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—αρελκυστικές καί παραπλανητικές μεθόδους, πού οί κομ- 
μουνισταί καί οί έαμικοί πού συνεργάζονταν μ’ αυτούς, έχρησιμοποιοϋσαν στο Ε λ 
ληνικό 'Υπουργικό Συμβούλιο, ό Αρχηγός των Βρεττανικών στρατευμάτων στην 
Ελλάδα Στρατηγός Ρ. Σκόμπυ άντελήφθη τήν άνάγκη ν’ άναλάβη αυτός στά χέρια 
του τη διαχείριση του ζητήματος καί συγκεκριμένα τήν πραγματοποίηση της άπο- 
φάσεως πού είχε άπό κοινού ληφθή για τήν άποστράτευση των αντάρτικών δυνά
μεων μέχρι τής 10ης Δεκεμβρίου.

Είχε προς τούτο δλα τά δικαιώματα ό Βρεττανος στρατιωτικός. Τού τά έδινε 
ό) συμφωνία ή όποια είχε συναφθή στις 24 Σεπτεμβρίου στην Καζέρτα τής ’Ιταλίας 
καί τήν οποία εΐχεν υπογράψει ό άρχηγός τών άνταρτικών δυνάμεων τού ΕΛΑΣ 
στρατηγός Σαράφης, επίσημα εξουσιοδοτημένος προς τούτο άπό όλους τούς «συνα
γωνιστές» του. Τά άρθρα 1 καί 2 τής συμφωνίας αύτής, λέγουν κατά λέξη τά έξής : 
«"Ολαι αί άνταρτικαί δυνάμεις αί δρώσαι εις τήν 'Ελλάδα θέτουν έαυτάς ύπό τάς 
» διαταγάς τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως Εθνικής Ένότητος. Ή  Κυβέρνησις θέτει 
» τάς δυνάμεις αύτάς ύπό τάς διαταγάς τού Στρατηγού Σκόμπυ, ό όποιος διοχρί- 
»  σθη παρά τού συμμάχου ’Αρχιστρατήγου, διοικητής τών έν Έλλάδι Συμμαχι- 
» κών Δυνάμεων».
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’Εδικαιούτο λοιπόν νά πιστεύη ό Στρατηγός Σκόμπυ μέ τή νομιμοφροσύνη, 
καί τήν ευθύτητα τοϋ πειθαρχικού στρατιώτου ότι ένας στρατηγός, ό όποιος εΐχεν- 
υπογράψει μια τέτοια συμφωνία, θά έσέβετο τήν υπογραφή του καί θά έπειθαρχοϋσε. 
στις διαταγές, τις όποιες ελεύθερα καί άπό ίδια πρωτοβουλία είχε δεχθή. Ποια όμως 
υπήρξε ή έκπληξη 'τοϋ ’Άγγλου Στρατηγού όταν στις 24 Νοεμβρίου, πού κάλεσε 
τούς στρατηγούς Ζέρβα καί Σαράφη για νά ρυθμίσουν άπό κοινού τις λεπτομέ
ρειες τής άποστρατεύσεως των άνταρτικών δυνάμεων, ακούσε τό Σαράφη νά λέη, 
ότι δεν είναι προετοιμασμένος γιά τέτοια συζήτηση, ν’ άμφισβητή τήν άρμοδιότητα. 
τοϋ Στρατηγού Σκόμπυ γιά τήν έκδοση διαταγών, νά έπικαλήται τή γνώμη τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως κ.λ.π.

Στο μεταξύ ό «Ριζοσπάστης» τής ίδιας ήμέρας τόνιζε ρητά ότι δέν θά δια- 
λυθή ή Πολιτοφυλακή, τό χειρότερο δηλαδή όργανο τής κομμουνιστικής τρομοκρα
τίας, καί έπανελάμβανε σέ έντονώτερο ακόμη ϋφός τις άξιώσεις περί προηγουμέ- 
νης άποστρατεύσεως τής Ταξιαρχίας τού Ρίμινι καί τού Ιερού Λόχου. Μάταια, 
άνακοινώθηκαν στούς Έαμικούς ύπουργούς τηλεφωνήματα τόσον τού ’Αρχιστρα
τήγου των συμμαχικών Δυνάμεων Μεσογείου, όσον καί αυτού τού "Αγγλου πρω
θυπουργού κ. Τσώρτσιλ πού τόνιζαν ότι ή Ταξιαρχία καί ό 'Ιερός Λόχος άποτελοΰ- 
σαν άναπόσπαστα τμήματα^ τών συμμαχικών Δυνάμεων καί ότι κατά συνέπειαν ή 
διατήρηση ή διάλυσή τους δέν άνήκουν καν στήν άρμοδιότητα τής Ελληνικής Κυ
βερνήσεως μόνον. Ό  θόρυβος καί ή επιμονή τών κομμουνιστών έσυνεχίζοντο.

Έπηκολούθησε μιά έργώδης .έβδομάς, κατά τήν οποία χωρίς νά είναι δυνατό, 
νά συνέλθη πραγματικά σέ συνεδρίαση τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί ή Κυβέρ
νηση τής Εθνικής Ένότητος είχε ούσιαστικά διασπαστή, διεξήγοντο δύσκολες καί. 
άποκαρδιωτικές διαπραγματεύσεις γιά τήν έπίτευξη κάποιου συμβιβασμού. Έπί. 
ήμέρες έγίνοντο συζητήσεις γιά ένα σχέδιο πρακτικού, τού 'Υπουργικού Συμβου
λίου, τό όποιον είχαν ύποβάλει ή εγκρίνει οί έαμικοί ύπουργοί, τό είχαν άποσύρει. 
έπειτα καί είχαν τελικά άμφισβητήσει καί τήν πατρότητά του, άλλά καί τήν έγκρισή 
του. ’Έγινε ακόμη καί ή προσπάθεια τής έξευμενίσεως τού ΕΑΜ, μέ τήν πρόσληψη, 
ώς 'Υφυπουργού τών Στρατιωτικών τού έαμικοΰ Στρατηγού Σαρηγιάννη, πού δέν» 
έφερε καί αυτή άλλο άποτέλεσμα άπό τή δυσφορία όλου τοϋ πολιτικού κόσμου.

Δέν έπιμένουμε στις λεπτομέρειες όλων αύτών τών διαπραγματεύσεων, γιά. 
νά μή κουράσωμε τούς άναγνώστες μας, καί γιατί είναι άρκετά γνωστές. Σημειώ
νουμε μόνο οτι όλες αύτές οί συνεννοήσεις είχαν άπό τής πλευράς μέν τού Πρωθυ
πουργού κ. Παπανδρέου καί τών έθνικοφρόνων συναδέλφων του τό χαρακτήρα τής 
έξαντλήσεως καί τού τελευταίου ορίου υπομονής καί ύποχωρητικότητος, γιά νά άπο- 
τραπή ή τελική ρήξη, άπό τής πλευράς δέ τών κομμουνιστών τήν σημασία τής πα- 
ρελκύσεως τής . νόθου καταστάσεως γιά λίγες άκόμη ήμέρες, μέχρις ότου τελειώ
σουν οί τελευταίες προετοιμασίες γιά τήν έπαναστατική των εξόρμηση.

'Υπό αύτές τις συνθήκες φθάσαμε πιά στήν 29ην Νοεμβρίου, κατά τήν οποία: 
έξεδηλώθη πλέον εμφανώς ή Κυβερνητική κρίση και ή άδυναμία κάθε περαιτέρω- 
συνεννοήσεως καί στήν Ιην Δεκεμβρίου κατά τήν οποία ό Στρατηγός Σκόμπυ έξέ- 
δωκε τή γνωστή εκείνη 'Ημερήσια Διαταγή του προς όλους τούς άξιωματικούς καί 
τούς άνδρας τής'Ελληνικής άντιστάσεως, τούς οποίους καλοΰσε όπως έπιστρέψουν 
στις εστίες τους, γιατί ό σκοπός τής συγκροτήσεώς τους προς καταπολέμηση τού 
κατακτητοΰ είχε πιά έκλείψει καί γιατί ή σχηματιζομένη ’Εθνοφυλακή θά άνελάμ- 
βανε τήν τήρηση τού νόμου καί τής τάξεως σ’ όλη τήν Ελλάδα. Σημειωτέον ότι 
εύθύς άμέσως τήν έπομένη άνεκοινοΰτο επίσημα άπό τό πρωθυπουργικό Γραφείο 
τού κ. Τσώρτσιλ, ότι ή ήμερησία διαταγή τού Στρατηγού Σκόμπυ είχε τύχει άπό 
πρώτα τής έγκρίσεως τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως τής Α. Μεγαλειότητος καί. 
ότι κατά συνέπεια δέν υπήρχε άμφιβολία ότι έπρόκειτο περί εφαρμογής οριστικών
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κυβερνητικών άποφάσεων τής ’Αγγλίας. Οί συζητήσεις, οί παρελκύσεις, οί υπεκ
φυγές δεν ήταν πια δυνατές. Οί κομμουνισταί έ'πρεπε να πάρουν τις αποφάσεις τους. 
Καί επειδή οί προετοιμασίες για την έκρηξη τοϋ κινήματος είχαν πια συμπληρωθή 
κατά το μάλλον ή ήττον, τις πήραν. ’Ήδη άπό το βράδυ τής 1ης Δεκεμβρίου ή Κεν
τρική Επιτροπή τοΰ ΕΑΜ έξέδιδε προκήρυξη, μέ τήν οποία καλοϋσε τό Ααό δπως 
έπιβάλη «τελικά» τις άπόψεις του, ένώ ό σύντροφος Γ. Ζεύγος, ώς μέλος πλέον τής 
Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος καί δχι ώς υπουργός, προέ- 
βαινε σέ δηλώσεις καί κατεδίκαζε τις ενέργειες τοϋ Στρατηγού Σκόμπυ ώς απαρά
δεκτες καί «άντίθετες προς τις άρχές τοΰ Συμμαχικοΰ ’Αγώνα».

28. Ά λλ’ οί σημαντικώτερες άποφάσεις έλήφθησαν τήν επομένη 2 Δεκεμ
βρίου, δταν ή Κεντρική ’Επιτροπή τοΰ ΕΑΜ συνήλθε σέ μακρά συνεδρίαση στά πε
ρίφημα γραφεία τής όδοΰ Κοραή. ’Επίσημα άνεκοινώθησαν, μετά τή συνεδρίαση, 
μόνον οί εξής άποφάσεις :

Ιον) Νά άπευθυνθή διαμαρτυρία προς τις Κυβερνήσεις τών τριών Μεγάλων 
Συμμάχων. 2ον) Νά όργανωθή παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 11 π.μ. τής 3ης Δε
κεμβρίου στήν πλατεία τοΰ Συντάγματος. 3ον) Νά κηρυχθή παλλαϊκή άπεργία καί 
4ον) Νά άνασυγκροτηθή ή κεντρική επιτροπή τοΰ ΕΛΑΣ. Ή  τελευταία άπόφαση 
ήταν ή σημαντικώτερη, γιατί μέ αυτή ό ΕΛΑΣ έπαυε πλέον νά ΰφίσταται ώς τμήμα 
τοΰ Έθνικοΰ Στρατοΰ υπαγόμενο στήν Κυβέρνηση καί τό συμμαχικό Στρατηγείο 
καί έγίνετο πάλιν κομματικός καί έπαναστατικός στρατός.

Οί σημαντικώτερες άποφάσεις όμως δέν άνεκοινώθηκαν. ΓιατΡ πραγματικά 
κατά τή συνεδρίαση αυτή έλήφθη ή άπόφαση προς βιαία κατάληψη τής ’Αρχής. Οί 
μή κομμουνισταί ήγέτες τοΰ ΕΑΜ, οί όποιοι συμμετέσχον στήν συνεδρίαση, άφοΰ 
στις 29 Νοεμβρίου είχαν εκδηλώσει μιά στιγμιαία πρόθεση άποσπάσεως καί παραι- 
τήσεως τόσο άπό τήν κεντρική έπιτροπή τοΰ ΕΑΜ, όσον καί άπό τήν Κυβέρνηση 
στήν οποία έξεπροσώπουν τό ΕΑΜ, διετύπωσαν τότε ώρισμένες επιφυλάξεις.

’Αλλά οί κομμουνισταί ήγέτες έσπευσαν νά τούς καθησυχάσουν. Ούτε πολύ 
αίμα θά έχύνετο, ούτε πραγματική ρήξη μέ τήν ’Αγγλία θά έπήρχετο, ούτε ζημίες 
θά έδημιουργοΰντο γιά τήν Ελλάδα. "Οπως είχε τονίσει καί ό σύντροφος Ζεΰγος 
στις δηλώσεις του τής προηγουμένης «οί ενέργειες τοΰ Στρατηγού Σκόμπυ άσφα- 
λώς δέν επιδοκιμάζονται άπό τήν Κυβέρνηση τής Μεγάλης Βρεττανίας». Είχαν 
τηλεγραφήματα καί πληροφορίες δτι ήταν τόση ή πίεση τής Κοινής Γνώμης στήν 
’Αγγλία, ώστε μέσα σέ 24 ώρες ή κυβέρνηση Τσώρτσιλ θά διέτασσε τον Στρα
τηγό Σκόμπυ νά πάψη κάθε άντίσταση καί νά άποσύρη τά στρατεύματά του. Ά φ ’ 
έτέρου δμως είχαν ληφθή δλα τά μέτρα γιά νά είναι ή έπικράτηση τοΰ κινήματος 
ραγδαία καί στήν ’Αθήνα καί στήν "Ηπειρο καί σ’ ώρισμένα νησιά, τις μόνες δηλαδή 
Ελληνικές περιοχές όπου δέν επικρατούσε άπόλυτα τό ΕΑΜ. Στήν ’Αθήνα καί στον 
Πειραιά, μέσα σέ λίγες ώρες άφ’ δτου θά δινόταν ή διαταγή, θά κατελαμβάνοντο δλα 
τά ’Αστυνομικά Τμήματα, οί έδρες τής Χωροφυλακής, ή Νομαρχία καί δλα τά δη
μόσια κτίρια, ώστε νά πάψη άμέσως κάθε άντίσταση. Στήν "Ηπειρο, ήταν έτοιμη 
συνδυασμένη Ελληνική καί ’Αλβανική επίθεση κατά τών δυνάμεων τοΰ Στρατη
γού Ζέρβα. Στά νησιά θά γινόταν άμέσως άπόβαση μέ τή βοήθεια τοΰ ΕΛΑΝ (τοΰ 
έπαναστατικοΰ ναυτικού). "Ενα μεγάλο μέρος τών άνδρών τής Ταξιαρχίας, τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, τών πληρωμάτο^ν τοΰ Πολεμικού Ναυτικού, θά έστασίαζε, 
ούτως ώστε νά παραλύση καί αύτών τών δυνάμεων ή δράση. ’Έτσι «οί συναγωνι
στές» θά μπορούσαν νά είναι ήσυχοι. ’Αναίμακτη σχεδόν καί χωρίς πραγματική 
σύγκρουση μέ τήν ’Αγγλία, θά έπεκράτει μέσα σέ λίγες ώρες ή «Λαο
κρατία».

Δέν ξέρουμε άκριβώς έάν οί άνησυχίες τών «συναγωνιστών» έξέλειπαν. Πάν-
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τως, οί άποφάσεις γιά τήν έκρηξη τοϋ Κινήματος, έλήφθησαν τις πρώτες απογευμα
τινές ώρες τοΰ Σαββάτου, 2 Δεκεμβρίου 1944.

Σύμφωνα μέ τις άποφάσεις πού έλήφθησαν κατά τήν συνεδρίαση τής Κεντρι
κής ’Επιτροπής τοϋ ΕΑΜ, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, έγινε τήν επομένη Κυριακή 
τό «παλλαϊκό συλλαλητήριο» διαμαρτυρίας γιά τις διαταγές τοϋ Στρατηγοϋ Σκόμπυ, 
στήν πλατεία τοϋ Συντάγματος. Το συλλαλητήριο το όποιο ρητώς άπηγορεύθη άπό 
τήν Κυβέρνηση καί τό Στρατιωτικό Διοικητή καί τό όποιο κατά συνέπεια θά ήμ- 
ποροΰσε νά διαλυθή μέ τή βία πριν άκόμη συγκροτήθή,είχε ένα κύριο άντικειμενικό 
σκομό «νά προκαλέση αιματηρές συγκρούσεις καί ταραχές οί όποιες εντατικά 
εκμεταλλευόμενες άπό τήν κομμουνιστική προπαγάνδα, θά παρείχαν τή δικαιολο
γία γιά τήν έκρηξη τοϋ κινήματος».

’Έτσι παρά τήν άπαγόρευση τής Κυβερνήσεως, οί κομμουνισταί άποφάσισαν 
μέ κάθε θυσία νά κάνουν τό συλλαλητήριο τήν Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου καί ώρα 11, 
τή δέ πανεργατική άπεργία στις 4 Δεκεμβρίου 1944. Οί εργάτες μάλιστα τής πα
ραγωγής ήλεκτρικοΰ ρεύματος άπήργησαν άπό τό πρωί τής 3—12—1944 καί άπό 
τής 9ης ώρας διεκόπη καί ή λειτουργία των τηλεφώνων, λόγω άπεργίας των υπαλ
λήλων τής τηλεφωνικής έταιρείας. ’Έτσι ή Διεύθυνση ’Αθηνών μπορούσε νά έπι- 
κοινωνή τηλεφωνικώς μόνο μέ τέσσαρα Τμήματα, έκ τών 26 ’Αστυνομικών Τμη
μάτων.

29. ΤΙ ’Αστυνομική Διεύθυνση ’Αθηνών, τής όποιας τό οίκημα βρισκόταν 
στο Μέγαρο τής γωνίας τών λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας καί ’Αμαλίας καί άκρι- 
βώς απέναντι άπό τήν πλατεία Συντάγματος, έκινητοποίησε ολόκληρη τή δύναμή 
της γιά νά προλάβη τήν πιθανή συγκέντρωση τών κομμουνιστών.

’Από πολύ πρωί ισχυρά ένοπλα άστυνομικά τμήματα φρουρούσαν σ’ όλους 
τούς δρόμους, πού ώδηγοΰσαν στήν πλατεία τοΰ Συντάγματος, έλέγχοντας έτσι τήν 
κίνηση σ’ όλη τήν περιοχή αυτή. ’Επίσης ισχυρή ένοπλη δύναμη φρουρούσε τό σπίτι 
τού Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου καί τό Κατάστημα τής ’Αστυνομι
κής Διευθύνσεως καί τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, πού ήταν εγκατεστη
μένα στο ίδιο οίκημα.

Οί άστυνομικοί είχαν εντολή ν’ άπομακρύνουν καί διαλύουν τυχόν ομάδες 
διαδηλωτών μέ τήν πειθώ καί χωρίς τή χρήση βίας καί ιδίως νά μή κάνουν χρήση 
όπλων, έπ’ ούδενί λόγω, χωρίς διαταγή τού ’Αστυνομικού Δ /ντοΰ.

Οί κομμουνισταί όμως ώπλισμένοι, συγκεντρώθηκαν σέ διάφορα σημεία 
μακρυά άπό τήν πλατεία Συντάγματος καί κατόπιν σέ πυκνές ομάδες προωθήθησαν 
προς τό κέντρο καί κατώρθωσαν παρά τον αγώνα τών άστυνομικών νά εισχωρήσουν 
στήν πλατεία άπό τήν όδό Φιλελλήνων καί άπό τήν όδό Σταδίου, ώστε πολύ γρή
γορα ή πλατεία Συντάγματος έπλημμύρισε έπό διαδηλωτές.

“Ολοι αύτοί ήσαν φανατισμένοι καί έφώναζαν άλλόφρονες κυριολεκτικά κατά 
τής Κυβερνήσεως, μέ τά συνθήματα τού ΕΛΑΣ, τοΰ ΕΑΜ κ.λ.π. ’Αφού οί διαδηλω
τές γέμισαν τήν πλατεία Συντάγματος καί τάς παρόδους, έκινήθησαν κατά τών άστυ
νομικών, τούς όποιους καλούσαν. νά παραδώσουν τά όπλα. Στήν πλατεία τού ’Αγνώ
στου Στρατιώτου οί κομμουνισταί άφώπλισαν βιαίως δύο άστυφύλακας. Καί όταν 
άπό τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση έστάλη άλλη άστυνομική δύναμη, γιά νά ένισχύση 
τούς άστυνομικούς, οί κομμουνισταί έπυροβόλησαν καί έρριξαν χειροβομβίδες, μέ 
άποτέλεσμα τό σοβαρό τραυματισμό τού ύπαρχιφύλακος Ίωάννου Λαμπροπούλου 
καί τον έλαφρότερον τραυματισμόν ενός άκόμη άστυφύλακος.

’Έτσι πρώτοι οί κομμουνισταί άρχισαν νά πυροβολούν κατά τών άστυνομικών 
καί νά τούς τραυματίζουν, οπότε ό ’Αστυνομικός Δ/ντής διέταξε νά ριφθούν ριπαί 
αύτομάτων όπλων στον άέρα, προς εκφοβισμόν. y
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< Μόλις έρρίφθησαν οί ριπές, τό πλήθος των διαδηλωτών έτράπη εις φυγήν στους 
δρόμους, προς τό κάτω μέρος της πλατείας καί πετοϋσε τά λάβαρα καί τις διάφορες 
πινακίδες. ’Αμέσως δμως οί έλασΐτες άρχισαν μέ τά χωνιά νά φωνάζουν προς τούς 
διαδηλωτάς νά γυρίσουν πίσω καί τούς διαβεβαίωναν δτι δεν διέτρεχαν κανένα κίν
δυνο.

’Έτσι τά πλήθη ξανάγύρισαν μέ άπειλητικώτερες διαθέσεις, οπότε άκούσθη- 
σαν νέοι πυροβολισμοί, πού έρρίφθησαν άπό τούς διαδηλωτάς καί άπό τούς άστυνο- 
μικούς πού ήμύνοντο πλέον στην ένοπλη επίθεση των κομμουνιστών. Πυροβολισμοί 
κατά τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως έρρίπτοντο καί άπό τήν ταράτσα του οική
ματος τής όδοϋ ’Όθωνος, παραπλεύρως του μεγάρου Γ ιάνναρου, δπου ή σαν εγκατε
στημένα τά γραφεία του ΚΚΕ.

Οί διαδηλωταί άρχισαν νά τρέχουν προς δλες τις κατευθύνσεις, μερικοί δέ πή
ραν στούς ώμους των τούς πρώτους τραυματίες καί τούς περιέφεραν φωνάζοντας, 
ενώ άλλοι έ'βαφαν μέ αΐμα πινακίδες καί έφανάτιζαν τούς διαδηλωτάς. Στή λεω
φόρο Βασιλίσσης Σοφίας, οί διαδηλωταί άντελήφθησαν τον ’Αστυνόμο Στέφανο 
Φαράκλα μέ πολιτικά, γιατί ώς φυματικός ένοσηλεύετο στό Σανατόριο «Σωτηρία» 
καί τοΰ έπετέθησαν άνανδρα, τον ποδοπάτησαν καί μέ τό αίμα του έ'βαψαν τήν ά
σφαλτο, ουρλιάζοντας κυριολεκτικά σάν θηρία.

Ή  κατάσταση αύτή στό κέντρο τώ ν ’Αθηνών έσυνεχίσθη μέχρι τις 13.30, οπότε 
κατέφθασαν στήν πλατεία Συντάγματος άγγλικά τάνκς μέ ισχυρή δύναμη ’Άγγλων 
αλεξιπτωτιστών οί όποιοι μέ τήν ύπάρχουσα άστυνομική δύναμη έξεκαθάρισαν τε
λείως τήν πλατεία Συντάγματος, άνάγκασαν δέ καί τούς ένοπλους έλασΐτες πού 
ήσαν ώχυρωμένοι στά γραφεία τοΰ ΚΚΕ νά βγουν άπό τό μέγαρο καί νά παραδο- 
θοΰν μέ τά δπλα τους.

Κατά τήν ώρα τής διαδηλώσεως μιά ομάδα έπετέθη μέ χειροβομβίδες κατά 
τής φρουράς τής οικίας τοΰ Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου,ή οποία άντεπετέθη καί 
αύτή ένόπλως καί τούς άπεμάκρυνε.

’Έτσι διελύθη ή παράνομη αύτή διαδήλωση τής 3ης Δεκεμβρίου 1944 πού 
άπετέλεσε τήν αρχή τοΰ κινήματος, γιατί οί κομμουνισταί άρχισαν άπό τήν ημέρα 
αύτή νά εφαρμόζουν τό γενικώτερο σχέδιό τους γιά τήν κατάληψη τής ’Αρχής.

30. Κατά τις έσπερινές λοιπόν ώρες άστυνομική περίπολος τής πλατείας 
'Ομονοίας έπυροβολήθη άπό κομμουνιστάς, μέ άποτέλεσμα τον τραυματισμό τοΰ 
άστυφύλακος Β. Περιμένη. Οί άστυνομικοί άντιπυροβολοΰν καί τραυματίζουν ένα 
κομμουνιστή, συλλαμβάνουν δέ καί τρεις έλασΐτες (οπλισμένους μέ περίστροφα.

Κατά τό χρόνο τοΰ συλλαλητηρίου στήν πλατεία τοΰ Συντάγματος, μιά ισχυρά 
δύναμη άπό έ'νοπλους έλασΐτες περιεκύκλωσε τό ΙΑ' ’Αστυνομικό Τμήμα (Καλ
λιθέας) καί ζήτησε τήν παράδοση. Ό  Διοικητής δμως τοΰ Τμήματος άρνήθηκε καί 
τούς τόνισε δτι αν έπιτεθοΰν θά άμυνθή καί θά τούς κτυπήση. ’Έτσι άποχώρησαν.

31. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού συγκεντρώθηκαν, τά θύματα τής συγκρού- 
σεως, κατά τό παράνομο συλλαλητήριο τής 3ης Δεκεμβρίου 1944, ήσαν 7 άστυνομικοί 
τραυματία', διά πυροβόλων δπλων, καί’, άπό τούς διαδηλοίτάς, δέκα νεκροί, άπό 
τούς οποίους μία γυναίκα καί έξήντα έξη τραυματίες, άπό τούς οποίους δέκα έξη 
γυναίκες καί δύο παιδιά ήλικίας δέκα έως δώδεκα έτών.

Τό βράδυ τής ’ίδιας ήμέρας ό Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου έκανε δηλώσεις 
σχετικές μέ τις εύθύνες καί τούς πρωταίτιους τής συγκρούσεως τών διαδηλωτών μέ 
τήν ’Αστυνομία, οί όποιες επειδή δέν ήταν δυνατό νά μεταδοθούν μέ τό ραδιοφωνικό 
Σταθμό, λόγω τής διακοπής τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύμάτος, έτοιχοκολλήθησαν στούς 
κεντρικούς δρόμους τών ’Αθηνών.

(Συνεχίζεται)



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΥΘΑΝΑΣΙ Α*' »
'Υπό κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤΣΑ
Τ. Καθηγητοϋ της ’Ιατροδικαστικής

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

5. —Λόγοι άρνήσεως των ιατρών προς έπ ιτέλεσιν ευθανασίας.
6. —Ά ντίθεσις των θεολόγων προς την ευθανασίαν.
7 .—ΟΙ φ ιλόσοφοι κα ί ή Γαλλική ’Α καδημία κατά  τής ευθανασίας.

5. Λόγοι άρνήσεως τω ν ιατρών προς έπιτέλεσιν ευθανασίας.
'Η άρνησις των ιατρών προς έπιτέλεσιν ευθανασίας προέρχεται έκ διαφόρων 

λόγων καί τούτους έν συντομία θέλομεν αναπτύξει έν τοίς κατωτέρω. Είναι δέ ούτοι:
α ) Συναίσθησις τής αποστολής τοϋ ίατροΰ.
Συνίσταται αυτή εις την μέχρις έσχάτων πάλην προς τον θάνατον καί την παντί 

τρόπω διατήρησιν τής ζωής. Είδομεν τό χωρίον τοϋ όρκου τοϋ Τπποκράτους, καθ’ ό 
ό ιατρός ορκίζεται να μή δώση εις ούδένα φάρμακον, δυνάμενον να προκαλέση τον 
θάνατον. Ώραΐον παράδειγμα τής προς τον 'Ιπποκράτειον όρκον πίστεως έδωκεν ό 
κατά τούς χρόνους τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος (στρατηγού Βοναπάρτου εΐσέτι) 
άρχίατρος τοϋ εις Αίγυπτον έκστρατευτικοΰ σώματος των Γάλλων Desgenettes. 
'Όταν κατά τήν πολιορκίαν τής Γιάφφας ό Ναπολέων εύρέθη υποχρεωμένος νά λύση 
την πολιορκίαν καί νά άποχωρήση εις Αίγυπτον, έπειδή δεν ήδύνατο νά παραλάβη 
μετά τοϋ ύποχωροΰντος στρατού περί τούς χιλίους στρατιώτας βαρέως πάσχοντας, 
είτε έκ τραυμάτων, είτε έκ νόσων καί δή πανώλους, διέταξε τον Desgenettes νά 
χορηγήση εις τούς πάσχοντας θανατηφόρον δόσιν οπίου, ούτως ώστε οί πάσχοντας 
νά τύχωσι εύθανασίας καί νά μή βασανισθώσι περιπίπτοντες εις τάς χεΐρας των 
Τούρκων. Ό  Desgenettes εύθαρσώς άπηντησεν ότι ή άποστολή του ήτο νά θερα- 
πεύη καί ούχί νά φονεύη. Εύφήμως έκτοτε άναφέρεται ό Desgenettes έν τη βιβλιο
γραφία τής ’Ιατρικής Δεοντολογίας.

Τό παράδειγμα τοϋ Desgenettes θά άκολουθή ό ιατρικός κόσμος, έφ’ όσον 
τήν ιατρικήν θά διέπωσιν αί ήθικαί άρχαί, έφ’ ών αότη άπό αιώνων έστήριξε τήν 
ύπόστασίν της. ’Άλλως τε—καί ούδείς θά τό άρνηθη—άρκετούς άρρώστους έξαπο- 
στέλλουσιν οί ιατροί είς τον Άδην, είτε διά πλάνας διαγνώσεως, είτε διά πλάνας 
θεραπείας, ώστε οί ώμοι αύτών νά μήν άντέχωσιν είς τήν άνάληψιν άποστολής πα
ροχής εύθανασίας, δυναμένης νά παρασύρη αύτούς μακράν τής ίεράς άποστολής των.

β ) Συναίσθησις άσταθείας διαγνώσεως, προγνώσεως, θεραπείας.
"Ινα έπιτραπή ποτέ είς τον ιατρόν ή πρόκλησις εύθανασίας, εύνόητον ότι τοΰτο 

θέλει συμβαίνει έπί νόσων χρονιών, βασανιστικών καί βεβαιωμένως άνιάτων. Τοι- 
αΰται δέ είναι κυριώτατα αί κακοήθεις νεοπλασία'.. "Ο,τι δέ δι’ αύτάς λεχθή έχει θέσιν 
καί δι’ άλλας παθήσεις (φυματίωσιν κλπ .). “Αντό πολύ κοινόν φρονεί ότι ή διάγνωσις 
νεοπλασίας τίνος είναι εύκολος, οί ιατροί όμως γνωρίζουν όπόσον ένίοτε αότη είναι 
δύσκολος, ούχί μόνον κατά τά πρώτα στάδια τής νόσου, άλλά καί ύστερον. Καί 
τοΰτο παρά τάς τόσας έν χρήσει διαγνωστικάς μεθόδους. Καί αν όμως κατορθωθή 
ή διάγνωσις νεοπλασίας, καθίσταται πολλάκις άδύνατος ή έπακριβής διάγνωσις τής 
φύσεως τής νεοπλασίας, αν πρόκειται περί καλοήθους ή κακοήθους καί τότε άμετακλή- 
τ<υς άνιάτου, δυναμένης επομένως νά θέση ζήτημα εύθανασίας διά τον πάσχοντα.

Παραδείγματα πλάνης διαγνώσεως τής φύσεως νεοπλασίας τίνος δέν σπανί
ζουν. Έ ξ έσφαλμένης όμως διαγνώσεως θά προκύψη κατ’ άνάγκην έσφαλμένη πρό- 
γνωσις, δυναμένη νά προκαλέση, έν τη τυχόν έφαρμογή τής εύθανασίας, δεινόν τ ι

(*) Άναδημοσίευσις έκ τοΰ Περιοδικού «Ε λληνική ’Ιατρική».
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:μέγα, άναίτιον δηλ. θανάτωσιν άτόμου, έκλαμβανομένου ώς έκ κακοήθους νεοπλασίας 
πάσχοντος. Τοιοΰτοι άρρωστοι δεινώς πάσχοντες επί χρόνον τινά καί θεωρηθέντες 
ότι έπασχον έκ κακοήθους νεοπλασίας δεν είναι σπάνιον παρά τήν τεθεϊσαν άπελπι- 
στικήν πρόγνωσιν να θεραπευθώσιν, είτε αυτομάτως, είτε δι’ εφαρμογής παραδόξων 
πολλάκις θεραπευτικών μέσων. "Ο,τι έλέχθη διά τάς νεοπλασίας δύναται νά συμβή 
καί κατά τήν φυματίωσιν ή καί άλλας βασανιστικάς νόσους. Ή  γνώσις τής άσταθείας 
τής διάγνώσεως καί περισσότερον τής άσταθείας τής προγνώσεως συνέχουσι τον ιατρι
κόν κόσμον άπό τής έπιχειρήσεως τής δι’ ευθανασίας θανατώσεως άρρώστου τινός.

’Αλλά καί άπολύτως ακριβής αν είναι ή διάγνωσις καί ή πρόγνωσις, ούδέν 
άβεβαιότερον τής έκάστοτε θέσεως τής θεραπευτικής. Ούδείς δύναται νά άποκλείση 
άπολύτως τό ενδεχόμενον εύρέσεως θεραπείας των νεοπλασιών ή άλλης χρονιάς 
καί βασανιστικής νόσου. Δύναται τις νά φαντασθή τήν ψυχικήν κατάστασιν τοϋ ευσυ
νείδητου ίατροΰ, αν μετ’ ολίγον χρόνον άπό τής ύπ’ αυτού θανατώσεως πρός ευθα
νασίαν άρρώστου τινός, έμάνθανε τήν εισαγωγήν νέας άποτελεσματικής θεραπείας. 
Αί κατά τά τελευταία έτη έπιτευχθεϊσαι πρόοδοι τής θεραπευτικής διά τής εισαγωγής 
τών άντιοβοτικών φαρμάκων, τών σουλφοναμιδών καί άλλων, δίδουσιν έλπίδας νέων 
μελλοντικών έπιτεύξεως τής θεραπευτικής.

γ) Φόβοι έπεκτάσεως τής εύθανασίας.
Έάν έπετρέπετο ή εύθανασία ήθελε προκύψη άλλο τι μέγα κακόν, όπερ δεν θά 

περιωρίζετο μόνον διά τούς καρκινοπαθείς καί άλλους άνιάτως πάσχοντας άρρώ- 
στους, άλλά θά έπεξετείνετο καί εις πλήθος άλλων πασχόντων έξ άλλων νόσων. Θά 
ήτο δέ τό κακόν τούτο τό έξής: Έπιτρεπομένης τής εύθανασίας, έκαστος τών άρ
ρώστων θά ύπέβλεπεν έν τώ προσώπω τού ιατρού τον μέλλοντα δήμιόν του.

Οί περισσότεροι τών άρρώστων παρά πάσας τάς βασάνους των, θέλουν νά ζή- 
σουν καί έλπίζουν πάντοτε, τήν παρήγορον δέ ελπίδα βοηθεΐ ή παρουσία τού ιατρού 
καί γλυκαίνει τάς σκληράς ώρας τής ζωής των. ’Ά ν όμως οί πάσχοντες έθεώρουν 
τον ιατρόν ώς ενδεχομένως εκτελεστήν άγγελον τού θανάτου, οί περισσότεροι έξ αύ- 
τών θά άπεποιοΰντο πάσαν ιατρικήν συνδρομήν καί μόνοι, άβοήθητοι, θά άνήρχοντο 
τον Γολγοθάν αυτών.

Καί τήν άρνησιν τών τοιούτων άρρώστων τοϋ νά δεχθώσι ιατρόν θά έπηκολού- 
θει άρνησις καί άλλων χρόνίως πασχόντων, ΐσως καί έξ οξειών νόσων, έκ φόβου, 
πεπλανημένου βεβαίως, άλλ’ εύεξηγήτου, μήπως ό ιατρός εις τον περί εύθανασίας 
κατήφορον του συμπεριλάβει καί αύτούς εις τον πίνακα τών άνιάτως βασανιζομένων 
καί χρηζόντων εύθανασίας.

Εύνόητον όπόσον ή άποστροφή αυτή τών άρρώστων πρός τούς ιατρούς ήθελε 
ζημιώσει στερούσα αύτούς τής ήθικής ένισχύσεως τού ιατρού εις τά πράγματι άπελ- 
πιστικάς περιπτώσεις ή ήθελε διακινδυνεύσει τήν έπάνοδον τής ύγείαν εις περιπτώ
σεις, καθ’ ας αυτή ήτο δυνατή. Καθισταμένης οπωσδήποτε άνεκτής τής ένεργείας 
εύθανασίας ευκόλως θά έπεξετείνετο αυτή καί πρός πολλάς οξείας ή χρονιάς νόσους 
(Λύσσα, Λέπρα).

δ) Έ κμετάλλευσις τής εύθανασίας εγκληματική.
Έάν έθεσπίζετο ή καί άπλώς έγίνετο άνεκτή ή έφαρμογή τής εύθανασίας, ή 

κατάχρησις αυτής δεν θά έλιπεν, είτε έξ έσφαλμένης έκτιμήσεως τοϋ ιατρού, είτε 
έξ ύπερβαλλούσης σπουδής, λόγω ύπερμέτρου εύσιγκινησίας, τού τε ιατρού καί τών 
περί τον πάσχοντα, είτε, οπερ καί χείριστον, έξ έγκληματικής προθέσεως, πρός οίον- 
δήποτε άνομον σκοπόν.

Ουδέ είναι δυνατόν νά άποκλεισθή καί ή τελευταία αότη άφορμή, οΐανδήποτε 
καί άν τρέφη τις έκτίμησιν πρός τον ιατρικόν κόσμον. ’Ανάξια μέλη είναι δυνατόν νά 
εύρεθώσι καί εις τά ίερώτερα τών έπαγγελμάτων, ώς μεταξύ τών 12 ’Αποστόλων 
εύρέθη ό ’Ιούδας.
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'Η εφαρμογή δμως τής ευθανασίας θά είναι δυνατόν νά προκαλέση άναστά- 
τωσιν εις κληρονομικά δικαιώματα καί ή προσπάθεια έπιτυχίας τοιούτων θά ήγε: 
συγγενείς τοϋ πάσχοντος, παραπείθοντας ή προσεταιριζομένους τον ιατρόν, εις τήν· 
έφαρμογήν τής ευθανασίας, προς άσφαλή κατοχύρωσιν τής κληρονομικής άπόψεώς. 
των. Όποια θά ήσαν τά εκ τής έφαρμογής τής εύθανασίας δυνάμενα νά προκύψωσι 
κληρονομικά ζητήματα, δεν είναι τοϋ παρόντος άρθρου προς άνάπτυξιν.

Εγκληματικήν ευθανασίαν διά δηλητηριάσεως υπονοεί ό κατά τον 2ον μ. X. 
αιώνα άκμάσας ιατρός, φιλόσοφος, ποιητής Άπουήλιος. Εις τό ΰπό τον τίτλον « ’Α
πολογία)) έργον του, άφίνει νά έννοηθή 6τι δεν ήτο σπανία ή περίπτωσις τής ύπό των· 
ιατρών πωλήσεως δηλητηρίων εις τούς έπιθυμοϋντας τήν θανάτωσιν άτόμου τινός, 
πάσχοντος ή μή, χωρίς νά αποκαλύπτεται τό έγκλημά των.

ΓΙροσθέτομεν δμως δτι ό Άπουήλιος άπεδοκίμαζε τοΰτο καί εις τήν Α πο
λογίαν του άναγράφει τά έξής: «Δέν νομίζω δτι τό επάγγελμά μου, ώς ίατροϋ, μοϋ· 
επιτρέπει νά προμηθεύω εις οίονδήποτε προϊόν τι ικανόν νά φονεύση. 'Η ’Ιατρική, 
δέν έ'χει άποστολήν τήν άφαίρεσιν τής ζωής τών ανθρώπων, άλλά τήν διατήρηση* 
αυτής» (Medecine de France 1951 No 20).

’Εκτός δμως τών ιατρών καί άλλοι έπιστήμονες, άλλων ειδικοτήτων, κηρύσ
σονται ένάντιοι τής εύθανασίας διά διαφόρους λόγους.

6) Ά ντ ίθεσ ις  τώ ν Θεολόγων προς τήν ευθανασίαν.
Οΰτω οί Θεολόγοι κατά κανόνα άντιτίθενται προς τήν δι’ εύθανασιακοϋ τίνος 

μέσου κατάργησιν τής ζωής.
Κατ’ αύτούς ή ζωή έχαρίσθη εις τον άνθρωπον ύπό τοϋ Θεοΰ καί ούδείς έχει, 

τό δικαίωμα νά άφαιρέση αύτήν ύπό οίανδήποτε πρόφασιν. ’Εάν, λέγουν, ό άρρωστος 
βασανίζεται, έβασανίσθη καί ό Ίώβ δεινότατα, καί ύπέμεινε τά πάντα μεθ’ υπομονής, 
ιώβειου έξ αύτοΰ κληθείσης. Έπιλέγουσι δέ οί Θεολόγοι δτι ούδείς είναι δυνατόν νά 
βασανισθή περισσότερον τοϋ Θεανθρώπου, ούτινος κατά ύμνον ψαλλόμενον κατά τήν Μ. 
Πέμπτην, έκαστον μέλος τής άγιας Του σαρκός άτιμίαν διά τούς άνθρώπους ύπέμεινε.

Τήν πίστιν έπί τήν αγιότητα τής ζωής έξεδήλωσαν οί έπίσκοποι τής Γερμανίας 
εύθαρσώς κατακρίναντες τάς σκέψεις τοϋ Χίτλερ προς θανάτωσιν τών άχρηστων διά. 
τήν κοινωνίαν δι’ οίανδήποτε πάθησιν. Ό  Χίτλερ είχεν έκδόσει διάταγμα διακα- 
νονίζων δικαίωμα θανάτου εις τον ιατρόν, είναι δέ γνωστόν δτι χιλιάδες άτόμων δήθεν 
προς εύθανασίαν έθανατώθησαν, άλλοι δέ ύπέστησαν στείρωσιν δήθεν προς εύγονίαν.

7) Οί φ ιλόσοφοι καί ή Γαλλική ’Ακαδημία κατά τής εύθανασίας,
Πλήν τών Θεολόγων καί φιλόσοφοι μεγάλοι έκηρύχθησαν κατά τής εύθανα

σίας. Ιίεριοριζόμεθα έκ τούτων άναφέροντες τον Bergson. Κατά τό 1909 έν Puteaux 
τής Γαλλίας έργάτης τις έφόνευσε διά περιστρόφου τήν δεινώς έκ καρκίνου βασανι- 
ζομένην σύζυγόν του. Οί ύπέρμαχοι τής εύθανασίας συνηγορούν ύ.πέρ πλήρους άθωώ- 
σεώς του. Ό  Bergson δι’ έπιστολής του, δημοσιευθείσης έν τή έφημερίδι Matin, 
κατά Φεβρουάριον 1909, διεκήρυξεν δτι δικαίο)μα προς φόνον ούδείς ούδέποτε εις 
ούδένα θά τό έγκρίνη. Καί προσέθεσεν ό Bergson διερωτών ποϋ θά έφθανε τό πράγμα 
έάν τις έπίστευε δτι έπιτρέπεται νά άπολυτρώνη δι’ εύθανασίας άρρωστόν τινα καί 
δτι ήδύνατο νά ύποκαταστήση τον θάνατον (έκ νόσου) μέ άλλον τής άρεσκείας του. 
Καί έπέλεγεν ό Bergson δτι ό ένεργήσας εύθανασίαν δύναται νά τύχη τών έλα- 
φρυντικών παντός έγκληματίου, άλλ’ αύτό δέν σημαίνει δτι δέν είναι έγκληματίας.

Συμπληροΰσα τήν καταφοράν κατά τής εύθανασίας ή Γαλλική ’Ακαδημία τών 
’Ηθικών καί Πολιτικών ’Επιστημών μετά τήν άναφερθεΐσαν άνακοίνωσιν τοϋ κα- 
θηγητοϋ Portes έξέδωκε ψήφισμα καταδικάζον τήν εύθανασίαν καί ώς μή σεβομένην 
τάς άρχάς τής ζωής καί άγουσαν εύκόλως εις έγκληματικάς καταχρήσεις (Medecine· 
de Frence 1949 No 6 καί 9). (Συνεχίζεται)
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ΟΣΦΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ
‘ Υπό χ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

1. —Ή  έξήγησις τής «οσφρητικής τηλεπάθειας».
2. —Πώς ένας άπόστρατος αξιω ματικός προεϊδε την δολοφονίαν τον Θεό

δωρόν Δεληγιάννη !
3. —’Ά λλαι επ ιθανάτιοι τη/.επάθειαι.

• ** *
1. Στο προηγούμενο τεύχος άναφέραμε τήν περίπτωση τοϋ κ. Χαλκιοπούλου, ό 

όποιος κατά τήν ώραν τοϋ θανάτου τής μητρός του εν Κων/πόλει ήσθάνθη.-.έξ ’Α
θηνών οσμήν άμμωνίας. Πράγματι ή μήτηρ του είχε λιποθυμήσει κατά τό ψυχο- 
ράγημά της καί οί παριστάμενοι έχρησιμοποίησαν άμμωνίαν διά νά τήν συνεφέρουν.

Ή  έξήγησις τοϋ φαινομένου αύτοΰ έχει ώς έξης :
Τό υ π ο σ υ ν ε ί δ η τ ο ν  τοϋ κ. Χαλκιοπούλου έδέχθη άπό τά άσύρματα 

ψυχικά κύματα τήν είδησιν τοϋ θανάτου τής μητρός του. Διατί όμως δέν ήμπόρεσε 
νά τήν μεταδώση αμέσως καί καθαρά στον έγκέφαλον; Τό άγνοοϋμεν; Πάντως 
φαίνεται άποδεδειγμένον ότι ό Ψυχοδυναμισμός δέν έχει παντοδυναμίαν, άλλ’ 
έκδηλοϋται διά τοϋ τρόπου καί τοϋ μέσου πού νομίζει εύκολώτερον. Στήν περίστα- 
σιν δέ αύτήν εύρήκε, φαίνεται, ώς μόνον δυνατόν τρόπον πληροφορίας, τήν μετάδο- 
σιν στον έγκέφαλον τής οσμής, τήν οποίαν ήσθάνοντο φυσικά ζωηρά οί παρευρισκό- 
μενοι κατά τό ψυχορράγημα.

Προς τοϋτο, φαίνεται, θά ήρέθισε τήν οσφρητικήν μοίραν τοϋ εγκεφάλου, έφ’ 
όσον φυσικά είναι παράλογον νά ύποθέση κανείς ότι ή όσμή τής άμμωνίας με- 
τεδόθη αύτουσία στάς ’Αθήνας εκ Κωνσταντινουπόλεως.

** *
2. Ό  διαπρεπής νομομαθής καί ’Αρεοπαγίτης κ. Σπυρ. Δημητριάδης κατέ

θεσε στά άρχεϊα τής «Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών», τό κάτωθι έπεισόδιον, πού 
έδημοσιεύθη στο τεύχος τοϋ Μαρτίου 1926 τοϋ περιοδικού της.

Τό ’ίδιο πρωΐ τής δολοφονίας τοϋ πρωθυπουργού Θεοδώρου Δεληγιάννη, ό 
εν Ναυπλίω άπόστρατος άξιωματικός τοϋ πεζικού Σαρκουλάκος, ένώ έκάθητο σ’ 
ένα καφενεΐον διηγήθηκε στους φίλους του τό όνειρόν του, ότι κάποιος, πλησιάσας 
τον πρωθυπουργόν Δεληγιάννην έξω άπό τήν Βουλήν τον έφόνευσε μέ μαχαίρι.

Τό βράδυ τής ιδίας ήμέρας διεπράχθη ώς γνωστόν τό έγκλημα έξω άκριβώς 
άπό τήν Βουλήν, άπό τον Κωσταγερακάρη.

’Εννοείτε τώρα τήν κατάπληξιν εκείνων πού είχαν άκούσει τήν διήγησιν τοϋ 
Σαρκουλάκου. "Οταν μετά μερικάς ήμέρας περιήλθε τό ονειρον εις γνώσιν τής έν Ά - 
θήναις άνακριτικής άρχής, έκλήθη ό Σαρκουλάκος άμέσως προς άνάκρισιν.

Ή  έξέτασις έν τούτοις δέν άπόδειξε τίποτε καί ό άξιωματικός άπελύθη, άφοϋ 
έπιστοποιήθη ότι δχι μόνον ήτο φιλήσυχος καί έντιμος άνθρωπος, άλλά καί Δελη- 
γιαννικών φρονημάτων, μή έχων ούδεμίαν σχέσιν μέ τήν δολοφονίαν.

Τό έπεισόδιον τοϋτο άποδεικνύει πόσον εύκολα μπορεί νά πλανηθή κανείς 
στήν κρίσιν παρομοίων φαινομένων. Κανείς βεβαίως δέν θά άδικήση τήν σπουδήν 
τής άνακριτικής άρχής, ή οποία άλλωστε προ τόσων έτών δέν είχεν ιδέαν άπό τέ
τοια ζητήματα.

Φυσικόν λοιπόν ήτο τό πραγματοποιηθέν ονειρον νά θεωρηθή ώς ένδειξις συμ
μετοχής στο έγκλημα. ’Εν τούτοις ή πραγματική έξήγησις είναι έντελώς άλλη.

'Ο δολοφόνος, ώς είναι λογικόν, τήν παραμονήν τοϋ έγκλήματος συνεκέντρωνε
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διαρκώς τάς σκέψεις του στάς λεπτομέρειας τής έκτελέσεως. "Ηξευρε οτι ό Δελη- 
γιάννης θά μετέβαινε τήν επαύριον στην Βουλήν, ό μόνος δέ τόπος, όπου ήτο δυνα
τόν να τον πλησιάση καί να τον κτυπήση, ήτο δταν κατέβαινε άπό ΐήν άμαξαν καί 
άνήρχετο τήν μεγάλην μαρμαρένιαν κλίμακα. Έκανόνιζε λοιπόν τον τρόπον πού 
θά τον έφόνευε μέ τό μαχαίρι.

Αί σκέψεις αύταί, διαρκώς άνακινούμεναι στον έρεθισμένον εγκέφαλόν του 
ηυραν συντονισμένου δ έ κ τ η ν  τον εγκέφαλον τοϋ Σαρκουλάκου, όπου άναπαρε-

στάθησαν ύπό τύπον ονείρου, ώς πολλάκις 
συμβαίνει.

’Ίσως άκόμη ό Κωσταγερακάρης, προ
ετοιμάζουν τό έγκλημα νά ειχεν ύπ’ όψιν καί 
τάς απαραιτήτους συνέπειας του : τήν θανα
τικήν ποινήν δηλ., πού τότε έξετελεΐτο διά 
τής λαιμητόμου ή οποία έφυλάσσετο στο Πα- 
λαμήδι τοϋ Ναυπλίου, καί σέ κάποιαν νησίδα 
τοϋ οποίου διέμενε καί ό δήμιος.

Λοιπόν, μαζί μέ τό έγκλημα, ή λαιμη
τόμος καί ό δήμιος κατηύθυναν τάς σκέψεις 
του, προς τό Ναύπλιον, οπού μετεδόθησαν είς 
συντονισμένου δ έ κ τ η ν ,  ευρισκόμενον τήν 
στιγμήν έκείνην, ένεκα τοϋ ύπνου, είς άπαραί- 
τητον «μείωσιν ενσυνειδήτου».

Άπό τό άνωτέρω περιστατικού κατα
φαίνεται πόσον εύκολα ήμποροΰν νά συγχι- 
σθοϋν άπλαϊ τηλεπάθειαι μέ τήν π ρ ό γ ν ω- 
σ ι ν  τ ο ϋ  μ έ λ λ ο ν τ ο ς  καί νά επιβεβαι
ώσουν τήν ύπαρξιν π ε π ρ ω μ έ ν ο υ ,  ενώ 
αν παρεδεχθώμεν τοιοΰτόν τι β α ί ν ο μ ε ν  
π ρ ό ς τ ή ν ά θ ε ΐ α ν  κ α ί τ ά ς υ λ ι σ τ ι -

'Η Sis Ελένη Κικίδου, ένα άττό τά καλ- κ α  ̂ ® “ ω Ρ 1 * , , ,
λίτερα μέντιουμ τήζ «‘Εταιρία? Ψυχι- Διότι, βέβαια, θα ήτο βλασφημία κατα
κών Ερευνών», μέ φαινόμενα διοράσεω?. τής Δημιουργικής ένεργείας, πού πρέπει άνα-

γκαίως νά είναι τό τέλειον τής άγάπης, τής 
εύσπλαχνίας, τής δικαιοσύνης καί τής άγαθότητος, νά προκαθορίζη δμοια εγκλή
ματα.

*
* *

3. Ό  ιατρός κ. Άλιμπράντης νοσηλεύων τον θειον του, πάσχοντα άπό γάγγραι
ναν τοϋ ποδός, τον ειχεν άφήσει άπό βραδύς έκτος κινδύνου, δτε κοιμώμενος κατά 
τάς 4·τό πρωί ήκουσε τρεις κτύπους στο παραθυρόφυλλου, σάν νά κτυποϋσε ,άν- 
θριρπος.

Ό  ιατρός δέν ήμπορεΐ νά καθορίση άν ήκουσε τούς κτύπους αυτούς κοιμώ
μενος ή έυ έγρηγόρσει. 'Η κοιμωμένη δμως στον ίδιον κοιτώνα κυρία του, δέν ή
κουσε τίποτε.

ΙΙάντως, επειδή ό κ. Άλιμπράντης ειχεν άκούσει πολλά περί όμοιων φαινομέ
νων κατά τήν στιγμήν τοϋ θανάτου, είπε άνήσυχος στήν έξυπνήσασαν κυρίαν του: 

— Φοβούμαι, ότι ό θείος είναι άσχημα...
'Η άνησυχία δέ αυτή ήτο τόσον ζωηρά, ώστε έντύθηκε καί έσπευσε πλησίον 

τοϋ άρρώστου, τόν όποιον εύρε είς κακήν κατάστασιν, ένεκα άπροόπτου χειροτερεύ-
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•σεως. ’Εκεί 6 ιατρός έμαθε ότι άκριβώς την στιγμήν των κρότων, ό άρρωστος τον 
■ έζήτει έπιμόνως.

Δύο ώρας κατόπιν έπήρχετο τό τέλος.
Στήν περίπτωσιν αυτήν δύο έχομεν πιθανότητας :
’Ή ότι οί κρότοι ήσαν πραγματικοί: Τ η λ ε π ά θ ε ι α  ή χ η τ ι κ ή ς μ ο ρ 

φ ή ς  έκ μέρους του ψυχοδυναμισμού τού έτοιμοθανάτου, όστις Ισκέπτετο καί άνε- 
ζήτει έπιμόνως τον άνεψιόν του...

’Ή  ότι, οί κρότοι ήσαν ά κ ο υ σ τ ι κ ή ψ ε υ δ α ί σ θ η σ ι ς  προκληθεΐσα 
άπό τήν ιδίαν αιτίαν στον εγκέφαλον τού κοιμωμένου.

Δύναται όμως νά δοθή καί άλλη έξήγησις : ότι πιθανόν ό ίδιος ιατρός, έχων 
ψυχοβόλους ιδιότητας, ν’ άντελήφθη ύ π ο σ υ ν ε ι δ ή τ ω ς  τήν απελπιστικήν κα- 
τάστασιν τού θείου του καί ή ζωηρά αυτή έντύπωσις νά έπροκάλεσε ψευδαίσθησιν 
ή δονήσεις τής άτμοσφαίρας τού δωματίου, όμοιας μέ κτύπον άνθρώπου.

ΙΤιθανωτέρα πάντως φαίνεται ή πρώτη έξήγησις, τής έκ μέρους τού έτοιμο- 
θανάτου προελεύσεως τού φαινομένου, ένεκα τής έπιμόνου συγκεντρώσεως του στήν 
σκέψιν τού άπουσιάζοντος ιατρού.

** *
Τήν ΙΟην Φεβρουάριου 1924, ό ιατρός κ. ’Ιωάννης I. Κούτσικος, τότε φοι

τητής άκόμη τής ιατρικής καί ευρισκόμενος έν Άθήναις, είδε στον ύπνον του κατά 
τήν Ιην μεταμεσονύκτιον, τον θειον του Γεώργιον Κ. Τσάμην, άσθενοΰντα έκ καρκί
νου τού στομάχου έν ’Αγρίνιου, νά τον ύβρίζη καί νά τον τραβά βιαίως.

Τον παρεκάλεσε τότε νά τού έξηγήση γιατί τον ύβριζε ένώ πάντα τον ύπερα- 
γαπούσε. Εκείνος, άντί άπαντήσεως, έξηκολούθησε νά τον τραβά, έως οτου τού 
έσχισε τό έπανωφόρι.

Τότε, θυμωθείς ό ιατρός, έπήρε δήθεν παρακείμενον πέλεκυν τον έκτύπησε 
στο κεφάλι καί τον έφόνευσε.

ΙΙρό τού θεάματος, τότε τού θείου του έκτάδην καί αίμοφύρτου, έξύπνησεν 
έντρομος καί έτρεξε στον σύνοικόν του καθηγητήν κ. Αναστάσιον Αύγούλην, τότε 
τελειόφοιτον τής φιλολογίας, στον όποιον καί διηγήθη τό ονειρον, προσθέτων τήν 
πεποίθησίν του ότι δίχως άλλο κάτι κακόν θά συνέβαινε στον θειον του.

’Όντως δέ τό πρω'ί, ένα τηλεγράφημα τού αδελφού του άνήγγειλε τον θάνα
τον. τού θείου, έπισυμβάντα άκριβώς, τήν Την μεταμεσονύκτιον, ήτοι τήν ώραν τού 
-ονείρου.

Τό ένδιαφέρον στήν ύπόθεσιν είναι, ότι ώς έξηκρίβωσε κατόπιν, ό θείος, ολίγα 
λεπτά πριν άποθάνη, ώμιλούσε στήν μητέρα τού κ. Κούτσικου έναντίον του, υβρί
ζουν αύτόν διά τήν άντίθεσιν των πολιτικών των φρονημάτων.

Στήν περίστασιν αύτήν πρόκειται περί ζωηράς τηλεπάθειας μεταξύ θνήσκον- 
τος καί ιατρού, καθ’ ήν ή φαντασία τού δευτέρου, μέ τό χαρακτηριστικόν όξύθυμον 
καί εΰθικτον τού Δουρικού αίματος, συνεπλήρωσε τήν έντύπωσιν τών ύβρεων καί 
τών κακώσεων μέ τον φόνον τού ύβριστού.

ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Ε Γ ΚΛ ΗΜ Α ΤΑ  ΚΑΤΑ Τ Η Σ  Τ ΙΜΗΣ
-ΚΑΤΑ TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ-

(ΑΡΘΡΑ 361 - 35? Π.Κ.)
'Υπό κ. ΔΗΜ Κ. ΝΤΖΙΩΡΑ Ύ παστ. Α'_ 

I” . ΔΤΣΦΗΜΗΣΙΣ ( Π . Κ .  362)
I . Γενικά.

I I . Τά καθ’ έκαστον στο ιχ ε ία  τον εγκλήματος.
1. Ό  ενώπιον τρίτου ισχυρισμός ή διάδοσις ώρισμένου γεγονότος
2. Είδικώτερον περί των εννοιών « τρ ίτος»  και «γεγονός».
3. Ή  βλάβη τής τ ιμής ή νπολήψεως έτερον δ ιά τον ισχυρισμού ή τής διαδόσεως.

I I I .  Ό  δόλος, ώς απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχείον τού εγκλήματος.
IV- Ή  υπό τού νόμον προβ/,επομένη ποινή.
V. Πότε κα ι υπό πο ιας προϋποθέσεις επ ιτρέπετα ι ή άπόδειξις τής άλ.ηθείας τού γεγονό

τος, δπερ ισχυρίζεται ή διαδίδει τις.
*

*  *

Γ'. ΔΥΣΦΙΙΜΗΣΙΣ ( Π. Κ. 362 )
I. Γενικά.

Εις τό προηγούμενον άρθρον μας έγένετο λόγος περί τής έξυβρίσεως. "Ηδη  ̂
Θά όμιλήσωμεν περί τής δυσφημήσεως καί δή τής άπλής τοιαύτης. Ό  νέος Κώδιξ 
ήμών δύο διακρίνει εΐδη δυσφημήσεων, την άπλήν καί τήν συκοφαντικήν.Καί περί, 
μέν τής άπλής γίνεται λόγος εις τό άρθρον 362 τοϋ Κώδικος, περί δέ τής συκοφαν* 
τικής τοιαύτης εις τό άρθρον 363 αύτοϋ. Κ ο ι ν ό ν  γνώρισμα μεταξύ των δύο τού
των εγκλημάτων είναι τοϋτο. "Οτι άπαιτεΐται έπ’ άμφοτέρων ό ενώπιον τρίτου ισχυ
ρισμός ή διάδοσις ώρισμένου γεγονότος, δυναμένου νά βλάψη τήν τιμήν ή τήν ύπό- 
ληξιν άλλου τινός. Δ ι α φ έ ρ ο υ ν  έξ άλλου ταϋτα κατά τό δτι, επί μέν τής άπλή'ς: 
δυσφημήσεως είναι άδιάφορον αν τό διαδιδόμενον γεγονός είναι άληθές ή ψευδές, 
έν ώ επί τής συκοφαντικής τοιαύτης, άπαραιτήτως τό γεγονός τοϋτο πρέπει νά είναι 
ψευδές καί ό δράστης νά τελή έν γνώσει τής άναληθείας αύτοϋ. Διά νά χαρακτηρι- 
σθή δθεν τις, ώς ένοχος συκοφαντικής δυσφημήσεως, θά πρέπει νά τελή έν άμέσω- 
καί ούχί ένδεχομένω δόλω ( ')  ’Άρα άν τις τελών έν άμφιβολία (ενδεχόμενος δόλος) 
περί τής άληθείας γεγονότος τινός, δυναμένου νά βλάψη τήν τιμήν ή τήν ύπόληψιν- 
άλλου, διαδίδη τοϋτο ενώπιον τρίτου, πράττει ούχί συκοφαντικήν, άλλ’ άπλήν δυσ- 
φήμησιν.

II. Τά καθ’ έκαστον στοιχεία τοϋ εγκλήματος
I. Ό  έ ν ώ π ι ο ν  τ ρ ί τ ο υ  ι σ χ υ ρ ι σ μ ό ς  ή δ ι ά δ ο σ ι ς  ώ ρ ι σ μ έ 

ν ο υ  γ ε γ ο ν ό τ ο ς .
Κατά τό άρθρον 362 τοϋ Κώδικος, δυσφήμησιν τελεί «ό καθ’ οίονδήποτε τρό

πον ένώπιον τρίτου ίσχυριζόμενος ή διαδίδων περί τίνος άλλου γεγονός, δυνάμενον 
νά βλάψη τήν τιμήν ή τήν ύπόληψιν αύτοϋ δστις καί τιμωρείται διά φύλακίσεως μέ
χρι δύο ετών ή διά χρηματικής ποινής. Ή  χρηματική ποινή δύναται νά έπιβληθή 
καί σύν τη ποινή τής φύλακίσεως».

Κατά ταϋτα λοιπόν, τά καθ’ έκαστον στοιχεία, άτινα καί συγκροτοΰν τήν άν- 
τικειμενικήν ύπόστασιν τοϋ εγκλήματος τής άπλής δυσφημήσεως είναι πρώτον ό 
ένώπιον τρίτου ισχυρισμός ή διάδοσις ώρισμένου γεγονότος. Έρωτάται δμως εύθύς 
άμέσως : ποια ή έννοια τών δρων « ι σ χ υ ρ ι σ μ ό ς »  καί «δ ι ά δ ο σ ι ς»; Κατά 
τούς παρ’ ήμΐν συγγραφείς ισχυρισμός είναι ή άνακοίνωσις τινός ώς ιδίας πεποι-

(1) Ή  διάταξις είναι νέα. Διότι κατά τον Ν. 5060)31 καί έν περιπτώσει ενδεχομέ
νου δόλου, ό δράστης έχαρακτηρίζετο, ώς ένοχος συκοφαντικής δυσφημήσεως μέ τήν διαφο
ράν, ότι ή έπιβαλλομένη ποινή ήτο μειωμένη κατά τό ήμισυ (άρθρον 21 Ν. 5061)31).



’Εγκλήματα κατά τής τιμής 2703

'θήσεως (■). ’Ισχυρίζεται τις οσάκις υποστηρίζει αύτήν καί συναινεΐ εις την διατύ- 
πωσιν τής προσβολής, είτε διότι έξ ιδίας άντιλήψεως έδημιουργήθη ή πεποίθησις 
αύτώ, είτε έπειδή έκ θετικής πηγής έσχε την πληροφορίαν. Έ ξ άλλου ό τρόπος, 
καθ’ δν πραγματοποιείται ό ισχυρισμός είναι διάφορος. Ουτω δυνατόν να ύπάρξη 
ισχυρισμός, ού μόνον διά ρητής έκφράσεως, άλλα καί κατά τρόπον συγκεκαλυμμέ- 
νον (συμπερασματικόν), ύπό προϋποθέσεις δέ καί διά παραλείψεως. Καί ή άμφί- 
βολος εκφρασις «έφ’ δσον γνωρίζω» ή «ώς γνωρίζω», «δέν άναλαμβάνω την ευθύ
νην τής άκριβείας», δύναται κατά την έκτίμησιν τοϋ δικαστοϋ ν’ άποτελή ισχυρι
σμόν δυσφημηστικόν (“).

Δ ι ά δ ο σ ι ς δέ είναι ή περαιτέρω μετάδοσις τής παρ’ άλλου τίνος γενομέ- 
νης άνακοινώσεως. ’Ενώ δηλ. ισχυρισμός υπάρχει, δταν ύφίσταται καί συμμετοχή 
τις τοϋ δράστου εις τήν άπόδοσιν τοϋ δυσφημηστικοΰ γεγονότος, ή διάδοσις δέν άπο- 
τελεΐ, εΐμή μίαν άπλήν μετάδοσιν. Λέγων επί παραδείγματι «έτσι τό έμαθα καί τό 
λέγω, χωρίς δμως καί νά έχω εύθύνην περί τής άληθείας του» δέν ισχυρίζομαι, άλλά 
διαδίδω. Ή  τοιαύτη μετάδοσις κατά τά παρ’ ήμΐν δεκτά γενόμενα (οΰτω καί Α.11. 
75/1935) δυνατόν νά γίνη δημοσία ή μή, φανερώς ή κρυφίως, προφορικώς ή έγγρά- 
φως. ’Ακόμη δέ καί τό ήδη γνωστόν γεγονός δυνατόν ν’ άποτελέση άντικείμενον 
περαιτέρω διαδόσεως (*). Κατά τήν νομολογίαν τοϋ Γερμανικοϋ Άκυρωτικοΰ τό 
έγκλημα τελείται καί δταν τις διαδίδη μίαν φήμην, ώς φήμην, άκόμη δέ καί δταν 
τό διαδιδόμενον θεωρήται, ύπ’ αύτοϋ τούτου τοϋ διαδίδοντος, ώς εντελώς άπίθανον 
ή εκφράζεται περί αύτοϋ μία άπλή, έστω, άμφιβολία.Ούδεμία φρονοΰμεν, δύναται 
νά προκύψη άμφιβολία, δτι καί παρ’ήμΐν ή αύτή προσήκει λύσις, εις παρόμοιας περι
πτώσεις, ύπό τήν προϋπόθεσιν, δτι ό προς δν ή διάδοσις, ενισχύει τήν πίστιν του 
δσον άφορα τήν άλήθειαν τοϋ διαδιδομένου γεγονότος, διά τής ένεργείας τοϋ δρά
στου, διότι άλλως δέν υπάρχει καί διάδοσις.

Κατά ταϋτα επομένως ισχυρισμός δύναται ενίοτε νά ύπάρξη προς τον δυσφη- 
μούμενον καί μόνον, ένώ ή διάδοσις προϋποθέτει πάντοτε τήν ΰπαρξιν τρίτου προ
σώπου. Ώς δμως είναι διατετυπωμένη ή διάταξις τοϋ Κώδικος ήμών καί ό ισχυ
ρισμός πρέπει νά γίνεται ενώπιον τρίτου, διότι ισχυρισμός κατ’ ιδίαν (πρός τον καθ’ 
ού τό γεγονός δηλ.) γενόμενος συνιστα εις πάσαν περίπτωσιν έξύβρισιν καί ούχί 
δυσφήμησιν.

2. Ε ί δ ι - κ ώ τ ε ρ ο ν  π ε ρ ί  τ  ώ ν έ ν ν ο ι ώ ν « τ ρ ί τ ο ς »  κ α ί  «γ  ε- 
γ  ο ν ό ς».

Ό  ισχυρισμός δέον νά γίνη ενώπιον τρίτου. Ώ ς τρίτος νοείται παν πρόσωπον 
πλήν τοϋ δυσφημουμένου, δηλ. τοϋ προσβαλλομένου. Κατά τον Α.Π. (198/40) 
δυνατόν νά είναι δημοσία άρχή. Κατά τήν κρατούσαν γνώμην ή γνώσις δυνατόν νά 
περιήλθεν εις τον τρίτον καί κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων αύτοϋ, δπως επί 
παραδείγματι εις τον ταχυδρομικόν διανομέα, δστις καί άνέΥνωσε τό τηλεγράφημα 
ή επιστολικόν δελτάριον, δπερ άπευθύνεται εις τον καθ’ ού ή πρά.ξις τής δυσφημή- 
σεως. 'Ομοίως καί ό δικαστικός κλητήρ ό κοινοποιών δυσφημηστικόν δικόγραφον. 
’Εάν δμως ό παριστάμενος τρίτος δέν έχει συνείδησιν τής σημασίας τοϋ άποδιδο- 
μένου γεγονότος, ούδεμία δύναται νά χωρήση άμφιβολία δτι δέν ύφίσταται δυσφή- 
μησις, άλλ’ έξύβρισις.

’Ήδη προσδιοριστέον τήν έννοιαν τοϋ γεγονότος. Τό γεγονός είναι δρος (ter
minus ) τεχνικός. Είναι τι τό όποιον άνήκει εις τό παρόν ή τό παρελθόν, ούχί δέ 
καί εις τό μέλλον. Ουτω καί κατά τον ήμέτερον Α.ΙΙ. «κατά τήν γραμματικήν καί

(2) Ίδε Χωραφα, 'Ελληνικόν ΓΙοιν. Δίκαιον, Πανεπιστημιακή Διδασκαλία 1945 σελ. 78.
(3 ) ’Ίδε πλείανα έν Μπουροπούλω Νόμος, περί τύπου 1931 σελ. 66.
(4 ) ’Ίδε καί Παπαδατον, Ποιν. Χρονικά, Τόμ. Ε ', σελ. 210,
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νομικήν έννοιαν τοϋ δρου «γεγονός» νοείται περιστατικόν συμβάν ή συμβαΐνον,. 
καθ’ δν χρόνον τελείται ή πραξις, άναγόμενον τ.έ., εις τό παρελθόν ή τό παρόν».. 
'Γά γεγονότα διακρίνονται εις έξωτερικά καί έσωτερικά. Εξωτερικά είναι τά εις. 
τάς άνθρωπίνους αισθήσεις ύποπίπτοντα. Τουναντίον έσωτερικά τά έν τή συνει- 
δήσει περιεχόμενα. Οΰτω π.χ. δταν λέγω, δτι θέλω νά νυμφευθώ τήν Α καίτοι μή 
προτιθέμενος νά πράξω τοΰτο, έν τή περιπτώσει ταύτη ή πρόθεσίς του (έπιθυμία) 
αυτή είναι γεγονός έσωτερικόν, άτε μή ύποπίπτουσα εις τάς αισθήσεις ετέρου τινός, 
πλήν τοϋ σκοποϋντος δπως μή φανή συνεπής προς τήν ΰπόσχεσιν τήν οποίαν δίδει, 
δηλ. έμοΰ. Κατά τήν κρατούσαν γνώμην, έσωτερικά περιστατικά σχετιζόμενα προς, 
ώρισμένα έξωτερικά συμβάντα, δι’ ών έκεϊνα έξωτερικεύονται, είναι γεγονότα, ασχέ
τως αν δυσφημιστικά ή οΰ. Ά πλαϊ τουναντίον κρίσεις ή καί γνώμαι, τάς οποίας, 
έκφράζει τις, χωρίς δμως καί ν’ άναφέρη συγκεκριμένα γεγονότα δεν άποτελοΰν- 
δυσφήμησιν. Οΰτω ό χαρακτηρισμός τίνος ώς κλέπτου ή άπατεώνος ή κίναιδου ύπό- 
τήν έννοιαν δτι ό είρημένος είναι πρόσωπον ροπήν εχον προς τήν κλοπήν ή τήν άπά- 
την ή έμφανίζεται ώς θηλυπρεπής, άποτελεΐ, ούχί δυσφήμησιν, άλλ’ έξύβρισιν. Πε
ραιτέρω τό γεγονός πρέπει νά είναι κάπως ώρισμένον (*).Τοΰτο σημαίνει δτι άπαι- 
τεΐται εΐδικώτερος τις προσδιορισμός τοϋ έν λόγω γεγονότος. ’Ά ν επομένως τις. 
είπη, δτι ό άρτι άφιχθείςέξ ’Αμερικής, διήγεν έκεϊ βίον σπάταλον, διαπράττει έξύβρι- 
σιν. Ά λλ’ έκ τούτου δεν συνάγεται, δτι ό προσδιορισμός αυτός, όσον άφορα τον 
τόπον χρόνον καί περιστάσεις ΰφ’ άς έλαβε χώραν (Α.Π. 103/1940) τό γεγονός,, 
πρέπει νά είναι πλήρως καθωρισμένος. Εις τό άνωτέρω δθεν παράδειγμα ή πραξις 
τοϋ δράστου, τότε μεταβάλλει νομικόν χαρακτήρα καθισταμένη δυσφήμησις, δταν 
είπη δτι ό νεοαφιχθείς έξ ’Αμερικής, δεν είχε τόπον καί χρόνον, ούτε καί μέτρον- 
είς τάς σπατάλας, διότι καθημερινώς διεσκέδαζεν εις κακόφημα κέντρα κλπ. ή δτι. 
τά ΰπ’ αύτοΰ κατεχόμενα χρήματα απέκτησε διαρρήξας τελευταίως μίαν ’Αμερι
κανικήν Τράπεζαν, έστω καί άν δεν κατονομάζη ρητώς ταύτην.

Πάντως τό πότε πρόκειται περί γεγονότος ή έξυβριστικής τίνος έκδηλώσεως, 
γενικού τίνος δηλ. χαρακτηρισμού μή υποκειμένου εις τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 362 
είναι ζήτημα δλως πραγματικόν καί έκτιμητέον έκάστοτε ύπο τοϋ δικαστοϋ, μή δυ- 
νάμενον νά καθορισθή διά νομοθετικής έπεμβάσεως. ’Ανεξαρτήτως των άνωτέρω, 
δέον νά τονισθή δτι δεν είναι άπαραίτητον δπως τό γεγονός άποδίδηται εις αύτό τοΰτο 
τό δυσφημούμενον πρόσωπον ή άλλο μεθ’ ού συνδέεται τοΰτο. Διότι καί άν άποδί- 
δεται εις έτερον πρόσωπον, μεθ’ ού ό καθ’ ού ή πραξις, έχει συγγενικόν δεσμόν,, 
διαπράττεται τό έγκλημα έάν έκ τής τοιαύτης διαδόσεως ή μείωσις τής τιμής κα ί 
τής ύπολήψεως έπιδρα έμμέσως κατά τάς κρατούσας κοινωνικάς άντιλήψεις καί έπί. 
τήν ιδίαν αύτοΰ τιμήν (άγαθόν όνομα) ή ύπόληψιν (κοινωνικήν άξίαν). Ίσχυριζό- 
μενος δθεν ή διαδίδων, δτι ή χήρα άδελφή τοϋ Α διατηρεί έρωτικάς σχέσεις μετά, 
τρίτου, ή δτι τήν έν λόγω συνδέουν κοινοί έρώτικοί άγώνες μετά γυναικός γνωστής: 
διά τά τοιαΰτα τολμηρά έγχειρήματα της, πράττω καί κατά τοϋ Α τούτου δυσφή- 
μησιν.

3. Ή  β λ ά β η  τ ή ς  τ ι μ ή ς  ή ύ π ο λ ή ψ ε ω ς  ε τ έ ρ ο υ  δ ι ά  τ ο 5  
ι σ χ υ ρ ι σ μ ο ύ  ή τ ή ς  δ ι α δ ό σ ε ω ς .

Κατά τήν διατύπωσιν τοΰ νόμου τό γεγονός, δπερ διαδίδει τις, πρέπει νά είναι, 
τοιοΰτο, ώστε νά δύναται νά βλάψη τήν τιμήν ή τήν ύπόληψιν άλλου τινός (“) Ό  
νόμος δηλ. δεν άπαιτεΐ, δπως έκ τής συγκεκριμένης πράξεως προέλθη οπωσδήποτε:

(5 ) Ούχί απολύτως προσδιωρισμένον ώς συνέβαινε μέ τόν Ν. 5060 31.

(6) Εις τό σημεϊον τοΰτο ή διάταξις διαφέρει άπό τήν τοιαύτην περί έξυβρίσεως έν ή  
γίνεται λόγος περί τιμής καί μόνον.
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καί βλάβη εις τον δυσφημούμενον, άλλ’ άρκεΐται εις τήν in abstracto βλάβην, εις 
τό γεγονός δηλ. ότι αότη άντικειμενικώς ήδύνατο νά βλάψη τήν τιμήν ή τήν ύπόλη- 
ψιν ετέρου, έστω δηλ. καί αν έν τή συγκεκριμένη περιπτώσει οΰδεμία μείωσις τής 
τιμής ή τής άξιοπρεπείας τοϋ καθ’ ου αΰτη έκ τής διαδόσεως ή του ισχυρισμού, έ- 
πήλθε. Οΰτω καί κατά τον Α.Π. (537/31) «πέραν τούτου δεν απαιτείται άκόμη 
όπως έπιφέρη βλάβην εις τήν τιμήν ή τήν ύπόληψιν του προσώπου».

III. 'Ο δόλος ώς απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ έγκλή- 
ματος. Ά μέλειμ .

’Απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ έγκλήματος είναι ό δόλος, ήτοι 
ή γνώσις τοϋ δράστου, ότι τό γεγονός, τό όποιον ούτος ισχυρίζεται ή διαδίδει είναι 
ικανόν νά βλάψη τήν τιμήν ή τήν ύπόληψιν τοϋ καθ’ ου ταϋτα καί ή βούλησις ή άπο- 
δοχή, όπως διαδώση τοϋτο εις άλλον. Τό τελευταϊον τοΰτο στοιχεΐον ελλείπει όταν 
ό δράστης γνωρίζη ότι τό γεγονός είναι ψευδές. Έν τη περιπτώσει ταύτη ή πράξις 
μεταβάλλει νομικόν χαρακτήρα, καθίσταται δηλ. συκοφαντική καί ούχί άπλή δυσφή- 
μησις. ’Ελλείπει επίσης όταν ό δράστης νομίζη, ότι τό περί ού ό λόγος γεγονός είναι 
γνωστόν εις τόν, προς όν ή άνακοίνωσις, έστω καί ώς άπλή φήμη. Άντιθέτως εις 
τον δόλον τοϋ δράστου άνήκει ού μόνον ή άμφιβολία, περί τής άληθείας αύτοϋ άλλά 
καί ή άγνοια, ή πίστις δηλ. αύτοϋ ότι τό όπερ μεταδίδει είναι όντως άληθές. Άρα. 
καί όταν ούδεμία άμφιβολία μοΰ άπομένει, ότι ή Α διατηρεί έρωτικάς σχέσεις (πράγ
μα άντικειμενικώς άληθές) άνακοινώ δέ τοϋτο εις τούς φίλους μου πράττω απλήν, 
δυσφήμησιν εις βάρος τής τελευταίας ταύτης, ήτοι τής Α. Τέλος παρατηρητέον,. 
οτι δυσφήμησις έξ άμελείας δεν είναι νοητή κατά νόμον. ’Άρα, προβαίνων εις άνα- 
κοίνωσιν γεγονότος, δυναμένου νά βλάψη τήν τιμήν κλπ. έτέρου, άγνοών όμως καί. 
τάς συνέπειας τής έκδηλώσεώς μου ταύτης δεν διαπράττω έξύβρισιν.

ΙΥ. ‘Η υπό τοϋ νόμου προβλεπομένη ποινή.
'Η άπλή δυσφήμησις τιμωρείται κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τοϋ νόμου, διά 

φυλακίσεως μέχρι δύο έτών ή διά χρηματικής ποινής. Αότη δύναται νά έπιβληθή 
καί σύν τή ποινή τής φυλακίσεως. 'Η έννοια τής τελευταίας ταύτης διατάξεως είναι, 
ή ιδία προς τήν τοιαύτην τοϋ άρθρου 361 § 1 έδ. β' περί έξυβρίσεως, περί ής έγέ- 
νετο λόγος άνωτέρου καί δή έν τή σελίδι 2664 τοϋ παρόντος. Κατά συνέπειαν οίαδή- 
ποτε έν προκειμένω έπί τοϋ θέματος συζήτησις παρέλκει. ’Ενίοτε αίρεται ό άδικος 
τής πράξεως χαρακτήρ, τό δέ έγκλημα διώκεται κατ’ έγκλησιν. Άλλά, περί όλων 
τούτων θά όμιλήσωμεν εις τό τέλος τής άναπτύξεως τής μελέτης μας.

Υ . Πότε καί ύπό ποιας προϋποθέσεις έπιτρέπεται ή άπόδειξις τής 
άληθείας τοϋ γεγονότος δπερ ισχυρίζεται ή διαδίδει τ ις .

Περί τοϋ ζητήματος τής άποδείξεως τής άληθείας τοϋ γεγονότος, όπερ ισχυ
ρίζεται ή διαδίδει ό δράστης ό νόμος όμιλεΐ διά τοϋ άρθρου 366 αύτοϋ. Κατά τήν 
§1 τούτου «Έ άν τό έν άρθρω 362 γεγονός είναι άληθές, ή πράξις μένει άτιμώρητος. 
'Η άπόδειξις όμως τής άληθείας αύτοϋ άπαγορεύεται, οσάκις τοΰτο άφορά άπο- 
κλειστικώς εις σχέσεις τοϋ οίκογενειακοϋ ή ίδιωτικοϋ βίου, μή θιγούσας τό δημό
σιον συμφέρον καί ό ισχυρισμός ή ή διάδοσις έγένετο κακοβούλως». Διά τής διατά- 
ξεώς του ταύτης ό νόμος δίδει άπάντησιν εις τό έρώτημα, άν καί πότε έπιτρέπεται 
ή άπόδειξις τής άληθείας, τοϋ όπερ άνακοινοΐ τις γεγονότος, μέ άποτέλεσμα τήν 
άπαλλαγήν αύτοϋ άπό τής έπί δυσφημήσει ευθύνης. Τό ζήτημα είναι λεπτότατον 
καί ένέχει γενικωτέραν σημασίαν, δι’ ό καί ή θεωρητική τούτου έξέτασις καθίστα
ται έν προκειμένω έπιβεβλημένη. Εΐδικώτερον τονίζομεν, ότι εις τάς διαφόρους νο- 
νοθεσίας, δύο ύφίστανται άντίθετοι κατευθύνσεις. Κατά τήν μίαν έξ αυτών ή άπό- 
δειξις έπιτρέπεται, ένώ κατά τήν άλλην δέον, όπως αότη άπαγορεύεται. Δείκνυται. 
οθεν έκ'τούτου, ότι αύται έμφανίζονται έχθρικαί, οότως είπεΐν, ή μία προς τήν άλλην.



2706 Δημητρίου Ντζιώρα

Άλλ" ό κανών άνατρέπεται, άν ληφθοϋν ύπ’ οψιν αί έκατέρωθεν εξαιρέσεις. ' Η πρώτη 
νομοθετική κατεύθυνσις, καθ’ ήν κατά κανόνα άπαγορεύεται ή άπόδειξις τής άλη- 
θείας, ό δέ δράστης έστω καί άν ό ισχυρισμός του (ή ή διάδοσις) είναι άληθής, δέον 
όπως μή άπαλλάσσηται τής επί δυσφημήσει εύθύνης, στηρίζεται εις τήν ιδέαν, ότι 
τό άτομον χρήζει ιδιαιτέρας προστασίας έστω καί άν ποτέ, έπραξε πράξιν εναντίον 
τοϋ κοινωνικού συνόλου στρεφομένην, άσχέτως του άν αυτή είναι άξιόποινος ή μή. 
Τό τελευταϊον τοϋτο έχει βεβαίως πολλάκις καί τάς απαντήσεις του. Αύται όμως 
ικανοποιούνται, περιπτώσεως συντρεχούσης, διά τής προσαγωγής του υπαιτίου 
ενώπιον τής δικαιοσύνης. Πέραν τούτου πάσα ένόχλησις τοϋ άτόμου είναι άπαρά- 
δεκτος. Ή  άποψις αυτή επικρατεί εις τά δίκαια των Άγγλοσαξωνικών χωρών, 
εμφανίζεται δέ, δλως περιέργως, καί εις τον Φασιστικόν Ιταλικόν Κώδικα τοϋ 1930.

'Η άντίθετος έτέρα νομοθετική κατεύθυνσις, καθ’ ήν κατά κανόνα, δέον νά 
έπιτρέπηται ή άπόδειξις τής άληθείας, ήτις καί έπιφέρει τήν άπαλλαγήν τοϋ δράστου 
άπό πάσης ποινής, στηρίζεται εις τήν άντίληψιν, κατά τήν οποίαν, πας τις δέον νά 
κρίνεται άναλόγως τής άξίας των έπιδόσεών του, έπιτρεπομένου τοϋ επί άληθών 
γεγονότων βασιζομένου ελέγχου, έστω καί άν οΰτω θίγεται ή τιμή αύτοΰ. Τό Ποιν. 
Δίκαιον άποσκοπεΐ εις τήν προστασίαν τής όλότητος, έκάστη δέ έπί μέρους όλότης 
στηρίζεται έπί τής τιμής των μελών της. Πρέπει όθεν αυτή νά έχη τήν δυνατότητα 
νά άποχωρίζη τούς μειονεκτικούς. 'Ο μειονεκτών μεταξύ τών άλλων, εις ούδέν άδί- 
κως ζημιοΰται, άν άπολέση τήν τιμήν, τήν οποίαν δεν έχει. ’Έστω καί άν καταστραφή 
ή φαινομενική τούτου τιμή, πάντως δέον νά λέγεται, έν παντί, ή άλήθεια. Οΰτω τό 
σύστημα τοϋ Γερμανικού καί άλλων τινών δικαίων.

Έ κ πρώτης όψεως ή άντίθεσις είναι άπόλυτος. Έξέτασις όμως τής κατ’ ιδίαν 
εφαρμογής των, μάς οδηγεί εις τήν διαπίστωσιν, ότι λόγω τών έκατέρωθεν εξαιρέ
σεων, ή μεταξύ τούτων διαφορά δέν είναι σημαντική.

'Η συνηθεστέρα έξαίρεσις είναι ή άφορώσα τον οικογενειακόν καί ιδιωτικόν 
βίον. Λέγομεν δέ. ή συνηθεστέρα, διότι νομοθεσίαι τινές βαίνουν έτι περαιτέρω. 
Οΰτω κατά τήν Ordonnance τής 6-5-44, άπαγορεύεται ή άπόδειξις τής άληθείας 
καί έπί γεγονότων λαβόντων χώραν προ 10 καί πλέον έτών, άφ’ ής ταϋτα άνακοι- 
νοϋνται, ώς έπίσης καί έπί έκείνων, άτινα άποτελοΰν έγκλήματα άμνηστευθέντα 
ή παραγεγραμμένα κλπ. ’Επίσης ούδέποτε έπιτρέπεται ή άπόδειξις τής άληθείας 
γεγονότων άφορώντων τήν τιμήν τοϋ άρχηγοϋ τοϋ Κράτους καί τών αρχηγών ξένων 
Κρατών ή διπλωματικών αντιπροσώπων καί τοϋτο διά λόγους πολιτικής σκοπιμό- 
τητος.

Καί κατά τον νέον ήμών Κώδικα ή άπόδειξις τής άληθείας δέν έπιτρέπεται, 
όταν τό γεγονός άφορά άποκλειστικώς εις σχέσεις τοϋ οικογενειακού ή ιδιωτικού 
βίου καί ό ισχυρισμός ή ή διάδοσις έγένετο κακοβούλως (7)

Καί όρθώς, διότι τό νά φέρη τις εις τήν δημοσιότητα τον οικογενειακόν ή 
ιδιωτικόν βίον έτέρου, έκεΐ οπού κανέν άπολύτως κοινόν συμφέρον δέν έπιβάλλει 
τήν πράξιν, είναι ένέργειαι,αί όποΐαι δέν είναι ορθόν καί κοινωνικόν νά άμνηστεύωνται 
διά τής άποδείξεως τής άληθείας, λαμβανομένου ύπ’ οψιν άλλως τε, ότι ούδέν άπο- 
λυτως όφελος τοϋ κοινωνικού συνόλου υπαγορεύει τοϋτο. Πλήν ή άκρα έφαρμογη 
τής περιπτώσεως ταύτης οδηγεί ένίοτε εις ύπερβολάς, καθ’ ό άντίθετος προς τήν 
κοινωνικήν πραγματικότητα. Διότι ναι μέν δέν είναι ορθόν νά όμιλή τις περί τοϋ 
ιδιωτικού ή οικογενειακού βίου τών άλλων. Έν τοιαύτη όμως περιπτώσει, έλάχι- 
στοι θά ήσαν έκεΐνοι, οίτινες δέν θά ύπέπιπτον εις τό έκγκλημα, άφοϋ κατά μίαν 
άναμφισβήτητον πραγματικότητα, οί πάντες άσχολοϋνται μέ συζητήσεις άφορώ- 
σας τούς άλλους. Δι’ ό καί ό νομοθέτης έθεσεν έν προκειμένω εν οριον. ’Απαιτεί

(7) Κατά τον Ν 5060)31 άπητεΐτο ή δημοσία γενομένη διάδοσις ή ισχυρισμός.
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■ δηλ. ισχυρισμόν ή διάδοσιν κ α κ ο β ο ύ λ ω ς  γενόμενα. Ούτω πως λοιπόν ό νο- 
μοθέτης δεν έδημιούργησεν άνεφάρμοστον έν προκειμένω διάταξιν, διά τοϋ σαφοϋς 
αύτοϋ διαχωρισμού μεταξύ άξιοποίνων καί μή τοιούτων πράξεων. Άντιθέτως ή 
άπόδειξις της άληθείας επί γεγονότων λαβόντων χώραν προ 10 καί-πλέον ετών όπως 
επίσης καί έν αΐς περιπτώσεσι ή ποινική άξίωσις άπεσβέσθη δι’ άλλον τι να λόγον 
(άμνηστείαν, έμπρακτον μετάνοιαν), επιτρέπεται άπεριορίστως παρ’ ήμϊν ύπό τό 
Κράτος τοϋ νέου Κωδικός, τοϋ νόμου μή καθιεροϋντος έν προκειμένω έξαίρεσιν. 
Τέλος, κατά ρητήν έπιταγήν τοϋ νόμου (άρθρον 153 § 3 έδ. τελευταίου) εις περι
πτώσεις προσβολής κατά ξένου Κράτους καί τοϋ Άρχηγοϋ αύτοϋ, ή άπόδειξις τής 
άληθείας δεν έπιτρέπεται.

'Ο νόμος καί ετέρους τινάς περιορισμούς καθιεροΐ, όσον αφόρα τήν διάδοσιν 
ή ισχυρισμόν δυσφημηστικών γεγονότων άληθών. Περί τούτων όμως θά γίνη λό
γος εις τό τέλος τής μελέτης, διότι αί έξαιρέσεις άναφέρονται ταυτοχρόνως καί 
εις τήν συκοφαντικήν δυσφήμησιν. (Συνεχίζεται).

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
(Έγράφη άπό τον ’Εθνικό ποιητή τής Βουλγαρίας Άρκούδωφ, στον Λ', πα
γκόσμιο πόλεμο καί άνεκοινώθη στή Βουλή των Ελλήνων απ’ τον αείμνηστο 
Τ. ΓΙο>π στις 9/10/1917).

«Πριν τό άστρο τής ημέρας σηκωθή έπτά όργιες στον ουρανό, πρέπει ή 
» λίμη τοϋ αΐματος, πού θά χύση τό Βουλγαρικό σπαθί, νά έχη ξεπεράσει τις έ- 
» πτά οργιές.

«Βλέπεις αυτό τό σκυφτό γεροντάκι πού σέρνει τ ’ άθλια γεράματά του 
» καί ζητά νά ξεγελάση τό θάνατο μέτήν πολεμική σου ορμή; Θρυμμάτισέ το 
» κάτω άπό τά πόδια σου, βγάλ’ του με τό πηρούνι τά θαμπά του μάτια, 
» πού δέν είναι άξιρι νά θαυμάσουν τό μεγαλείο τής Βουλγαρίας καί βάλ’ το 
» νά φάη, γιατί έχει τρεις μέρες νηστικό καί διψασμένο. Τί προσμένεις νεαρέ 
» Βούλγαρε; ’Εμπρός πάντα έμπρός.

«Τό χαλί πού κάμνουν τά βελουδένια σώματα των γυναικών κάί τών 
» παιδιών, είναι μαλακώτερο άπ’ τή χλόη τ ’ ’Απρίλη. Χόρτασε πρώτα τή 
» δροσιά τους, κ ι’ όταν εύφρανθής άπ’ τον καρπό τής νειότης τό ζουμερό 
» κ ι’ είσαι γεμάτος ήδονή καί ήρωΐσμό, τότε κομμάτιασέ τα τά σώματα καί 
» πέρνα άπό πάνω τους σάν νάτανε χαλί βασιλικό. "Ας πατήση τό πέταλο 
» τοϋ άλογου σου πάνω στά στήθη τών γυναικών, γιά νά. στερέψη τό γάλα 
» πού δίνει ζωή στούς έχθρούς μας.

«Τί προσμένεις νειότη Βουλγαρική;’Εμπρός πάντα έμπρός. Παιδί τοϋ 
» Τυφώνα, τον πατέρα σου μιμήσου. ’Απ’ όπου περάσης, πέτρα έπάνω σέ πέ- 
» τρα νά μή μείνη, παιδί νά μή χαρή τό μαστό τής μάννας του, γέρος νά μήν 
» άκουμπήση στον ώμο τοϋ «έγγονιοΰ του. Ρίξε τά κεφάλια τους στούς πεινα- 
» σμένους σκύλους, πού τή νύχτα μυρίζονται πώς πλησιάζεις καί ρίξε τις ψυ- 
» χές τους στά Τάρταρα, έκεΐ πού ανοίγεται άβυσσος, ή απέραντη έτοιμη νά 
» καταπιή κάθε ψυχή πού δέν άξίζει νά σηκώση τά μάτια της στο φώς τοϋ 
» Βουλγαρικού ήλιου. Πριν σηκωθή ή μέρα τοϋ θεοΰ νά μήν άπομείνουν στά 
» έρείπια έπάνω, πού τό χέρι σου θάχη σκορπίσει, παρά μόνο σκελετοί καί 
» άνθρώπινα κουρέλια καί ν ’ άνεβαίνη στον ουρανό ή κνίσα άπό τήν καιόμενη 
» άνθρώπινη σάρκα, ή κνίσα ή άγαπημένη στούς Θεούς τοϋ Βουλγαρικού 
» Όλύμπου.

« ’Εμπρός νέοι τής Βουλγαρίας. ’Εμπρός πάντα έμπρός».



ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ
‘Υπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά στυν. Δ/ντοΰ Α'.

Την Τρίτη στις 14 Δεκεμβρίου 1954 καί κατά τις έπτά ή ώρα τό άπόγευμα 
έγινε μια θρασυτάτη ληστεία, στο κατάστημα γραβατών τής χήρας Χρ. Μπιτζάνη 
πού βρίσκεται στήν οδόν Έρμου 60 β. ·

'Ο δρόμος αυτός είναι ό έμπορικώτερος καί ό πιο πολυσύχναστος δρόμος των 
’Αθηνών, κατά την ώρα αυτή πού έγινε ή ληστεία.

Γι’ αύτό άκριβώς τό έγκλημα τούτο αναστάτωσε οχι μόνο την ’Αστυνομία 
άλλά καί τούς καταστηματάρχας των ’Αθηνών, γιατί τέτοια εγκλήματα είναι σπά
νια, γιά νά μή πούμε άγνωστα στήν Ελληνική Πρωτεύουσα.

Ά λλ’ ας δούμε πώς έγινε ή ληστεία αύτή καί πώς ή ’Αστυνομία κατώρθωσε 
μέσα σέ λίγες μέρες νά παραδώση στη δικαιοσύνη τον άγνωστο δράστη καί νά ίκα- 
νοποιήση έτσι τό αίσθημα τής άσφαλείας τών εμπόρων τού κεντρικού αύτοϋ το- 
μέως τών ’Αθηνών.

Στις 7 τό άπόγευμα, τό έμπορικό τής χήρας Μπιτζάν,η, έκλεισε όπως ολα τά 
καταστήματα καί άποχώρησαν οί ύπάλληλοι κατεβάζοντας τό ρολό τής πόρτας, οχ ι. 
τελείως όμως, γιατί έμεινε μέσα ό λογιστής Εύάγγελος Σπυράκης έτών 48, γιά νά 
τακτοποιήση ώρισμένους λογαριασμούς.

’Έξω άρχισε νά βρέχη καί κατά τις έπτάμιση ή ώρα ένας άγνωστος πέρασε 
κάτω άπό τό μισάνοιχτο ρολό, χωρίς νά τον άντιληφθή ό λογιστής, καί προχώρησε 
μέσα προς τό μέρος πού ήταν τό λογιστήριο.

Τότε ό Σπυράκης τον άντελήφθη. καί χωρίς νά διακόψη τή δουλειά του τον 
ρώτησε:

:—Τί συμβαίνει; Τί θέλετε;
—Θέλω τον κ. Μπιτζάνη, ήταν ή άπάντηση τού άγνώστου.
—Πώς; τόν κ. Μπιτζάνη; Μά ό κ. Μπιτζάνης έχει πεθάνει!
—Καί ποιος τό έχει τώρα τό μαγαζί σάς παρακαλώ;
—'Η χήρα.
—-Είναι έδώ τώρα;
—’Όχι. ’Έχει φύγει. Θά τήν βρήτε αύριο τό πρωί.

—Τί τήν θέλετε; Μήπως μπορώ νά σάς εξυπηρετήσω έγώ;
:—Έρχομαι άπό τή Λάρισσα καί θέλω νά πάρω μερικές γραβάτες γιά τό μα

γαζί μου, πού έχω έκεϊ.
—Σ’ αύτό δεν μπορώ δυστυχώς νά σάς φανώ χρήσιμος. Θά έχετε λοιπόν τήν 

καλωσύνη νά περάσετε αύριο τό πρωί.
—Ξέρετε, τό πρωί θά φύγω καί δεν ξέρω αν θά προλάβω.
—Δυστυχώς δεν μπορεί νά γίνη τίποτα γιατί έφυγαν δλοι οί ύπάλληλοι.

’Ά ν ερχόσαστε 10 λεπτά ένωρίτερα θά μπορούσαν νά σάς εξυπηρετήσουν τά παιδιά. 
Τώρα όμως δεν γίνεται τίποτα. Θά περάσετε αύριο, προσέθεσε ό Σπυράκης συνεχί
ζοντας τόν έλεγχο τών βιβλίων.

Ό  άγνωστος μετά τήν άπάντηση αύτή δέν έφυγε δπως ήταν φυσικό. Αύτό · 
έξένισε τό Σπυράκη, ό όποιος σήκωσε τό κεφάλι του λέγοντας.

—Θέλετε, τίποτε άλλο;
’Αλλά δέν πρόλαβε νά τελείωση τήν φράση του, άπό τόν τρόμο πού τόν κατέ

λαβε δταν είδε δτι ό άγνωστος είχε βγάλει άπό μιά δερμάτινη τσάντα πού κρατούσε 
ένα πιστόλι καί έστρεφε τήν κάνη του προς τό μέρος του.

—Πού είναι τά λεπτά, τού μαγαζιού; Πού τά έχει ή κυρά;... Πώς τήν είπες;;
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Ό  Σπυράκης δμως κατείχετο ακόμη άπό τέτοιο τρόμο, ώστε τοϋ ήταν αδύ
νατο άκόμη νά βγάλη άπό τό στόμα του έστω καί μία λέξη.

Ό  άγνωστος τον πλησίασε τότε καί πιάνοντάς τον άπό τό μπράτσο τον κού
νησε λέγοντάς του :

—Έ , ξύπνα. Τί έ'παθες; Σοϋ κόπηκε ή λαλιά; Μή φοβάσαι καί δεν πρόκειται 
νά πάθης τίποτα, άρκεϊ μόνο νά μοΰ πής που είναι τά λεφτά. Ταυτοχρόνως ό άγνω
στος στήριξε την κάνη του περιστρόφου του στον κρόταφο τοϋ άτυχους Σπυράκη, 
τοϋ οποίου ή ταραχή έγίνετο άκόμη μεγαλύτερη. Πρό τοϋ κινδύνου όμως νά δολο- 
φονηθή άπό τον κακοποιό αύτό—γιατί έ'τσι έπίστευε, όπως άργότερα έξέθεσε στην 
κατάθεσή του—κατώρθωσε νά ψελλίση ότι δεν ήξερε ποϋ είναι τά χρήματα.

Ό  άγνωστος δμως δεν έπείθετο, έ'ξω φρένων δέ γιά τή στάση τοϋ λογιστοϋ 
έ'πιασε τό περίστροφό του άπό τήν κάνη καί κατέφερε κατά τής κεφαλής τοϋ Σπυ
ράκη ισχυρό κτύπημα. Αυτός έχασε προς στιγμήν τις αισθήσεις του. Έπωφελη- 
θείς τούτου ό κακοποιός έσπευσε προς τήν είσοδο τοϋ καταστήματος καί κατέβασε 
τελείως τά ρολά, ώστε νά μή είναι δυνατό νά γίνη άντιληπτός άπό διαβάτες ή καί
αστυνομικούς.

Ό  άγνωστος δμως παρ’ δ,τι ή βροχή έξυπηρέτει τά σχέδιά του, έθεώρησε κα
λό νά πάρη τά μέτρα του γιά ν’ άποκλείση κάθε περιπλοκή. Κατέβασε λοιπόν τά 
ρολά, δπως άναφέραμε, καί κατόπιν, έγύρισε στό θύμα του, τό όποιον είχε άρχίσει 
νά συνέρχεται. Μόλις συνήλθε τοΰτο τελείως, ό κακοποιός κρατώντας τώρα στά χέ
ρια του ένα στιλέτο τον έπλησίασε καί τοϋ είπε :

—Τί λές; ’Έβαλες μυαλό ή είσαι πάντα ό ίδιος; Λέγε γιά νά ξέρω.

—Δέ μιλάς; Αύτό δμως δεν σέ σώζει. Μίλα γιατί θά σέ σφάξω σάν τραγί. 
Πές, ποϋ είναι τά κλειδιά;

—Δεν ξέρω σάς είπα. Έάν τό ήξερα θά σάς τό έλεγα. Γιατί δεν μέ πιστεύετε; 
Σάς λέω τήν άλήθεια.

Ό  άγνωστος πρό τής επιμονής του έφάνη ότι έπείσθη, χωρίς δέ νά είπη άλλη 
λέξη άνοιξε τή δερμάτινη τσάντα του καί ύπό τά δμματα τοϋ έντρομου Σπυράκη 
έβγαλε ένα μαντήλι κεφαλής καί μέ αύτό τον έφίμωσε. Κατόπιν υπό τήν άπειλή τοϋ 
στιλέτου τοϋ οποίου τήν αιχμή είχε στηρίξει στο λαιμό του, τον ΰπεχρέωνε νά μείνη 
άκίνητος. Ακολούθως τον έψαξε, δέν ευρε δμως στη  τσέπη του παρά μόνον 300 
δραχμές, τήν ταυτότητά του καί διάφορα χαρτιά άνευ άξίας. Χωρίς νά χάση τον 
καιρό του, τά πήρε καί κατόπιν στραφείς προς τό Σπυράκη τοϋ είπε :

—Ποϋ είναι τά κλειδιά; Δέν τά βρήκα επάνω σου. Μήπως τά έχεις στο γρα
φείο σου;

—’Όχι δέν τά έχω σάς είπα, γιατί δέν μοΰ χρειάζονται. Τά παίρνει πάντα ή 
κυρία Μπιτζάνη.

Ό  άγνωστος, μέ καταπληκτική ψυχραιμία άνοιξε τήν τσάντα, έβγαλε άπό αυτή 
ένα λεπτό σχοινί, καί μ’ αύτό έδεσε τά χέρια τρΰ Σπυράκη. ’Ακολούθως τον υπο
χρέωσε νά καθήση στό δάπεδο τοϋ γραφείου του καί κατόπιν νά ξαπλωθή. "Οταν 
συνεμορφώθη, έσκυψε καί τοϋ έδεσε μέ σχοινί καί τά πόδια. Μετά τήν πράξη του 
αύτη ήρεύνησε τά συρτάρια τοϋ γραφείου του, χωρίς δμως καί πάλι νά βρή τά 
κλειδιά τοϋ χρηματοκιβωτίου.

—Δέν μπορώ νά βρώ τίποτα, παρετήρησε στραφείς προς τον Σπυράκη, ό 
όποιος παρακολουθούσε τάς κινήσεις τοϋ κακοποιού. Ποϋ στό διάβολο τά έχεις 
τέλος πάντων, αύτά τά κλειδιά, δέν θά πής; προσέθεσε.

Έν συνεχεία ήρεύνησε καί διάφορα άλλα σημεία όπου ήταν δυνατό νά υπήρ
χαν τά κλειδιά κατά τήν γνώμη του καί πάλιν δμως χωρίς άποτέλεσμα. Τότε στρα
φείς προς τό Σπυράκη τοϋ είπε :
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—Είσαι στραβοκέφαλος. Δεν σέ πειράζω όμως γιατί λυπάμαι τά παιδιά σου. 
Τώρα θά φύγω. Μή κουνηθής άπό κεΐ πού είσαι γιατί θά σέ κομματιάσω. Μετά τά 
λόγια αύτά προχώρησε προς την έξοδο. Σήκωσε το ρολό καί έφυγε ένώ ή βροχή 
συνεχίζετο.

'Ο Σπυράκης μόλις συνήλθε άπό τον τρόμο έπεχείρησε νά σπάση τά δεσμά 
του, πράγμα τό όποιο καί επέτυχε χωρίς μεγάλο κόπο καί τούτο γιατί τό σχοινί ήταν 
εξαιρετικά λεπτό. Κατόπιν άπηλλάγη καί τού φιμώτρου. Ελεύθερος πιά έσκέφθη 
νά τηλεφωνήση στο Α' ’Αστυνομικόν Τμήμα. Κατείχετο όμως άκόμη άπό τέτοιο 
τρόμο, ώστε φοβήθη μή τυχόν ό κακοποιός βρίσκεται έξω τού καταστήματος έτοι
μος νά τον σκοτώση εάν ειδοποιούσε τήν ’Αστυνομία. Γι’ αύτό έκλεισε τήν πόρτα τού 
καταστήματος καί κατόπιν έτηλεφώνησε στο Α' Τμήμα.

Ό  ’Αξιωματικός τής Υπηρεσίας, πού πήρε τό τηλεφώνημα ειδοποίησε
άμέσως τον προϊστάμενο του, ό όποιος καί 
έσπευσε επί τόπου μέ δύναμη άστυφυλάκων. 

—Ποιος είναι;
—’Αστυνομία, σάς είπαμε. ’Ανοιχτέ.
Μέ κάποιο φόβο πάντα στήν ψυχή, γιατί 

δέν ξεχνούσε τήν άπειλή τού κακοποιού, 
άνοιξε καί σήκωσε τά ρολά, εύρέθη δέ τότε 
προς μεγάλη του άνακούφιση προ των άστυ- 
νομικών.

—Τί συνέβη; ρώτησε ό κ. Άστυνόμρς. 
—Μέ λήστεψαν. Λίγο ήθελαν νά μέ 

σκοτώσουν. Γλύτωσα άπό βέβαιο θάνατο, 
δέν ξέρω καί εγώ πώς.

’Αμέσως είδοποιήθη ή Γενική ’Ασφά
λεια πού άνέλαβε τήν έξιχνίαση τής λη
στείας.

Τά χαρακτηριστικά τού δράστου όπως 
τά έδωσε ό παθών ήταν τά εξής: «'Ηλικία 
25—30 ετών. ’Ανάστημα υψηλόν. Μελαχροι- 
νός, μέ μουστάκι έπίμηκες, ψαλιδισμένο. 
Φορούσε ρεμπούπλικα βελουτέ, χρώματος 
μπέζ, καπαρντίνα χρώματος γκρι μπέζ, 
τύπου στρατιωτικού, χωρίς έπωμίδες, παπού
τσια μέ σόλες κρέπ, παντελόνι χρώματος 
καφέ μέ ρίγες. ’Επίσης σέ ένα άπό τά μά
γουλά του, κοντά στο στόμα, είχε λευκοπλά

στη κολλημένο σέ σταυρό σάν νά κάλυπτε κάποια πληγή ή ούλή».
'Η 'Τποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών πήρε όλα τά μέτρα, τεχ

νικά καί επιστημονικά, πού έπεβάλοντο γιά τήν έξεχνίαση τού έγκλήματος αύτού.
Τά μέτρα αύτά γιά τά όποια διετέθη ολόκληρη ή δύναμη τής Γενικής ’Ασφα

λείας καί γιά τά όποια έκινητοποιήθησαν καί άλλες 'Υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας καί 
τής Χωροφυλακής καί τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων, είναι τά ακόλουθα :

α) ’Άρχισαν άμέσως έρευνες στά σημεία εξόδου τής Πόλεως καί στά άστικά 
καί υπεραστικά μέσα συγκοινωνίας.

β) Έγκατεστάθησαν σέ κεντρικά σημεία τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς 
αστυνομικοί παρακολουθοΰντες τούς διαβάτες πού περνούσαν άπό τά σημεία αύτά.

γ ) ’Άλλες ομάδες άστυνομικών έκαναν άναζητήσεις καί έρευνες σέ διάφορα 
κέντρα διασκεδάσεως, καφενεία, οίκους ανοχής κλπ.

Ό  δράστης τής ληστείας 
Έττταμηνιτάκης.
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δ) Ειδικοί άστυνομικοί εξακρίβωσαν ταχύτατα άπο πού είχε άγορασθή ή 
βελουτέ ρεμπούπλικα, πού φορούσε ό δράστης, καί έτσι προσεκομίσθη στο κατά
στημα τής Γενικής ’Ασφαλείας όμοια προς έπίδειξιν στούς άστυνομικούς.

ε) ’Εζητήθη άπο το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Δ/νσιν Φυλακών) να γνωστο- 
ποιηθή άν άπεφυλακίσθη κατάδικος πού να εΐχεν ούλή στο πρόσωπο, στο σημείο 
άκριβώς όπου ό άγνωστος δράστης είχε τοποθετήσει τον λευκοπλάστη, καί

στ) ’Άρχισε συστηματικά νά γίνεται ειδική έρευνα καί στα διάφορα ξενο
δοχεία ύπνου.

Τα μέτρα αύτά διήρκεσαν μέχρι τις 18Δεκεμβρίου 1954, οπότε ό άστυφύλακας 
πού έκανε παρακολούθηση στά Χαυτεϊα, έφερε στή Γενική ’Ασφάλεια άτομο πού 
είχε τα χαρακτηριστικά τού δράστου. Το άτομο αύτο άνέφερε ότι ένα άλλο άτομο μέ 
τά χαρακτηριστικά του δράστου σύχναζε σ’ ένα καφενείο τής πλατείας Λαυρίου καί 
είχε σχέσεις μέ τρίτο άτομο άγνώστου επωνύμου πού κατήγετο άπο την Αίγυπτο. 

Έ τσ ι ένετοπίσθησαν οί άναζητήσεις στά κέντρα τής πλατείας 'Ομονοίας καί

Πειστήρια εύρεθέντα είς χεϊρας τοΟ δράστου.

τής πλατείας Λαυρίου καί την ίδια μέρα εξακριβώθηκαν τά στοιχεία των ύποπτων 
αυτών τύπων.

'Ο ένας πού κατήγετο άπο την Αίγυπτο, έλέγετο Ίωαννίδης καί ό άλλος πού 
είχε καταγωγή τήν Κρήτη ήταν πρώην ενωμοτάρχης.

Καί οί δυό τους, κατά τις πληροφορίες των άνθρώπεον μέ τούς οποίους έκαναν 
παρέα, έμεναν στά ξενοδοχεία πού βρίσκονταν εκεί κοντά.

’Έτσι μέ έρευνες πού έγιναν στά ξενοδοχεία γύρω άπο τις· πλατείες 'Ομο
νοίας, Κάνιγγος καί Λαυρίου, έξακριβώθηκαν τά στοιχεία καί του τέως ενωμο
τάρχου πού έλέγετο Έπταμηνιτάκης, είχε έρθη δέ άπο τήν Κομοτινή καί είχε μεί-
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νει κατά διάφορά χρονικά διαστήματα στο ξενοδοχείο «'Ομόνοια». 'Ο Ίωαννίδης 
είχε μείνει στο ξενοδοχείο «Άλάμπρα».

Την ίδια μέρα, 18-12-54, μέ σύντονες άναζητήσεις εξακριβώθηκε ότι έμεναν 
καί οί δύο σέ ξενοδοχεία τού Πειραιώς.

’Έτσι διετάχθη άμέσως ένα συνεργείο άπό άστυνομικούς νά πάη πολύ πρωί 
στο ξενοδοχείο «Νέα ’Ανατολή», στην ’Ακτή Ποσειδώνος 22 όπου έμενε ό Έπτα- 
μηνιτάκης. Πράγματι βρέθηκε εκεί αύτός καί ή γυναίκα του Λαφίνα.

’Αμέσως συνελήφθησαν καί έγιναν σχετικές έ'ρευνες (σωματικές καί στο ξενο
δοχείο ).

Πάνω στον Έπταμηνιτάκη βρέθηκε ή κλειδοθήκη τοΰ Σπυράκη πού είχε 
μάλιστα μέσα καί τό έπισκεπτήριο τούτου. ’Επίσης βρέθηκε καί μία μάσκα άπό 
ύφασμα όμοιο μέ κείνο πού φίμωσε τό θύμα κατά την ώρα τής ληστείας. Κατά την

έρευνα πού έγινε έν συνεχεία στο δωμάτιο τοΰ ξενοδοχείου, βρέθηκαν κρυμμένα 
κάτω άπό τό κομοδίνο, τό περίστροφο τύπου «Καστανάγκα» καί τό μαχαίρι μέ τή 
θήκη του. Στο επάνω μέρος τής ντουλάπας βρέθηκε καί ή θήκη άπό ζελατίνη πού 
είχε τό δελτίο ταυτότητος τοΰ παθόντος, προσωπικά έγγραφα καί τά λαχεία του.

Την ’ίδια μέρα συνελήφθη καί ό Ίωαννίδης, πού δέν είχε διανυκτερεύσει στο 
ξενοδοχείο «Βαλκάνια» (’Ακτή Ποσειδώνος 12), πήγε όμως άργότερα εκεί. Ό  Έ - 
πταμηνιτάκης εξεταζόμενος στήν άρχή άονήθηκε τό έγκλημά του καί ΐσχυρίσθη ότι 
τά πράγματα πού βρέθηκαν πάνοί του καί πού ανήκαν στο Σπυράκη τά βρήκε μαζί 
μέ τή μάσκα τό βράδυ τής προηγουμένης ήμέρας, στο χώρο τοΰ ’Ηλεκτρικού Στα
θμού Θησείου.

Έπηκολούθησε άναγν.ώριση τοΰ Έπταμινιτάκη άπό τό Σπυράκη. Ό  Έπτα- 
μηνιτάκης τοποθετήθηκε σέ σειρά άπό δέκα άστυνομικούς, πού είχαν τά ’ίδια περί
που μέ αύτόν χαρακτηριστικά (άνάστημα, σωματική διάπλαση, περιβολή). Ό  Σπυ- 
ράκης τον άναγνώρισε άμέσως χωρίς κανένα δισταγμό καί τον υπέδειξε. Άργότερα, 
κατά τό βράδυ, ό Έπταμηνιτάκης ώμολόγησε τό έγκλημα καί κατέθεσε ότι δέν

Γάντια, σχοινίον καί ύφασμα χρησιμοποιηθέντα ύπό  τοΰ ληστοΰ.
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είχε κανένα συναυτουργό. Σχετικά μέ τα αίτια της εγκληματικής του αυτής ένερ- 
γείας άνέφερε δτι οφείλονται στήν οικονομική του δυστυχία. Καθώς είπε, στην αρχή 
έκανε τή σκέψη ν’ αύτοκτονήση. Κατόπιν δμως άλλαξε γνώμη χάριν τής συζύγου 
του, τήν οποίαν άγαποϋσε καί άποφάσισε να βρή χρήματα έστω καί εγκληματώντας 
για να μπορέση έτσι νά φύγη στη Βραζιλία, γιατί είχε βγάλει καί σχετικό διαβατή
ριο γιά τον ’ίδιο καί τή γυναίκα του. Στη συνέχεια τής άπολογίας του ώμολόγησε 
δτι, προπαρασκευάζοντας τήν εκτέλεση τής πράξεως, είχε προμηθευτή τή βελουτέ 
ρεμπούπλικα τήν προηγούμενη ήμέρα.

Επίσης σχεδιάζοντας τό έγκλημα έπρομηθεύθη από κατάστημα τής όδοΰ 
’Αθήνας ένα κομμάτι ύφασμα. Πήγε στά άποχωρητήρια τής πλατείας Καραμάνου 
καί εκεί μέ τό μαχαίρι του έκοψε καί έφτιαξε τή μάσκα. Τό άλλο κομμάτι τό φύ
λαξε γιά νά φίμωση τό θϋμα.

Κατόπιν πήρε άπό ένα φαρμακείο, παρά τήν πλατεία 'Ομονοίας, λευκοπλά
στη καί τον έβαλε σταυρωτά στήν ουλή πού είχε στο πρόσωπό του.

’Από έκεϊ πήγε στήν όδό Έρμου ελέγχοντας τά διάφορα καταστήματα καί 
μπήκε στο έμπορικό τής χήρας Μπιτζάνη, τό όποιο έκρινε κατάλληλο γιατί διεπί- 
στωσε δτι ό παθών Σπυράκης είχε μείνει μόνος του μέσα.

Με τά τή ληστεία πήγε στον όδό ’Αθήνας, δπου έπεβιβάσθη λεωφορείου καί 
κατόπιν διά τής όδοϋ Πατησίων πήγε στο κέντρο «Γκρίην Πάρκ» τής όδοΰ Μαυρο- 
ματαίων, δπου σέ μιά άκρη πέταξε τή ρεμπούπλικα καί έβγαλε άπό τό πρόσωπό 
του τό- λευκοπλάστη. Άπό κεΐ πήγε στήν πλατεία Κυριάκου καί μέ τον ήλεκτρικό 
σιδηρόδρομο κατέβηκε στον Πειραιά.

Σχετικώς μέ τό χαρτοφύλακα πού κρατούσε κατά τήν διάπραξη τής ληστείας 
καί πού δέ βρέθηκε στο δωμάτιό του, κατέθεσε δτι τον είχε άφήσει σ’ ένα κουρείο 
τοϋ Πειραιώς δπου καί έξυρίσθη.

'Η γυναίκα του καί ό Ίωαννίδης έβεβαιώθη δτι δέν είχαν άνάμειχθή στο 
έγκλημα τούτο καί άφέθησαν ελεύθεροι.

’Έτσι μέ τήν επίμονο, συστηματική, μελετημένη καί ταχυτάτη ένέργεια τής 
’Αστυνομίας άνεκαλύφθη καί συνελήφθη ό άγνωστος δράστης μιας θρασυτάτης λη
στείας, πού διεπράχθη σέ κεντρικώτατο μέρος τών Αθηνών καί μέ πρωτοφανή θρα- 
σύτητα.

'Ο δράστης παρεπέμφθη εις τό Πενταμελές Έφετεΐον ’Αθηνών καί κατεδι- 
κάσθη στις 30 Μαρτίου 1955 σέ κάθειρξιν 9 ετών διά ληστείαν.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ



'Υπό ANTHONY MARTIENSSBN, κατά μετάφρα- 
σιν τοϋ Ύπαστυνόμου Α ' κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΙΤ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
5. —'// υπό τον D esborough εξεταστική  'Επιτροπή.
6. —’Αστυνομικόν Συμβούλιον.
7. —.41 ’Ε πίτροποι εξ ών τά  'Α στυνομικά Σώ ματα έξαρτώνται.
8. —’Εποτχτεία ’Αστυνομικών Σωμάτων.
9. —Σιη’δ ικαλ ιστική  Ό ργάνω σις 'Αστυνομικών.

** *
5. Τά ήδη παραχωρηθέντα δικαιώματα εις τον 'Υπουργόν των ’Εσωτερι

κών βασίζονται εις τούς ’Αστυνομικούς Νόμους, οί κυριώτεροι των οποίων είναι 
οί τοϋ 1829, 1856, 1919 καί 1946. 'Ο Νόμος τοϋ 1919 ήτο άποτέλεσμα των συ
στάσεων τής ’Επιτροπής τοΰ Desborough (1(i) (Ντεσμπόρου) ήτις έξήτασε μετά 
τό τέλος τοϋ Αου Παγκοσμίου Πολέμου τάς άποδοχάς, τάς συνθήκας υπηρεσίας, 
την όργάνωσιν και διοίκησιν τής ’Αστυνομίας έν πάση λεπτομερεία.

Κατά την περίοδον αυτήν δέν υπήρχε ομοιομορφία μεταξύ των ’Αστυνομι
κών Σωμάτων. Αί άποδοχαί ώς καί αί συνθήκαι υπηρεσίας διέφερον κατά πολύ καί 
έρρυθμίζοντο κατ’ έπιθυμίαν τών ’Επιτροπών ’Ασφαλείας. Μεγάλη δυσφορία είχεν 
άναπτυχθή μεταξύ τών ’Αστυνομικών, ήτις ένέκλειε τον κίνδυνον καταρρεύσεως 
τοϋ Άστυνομικοΰ Οικοδομήματος καθ’ άπασαν την Χώραν.

'Η ’Επιτροπή τοϋ Desborough συνέστησε—καί ή τότε Κυβέρνησις άπεδέχθη 
τάς συστάσεις—όπως ό 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών άποκτήση τήν δύναμιν επι
βολής ώρισμένων γενικής μορφής κανονισμών ρυθμιζόντων τα πλεϊστα τών θεμά
των διοικήσεως εις άπαντα τ ’ ’Αστυνομικά Σώματα.

Οί κανονισμοί αύτοί καλύπτουν τήν διοίκησιν, τήν οικονομικήν χορηγίαν, 
τάς άποδοχάς καί άμοιβάς, τάς συντάξεις, τά έξοδα στολής καί τάς συνθήκας υπη
ρεσίας άπάντων τών Σωμάτων καί ’Αστυνομικών. Διά τοΰ ορού «διοίκησις» καί 
«συνθήκαι υπηρεσίας» νοείται ή πειθαρχία, αί ώραι ύπηρεσίας, καί τά προσόντα 
προς διορισμόν καί προαγωγήν. 'Η έγκρισις τοΰ 'Υπουργού είναι άπαραίτητος διά 
τήν αύξομείωσιν τής δυνάμεως ’Αστυνομικού τίνος Σώματος καί, ώς προελέχθη 
διά τον διορισμόν ’Αξιωματικών ώς διοικητών αύτών. Αί υπό τοΰ 'Υπουργού ’Εσω
τερικών έκδιδόμεναι όδηγίαι προς άπαντα τά ’Αστυνομικά Σώματα είναι γνωσταί 
ύπό τον τίτλον « ’Αστυνομικοί Κανονισμοί» (Police regulations), οί όποιοι συμ- 
πληροϋνται κατά καιρούς ή τροποποιούμενοι, επανεκδίδονται, ώς συνέβη μετά τό 
πόρισμα τοϋ Oaksey ( , : ) τό 1949.

6 . 'Ο Νόμος δίδει εις τον 'Υπουργόν τών ’Εσωτερικών εύρυτάτην δικαιοδο
σίαν άλλά καί έπιβάλλει ώς έγγύησιν διά τήν αποφυγήν καταχρήσεως έξουσίας, τήν 
ύποχρέωσιν υποβολής τών ’Αστυνομικών Κανονισμών εις συλλογικόν όργανον, 
γνωστόν ύπό τήν έπωνυμίαν « ’Αστυνομικόν Συμβούλιον» (Police Council).

Τό Συμβούλιον τοΰτο άποτελεΐται έξ αντιπροσώπων τών 1) ’Επιτροπών
(16) Πρόσωπα κύρους εις άτινα άνετέθη ή προεδρεία εξεταστικών ’Επιτροπών της 

όλης καταστάσεως της ’Αστυνομίας κατά τό παρελθόν. Περί αυτών όμως εις τά ειδικά κε
φάλαια τοϋ παρόντος βιβλίου.

(17) Δηλαδή ενώπιον τών ’Επιτροπών ’Ασφαλείας ή Μονίμων Μ ικτώ ν .’Επιτροπών, έκ. 
τώ ν όποιων έξαρτώνται.
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’Ασφαλείας (” ) 2) Διοικητών των ’Αστυνομικών Σωμάτων και 3) ’Αστυνομικών 
υπαλλήλων τών κατωτέρων βαθμών.

’Ενώ κατά νόμον αί άποφάσεις του Συμβουλίου είναι συμβουλευτικά'., μή 
δυνάμεναι νά έμποδίσουν τον Υπουργόν άπό του να έκδώση ένα κανονισμόν, ούσια- 
στικώς ό 'Υπουργός ’Εσωτερικών σπανίως παραγνωρίζει ταύτας χωρίς τούτο νά 
σημαίνη ότι δέχεται πάντοτε τάς συστάσεις αύτοϋ. Τό ’Αστυνομικόν Συμβούλιου 
είναι άρμόδιον διά διοικητικά θέματα, "ήτοι διά την πειθαρχίαν, τάς άποδοχάς, τάς 
συνθήκας υπηρεσίας καί προαγωγάς. Θέματα, όπως αί μέθοδοι ’Αστυνομικής ένερ- 
γείας καί ή έκπαίδευσις, είναι έκτος τής άρμοδιότητός του καί όταν καθίσταται, 
άναγκαία ή μελέτη τοιούτων θεμάτων ορίζεται ειδική ’Επιτροπή εξ ’Αξιωματικών 
Διοικητών—καί ’Εκπροσώπων του 'Υπουργείου ’Εσωτερικών.

Παρ’ όλην την ευρύτητα τής δικαιοδοσίας του 'Υπουργού, άπαντα τά ’Αστυ
νομικά Σώματα διοικοΰνται κατά τρόπον άποκεντρωτικόν, εξαιρέσει τοϋ τής Μη- 
τροπόλεως.

7. Ή  ’Αστυνομική ’Αρχή διά το ’Αστυνομικόν Σώμα μιας Κομητείας (Cou
nty) είναι ή Μόνιμος Μικτή ’Επιτροπή (Standing joint Committee) αύτής. Άπο- 
τελεΐται κατά τό ήμισυ έξ ’Αντιπροσώπων τής δικαστικής ’Αρχής καί κατά τό έτε
ρον ήμισυ έξ ’Αντιπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου. 'Η άρμοδιότης αύτής 
είναι περιωρισμένη εις τον έλεγχον τού χρηματικού, έπί πλέον όμως διορίζει τον 
Διοικητήν τού Σώματος καί άσκεΐ γενικήν έποπτείαν έπί τών ένεργειών αυτού.

'Η Διοίκησις τού Σώματος καί ό άμεσος έλεγχος αυτού είναι άρμοδιότης τού διοι- 
κητοΰ, όστις είναι καί υπεύθυνος διά τήν πειθαρχίαν, τον διορισμόν υπαλλήλων καί 
τάς προαγωγάς αύτών. Δεν είναι εΰκολον διά τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν μιας Κομη
τείας ν’ άσχολήται μέ δευτερεύοντα ζητήματα τού ’Αστυνομικού Σώματος. Εις 
τήν πραγματικότητα δεν άσχολοΰνται ούδέ μέ τήν γενικήν έποπτείαν αύτού παρ’ 
έκτος εις όλως έξαιρετικάς περιστάσεις.

'Ο έλεγχος ’Αστυνομικού Σώματος 'Υποκομητείας (Borough) ή πόλεως. 
(c ity) έχει έν μέρει περιγραφή. 'Η έπιτροπή ’Ασφαλείας (Watch Committee) 
ήτις άποτελεΐ ’Αστυνομικήν ’Αρχήν, έχει εύρυτέραν δικαιοδοσίαν παρά ή Μόνιμος 
Μικτή ’Επιτροπή τής Κομητείας. Κατ’ άκολουθίαν, ό Διοικητής ’Αστυνομικού 
Σώματος μιας 'Υποκομητείας είναι περισσότερον περιωρισμένος. Ουτω εις πολλά 
θέματα προεκαλεϊτο, σοβαρά σύγκρουσις αύτού καί τής ’Επιτροπής. Εύτυχώς ότι 
μετά τον τελευταΐον Πόλεμον οί άποτελοΰντες τάς Έπιτροπάς ’Ασφαλείας, είναι 
μάλλον ένήμεροι έπί τών προβλημάτων καί τών άναγκών τής ’Αστυνομίας των άλλ’ 
εύνόητον καθίσταται ότι κατά τήν βραχεϊαν περίοδον τής θητείας τών μελών τών 
’Επιτροπών αύτών, είναι δύσκολος ή άπόκτησις τοσαύτης πείρας διά τήν έκτέλεσιν 
τοιούτων καθηκόντων. Τό τοιοΰτον άποτελεΐ σοβαρόν λόγον—ώς ή ύπό τον Oksey 
’Επιτροπή διεπίστωσεν—διά τον περιορισμόν τής δικαιοδοσίας άμέσου παρεμβάσεως 
αύτών. ’Αλλά τό δικαίωμα τών πολιτών, όπως έλέγχουν τή ν ’Αστυνομίαν ήόποία τούς 
υπηρετεί, άποτελεΐ άναπόσπαστον τμήμα τής βάσεως τού Βρετανικού ’Αστυνομικού 
Συστήματος, καί θά ήτο θλιβερόν νά τροποποιηθή άπλώς καί μόνον, διότι μερικαί 
Έπιτροπαί ’Ασφαλείας άπέτυχαν εις τήν κανονικήν έκτέλεσιν τήςάποστολής των, 
ένώ θά ήδύναντο αΰται ν’ άνακληθοΰν εις τήν τάξιν ύπό τού'Υπουργού ’Εσωτερικών.

8 Αί ένέργειαι άπάντων τών ’Αστυνομικών Σωμάτων, έξαιρέσει. τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας, έποπτεύονται ύπό τεσσάρων ’Αστυνομικών ’Επιθεωρητών 
καί μιας ’Επιθεωρητοΰ τού Γυναικείου ’Αστυνομικού Σώματος, ήτις περιορίζεται 
εις τά θέματα τών Γυναικών ’Αστυνομικών. Οί άστυνομικοί αύτοί ’Επιθεωρηταί 
είναι οί άνώτεροι ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας. Ουτοι εύθύνονται έναντι τού 'Υ 
πουργού ’Εσωτερικών διά τήν έπάρκειαν τής ’Αστυνομίας καί τήν έξασφάλισιν 
διοικητικής μερίμνης δι’ άπαντας τούς ’Αστυνομικούς 'Υπαλλήλους, άνδρας καί 
γυναίκας. 'Υποχρεούνται νά ύποβάλλουν προς τον 'Υπουργόν έπίσημον έκθεσιν κατ’
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έτος περί τοϋ τί παρετήρησαν κατά τάς άνά τήν Χώραν επιθεωρήσεις των, ώς καί 
τάς εισηγήσεις των περί των ληπτέων μέτρων διά τήν θεραπείαν των διαφόρων 
αναγκών των ’Αστυνομικών Υπηρεσιών καί 'Υπαλλήλων. Κατά τάς έπιθεωρήσεις 
των μελετούν τά διάφορα ’Αστυνομικά προβλήματα μετά τών Διοικητών τών δια
φόρων Σωμάτων καί βεβαιοΰνται ότι έκαστον Σώμα έκπληροΐ τήν άποστολήν του 
κανονικώς. Δευτερεύουσαι ελλείψεις τακτοποιούνται επί τόπου διά προσωπικών 
συστάσεων, άνευ άπασχολήσεως άλλου τινός, άλλ’ εις περίπτωσιν σοβαρών παραβά
σεων ή ελλείψεων, ένημεροϋται ό 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών, όστις καθίσταται 
πλέον, υπεύθυνος διά τήν έκκαθάρισιν της περιπτώσεως.

9. 'Η έπίδρασις, -την οποίαν οί ίδιοι οί ’Αστυνομικοί 'Υπάλληλοι άσκοϋν επί 
τών ’Αστυνομικών ζητημάτων, άποτελεΐ έναν σπουδαΐον παράγοντα ό όποιος λαμ- 
βάνεται ύπ’ όψιν κατά τήν ένάσκησιν τής διοικήσεως τών ’Αστυνομικών Σωμάτων. 
Ούδείς ’Αστυνομικός υπάλληλος έχει τό δικαίωμα νά καταστή μέλος όργανώσεως, 
διά τον προφανή λόγον ότι ουτοι πρέπει νά είναι εκτός πάσης πολιτικής έπιδράσεως. 
Παρά τήν άρχήν ταύτην, ό ’Αστυνομικός Νόμος τοϋ 1919 καθιέρωσε τό δικαίωμα 
τών ’Αστυνομικών νά έχουν όργάνωσιν ή οποία νά τούς εκπροσωπεί. 'Η όργάνωσις 
αυτή είναι γνωστή ώς «Συνομοσπονδία τών ’Αστυνομικών» (Police Federation) 
καί όλοι οί ’Αστυφύλακες, Άρχιφύλακες καί 'Υπαστυνόμοι άνήκουν εις αυτήν.

Ή  Συνομοσπονδία αυτή, ούσα πολύπλοκος, λειτουργεί ώς εξής:
Εις έκαστον ’Αστυνομικόν Σώμα υπάρχουν τρία Ειδικά Συμβούλια (Branch 

Boards) έκαστον τών όποιων άντιπροσωπεύει ένα τών κατωτέρων βαθμών, ήτοι 
'Υπαστυνόμων, Άρχιφυλάκων καί ’Αστυφυλάκων. ’Από τά Συμβούλια αύτά εκλέ
γονται «Κεντρικαί Έπιτροπαί» (Central Committees) δι’ έκαστον βαθμόν, αί 
όποΐαι εκπροσωπούν τά ’Αστυνομικά Σώματα ολοκλήρου τής Χώρας. 'Εκάστη τών 
Κεντρικών αύτών ’Επιτροπών άποτελεΐται άπό έξ μέλη—δύο έκ τής Μητροπολι- 
τικής ’Αστυνομίας, δύο έκ τών Σωμάτων υπαίθρου Χώρας καί δύο έκ τών Σωμά
των Ύποκομητειών—καί αί τρεις αύταί Έπιτροπαί συνιστοϋν έν συλλογικόν οργανον 
τήν «Μικτήν Κεντρικήν ’Επιτροπήν» (Joint Central Committee) ήτις έκπροσωπεί 
τήν Συνομοσπονδίαν τών ’Αστυνομικών. Οίονδήποτε κλιμάκιον τής Συνομοσπονδίας— 
άπό τά ειδικά Συμβούλια έως άνω—δύναται νά προβαίνη εις διαβήματα ενώπιον 
τής ’Αστυνομικής ’Αρχής ( ,7) (Σ. Μεταφρ. δηλαδή τάς άρμοδίας Έπιτροπάς 
’Ασφαλείας τών ’Αρχών Αύτοδιοικήσεως) τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Σώματος ή τοϋ 'Υ 
πουργού ’Εσωτερικών. Κυρία άποστολή τής Συνομοσπονδίας είναι ή βελτίωσις 
τής διοικητικής μερίμνης (περιθάλψεως), τών άποδοχών καί τών συνθηκών τής 
υπηρεσίας. 'Η έπίδρασις τών διαβημάτων αυτής εις τάς Άστυνομικάς Άρχάς καί 
τον 'Υπουργόν τον ’Εσωτερικών, όταν αΰτη άποσκοπεί τούς προκριθέντας σκοπούς, 
είναι σοβαρά, αν ληφθή ύπ’ όψιν ότι δι’ άντιπροσώπων έκ τής Μικτής Κεντρικής 
’Επιτροπής, αΰτη λαμβάνει μέρος εις τό ’Αστυνομικόν Συμβούλιον, χωρίς νά έννοεί- 
ται δι’ αύτοΰ ότι άσκεΐ οίανδήποτε διοίκησιν έπί τών ’Αστυνομικών Σωμάτων.

Ούδείς άλλος έκ τών άνωτέρω βαθμών τής ’Αστυνομίας έχει τόσον ίσχυράν 
νομοθετικήν προστασίαν τοϋ δικαιώματος τοϋ συνεταιρίζεσθαι, όσον παρέχει ό Νό
μος τοϋ 1919 εις τήν Συνομοσπονδίαν τών κατωτέρων, πλήν όμως όλοι έχουν τό 
δικαίωμα συνεταιρίζεσθαι κατά κάποιον τρόπον. ’Αστυνόμοι Β' καί Α' τάξεως άπο- 
στελλουν αντιπροσώπους εις ειδικήν συγκέντρωσιν, δίς τοϋ έτους καί έπιτρέπεται 
εις αυτούς νά κάνουν παραστάσεις καί εις αυτόν τον 'Υπουργόν. Οί ’Αστυνομικοί 
Δ/νταί Α' έχουν χωριστήν όργάνωσιν—τήν 'Εταιρίαν τών ’Αστυνομικών Διευθυν
τών— (Chife Constables Association). Οί τελευταίοι ούτοι έχουν διάφορον θέσιν 
εις τήν ’Αστυνομίαν, λόγω τοϋ ότι κατέχουν ήγετικάς θέσεις. Εις τάς συνεδριάσεις 
των άσχολοϋνται μέ θέματα γενικού ένδιαφέροντος δεν άποκλείεται όμως νά προ- 
βοΰν εις παραστάσεις ένώπιον αύτοϋ τούτου τοϋ 'Υπουργού ’Εσωτερικών δι’ οΐκο- 
-νομικά ζητήματα. (Συνεχίζεται)
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΟΝ
'Υπό δοκίμου Ύ παστ. κ. I . ΡΑ Ι'ΚΟΥ

Τό αιώνιον του χρόνου άρμα όλονέν προχωρεί εις τον δρόμον αύτοΰ, χωρίς νά 
ρίπτη ούδέν βλέμμα όπισθεν του. Ό  άνθρωπος γεννάται, άκμάζει, παρακολουθών 
τό άρμα του φθονερού γέροντος επί τινα χρόνον, άλλα μετ’ ολίγον άποκάμνει καί 
τέλος καταπίπτει νεκρός έπί τοϋ εδάφους, ίνα επί των έρειπίων της πτώσεως του 
ύψωθή ό τύμβος του. Χρυσαλλίς τής αΐωνιότητος ό χρόνος, σταγών δρόσου πάσα 
στιγμή αύτοΰ, είναι ό πλέον άδέκαστος κριτής, όστις άδιαφορών διά πρόσωπα καί 
πράγματα, διά ’Έθνη καί λαούς, διά θεωρίας καί συστήματα, άναγράφει εις τό μέγα 
τής ιστορίας βιβλίον πάσαν έκδήλωσιν άνθρωπίνης ζωής, ήτις, τή παρόδω τοΰ χρό
νου, σπουδαίως καί άνεκτιμήτως έπέδρασεν εις τήν διαμόρφωσιν τής σημερινής κοι
νωνίας. 'Η ιστορία, ό φάρος ούτος τής κοινωνικής άνελίξεως, είναι πλούσια εις παρα
δείγματα τοιούτων εκδηλώσεων καί πάς άμερόληπτος ταύτης μελετητής, ΐσταται 
έκπληκτος προ ένίων γεγονότων, άτινα ιδιαιτέραν έν αύτή κατέχουσι θέσιν.

Εις τήν άλυσον ταύτην των γεγονότων όλως έξέχουσαν καί άξιοπρόσεκτον 
θέσιν κατέχει ή δημιουργία τοΰ ’Αστυνομικού θεσμού. Έρευνώντες καί έπιμελώς 
έξετάζοντες τήν ιστορίαν των λαών, ευκόλως διαπιστοΰμεν τήν άνάγκην τής ύπάρξεως 
τής ’Αστυνομίας, ώς επίσης καί τήν άνάγκην τής δημιουργίας ταύτης έν περιπτώσει 
έλλείψεώς της. 'Ο άνθρωπος, φύσει ζώον λογικόν καί κοινωνικόν, άπό τής έμφανί- 
σεώς του εις τον πλανήτην τής γής ήσθάνθη άδήριτον τήν άνάγκην τής όργανώσεως 
τούτου, κατ’ άρχάς μέν εις ομάδας, βραδύτερου δέ εις κοινωνίας λαών καί έθνών. 
' Η άνάγκη αυτή ώθησε τούς πρώτους κατοίκους τής γής νά συμπτυχθώσιν εις μικράς 
ομάδας, νά έγκαταλείψωσι τον μονήρη καί κατά μόνας διαβίωσιν. Τούτο έκρίθη 
αναγκαίου έκ τοϋ γεγονότος, ότι κατά τήν διάρκειαν τής μονήρους τών άνθρώ- 
πων διαβιώσεως, ή ζωή τούτων ήτο εκτεθειμένη εις παντός είδους-κινδύνους, 
τόσον έκ μέρους τών συνανθρώπων των, όσον καί έκ μέρους αύτής ταύτης τής Φύ- 
σεως. Τήν έποχήν έκείνην έπεκράτει τό δίκαιον τού ίσχυροτέρου καί ό πλέον ισχυρός 
εύκόλως ήδύνατο νά καταβάλη τον άσθενή τοιούτον, γενόμενος κύριος καί έξουσια- 
στής τής περιουσίας τούτου καί γενικώς είπεϊν νά καταστήση πάντα έτερον υποχεί
ριόν του. ’Αλλά καί αύτή ή Φύσις, διά τών άγνώστων τότε φαινομένων της, έθεωρήθη 
ώς ΐσχυροτάτη καί άκατανίκητος δύναμις, τούτου δ’ ένεκεν κατά καιρούς διάφορα 
ταύτης φαινόμενα καί στοιχεία, προυκάλεσαν τό δέος καί έλατρεύθησαν ώς θεοί ύπό 
τών άδαών άνθρώπων. Διεϊδεν ό άνθρωπος έκ τών πρώτων στιγμών, ότι ήτο έντελώς 
άδύνατον νά άντιπαρέλθη μόνος καί διά τών ιδίων του δυνάμεων τούς άπειρους τής 
όσημέραι ζωής του κινδύνους καί έδημιούργησε πρώτον τήν οικογένειαν. Έν τή οικο
γένεια άνεπτύχθη τό αίσθημα τής άσφαλείας, διά τής δημιουργίας μιάς άξιολόγου 
άνθρωπίνης δυνάμεως. Οί κίνδυνοι όμως όλονέν ηυξανον καί έπολλαπλασιάζοντο, 
αί άπαιτήσεις τής ζωής άνεπτύσσοντο ταχέως καί ή οικογένεια άπεδείχθη άνίσχυρος 
διά τήν άντιμετώπισιν τούτων. Οΰτω άργότερον διά τής ένώσεως πολλών οικογε
νειών έδημιουργήθησαν αί πρώται μεγάλαι κοινωνίαι καί έκ τούτων βραδύτερου τα 
’Έθνη καί οί Λαοί. Εις τάς μεγάλας ταύτας κοινωνίας τών ’Εθνών, ό άνθρωπος 
ήσθάνθη τον έαυτόν του άρκούντως άσφαλή καί ήδυνήθη ουτω έπιδιδόμενος εις έργα
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τέχνης καί πνευματικής άνατάσεως, νά δημιουργήση τον όντως ύπέροχον καί άξιο- 
θαύμαστον πολιτισμόν των διαφόρων εποχών. Διά των συνεχών καί άοκνων προσπα
θειών τοϋ ανθρώπου εις μίαν κοινωνίαν πολιτισμένην, έν τή οποία τά πάντα καί οί 
πάντες έκινοϋντο καί εδρών βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου καθολικής άνελίξεως 
τών άτόμων, έδημιουργήθη τό φαινόμενου «Πολιτισμός» τής σήμερον, προ τοϋ 
όποιου έκπληκτος ίσταται αύτός ούτος ό δημιουργός του, ό άνθρωπος.

’Αλλά οίαδήποτε πρόοδος καί έξέλιξις αν έσημειώθη εις πάντας τούς τομείς 
τής άνθρωπίνης ζωής, ούδέν έπετεύχθη είς τον τομέα τής διαγραφής τοϋ έγκλήματος 
από την άνθρωπίνην κοινωνίαν. Τό κακόν, συμφυές μέ τήν άνθρωπίνην ζωήν, άκο- 
λουθεΐ τό άτομον άπό τής έμφανίσεως τούτου έπί τής γής μέχρι τοϋ θανάτου του. 
Τό έγκλημα, έν τή εύρεία του έννοια, ή παράβασις τών υπό τών Νόμων τοϋ Κράτους 
διατασσομένων, ή τάσις τοϋ άνθρώπου προς εύκολον βίον καί ή διά παντός τρόπου 
άπόκτησις τών άγαθών, είναι φαινόμενα άτινα έμφανίζονται άπό τής δημιουργίας 
τοϋ πρώτου άνθρώπου. 'Η παράβασις τής Θείας έντολής ύπό τοϋ Άδάμ καί τής 
Εΰας είναι ή πρώτη έκδήλωσις τοϋ κακοΰ. 'Η άδελφοκτονία τοϋ ’Άβελ ύπό τού 
Κάΐν, είναι τό πρώτον ειδεχθές έγκλημα. ’Ά ν φυλλομετρήσωμεν καί άναγνώσωμεν 
τήν ιστορίαν τών διαφόρων λαών θά συναντήσωμεν πλεΐστα τοιαΰτα έγκλήματα. 
"Οταν τό πνεύμα τοϋ κακού ριζωθή είς τήν ψυχήν τοϋ άνθρώπου καί ό άνθρωπος 
διά τής συμπεριφοράς του καί τής έν γένει διαγωγής του καλλιεργεί καί ύποθάλπει 
τοΰτο, ούδεμία δύναμις είναι ικανή νά σταματήση άπό τήν οδόν τοϋ ολέθρου τον 
άνθρωπον. ’Ιδανικά, άξίαι, θεσμοί, άνώτερα ήθικά καί πνευματικά ιδεώδη, ύπολ.ή- 
ψεις, θρόνοι, πάντα ταϋτα άδυνατο,ΰν νά σταματήσωσι τον άνθρωπον. "Ερμαιον τοϋ 
κακοΰ δαίμονος τό άνθρώπινον όν, άγεται καί φέρεται άσυναισθήτως, φονεύει, παρα
βαίνει Νόμους καί διατάξεις, διαλύει οικογένειας, κρημνίζει θρόνους, διαστρέφει 
Έθνικάς συνειδήσεις, άφανίζει λαούς ολοκλήρους, χωρίς νά δύναται ν’ άναλογισθή 
τάς πράξεις του.

Φύσει ό άνθρωπος άρέσκεται νά πράττη παν ο,τι αύτός ούτος έπιθυμεΐ. Δέν 
θέλει νά ύφίσταται ούδένα περιορισμόν καί αγωνίζεται προς τούτο. Οί Νόμοι καί αί 
διατάξεις, παν δ,τι δυνατόν νά έπιδράση είς τήν μή έκπλήρωσιν τών έπιθυμιών του, 
είναι δι’ αύτόν έμπόδια. Τοιαύτη είναι ή φύσις καί ή ψυχοσύνθεσις τοϋ άνθρώπου. 
Τις έξ ημών δύναται νά είπη ότι άσμένως δέχεται τάς δεσμεύσεις άστινας έπιβά- 
λιυσιν οί Νόμοι; Άναντιρρήτως ούδείς.

Αύτή αΰτη ή φύσις τοϋ άνθρώπου, τό περιβάλλον, αί συνθήκαι ζωής, τά διά
φορα κοινωνικά συστήματα, ή πενία άλλά καί ό άθέμιτος πλουτισμός, ένίοτε καί 
άλλοι πολλοί παράγοντες, είναι τά αίτια άτινα ώθοΰσι τον άνθρωπον είς τό έγκλημα 
έν τή εύρεία αύτοΰ έννοια. Έ φ ’ δσον ζώμεν είς κοινωνίαν, ήτις δέν δύναται νά καυ- 
χηθή δτι εύρίσκεται είς τό Χριστιανικόν έπίπεδον, είς κοινωνίαν ήτις άνύψωσεν είς 
τήν θέσιν τής άγάπης τοϋ Ναζωραίου το μίσος, είς τήν θέσιν τής συγγνώμης τήν 
έκδίκησιν, πάντοτε θά ύπάρχωσι έγκλήματα καί έγκληματίαι. ’Αλλά άναλογισθήτε 
δι’ ολίγον τήν κατάστασιν Πολιτείας τίνος έν τή οποία οί έγκληματίαι έλεύθεροι καί 
άνευ ούδενός περιορισμού έπιδίδονται είς τό άπαίσιον έργον των. Ούδείς δύναται νά 
ίσχυρισθή καί νά πιστεύση είλικρινώς δτι ή Πολιτεία αυτή είναι Πολιτεία άνθρώπων 
καί ούχί κοινωνία άγριων θηρίων. Ποία δμως ή θέσις τοϋ άνθρώπου, τής Πολιτείας 
γενικώς έναντι δλων αύτών τών παρασίτων τής κοινωνίας; Τίνι τρόπω ή ύγιής παρά- 
ταξις τών άνθρώπων άντιμετωπίζει τούς άπολέσαντας τήν οδόν τής άρετής; ’Αδή
ριτος λοιπόν ή άνάγκη τής ύπάρξεως μιας κρατικής έξουσίας, ήτις θά έχη ώς κύριον 
και μοναδικόν σκοπόν τήν άντιμετώπισιν τών παντός είδους έγκληματιών καί γε
νικώς είπεΐν τών παραβατών τών Νόμων τής Πολιτείας καί τής ήθικής. ’Ιδού διατί 
έν άρχή τής παρούσης έγραφον, δτι καί άν είσέτι δέν ύπήρχεν ’Αστυνομία, -θά έπρεπε 
νά δημιουργήσωμεν· ταύτην. Είς τό κοινωνικόν στερέωμα, είς τήν κοινωνικήν ζωήν
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των άνθρώπων, ώς φωτεινόν μετέωρον καί ώς σελαγίζων καί άπαστράπτων ήλιος 
προβάλλει ή ’Αστυνομία. Παρήγορος άγγελος παντός άπελπισμένου, καταφύγιον 
παντός χειμαζόμενου, είναι ή πηγή μέ τα πλούσια καί άφθονα υδατα, ή μυροβόλος 
άνοιξις, ό Φ ά ρ ο ς εις τό άπέραντον τρικυμιώδες πέλαγος τής άνθρωπίνης ζωής. 
Φίλος καί συμπαραστάτης των τιμίων καί νομοταγών πολιτών, πανταχοϋ παρούσα, 
•δίδει μέ τάς πράξεις της παράδειγμα ηρωισμού καί αύτοθυσίας. 'Ο ’Αστυνομικός 
θεσμός δεν δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι είναι έργον τής σημερινής κοινωνίας. ’Έχει τάς 
ρίζας του εις τα βάθη τών αιώνων, είναι τόσον παλαιός όσον καί ό κοινωνικός καί 
πο?.ιτικός βίος τών άνθρώπων. 'Η συμβίωσις τών άνθρώπων εσχεν ώς άποτέλεσμα 
την δημιουργίαν διαφόρων σχέσεων, αί όποΐαι άκολουθοϋσαι ώρισμένην κατεύθυνσιν 
εδει νά τύχωσι καί τής άναλόγου προστασίας. Έ κ τού γεγονότος τούτου προέκυψεν 
άφ’ ενός μέν ή άνάγκη ρυθμίσεως τών ώς άνω σχέσεων τών άνθρώπων διά διαφόρων 
κανόνων, άφ’ ετέρου δέ ή άνάγκη τής έξασφαλίσεως τής καθολικής εφαρμογής τών 
κανόνων τούτων. 'II τήρησις τής έφαρμογής τών κανόνων τούτων, άνετέθη εις ώρι- 

•σμένα μέλη τής κοινωνίας, άτινα καί άπετέλεσαν την εκτελεστικήν ούτως είπεϊν 
αρχήν. ’Ενταύθα άνευρίσκει τις έμφανιζόμενον τον ’Αστυνομικόν θεσμόν. ’Από τής 

• έμφανίσεως τού ’Αστυνομικού θεσμού ώς ιδίας ’Αρχής, ό θεσμός ούτος έλαβε δια
φόρους μορφάς άναλόγως τής στάθμης τού πολιτισμού έκάστης Πολιτείας.

Άναμφισβητήτως ό βαθμός τού πολιτισμού λαού τίνος επηρεάζει άρκούντως 
καί τον ’Αστυνομικόν θεσμόν;

Καλείται ή ’Αστυνομία νά έπιβλέψη διά τήν τήρησιν καί εφαρμογήν τών Νό
μων, νά άνεύρη τούς παραβάτας καί συλλαμβάνουσα τούτους νά τούς παραδώση 
εις τήν δικαιοσύνην τής Πολιτείας. Λαμβάνουσα τά προσήκοντα μέτρα εξασφαλίζει 
τήν‘δημοσίαν ειρήνην, ήσυχίαν καί τάξιν, διαφυλάσσει τήν περιουσίαν τών πολιτών 
καί διά τών συνεχών καί άοκνων ενεργειών της νυχθημερόν παρακολουθεί άπάσας 
τάς κινήσεις τών άντεθνικώς δρώντων προσώπων. Τά ’Αστυνομικά όργανα, πιστοί 
τηρηταί τού δρκου των, άπό πρωίας μέχρι νυκτός καί άπό νυκτός μέχρι πρωίας μέ 
ψύχος καί μέ καυτερόν ήλιον, περιφέρονται άνά τάς οδούς καί τάς άτραπούς τών συ
νοικισμών, άδιαφοροϋντα πολλάκις διά τον έπερχόμενον κίνδυνον καί έχοντα προ 
πάσης σκέψεως καί ένεργείας των τό καλώς έννοούμενον συμφέρον τής Πολιτείας 
καί τών πολιτών. ’Αφανείς, σιωπηρώς προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των εις πάντα 
έχοντα άνάγκην. 'Η ’Αστυνομία είναι ό κυριώτερος βοηθός τού Κράτους καί άναντι- 
λέκτως δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι δέν δύναται νά νοηθή Κράτος εύνομούμενον άνευ 
’Αστυνομίας. Άναλογισθήτε δι’ ολίγον τί ήθελε συμβή εάν προς στιγμήν κατελύετο 

-ό ’Αστυνομικός θεσμός. Τά πάντα θά παρέλυον, ή Κρατική μηχανή θά έπαυε νά λει- 
τουργή, άναρχία καί άναταραχή θά έβασίλευε παντού. Οί έγκληματίαι θά εδρών άνε- 
νοχλήτως καί δλα τά κακοποιά στοιχεία θά ήδύναντο ευκόλως νά έπιδοθώσιν εις το 
ειδεχθές των εργον.

Τοιαύτη καί τοσαύτη είναι ή συμβολή τής ’Αστυνομίας εις τήν δλην άρτιαν 
λειτουργίαν τού Κράτους. ’Εάν θέλωμεν Κράτος εύνομούμενον καί λαόν εύτυχοΰντα 
έν αύτω, ας δημιουργήσωμεν ’Αστυνομίαν ύπέροχον καί άρτίαν. Κράτος εύνομου- 
.■μενον καί άρτίως ώργανωμένη ’Αστυνομία, είναι δύο εννοιαι άρρήκτως συνδεδεμέναι. 
Μόνον ή συνταύτισις τών εννοιών τούτων δημιουργεί λαόν εύτυχισμένον.

’Όντες ’Αστυνομικοί ύπάλληλοι, ας συντείνωμεν καί ημείς έκαστος άναλόγιος 
-διά τήν δημιουργίαν άρτιας ’Αστυνομίας καί διά ταύτης Κράτους εύνομουμένου, 
βέβαιοι δντες δτι έπιτελούμεν έν τών πλέον άριστων καθηκόντων ήμών. Τούτο είναι 
•τό συμφέρον ήμών ώς άνθρώπων, ώς άστυνομικών, ώς Ελλήνων.

’Ιωάννης Δ. Ράϊκος 
Δόκιμος 'Υπαστυνόμος
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"Οί άθλιοι,,
1 Σεπτεμβρίου 1954...
« ...’Έχετε ποτέ διαβάσει τούς «ΑΘΛΙΟΥΣ» τοϋ Βίκτωρος Ούγκώ; Κοινω

νικέ Ευαγγέλιο ώνομάστηκε... Γιατί άγγαλιάζει μέ τέχνη, μοναδική στο είδος του., 
δλα τα άνθρώπινα προβλήματα άπό το πιο σπουδαίο ίσαμε το πιο απλό...'Ολόκληρο 
αυτό τό ογκώδες βιβλίο τό διακρίνει ένας πονεμένος, μά εύγενικός, ρεαλισμός πού- 
αφήνει έκπληκτο τον άναγνούστη του...

Δέν πρόκειται όμως να κάνω κριτική σ’ αύτό τό Μυθιστόρημα. Τό άναφέρω 
μονάχα γιατί συμβαίνει νά θίγη ένα ζήτημα σχετικό μέ μια περίπτωση πού θά σάς 
άναφέρω...Μια περίπτωση τραγική θά μπορούσα νά πώ .,.Ά λλ’ ας άποφύγουμε καλ
λίτερα τις’ ωμές εκφράσεις! ! !  ’Όχι άπό σεμνότυφη προκατάληψη, άλλά γιά νά μήν 
κινδυνέψουμε σέ ξένα άπό αύτό τό ήμερολόγιο ζητήματα...

«ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ». Μ’ αύτούς άσχολεΐται μέρα καί νύχτα ή ’Αστυνομία...Κάτω 
άπό τή γενική αύτή ονομασία κρύβονται πολλές περιπτώσεις...’Ά ς άσχοληθοϋμε 
μέ μιά άπ’ αύτές...Βλέπετε έμεΐς δέν πρέπει νάμαστε μονάχα διώκτες τοϋ ’Εγκλή
ματος...'Υπάρχουν μερικές περιστάσεις πού πρέπει νά σκύβουμε πάνω στήν ψυχή 
ενός άθλιου γιά νά κάνουμε μιά πρόχειρη ήθική αύτοψία...

Πολλά μάς λένε οί δράστες...’Αλλά δέν τά πιστεύουμε όλα,.,Καμμιά φορά όμως: 
μιλάει ή ζωή μονάχη της...Κι’ έχει ένα πρόσωπο άσχημο πού σέ φοβίζει...

*
*  *

"Ενας εγκληματίας είναι βέβαια παραβάτης κάποιου Νόμου...άλλά δέν παύει 
νά είναι καί άνθρωπος. 'Η παράβαση τοϋ Νόμου σκέτη δέν θάχε νομίζω τόση μεγάλη 
πρακτική σημασία αν δέν συνδυαζότανε μέ τις έξαιρετικές περιστάσεις πού ωδή- 
γησαν στο’Έγκλημα καί μέ τις ψυχικές διαθέσεις εκείνου πού εγκλημάτησε...Καί 
σάς ρωτώ: αν ή χιλιοβασανισμένη Σπυριδούλα Ράπτη, τό τραγικό αύτό θΰμα τοϋ 
Πειραιώς, σέ μιά στιγμή ψυχικού πανικού έπαιρνε τό ήλεκτρικό σίδερο άπό τά χέρια 
τών βασανιστών της καί τό κατάφερνε στο κεφάλι τοϋ δημίου της, τότε θά ήταν 
άρά γε «ένα μικρό ανθρωπόμορφο τέρας πού ύψωσε δολοφονικήν χεΐραν κατά τοϋ 
εύεργέτου της»; ή θάτανε ένα τραγικό θΰμα τών περιστάσεων;;;...Δολοφόνος θάτανε 
πάντως καί θά μετεφέρετο στά κρατητήρια.,.μά είπαμε, κάτω άπό τή γενική αύτή 
ονομασία κρύβονται πολλές περιπτώσεις καί πρέπει κάποτε-κάποτε νά τις εξετά
ζουμε μέ κατανόηση καί συμπόνοια,.,Δέν συμφωνείτε;...

’Αλλά άρχισα νά φιλοσοφώ έ; Τό κατάλαβα πώς παρασύρθηκα...Καί θά παρα
ξενευτήκατε ίσως, γιατί δέν είναι συνήθειά μου αύτή...Βρίσκουμαι όμως κάτω άπό- 
τό Κράτος μιάς συγκινήσεως πού μέ κάνει νά θέλω κι’ εγώ σάν άνθρωπος νά ξεφύγω ■ 
άπό τά άχάριστα πλαίσια μιάς σκέτης άφηγήσεως.,.Άλλά μέχρις έδώ ό πρόλογος... 
Άπό τις επόμενες γραμμές άρχίζει ή άφήγηση...

** *
Ζοΰσε κάποτε στήν ’Αθήνα ένας φίλος μου...Καλό παιδί καί τίμιο...Τώρα πιά 

δέν ζή !...Κι’ άς θεωρηθή ετούτο σάν μνημόσυνό του...ένα μνημόσυνο πού έχει, 
πολλά νά ώφελήση κείνον πού θά προσέξη μερικές ασήμαντες λεπτομέρειες...

Τώρα πιά δέν ζή !. . . '0  Θεός άς Τον άναπαύση.! !  !Μά κάποτε ζοΰσε καί βασί
λευε σ’ ένα δικό Του βασίλειο...Τον καμάρωναν καί Τον άγαποϋσαν όλοι οί δικοί Του. 
Καί οί γονείς του καί οί άδελφάδες Του καί οί φίλοι Του...Θαυμαστής Του υπήρξα 
κ ι’ εγώ. Καί εξακολουθώ νά Τον θαυμάζω. Μέ κατάκτησε (άπό τήν πρώτη μέρα πού- 
τον γνώρισα) ή μεγάλη Του μόρφωση, ή άπλότητα, ή υπερβολική Του καλωσύνη,.
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ό απέραντος συναισθηματισμός Του.,.Μά είχε καί τά τρωτά Του σημεία...Μην δυ
σανασχετήσετε, σας παρακαλώ γ ι’ αυτό! Μήν ξεχνάτε ότι καί ό Άχιλλέας είχε την 
’Αχίλλειο πτέρνα του...πού συμβολικά εκφράζει τις άδυναμίες των Μεγάλων ’Αν
θρώπων...

Νά σάς πώ τ ’ όνομά Του; Τί θά ώφελήση; ’Αλλά τέλος πάντων άς το άναφέρω 
άκαδημαϊκά...Γιώργος λεγότανε..'.

** *
Εύτυχισμένος λοιπόν ζοϋσε ό Γιώργος άνάμεσα στην Οίκογένειά Του πού Τον 

λάτρευε. Καί στούς φίλους Του πού Τον είχαν γιά Ιδανικό τους...Καί μεγάλωσε καί 
άνδρώθηκε διαβάζοντας, γράφοντας καί βοηθώντας τούς συνανθρώπους Του. ’Ιδίως 
τό τελευταίο....Κι’ έμένα πολλές φορές μέ είχε βοηθήσει...Κάτι Τοϋ χρεωστώ κι’ εγώ !

"Οταν πέθανε ή Μητέρα μου, ήμουνα 16 χρόνων. Καί ό πόνος μέ ζάλισε... 
Ήλθε τότε Αύτός άπό πάνω μου καί μουδωσε τό χέρι: «Καταλαβαίνω τί νοιώθεις» 
μοϋ είπε άπλά, μά μέ όλη τήν καλωσύνη τής όμορφης καρδιάς Του «άλλά δέν πρέπει 
νά σέ κυριέψη ή άπογοήτεψη, γιατί θά χαθής. Στάσου όρθιος σ’ αυτήν τήν μπάρα 
πού σέ βρήκε...’Εσύ πιστεύεις...Δέν είναι έτσι; Γιατί λοιπόν δείχνεις όλιγοπιστία 
στή θέληση του Θεού;...»

Καί όταν πριν λίγα χρόνια πέθανε καί ή μεγάλη μου άδελφή, κι’ έμεινα δυο 
φορές ορφανός στή ζωή, ξανάρθε Αύτός κοντά μου καί μοϋ ψιθύρισε στοργικά: 
«"Εχε θάρρος φίλε μου. ’Έτσι είναι ή Ζωή !! Ι'Γάξε όμως νά βρής τό κεντρικό της 
νόημα γιά νά μήν χάσης ποτέ τή Χαρά καί τή Γαλήνη σου...»

*
* *

Στά 20 χρόνια Του ό Γιώργος γνώρισε μιά κοπέλλα. Καί τήν άγάπησε παρά
φορα. Ή  άχίλλειος πτέρνα Του...πού έρριξε ματωμένο αύτόν τον άλύγιστο άγω- 
νιστή τής Ζωής σέ μιά γωνιά τοϋ δρόμου..."Ολα άλλάξανε μονομιάς στή ζωή Του... 
’Όχι ό χαρακτήρας Του άλλά οί τρόποι τής ζωής Του...

Ή  κοπέλλα αύτή δέν τοϋ ταίριαζε...Είναι άλήθεια αύτό. Κι’ έγώ τό παραδέ- 
χουμαι.,.Καί ό πατέρας Του ώρθωσε ξαφνικά μπροστά Του τό γέρικο άνάστημά του 
άπειλητικά: «Προτιμώ νά σέ θάψω ζωντανό, παρά νά. σέ δώ στήν άγκαλιά της...» 
Τήν έχετε ξανακούσει αύτή τήν φράση; Έ γώ πολλές φορές...

Ό  Γιώργος πικράθηκε καί ήλθε καί μέ βρήκε...«Τί νά κάνω;» μέ ρώτησε... 
Τον συμβούλεψα ν’ άποθέση όλες Του τις έλπίδες στο Θεό καί στο Χρόνο...Νά ύπα- 
κούση στήν πατρική ’Εντολή, άλλά νά δοκιμάση συγχρόνως τήν ’Αγάπη Του, φεύ
γοντας άπό τήν άγαπημένη Του γιά λ.ίγο διάστημα...Δέν ήταν πρόχειρη ή συμβουλή 
μου...Μήν βιαστήτε νά μοϋ ρίξετε άδικο...Αυτός ό ’Έρωτας ό τρελλός πού κοροϊ
δεύουμε σήμερα στήν εποχή μας, ήταν κάποτε τό οξυγόνο τής χρυσής έκείνης προ
πολεμικής ζωής πού όλοι τήν νοσταλγούμε σήμερα!!! !Ό  έρωτας δέν ξερριζώνεται 
μέ απειλές... (μιλάω βέβαια γιά τον άληθινό ’Έρωτα, τον τίμιο, τον όμορφο, οχι τον 
άγοραΐο ή εκείνον πού στηρίζεται σέ ταπεινούς υπολογισμούς καί χυδαία συμφέροντα) 
...Ό  ’Έρωτας δέν σβήνει μέ τιμωρίες...Είναι παντοδύναμος... (’Ίσως κ ι’ έσεΐς νά 
συμφωνήτε κρυφά! ! ! ! ! ) .  Εύκολο είναι νά ζητάς άπό έναν άνδρα νά ξεχάση τή γυ
ναίκα πού άγαπά, μά είναι νομίζω, άψυχολόγητο.,.Καί ό Γιώργος δέν υπάκουσε, 
δέν πρόδωσε τήν καρδιά Του.,.Μά τράβηξε τό δρόμο Του...Τότε άκριβώς συγκεν
τρώθηκαν οί Μικροί, οί ταπεινοί, οί χυδαίοι. Κι’ έζήτησαν τό κεφή-λι Του «επί 
πίνακι»...Τούς ξέρετε; Έ γώ  τούς έχω συναντήσει κάπου, κάποτε...Καί τούς θυ
μάμαι άπό τότε καλά...Δέν σάς αρέσει πού γράφω τήν άλήθεια γυμνή, όπως τήν 
πιστεύω;...Αύτό δέν μοϋ λέτε καμμιά φορά ότι σάς ένθουσιάζει;...Οί Μικροί γεννιών- 
ται μαζί μέ τούς Μεγάλους !.."Οπου υπάρχουν οί δεύτεροι, ξεφυτρώνουν σάν παράσιτα .
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καί οί πρώτοι!..Γ ι’ αύτό άκριβώς καί ό Κομμουνισμός ζητάει την ’Ισότητα. Για νά 
κτυπήση τούς Μεγάλους, γιατί άποτελεΐται άπό πολύ μικρούς...Κτυπάει τή Θρη
σκεία!!  ΙΓιατί είναι πανίσχυρη στη λαϊκή συνείδηση...Κτυπάει την Πατρίδα!!! 
Γιατί είναι άπέραντη στις καρδιές...Κτυπάει τήν Οικογένεια!!! Γιατί είναι μιά (ορ
γανωμένη δύναμη μέσα στην Κοινωνία...Κτυπάει τούς πλουσίους!!  ΙΓιατί είναι 
ισχυροί...Κτυπάει τούς μορφωμένους!! !Γιατί είναι ηγέτες τοϋ Λαοϋ...Κτυπάει τούς 
Μεγάλους άνδρες! ! !  Γιατί φοβάται τή δύναμή τους καί τήν άξια τους. Βοηθοί τοϋ 
Κομμουνισμού παρουσιάζονται πολλές φορές καί οί μικροί, οί ζηλόφθονοι, οί τα
πεινοί, οί χυδαίοι...

Καί οί μικροί συγκεντρωθήκανε μιά Νύχτα...Κανείς δέν τούς κάλεσε...Οϋτε 
γνωριζόντουσαν άπό πριν...Μιά δύναμη άκατανίκητη τούς έσπρωξε στο ίδιο μέρος... 
Καί έδωσαν τά βρώμικα χέρια τους...Καί συνωμολόγησαν «άμοιβαίαν συνδρομήν 
καί βοήθεια»... Δέν θέλανε τον Γιώργο δυνατό...Τούς ένωχλοΰσε ή Μόρφωση, ή 
άπλότητα, ή καλωσύνη Του,.,Μήν σκεφτήτε πώς γράφω ύπερβολές! Θυμηθήτε τον 
’Αριστείδη πού τον έξώρισαν οί συμπατριώτες του, γιατί βαρέθηκαν ν’ άκοϋν πώς 
είναι δίκαιος...Μά πάνω άπ’ δλα φέρτε στο νοϋ σας ’Ε κ ε ί ν ο ν ,  τον ’Αρχηγό τής 
Θρησκείας μας, πού γιάτρεψε, πού βοήθησε, πού άνακούφισε, πού κόπιασε γιά τις 
άνάγκες τών άλλων...Κι’ ό ίδιος ό όχλος πού πρώτα Τον έρρανε μέ άνθη καί Τον 
άκολούθησε μέ εύλάβεια, ό ίδιος αύτός όχλος Τον σταύρωσε...Οί μ ικροί!!! Οί 
Φαρισαίοι!! !  Οί ταπεινοί! ! ! . . .

** *
Ό  Γιώργος έφυγε άπό τό σπίτι του κι’ άκολούθησε τήν παράξενη Μοίρα 

του. ’Έπεσε !
Καί ήλθαν όλοι νά ρίξουν τόν λίθο τοϋ άναθέματος...
Δρυός πεσούσης...
Τί κρίμα! ! !  Τί κρίμα! ! !
ΙΙήγαν λοιπόν στον πατέρα Του καί Τοϋ παράστησαν τά πράγματα τραγικά. 

Τόν έξώργισαν μέχρι σημείου νά Τόν καταραστή...Καί ό Γιώργος πικραμένος γιά 
δεύτερη φορά μάζεψε όλες Του τις δυνάμεις, γιά νά κερδίση τή Ζωή μέ τήν αξία 
Του. Μά τυφλωμένος άπό τόν ’Έρωτά Του καί έξωργισμένος άπό τόν άγριο καί εξον
τωτικό πόλεμο πούΤοϋ έπέβαλαν έπεσε σέ κάποια μεγάλα λάθη...λάθη ψυχολογικά... 
πού οί άλλοι τά μεγαλοποίησαν ώστε νά τόν παρουσιάσουν σάν ένα κοινόν άπατεώνα...

’Ακολούθησαν χρόνια δύσκολα γιά τόν Γιώργο...Σέ κάθε πόρτα πού χτύπησε 
συνάντησε τήν ’Άρνηση, τήν Προκατάληψη, τήν ’Εχθρότητα, τό Φθόνο, τή'< ’Εμπά
θεια...’Αλλά σέ λίγο καιρό ό Γιώργος ξανάλαμψε.,.Πήρε καί πάλι τή θέση πού τοϋ 
ταίριαζε...'Ύστερα άπό άγώνες σκληρούς, όπου άντάμωσε τήν κακία σέ χίλιες μορφές, 
βρήκε τόν άνθρωπό του—όπως λέει ό κόσμος...

'Ένας άντρας Μεγάλος, περήφανος, μέ άνεχτίμητη άξια καί δύναμη, στάθηκε 
μιά φορά άπέναντί Του...Καί τούπε: «Ξέρω τί λένε γιά Σένα...Μελέτησα πολύ τή 
ζωή σου...Θάλεις νάρθης μαζί μου;;;..’Εγώ πιστεύω στήν άξια σου...»

Πιστεύω στήν άξια σου! ! !  ΙΞέρετε τί σημαίνει αύτό; Σημαίνει μιά καινούρ
για κοσμογονία...Μάθε νά μεταδίδης στον άλλο Πίστη, μάθε νά τόν ένθουσιάζης... 
Καί κέρδισες αιώνια τή ψυχή του—όποιος καί νάναι αύτός...

Καί ό Γιώργος τόν άκολούθησε μέ θαυμασμό καί Πίστη...’Έγινε μαθητής του... 
'Ορκίστηκε νά μήν τόν ντροπιάση ποτέ...

Καί ξαναπήρε τή θέση Του στήν Κοινωνία...'Ένα-ένα διόρθωνε, σιγά, μά 
σταθερά, καί μέ προσοχή, όλα τά παληά λάθη Του...Καί ξαναχτύπησε τήν πόρτα 
τής καρδιάς Του ή ευτυχία...Διέγραψε κύκλ.ους φωτεινούς γύρω άπό τόν Ευεργέτη 
Του...Καί έσκυψαν εχθροί καί φίλοι μπροστά Του τό κεφάλι...
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Άλλα ή Κακία δεν νικιέται εύκολα...Τό ξέρω καλά αύτό. Καί οί μικροί Τον 
ακολούθησαν κατά πόδας έτοιμοι για νέα επίθεση...'Η Κακή Στιγμή δεν άργησε 
να έρθη.,.Όλοι κάνουμε λάθη..."Ολοι έχουμε τις προσωπικές μας άδυναμίες...Μπο
ρεί νά τις κρύβουμε προσεχτικά άπό τούς άλλους μά δλοι άνθρωποι είμαστε... Ό  
ένας δουλεύει στο πιοτό...Άλλος λατρεύει μιά γυναίκα...Καθένας έχει τήν αδυναμία 
Του...τή λόξα του, αν θέλετε πιο ρεαλιστικά...Τό «ψώνιο» του, έστω.,.Μά δλοι το- 
χουμε. Κι’ εκείνοι πού κατηγορούν...Κι’ οί άλλοι πού κατηγοροΰνται.,.Δέν εννοώ 
βέβαια σάν άδυναμία τήν παράβαση τού Νόμου...άλλά κάποιες άλλες προσωπικές 
ιδιοτροπίες πού μπορεί νάναι έπιλήψιμες άπό κοινωνικής πλευράς, άλλά μάς άκο- 
λουθοϋν πάντα στή ζωή μας.,.Ψέμμα είναι αύτό; Ποιος θάχη τό θάρρος νά πή τέ
τοιο πράγμα:...Είχε λοιπόν κι’ ό Γιώργος τήν άδυναμία του...

Μιά σχέση...μιά γνωριμία, άντίθετη άπ’ τούς κοινωνικούς τύπους...Τήν πή
ρανε λοιπόν αύτήν οί μικροί καί τήν έκαναν Κατηγορητήριο...’Όχι άπό αγάπη γιά 
τήν Κοινωνία, άλλά άπό μίσος προς τήν άξια τού Γιώργου...

Kt’ έτσι ξαναεπετέθησαν...
** *

Ποιος φταίει γιά ότι γίνηκε μετά; «Ό  Γιώργος, ό άδιόρθωτος καί επιπόλαιος 
αυτός νέος» θά σπεύσουν ίσως νά πουν μερικοί...Μά κάποιοι φρόνιμοι άσπρομάλληδες 
θάχουν άντίρρηση.,.Καί θάρθουν νά σάς πουν: « Π ρ ο σ έ χ ε τ ε  δσοι κυβερνάτε 
ψυχές...Προσέχετε δσοι διοικείτε. Είναι τεράστια ή εύθύνη σας. Είναι βαρύς ό Σταυ
ρός πού έχετε στήν πλάτη σας...Εύκολο είναι νά έξοντώσης έναν άνθρωπο...Άλλά 
αυτή δ ε ν  ε ί ν α ι  ή ά π ο σ τ ο λ ή  σ α ς .  Δεν ταχθήκατε γιά νά εξοργίσετε 
εκείνους πού κάποτε άμάρτησαν μά τώρα έργάζονται μέ όρεξη καί άπόφαση νά ξα- 
ναφτειάξουν τή ζωή τους. Ταχθήκατε ν’ άναζητήσετε καί νά φτειάξετε τούς κακούς, 
νά τούς έμπνεύσετε τό σπουδαίο φρόνημα, νά τούς οδηγήσετε στή Δημουργία. Μή ζη
τάτε τό τέλειο. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ανθρώπους διοικείτε. Προσέξετε! "Ενας 
επιπόλαιος λόγος σας, μιά άστοχη κρίση σας, μιά άδικη πράξις σας, μπορεί νά φέρη 
καταστροφή. Προσέχετε ιδίως εκείνους πού είναι έκ φύσεως συναισθηματικοί, πού 
έχουν πλούσιο ψυχικό κόσμο. Μήν τούς τραυματίσετε ποτέ ! Γιατί τέτοιες πληγές 
δέν γιατρεύονται εύκολα. Τί ζητάτε; Γιατί κατηγορείτε; Γιά ένα παρελθόν πού χά
θηκε; Δέν βλέπετε τό Παρόν πόσο όμορφα δημιουργεΐται; Ά ν  έφταιξε κάποιος Χτές, 
δέν σημαίνει πώς πρέπει νά τον άκολουθοϋμε πάντα άπό πίσω μέ τό Κατηγορητήριο 
στο χέρι, ούτε νά τον έξολοθρεύσουμε.,.Δέν ρυθμίζει τήν ανθρώπινη ζωή τό Παρελθόν, 
άλλά τό Παρόν καί τό Μέλλον. Τό παρελθόν είναι μονάχα Ανάμνηση καί Πείρα, 
δέν είναι δμως ζωή...Καί ό ληστής πού σταυρώθηκε δίπλα στο Χριστό έκανε χιλιάδες 
εγκλήματα, μά έγινε άγιος..,Σ υ γ  χ ω ρ ε ΐ  τ  ε ! ! !  Μάθετε νάστε μεγαλόψυχοι. 
Μήν φθονήτε τήν άξια τών συνανθρώπων σας. Αφήστε τους νά ξαναφτειάχνουν τις 
ζωές τους, μετανοιωμένοι γιά τό παρελθόν τους. Ξαναδώστε τους τήν ευκαιρία ν.’ 
άρχίσουν άπό τήν άρχή...» ' ..

Αύτά ίσως νά σάς πουν κάποιοι φρόνιμοι άσπρομάλληδες...Προσέξετε τά λό
για  το υς !!! Θυμηθήτε τον Γιάννη Άγιάννή. Κι’ ό ’Ιαβέρης λύγισε μπροστά στήν 
περίπτωσή του...Καί πνίγηκε προδίδοντας τό Καθήκον του...Προτίμησε δηλαδή νά 
χάση τή ζωή του παρά νά σταθή εμπόδιο στή δημιουργική πορεία ενός μετανοιωμένου 
. ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ...Δέν είναι ένα άπλό Μυθιστόρημα...Είναι Κ ή ρυγμ α !!!!..........

** *
ΤΗταν βραδάκι...’Εννηά πλησίαζε ή ώρα...’Από τό άνοιχτό παράθυρο τού 

Τηλ εφωνικοϋ θαλάμου ενός Τμήματος πού ήμουνα ύπηρεσία, άκούγονταν λαϊκά 
τραγούδια άπό μιά γειτονική ταβέρνα...Σέ λίγο θά παρέδιδα υπηρεσία. Καί συλλο-
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γιζόμουνα σέ ποιον άπ’ τούς δυο κινηματογράφους της περιφέρειας μας νά πάω... 
όταν ήλθε ό Γιώργος κρατούμενος στο Τμήμα...Τον είδα καί τινάχτηκα όρθιος... 
’Εκεί τον κατάντησαν οί Μικροί. Αύτόν πού μπορούσε νάταν ό πιο Μεγάλος ανάμεσα, 
στούς διαλεχτούς...Κατέβασε τα μάτια καί μέ. προσπέρασε.,.Δέν θέλησε νά εκμε
ταλλευτή τή φιλία μας αυτή την άτυχη 'στιγμή τής ζωής του. 'Η φιλοτιμία τον άκο- 
λούθησε έως έδώ,.,Πήγα κοντά Του καί τον άγκάλιασα...Κείνη την στιγμή δεν σκε
φτόμουνα τίποτε άλλο έκτος άπό το φίλο μου, τον μεγάλο φίλο μου, πού ήρθε νά μ’ 
έπισκεφτή σήμερα μέ μιά απίθανη μορφή ! ! !  Σέ λίγο τάμαθα όλα...Καί άγανάκτησα...

*
* *

Την άλλη μέρα ό Διοικητής μου Τον κάλεσε στο γραφείο του...Κι’ έδειξεν οχι. 
άπλώξ κατανόηση, άλλα ηρωισμό...'Ο Γιώργος σώθηκε...Κι’ άνέβηκε καί πάλι στή 
ζ<ύή ...’Ανέβηκε όπως Του άξιζε...ώσπου πέρσυ τέτοιον καιρό περίπου, σκοτώθηκε 
σ’ ενα αύτοκινητιστικό δυστύχημα...

Πήγα τότε στο παληό Τμήμα μου...Καί στάθηκα νά φυλλομετρήσω τό Βι
βλίο Κρατουμένων...Βρήκα τ ’ όνομά Του εκεί μέσα...Καί τά μάτια μου πλημμύρισαν 
δάκρυα..."Ενας ά θ λ ι ο ς !! !"Ενας πανάγιος άθλιος...Ταιριάζει αύτή ή αντίθεσης 
Καί όμως ταιριάζει...Για νά δικαιωθούμε κι’ εμείς κι’ εκείνοι...

"Ετσι ή ’Αστυνομία κέρδισε μιά Ψυχή...Καί οί Μικροί ταράχτηκαν, σκανδα
λίστηκαν, ξαναστάθηκαν στην εΐσαγγελική έδρα μέ άφθαστη ύποκρισία...

Μά ’ κεϊ. πάνω στον φρέσκο τάφο Του, κάποιος είπε αυτά τά παράξενα λόγια 2
«...Πέρασες γρήγορα άπό κοντά μας.,.Σάν άστραπή ! Μά φώτισες τή ζωή μας. 

Μάς δίδαξες πολλά...Μονάχα όσοι μπόρεσαν νά σέ καταλάβουν στάθηκαν οπαδοί. 
σου.,.Οί άλλοι...οί, μικροί..."Ω! Ξέχασέ τους π ιά !! Τό ξέρω σέ πίκραναν πολύ..- 
Άλλά πάνε ολα πιά...Τώρα είσαι κοντά στον Θεό...’Εκεί ήταν ή θέση σου...’Έφυγες 
κυνηγημένος άπό πολλούς...’Αλλά είχες καί μιά Μεγάλη ικανοποίηση: Τήν κατα
νόηση πού έδειξε άπέναντί Σου ένας διαλεχτός άνθρωπος...καί λίγοι άντρες του.... 
'Η ’Αστυνομία μας δηλαδή...Αύτοί κατάλαβαν τούς παλμούς Σου, γιατί αύτοί 
μονάχα ξέρουν νά’δημιουργούν καί νά αίρωνται στά υψη τών περιστάσεων. Ποτέ δεν 
θά Σέ ξεχάσουμε καλέ μας φ ίλε!!  !.....

Θέλω κ ι’ έγώ κάτι νά προστέσω σήμερα, υστέρα άπό ένα χρόνο:
«'Ο Θεός άς άναπαύση τήν Ψυχή Σου.-.Δέξου αυτό τό απλό μνημόσυνο...Δεξοι> 

το χωρίς προκατάληψη...Κι’ άς ήσουνα ένας "Αθλιος, ένώ έγώ
Έναε ’Αστυφύλακα;

(Σ. Κ. Π.)



ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Μιά κραυγή μέσα στη νύχτα . . .
«Ε ίνα ι κ ά τ ι λουλουδάκ ια , φ τω χ ο λο ύλο υδ α , 

πού φ υτρ ώ νο υ ν  στά  ρημάδια σχά χαλάσμ ατα  
νά  θυμ ίζο υν τ ίς  έλπ ίδες τ ω ν  άπόκληρων — 
κάποια άνθρώ π ινα  δ υσ τυχ ισ μ ένα  π λ ά σ μ α τα ...» .

Κλαύδιος Μαρκίνας

Λένε οτι ή νύχτα εκείνη ήταν στοιχειωμένη. ΙΙώς ύστερα άπδ τά μεσάνυχτα 
κείνης τής νύχτας, τήν ώρα πού το μεγάλο ρολόι σήμαινε βραχνά κι1 άποκρουστικά 
δυο φορές, φάνηκαν στή στέγη ένός ακατοίκητου παληοϋ αρχοντόσπιτου δυο φαντά
σματα ντυμένα στά ολόλευκα πού κυνηγιόντουσαν....

’Ακόμα λένε ότι τήν ώρα εκείνη πού τά δυο άπίθανα οντα πλανιόντουσαν στούς 
δρόμους καί στο μικρό πάρκο τής γειτονιάς, πέθανε στά καλά καθούμενα ή κερά- 
Κρηνιώ άντικρύζοντας τό ένα άπ’ τά φαντάσματα πού σταμάτησε γιά λίγο καί χτύ
πησε τό τζάμι τοϋ παραθυριού της. Κι’ ότι μιά μικρούλα πού, ποιος ξέρει γιά ποιόν 
λόγο άγρυπνοϋσε καί βρισκότανε στο μπαλκόνι άνάμεσα στις γλάστρες κείνη τήν 
ώρα, γλύστρησε κι’ έπεσε στο πλακόστρωτο τής αυλής χωρίς νά πάθη τίποτα...

Μιά νιόπαντρη πού γύριζε άπ’ τήν ταβέρνα μαζί μέ τον μπεκρούλιακα τον 
άν.δρα της—δεν άφηνε κείνος τή ταβέρνα αν δεν πήγαινε νά τον πάρη μέ τά παρα
κάλια ή γυναίκα του—είπε πώς, σάν βρισκόταν έκεΐ πού σμίγει ό δρόμος τ ’ "Αη- 
Νικόλα μέ τον άλλο δρόμο πού οδηγεί στο νεκροταφείο, άκουσε τά κλαριά νά βογ- 
γάνε χωρίς νά φυσά άέρας κ ι’ είδε μιά παρθένα μέ ξέπλεκα τά μακρυά της μαλλιά 
καί ξυπόλυτη, νά περνάη γρήγορα σάν τον άνεμο άπό μπροστά της βγάζοντας φωνές 
σάν εκείνες πού λέει στήν άποκάλυψη ό "Αη-Γιάνης γιά τίς κολασμένες γυναίκες... 
Τήν ώρα δέ πού ή παρθένα κείνη πέρασε άπό μπροστά της κι’ Ινώ τό ολόλευκο φου
στάνι της κυμάτιζε σ’ αιθέριες άναδιπλώσεις, άστραψε καί βρόντηξε κι’ έγινε πνιχτό 
σκοτάδι. Ή  νιόπαντρη γυναίκα έπεσε κατάχαμα τότε, κάνοντας τό σταυρό της, ένω 
ό μπεκρής ό άνδρας της συνέχισε ήσυχος τό δρόμο πού θά τον ώδηγούσε στο σπίτι 
τους.. Κείνη όμως δέν τον βρήκε στο σπίτι, όταν έφτασε άργύτερα. Κάτι παιδιά πού 
γύριζαν τίς πρωινές ώρες μαζεύοντας κουρελόχαρτα, τον βρήκαν πεσμένον σ’ ένα 
σπαρμένο χωράφι καί τον πήγαν στο σπίτι του...

Λένε, ότι, όταν έπεσε τό πνιχτό σκοτάδι, άκούστηκε μιά στριγγιά φωνή πού 
καλοϋσε σέ βοήθεια. Πολλοί λένε πώς ήταν γυναικεία ή φωνή, μά άλλοι πώς ήταν 
ανδρική. Κι’ άμέσως μετά τή φωνή, έγινε κακό μεγάλο. ’Άνοιξαν διάπλατα οί πόρτες 
τ ’ ουρανού καί ή βροχή πλημμύρισε τον τόπο. Γιόμισε τά ρέματα, τά ξεχείλισε, 
μπήκε στις αύλές καί στά ύπόγεια καί παρέσυρε μερικά άδύνατα παραπήγματα καί 
κάτι πλίθινα σπιτάκια.

"Ενα άρρωστο γεροντάκι καί μιά παιδούλα κάπου δέκα χρόνων, πνίγηκαν...

*
*  *

Τήν κραυγή πού καλούσε σέ βοήθεια τήν άκουσα καί γώ. ΤΗταν μιά σιγανή, 
άπόκοσμη φωνή κι’ έρχόταν άπό πολύ μακρυά. Μοΰ φάνηκε μάλιστα πώς δέν ήταν 
ανθρώπινη. Σταματώντας όμως τήν άναπνοή μου, άφουγκράστηκα καλά. Ξανα
κούστηκε! ’Ηταν κραυγή άνθρώπινη...

Μόνον αυτήν όμως άκουσα κείνη τή νύχτα καί τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο άπό 
κείνα πού τούτοι οί άνθρωποι είδαν ή άκουσαν ώς τήν ώρα πού άρχισε ή καταιγίδα 
κ ι’ έσάρωσε όσα δέν μπορούσαν νά τής άντισταθοΰν...
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Ή  μουνα όλες τις ώρες πού συνέβησαν τούτο τ ’ άπίθανα πράγματα μαζί τους. 
2 έως 6 τή νύχτα ήταν ή υπηρεσία μου τότε, κ ι’ άν υπήρχε ένας πού να βεβαίωση τά 
δσα έγιναν, αύτός έπρεπε να ήμουν έγώ. Έ γώ  περιπολοϋσα σ’ δλη την περιφέρεια 
πού σημειώθηκε ή παρουσία...των φαντασμάτων, έγ<» διάβαινα κάθε τόσο έξω άπ’ 
το νεκροταφείο. ’Όχι λοιπόν. Ούτε τά κλαριά τού νεκροταφείου βόγγησαν χωρίς νά 
φυσήξη άέρας, ούτε φαντάσματα φάνηκαν στην οροφή τού παληοΰ άρχοντόσπιτου...

Στήν ταράτσα τού άκατοίκητου εκείνου άρχοντικού, φάνηκαν δύο εντελώς 
άνθρώπινα πλάσματα, μέ σάρκα καί οστά. 'Η ταν...’Εκείνος καί Εκείνη ! Δυο πλά
σματα πού διαιωνίζουν άπό μυριάδες χρόνια τ ’ άνθρώπινο είδος επί τής γης, δυο 
όντα πού άλλοτε—στον τομέα τής άγάπης—έγγίζουν τά όρια πού τούς έταξε ό πλά
στης, άλλοτε μισούνται θανάσιμα...

’Ήξερα ότι το άκατοίκητο άρχοντικο στέγαζε κείνη τή νύχτα τούς νέους ιδιο
κτήτες του.

’Εκείνοι πού είδαν τά φαντάσματα, δεν το ήξεραν αύτό.,.ΙΙαράλειψις; Μάλλον, 
διότι στη γειτονιά έκείνη τίποτα δεν συνέβαινε «έν τή σκοτία». "Ολα έρχονταν σέ 
φως, έβλεπαν πλατειά τή δημοσιότητα, χάρις στή Κόνα-Άργυρώ καί τή κυρά-Εύ- 
τέρπη. ’Ακόμα καί κείνα πού δεν έγιναν...

** *

Μόλις είχα άναλαβει υπηρεσία, δταν είδα τούς δυο άνθρώπους στήν ταράτσα. 
’Έτρεχαν ό ένας κατόπιν τού άλλου, έβγαζαν κάτι άκατάληπτες σιγανές φωνές, μά 
τίποτα δεν μούδωσε νά ύποψιασθώ ότι έπρόκειτο γιά τραγωδία. 'Υπέθεσα ότι το 
νεαρό ζευγάρι έξωτερίκευε κατ’ αύτόν τον τρόπο τήν εύτυχία του...

Καί συνέχισα ήσυχος τό δρομολόγιό μου, όταν χάθηκαν—κατεβαίνοντας τρε
χάτοι τή σιδερένια σκάλα—στο εσωτερικό τού σπιτιού.............., ....................................

Στήν ονειρεμένη σιγαλιά τής νυχτιάς εκείνης άκουσα μιά κραυγή. Μιά κραυγή 
πού έπαναλήφτηκε άργότερα καί ξέσχισε τήν γεμάτη ποίηση κι’αθάνατο μεγαλείο 
ησυχία πού επιβάλλει τό".σκοτάδι. “Ηταν άνθρώπινη έκατό τοΐς έκατό ή  κραυγή 
έκείνη. ‘Γιατί ή άλλη πού άκούστηκε ταυτόχρονα, ήταν μηχανική. ΤΗταν πιο δυνατή 
έκείνη ή άλλη, πιο άνατριχιαστική κ ι’ έβγαινε άπ’ τά σωθικά τού τραίνου πού έφευγε 
γιά τό μακρυνό του ταξίδι.

’Άνθρωπος σέ κίνδυνο!...Άνθρωπος πού καλεΐ βοήθεια μέσα στή νύχτα. Σέ 
ποιόν άπευθυνόταν άρα γε ή έκκληση έκείνη;

Άρχισα νά τρέχω προς τά κεΐ. Σταμάτησα άσθμαίνοντας σ’ ένα σταυροδρόμι 
μή γνωρίζοντας προς τά πού νά διευθύνθώ. Εύτυχώς πού ή φωνή ξανακούστηκε. 
Ή ταν γυναικεία κ ι’ έρχόταν άπό τό μέρος τής πλατείας. Καί δεν πρόφτασε νά πή 
έκεΐνο πού ήθελε, .γιατί κόπηκε στή μέση...

’Έβαλα όλη τή δύναμή μου κι’ έφτασα στήν πλατεία. Πιο κάτω ήταν τό σπίτι 
των δύο άτόμων πού είδα προ ολίγου στήν ταράτσα.

'Ένας θόρυβος σάν έκεϊνον πού κάνει ή πόρτα όταν κλείνη μέ πάταγο, μ’ έκανε 
νά στραφώ προς τό σπίτι έκεΐνο. ’Έφτασα. Καί τότε...

Μιά νεαρή γυναίκα έτρεχε άσθμαίνοντας καί καταματωμένη. Κοντά της, 
έξ-έπτά βήματα πιο πίσω, ένας νέος άνδρας μέ ύψωμένο τό μαχαίρι καί μέ Μακβε- 
θικό ύφος προσπαθούσε νά τήν φθάση καί νά τής δώση τό τελειωτικό χτύπημα.

Στο θαμπό φώς πού έρριχνε ένα ηλεκτρικό φανάρι τού δρόμου, είδα ν’ άστρά- 
φτη ή λάμα τού υψωμένου μαχαιριού. ’Εκείνη έτρεχε καταπληγωμένη, μέ γεμάτο 
τό κιτρινωπό πρόσωπό της άπό αΐματα, ετοιμόρροπη. ’Εκείνος φαινόταν άκμαιό- 
τατος κ ι’ όσο πήγαινε όλο καί τήν πλησίαζε.Λίγο άκόμα κι’ή μυτερή λάμα θά χωνό-
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ταν στο καταλαβωμένο εκείνο κορμί σάν χαριστικό κι’εξιλαστήριο τελευταίο χτύπημα.
Εΐχα πλησιάσει περίπου είκοσι βήματα. Καί πριν καν μιλήσω, έκείνη βγά

ζοντας τήν τελευταία φωνή της βλέποντάς με, ταλαντεύτηκε καί κυλίστηκε χάμου. 
'Ο άνδρας έτοιμαζόταν να χυμήξη καί νά χτυπήση. Μέ είδε όμως κι’ οπισθοχώρησε 
άμέσως, άφοΰ πρώτα ζύγισε καί κατηύθυνε σάν "Ινδιάνος τό μαχαίρι στο στόχο του. 
Κείνο άστόχησε ευτυχώς καί ό θάνατος τής άμοιρης γυναίκας άποσοβήθηκε...

*
* *

Βρισκόμουνα στο χειρουργείο του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών, όταν άρχισε 
νά μαίνεται ή θύελλα. Κόντευαν χαράματα κ ι’ οί πρωινοί διαβάτες είχαν ζητήσει 
καταφύγιο στά υπόστεγα, στις στοές, όπου μπορούσαν ν’ άποφύγουν τή θεομηνία.

Τό θύμα τής νυχτερινής τραγωδίας βρισκόταν σέ άφασία. Είχαν καταφερθεΐ 
στο κορμί εκείνο πολλά χτυπήματα, άλλά κανένας φόβος δεν υπήρχε γιά τό μοιραίο. 
Θά ζοΰσε οπωσδήποτε.

Γύρισα στή σκοπιά μου. Οί δρόμοι είχαν πλημμυρίσει, οί πυροσβεστικές άν- 
τλίες είχαν κινητοποιηθή. Παντού έβλεπα συνεργεία άστυνομικών νά προβαίνουν 
σέ προληπτικές ενέργειες.

"Ενα χαμόσπιτο στον τομέα τής σκοπιάς μου, υποχώρησε στ’ ορμητικό ποτάμι 
πού σχημάτισαν οί δρόμοι. ’Άνδρες μέ πιτζάμες πετάχτηκαν άπ’ τά διπλανά σπίτια 
καί μάς βοήθησαν νά σώσουμε ένα άντρόγυνο συνταξιούχων πού τούς καταπλάκωσε 
τό χαμόσπιτό τους αύτό...

Φωνές τρόμου, άπογνώσεως, επικλήσεις γ',ά βοήθεια...Κι’ ό άδυσώπητος 
ουρανός συνέχιζε νά στέλνη όρμητικώτερα ποτάμια, οί βροντές έδιναν τή θέση τους 
στις εκτυφλωτικές λάμψεις, ό σπαραγμός τών γυναικών καί τών παιδιών συμπλή
ρωνα τήν κόλαση τού Δάντε σέ νεώτερη έκδοση. ’Άθελα σκεφτόμουνα κείνη τήν ώρα 
πόσο άμείλικτη είναι ή τύχη τού άνθρώπου, πόσο άδυσώπητη ή μοίρα του...

Βρεγμένοι καί προσπαθώντας νά δώσοχμε θάρρος, παλεύαμε καμμιά εικο
σαριά άστυνομικοί μέ τήν καταιγίδα' αγωνιζόμασταν νά σώσουμε ότι μπορούσαμε...

Δέν Θυμάμαι τίποτ’ άλλο άπό τή Θεομηνία έκείνη. Τό άπόγευμα τής ’ίδιας 
ημέρας ξύπνησα στο νοσοκομείο μέ άβάσταχτους πόνους. ΓΙονούσαν τή μηνίγγια μου, 
αισθανόμουνα ζαλάδες καί μόλις έκανα νά σηκωθώ άπ’ τό κρεβάτι μου, κατάλαβα 
ότι τό άριστερό μου πόδι δέν επιδεχόταν καμμιά μετακίνηση.

Γύρισα κ’ είδα στο διπλανό μου κρεβάτι, έναν συνάδελφο πού υπηρετούσε 
στο ίδιο Τμήμα. Πιο κεΐ, στή γωνιά, ένας μαθητευόμενος συνάδελφος βογγοΰσε 
στριφογυρίζοντας στο κρεβάτι του.

Κατάλαβα. Είχαμε τραυματισθεΐ τό πρωί μέ τή μεγάλη καταιγίδα. Ό  δι
πλανός μου μούπε ότι μ’ είχε χτυπήσει ένα δοκάρι τήν ώρα πού έπεφτε ή σκεπή ενός 
πλινθόκτιστου σπιτιού. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί καί σέ κείνον. Ό  μαθητευόμενος 
είχε καταπλακωθεί στά Σφαγεία, πασχίζοντας νά σώση μιά παιδούλα. Κι’ αύτός 
μέν σώθηκε, άλλά τό κοριτσάκι θάφτηκε γιά πάντα στά γκρεμίσματα...

** *
Καθόμουνα στή βεράντα τού Νοσοκομείου καί διάβαζα ένα δειλινό, όταν άπέ- 

ναντί μου ένοιωσα δυο μάτια νά μέ κυττάζουν επίμονα. Παράτησα τό διάβασμα 
καί κύτταξα προς τά εκεί. ΤΗταν μιά γυναίκα ώς είκοσι έξ έτών πού μέ κυττοΰσε 
ακουμπισμένη στον τοίχο μ’ έρωτηματικό ΰφος.Τά μεγάλα θλιμένα μάτια της είχαν 
μιά παράξενη λάμψη καί στά χείλη της διαγραφόταν ένα χαμόγελο ίκανοποιήσεως.

Βασάνισα τό μυαλό μου νά θυμηθώ. Τούτη ή γυναίκα μοΰ ήταν γνώριμη, 
κάπου είχαμε συναντηθεί. Πού όμως;

Δέν ξέρω τί διάβασε στο βλέμμα μου, όταν καρφώθηκε στο δικό της. Γεγονός
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είναι ότι χαμήλωσε προς στιγμήν τά μάτια της, πήρε μιά πολυθρόνα και διευθύνθηκε 
προς τό μέρος μου.

Θυμήθηκα. Ή ταν.,.τό φάντασμα!.,ΤΗταν εκείνη πού δέχτηκε τόσες μαχαι
ριές κείνη τή νύχτα μέ τη θύελλα...

Σηκώθηκα μόλις μέ πλησίασε. Χίλια λόγια ανέβηκαν στα χείλη μου, μά προ
τίμησα νά σωπάσω. «Μήπως κάνω λάθος;...» σκέφτηκα.

’ Ηλθε καί κάθησε κοντά, μου. Στο λαιμό της διέκρινα ένα σημάδι πληγής πού 
είχε κλείσει πρόσφατα.

—Πώς πάει τό πόδι σας; Βλέπω περπατάτε...
—Κάπως καλλίτερα. ’Ελπίζω νά γίνη. γρήγορα εντελώς καλά.
—Μου είπαν ότι είσθε άστυφύλαξ. Καί μάλιστα του...Τμήματος. Ξέρετε, 

στην περειφέρεια εκείνη μένω καί γώ. Μοϋ είπαν άκόμη ότι τραυματιστήκατε τη 
νύχτα έκίνη μέ τ ή θύελλα...

—Ναί. Τραυματίσθηκα...Θά γίνω καλά όμως.
—Φυσικά.

—’Εσείς, τί θεραπεία κάνετε;
"Ενα νευρικό γέλιο τράνταξε τά στήθη της. "Υστερα άπόμεινε σκεπτική.
—Συγχωρήστε με άν φάνηκα άγενής μέ την ερώτησή μου.. ..........................

"Ισως νάχετε λόγους νά κρύβετε την αιτία τής παραμονής σας εδώ.........................
...Τουλάχιστον στούς ξένους, έ;
—Δέν εΐν’ αυτό...Είναι όμως μιά σιχαμερή ιστορία ή αιτία πού μ’ έφερε εδώ. 

Σιχαμερ-yf γιά μένα...ίσως όμως οχι καί για τούς άλλους. Προ παντός γιά σάς τούς 
άνδρες...

Σταμάτησε κι’ άρχισε νά χαΐδεύη κάτι ξανθές τουλίπες πού ένα παιδάκι τής 
έφερε προ ολίγου.

—Δέν πιστεύω ότι ύπάρχουν σιχαμερές ιστορίες..."Ολες οί ιστορίες είναι 
άνθρώπινες, στον άνθρωπο άναφέρονται...

—Δέν έχετε δίκηο. 'Η δική μου Ιστορία είναι κάπως άλλόκοτη. Είμαι θύμα!... 
Ξέρετε άπό θύματα;

—Νά σάς πώ. 'Η δουλειά μας είναι τέτοια, πού προσπαθούμε νά μή δημιουρ- 
γοΰνται θύματα...

—Προσπαθείτε; Λυτό είναι πολύ ταπεινό! ’Αγαπητέ μου, δέν είναι προσπά
θεια αύτο πού κάνετε σείς. Είναι θυσία, είναι κάτι πού δύσκολα μπορεί νά συλλάβη 
ο νους τού άνθρώπου...

"Αν ζώ σήμερα τό οφείλω σέ σένα!...
—Σέ μένα; "Οχι...Δέν...
Ναί! Σέ σένα. Στον ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό !  Λίγο άκόμα καί δένθά ζοϋσα σήμερα. Θά 

ήμουνα ένα φάντασμα πού θά πλανιόταν στις στέγες τών άκατοίκητων σπιτιών... 
στούς δρόμους ύστερα άπό τά μεσάνυχτα..."Ετσι λένε γιά κείνη τή νύχτα...

—Τό άκουσα καί γώ αύτό...
•—Καί τό πιστέψατε;
—Αύτό έλλειπε! "Οχι δά...
—”Ε ! λοιπόν. Τό φάντασμα κείνη τή βραδυά ήμουνα έγώ. Κι’ ένα άλλο φάν

τασμα μέ κυνηγούσε !... «Δ υό φ α ν τ ά σ μ α τ α  κ υ ν η γ ι ό ν τ ο υ σ α ν . . . »  Τί ρωμαντική 
εικόνα...

Δέν ήμουνα όμως φάντασμα. "Ημουνα όπως είμαι καί τώρα, γυναίκα μέ ψυχή, 
μέ συναισθήματα. "Ομως, ή ψυχή μου ήταν παγωμένη άπ’ τό φόβο, τά συναισθή
ματα μοϋ έλεγαν ότι κινδυνεύω' μέ παρώτρυναν νά φύγω όσο μπορούσα γρηγορώ- 
τερα... νά σωθ<ο μέ τή φυγή...
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’Έτρεχα καί φώναζα. Οι κραυγές μου σκίζανε τή σιγαλιά της νύχτας, έδιναν 
στον άέρα θέμα για να το συζητήση μέ τή βροχή, μέ τα κλαριά, μέ το φεγγάρι, μ’ 
■ότι συναντούσε στήν ορμή του...

Ά λλ ’ άκοΰστε με άπ' τήν άρχή.
** *

«Μέ κατακόκκινα τριαντάφυλλα, μέ τουλίπες ξανθές καί μέ γαρύφαλλα όλό- 
» λευκά μοΰδειχνε τήν άγάπη του έκεΐνος. Μου φαινόταν ένας άνθρωπος τόσο δια- 
» φορετικός άπ’ τούς άλλους. Τα αισθήματα πού έδειχνε για μένα, ήταν τέτοια πού 
» όποιαδήποτε γυναίκα θά ζήλευε. Καί θά αιχμαλωτιζότανε...

«Αύτό συνέβη καί σέ μένα. Πίστεψα άβίαστα, μ’ όλη μου τή ψυχή στά λόγια 
» καί στούς όρκους του...

«Καί συνέβη εκείνο πού συνήθως άκολουθεϊ τις περιπτώσεις αυτές. ’Έγινα 
» ένα κουρέλι, ένα παιχνίδι στά χέρια του, δίχως νάχω τή δύναμη' νά πώ εκείνο πού 
» σκεφτόμουνα, έκεϊνο πού ένοιωθα. ’Ήμουνα πλημμυρισμένη άπό ευτυχία καί δέν 
» μπορούσα νά δώ το λάκκο, πού μέσα κεϊ θά μέ κατατσάκιζε μια μέρα...

«Ή  επιθυμία του ήταν έπιταγή γιά μένα. Τά λόγια του άσκούσαν στή ψυχή 
» μου μιάν άκατανίκητη γοητεία...Καί ύπάκουα τυφλά...

((Κατέστρωσε τά σχέδιά του τόσο καλά. Καί πιάστηκα στήν παγίδα του 
»  έτσι, πού μόνο ένα θαύμα θά μπορούσε νά μέ γλυτώση...

« ’Ήμουνα άπό πλούσια οικογένεια. Κι’ οί γονείς μου πεθαίνοντας άφησαν σέ 
» μένα όλη τήν-περιουσία τους. Δυο σπίτια, οικόπεδα, μετρητά πολλά...

«Άρραβωνιαστήκαμε δυο μήνες ύστερα άπό τον πνιγμό των γονιών μου. 
» Κάποιο ναυάγιο τούς έστειλε στά βάθη τής Καραβαΐκής...

« ’Ήμουνα τότε είκοσι χρόνων κ ι’ έβλεπα τόν κόσμο μόνο άπ’ τά βιβλία, τά 
»  μυθιστορήματα, τά κινηματογραφικά έργα. Στά χρόνια πού έζησα μέ τούς γονείς 
» μου, δέν ένοιωσα τήν πίκρα. Ούτε καί τήν κακία. ’Έβλεπα τά πάντα σάν ένα 
» χαρούμενο σύνολο, σάν ένα γλυκό κ ι’ αρμονικό τραγούδι.. Τά βάσανά μου άρχισαν 
» άπό τότε πού γνώρισα τόν άνθρωπο εκείνον. ’Εκείνον πού άργότερα τόν έκαμα 
»  άντρα μου.

«Ή ταν τύπος...κοσμικός. ’Αγαπούσε τις διασκεδάσεις, το πιοτό, τά ταξείδια. 
» Καί πίστεψα ότι σ’ αυτόν 
» οραματίστηκα...

« ’Αλλά γελάστηκα οΐκτρά. Δυο μήνες ύστερα άπό τή μνηστεία μας, άρχισε 
» νά διαφαίνεται ό πραγματικός του χαρακτήρας. Κατώρθωσε μέ χίλια δυο τεχνά- 
» σματα—πού τό μεγαλύτερο μέρος κάλυπταν οί διαβεβαιώσεις του γιά παντοτεινή 
») άγάπη—νά μού σπαταλίση τή περιουσία μου καί νά μείνω μόνον μ’ ένα μικρό 
» σπιτάκι καί κάτι κοσμήματα πού δέν τού είχα μαρτυρήσει. Βρήκα τή δύναμη νά 
» τού άρνηθώ όταν θέλησε νά πουλήση καί τό σπιτάκι έκεϊνο. Καί μ’ ακούσε δήθεν, 
» αλλά προχώρησε στο δεύτερο μέρος τού σχεδίου του.

« ’Άρχισε νά μού συστήνη τούς «φίλους» του. ’Όντα βρωμερά, άποβράσματα 
» τής κοινωνίας. "Αρχισε νά προσπαθή νά μού βάλη στο νού τις ... νεωτεριστικές 
» ιδέες. Τό επιχείρημά του ήτανε: "Ολα γιά τό χρήμα, γιά τήν άπόλαυση καί τήν 
» ευτυχία..

«Στήν άρχή, οί δασκαλεμένοι φίλοι του τηρούσαν τά προσχήματα. Μέ τόν 
» καιρό όμως γίνονταν πιο «οικείοι» έδειχναν «φιλικά» αισθήματα γιά μένα. Έρ- 
» χονταν στο ξενοδοχείο πού μέναμε, σέ ώρες πού έλειπε κείνος. ’Άρχισαν νά γί- 
» νωνται έπιθετικοί καί νά μού υπενθυμίζουν κάθε τόσο ότι ή περιουσία μου δέν 
» υπάρχει πλέον, ότι ό μνηστήρας μου δέν εννοεί νά έργασθή, ότι ή ζο>ή δέν είναι 
» όπως τή φαντάζομαι...Παράλληλα έκαναν τ ’ αδύνατα δυνατά γιά νά μού δείχνουν

βρήκα έκεϊνο πού άφ’ ότου ένοιωσα τόν εαυτό μου
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» τά φουσκωμένα πουγγιά τους κ ι’ άφηναν νά έννοηθή δτι θ’ άποχτήσω πάρα πολλά. 
» αν τούς άκολουθήσω...

«'Ένα βράδυ παραπονέθηκα στον μνηστήρα μου. Του είπα για τις προθέσεις. 
» των φίλων του, τον παρακάλεσα νά τούς δίωξη άπό κοντά μας. ’Αντί γ ’ άλλη άπάν- 
» τηση μοϋ άνακοίνωσε δτι τήν προσεχή Πέμπτη θά κάναμε τούς γάμους μας. Ή  
» άναγγελία αύτή μέ γέμισε ευτυχία καί έψεξα τον εαυτό μου ,γιά τά δσα άφησα νά. 
» μοϋ περάσουν άπ’ το νοΰ.......................................................................................................

** *
«Τρεις βδομάδες ύστερα άπ’ τό γάμο μας άρχισε ή πραγματική τραγωδία 

» τής ζωής μου. Το σπιτάκι πού μοϋ είχε άπομείνει τό πουλήσαμε στις παραμονές. 
» τοΰ γάμου μας καί μέσα σέ είκοσι μέρες δεν ύπήρχε ίχνος άπό τά χρήματα πού πή- 
» ραμε. 'Ο Ξενοδόχος άπαιτοΰσε επίμονα τά νοίκια των πέντε μηνών πού χρωστού- 
» σαμε...

«Τό βράδυ έκεΐνο μού μίλησε γιά τήν «άλλη-ζωή». Γιά εκείνη τή ζωή πού,, 
» δταν θέλης, τό χρήμα ρέει άφθονο...

«Άρνήθηκα δσο μπορούσα, τον άπείλησα δτι θά τον έγκαταλείψω, οτι θά 
» καταφύγω στήν ’Αστυνομία στήν άνάγκη. Τον παρακάλεσα νά μ’ άφίση νά έργα- 
» σθώ, νά έργασθή καί κείνος γιά νά φτιάξουμε τή ζωή μας. Μάταιος κόπος δμως.._

«Κόντευαν μεσάνυχτα κείνο τό βράδυ δταν άκούστηκε χτΰπος στήν πόρτα 
» τοΰ δωματίου πού μέναμε. Σταματήσαμε τον καυγά at’ έτρεξα ν’ άνοίξω.

«Τρικλίζοντας—δήθεν—μπήκαν δύο άπ’ τούς «φίλους» του. Άπό κείνους πού- 
» μοϋ είπαν γιά τήν άλλη ζωή, γιά τά λεφτά τους...

«'Ο άντρας μου έφυγε άμέσως τότε...Κι’ οί δυο «φίλοι» του, άφήνοντας τούς 
» τύπους καί άπαβάλλοντας κάθε τι τό άνθρωπινό, χύμηξαν πάνω μου σάν λυσσασμένοι,, 
» μοϋ παρέλ.υσαν κάθε άντίσταση καί κόρεσαν « ίς  ορέξεις των στο κορμί μου...

« ’Έφυγαν κατόπιν άφοϋ μοϋ δήλωσαν δτι, αν άγαπώ τή ζωή μου, πρέπει. 
» ν’ άλλάξω μυαλά. Καί προ παντός νά μήν άνοίξω τό στόμα μου...

«'Ο άντρας μου ήρθε τήν άλλη μέρα πλέον. Στο άκουσμα τοΰ παθήματος μου. 
» γέλασε καί μοϋ είπε δτι μόλις έδωσε στον Ξενοδόχο ενοίκιο μισοϋ μηνός... Μοϋ 
» είπε άκόμη δτι τώρα, ό Ξενοδόχος δέχεται νά παραμείνουμε, άφοϋ τοΰ δώσουμε 
» τά δσα τοΰ χρωστάμε...έστω καί κατά δόσεις...

«Ό  ύπαινιγμός εκείνος μ’ άναστάτωσε. "Ορμησα πάνω του σάν τρελλή... 
» αλλά γρήγορα σωριάστηκα άδύναμη καί κατατσακισμένη, σωστό έρείπιο σέ μιά. 
» γωνιά καί ζήτησα τή λύτρωση στούς λυγμούς...

«Μέ κλείδωσε κι’ έφυγε. Τό βράδυ ξαναγύρισε μέ δυο άτομα πού γιά πρώτη 
» φορά έβλεπα...Κι’ έπακολούθησαν τά ίδια πού έγιναν τή πρώτη βραδυά...

«Δυο χρόνια βάσταξε τό μαρτύριο αύτό. Δυο χρόνια είχα άπομονωθή τελείως 
» άπ’ τον κόσμο..Δυο χρόνια ξεσποϋσαν στο κορμί μου τά κολασμένα πάθη των 
» άνδρών.,.Ξϋλο, άγριος καί βάναυσος έρωτας, τρόμος γιά τή ζωή μου.

«Κάθε τόσο μέ άπειλοΰσε δτι άν μιλούσα, θά μέ σκότωνε άμέσως. Καί τακτικά 
» μοϋ έφερνε γιά παρέα γυναίκες πού έξυμνοϋσαν τή ζωή πού' έκανα. Έκαναν καί 
» κείνες τό ίδιο—μέ τή θέλησή τους αύτές—κι’ ήταν πολύ εύχαριστημένες... Λαμπο- 
» κοποϋσαν άπό τά χρυσαφικά, άπό τις βαρύτιμες καί σπάνιες τουαλέττες. ΤΗταν 
» γεμάτες χρήματα. Μοϋ περιέγραφαν τή ζ<υή τους στά καλύτερα κέντρα, μοϋ μι- 
» λοϋσαν γιά τήν εύτυχία πού περίμενε καί μένα άν έδινα τό λόγο μου δτι δέν θά 
» μιλήσω...

«Τις έδιωχνα μέ βλαστήμιες κ ι’ εύρισκα τήν άνακούφιση στο κλάμμα καί 
» στήν προσευχή...



Μια κραυγή μέσα στη νύχτα 2731

«Τέσσερις φορές στο διάστημα αύτό μας πήγαν στην ’Ασφάλεια. Και τις τέσ- 
» σερις φορές είπα ψέμματα. Είπα δτι ζοΰσα μιαν ήσυχη κι’ ευτυχισμένη ζωή, ότι. 
» ό άνδρας μου ήταν ένας τίμιος πλασιέ...’Ήξερα δτι αν μιλούσα, άν έλεγα τήν άλή- 
» θεία, θά μέ δολοφονούσαν άμέσως.. Κι’ ήθελα τή ζωή μου...

«Τήν ήθελα καί τήν άγαποϋσα παρ’ δλα αύτά πού πάθαινα, ώς τή νύχτα εκείνη.. 
» 'Ως τότε πού πήρα τήν άπόφαση νά ξεφύγω άπ’ τήν κόλαση πού ζοΰσα, να κατα- 
» φύγω στήν ’Αστυνομία καί νά ζητήσω βοήθεια.

«Είχαν περάσει τέσσερα χρόνια ακόμα πού γυρίζαμε άπό Ξενοδοχείο σέ Ξένο
ι) δοχείο γιά νά μήν μας βρίσκη εύκολα ή άστυνομία. Κι’ άποφάσισα νά μεταχει- 
» ρισθώ ένα τέχνασμα γιά. νά ξεφύγω καί νά λυτρωθώ.

«Είχε πεθάνει μιά θεία μου καί μοναδική της κληρονόμος ήμουν έγώ. Κληρο- 
» νόμησα άρκετά σέ ακίνητα καί σέ μετοχές στήν Τράπεζα.

«Πριν έξανεμισθοΰν δλα άπ’ τον άντρα μου, κατώρθωσα ν’ άγοράσω το πα- 
)> ληό έκεΐνιΓ άρχοντόσπιτο. Τού ύποσχέθηκα πώς δέν θά μιλούσα πλέον σέ κανένα. 
» γιά τή ζωή πού μοΰ επέβαλε κι’ δτι θά. συνέχιζα τήν ίδια ζωή στο σπίτι πού θ’ 
» άγόραζα...

« ’Έτσι κι’ έγινε. ’Αγόρασα τό παλαιό άρχοντόσπιτο κι’ εγκατασταθήκαμε 
» εκεί.

«Τήν ίδια μέρα κι’ άργά τή νύχτα, κατευθύνθηκε στο τηλέφωνο γιά νά είδο- 
» ποιήση κάτι «φίλους» του νά έρθουν καί νά μάς...κρατήσουν συντροφιά. Τότε τού- 
» δήλωσα όρθά-κοφτά δτι δλα τελείωσαν. "Οτι ήμουνα άποφασισμένη νά καταφύγω. 
» στήν ’Αστυνομία. «Δέν σέ φοβάμαι πλέον, τοϋ φούναξα. Θά δώσης λόγο γιά δτι 
» έκανες ώς τώρα.-.Αύτή τή στιγμή φεύγω γιά τήν ’Αστυνομία...»

«"Αρπαξε τότε ένα στιλέττο καί χύμηξε άπάνω μου. ’Έφυγα τρομαγμένη 
» δπως ήμουνα, μισόγυμνη καί. βρίσκοντας κλειστή τήν έξω πόρτα, άνέβηκα προς. 
» τήν ταράτσα. Μ’ άκολούθησε κυνηγώντας με. Κατέβηκα παγωμένη άπ’ τό φόβο 
» μου πάλι τις σκάλες καί βγαίνοντας στήν αυλή, έμπηξα τις φωνές. Μέ πρό- 
» φτάσε έκεϊ καί μέ χτύπησε δυο φορές μέ τό μαχαίρι στούς ώμους. Οΰρλιαξα άπ’ ' 
» τούς πόνους, μά συνέχισα νά τρέχω καί νά καλώ σέ βοήθεια...

«Μιά γυναίκα πού μ’ είδε νά τρέχω έτσι καί μισόγυμνη, έπεσε κάτω άπ’ τό 
» φόβο της. ‘Ο ά.ντρας της δέν φοβήθηκε καί συνέχισε νά βαδίζη ήσυχος...

«Σταμάτησα σέ μιά γωνιά καί κύτταξα πίσω μου. 'Ο άνδρας μου δέν φαι- 
» νότανε πουθενά, μ’ είχε χάσει. Ή  γυναίκα παρέμεινε κατάκοιτη καί κάνοντας τό 
» σταυρό της...

«Γύρισα προς τό σπίτι μου γιά νά φορέσω κάτι καί κατόπιν νά πάω στο Τμήμα.
» Κι’ έφτασα. ’Έρριξα κάτι άπάνω μου καί βγαίνοντας τον βλέπω πάλι μπροστά 
» μου. Μ’ έπιασε άπ’ τά μαλλιά καί μέ χτύπησε μέ τό μαχαίρι εδώ δπου βλέπετε 
» τό σημάδι. Ζαλίστηκα, μά έβαλα δλη μου τή δύναμη κι’ άρχισα νά τρέχω πάλι,
» φωνάζοντας όσο μπορούσα πιο δυνατά.

« Τότε φάνηκε ένας άστυφύλακας πού έρχότανε τρέχοντας προς τό μέρος μου.
» ’Έκανα μερικά βήματα άκόμη καί έπεσα εξαντλημένη, περιμένοντας τή σφαγή...

« ’Ένοιωσα έναν σουβλερό πόνο στο μπράτσο μου καί μέ φρίκη είδα τό μα- 
» χαίρι νάχη καρφωθή στο χέρι μου καί τό αίμα νά πετάγεται μακρυά... ’Ένοιωσα 
» πώς δύο χέρια μέ σήκωσαν μά έχασα τότε τις αισθήσεις μου. ’Αργότερα δταν άρ- 
» χισα νά συνέρχομαι είδα νά στέκεται πάνω άπ’ τό κεφάλι μου μιά νοσοκόμα 
» καί πιο κεί ένας άστυφύλακας...

«Φαίνεται πώς θά ήμουνα άναίσθητη σχεδόν, γιατί δσο κι’ άν βασάνισα τό.
» μυαλό μου στις είκοσι μέρες πού πέρασαν άπό τότε, δέν μπορώ νά θυμηθώ τή 
» μορφή εκείνου τοϋ άστυφύλακα. Θυμάμαι μόνον τό σχήμα, δχι δμως καί τή μορφή...
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«Νά γιατί σας είπα προηγουμένως δτι άν ζώ σήμερα το οφείλω στον ά σ τ υ -  
» ν ο μ ι κ ό...Μπορεί μάλιστα νά είσαι σύ εκείνος πού μ1 έ'σωσε...»

—’Εγώ !..Ό χι... Μόνον στήν πλημμύρα πήγα. Προηγουμένως κοιμόμουνα...
—Μά γιατί δεν μοϋ λέτε ποιος είναι ό αστυφύλακας πού μ’ έ'σωσε; Πήρα 

πολλές φορές στο τηλέφωνο το Διοικητή τοϋ Τμήματος καί τον ρώτησα, τον παρα- 
κάλεσα νά μου στείλη έδώ τον άστυφύλακα εκείνον....Γιατί μοϋ λέει πάντοτε δτι 
«...είναι ένας άπ’ δλους...» κι’ άρνεΐται νά μοϋ πή τ’ όνομά του;

Σείς θά τον ξέρετε οπωσδήποτε. Πές τε μου σάς παρακαλώ, ποιος είναι;
—Είναι., ένας άπ’ δλους.μας. Κ άπ ο ιο ς ά σ τ υ φ ύ λ α κ α ς !..Δέν σάς φτάνει 

αύτό; Νομίζω δτι δέν έκανε καί τίποτα τό τόσο σπουδαίο...’Ακούσε τις φωνές σας, 
ακούσε μια κραυγή μέσα στή νύχτα κι’ έτρεξε νά σάς σώ&η...Αύτό ήταν τό καθήκον 
του. Γι’ αύτό έχει τάξει τή ζωή του. Ή  προστασ ία  ζω ή ς ,  τ ή ς  τ ιμ ή ς  κα ί  τής 
π ερ ιο υσ ία ς  τω ν  πολιτών...Α ύτός είναι ό προορισμός του.

—Καί νομίζετε δτι δέν θά τον μάθω; Σέ πέντε-δέκα μέρες, βγαίνω άπό τό 
Νοσοκομείο. Θά δήτε .πώς θά τον άνακαλύψω! Καί τότε...

—Πολύ δμορφες τουλίπες...Μά γιατί τις μαδάτε έτσι;...
•^Ζητάτε τήν άλλαγή, έ;- Δίκηο:. έχετε... ’Ίσως καί νά σάς κούρασα....
Μέ συγχωρεϊτε. Σάς άφήνω γιατί μέ ζητούν. 'Ορίστε άδελφή ! ’Εδώ είμαι...

** *
"Οταν ήμουν νέο παιδί άκόμα, είχα ακούσει κάπου δτι δλα τά πράγματα φω

νάζουν... ’Αργότερα ένοιωσα δτι «μια κραυγή μέσα στή νύχτα» σημαίνει πολλά...
"Ολα φωνάζουν! ’Ακόμα καί τά άψυχα...
Τή φωνή τών άψυχων άφήστε την γιά. τούς άλλους. Γιά τούς ρωμαντικούς 

συγγραφείς, γιά κείνους πού άσχολοϋνται μέ τή μελέτη τοϋ μεταφυσικού στοιχείου...
Ε μείς, πιο πολύ άπ’ δλους, έχουμε ταχθεί νά προσέχουμε τήν άνθρώπινη 

φωνή...Τήν άνθρώπινη φωνή πού τή νύχτα γίνεται πιο δυνατή, μιλά κατ’ ευθείαν 
σέ μάς...

Προσέχτε λοιπόν τις άνθρώπινες φωνές. ’Ακόμα καί τις πιο σιγανές...Κανείς 
μας δέν είναι βέβαιος γιά τό τί άκριβώς ζητούν... ·

Μια κραυγή μέσα στή νύχτα...
Τή θυμάμαι τή νύχτα έκείνη γεμάτος συγκίνηση. Πιο πολύ όμως, γιατί συμ

βαίνει νά μένω στον ίδιο δρόμο μέ τή γυναίκα έκείνη...
Καί τά δυο παχουλά άγοράκια της, τρέχουν νά κρεμαστούν άπ’ τή χλαίνη 

μου όταν μέ βλέπουν νά διαβαίνω τά μεσημέρια ,  τά β ρ ά δ υ α . ......... ....................

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Άστυφύλαξ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ

'Υπό NORMAN DANIELS, κατά 
μετάφρασιν κ. Γ. ΚαΜΗΝΟΥ 
(Συνέχεια . άπό τό προηγούμενο)

’Άφησε τον Τζάρβις άνήσυχον, ξαπλωμένου πίσω άπό ένα μεγάλο θάμνο. 
Στα τέσσερα, ό Σλίμ προχώρησε για να φέρη βόλτα τό παληό σπίτι. Σερνόταν μέ 
μεγάλη ευκινησία καί σιωπηλά. Ούτε μιά φορά δέν ύψωσε τό σώμα του ώστε να 
κινδυνεύση νά τον άντιληφθοΰν—αν υπήρχαν—οί σκοποί. Μέ προσοχή, σωστό φίδι, 
πλησίασε τήν πίσω πόρτα τού σπιτιού. Τό ημίφως τής δύσεως έδινε μιά περίεργη 
σκιά σέ δλα τά πράγματα, γεγονός πού βοηθούσε σημαντικά τον Σλίμ. Κανένα φως 
δέ διακρινόταν στο σπίτι, ούτε καί κανένα άλλο είδος ζωής, μά ό Σλίμ, φέρνοντας στο 
μυαλό του τά ΐχνη των τροχών πού είχε δή στο δρόμο, σκέφθηκε πώς δέν μπορούσε 
παρά κάποιοι νά έ'ρχωντα.ι στο έρειπωμένο σπίτι.

Μέ τό περίστροφό του έτοιμο καί τά νεύρα του τεντωμένα, σάν νάχαν γίνει 
από άτσάλι, ό Σλίμ σύρθηκε προς τά εμπρός. Τό αίσθημα τοΰ φόβου ήταν κάτι πού 
τού ήταν τελείως άγνωστο. ’Ήξερε πώς άντιμετώπιζε βέβαιο θάνατο άν τον αντι
λαμβάνονταν, μά σκεφτόταν ότι τό νά ξέρη, άκριβώς πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν 
μέσα στο σπίτι, θά είχε τεράστια σημασία γιά τήν έφοδο πού θά έκαναν οί άστυνο- 
μικοί. λ ’ .-

Λΐσθάνθηκε κάτι νά τρίβεται στον άγκώνα του, μά ήταν πολύ άπασχολημένος 
στήν παρακολούθηση τού σπιτιού ώστε νά προσέξη τί ήταν. Εξακολούθησε νά σέρ
νεται ώς τή στιγμή πού, χαμένος πιά μέσα στο σκοτάδι πού είχε άπλωθή σιγά-σιγά, 
έφτασε κάτω άπό ένα άπό τά παράθυρα, πού ήταν κλεισμένο μέ καρφωμένες σανίδες.

Άκουγε τώρα καθαρά ομιλίες άπό μέσα. Οί άνθρωποι πού βρίσκονταν στο 
δωμάτιο γελούσαν. Διασκέδαζαν ίσως μέ τή διήγηση εκείνου πού είχε ξεφύγέι άπό 
τού Πήτερ Βάρρελ.

— Πρέπει νά είναι καμμιά δεκαριά, υπολόγισε άκούγοντας γιά λίγες στιγμές 
τις φωνές ό Σλίμ. Μιά ομάδα έφόδου άπό είκοσι Αστυνομικούς θά κάνη θαυμάσια 
δουλειά. Καί μπορούμε νά βρισκόμαστε εδώ σέ λιγώτερο άπό δυο ώρες, πριν τυχόν 
άποφασίσουν νά τό σκάσουν γιά άλλού.

’Άρχισε τώρα νά άπομακρύνεται μπουσουλώντας, ευχάριστη μένος μέ τά 
άποτελέσματα τής έρεύνης του. Ξαφνικά, άκουσε πίσω του μιά πόρτα νά τρίζη.Ά - 
νασηκώθηκε, μέ τό δπλο του έτοιμο. "Ενα πρόσωπο φάνηκε γιά ένα δευτερόλεπτο, 
στο άνοιγμα τής πόρτας. Τό περίστροφο τού Σλίμ βρόντηξε. ’Ήξερε τώρα πιά πώς 
τον είχαν, μέ κάποιο τρόπο, άνακαλύψει καί δέν φρόντιζε νά κρυφτή. Ή  άνάμνηση 
τών τεσσάρων εκείνων νέων—οί δύο ήταν τώρα πιά νεκροί—πού είχαν γίνει σαν 
τρελλοί άπό τό ναρκωτικό πού πουλούσαν αυτοί έδώ οί άθλιοι, τον έκανε (αποφασι
στικό καί πρόθυμο νά τούς πολεμήση μέ λύσσα.

Στο σημείο πού βρισκόταν τή στιγμή εκείνη ήταν πολύ εκτεθειμένος στά μάτια 
τών κακοποιών. ’Άρχισε λοιπόν νά ύποχωρή, ψάχνοντας γύρω του νά βρή μιά θέση 
δπου νά μπορή νά προφυλαχθή καί νά άμυνθή. Ό  Τζάρβις θά. είχε άκούσει τήν πι- 
στολιά του καί θά έτρεχε νά φέρη βοήθεια. Ή ταν ένα άτού πού ό Σλίμ είχε στα 
χέρια του καί πού οί κακοποιοί τό άγνοούσαν.

Ξαφνικά, ένα ποδοβολητό άκούστηκε πίσω του, δυνατά χέρια τον έπιασαν
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άπό το λαιμό καί τον έρριξαν πίσω τόσο άπότομα, ώστε τα έχασε. Κάποιος τοΰ σκέ
πασε τό κεφάλι μ’ ένα κομμάτι ύφασμα καί τό έδεσε σφιχτά. Τοΰ πήραν τό όπλο το>>- 
άπό τα χέρια καί τοΰ πέρασαν στους καρπούς του τις χειροπέδες πού είχε στή> 
τσέπη του.

■—Έ ν τάξει, παλληκάρι μου, μουρμούρισε μέ άγριο τόνο μια φωνή, κάνε ό,τι 
σοϋ πούμε γιατί θά σέ καθαρίσουμε. Πόσοι είσαστε;

—Μόνος μου είμαι, κατάφερε νά άπαντήση πίσω άπό τό φίμωτρό του ό 
Σλίμ. Είδα τό αυτοκίνητό σας πού έστριβε προς τά εδώ καί τό άκολούθησα.

—’Αλήθεια; έκανε ξεθαρρεμένη τώρα ή φωνή. Σπουδαία λοιπόν. Προχώρα 
μπροστά καί μην κάνης καμμιά κουταμάρα γιατί το δάχτυλό μου είναι στή σκανδάλη 
καί μέ γαργαλάει.

Καθώς έκτελοϋσε την εντολή, ό Σλίμ αναστέναξε βαθειά. Τώρα πιά, όλα είχαν
τελειώσει. "Αν ό Τζάρ- 
βις δεν τά είχε χάσει, oL 
άστυνομικοί θά μπορού
σαν νά κυκλώσουν τη 
συμμορία των λαθρε
μπόρων, μά έκεΐνος ή
ξερε πώς γιά τον εαυτό 
του δεν μπορούσε νά πε- 
ριμένη καμμία επιείκεια 
άπό τέτοιου είδους κα
κούργους πού τίποτα δεν 
τούς σταματούσε. Ξανα- 
θυμήθηκε γιά μια φορά 
τον φίλο του τον Σκότ. 
Θά τον είχαν άσφαλώς 
σκοτώσει εκεί στο μπάρ 
τοΰ ’Ιταλού, την ώρα 
πού τον είχε άφήσει μό
νο του. Κι’ έτσι, όλη ή 
εκπαίδευση τού Σκότ 
στο σχολείο των τζί-μέν 
είχε πάει χαμένη σέ μιά 
στιγμή.

'Ο Σλίμ ένοιωσε νά 
τον σπρώχνουν μέσα άπό

Δυνατά χέρια τόν ξίπασαν άπό τό  λαιμό καί τόν ερριξαν π ίσω .

πιστολιού.
—Βάλτε τον στο πίσω δωμάτιο, διέταξε εκείνος πού τοΰ είχε μιλήσει καί 

πριν. Δέν μπορεί νά ξεφύγη άπό κεΐ καί θά περιμένουμε νά δούμε άν θά φανή καί 
κανένας άλλος άστυνομικός.

Δύο από τούς κακοποιούς άρπαξαν τόν Σλίμ καί τόν άκούμπησαν στο πάτωμα 
τού άλλου δωματίου. Δέν χτύπησε γιατί τόν άκούμπησαν μαλακά, φροντίζοντας νά 
μην κάνουν θόρυβο. ’Αφού άκουσε την πόρτα νά κλείνη, ό Σλίμ έμεινε άκίνητος γιά 
ενα λεπτό, " ί στερα, προσπάθησε νά βγάλη τά χέρια του άπό τις χειροπέδες. Στάθηκε 
όμως άδύνατο. "Αρχισε λοιπόν νά δοκιμάζη νά βγάλη τό κάλυμμα πού τού σκέπαζε 
το κεφάλι καί τού έκλεινε τσ στόμα. Είχε κατορθώσει νά τό χαλαρώση άρκετά καί
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προσπαθούσε τώρα νά το βγάλη εντελώς, όταν ακούσε τον θόρυβο ενός παραθύρου πού 
άνοιγε μέ προσοχή και. κράτησε την αναπνοή του. 'Ηταν μήπως κανένας άπό τούς 
συναδέλφους του; Είχε τάχα φτάσει ή βοήθεια;

Κάποιος άκούμπησε άπάνω του, έκανε μιά βόλτα γύρω του καί, στο τέλος, 
αίσθάνθηκε ένα κλειδί νά μπαίνη στην κλειδαριά των χειροπέδων.

—Φύγε γρήγορα άπό δώ μέσα, ψιθύρισε ό άγνωστος. Θά προσπαθήσω νά τούς 
κρατήσω εδώ, ώς πού νά φέρης βοήθεια. Πόση ώρα θά χρειαστής γιά νά πας στο 
Αρχηγείο καί νά ξαναγυρίσης;

—Ποιος διάολε είσαι; ρώτησε μέ περιέργεια καί χωρίς νά άπαντήση ό Σλίμ.
—"Ενας φίλος. Καί τώρα, άκου μέ προσοχή. Τό παράθυρο είναι ανοιχτό. Γλύ- 

στρα έξω χωρίς θόρυβο. Οί λαθρέμποροι είναι άπασχολημένοι σέ συζήτηση. Δέν 
περιμένουν επιδρομή τής ’Αστυνομίας. Θά βρίσκομαι εδώ δταν θάγυρίσης. Καταλα
βαίνεις... Είμαι κι’ έ- 
γώ ένας τής συμμο
ρίας, μά δέν έχω τ ί
ποτα μέ τούς άστυνο- 
,μικούς. Κάποτε, κάτι 
δικοί σας μέ βοήθη
σαν νά γλυτώσω άπό 
μιά. δύσκολη θέση.
Κάνω καί έγώ τώρα 
τό ίδιο γιά σένα.

—Σ’ ευχαριστώ, ά- 
πάντησε ό Σλίμ. "Ο
ταν σάς πιάσουμε, τό 
μόνο πού θά έχης νά 
κάνης θά είναι νά έ- 
παναλάβης άκριβώς 
τά λόγια πού μου εί
πες τώρα, γιά νά σέ 
α ν α γ ν ω ρ ί σ ω .  Θά 
φροντίσω νά σέ άφή- 
σουν.

Δίνοντάς του ένα 
■φιλικό χτύπημα στήν 
πλάτη, ό άπρόοπτος 
σωτήρας του βγήκε 
άπό τό δωμάτιο. Ό  
Σλίμ σηκώθηκε μέ 
προφύλαξη, έβγαλε 
τήν κουκούλα άπό τό 
κεφάλι του καί κύτ- 
ταξε τριγύρω του.
Τό παράθυρο ήταν ορθάνοιχτο. Τό καβάλησε, γλύστρησε άθόρυβα έξω καί, εύλογών- 
τας τό νυχτερινό σκοτάδι πού τον έκρυβε, άπομακρύνθηκε ολοταχώς, άποφεύγοντας 
κάθε θόρυβο. Προχώρησε στον ερημικό δρόμο, βγήκε στο δρόμο πού οδηγούσε στο 
σπίτι τού Τζάρβις καί άπό έκεϊ έφτασε στο αυτοκίνητό του.

(Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, οί άστυφύλάχες Βαχλιώτης 

Ά λ. Αυγερινός, Άθανασόπουλος Π. Δημήτριος, Κοντογιάννης Γ. Παναγιώτης, Για- 
πιτζάκης I. Νικόλαος, Χρονόπουλος X. Βύρων, Δουμανάς Κ. Βάϊος, Μπιχούλης 
X. Στυλιανός, Παπαδόπουλος Δ. Θεόδωρος, Βελεγράχης Δ. ’Αριστείδης, Σαρμάς 
I. Χαράλαμπος, Πανταζής II. Κων/νος, Κάνης I. Χρίστος, Κορδορούμπας Δ. ’Ιω
άννης, Βερελής I. Κων/νος, Κουτσός Α. Βασίλειος, Βαλσαμόπουλος I. Γεώργιος, 
Σουλελές Σ. Σωτήριος, Τσαχατούρας Δ. Κων/νος, Κοτσίχης Π. ’Ιωάννης, Ζήσης 
Κ. Λουκάς, Γαλανάχης Μ. ’Ελευθέριος, Κυζίλης F. Άνδρέας, Καχουριώτης I. 
’Αλέξανδρος, Τριγχλήμας I. Γεώργιος καί ’Ωρολογάς Β. Παναγιώτης.

—Άπηλλάγη των καθηκόντων του διά λόγους υγείας, ό άστυφύλαξ Φλώρα- 
τος Μενέλαος.

—Άπελύθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, οί άστυφύλακες 
Μπίλης Σ. Χρίστος, Άπέργης Η. Άνδρέας, Γιαννούλας Ε. Βασίλειος καί Κορν£. 
ζος Κ. Σπυρίδων.

—Διεγράφη τοϋ Άστυν. Σώματος άπό τής 17-8-55 .επομένης του θανάτου 
του, ό άστυφύλαξ Λουκόπουλος Βασίλειος τοϋ Δημητρίου.

** *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοΰ τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος προήχθη εις. 
τον βαθμόν τοϋ Άρχιφύλακος ό έν Μ.Δ. 'Τπαρχιφύλαξ Τσάφας Κων/νος τοϋ Μιλ- 
τιάδου, δεδομένου δτι νεώτερός του προήχθη εις τον βαθμόν τοΰτον.

*
*  *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθησαν ύλικαί 

καί ήθικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους:
α) Έπαινος εις τον Άστυν. Β' Σωτηρόπουλον Γεώργιον, διότι έργασθείς 

μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, δραστηριότητος καί επιμονής, επέτυχε την άνακάλυψιν 
καί κατάσχεσιν υπό λαθραίαν φυγάδευσιν συναλλάγματος δύο χιλιάδων δολλαρίων 
καί εννέα χρυσών λιρών Αγγλίας.

β ) 'Υλική άμοιβή καί έπαινος εις τούς άστυφύλακας Κολοβόν Εύάγγελον 
καί Τζούβαλην Δημ., διότι ούτοι διά τοϋ δικτύου πληροφοριών των έν τή περιφέ
ρεια τοϋ Θ. Παρ/τος ’Ασφαλείας κατώρθωσαν νά εξακριβώσουν την υπό τριών 
επικινδύνων έμπορων ναρκωτικών διενέργειαν εις εύρεϊαν κλίμακα έμπορίου ναρ
κωτικών καί διά τής παρακολουθήσεως νά διαπιστώσουν τάς οικίας, εις άς 
άπέκρυπτον τά ναρκωτικά, έπιτευχθείσης οΰτω τής κεραυνοβόλου συλλήψεώς των 
καί τής κατασχέσεως σημαντικής ποσότητος ναρκωτικών.

'Ωσαύτως δι’ άποφάσεων τοϋ κ. Άρχηγοΰ ·ϊοϋ Άστυν. Σώματος άπενεμήθη 
έπαινος εις τούς κάτωθι άστυν. υπαλλήλους: α) Αστυνομικούς Δ/ντάς Α' Γεωργίου 
Αναστάσιον Δ /ντήν Αστυνομίας ’Αθηνών καί Ρακιντζήν Θεόδωρον Διοικητήν 
'Υποδ/νσεως Γεν. ’Ασφαλείας Αθηνών, διότι εύθύς ώς έλαβον γνώσιν τοϋ γενομένου 
τήν 21-8-55 έγκλήματος εις βάρος τοϋ Εύγενίου Ντυπόν,έπιληφθέντες προσωπικώς 
τής ύποθέσεως καί ένεργήσαντες ταχέως μετά ζήλου, πρωτοβουλίας καί εκτάκτου 
δραστηριότητος έπέτυχον τήν έντός έλαχίστου χρονικοϋ διαστήματος έξιχνίασιν
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τοϋ σοβαρού τούτου εγκλήματος ώς καί τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ δράστου, 
μέ αποτέλεσμα τήν άπόλυτον ίκανοποίησιν τής Κοινής γνώμης καί τήν δημιουργίαν 
λίαν ευμενών σχολίων υπέρ τοϋ Άστυν. Σώματος.

β) ’Αστυνομικούς Δ/ντάς Α' Γεωργίου ’Αναστάσιον καί Καραμπέτσον Ευάγ
γελον Δ /τήν Ύποδ /νσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, διότι κατά τήν συναυλίαν 
τής 24-8-55 εις το Ώδεΐον Ήρώδου τοϋ ’ Αττικού, επί τή ένάρξει τοϋ Φεστιβάλ 
τών ’Αθηνών, άναπτύξαντες δραστηριότητα, πρωτοβουλίαν καί ενεργητικότητα, 
επετυχον τήν. τήρησιν άπολύτου τάξεως μέ άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν εύμενών 
σχολίων ύπέρ τοϋ Άστυν. Σώματος. Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθησαν ώσαύ- 
τως και άπαντες οί άξιωματικοί καί κατώτεροι οίτινες ΰπό τάς διαταγάς τών άνω- 
τέρω, συνετέλεσαν εις τήν επιτυχή ταύτην άστυνομικήν ενέργειαν.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αί ραδιοφωνικαί έκπομπαί τής ’Αστυνομίας έπεβλήθησαν γιά τήν άρίστη 
επιμέλεια καί τό πλούσιο περιεχόμενό τους.

Στά ραδιοφωνικά άστυνομικά προγράμματα συμμετέχουν πάντοτε οί άσσοι 
καλλιτέχναι τοϋ θεάτρου τοϋ κινηματογράφου καί τοϋ τραγουδιού, ελληνικού καί 
ξένου. Συμμετέχουν επίσης οί καλλίτερες ορχήστρες τής Ελλάδος δημιουργώντας 
μιά άτμόσφαιρα εκλεκτή, άπό άπόψεως τέχνης καί κεφιοΰ. Στή γενική επιτυχία 
τών εκπομπών συμβάλλουν επίσης καί τά επιμελημένα λογοτεχνικά κείμενα μέ εκλε
κτή μουσική υπόκρουση, τά όποια πλαισιώνουν τά προγράμματα τής ’Αστυνομίας. 
Τά μουσικά αυτά καί διδακτικά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Αστυνομικής εκ
πομπής άπέκτησαν χιλιάδες ενθουσιώδεις φίλους καί έδημιούργησαν μιά θαυμαστή 
καί μεγαλειώδη επιτυχία, όμοια τής οποίας δέν άνεφέρθη άλλοτε σέ επαγγελματικές 
εκπομπές.

Χαρακτηριστικές έν προκειμένω είναι οί συνεχείς καί επίμονες προτάσεις 
διαφόρων καλλιτεχνών, έπιθυμούντων νά λαμβάνουν μέρος στήν εκπομπή τής ’Α
στυνομίας τακτικά, άλλά καί αί σοβαραί προτάσεις δύο θεατρικών συγκροτημάτων 
τών ’Αθηνών όπως πλαισιώνουν κατ’ άποκλειστικότητα μέ καλλιτέχνες των τά προ- 
γράμματά μας σέ κάθε εκπομπή.

’Επί τή ευκαιρία ταύτη τό Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής 
Σχολής, πού γράφει καί έπιμελεΐται τήν ’Αστυνομική ραδιοφωνική εκπομπή, αισ
θάνεται τήν άνάγκην καί πάλιν νά εύχαοιστήση θερμότατα ολόκληρον τον καλλιτε
χνικό κόσμο τής πρωτευούσης, γιά τις συνεχείς, άνιδιοτελεΐς καί συγκινητικές προσ
φορές του, πού καί μόνες άποτελοΰν άδιάψευστο άπόδειξη τής άνευ προηγουμένου 
επιτυχίας τών εκπομπών μας. Εύχαριστεί ομοίως καί τον Κ.Ρ.Σ.Ε.Δ.Ε. γιά τήν 
πολύτιμο τεχνική συνδρομή του.

—Κατά τό πρόγραμμα τής 24-8-1955 έ'λαβον μέρος οί θαυμάσιες ορχήστρες 
Γιάννη Βέλλα καί Μπέμπη Βουγά, έτραγούδησαν δέ ή έκλ,εκτή καλλιτέχνις τοϋ 
τραγουδιού Μαριάννα Χατζοπούλου καί ό υπέροχος τραγουδιστής Πιέρρο Λοβάττι, 
μέ τον γνωστό πιανίστα Ά κη  Λυμούρη. Ή  συμμετοχή τοϋ Πιέρρο Λοβάττι, πού 
γιά πρώτη φορά πήρε μέρος στήν εκπομπή μας, έθεωρήθη οϋς μία θαυμασία επιτυ
χία ταύτης δεδομένου οτι ό εξαίρετος αύτός Ευρωπαίος καλλιτέχνης μέ συγκινη
τικά λόγια έξεδήλωσε άπό μικροφώνου τον ενθουσιασμόν του γιά τήν συμμετοχή 
του στήν έκπομπήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τήν όποια ώς ό ’ίδιος τόνισε, πάντοτε 
ξεχώρισεν άπό τις άλλες έκμπομπές γιά τήν καλή της επιμέλεια. Ό  Πιέρρο Λοβάττγ
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παρουσιάσθη μόνος του καί έπρολόγισε προ των τεσσάρων μεγάλων επιτυχιών τις 
όποιες τραγούδησε.

Έν συνεχεία μετεδόθη άπόσπασμα άπό τό « ' Η μερολόγιο τοϋ άστυφύλακος» 
μέ τίτλο «Μια λουλουδιασμένη παρένθεση» γραμμένο άπό τον άστυφύλακα Σπϋρο 
Πηλό οτό όποιο έλαβαν μέρος ή ήθοποιός τοϋ θεάτρου Κατερίνας κ. Λιάννα Μιχαήλ 
καί ό συνάδελφός της επίσης τοϋ Θεάτρου Κατερίνας κ. Δημήτριος Κουκής μέ άφη- 
γητή τον τακτικό συνεργάτη μας καλλιτέχνη τής πρόζας κ. Τασσο Γκούβα καί μέ 
μουσικήν υπόκρουση ,ξένων κινηματογραφικών επιτυχιών. Μετεδόθησαν επίσης 
καί καθοδηγητικαί υποδείξεις για τούς οδηγούς τών αυτοκινήτων. Τό πρόγραμμα 
έκλεισε ή ορχήστρα τοϋ Γιάννη Βέλλα. (Κομφερασιέ ό κ. Μίμης Φραγκιουδάκης. 
Κείμενα καί επιμέλεια Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής).

*
Τό πρόγραμμα τής 31-8-1955 άνοιξε ή περίφημη ορχήστρα τοϋ μαέστρου 

Μιχάλη Σουγιούλ τακτικοΰ συνεργάτου τής εκπομπής τής ’Αστυνομίας.
Στή συνέχεια άνηγγέλθη μία πρωτοφανής καί θαυμάσια επιτυχία τοϋ Τμή

ματος Πνευματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής Σχολής : ή συμμετοχή δηλαδή τοϋ 
διεθνοϋς φήμης έξαιρετικοϋ σολίστ καί πρώτου βαρύτονου τής Σκάλας τοϋ Μιλά
νου κ. Ντίνου Έγκολφοπούλου.

'Ο κ. Έγκολφόπουλος πού ώς γνωστόν έφτασε στήν Ελλάδα άπό τήν ’Ιτα
λία για νά πάρη μέρος στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ τών ’Αθηνών προσεφέρθη μέ 
εύχαρίστηση καί προθυμία νά συμμετάσχη στο ’Αστυνομικό Ραδιοφωνικό πρό
γραμμα καίτοι όταν ήρθε δήλωσε δτι σέ καμμιά περίπτωση δέν πρόκειται νά Ιμφα- 
νισθή δημοσίως.

'Ύστερα άπ’ αύτό ή πρόθυμη καί ευγενική συμμετοχή του προξένησε ιδιαί
τερη αίσθηση χαρακτηρίσθηκε ώς πανηγυρική επιτυχία τής ’Αστυνομικής εκπομ
πής (τήν άξίαν τής οποίας χαρακτηριστικά καί μέ τρόπο επίσημο ύπογραμίζει) 
καί έτίμησε μέ τρόπον έξοχο ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Σώμα πού άπό καλλιτεχνι
κής πλευράς καί μάλιστα άπό άπόψεως ραδιοφωνικών εκπομπών έχει στο ενεργη
τικόν του δύο έλληνικούς θριάμβους του πριν λίγο καιρό μέν τον κ. Γκετταρύ. Στήν 
εκπομπή δέ αύτή μία άλλη διεθνοϋς φήμης καλλιτεχνική προσωπικότητα τον 
κ. Έγκολφόπουλο πού σημειωτέον παρουσιάσθηκε στο έλληνικό κοινό άπό τό ραδιό
φωνο γιά πρώτη φορά άπό τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων γιά χάρη τής 
οποίας τραγούδησε καί στήν όποια άφιέρωσε ευγενικά μία μεγάλη ελληνική επιτυ
χία του τό τραγουδάκι « ’Αετός» σέ εναρμόνιση Γιώργου Σκλάβου. Τον συνώδευσε 
στο πιάνο ό διάσημος μαέστρος κ. Άλέκος Γεωργιάδης. ^

Μετά τον κ. Έγκολφόπουλο μεταδόθηκαν (μέ μουσική ύπόκρουση άπό έορ- 
ταστικά εθνικά εμβατήρια) ευχές στον έορτάσαντα τήν προηγούμενη μέρα τήν επέ
τειον τής ονομαστικής Του εορτής Στρατάρχην ’Αλέξανδρον ΠΑΠΑΓΟ έκ μέρους 
ολοκλήρου τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

’Ακολούθησε τό τακτικό διδακτικό άπόσπασμα άπό τό «'Ημερολόγιο τοϋ 
άστυφύλακος» μέ τίτλο «Ή  μετάνοια τοϋ κομμουνιστή» γραμμένο άπό τον άστυ
φύλακα Σπϋρο Πηλό, μέ άφηγητή τον εξαίρετο συνεργάτη τοϋ Ραδιοφωνικού Σταθ
μού ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος κ. Γιώργο Ντούμα καί μέ μουσική ύπόκρουση 
εκλεκτών δίσκων. Πρωταγωνιστής ό θαυμάσιος καλλιτέχνης τής πρόζας καί τακτι
κός συνεργάτης τών άστυνομικών εκπομπών Τάσσος Γκούβας. Στή συνέχεια 
τραγούδησε τρεις νοσταλγικές ρωμάντζες του ό διαλεχτός καί άσύγκριτος τραγου
διστής μας κ. Τώνης Μαρούδας μέ τήν κιθάρα του. 'Ο κ. Μαρούδας είχε τήν εύγενή 
καλωσύνη ν’ άφιερώση τά τραγούδια του αυτά σ’ ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Σώμα



καί ιδιαίτερα στην 'Υποδ/νση Τροχαίας Κινήσεως της οποίας το πολύτιμον έργον 
μέ ενθουσιασμό έπήνεσε άπό τό μικρόφωνο.

"Υστερα τραγούδησε ή μπριόζικη καί θαυμάσια Βεντέττα του έλαφροϋ τρα
γουδιού ή γλυκεία Μπέμπα Κυριακίδου ή οποία τακτικά άνιδιοτελώς καί μέ ξε
χωριστό ενθουσιασμό συμμετέχει στην εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων την-όποια 
όπως συνεχώς δηλώνη θεωρεί άρίστη άπό κάθε πλευρά. Την όλη εκπομπή έκλεισε 
ή ορχήστρα Σουγιούλ μέ μοντέρνους ρυθμούς.

Τό πρόγραμμα παρουσίασε όπως πάντα ό γνωστός κομφερασιέ τής εκπομ
πής τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί άπό τούς πρώτους εκλεκτούς συνεργάτες καί έν- 
θουσιώδεις φίλους της κ. Μίμης Φραγκιουδάκης.

Κείμενα καί έπιμέλεια τού Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνο
μικής Σχολής.

*
* *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Τήν 12 Αύγούστου έ.ε. ή ’Αστυνομική Ποδοσφαιρική όμάς συνηντήθη εις 
φιλικόν άγώνα μέ τήν ομάδα τής Σχολής ’Αστυφυλάκων. Νικήτρια άνεδείχθη ή 
όμάς τής ’Αστυνομίας μέ τό εύρύ σκορ 8—2.

—Κατά τήν Ιην ήμέραν—13 Αύγούστου 1955—τών διεξαχθέντων είς Κων/πολιν 
14ων Βαλκανικών αγώνων στίβου οί μετασχόντες άστυφύλακες άθληταί έ'σχον τά 
έξής άποτελέσματα: 1) Σίλλης Βασίλειος, επέτυχε Ιην νίκην είς τον δρόμον 400 μ. 
μέ τον άριστον χρόνον 49"2, κατόπιν δραματικής πάλης καί φιλότιμου προσπάθειας 
προς τούς άντιπάλους του. 'Ο άστυφύλαξ Σίλλης είς τρεις (3) κατά συνέχειαν Βαλ- 
κανιάδας, είναι ό νικητής τής άποστάσεως ταύτης. 2) Κόρμαλης Λέων., 5ην νίκην 
είς τον δρόμον 400 μ. μέ χρόνον 50'5. 3) Πολίτης Κων/τίνος, 6ην νίκην είς τό άλμα 
είς ύψος, μέ έπίδοσιν 1.80 μ.

—Είς τούς διεξαχθέντας τήν αυτήν ήμέραν έν Άλμυρώ—Θεσσαλίας άθλητικούς 
αγώνας στίβου, τά «Κρόκια» μετέσχον καί οί άστ/κες άθληταί: 1) Νικάκος Γεώργ., 
100 μ. 11"8 καί 2) Κούκης Ή λίας, μήκος 6.62 μ.

—Τήν 14ην Αύγούστου 1955, κατά τήν 2αν ήμέραν τών Βαλκανικών άγώνων 
έν Κων/πόλει, οί μετασχόντες άστ/κες^-άθληταί, έσχον τάς έξής έπιδόσεις: 1) Σύ- 
ριος ’Ιωάννης, 6ος είς τον δρόμον 3.000 μ. μετά φυσικών εμποδίων, είς χρόνον 9.51"
4. 2) οί άστ/κες άθληταί Σίλλης Βασίλειος καί Κόρμαλης Λέων., είς τήν σκυταλο
δρομίαν 4 X 400. Κατά τήν 2αν ήμέραν τοίν διεξαχθέντων είς 'Αλμυρόν—Θεσσα
λίας άθλητικών άγώνων Στίβου τά «Κρόκια» μετέσχον καί οί άστ/κες άθληταί: 
1) Ντόκος Γεώργ., άλμα επί κοντώ 3.60 μ. καί 2) Νικάκος Γεώργιος, 200 μ. 23"9.

—Τήν 25ην Αύγούστου 1955, κατά τήν Ιην ήμέραν τών ΙΑ' Διεθνών Πανα
θηναϊκών άθλητικών άγώνων στίβου τελεσθέντων έν τώ Παναθηναϊκώ Σταδίω, 
οί μετασχόντες άστυφύλακες άθληταί έπέτυχον τάς έξής έπιδόσεις: 1) Σίλλης Βα
σίλειος, 400 μ. 49"6, 2) Κόρμαλης Λέων., 400 μ. 49"8, 3) Διαμαντής ’Αθανάσιος, 
100 μ. 1Γ5, 4) Παπακωνσταντίνου Προκόπιος, 100 μ. 11"8, 5) Μαχαίρας Νικό
λαος, 110 μ. έμπόδια 17"4. 6) Σύριος ’Ιωάννης, 3000 μ. μετά φυσικών έμποδίων 
9.43"2 καί 7) Πολίτης Κων/νος, άλμα είς ύψος 1.80 μ.

Κατά τήν 2αν ήμέραν 26 Αύγούστου 1955, τών Διεθνών ΙΑ' Παναθηναϊκών 
άθλητικών άγώνων στίβου, οί μετασχόντες άστ /κες άθληταί έπέτυχον τά άκόλουθα 
άποτελέσματα: 1) Κόρμαλης Λεωνίδας, 200 μ. 22'7., 2) Διαμαντής ’Αθανάσιος, 
200 μ. 24"καί 3) Ντόκος Γεώργιος, άλμα έπί κοντώ 3.60 μ.

—Τήν 31ην Αύγούστου έ.ε., άνεχώρησεν διά Σκόπια Γιουγκοσλαυΐας, ή Ε λ 
ληνική ’Εθνική Στρατιωτική όμάς στίβου, ίνα συμμετάσχη τών Στρατιωτικών Βαλ
κανικών άγώνων.
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Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30— 

8 ·μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


