα. Τουδωσε δυό γερά χτυπήματα
στο λαιμό μά κυλίστηκα ξανά στο πάτωμα φτύνοντας ένα σπασμένο δόντι. Ε ίχα δε
χτή ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μέ σκαμνί. Κοίταξα τον ’Αστυνόμο. Είχε καθη
λώσει τούς τέσσερις μέ τό περίστροφο καί φώναζε στο Ρέππα νά μή κινηθή. Σήκωσα
τά πόδια κι’ έδωσα μιά δεύτερη ώθηση στον γίγαντα πού έπεφτε καταπάνω μου μέ μανία.
Ταλαντεύτηκε εκείνος γιά λίγο κι’ ύστερα χτύπησε μέ τήν πλάτη δυνατά στον τοίχο.
Μιά σπαρακτική κραυγή άκούστηκε τότε κι ό γίγας έμεινε άκίνητος. "Εφερε ύστερα
τό χέρι του στο πίσω μέρος τοΰ κρανίου καί κυλίστηκε στο πάτωμα μουγγρίζοντας.
'Ένα αυλάκι άπό αίμα άρχισε νά σχηματίζεται άπ’ τό πίσω μέρος τοΰ κρανίου του.
Σηκώθηκα καί τον πλησίασα. Μιά πληγή είχε άνοίξει στο πίσω μέρος τοΰ κε
φαλιού του καί άφθονο αίμα έβγαινε άπό εκεί. Στον τοίχο ένα μεγάλο μυτερό καρφί
φάνταζε κόκκινο άπ’ τό αίμα. Κατάλαβα. Πάνω σ’ αυτό είχε χτυπήσει ό γίγας δταν
τον ώθησα γιά δεύτερη φορά.
Στο μεταξύ, τά τέσσερα άνδρείκελα είχαν πετάξει τις κάμες. Μόνο ό Γιάγκος
παρέμεινε στή γωνιά άκόμα, μέ τό μπαγλαμά στά χέρια καί μέ τά μάτια ορθάνοιχτα
άπ’ τό φόβο. "Εσκυψα νά σηκώσω τό κεφάλι τού πληγωμένου άπ’ τό καρφί άλλά
εκείνος μοΰδωσε κι’ άλλο χτύπημα στο πρόσωπο. Αύτό όμως ήταν άστεΐο χάϊδεμα.
"Εβγαλα τό μαντήλι μου κι’ έσφιξα μ’ αύτό τήν πληγή του. "Υστερα πήγα στον άλλον
πού κοιτόταν στήν πόρτα. Ή σφαίρα τοΰ ’Αστυνόμου τον είχε πάρει ξυστά στον ώμο.
—Τί κάθεσαι! άκουσα τον ’Αστυνόμο νά φωνάζη στον Ρέππα. Βάλε αύτό στήν
πληγή τουλάχιστον!...
"Εσχισε ένα κομμάτι φόδρα άπ’ τό σακκάκι του καί τήν πέταξε στον Ρέππα.
"Υστερα έστρεψε πάλι τό περίστροφο στους τέσσερις άνθρώπους πού σέρνονταν προς
τό μέρος του.
"Εβγαλα τό περίστροφο καί πλησίασα τόν ’Αστυνόμο άσθμαίνοντας.
—Σοΰ ζητώ συγγνώμην, μοΰ ψιθύρισε κάτωχρος. Δέν είχα λάβει τά μέτρα πού
έπρεπε καί παρά λίγο νά μάς ξεκάνουν... ’Υποτίμησα τις ικανότητες των άνθρώπων
πού έμπορεύονται τό θάνατο. Κοίτα, έκεϊ στο ταβάνι!...
—Το είδα^ άποκρίθηκα. Μά γιατί νά μήν τό δούμε πριν γίνη τό κακό; Δέν σοΰ
φαίνεται πώς σταθήκαμε πολύ τυχεροί γιά νά ζήσουμε ;
—Δέν υπήρχε τό άνοιγμα τή στιγμή πού ήρθαμε κοντά στήν πόρτα μέ διαβε
βαίωσε ό ’Αστυνόμος. Κοίταξα καλά τή στιγμή πού ρουφούσαν άπ’ τό λουλά. Κα
νένα άνοιγμα δέν υπήρχε στο ταβάνι τότε....
Κοίταξα πάλι στο ταβάνι. "Ενα τετραγωνικό άνοιγμα βρισκόταν στή μέση.
’Από κεΐ είχε πηδήσει έπάνω μου ό γίγας πού κοιτόταν τώρα άνίκανος γιά νέα επί
θεση. Κι’ ό άλλος πού πυροβόλησε τόν ’Αστυνόμο άπό κεΐ θά πήδησε, πάνω στήν ώρα
πού παλεύαμε τόσο δραματικά.
—Πού είναι ό Σαμαράς μέ τόν Στεργίου; ρώτησα τόν ’Αστυνόμο άσθμαίνοντας
άκόμα. Πώς δέν φάνηκαν μέ τόση φασαρία πού έγινε ;
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—Αύτό σκεφτόμουνα καί γώ καί περίμενα να φανούν τόση ώρα, άπάντησε σκεφτι
κός. Κάτι πρέπει νά τούς συμβαίνη... Για κοίταξε μια στιγμή άπό την πόρτα εκείνη.
’Άνοιξα τη βορεινή πόρτα καί βγήκα έ'ξω. Ό Σαμαράς μέ τον Στεργίου δεν φαί
νονταν πουθενά.
•—Έ χουν φύγει, εΐπα γυρίζοντας. Δέν πιστεύω νά.....
—Λες νά έπαθαν /τίποτα; ’Ή μήπως...
—Δέν μπορώ νά ύποθέσω τίποτα. "Ολα είναι πιθανά έδώ πού βρισκόμαστε. Μή
πως νομίζεις ότι...
’Ακούστηκαν γρήγορα βήματα άπ’ τήν αύλή μέ τό μαγγανοπήγαδο. Βγήκα στο
παράθυρο καί κοίταξα.
—'Ο Στεργίου έρχεται τρέχοντας! φώναξα στον ’Αστυνόμο. Έ π ί τέλους!
'Ο Στεργίου άνέβηκε τις σκάλες καί μπήκε τρικλίζοντας.
—Τί γίνηκε έδώ μέσα ; πρόφερε μέ σβησμένη φωνή. Ζήτε;
—Τί έγινε; ρώτησε άνυπόμονα ό ’Αστυνόμος. Που είναι ό Σαμαράς; Τί έχεις;
—Μάς έπετέθηκαν δύο μέ στιλέττα, άποκρίθηκε λαχανιάζοντας. Τούς κυνηγή
σαμε καί κατωρθώσαμε νά τούς πιάσουμε. Τούς έχουμε τώρα κάτω, μαζί μέ τούς δύο
τσιλιαδόρους...
—’Έλα, βοήθησε τώρα νά μεταφέρουμε κι’ αυτούς κάτω, είπε ό ’Αστυνόμος άναστενάζοντας μ’ άνακούφιση. ΙΙιάσε αύτόν πού είναι στήν πόρτα καί σήκωσέ τον.. ’Έ 
τσι !... Μπορεί νά βαδίση; Πάλι καλά... Πιάσε καί σύ τον γίγαντά σου... Ά ν Οέλη
μπορεί νά σέ βοηθήση κι’ ό κύριος Ρέππας!... Έ ν τάξει ;
Τούς πήραμε όλους καί κατεβήκαμε στήν αύλή. Είχε χαράξει καλά πλέον καί τά
κοκόρια στον ορνιθώνα χαλούσαν τον κόσμο μέ τις φωνές. Τά περιστέρια πετοΰσαν
άπό πάνω μας καί μιά συντροφιά κουνέλια κρύφτηκαν τρομαγμένα όπως βαδίζαμε
στήν αύλή γιά τήν έξοδο. Καμμιά εικοσαριά περίεργοι είχαν μαζευτή εκεί άκούγοντας
τούς πυροβολισμούς καί πέντε αστυφύλακες κατέφθαναν άπό τό Τμήμα τού Βοτανικού.
Εΐχε ειδοποιήσει ό Δελής όταν ακούσε τή φασαρία στο ξύλινο σπίτι καί κατέφθαναν
μ’ ένα 'Υπαστυνόμο έπί κεφαλής. Τούς άφήσαμε νά άπομονώσουν τό τετράγωνο καί
βάζοντας τούς κρατουμένους στο φορτηγό τού Ρέππα φύγαμε όσο γινόταν γρηγορώτερα. Στο μεταξύ έκανα ένα τηλεφώνημα στήν ’Ασφάλεια γιά νάρθουν καί νά έρευνήσουν μέ κάθε λεπτομέρεια τά τρία σπίτια πού βρίσκονταν στο τετράγωνο έκεΐνο.
—Τί έγινε μέ σάς; ρώτησα τον Σαμαρά, ένώ τό φορτηγό έτρεχε στήν 'Ιερά όδό.
Πέταξε μέ άηδία τό τσιγάρο πού κρέμονταν στά χείλη του καί μέ κοίταξε παρά
ξενα.
—Βγήκαν κι’ οί δυο άπό τον ορνιθώνα καί προχώρησαν καταπάνω μας όταν
μάς είδαν, άποκρίθηκε. Τούς είπα νά σταματήσουν κι’ όταν συμμορφώθηκαν πλησίασα
μέ τον Στεργίου γιά νά τούς ερευνήσουμε. Είπαν τότε πώς είναι έργάτες κι’ ότι π ή 
γαιναν στήν Ε.Τ.Μ .Α. νά πιάσουν δουλειά. Ξαφνικά έβγαλαν άπό ένα στιλέττο καί
μάς έπετέθηκαν. Τούς άποκρούσαμε γρήγορα καί τόβαλαν στά πόδια. Πιο κάτω
μπήκαν σέ μιά μοτοσυκλέττα κι’ έφυγαν σάν άστραπή. Τήν ώδηγοΰσε αύτός, έκεΐ ό
Σ πανός!...
Κοίταξα τον άνθρωπο πού ήταν καθισμένος άπέναντι μέ τά μάτια μισόκλειστα.
—Χμ ! "Ωστε αύτός είναι ό Σπανός !! ! ψιθύρισα.
—Τον γνωρίζετε; ρώτησε ό Σαμαράς.
—"Οχι. Έπρόκειτο όμως νά ξεκάνη κάποια όμορφη νέα άν πετύχαιναν τά σχέδια
τού Κώτσου καί τού Θαλή... Θά τον ειδοποιούσε ό «Τάκης» νά άκολουθήση τή Ρίτα
άπό τό Μουσείο καί στήν κατάλληλη στιγμή θά έπεφτε πάνω της μέτή μοτοσυκλέττα...
Θά άφηναν νά φανή ότι ήταν δυστύχημα... Δυστυχώς όμως τά σχέδιά τους άπέτυχαν...
Λοιπόν; τί έγινε κατόπιν;
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—Τούς κυνηγήσαμε λοιπόν μ’ ένα αδειανό λεωφορείο τής γραμμής Βοτανικού
καί τούς στριμώξαμε στο Μεταξουργείο. ’Άφησαν τή μοτοσυκλέττα τότε καί τόβαλαν στά πόδια. Κατεβήκαμε καί μεΐς καί έπειτα άπό πέντε λεπτά τούς πιάσαμε κοντά
στην όδό Πειραιώς. Τούς πήραμε καί γυρίσαμε έδώ.
Τί ώρα άκριβώς σάς έπετέθηκαν;
—Πέρασαν στις έξη παρά είκοσι. Την ώρα, έκείνη εσείς μέ τον ’Αστυνόμο
σπάζατε τήν πόρτα καί μπαίνατε στο δωμάτιο...
Το φορτηγό είχε φτάσει στην 'Ομόνοια. Πήδησα γρήγορα κι’ έτρεξα γιά τό
Μοναστηράκι. Θυμήθηκα ότι τήν ώρα πού τηλεφωνούσα στην ’Ασφάλεια, γιά νά ζητή
σω νά έρευνήσουν τό τετράγωνο τού Βοτανικού, μοΰ είχαν απαντήσει ότι ό Μένιος
μέ τον Κότσυφα δεν είχαν φανή. Ούτε τηλεφώνημα είχαν κάνει ώς έκείνη τήν ώρα.
Γ ι’ αύτό έτρεξα όσο μπορούσα γρηγορώτερα.
’Έφθασα στήν πλατεία κι’ άναζήτησα τό Μένιο καί τον Κότσυφα. Ά δικος κόπος.
Δεν ύπήρχαν πουθενά! Μπήκα στο σταθμό τού ηλεκτρικού καί κάθησα σ’ έναν πάγκο
έξουθενωμένος. 'Ο κόσμος πηγαινοερχόταν άκατάπαυστα καί οί φωνές τού πλήθους
μαζί μέ τον θόρυβο των μικροπωλητών μοΰ θύμιζαν παζάρι τής Δαμασκού. ’Ένοιωθα
έναν φοβερό πονοκέφαλο καί τό μόνο πράγμα πού ποθούσα τή στιγμή έκείνη όσο τίπο
τε άλλο στον κόσμο, ήταν ένα ζεστό μπάνιο καί ένας ήσυχος όκτάωρος ύπνος...
’Από τήν είσοδο τού σταθμού φάνηκε μιά ζητιάνα. Βαστοΰσε ένα σαραβαλιασμέ\ο καλάθι στο χέρι καί προχωρούσε μέ αργό βήμα προς τό μέρος μου. Πέρασε μ’ ανά
λαφρο περπάτημα άπό μπροστά μου καί άφοΰ μοΰ χαμογέλασε έκανε νόημα νά τήν
ακολουθήσω. Τήν άφησα νά βαδίση κάμποσα μέτρα καί ύστερα σηκώθηκα καί τήν
ακολούθησα. Ό ήλιος είχε άνεβή άρκετά καί τό ψυχρό απόγειο πού άρχισε νά.φυσάη,
έκείνη τήν ώρα μοΰ έδιωξε σιγά σιγά κάθε διάθεση καί σκέψη γιά μπάνιο καί γιά ύπνο.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν
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Δέν είχα άσχοληθή ώς τήν ήμέρα έκείνη μέ τή φιλοσοφία των μεγάλων νεκροτα
φείων. ’Έλεγαν οί άνθρωποι ότι στά νεκροταφεία τής ’Αθήνας άντιμετωπίζεις τά πιο
παράξενα συναισθήματα. ’Έλεγαν δηλαδή πώς ένώ πηγαίνεις περίλυπος στήν κηδεία
ένός στενού σου φίλου συμβαίνει νά φεύγης χαρούμενος γιατί έκεΐ συνάντησες κάποιον
άλλο φίλο χωρατατζή πού σοΰ διηγήθηκε κάποιο σπουδαίο άστείο. ’Ακόμα είχα άκούσει ότι είναι δυνατόν στο νεκροταφείο νά συναντήσης παληούς γνώριμους, πού τό λυπη
ρό συμβάν συγκέντρωσε έκεί, καί αν είσαι μάλιστα έμπορος νά κλείσης καμμιά μεγάλη
δουλειά...
Τό Γ' νεκροταφείο παρουσίαζε μεγάλη κίνηση, έκείνη τήν ήμέρα. 'Ολόκληρες
σειρές άπό τάφους είχαν άνοιχτή σ’ ένα νέο έκτάριο καί οί έργάτες αγωνίζονταν αλλού
νά σκεπάζουν τά φέρετρα πού κατέβαιναν στή γη κι ’ άλλοΰ ν’ άνοίγουν νέους λάκκους
άκόμα. Τό μαρτιάτικο ξεροβόρι έκανε τά κλωνάρια των δέντρων νά λυγίζουν ώς κάτω
στο χώμα, σάν τελευταία έπίκληση σ’ αύτούς πού έγκατέλιπαν τά γήινα καί οί θόρυβοι
καί τά ξεφωνητά έκαναν τήν ατμόσφαιρα όλο καί πιο βαρειά. Μαυροντυμένες χήρες
καί ορφανά παιδιά άναβαν τ ’ άγιοκέρια στά μάρμαρα καί στούς ξύλινους σταυρούς κά
νοντας τις προσευχές τους γιά τή σωτηρία έκείνων πού έφυγαν, ένώ κομψευόμενοι
δανδήδες προσπαθούσαν νά πιάσουν κουβέντα μέ ώραΐες καί νέες υπάρξεις πού έκλαιγαν σέ κάποιο μνήμα. Τούτο τό τελευταίο φαινόμενο μοΰ τράβηξε άρκετά τή προσο
χή. Οί δανδήδες πλησίαζαν τήν ωραία χήρα στο μνήμα πού έκλαιγε καί άναβαν ένα
κερί στο διπλανό.'Ύστερα έπαιρναν ύφος άνάλογο μ’ έκεΐνο τού άπαρηγόρητου άνθρώπου καί προσπαθούσαν νά παρηγορήσουν τήν χήρα. ’Έφευγαν κατόπιν μαζί κι’ έτσι
στο ψυχικό δράμα καί τό σπαραγμό άρχιζε ένα ειδύλλιο πού κανείς δέν μπορεί νά πή
πώς θά είχε διαφορετικό τέλος άπό τά άλλα ειδύλλια...
(Συνεχίζεται)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλιραβητικήν σειράν
Ή λέκ τρ α ς.
Πάροδος της όδοϋ Διστόμου, στο Λόφο Κολωνοϋ.
Ή Ή λεκτρα, σύμφωνα αέ την μυθολογία, ήτο κόρη τοϋ Άγαμέμνονος καί της
Κλυταιμνήστρας. Τόσο στον "Ομηρο, δσο καί στούς επικούς της άρχαιότητος, είναι
άγνωστη. Για πρώτη φορά την αναφέρει στις «Χοηφόρες» του ό Αισχύλος, ό όποιος
καί την έκανε ένα άπό τά δραματικώτερα πρόσωπα τής Ελληνικής φιλολογίας,
μέ τον συμμετοχή της στη θανάτωσι τής μητέρας της καί τοϋ Αίγίσθου. ’Αργότερα
τόσο ό Σοφοκλής, δσο ό Ευριπίδης καί άλλοι νεώτεροι ποιηταί, την χρησιμοποίησαν
ώς ήρωίδα τραγωδιών των. "Υστερα άπό την έκδίκησι τοϋ θανάτου τοϋ πατέρα της
(τον είχε σκοτώσει ή μητέρα της μαζί με τόν έραστή της τον Αΐγισθο), ή Ή λέκτρα
παντρεύτηκε τόν Πυλάδη, φίλον τοϋ άδελφοϋ της Όρέστου καί άπόκτησε τόν
Μέδοντα καί τόν Στρόφια. (ομώνυμη οδός υπάρχει καί σ’ άλλες συνοικίες).
Ή λ ιδ ο ς .
Πάροδος τής Λεωφ. Κηφισίας 146, πιο κάτω άπό την στάσι Ζέρβα, στην
συνοικία ’Ερυθρού Σταυροΰ.
Ή Ή λ ις , άρχαία πόλις τής ’Ηλείας, βρισκόταν κοντά στην άριστερή δχθη
τοϋ Πηνειού καί έκοσμεΐτο μέ λαμπρά οικοδομήματα καί καλλιτεχνικά έργα.
Ή Ή λ ις , ώς ιερή πόλις τοϋ ’Ολυμπίου Διός, δεν είχε τείχη, πλήν τής Άκροπόλεώς
της. ’Ερείπια τής άρχαίας "Ηλιδος βρίσκονται σήμερα μεταξύ των χωριών Παλαιοπόλεως, Μπουχιώτη καί Καλυβιών. Ή Άκρόπολις βρισκόταν έκεϊ πού σήμερα είναι
τό ύψωμα «Καλοσκόπι». Σήμερα ύπάρχει καί ομώνυμη κοινότης, στην επαρχία
’Ηλείας, μέ 300 περίπου κατοίκους.
’Η λιοδώ ρου.
Πάροδος τής όδοϋ Έρατοσθένους 29, κοντά στην πλατεία Πλαστήρα (Παγκράτι).
’Οφείλει τήν ονομασία στον ομώνυμο έλληνα μυθιστοριογράφο τοϋ 3ου μ.Χ.
αΐώνος, ό όποιος συγκαταλέγεται στούς σπουδαιότερους μυθιστοριογράφους τής
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εποχής του. Το σημαντικώτερο έργο του ήτο το «Σύνταγμα των κατά Θεαγένην
καί Χαρίκλειαν Αίθιοπικών», σέ 10 βιβλία καί μέ ήρωίδα τήν βασιλόπαιδα τής Α ι
θιοπίας, Χαρίκλεια. Νεώτεροι συγγραφείς, ώς ό Φώτιος, ό Κοραής κ.ά. τον θεωρούν
ώς χριστιανό, γεγονός όμως τό όποιον άλλοι άμφισβητοΰν. Τό πιο πιθανόν είναι ότι
υπήρξε ήλιολάτρης, έπηρεασμένος αρκετά άπό τον χριστιανισμό.
Ή λ ιο π ο ύ λ ο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Λαμπάκη 6, κοντά στον "Αγιο Ελευθέριο Άχαρνών (Πα
λαιόν).
’Οφείλει τήν ονομασία στον Τιμολέοντα Ήλιόπουλο, καθηγητή τής Νομικής
Σχολής. Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι τό 1856 καί τό 1911 διωρίσθηκε τακτικός
καθηγητής τοϋ Ποινικού Δικαίου. Χρημάτισε βουλευτής καί υπουργός Δικαιοσύνης
(1916). Τό 1924 άποχώρησε άπό τό Πανεπιστήμιο, λόγω ήλικίας καί τό 1929
έξελέγη ’Ακαδημαϊκός. Έξεπροσώπησε τήν χώρα μας σέ πολλά επιστημονικά
συνέδρια καί έγραψε πολυάριθμες μονογραφίες ,διατριβές καί υπομνήματα σέ νομικά
περιοδικά, ελληνικά καί ξένα. Πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1932.
Ή λ ιο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Άκομινάτου 45, κοντά στον "Αγιο Παΰλο, τής όδοϋ Ψαρών.
Ό "Ηλιος, κατά τήν μυθολογία, (Θεογονία) ήτο γυιός τοϋ Ύπερίωνος καί
τής Εύρυφαέσσης, άδελφός δέ τής Ή οΰς καί τής Σελήνης. Σ ’ άρκετά μέρη τής άρχαίας Ελλάδος λατρεύθηκε ώς θεός τοϋ ήλιακοΰ φωτός. Ή Ρόδος ύπήρξεν ό κυριώτερος τόπος τής λατρείας του. Γυιός τοϋ Ή λιου καί τής ώκεανίδος Κλυμένης,
είναι ό Φαέθων.
Κατά τήν άστρονομία, ό "Ηλιος είναι θερμή αυτόφωτη σφαίρα καί βρίσκεται,
σχετικά μέ τούς άλλους άστέρες, εγγύτατα προς τήν Γή. ’Από τήν μάζα τοϋ όλου
πλανητικού μας συστήματος, τά 99,8% αυτής άποτελοΰν τήν μάζα τοϋ Ήλιου.
Τά κυριώτερα μέρη τοϋ Ή λιου είναι : 1) ή φωτόσφαιρα, ήτοι ή έπιφάνεια
τήν οποία βλέπουμε μέ τά μάτια, 2) ή άτμόσφαιρα τοϋ Ή λιου, ή οποία βρίσκεται
πάνω άπό τήν φωτόσφαιρα καί τήν βλέπουμε μόνον κατά τις ολικές εκλείψεις τοϋ
Ή λιου καί 3) Τό στέμμα, ήτοι τό έξώτατο περίβλημα πού σαν αλώνι περιβάλλει τον
"Ηλιο, κατά τις ολικές έκλείψεις του. Ή άπόστασις πού χωρίζει τον "Ηλιο άπό τήν
Γή, σύμφωνα μέ τά μέχρι σήμερα γνωστά, άνέρχεται στά 150 περίπου έκατομμύρια χιλιόμετρα. Κατά ύπολογισμούς ή μάζα τοϋ Ή λιου είναι 1.333 χιλιάδες μεγαλύ
τερη, άπό τήν μάζα τής Γής.
Η λ ιο υ π ό λ ε ω ς.
’Αρχίζει άπό τήν Ν.Δ. πλευρά τοϋ Α ' Νεκροταφείου καί καταλήγει στή Γυ
μναστική ’Ακαδημία.
Πήρε τήν ονομασία αυτή, έπειδή άγει στον ομώνυμο συνοικισμό, ό όποιος
έγινε μετά τον Α ' Παγκόσμιο πόλεμο, άπό γηγενείς οΐκιστάς, σέ οικόπεδα κάποιου
όνόματι Νάστου. (ομώνυμη οδός υπάρχει καί σ’ άλλες συνοικίες).
Ή λ υ σ ίω ν .
Διασταυρώνεται μέ τήν όδό Λαοδικείας 28 καί βρίσκεται στον ομώνυμο συν
οικισμό, όπισθεν τοϋ Νοσοκομείου «’Αλεξάνδρα».
Κατ’ αρχήν ό συνοικισμός οφείλει τήν ονομασία στήν μονή Άσωμάτων Πετράκη, ή οποία είχε έκεϊ ωραιότατο κτϊσμα, στο όποιο ό πρώτος ένοικός του, γραμματεύς τής Τουρκικής Πρεσβείας, είχε δώσει τό όνομα «Ήλύσια». 'Ω ς «ήλύσια»
έχαρακτηρίζοντο, στήν άρχαιότητα, οί περιοχές όπου είχε πέσει κεραυνός. Οί
άρχαΐοι λέγοντας «Ήλύσιον πεδίον», είχον στο μυαλό τους ένα φανταστικό ωραίο
τόπο, ό όποιος, κατ’ αυτούς, βρισκόταν στή δυτική εσχατιά τής γής, έντεΰθεν τοϋ
ωκεανού. Στόν τόπο αυτόν, τών άειθαλών δένδρων καί τών λειμώνων, τοϋ αιώνιου
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καλοκαιριού, βασίλευαν ό Κρόνος καί ή Ρέα καί κατοικούσαν, ΰστεοα άπό τον θά
νατο, οί ψυχές των έναρέτων. Πάρεδρος του Κρόνου καί δικαστής ήτο ό Ραδάμανθυς.
Στο Παρίσι υπάρχει ωραιότατο καί μεγάλης έκτάσεως άλσος, τά γνωστά
«Ή λύσια Πεδία», καθώς καί τό «άνάκτορο των Ήλυσίων», πού κτίσθηκε τό 1718,
για λογαριασμό του κόμιτος τοϋ Έβρέ, Ερρίκου ντε λα Τούρ τής Ώβέρνης, άπό τον
άρχιτέκτονα Μολλέ.
Ή οΰς.
Παράλληλη καί μεταξύ των οδών Περσέως καί Κειριαδών, στην 'Αγία Αικα
τερίνη των Κάτω Πετραλώνων.
'Η Ή ώ ς (αίολιστί Αΰως, δωριστί Ά ώ , άττικιστί Έ ω ς ), κόρη τοϋ 'Υπερίωνος
τής Θείας ή τής Εύρυφαέσσης καί άδελφή (σύμφωνα μ’ αυτά) τοϋ 'Ηλιου καί τής
Σελήνης, είναι ή προσωποποίησι τοϋ «λυκαυγοΰς» (γλυκοχάραμα). Κατά τήν μυ
θολογία άρπαξε άπό τήν Τροία τον γυιό τοϋ Λαομέδοντος, Τιθωνό, μέ τον όποιο καί
άπόκτησε τον Ή μαθίωνα καί τον Μέμνωνα. ’Αργότερα παντρεύτηκε τον Ώρίωνα,
τον Κέφαλον (μέ τον όποιο άπόκτησε τον Φώσφορο, τον Ά ω ο καί τον Πάφο) καί
τέλος τον Κλεϊτο. (ομώνυμη οδός υπάρχει καί σ’ άλλες συνοικίες).
’Η π είρ ου .
’Αρχίζει άπό τήν όδό Πατησίων 55 (Μουσείο) καί τελειώνει στήν όδό Λιοσίων
(Θ' Γυμνάσιο Θηλέων).
Πρόκειται για τή γνωστή περιοχή τής Β.Δ. Ελλάδος. «’Ήπειρος» σημαίνει
στεριά, φαίνεται δέ δτι τό όνομα αυτό δόθηκε στή περιοχή αύτή, σ’ άντίθεσι προς τά
νησιά τοϋ Ίονίου Πελάγους. Στή τοπική διάλεκτο, έλέγετο ’Άπειρος, οί δέ κάτοικοι,
Ά πειρώ ται.
Τά σύνορα τής ’Ηπείρου υπήρξαν διαφορετικά κατά τις διάφορες ιστορικές περι
όδους. Σήμερα ή ολική επιφάνεια τής ’Ηπείρου (όχι καί τής υπόδουλης Βορείου ’Η 
πείρου) είναι 9.170 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα καί κατανέμεται στούς νομούς:
Θεσπρωτίας, Ίωαννίνων, Πρεβέζης καί Ά ρτη ς.
Τό 295 π.Χ ., υστέρα άπό τον θάνατο τοϋ Νεοπτολέμου, βασιληάς τής ’Ηπείρου
έγινε ό Πύρρος καί έτσι έληξε ή μακεδονική επικυριαρχία στήν ’Ή πειρο. Ό Πύρρος
άνάδειξε τήν ’Ή πειρο σέ μεγάλο κράτος. Ά π ό τό 168 π.Χ. ή ’Ή πειρος περιήλθε στήν
Ρωμαϊκή κυριαρχία. "Υστερα άπό πολλά χρόνια, τό 1449, ή ’Ή πειρος περιήλθε στήν
Τουρκία, άφοΰ έν τω μεταξύ γνώρισε διαφόρους κατακτητάς. Τέλος τό 1912
ή ’Ή πειρος άπελευθερώθηκε καί ό έλληνικός στρατός έφθασε μέχρι τό ’Αργυρόκαστρο.
’Αργότερα, τμήμα τής ’Ηπείρου παραχωρήθηκε στήν τότε συσταθεΐσα ’Αλβανία,
γεγονός πού άνάγκασε τούς Ή πειρώ τας νά δημιουργήσουν τό γνωστό «Βορειοηπειρωτικό ζήτημα», τό όποιο άκόμη περιμένει τήν λύσι του. Κάποτε, χωρίς άμφιβολία,
καί τό κομμάτι αυτό τής έλληνικής γής, τό γνήσια ελληνικό, θ’ άγκαλιάση τή μητέραΈλλάδα. (συνώνυμη οδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες).
Ή π ίτ η .
Πάροδος τής όδοϋ Βουλής 38, κοντά στήν εκκλησία « Ά για Δύναμις», τής όδοΰ
Μητροπόλεως.
Ό Πέτρος Ή πίτη ς, έλλην γιατρός, γεννήθηκε στή Πάργα τό 1795. Χρημάτισε
γιατρός τοϋ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου καί πολύ νωρίς μυήθηκε στά τής Φιλικής Ε 
ταιρίας. Οί υπηρεσίες του στον ιερό άγώνα τοϋ 1821, υπήρξαν πολύτιμες. Τό 1830
έγκαταστάθηκε, ώς γιατρός, στήν ’Αθήνα καί μολονότι διωρίσθηκε καθηγητής τοϋ
Πανεπιστημίου, δέν άνέλαβε τά καθήκοντά του, γιά άγνωστη αιτία. Ά φ ησε χειρόγρα
φα ιατρικά συγγράμματα, τά όποια, τά παιδιά του, παρέδωσαν στήν ’Εθνική Βι
βλιοθήκη, όπου καί βρίσκονται. Πέθανε τό 1861.
(Συνεχίζεται)

Ν ικόλαος

Τσαγκλής

Τήν 10 ’Ιουνίου 1962 πέθανε στο 'Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, άπό ζαχαρώδη
διαβήτη, καί κηδεύτηκε στο Α' Νεκροταφείο ό τ. ’Αστυνομικός Διευθυντής Α'
Τσαγκλής Νικόλαος. ’Έ τσ ι ή Αστυνομία
Πόλεων έχασε έναν ακόμη παλαίμαχο καί
άξιο στρατιώτη, πού υπηρέτησε πιστά καί
συνειδητά τήν κοινωνία.
Ό μεταστάς γεννήθηκε τό 1898 στο
Νησίον Παμίσου τής Μεσσηνίας. Κατατά
χθηκε στο νεοσύστατο Σώμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων τό 1923 μέ τον βαθμό τοϋ
'Υπαστυνόμου Β ', όντας τελειόφοιτος Νο
μικής. Τό 1924 προήχθη σέ Ύπαστυνόμό
Α'. Τό 1929 σέ ’Αστυνόμο Β'. Τό 1933
σέ ’Αστυνόμο Α'. Τό 1942 σέ Δ /ντή Β'
καί τό 1952 σέ Δ /ντή Α ' τάξεως. Τον
Μάρτιο του 1944 έφυγε στη Μ. ’Ανατολή,
γυρίζοντας ξανά τον Νοέμβριο τοϋ ίδιου έ
τους. Πήρε μέρος στο Δεκεμβριανό κίνη
μα ώς Διοικητής τής ‘Υποδιευθύνσεως τής
Γενικής ’Ασφαλείας καί άγωνίσθηκε ηρωι
κά έπιδεικνύοντας ίδιάζουσες διοικητικές
ικανότητες. Τό 1953 άποστρατεύτηκε. ’Ηθικός, τίμιος, εύσυνείδητος, εργατικός,
μέ άριστα· αστυνομικά προσόντα, συγκέντρωνε την άγάπη καί τήν έκτίμησι όλων
των άστυνομικών. Γ ι’ αύτό καί ό θάνατός του μάς λύπησε βαθύτατα, ή δέ θύμησί
του θά παραμείνη παντοτεινή.

Αντώ νιος

Ά λεξανδρής

Πριν καλά κατακαθήση τό χώμα τοϋ νεοσκαμμένου μνήματος τοϋ Εύθυμιοπούλου, ένα άλλο άνοίχθηκε πριν λίγες μέρες γιά νά δεχθή, καί πάλι τόσο πρό
ωρα, τό σώμα ένός νέου στην ηλικία άστυφύλακος.
Τήν 10-6-62, δστερα άπό πολύμηνη τυραννία τής
άνίατης άρρώστειας τής έποχής μας, πέθανε ό άστυφύλακας Άλεξανδρής ’Αντώνιος, πριν κλείση δεκαετή
υπηρεσία στο ’Αστυνομικό Σώμα.
Ό Άλεξανδρής Αντώνιος γεννήθηκε τό 1927
στο Γαρδίκι τής Φθιώτιδος καί τον Μάρτιο τοϋ 1953
έδωσε τον νενομισμένο όρκο τοϋ άστυφύλακος. Νέος,
γεμάτος ζωντάνια καί πίστι στο σκοπό πού υπηρε
τούσε, υπήρξε πρότυπον άστυνομικοΰ υπαλλήλου.
"Οπου κι’ αν υπηρέτησε, άφησε τίς καλύτερες άναμνήσεις ένός πειθαρχικού, ευγενικού, εργατικού καί
προθύμου υπαλλήλου καί γενικά ένός ώλοκληρωμένου
χαρακτήρος. Μ’ αυτά τά ιδανικά προχωρούσε τον
δύσκολο δρόμο τής άποστολής, ένω μέσα του ένα μι
σητό κι’ άποτρόπαιο σαράκι, έγλυφε τά σωθικά του.
Ό θάνατός του γέμισε άπό τρανή λύπη τίς ψυχές φίλων καί γνωστών, στούς
οποίους ή θύμησί του θά παραμείνη παντοτεινή.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι A l

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Προήχθησαν, έκ των έν ίσχύι πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1962, οί κάτωθι
’Αξιωματικοί της ’Αστυνομίας Πόλεων :
1) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α ' τάξεως, οί ’Αστυνομικοί
Διευθυνταί Β' τάξεως: κ.κ. Τασιγεώργος Κωνσταντίνος, κατ’ έκλογήν καί Ζερβόπουλος Σπυρίδων, κατ’ άρχαιότητα.
2) Εις τον βαθμόν τοΰ Άστυνομικοΰ Διευθυντοϋ Β' τάξεως, ό ’Αστυνόμος Α'
τάξεως κ. Παρίσης Λεωνίδας, κατ’ έκλογήν.
3 ) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α ' τάξεως, ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ.
Ζαμπλάρας Διονύσιος, κατ’ έκλογήν.
4) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β 'τάξεω ς,οί 'Υπαστυνόμοι Α ' τάξεως: κ.κ.
Παπαβασιλείου ’Εμμανουήλ, Πετρετής Κωνσταντίνος, κατ’ έκλογήν καί Τσιοΰγκος
Γεώργιος, κατ’ άρχαιότητα.
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ
Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας, προήχθη εις τον βαθμόν τοΰ
Άρχιφύλακος ό έν μονίμω διαθεσιμότητι 'Υπαρχιφύλαξ κ. Ρέστης Δημήτριος, ώς
συμπληρώσας 4ετίαν εις τον βαθμόν τοΰ 'Υπαρχιφύλακος καί διότι προήχθησαν νεώτεροί του εις τον άνωτέρω βαθμόν.
*
* *
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθη τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος ό ’Αστυνόμος Β' κ. Ρώσσης Χρηστός
καί άπενεμήθη αύτω ό βαθμός τοΰ ’Αστυνόμου Α ' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως
25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής δετοΰς τοιαύτης εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνό
μου Β' τάξεως. Διά την μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματιεύδόκιμον υπηρε
σίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτω την ευαρέσκειάν του.
—'Ωσαύτως παρητήθησαν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος οί ’Αστυφύλακες: κ.κ.
Άδαμόπουλος Χρήστος, Βουρνάς Νικόλαος, Καραμπουτσούνης Παντελής, Δανόπουλος Σπυρίδων, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Μπακέας Κωνσταντίνος, Μελισσαρόπουλος Ά γγελο ς, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Τσιακίρης Παναγιώτης, Σταυρόπουλος ’Αθανάσιος, Μαλεσσόβας Στέφανος καί Διαμαντόπουλος Άνδρέας.
—Μετετάγη εις την κατάστασιν τής Μονίμου Διαθεσιμότητος καί είς την κατη
γορίαν Α ' ό 'Υπαστυνόμος Α ' κ. Διαμαντόπουλος Σπυρίδων ώς καταστάς, λόγω παθήσεως, άνίκανος προς έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική άμοιβή εις
τούς: 1) 'Υπαστυνόμον Β ' κ. Αιολίτσαν Κωνσταντίνον καί 2) ’Αστυφύλακας: κ.κ.
Παπαγεωργίου Γεώργιον καί Δράλον Βασίλειον, διότι άπαντες, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, έπέτυχον τήν
σύλληψιν τοΰ κακοποιού Χασιώτη Δημητρίου καί τήν έξιχνίασιν των ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών διαρρήξεων είς περιφέρειαν Ά ρτης.'Ω σαύτως, διά τής αυτής άποφάσεως,
έπηνέθη ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Θάνος Παναγιώτης, διότι, προϊστάμενος τοΰ Τμή
ματος Διώξεως Διαρρηκτών τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί
κατευθύνας έπιδεξίως τούς άνωτέρω, έφερεν είς αίσιον πέρας τήν ώς άνω ύπόθεσιν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
‘Η ψ υ χο λογία τοΰ όχλου—Τύπος καί ’Α στυνομία, ύπό κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου
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ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
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