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Η ΑΝΑ ΤΟ Υ Σ  Α ΙΩ Ν ΑΣ Μ ΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ  
ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

'Τπό κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ . ΚΑΤΣΑ
Τ. Καθηγητοϋ της ’Ιατροδικαστικής

Π ΕΡΙΛΗ ΨΕΙΣ
1. —Εισαγωγή.
2. —Έ πίδρασις φιλοσοφίας και Χριστιανικής Θρησκείας.
3. —Π ίστις λαόν.
4. —Πίστις αρχαίων 'Ελλήνων.
5. —Καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά ωφελήματα.
6. —"Αρνησις επιταφίων τελετών.
7. —Μέσα μεταχειρίσεως πτωμάτων.

a ) ’Έκθεσις πτωμάτων προς βοράν υπό ζώων, 
β) Πτωματοφαγία υπό άνθρώπων. 
γ ) Ταφή έν τή  γή.

** * ■
1 .  Ε ισαγω γή .
'Η στάθμη του πολιτισμού τής Κοινωνίας καθορίζεται έκ διαφόρων δει

κτών. Εις έξ αυτών είναι καί ή συμπεριφορά τοιν ζώντοον προς τούς θανόντας 
συνανθρώπούς των καί κυριώτατα προς τά πτώματα αύτών. 'Η συμπεριφορά 
αύτη υπήρξε διάφορος κατά τούς διαφόρους αιώνας, έπηρεαζομένη έκάστοτε 
ύπό διαφόρων παραγόντων, ώς τής πνευματικής άναπτύξεως τοϋ άνθρώπου από τού 
πρωτογόνου μέχρι του συγχρόνου, των εθίμων, τών θρησκευτικών δοξασιών, οικο
νομικών λόγων κλπ.

'Οποία διαφορά άντιλήψεως μεταξύ τών διαφόρων λαοιν υπήρξε σχετικώς προς 
την μεταχείρισιν τών πτωμάτων δεικνύει διήγησις τοϋ 'Ηροδότου (111—138). 
Κατ’ αύτήν έκαστος λαός θεωρεί τούς ΐδικούς του νόμους κατά πολύ καλλιτέρους 
τών άλλων. Καί έπί τούτου ό 'Ηρόδοτος διηγείται ότι ό μέγας Βασιλεύς τής Περσίας 
Δαρεΐος, καλέσας ευρισκομένους εις τήν πρωτεύουσάν του "Ελληνας, ήρώτησεν 
αύτούς άντί πόσων χρημάτων θά έδέχοντο νά φάγουν τά πτώματα τών γονέων τω ν  
έκεΐνοι όμως άπήντησαν ότι δι’ ούδεμίαν χρηματικήν ή ά.λλην αμοιβήν θα επραττον 
τοϋτο. 'Ο Δαρεΐος μετά ταΰτα έκάλεσεν ’Ινδούς κατατρώγοντας τούς θανόντας γο
νείς των καί ήρώτησεν αύτούς, έπί παρουσία τών Ελλήνων άντί πόσων χρημάτων θα 
έδέχοντο νά καύσωσι τά πτώματα τών γονέων των (ώς επραττον οί "Ελληνες). Και 
οί ’Ινδοί άνεβόησαν προς τον Βασιλέα νά μή άναφέρη τοιαϋτα.

'Η διήγησις αύτή είναι ένδεικτική τής διαφόρου πνευματικής άντιλήψεως
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ζτϊ'ι πράγματός τίνος άναλ.όγως των εθίμων. Κατο.)τερω θελομεν εκθεσει πολλας 
περιέργους αντιλήψεις έπι του θέματος τής μεταχειρισεως των πτο^ματων ανα τους 
αιώνας.

2 . Έ πίδρασις φ ιλο σ ο φ ία ς καί χρ ιστιανικής Θρησκείας.
Πλήν των έθίμων όμως, έπέδρασεν εις τήν διάφορον παρα τοΐς διαφοροις λαοΐς 

άντίληψιν ή φιλοσοφία καί ή θρησκεία. Πολλοί των φιλοσόφων, ηγουμένου του Σοο- 
κράτους, ύποστηρίζοντες τήν περί άθανασίας τής ψυχής θεωρίαν, ουδαμώς ενδιεφε- 
ροντο διά τό σώμά των, άδιαφοροΰντες αν τό πτώμα το:>ν φαγωθή υπο σαρκοβόρων 
ζώων ή ένταφιασθή ή καή. Τα αύτά έδόξαζον ο ’Αναξαγόρας, ο Πλατών, ο Αρι
στοτέλης καί άλλοι.

Δραματικά είναι τά εν τώ Φαίδων, του Πλάτωνος αναφερομενα (64).  ̂Ο 
μαθητής Κρίτων ήρώτησε τον Σωκράτην «θάπτομεν δε σε τινα τροπον»; Και ο 
Σωκράτης άπήντησε «όπως άν βούλησθε» μή ενδιαφερόμενός, δια λογους φιλοσο
φικούς τούς οποίους έκθέτει, άν ταφή τό πτώμα του ή καή.

'Υπό τής αυτής φιλοσοφικής άντιλήψεως περί τής άθανασίας τής ψυχής διε- 
πομένη ή Χριστιανική Θρησκεία, άποβλέπει μόνον εις τήν σωτηρίαν τής ψυχής, 
αδιαφορούσα περί τού πτώματος. Αί νεκρώσιμοι ακολουθιαι, αι επιμνημόσυνοι, και 
αλλαι, άποβλέπουν εις τήν συγχώρησιν τών ά.μαρτιών τού θανόντος και^ελευθερωσιν 
τής ψυχής του, εύχονται όμως καί τήν διάλυσιν τού σώματος εις τα εξ ών συνετεθη. 
'Η τοιαύτη άντίληψις περί μηδαμινής αξίας τού σώματος, έδιδε θάρρος εις τους κατα 
τούς πρώτους αιώνας Χριστιανούς, τούς ώς μάρτυρας τιμωμένους, όπως περιφρο- 
νώσι τάς επί ζωής έπιβαλλομένας εις αύτούς βασάνους καί ουδαμώς ενδιαφερονται 
διά τήν μετά θάνατον μεταχείρισιν τών πτωμάτων αύτών, άν έρρίπτοντο προς βοράν 
εις θηρία ή έκαίοντο κλπ.

’Αδιαφορίαν προς τήν τύχην τού πτώματος έπεδείκνυον άλλοι φιλόσοφοι, ως 
οί Στωικοί καί οί Επικούρειοι έκ τών άρχαίων καί πολλοί τών νεο^τερων, ως ο 
Σπινόζα. Ουτοι μή δεχόμενοι άθανασίαν τής ψυχής, παρεδέχοντο ότι επελθοντος 
τού θανάτου τό παν έκ τού θανόντος έξηφανίζετο, ήδιαφορουν δε και δια την μεταθα- 
νάτιον μεταχείρισιν τού πτούματος.

3. Πίστις λαοϋ .
Τό πολύ όμως πλήθος δεν ήδύνατο, ούδέ ήθελε να δεχθή ότι επελθοντος τού 

θανάτου πας δεσμός προς τον θανόντα έξέλιπε. Τουναντίον εθεωρει το πτώμα τού 
θανόντος ώς δεσμόν προς τον έκλιπόντα, καί βαθμηδόν άνεπτύχθη τρυφερόν συναί
σθημα προς τό πτώμα. Τούτο σύν τώ χρόνου άπέβη θρησκευτική ανάγκη, έκβιαζουσα 
ούτως εϊπεΐν τούς ζώντας εις τήν παροχήν περιποιήσεων προς τό πτώμα τού θα
νόντος, ίνα οΰτω παρηγορήσωσι τήν ψυχήν τούτου καί αύτοι να γαληνευσωσι' ακόμη 
δέ νά άποτρέψωσι μήνιν τού θανόντος, εάν ούτος, διά τήν μή παροχην πεοιποινισεουν 
προς τό πτώμά του ώργίζετο κατά τών ζώντων, ως βρυκολαξ επιφαι 
αύτούς.

περιποιήσεων
,νόμενος εις

Πάσαι αι προς τό πτώμα περιποιήσεις προσέλαβον διάφορον μορφήν ανα τους 
διαφόρους αιώνας καί τούς διαφόρους λαούς.

Έ ν τοΐς εφεξής θέλομεν άσχοληθή περιγράφοντες τάς κυριωτέρας μορφας τής 
μεταχειρίσεως τών πτωμάτων. Έπαναλαμβάνομεν ότι αύται βαθμηδόν συνεδεθησαν 
προς τό θρησκευτικόν συναίσθημα καί έπεβλήθησαν ώς νόμοι άγραφοι, άλλ ισχυρό
τεροι τών γραπτών, καθ’ όσον ουτοι μέν, οί γραπτοί, συνετάγησαν ύπό άνθρωπων, 
έκεΐνοι δέ, οι άγραφοι, έπεβλήθησαν θεόθεν, άπό χρόνου άπροσμετρητου. Γνωστή 
ή προς τον Κρέοντα ουραία άντιλογία τής ’Αντιγόνης, (Σοφοκλ. 450) απειλούμενης
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ύπό τούτου, διότι ένεταφίασε τον άδελφόν της Πολυνείκην, παρά τάς απαγορευτικάς 
διατάγάς του Κρέοντος:

. «Ού γάρ τι μοι Ζεύς ήν 6 κηρύξας τάδε, 
ούδέ σθένειν τοσοΰτον ούόμην τά σά, 
κηρύγμαθ’, ώστε άγραπτα κασφαλή θεών 
νόμιμα δύνασθαι θνητόν, όνθ’ ύπερδραμεΐν 
ού γάρ τι νυν γε καχθές, άλλ’ αεί ποτέ . 
ζή ταΰτα, κουδείς ειδεν έξ ότου φάνη»

4. Πίστις αρχαίων 'Ε λλήνων.
Οί αρχαιότατοι 'Έλληνες έθεώρουν ίεράν ύποχρέωσιν την περιποίησιν των 

θανόντων, καί προ^τίστως τήν ταφήν ή τήν καΰσιν του πτούματος. Κατά τάς δοξα
σίας των ή ψυχή τοΰ θανόντος έπρεπε νά φθά.ση εις τήν "Αδην, ίνα έκεΐ εύρη άνά- 
παυσιν. Δεν ήδύναντο όμως νά φθάσουν μέχρις έκεΐ οί μή ένταφιασθέντες ή μή καέν- 
τες. 'Η ψυχή τούτων «είδωλα καμόντγον» έπλανάτο μή δυναμένη νά εΐσχωρήση 
εις τον "Αδην, όπου θά εύρισκεν άνάπαυσιν καί συντρόφους. Διά τούτο οί θανόντες 
καί μή καέντες ή ένταφιασθέντες παρουσιά.ζοντο καθ’ ύπνους εις τούς συγγενείς ή 
φίλους έξαιτούμενοι τήν ταφήν ή τήν καΰσιν τοΰ σώματός των. Ούτω ό "Ομηρος 
εις τήν Ίλιάδα (Ψ\ 71) παριστα τήν ψυχήν τού Πατρόκλου έμφανιζομένην εις τον 
Άχιλλέα καί λέγουσαν :

«θάπτε με ότι τάχιστα' πύλας 'Αΐδαο περήσιυ 
τήλε μ’ έέργουσι · ψυχαί είδωλα καμόντο^ν»

Καί εις τήν ’Οδύσσειαν (Λ. 70) άναφέρεται ότι ό ναύτης τού Όδυσσέως Έλ- 
πήνωρ καταπεσών άπό ύψους καί φονευθείς εις τά ’Ανάκτορα τής Κίρκης έμφανίζεται 
είς τον Όδυσσέα καί παρακαλεΐ αύτόν νά φροντίση περί τής ταφής του : 

. . . . . . .ά ν α ξ  κέλομαι μνήσασθαι έμεΐο’
μή μ’ άκλαυτον άθαπτον ιών όπιθεν καταλείπειν 
νοσφισθείς, μή τοι τι θεών μήνιμα γένωμαι..........»

Βαθμηδόν αί ίδέαι τής ταφής ή καύσεως τών νεκρών προσέλαβον τον τύπον 
νόμου, άγράφου, σεβαστού καί παντοδυνάμου. Καί άν ποτέ ή πλήρης ταφή τού πτού- 
ματος δεν ήτο δυνατή, οί ζώντες έξεπλήρουν τήν προς τον ά.γραφον νόμον ύποχρέ- 
ωσίν των καί ύπακοήν, ρίπτοντες έ'στω καί ολίγον χώμα έπί τοΰ πτώματος. Εις τούς 
«Ε πτά έπί Θήβαις» τού Αισχύλου (1039) ή ’Αντιγόνη διακηρύσσει ότι θά σκεπάση 
μέ χώμα τον νεκρόν τοΰ Πολυνείκους:

«γυνή περ ούσα τάδε μηχανήσομαι, 
κόλπω φέρουσα βύσσινού πεπλούματος 
καύτή καλύψω..............»

Θά έ'κρυπτε χώμα είς τον πέπλον της διά νάκαλύψη τον νεκρόν.
'Η συνήθεια τής έπιρρίψεως έπί τού πτώματος έστιο καί ολίγου χ θύματος 

έπιζή καί μέχρι τοΰ νυν, βλέπομεν δέ είς τά νεκροταφεία τούς συνοδεύσαντας κη
δείαν νά ρίπτωσι κατά τήν τελευταίαν στιγμήν έπί τοΰ πτούματος, προ τοΰ ήνεωγ- 
μένου τάφου, δράκα χώματος.

5. Κ αλλιτεχνικά  καί λογοτεχνικά ω φελήματα .
Ή  ιδέα τοΰ καί μετά τον θάνατον συνδέσμ,ου προς τον θανόντα—συγγενή ή 

φίλον—καί ό έκ τούτου σεβασμός προς τούς τάφους, έπέφερε, πλήν ήθικών εύεργε- 
τημάτων καί άνάπτυξιν τής καλλιτεχνίας, έν τή άρχαία Έλλάδι κυρίως. Τά αρχαιο
λογικά μας Μουσεία βρίθουσι θαυμάσιων επιτύμβιων πλακών—ή καί άνδριάντων— 
παριστωσών τον θανόντα ή σκηνάς τοΰ βίου του. Γνωστά είναι τά έπιτύμβια μνη
μεία τά άνευρεθέντα είς τον Κεραμεικόν καί μεταξύ αύτών τό τής Ήγησοΰς καί
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τοΰ Δεξίλεως, φονευθέντος παρά την Κόρ'.νθον έν μάχη προς τούς Σπαρτιατας κατα 
τύ 394, __

’Αλλά καί ή ποίησις καί ή λογοτεχνία γενικώς εύρον ευκαιρίαν άναπτύξεώς 
των έν τη προς τούς νεκρούς καί τούς τάφους αύτών λατρεία. Η αρχαία Ελληνική 
λογοτεχνία, άλλα καί ή νεωτέρα, έχουν νά έπιδείξουν συγκινητικά ποιήματα σχετικά 
μέ τούς άποθανόντας. Σχετικώς προς την άρχαίαν λογοτεχνίαν παραπεμπομεν εις 
την ύπό τον τίτλον «Σ τ έ φ α ν ο ς» συλλογήν άρχαίο^ν ποιημάτων, κατά μεταφρα- 
σιν τού μακαρίτου Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Σιμού Μενάρδου. Σχετικώς δε 
προς τήν νεωτέραν λογοτεχνίαν παραπεμπομεν εις το έργον τοΰ Νικ. Πολίτου, υπο 
τον τίτλον: «Έ  κ λ ο γ α ί  ά π ο  τ ά  τ ρ α γ ο ύ δ ι α  τ ο ΰ  Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  
λ α ο ΰ». Περίφημα δέ είναι καί τά Μανιάτικα μοιρολόγια.

6. "Αρνησις επ ιτα φ ίω ν  τελετώ ν.
Τήν προς ταφήν ή καΰσιν τών πτωμάτων πίστιν διετύπωσαν θαυμάσιους οί 

άρχαίοι "Ελληνες τραγικοί ποιηταί.
Άνεφέραμεν άνωτέρω τήν ’Αντιγόνην τοΰ Σοφοκλέους, περιφρονοΰσαν τας 

άπαγορεύσεις τοΰ Κρέοντος περί μή ταφής τοΰ άδελφοΰ της Πολυνείκους. Το θέμα 
της άνάγκης ταφής ή καύσεως τών πτωμάτων θαυμασίως έξέθηκαν ό Ευριπίδης εις 
τάς Ίκέτιδάς του. Εις το δράμα τοΰτο, παρίστανται αί Άργεΐαι μητέρες καί σύζυγοι 
τών έπτά έπί Θήβαις έκστρατευσάντων καί εκεί φονευθέντων. Ό  Κρέων άπηγόρευσε 
τήν ταφήν τούτων, διό αί Ά ργεΐαι έρχονται εις τάς ’Αθήνας καί έπικαλοΰνται τήν 
συνδρομήν τοΰ Θησέως, Βασιλέως τών ’Αθηνών, όπως διευκολύνη τήν παραλαβήν 
τών πτωμάτων προς ταφήν ή καΰσιν.Ό Θησεύς άναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν τής ικε
σίας τών Άργείων καί δηλοΑεις τον Θηβαίον κήρυκα:

«θάψαι δικαιώ, τον Πανελλήνιον νόμον σώζων» 
καί δηλώνει'ότι... .«εϊμ ι καί θάψω βία».

Έκστρατεύσας δέ κατά τών Θηβών παρέλαβε τά πτώματα τών Έ πτά φο
νευθέντων άρχηγών καί έκαυσε ταΰτα, τήν δέ σποδόν αύτών έντός ληκύθων παρε- 
δωκεν εις τάς Άργείας προς μεταφοράν εις τήν πατρίδα των.

Έχοντες οί άρχαίοι ήμών πρόγονοι τοιοΰτον θρησκευτικόν σέβας προς τα 
πτώματα καί σπεύδοντες νά θάψουν ή καύσουν αύτά, ήρνοΰντο τάς επιταφίους ταύ- 
τας τελετάς εις τούς έχθρούς των ή τούς προδότας τής πατρίδος ή τούς παραβαντας 
τά περί ταφής έθιμα ή προς τούς αύτόχειρας.

Τό προς τούς έχθρούς μίσος έκφράζει θαυμάσιους ό "Ομηρος παριστάνων, ότι 
ό Άχιλλεύς έκδικούμενος τον θάνατον τοΰ Πατρόκλου είχε σκοπόν νά άφήση τό 
πτώμα τοΰ Έκτορος νά φαγωθή ύπό κυνών καί όρνέο̂ ν καί μόνον έπέμβασις τών 
θεών μετέπεισε τον Άχιλλέα νά παραδώση τό πτώμα τοΰ "Εκτορος εις τον πατέρα 
του Πρίαμον αντί λύτρων μεγάλων.

Οί ’Αθηναίοι κατεδίκασαν εις θάνατον τούς τροπαιούχους ναυάρχους, κατά τήν 
περί τάς Άργινούσας νήσους ναυμαχίαν, διότι κατά τον κρίναντα—άκριτον όμως— 
όχλον ήμέλησαν τήν περισυλλογήν τών πτωμάτων τών πνιγέντων μαχητών, καίτοι 
ήτο φανερόν ότι παρεκωλύθησαν προς τοΰτο ύπό μεγάλης τρικυμίας.

Είναι δέ γνωστόν ότι εις τάς άρχαίας ’Αθήνας δεν έπετρέπετο νά ταφοΰν τα 
πτώματα τών αύτοκτόνων, διότι ούτοι έθεωροΰντο ώς άσεβήσαντες προς τήν Πα
τρίδα καί τούς Θεούς. Έ π ί τούτου άναφέρομεν ότι καί έν ’Αγγλία καί Γαλλία, ίσως 
καί άλλαχοΰ, μέχρι προ 100 έτών είσέτι τά πτώματα τών αύτοκτονησάντων δέν 
έθάπτοντο εις τά άνεγνωρισμένα νεκροταφεία, άλλ’ εις έρημικάς θέσεις, μακράν τής 
συντροφιάς τών άλλουν νεκρών (Γρ. Κάτσα—Ή  αύτοκτόνία—’Αστυνομικά Χρο
νικά 1954).

Έξεθέσαμεν έν τοΐς άνωτέρω τήν γενικήν άποψιν τοΰ ζητήματος τής μετά-
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χειρίσεως των πτωμάτων κατά τούς διαφόρους αιώνας και τούς διαφόρους λαούς. 
Θέλομεν άσχοληθή ήδη μέ τά μέσα τής περιποιήσεως των πτωμάτων και έπί άλλων 
τινών ζητημάτων σχετικών προς τούς νεκρούς και τά πτώματά των.

7. Μέσα μεταχειρίσεως πτω μάτω ν.
α) Έ κ θ ε σ ι ς  π τ ω μ ά τ ω ν  π ρ ο ς  β ο ρ ά ν  ύ π ό  ζ ώ ω ν .

Φρονοϋμεν ότι ή προς τοιοϋτον σκοπόν έ'κθεσις τών πτωμάτων άπετέλεσε 
τήν πρώτην μορφή τής μεταχειρίσεως τών νεκρών. Οί πρωτόγονοι άνθρο^ποι μη έχον- 
τες μόνιμον κατοικίαν έγκατέλειπον τούς νεκρούς όπου άπέθνησκον καί έγίνοντο 
οΰτω τά πτώματά των βορά τών σαρκοφάγων ζώουν. "Οταν ομο̂ ς βραδύτερον, μετά 
αιώνας, οί πρωτόγονοι άνθρωποι κατέφυγον εις σπήλαια καί όπάς τής γής, προς μο- 
νιμωτέραν έκεΐ διαβίωσιν, έάν τις έξ αύτών άπέθνησκε, πάλιν άπερρίπτετο έξω προς 
βοράν ύπό ζώων.

Ή  τοιαύτη άγωγή τών πρωτογόνων ανθρώπων φαίνεται ότι έγινεν έθιμον 
σεβαστόν καί συναντώμεν τήν έκθεσιν τών πτωμάτων προς βοράν ύπό ζώων πολλούς 
αιώνας ύστερον, όπόταν μέγα μέρος τής άνθρωπότητος είχε πλήρως έκπολιτισθή 
("Ελληνες) ή μετρίιος (’Ασιατικοί λαοί). Ό  Στράβων εις τά Γεωγραφικά του (ΙΑ. 
517.3) προκειμένου περί του περί τήν Κασπίαν θάλασσαν λαού τών Σογδιανών καί 
Βακτριανών λέγει τά έξης : «Τούς άπεφηκότας διά γήρας ή νόσον ζώντας παραβάλ- 
λεσθαι τρεφομένοις κυσίν έπίτηδες προς τούτο, ους ένταφιαστάς καλοϋσι τή πατρώα 
γλώσση, καί όράσθαι τά μέν έξω τείχους τής μητροπόλεως τών Βάκτρων καθαρά, 
τών δέ αετός τό πλέον όστέων πλήρες άνθρωπίνων καταλύσαι δέ τον νόμον τούτον 
’Αλέξανδρον».

Εις τούς ’Ινδούς καί τούς σχετικώς νεωτέρους εΐσέτι, άνευρίσκομεν δύο είδη 
έκθέσεως τών πτωμάτων. Οί κατοικοΰντες παρά τούς μεγάλους ποταμούς καί δή τον 
κατ’ αυτούς ιερόν Γάγγην ρίπτουσι τά πτώματα τών θανόντων εις τον ποταμόν 
προς βοράν ύπό υδροβίων ζώων. Γνωστόν δέ ότι το έθιμον τούτο έγένετο αφορμή 
έπεκτάσεως τής χολέρας εις διαμερίσματα τής χώρας λίαν άπέχοντα άπό τής εστίας 
τής επιδημίας, διό κατεβλήθησαν προσπάθεια! καταργήσειος τού έθίμου τής άπορρί- 
ψεώς τών πτωμάτων εις τούς ποταμούς.

Εις άλλην περιοχήν τών ’Ινδιών, τά πτώματα έκτίθενται εις άπόμερον θέσιν 
καί κατά χιλιάδας έπιπίπτουν έπ’ αύτών όρνεα. ’Εντός ώρας πάν^μαλακόν μόριον 
έχει καταφαγο^θή καί έπιστρέφοντες οί συγγενείς περισυλλέγουν τά οστά καί απορ
ρίπτουν αύτά εις βαθύ τι φρέαρ.

Άνεφέραμεν άνωτέρω ότι καί πολιτισμένοι λαοί, ως οί "Ελληνες, έξέθετον τά 
πτώματα τών έχθρών των προς βοράν ύπό ζώων. Καί νΰν όμως ύπό ειδικάς συν- 
θήκας, ώς έν πολέμω, αφήνονται τά πτούματα τών φονευθέντων μαχητών άταφα καί 
δή άν τό εις ό άνήκον στράτευμα εύρίσκεται έν υποχωρήσει έσπευσμένη.

β) Π τ ώ μ α  τ ο φ α γ ί α  ύ π ό  α ν θ ρ ώ π ω ν .  Είναι γνωστή ή άνθρω- 
ποφαγία παρά τοΐς πρωτογόνοις λαοΐς, ώς καί νΰν εΐσέτι απαντάται παρά τοις Καν- 
νιβάλοις τής Πολυνησίας, τής Αυστραλίας, τής Κεντρικής ’Αφρικής κλπ. (I. Κού- 
μαρη. Λεξικόν 'Ηλιου—Άνθρωποφαγία).

Άνάμνησις άνθρωποφάγων είναι ό έν τή Όδυσσεία άναφερόμενος Κύκλωψ. 
’Ενταύθα δεν θά άσχοληθώμεν μέ τήν πραγματικήν άνθρο^ποφαγίαν, καθ’ ήν φο
νεύουν τινά έπίτηδες διά νά τον φάγουν, άλλά μέ τήν πραγματικήν πτωματοφαγίαν, 
καθ’ ήν τρώγονται τά πτούματα τών άποθανόντων ύπό τών συγγενών καί φιλούν προς 
ίκανοποίησιν διαφόρων συναισθημάτων. Οί άπολίτιστοι λαοί προβαίνουν εις πτιομα- 
τοφαγίαν φίλου μέν ή συγγενούς, όπως άποκτήσωσι τά προσόντα τού θανόντος, 
έχθρού δέ ϊνα έκδικηθώσιν αυτόν ή καί νά έγκλείσωσιν το πνεύμα αυτού έν έαυτοΐς, 
ώστε νά μή δύναται νά βλάψη αυτούς «βρυκολακιάζον» ούτως είπειν.
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Πτωματοφαγία έξ άνάγκης παρετηρήθη καί παρά άνεπτυγμένοις οπωσδή
ποτε λαοΐς, ώς έπί μακροχρονίων πολιορκιών, έπί ναυαγίων καί άλλων καταθλιπτι- 
κών διά τούς ζώντας περιστάσεων καί δή έλλείψεως τροφής καί ΰδατος, όποτε ή 
πτωματοφαγία συνδυάζεται προς αίμοποσίαν. Πολλά τοιούτου σκοπού περιστατικά 
άναφέρει ή ιστορία. Τά άνά τά διάφορα απολίτιστα ’Έθνη χρησιμοποιούμενα μέσα 
προς άπαλλαγήν καί συγχρόνως ωφελιμιστικήν χρήσιν είναι ποίκιλλα. Άρκούμεθα 
άναφέροντες εκ τού 'Ηροδότου (1—26) τά έξης προκειμένου περί των Μασσαγετών: 
«έπεάν δέ τις γέρων γένηται κάρτα, οί προσήκοντες οί πάντες συνελθόντες θύουσι μέν, 
καί άλλα πρόβατα άμα αύτώ, έψήσαντες δέ τά κρέα κατευωχεύονται. Τον δέ νούσω 
τελευτήσαντα ού κατασιτέονται άλλά γή κρύπτουσι». 'Η άνάμιξις κρεάτων άνθρω- 
πίνων προς προβάτων ΐσως είχε σκοπόν νά άγνοήται ό φαγών τά άνθρώπινα.

γ ) Τ α φ ή τ ο ύ  π τ ώ μ α τ ο ς  έ ν τ ή γ ή. ’Από αιώνων άποτελεί το 
κύριον μέσον μεταχειρίσεως τού πτώματος τού θανόντος ανθρώπου. Κατά πολλούς 
ώθήθη ό άνθριυπος προς ταφήν των Οανόντων συνανθρώπου του, όταν πλέον έγκα- 
τεστάθη μονιμώτερόν που καί ή πνευματική του άνάπτυξις, μετ’ άναπτύξεως θρη
σκευτικού συναισθήματος δέν έπέτρεπον εις αύτόν νά βλέπη τον θανόντα κατατρωγο- 
μενον υπό ζώων ή άπαισίως μεταμορφούμενον, λόγω τής μετά θάνατον έπερχομένης 
σήψεως.

Κατά τινας, προς τήν ιδέαν τής ταφής ώθησαν τον άνθρο,ιπον σκέψεις υγειο- 
νολογικαί ούτως είπείν, διότι ό τότε άνθρο^πος κατεΐδεν έκ πείρας τον έκ τής σήψεως 
των πτωμάτων κίνδυνον.

’Ανεξαρτήτως όμως τής αιτίας, ή οποία ώθησε προς τήν ταφήν, αΰτη συνδε- 
θεΐσα προς μεταψυχικά, θρησκευτικά καί άλλα συναισθήματα, άπετέλεσε τον κυριω- 
τερον τρόπον μεταχειρίσεως των πτο^μάτων. Έναπετίθεντο δέ τά πτώματα εις 
ύπτίαν θέσιν, ώς καί νΰν, σπανίως δέ όκλαδόν. Εις τον τάφον προσετίθεντο διάφορα 
άντικείμενα τού συνήθους βίου, κτέρεα καί κτερίσματα, χρυσά συνήθως, εις δέ τό 
στόμα οβολός προς πληρωμήν τού Χάρωνος, ό όποιος διά τής λέμβου του, θά μετε- 
κόμιζε τάς ψυχάς των θανόντων διά τής Άχερουσίας λίμνης εις τον Άδην. Έκ τού 
Λουκιανού είναι γνωστός ό χαριέστατος διάλογος μεταξύ Χάρωνος καί τού άποθα- 
νόντος κυνικοΰ φιλοσόφου Μενίππου, ταφέντος άνευ οβολού, διότι ούδένα είχε να 
φροντίση νά έφοδιάση τό πτώμά του διά τού άπαραιτήτου νομίσματος. « ’Αποδος 
μοι, ώ επικατάρατε τά. πορθμεία», άνακράζει πλήρης άγανακτήσεως ό πορθμευς 
Χάρων. «Ούκ άν λάβοις παρά τού μή έ'χοντος» άντεΐπεν άτάραχος ό Μένιππος. Καί 
ό Χάριον ήναγκάσθη νά διαπορθμεύση τον Μένιππον άναυλα.

'Η συνήθεια τού εφοδιασμού .των πτωμάτων διά μικρού νομίσματος διατη
ρείται έτι καί νΰν παρ’ ήμΐν εις τινας έπαρχίας. Εις τό Νεκροτομείον συνηντησαμεν 
πτώματα, Μικρασιατών κυρίως προσφύγων, φερόντων έν τω στόματι μικρόν και 
εύτελές νόμισμα' εϊς τινα άνεύρομεν μικρόν σταυρόν έκ κηρού.

Ώ ς άνεφέραμεν έν τή εισαγωγή, έπί τού τάφου άπετίθεντο πλάκες έπιτυμβιοι 
ή προτομαί ή ανδριάντες, ώς γίνεται καί νΰν. ’Ενίοτε ό τάφος κατεκαλύπτετο υπο 
άφθονου χώματος σχηματίζοντος μικρόν λόφον τούτους έκάλουν τύμβους. Τοιοΰτοι 
τύμβοι άπαντώνται καί νυν εις τάς πεδιάδας τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας. Έν 
Αΐγύπτω οί νεκροί Φαραώ έτίθεντο έντός μεγάλων οικοδομημάτων, των Πυραμίδων.

Ό  εφοδιασμός των τάφων διά πολυτίμων άντικειμένων έγένετο άφορμη ευ- 
ρείας άναπτύξεως προσοδοφόρου διά πολλούς επαγγέλματος τού τής τυμβωρυχειας 
καί ληστεύσεως των κοσμημάτων τού νεκρού.

Περίεργα έθιμα συνώδευον τήν ταφήν παρά τοΐς διαφόροις λαοΐς. Άρκΐώμεθα 
έπί τούτου άναφέροντες τον 'Ηρόδοτον, λέγοντα ότι παρά Πέρσαις «ού προτερον 
θάπτεται ό νέκυς, πριν άν ύπό όρνιθος ή κυνός έλκυσθήναι» (1—140).

Προκειμένου περί έπισήμων νεκρών ή των έν πολέμω υπέρ Πατρίδος πεσοντων
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άπηγγέλλοντο λόγοι, επ ιτάφ ιο ι, περίφημος δέ τοιοΰτος είναι ό ύπό του Περικλεούς 
απαγγελθείς προς τιμήν των πεσόντων ’Αθηναίων κατά τό πρώτον έτος του Πελο- 
ποννησιακοϋ πολέμου (Θουκιδίδου 1, 34—47).

Την ταφήν, καί γενικώς την καλήν προς τον νεκρόν συμπεριφοράν των ζώντων 
έξεδήλουν οί άρχαΐοι ήμών πρόγονοι διά διαφόρων πράξεων καί λόγο>ν, έξ έθίμων 
πλέον επιβεβλημένων. Πλεΐστα δέ τών έθίμων τούτων διατηρούνται εΐσέτι παρά τώ 
Έλληνικω λαώ (ΓΙ. Ν. Δημοπούλου, Γυμνασιάρχου: 'Ο Δημόσιος καί ’Ιδιωτικός 
βίος τών ’Αρχαίων Ελλήνων)

(Συνεχίζεται)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Στοχασμοί της αιιγής
Τρέμουν τής πόλης τά φώτα κ ι’ άρχίζει 
στόν ορίζοντα πέρα ή αύγή νά ροδίζη.
Σβύνουν τά φώτα άργά ξεψυχάνε, 
χρυσώνουν τά νέφη καί φεύγουν, πού πάνε;

★

Κράζει τ ’ ορνίθι κ ι’ ό σκύλλος γαυγίζει, 
ξεκούραστο τ ’ άλογο κ ι’ αύτό χρεμετίζει, 
τά πουλιά κελαϊδοΰνε καί στά κλωνιά πηδάνε 
τάχα μπαίνουν σε σκέψη; τί γυρεύουν; πού πάνε;

★

Σβύνουν τά φώτα, μακρυά ένα τραίνο σφυρίζει, 
μιάς καμπάνας ό ήχος τον άέρα ξεσχίζει, 
οί άνθρωποι φεύγουν, πέρα δώθε τραβάνε 
βιαστικά, μά τί θέλουν, τί γυρεύουν, πού πάνε;

*
Μέ σπουδή όλα φεύγουν καί ή σφαίρα γυρίζει 
καί ό χρόνος πού φεύγει στους ανθρώπους ορίζει 
για τούς άλλους πού θάρθουν, κάτι τι νά φυλάνε 
βιαστικά νά μή φεύγουν...λογικά νά περνάνε.

Σ. Άντύπας, άστυφύλαξ



ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΙ Ε ΙΝ ΑΙ Τ Η Λ Ε Π Α Θ Η ΤΙΚ Η  ΥΠ Ο Β Ο ΛΗ
Γιατί δέν ε ίνα ι δυνατόν έκουσίως νά ύποβάλωμεν τηλεπαθητικώ ς. 
Ή τηλεπάθεια τοΰ αρχιάτρου Π απαθανασίου.—Πώς άναγκάζομεν 

κάποιον νά στραφη νά μας δη .
Τού κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

______________________ Προέδρου της 'Ελληνικής ' Ε - --------------------------------------
ταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών

Εις τό προηγούμενου τεύχος των «Χρονικών» άνεφέραμεν την περίπτωσιν 
μιας τ η λ ε π α θ ι κ ή ς  υ π ο β ο λ ή ς ,  ή οποία έσημειώθη εις τήν σύζυγον τοΰ 
ΐατροΰ I. Παπακωνσταντινίδη καί καθ’ ήν αυτή έν όνείρω είδε νά άποτυγχάνη 
μία απόπειρα δολοφονική κατά τοΰ συζύγου της ύπό των Τούρκιυν, έν Φιλαδέλφεια 
τής Μ. ’Ασίας.

Έδώσαμεν έν συνεχεία τάς τρεις περιπτώσεις έξηγήσεως τοΰ φαινομένου 
καί άνεφέραμεν διά τήν τρίτην έξήγησιν, ότι είναι δυσκολωτατη προς κατανοησιν, 
διότι άκόμη δέν έδόθη ευκαιρία νά έκτεθοΰν εις τούς άναγνώστας των «Χρονικών» 
τά περί Τηλεπαθικής ύποβολής.

Τοιαΰτα φαινόμενα όμως είναι σπανιώτατα, όπως είπομεν, προπάντων δέ 
όταν γίνεται προσπάθεια νά γίνουν έ κ ο υ σ ί ω ς -  κ α ί  π ε ι ρ α μ α τ ι κ ώ ς !

Πολλάκις, διά νά άποδείξω εις τά μέντιουμ τής «Εταιρείας Ψυχικών Ερευ
νών» τό άδύνατον όμοιων προσπαθειών, ύπνώτισσα τρία-τέσσερα έξ αυτών εις την 
ιδίαν αίθουσαν καί τούς είπα νά σκέπτωνται ζωηρώς τον εξής ύπό τύπον ύποβολής :

Νά υποβάλουν έάν ήμποροΰσαν εις μίαν άλλην συνάδελφόν των επιδεκτικήν 
ύποβολής, νά έλθη'π.χ. νά πάρη άπό τήν τσέπην τό μανδήλι μου.

Παρηκολούθησα τήν προφανή έντασιν τής διανοητικής προσπάθειας, ή όποια 
άπεικονίζετο εις τάς φυσιογνωμίας των, έπί πέντε ή δέκα λεπτά. ’Α λ λ ά  μ α τ α ί- 
ως .  Ο ύ δ έ π ο τ ε  κ α τ ω ρ θ ώ θ η  ν ά  έ κ τ ε λ ε σ θ ή  ή υ π ο β ο λ ή .

Τά πειράματα αύτά έγιναν έπανειλημμένως, διά ν’ άποδείξουν εις τα μέντιουμ, 
ότι όμοιαι ύποβολαί—καί μάλιστα έπί άπόντων—ε ΐ ν α ι  ά δ ύ ν α τ ο ν  ό τ α ν  
π ρ ο σ π α θ ή σ η  κ α ν ε ί ς  ν ά  τ ά ς  έ κ τ ε λ έ σ η  έ κ ο υ σ ί ω ς .

Τοΰτο δέ διότι πλεΐστοι απατεώνες έξαπατοΰν απλοϊκές γυναικούλες, ότι 
είναι δυνατόν νά έπιδράσουν δήθεν δι’ ύποβολής έπί αισθημάτων τρίτων άπόντων 
καί τάς ληστεύουν.

Φαντασθήτε δέ όταν κατά σύμπτωοιν ή τύχη φέρη τήν πραγματοποίησιν 
όμοιας ιδέας!... Τότε ή φήμη μεγαλοποιεί τό γεγονός καί κάθε άνόητος πιστεύει 
τυφλώς καί άνοίγει διάπλατα τήν τσέπην εις τήν έκμετάλλευσιν καί τήν άπατην.

"Ομοιον γεγονός περιήλθεν εις γνώσιν τής «Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών», 
ότι κάποια δήθεν μαγγανεύτρια ύπεσχέθη εις μίαν έρωτευμένην έγκαταλειφθεΐσαν, 
ότι θά ήνάγκαζε τον άπιστον νά περάση κάτω άπό τό μπαλκόνι της καί νά τραγου- 
δήση ένα άγαπητόν του τραγούδι, τήν «Ρεζεντά».

Ή  σύμπτωση έφερε όντως νά γίνη τό πράγμα καί ή φήμη τής μαγισσης— 
φυσικά καί τά κέρδη τής έκμεταλλεύσεως —ύψώθηκαν μέχρι τρίτου ούρανοΰ.

Ή  «Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών» θά είναι ευγνώμων εις κάθε άναγνώστην 
τών «Χρονικών», όστις τήν εΐδοποιήση δι’ όμοιας κακοηθείας, τψ-ωρουμένας αύστη- 
ρώς ύπό τοΰ νόμου, διά νά λαμβάνη τά κατάλληλα μέτρα. —

'Ο αρχίατρος Κ. ΙΙαπαθανασίου, έν συνεχεία τών άνακοινώσεων πού άνεφέ-
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ραμεν εις προηγούμενου τεύχος των «Χρονικών», κατέθεσε καί τά έξης δύο ομοιό
μορφα περιστατικά :

«Κατά ’Ιούνιον 1916 ύπηρέτουν εις τό επιτελείου τοϋ Ε' Σώματος Στρατού, 
έν Πύργω τής ’Ηλείας. ’Από τό μέρος αύτό, στενούτατος συγγενής μου άνεχώρήσε 
προς άνάρρωσιν διά τό χωρίου Βουλγαρέλι τής ’Άρτας, όταν δ’ έφθασεν εκεί, μου 
έστειλε τηλεγράφημα αγγέλων την αίσίαν άφιξίν του. ’Άλλην επιστολήν του δεν 
έλαβον κατά τό διάστημα τής έν Πύργω διαμονής μου, ούτε έγνώριζα διόλου τό 
χωρίον Βουλγαρέλι, έκτος τού ότι ήτο πολύ υγιεινόν.

Μίαν νύκτα, έν τούτοις, εΐδα τό χωρίον αύτό περιέργως στο όνειρόν μου. Είδα 
ώραίαν τοποθεσίαν μέσα εϊς δάσος έλάτων, κεντρικήν πλατείαν, παρακειμένην ’Εκ
κλησίαν μέ κωδωνοσ"ασι̂ '·' 
καί τό σπίτι οπού έκάθητο 
ό συγγενής μου.

Τό σπίτι αύτό όπως τό 
είδα συνέκειτο άπό τρία 
δωμάτια μέ έξώστην καί 
ύπερκειμένην κληματαριάν, 
είδα δέ ακόμη καί τήν θέ- 
σιν όπου είχε τό κρεβάτι 
του, τό κάτωθεν τού σπι
τιού παντοπωλείου καί τέ
λος τον ίδιον συγγενή 
μου.

Μετά ένα μήνα, στερού
μενος παντελώς ειδήσεων, 
έπήρα άδειαν καί μετέβην 
εις Βουλγαρέλι. Λοιπόν, 6,- 
τ ι  ε ί χ α  ί δ ή  ε ι ς  τό 
ό ν ε ι ρ ό ν  μ ο υ  ή τ ο  
π ρ α γ μ α τ ί κ ό τ η ς .  'Η 
τοποθεσία, τά τρία δοψά- 
τια, ή θέσις τού κρεβατιού, 
ό έξώστης μέ τήν κλη
ματαριάν, τό μπακάλικο 
κτλ...........................................

’Επίσης κατά τήν άνοιξιν τού 1920 εύρισκόμην έν Μικρά ’Ασία καί είδα έν 
έυείρω τήν Άνδριανούπολιν, ως έν πανοράματι, ένα. ολόκληρον μήνα προ τής κατα- 
λήψεώς της ύπό τού Ελληνικού στρατού. Είδα τά δυο παλαιά καί μεγαλοπρεπή τζα
μιά της, τάς συνοικίας της ως καί τούς δύο συνοικισμούς, τούς χωριζομένους ύπό 
τού ποταμού "Εβρου, διερχομένου μέσω τής πόλεως: Σημειωτέου δέ, ότι όχι μόνον 
ουδέποτε είχα ΐδή τήν Άνδριανούπολιν, άλλ’ ούτε έφ’ όσον ένθυμοΰμαι σχετικήν 
εικόνα εις έφημερίδα ή περιοδικόν.

Μετά έν καί ήμισυ, λοιπόν, έτος, ότε κατά Αύγουστον τού 1921 έπεσκέφθην 
τήν Άνδριανούπολιν δέν εύρέθην πλέον προ άγνώστου πόλεως, διότι ήτο άκριβώς 
όπως τήν είχα δή εις τό ονειρόν μου».

Εις τό πρώτον έπεισόδιον ό Παπαθανασίου, κατέχων έντονους διαισθητικάς 
ιδιότητας, ώς άποδεικνύεται έκ τών Ραβδοσκοπικών έπιτυχιών του καί συντονι
σμένος ζωηρώς μέ τον συγγενή του ένεκα μακράς συμβιώσεως, έγινε ά σ υ ν α ι- 
σ θ η τ ο ς  δ έ κ τ η ς  τ ώ ν  έ ν τ υ π ώ σ ε ώ ν  τ ου .

Τό μεγαλύτερου 'μέντιουμ ψ υ χ ο μ ε τ ρ ί α ; .  Ό Πολωνό; 
μηχανικός Όσσοβιέτσκυ, κατά τήν ώραν πειραμάτων εϊς 
τήν Πολωνικήν «Εταιρείαν Ψυχικών ’Ερευνών». Ό δεύτε
ρο; κάτωθεν τοϋ καθρέπτου είναι ό Όσσοβιέτσκυ. Ό κα- 
θήμενο; εϊ; τήν πολυθρόναν είναι ό Πρόεδρο; τή; Πολωνι
κή; Εταιρεία; κ. Σμοϋρλο, άντιπροσωπεύσα; τήν Πολωνίαν 

εί; τό 4ον διεθνέ; συνέδριου ’Αθηνών (1930).
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Ευρισκόμενος εις μ ε ί ω σ ι ν  ε ν σ υ ν ε ι δ ή τ ο υ  (ύπνος), είδε άκριβώς 
όλα τά τοπεΐα δσα έβλεπε ό συγγενής του, δστις πιθανότατα νά τον έσυλλογίζετο 
την. στιγμήν αυτήν.

|1
ί

Εις τό δεύτερον έπεισόδιον δεν υπάρχει βέβαια γνωστός π ο μ π ό ς ,  διότι 
βέβαια δεν μπορούσε νά γνωρίζη ό Παπαθανασίου κανένα εις την τουρκοκρατουμέ- 
νην Άδριανούπολιν. Άλλα πάντως μυριάδες ανθρώπων είχαν ίδή την πόλιν και 
εζων εντός αύτής, βλέποντες καθημερινώς τά τοπεΐα τού ονείρου.

'Ο Παπαθανασίου έχρησίμευσε, λοιπόν, πάλιν καθ’ ύπνους ά σ υ ν α ί σ θ ή
τ α ς  δ έ κ τ η ς  των έντυπώσεων κάποιου άγνώστου, δστις έτυχε σ υ ν τ ο ν ι σ μ έ 
ν ο ς  μαζί του, δστις είχε δηλαδή, δια να ομιλησωμεν την γλώσσαν τού ασυρμάτου, 
τό ’ίδιον μήκος ψυχικού κύματος.

Δίδομεν εννοείται την έξήγησιν μή θέλοντες ν’ άμφιβάλωμεν ότι ό Παπαθανα
σίου δεν εΐχεν ίδή ποτέ εικόνας τής Άνδριανουπόλεως καί ότι τό δνειρον δεν ήτο 
άναζωπύρησις παλαιών αναμνήσεων, άποθηκευμένη εις τάς μνημονικάς νευρώνας 
τού εγκεφάλου, δτε ή λύσις είναι άπλουστερα.

'Η Τηλετέαθική έξήγησις άφορα τάς ά π λ ο υ σ τ έ ρ α ς  μ ο ρ φ ά ς  τού 
φαινομένου τούτου, δπερ επονομάζεται ά ν τ ί λ η ψ ι ς τ ο ύ  η δ η γ ν ω/σ τ ο ύ  
(Deja vu) καί ήδη τάς άφορώσας τ ο π ε ΐ α  μ ό ν ο ν  κ α ι  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  
ά ν α λ λ ο ί ω τ α .

'Τπάρχουν όμως καί περιπτώσεις·καθ’ άς ό δ έ κ τ η ς ονειρεύεται σ κ η ν α ς 
ο λ ο κ λ ή ρ ο υ ς  μ έ π ο λ λ ά  ά τ ο μ α  καί αΐτινες πραγματοποιούνται μετ’ όλί- 
γας ήμέρας.

'Η έξήγησις όμοιων περιπτώσεων φαίνεται πολύ δυσκολωτέρα, πρόκειται 
έν τούτοις περί Τ η λ ε π α θ ι κ ή ς  υ π ο β ο λ ή ς  έντελώς άσυναισθήτου. καί ήτις 
διενεργεΐται από τον ίδόντα τό δνειρον έ π ί τ ώ ν ά τ ό μ ω ν, ά τ ι ν α α π ο τ ε 
λ ο ύ ν  τ ά ς  δ ι α δ ρ α μ α τ ι σ θ ε ί σ α ς  κ α τ ’ α ύ τ ό σ κ η ν ά ς. ' Η ύπο
βολή αυτή, τά αναγκάζει νά έκτελέσουν καί νά εΐποΰν άσυναισθήτως τάς πράξεις— 
λέξεις—φράσεις—στάσεις τού ονείρου.

** *

Πρόχειρον άπόδειξιν τής Τ η λ ε π α θ ι κ ή ς ύ π ο β ο λ ή ς, περί τής όποιας 
θά όμιλήσωμεν άλλοτε έν έκτάσει, είναι ότι πολλάκις ευρισκόμενοι εις δημοσίας 
συναθροίσεις άναγκάζομεν άτομα στρέφοντα προς ήμάς τήν ράχιν νά γυρίσουν να 
μάς δουν δταν τά άτενίσωμεν έπιμόνως.

"Αλλοτε δέ ακόμη ήμεΐς οί ίδιοι έχομεν τήν ένοχλητικήν συναίσθησιν, ότι 
κάποιος μάς παρατηρεί έπιμόνως καί στρεφόμενοι συναντώμεν πράγματι τό βλέμμα 
κάποιου στηριγμένου έπάνω μας. ·

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΧΡΟ Ν ΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟ Σ  
ΤΩΝ ΠΟ ΙΝ ΙΚΩ Ν  ΝΟΜΩΝ

- Κ Α Τ Α  TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ-
( ΑΡΘ ΡΑ 1—4 Π. Κ. )

'Υπό κ. ΔΗΜ. Κ , ΝΤΖΙΩΡΑ Ύπαστ. Α, 
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Β'

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ’Άρθρα 3 καί 4 Π.Κ.).

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

I. Ποιοι οί προσωρινής ισχνός νόμοι περί &ν το άρθρον 3 τον Π. Κ.
1. Αί επί μέρους κατηγορίαι προσωρινής ισχύος ποινικών νόμων.
2. Είδικώτερον περί των άγορανομικών διατάξεων.
3. Εφαρμογή τοΰ έπιεικεστέρου προσωρινής ισχύος νόμου.
4. Συνέπειαι μεταβολής των περί δικαίου αντιλήψεων καί τοΰ άπαγορεντικοϋ ή επ ι

τακτικού κανόνος τοΰ διαλαμβανόμενου εις ποινικόν τινα  νόμον.
II. ’Επιβολή μέτρων Ασφαλείας.

** *

I . Ποιοι οί προσωρινής ισχύος νόμοι περί ών τό άρθρον 3 τοΰ Π . Κ ,

1. Α ί έ π ί μ έ ρ ο υ ς  κ α τ η γ ο ρ ί α ι  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  ι σ χ ύ ο ς  π ο ι ν ι κ ώ ν  
ν ό μ ω ν.

Προσωρινής ισχύος νόμοι ( ')  περί ών καί άνωτέρω (σελ. 3161 τοΰ παρόν
τος) έγένετο λόγος, είναι άφ’ ένός μέν εκείνοι οί όποιοι καθορίζουν έκ των προτέ- 
ρων την διάρκειάν των ήμερολογιακώς (2), ώς επίσης καί οί καθ’ οίονδήποτε τρό
πον συνδέοντες την διάρκειαν τής ισχύος αύτών μέ ώρισμένας προσωρινάς καί έξαι- 
ρετικάς περιστάσεις, ώς π.χ. πόλεμον, έπιζωοτίαν κ.λ.π.

Οδτοι όμως δέν πρέπει νά συγχέωνται μέ τούς ποινικούς εκείνους 'νόμους, 
οί όποιοι έν τή συγκροτήσει τής αντικειμενικής ύποστάσεως τοΰ- εγκλήματος, τό 
όποιον προσδιορίζουν, περιλαμβάνουν ώς συστατικόν όρον καί ώρισμένας προσω- 
ρινάς καταστάσεις. Τοιοΰτοι λ.χ. είναι οί προβλεπόμενοι ύπό των άρθρων 143 καί 
288 § 2 Π.Κ. Κατά τό πρώτον έξ αύτών «τιμωρείται διά θανάτου ή ισοβίου καθείρ- 
ξεως, ό "Ελλην υπήκοος, όστις, έν καιρώ πολέμου, υπηρετεί παρά τώ στρατώ τοΰ 
έχθροΰ ή φέρει όπλα έναντίον τής Ελληνικής Πολιτείας ή τών συμμάχων αύτής».

Κατά δέ τό έτερον τοιοΰτον «τιμωρείται διά φυλακίσεως ό παραλείπων νά 
παράσχη την βοήθειάν του την παρ’ αύτοΰ ζητηθεΐσαν καί τήν όποιαν ήδύνατο νά 
προσφέρη άκινδύνως, έν περιπτώσει δυστυχήματος τίνος ή κοινοΰ κινδύνου ή κοι
νής ανάγκης».

Πας τις δύναται ν’ άντιληφθή, ότι τό έξεταζόμενον άρθρον 3 τοΰ Κώδικος 
δέν όμιλεί περί τών νόμων τούτων, οίτινες περιλαμβάνουν μέν, ώς συστατικόν όρον 
τής- έννοιας τοΰ, όπερ προσδιορίζουν, έγκλήματος, προσωρινήν τινά κατάστασιν, 
χωρίς όμως καί νά έ'χουν ώρισμένην ΐσχύν έκ τών προτέρων καθωρισμένην ή συνδυα- 
ζομένην μέ ώρισμένην τινά κατάστασιν.

1. ’Ίδε Χωραφα, «Έλλην. Ποιν. Δίκαιον» 1952 σελ. 49.
2. Τδε λ.χ., τήν ύπ’ άριθ. 89)55 άγορανομικήν διάταξιν καθ’ ήν «απαγορεύεται ή σφαγή 

καί πώλησις τών άμνών καί εριφίων γάλακτος άπό τής 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 21 Δεκεμβρίου 
έκάστου έτους».
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Ουτοο, οί νόμοι, ούτοι, γενικοί οντες, εφαρμόζονται πάντοτε καί κατά την διάρ
κειαν οίασδήποτε παρόμοιας καταστάσεως (έν-προκειμένω πολέμου, δυστυχήματος 
ή κοινού κινδύνου ή κοινής ανάγκης) καί άν τελεσθώσιν. 'Ως τοιοΰτον νόμον θά έχα- 
ρακτηρίζομεν λ.χ. τον ορίζοντα ότι «ή διανομή των άλεύρων έν περιπτωσει επιστρα- 
τεύσεως θέλει γίνεσθαι ούτως», ώς επίσης καί τον ορίζοντα ότι τό κυνήγιον του λα- 
γωοϋ έπιτρέπεται άπό 1ης Αύγούστου μέχρι 1ης Μαρτίου κ.λ.π.

’Επί του προκειμένου, μετά τήν λήξιν τής έπιστρατεύσεως παύει ή ισχύς του. 
"Ομως, άν ούτος δεν καταργηθή ρητώς ή σιωπηρώς διά νέου νόμου καί γίνη πάλιν 
έπιστράτευσις ό νόμος έχει πλήρη ΐσχύν, όπως τοιαύτην έχη καί ή διάταξις τού άρ
θρου 143, κατά τήν διάρκειαν οίουδήποτε πολέμου καί άν τελεσθή ή πράξις τήν όποιαν 
αυτή προβλέπει.

Άντιθέτως, οί προσωρινοί νόμοι ποινικού περιεχομένου, περί ών όμιλεϊ τό 
άρθρον 3 Π.Κ. καί εάν έκ των προτέρων δεν καθορίζουν ήμερολογιακώς τον χρό
νον τής ισχύος των, πάντως έκδίδονται επί τή εύκαιρία κοινωνικού τίνος θέματος 
ή αντικειμένου, άνακύπτοντος κατά τινα χρονικήν περίοδον κατά τό μάλλον ή ήτ- 
τον περιωρισμένην (λ.χ. έπιζωοτία), έν ταϊς περιπτώσεσι δέ ταύταις τό ύπ! αύ- 
τών ρυθμιζόμενον θέμα έξαντλεϊται έξ ολοκλήρου καί δεν δύναται έκ νέου νά έμφα- 
νισθή ή καί έάν έμφανισθή, τότε αναφαίνεται κατά νέον τρόπον, ύπό νέαν ίσως μορ
φήν καί ύπό διαφορετικάς συνθήκες.

'Ως νόμος προβλεπόμενος ύπό τού άρθρου 3 Π.Κ. άναμφισβητήτως θά ήτο 
λ.χ. ο καθορίζων «τά τού τρόπου άποξηράνσεως τής σταφίδος κατά τήν π ρ ο- 
σ ε χ ή παραγωγικήν περίοδον», ώς καί ό άπαγορεύων «τήν εισαγωγήν κρεάτων έκ 
Τουρκίας, έ φ’ ό σ ο ν δ ι α ρ κ ε ϊ  ή αυτόθι έπιζωοτία».

Τέλος καί αί άγορανομικαί διατάξεις, περί ών είδικώς κατωτέρω, ύπάγονται 
εις τήν κατηγορίαν των ύπό τού άρθρου 3 Π.Κ. προβλεπομένων νόμων. Πάντες λοι
πόν οί νόμοι ούτοι «έφαρμόζονται καί μετά τήν παΰσιν τής ισχύος αύτών, έπί ποά- 
ξεο:ιν τελεσθεισών καθ’ ον χρόνον ούτοι ϊσχυον».

'Ο καταργηθείς Π.Ν. δεν περιεΐχεν έπί τού αντικειμένου σχετικήν διάταξιν. 
Παρά ταύτα όμως ύπό τε τής νομολογίας καί τής έπιστήμης έγένετο όμοφώνως δε
κτόν, ότι ή έφαρμογή των νόμων τούτων, έδει νά πραγματοποιήται καί μετά τήν 
παύσιν τής ισχύος των, διά τάς πράξεις τάς τελεσθείσας κατά τό διάστημα αυτής. 
Τήν άποψιν ταύτην, άκολουθών έν προκειμένω πλείστας ξένας νομοθεσίας, υιοθετεί 
καί ό νέος Κώδιξ καί όρθώς, διότι έπί πράξεων τελουμένων κατά τό διάστημα μιας 
ώρισμένης καταστάσεως έπιβεβλημένη ή τιμωρία των δραστών, καθ’ όσον ή ΐσό- 
της των πολιτών έναντι τών νόμουν άναμφισβητήτως τούτο ύπαγορεύει.

Έ ξ άλλου, ώρισμένοι δράσται τών έγκλημάτων αύτών, τά όποια έμπεριεί- 
χοντο εις τούς προσωρινώς ίσχύοντας ποινικούς νόμους, θά παρέμενον άτιμώρητοι, 
άφ’ ού, άφ’ ενός μέν θά κατεβάλλετο προσπάθεια παρελκύσεως, άπό μέρους των 
τής ποινικής διαδικασίας, άφ’ ετέρου δέ, οί είρημένοι θά έφυγοδίκουν, εις τρόπον 
ώστε, ή έκδίκασις τής ύποθέσεώς των, νά συμπέση μετά τήν λήξιν τής ισχύος τών 
έν λόγω νόμων.

’Ανεξαρτήτως όμοος τών άνωτέρω έπιχειρημάτων, δέον νά μή παραγνωρί- 
ζηται καί τό γεγονός, οτι κατ’ αύτόν τον τρόπον διασφαλίζεται περισσότερον ή έν- 
νομος τάξις, διότι γνωρίζουν έκ τών προτέρούν ό πολίτης, ότι οπωσδήποτε θά τιμω- 
ρηθή θά προτιμήση νά μή παραβή νόμον, έστω καί προσωρινής ισχύος.

2. Ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν  π ε ρ ί  τ ώ ν  ά γ ο ρ α  ν ο μ ι κ ώ ν  δ ι α τ ά ξ ε ω ν .
Ούδεμία δύναται νά χωρήση άμφιβολία ότι αί άγορανομικαί διατάξεις είναι 

νόμοι προσωρινής ισχύος, καθημερινώς άπαντώμενοι. ’Ακριβώς δέ, διά τούτο ό δι
καστής ύποχρεοΰται νά έρευνα, οχι μόνον κατά πό̂ σον τό περιεχόμενο» αύτών προ- 
σάδει προς τό Σύνταγμα, άλλά καί κατά πόσον ύφίσταται νόμος παρέχων έξου- 
σιοδότησιν προς τήν οίκείαν άρχήν προς έκδοσιν αύτών, καθώς καί τά όρια τής έξου-

Π

:
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σιοδοτήσεως ταύτης. Ουτω άν διά της α’ άγορανομικής διατάξεως άπαγορεύεται 
ή έκ κατεψυγμένου κρέατος κατασκευή άλλάντων, διά δέ τής β' τοιαύτης άρθή ή 
άπαγόρευσις οί παραβάται τής διατάξεως οί ύποπεσόντες εις το προβλεπόμενον 
ύπό τής α' αδίκημα (οί χρησιμοποιήσαντες δηλ. κατεψυγμένον κρέας προς κατα
σκευήν άλλάντων) δύνανται νά εΐσαχθώσιν εις δίκην και νά τιμωρηθώσι καί μετά 
τήν παΰσιν ταύτης, καθ’ ήν ή τοιαύτη πράξις ουδόλως πλέον άποτελεΐ έγκλημα. 
Τοΰτο, διότι άλλως ήθελε ματαιωθή ό σκοπός, ον διά τής έκδόσεως τούτων έπεδίοο- 
κεν ό νομοθέτης, όστις καί κατοχυροΰται ύπό του άρθρου 3 Π.Κ. (3).

3. ’Ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  έ π ι ε ι κ ε σ τ έ ρ ο υ  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  ι 
σ χ ύ ο ς  π ο ι ν ι κ ο ύ  ν ό μ ο υ .

Ο Κώδιζ διά τής 2ας § του ίδιου ά.ρθρου του ορίζει ότι άν άπό τής τελέσεως 
τής πράξεως μέχρι τής άμετακλήτου έκδικάσεως αύτής, ΐσχυσαν πλείονες προσω- 
τινής ισχύος νόμοι, τότε εφαρμογήν έχει ή 1η § του άρθρου 2. ’Εφαρμόζεται δηλ. ό 
περιέχων τάς εύμενεστέρας διά τον κατηγορούμενον διατάξεις. Τούτο πράττει, κατ’ 
άντίθεσιν προς άλλας νομοθεσίας, αϊτινες δεν ομιλούν σχετικώς, διό καί ύφίστα- 
ται διάστασις γνωμών. Κατ’ αύτόν τον τρόπον αίρεται πάσα επί τού θέματος άμφι- 
βολία. "Οσον άφορα τέλος, περί τού ποιος ό επιεικέστερος κ.λ.π. προσιυρινός νόμος, 
ούδέν δύναται νά προστεθή πέραν των όσων ανωτέρω εκτίθενται.

4. Σ υ ν έ π ε ι α ι μ ε τ α β ο λ ή ς τ ω ν  π ε ρ ί  δ ι κ α ί ο υ  ά ν τ ι λ ή- 
ψ ε ω ν  κ α ι  τ ο ύ  ά π α γ ο ρ ε υ τ ι κ ο ΰ  ή ε π ι τ α κ τ ι κ ο ύ  κ α ν  ό ν ο ς  
τ ο ΰ δ ι α λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ ε ι ς  π ο ι ν ι κ ό ν  τ ι ν ά ν ό μ ο ν .

Ήδη έρωτάταΓ ά.ν έν τώ μεταξύ έπήλθε μεταβολή των σχετικών περί δικαίου 
άντιλήψεων, τότε δέον νά εφαρμόζονται οί προσωρινής ισχύος νόμοι; Ουτο  ̂ λ.χ. 
άν κατά τό διάστημα ένός προστατευτικού τού πολιτεύματος νόμου τελεσθή κατ’ 
αύτοΰ εγκληματική πράξις, δέον νά τιμωρηθή καί μετά τήν παΰσιν τής ισχύος τού 
προστατευτικού νόμου, έφ’ όσον ήδη τό πολίτευμα δεν έχει ανάγκην τής τοιαύτης 
ποινικής προστασίας; Φρονοΰμεν, ότι επί τή βάσει τού γράμματος τού νόμου προ- 
σήκει ή καταφατική άπάντησις, παρ’ ότι, τούλάχιστον έν τή συγκεκριμένη περιπτώ- 
σει τοιοΰτον τι δεν είναι δυνατόν νά συμβή, δεν είναι δηλ. δυνατόν νά τιμοορηθοΰν 
τοιοΰτοι δράσται, άφ’ ού τό πολίτευμα δεν έχει ανάγκην τής τοιαύτης ειδικής ποι
νικής προστασίας (4). Κατά συνέπειαν, ό δικαστής όστις έπιδιώκει νά είναι συνε
πής άπέναντι τής αποστολής του, πρέπει νά τιμωρή τοιούτου είδους πράξεις, ενώ 
ή πολιτεία ή διεπομένη ύπό τών αρχών τού Κράτους Δικαίου, πρέπει νά θεσπίζη 
έπί τού ζητήματος μεταβατικάς διατάξεις.

Αντιθέτως προκειμένου περί μεταβολής ούχί τού νόμου, άλλα τού άπαγο- 
ρευτικού ή επιτακτικού κανόνος τού έν αύτώ διαλαμβανομένου, διαφορετική προσή- 
κει λύσις (°). Διότι τό θέμα τούτο τό σχετιζόμενον μέ τήν τοιούτου είδους μεταβο
λήν είναι άσχετον προς τό τών προσωρινών νόμων. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας 
κατά τήν όρθοτέραν γνώμην δ δράστης δέον νά τιμωρήται πάντοτε. Ουτιυ άν ύποθέ- 
σωμεν, ότι δικάζεται τις εις χρόνον καθ’ ον δ νόμιμος τόκος είναι 12 °/0, έπειδή 
είσέπραξε τοιούτον 12 °/0 προ 6 μηνών, δπότε ώρίζετο ώς νόμιμον ποσοστόν τό-

3. Έν ετει 1955 έξεδόθησαν έπί παραδείγματι καί αΐ κάτωθι άγορανομικαί διατάξεις, 
αΐτινες όμως έτροποποιήθησαν ή καταργήθηκαν δι’ έτέρινν τοιούτινν κατά τό αύτό έτος έκδο- 
θεισών. 1) 'Χπ’ άριθ. 3 «Περί της εμπορίας τών ιχθύων προελεύσεως εσωτερικού καί έξω- 
τερικοϋ», ήν κατήργησεν ή ύπ’ άριθ. 19 τοιαύτη 2) Χ π ’ άριθ. 4 «Περί ποιοτικού καθορισμού 
έμπορευσίμων λιγνιτών» ήν έτροποποίησεν ή ύπ’ άριθ. 106 τοιαύτη. 3) 'Χπ’ άριθ. 12 «Περί 
καθορισμού τιμών πωλήσεως κρεάτων εσωτερικού—έξωτερικού» ήν κατήργησεν ή ύπ’ άριθ. 64 
τοιαύτη 4) 'Χπ’ άριθ. 21 «Περί πωλήσεως ζύθου καθ’ άπασαν τήν χώραν» ήν κατήργησεν ή 
ύπ’ άριθ. 56 τοιαύτη κ.λ.π.

4. ’Ίδε καί Τάφου Ποιν. Δίκαιον (1947) σελ. 58.
5. Τδε καί Χωραφα op cit. σελ. 53.
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χου μέχρι του

:η προς απαγορευτικού η
'Η άποψις δμως αυτή δεν είναι ορθή. Διότι αί έννοιαι των δρων «ποινικός νόμος»
κ α ) ((^OL- ~ **«·»■·'*».« -Τμ»> , , Χ \ χ  - λ/λλιι f r \ t ~ r  Χ «ι /τ-Λ/1 \-r-r ̂ ΓΛΙ'Γ/Υ.ί Ofl/ΛΛ ΚΐίΛ ΤΠ ΤΤίΥΠ̂Υ —

δείγμά
μικός κανών» είναι μέν παρεμφερείς, δεν ταυτίζονται δμως. Εις τό παρα- 
μας ό ποινικός νόμος είναι τό «Δεν επιτρέπεται τό τοκίζειν πέραν ενός θεμι-

καθ’ δν άνώτατον θεμιτόν δριον του τόκου τότε ήτο τό 10 °/0 ενώ ήδη το 12°/°. 
Κατά ταϋτα έπομένως καί ό λαβών μισθώματα προ ενός έτους ύπερβαινοντα τα τρι
πλάσιον έκείνων, άτινα προβλέπει τό περί ένοικιοστασίου διάταγμα, κατα παραβασιν 
έτέρου νόμου χαρακτηρίζοντος τήν πράξιν ώς άξιόποινον, καθ’ δ ό αισχροκερδούς,

II. ’Επιβολή μέτρων ασφαλείας.
Εις τό 4ον καί τελευταΐον άρθρον του «Περί χρονικών ορίων ισχύος τών ποι

νικών νόμων» Α' κεφαλαίου αύτοϋ ό Π.Κ. όμιλεΐ περί της έπιβολής τών μέτρων 
ασφαλείας καί δή τών γενικών τοιούτων,τών έπιβαλλομένων έπί παντός εγκλημα- 
τίου, οίασδήποτε κατηγορίας, ούχί δέ καί τών τοιούτων τών άφορώντων ανήλικους 
εγκληματίας.Καί εΐδικώτερον,διά τής 1ης μέν § τού έν λόγω άρθρου καθορίζει τον 
νόμον βάσει του οποίου έπιβάλλονται τα μέτρα ταϋτα, διά τάς περιπτώσεις, καθ άς 
άπό τής τελέσεως τής πράξεως μέχρι τής έκδικάσεως ΐσχυσαν πλείονες του ενός 
νόμοι, διά δέ τής 2ας τοιαύτης όμιλεΐ περί τής διατηρήσεως ή μή, τών έπιβληθεν- 
των μέτρων, διά -την περίπτωσιν καθ’ ήν μετά τήν έπιβολήν των, ή πράξις εχαρα- 
κτηρίσθη ώς άνέγκλητος.

Οΰτω, διά τών διατάξεών του αυτών, ό Κώδιξ δέχεται, δτι ή αρχή περί μή 
όπισθενεργείας τών νόμων δέν έχει εφαρμογήν προκειμένου περί τών προβλεπομε- 
νων ύπό τών άρθρων 69, 71, 72, 73, 74 καί 76 επανορθωτικών καί άσφαλιστίκών 
μέτρων. ’Ακολουθών δ’ έν προκειμένω πλείστας ξένας νομοθεσίας πράττει τοϋτο 
διότι τά μέτρα‘ταϋτα δέν έχουν τον χαρακτήρα ποινής, δέν άποτελοΰν τουτεστιν 
κακόν έπιβαλλόμενον κατά τοΰ δράστου άξιοποίνου πράξεως, ώς έκδήλωσις απο
δοκιμασίας αύτοϋ (καί τής πράξεώς του) ύπό τής έννόμου τάξεως, άλλά σκοπουν, 
άφ’ ενός μέν εις τήν φυσικήν άντιμετώπισιν τοΰ έκ τής προσωπικότητος κ.λ.π. 
τοϋ δράστου πηγάζοντος κινδύνου, άφ’ έτέρου δέ εις τήν ήθικήν αύτοϋ αναμορφω- 
σιν. Δι’ δ καί ή έν άρθρω 1 Π.Κ.άρχή περί μή άναδρομικότητος νόμου θ^μελιοΰν- 
τος ή έπαυξάνοντος τό αξιόποινον καί άντιστρόφως δέν έχει λόγον τινά έφαρμο- 
γής ώς προς τά μέτρα άσφαλείας" (β).

ό είρημένος πρέπει νά τιμωρηθή ^διότι έπί τοΰ προκειμενου 
k - /__ ................' ....._'.δ.

μεταγενεστέρας τοιαύτης άρκεΐ έριον 9 5 ° /ο δι’ ένα τοιοΰτον χαρακτηρισμόν, ατε 
παραβιάσας τον περί αισχροκέρδειας νόμον. 'Αλλά καί διότι εν προκειμενω πρό
κειται άγορανομική διάταξις τοϋτο καί μόνον άρκεΐ ΐνα θελελιωθή τό άξιόποινον, 
κατά τά άνωτέρω έκτεθέντα.

6. Ταϋτα είναι: ή φύλαξις άκαταλογίστων εγκληματιών, ή εισαγωγή εις θεραπευτικόν
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Παρομοία διάταξις άναγράφεραι εις τον Γερμ. Νόμον του 1935, έξ ού παρέ- 
λαβεν αύτόν ό νέος ήμών Κώδιξ. Κατ’ αυτόν λοιπόν, τά μέτρα επιβάλλονται συμφώ- 
νούς προς τον νόμον τον ΐσχύοντα κατά τον χρόνον της έκδικάσεως της πράξεως.

Έρωτάται όμως' ό νόμος έννοεΐ την έκδίκασιν τής πράξεως μόνον ενώπιον 
του δικαστοΰ τής ούσίας ή διαλαμβάνει καί τάς περιπτώσεις καθ’ άς ή υπόθεσις 
έκδιάζεται ενώπιον του Α.Π. συνεπεία άναιρέσεως; Ούδεμία αμφιβολία, ότι επί 
του ζητήματος προσήκει ή καταφατική άπάντησις.

Παρατηροΰμεν τέλος, ότι ή διάταξις, ώς άλλως τε καί άνο^τέρω έλέχθη, δεν 
έχει εφαρμογήν προκειμένου περί των άναμορφωτικών καί θεραπευτικών μέτρων 
έναντι των ανηλίκων. ΙΙερί των τελευταίοι ό νόμος όμιλεΐ εις τό άρθρον 124 §§ 1 
καί 2 αύτοΰ. Κατ’ αύτό, τό δικαστηρίου δύναται κατά πάντα χρόνον ν’ άντικατα- 
στήση τά ληφθέντα αναμορφωτικά μέτρα, ή νά άρη ταυτα, πράγμα όπερ δύναται 
νά πράξη καί προκειμένων θεραπευτικών μέτρων, μετά προηγουμένην γνωμοδό
τηση/ ειδικού ιατρού. Εύλόγως δέ' διότι αν μεταγενέστερος νόμος, εϊσαγάγη νέον τι 
μέτρον υπαγορευόμενου άπό τάς νέας άνάγκας τής άναμορφωτικής ή θεραπευτικής 
μεταχειρίσεως τού άνήλίκου, επιβεβλημένη ή έφαρμογή τούτου.

Έν τέλει δέον, νά σημειωθή, ότι ό Κώδιξ, διά τής 2ας § τού έξεταζομένου 
άρθρου, ορίζει ότι «άν ή πράξις τού δράστου διά νεωτέρου νόμου έχαρακτηρίσθη μετά 
τήν καταδίκην ώς ανέγκλητος καί έπομένως έπαυσε καί ή έκτέλεσις τής καταγνωσθεί- 
σης ποινής, τότε εναπόκειται εις τήν κρίσιν τού έκδόντος τήν άπόφασιν Δικαστη
ρίου, νά άρη ή ου τά μέτρα ασφαλείας, μετά πρότασιν τού άρμοδίου εΐσαγγελέως, 
όστις προκαλεΐ ταύτην ύποχρεωτικώς» (βλ. καί άρθρα 548 έπ. Κ .Π .Δ.). Τούτο δέ, 
διότι ώς άνωτέρω έλέχθη, ή λύσις αυτή προσαρμόζεται προς τήν φύσιν τών μέτρων 
άσφαλείας, άτινα σκοπούν εις τήν άναμόρφωσιν τού έγκληματίου καί τήν προστα
σίαν τής Κοινωνίας.

Άντιθέτως άλλαι νομοθεσίαι δεν περιέχουν σχετικήν διάταξιν ένώ άλλαι (Γαλ
λικόν Σχέδιον τού 1934) έφαρμόζουν τάς αύτάς άρχάς τάς οποίας καί έπί τής ποι
νής δέχονται δηλαδή, ότι παύει καί τούτων ή έκτέλεσις, όπως συμβαίνει καί προ- 
κειμένου περί τής ποινής. Ή  λύσις τού Κώδικος ήμών, είναι ή ένδεδειγμένη. *

κατάστημα αλκοολικών καί τοξικομανών, ή παραπομπή εις κατάστημα εργασίας ψευγοπόνων καί 
άλητών, ή άπέλασις τών αλλοδαπών καί ή δήμευσις, ήτις δμως ύφ’ ώρισμένων συγγραφέων 
δέν θεωρείται ώς μέτρον ασφαλείας.

* ΚΤΡΙΩΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Χο:>ραφα «Ελληνικόν Ποινικόν Δίκαιον», 1952 
σελ. 39 έπ. Γαρδίκα «Σωφρονιστική», 1955 σελ. 96 έπ. Τζωρτζοπούλου « ’Εγχειρίδιου Ποι
νικού Δικαίου», 1936 σελ. 62 έπ. Γάφου «Ποινικόν Δίκαιον», 1947 σελ. 46 έπ. Ζαχαροπο ό
λου «Αΐτιολογική Έκθεσις», 1950 σελ. 1 έπ.



ΤΗ πολυκύμαντη των ανθρώπων ζωη, 
υπάρχουν αναμφισβήτητα ώρισμένα γεγο
νότα καί ημερομηνίες, οί όποιες μενουν 
άνεξίτηλα γραμμένες στις ψυχές των. Υ 

πάρχουν ιστορικοί σταθμοί, πραγματικό, ορόσημα 
τής παγκόσμιας ιστορίας. Σύμβολα ιερά, στο άν- 
τίκρυσμα των οποίων σκιρτάει άπό συγκινησι ή καρ
διά τοϋ ανθρώπου. 'Υπάρχουν ονόματα ανθρώπων 

πού στο άκουσμά των καί μόνον άποκαλύπτεται κάθε  ̂ πολιτισμένος άνθρωπος, 
γιατί οί άνθρωποι αυτοί υπήρξαν ή είναι οι γρανίτες τής επιστήμης και  ̂ Άζ Lε  ̂
χνης, οί δημιουργοί κάθε ωραίου καί τρανού επιτεύγματος, τα φωτεινά αστέρια που 
ελααώαν καί λάμπουν στο παγκόσμιο πνευματικό στερέωμα.  ̂ ( ν

Έδημιουργήθηκαν κοσμοθεωρίες άπ’ τις όποιες άλλες μεν παρεμειναν στο 
πέρασμα των χρόνων αιώνιες κ ι’ άτάραχες, άλλες δέ παρασύρθηκαν στο ρεύμα της 
λήθης. Στάθηκαν γερές κ ι’ άδιάσειστες, όσες στις θεωρίες των^ βρήκε κάνεις, χωρίς 
προκατάληψι ή ιδιοτέλεια, τό πραγματικό νόημα τής ζωής, την άληθινη αποστολή 
τού άνθρωπίνου γένους. Χάθηκαν όμως καί λησμονήθηκαν ξεθωριασμένες σαν τα 
φθινοπωρινά φύλλα όσες μέ τις θεωρίες των θέλησαν ν’ άντιταχθοΰν στην ωμη πραγ
ματικότητα τής ζωής καί φαντάσθηκαν πώς ήτο δυνατόν νά στηρίξουν τις αρχές των 
πάνω σ’ ο,τι σαθρό καί βρωμερό υπάρχει, πάνω στην άρνησι καί τη βια στο ανή
θικο καί τό χυδαίο. (

Ό  χείμαρρος όμως τής λήθης γιατρεύει τις άνθρωπινες ψυχές απο τις άσκο
πες καί χωρίς κανένα προσανατολισμό παραπλανήσεις καί ή ρεαλιστική σύγχρονη 
εικόνα τής ζωής άνάγκασε τούς ύψιπετεΐς περιπλανητάς νά προσγειωθούν σε ομαλα 
εδάφη, έγκαταλείποντας οριστικά πλέον τις αιθέριες πτήσεις των. Κι’ οσοι̂  ακόμη νομί
ζουν πώς μέ τις θεωρίες τους, τις τόσο άπαίσιες κ ι’άπάνθρωπες θά μπορεσουν καποια 
μέρα νά βρούν τή δικαίωσί τους, είναι τό όλιγωτερο ηλίθιοι και παραφρονες, γιατί 
πολύ σύντομα θά άναγκασθοΰν κ ι’ αυτοί ν’ άκολουθησουν το δρομο που αιώνες ,ωρα 
βαδίζουν οί άνθρωποι τού φωτός καί τής άληθείας, οί άνθρωποι τού ηθικού κοσμου.

"Ολα περνούν στο κόσμο αύτό. Ι ίι’ οί χαρές κ ι’ οί λύπες, j Εκεί πού πριν λίγο 
βασίλευε ή γαλήνη, τώρα μεγάλη ένέσκηψε τρικυμία. Τη θέσι τής τρικυμίας παίρνει 
ξανά σέ λίγο ή γαλήνη. "Ολα σιγά-σιγά λησμονοΰνται κ ι’ ό μοχθηρός^γερων, ο χρό
νος, θέτει βαρειά τη σφραγίδα τής λήθης. Μέσα όμως στη δίνη αύτή τής ζωής υπάρ
χει καί κάτι πού σ’ όλους τούς αιώνες υπήρξε, αλλά καί τώρα εΐναι^ και πάντοτε 
θάναι, κάτι ιερό σαν λέξι, άγνό καί άνιδιοτελές, υπέροχο καί θείο. 'Υπάρχει κάτι 
πού ψιθυρίζει ό άνθρωπος άπ’ την πρώτη στιγμή τής ζωής του. Πλούσιοι και πτω 
χοί,βασιλείς καί άσημοι, νέοι καί γέροι, όλοι οί άνθρωποι όλων των γενεών, προ 
φεραν καί προφέρουν τακτικά τό γλυκύτερο όνομα πού υπάρχει στον κοσ;χο. Κι 
είναι τό ούράνιο αύτό όνομα, ή Μητέρα.

Μητέρα! ΤΩ θεία λέξ ις ! ~Ω άγγελική μελωδία! Ποιος ποτέ μπόρεσε νά σέ 
λησμονήση ή νά σέ βγάλη μέσα άπ’ τά φυλλοκάρδια του; Ποιος θνητός μπόρεσε να 
άμαυρώση τό Θείο σου μεγαλείο; Έσύ είσαι γιά όλους τό καταφύγιο στις χάρες 
καί στις θλίψεις μας καί τό δικό σου προφέρομε όνομα υστέρα άπ’̂ τό Θεο.

Αύτής τής μεγάλης κ ι’ αιώνιας όλων μας άγάπης, γιορτάζομε κάθε χρονο 
στις 2 Φεβρουάριου, την λαμπρότητα. "Ολος ό κόσμος άνεγνώρισε την ήμερα αυτή
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ώς ήμερα τής μητέρας κ ι’ απ’ άκρη σ’ άκρη, σέ κάθε γωνιά του πολιτισμένου κό
σμου, ή ημέρα αύτή θεωρείται ώς κοινή των άνθρώπιον γιορτή. ΤΗταν χρέος ιερό 
καί καθήκον επιτακτικόν αύτό τής άνθρωπότητος προς τή γυναίκα, πού πάντα αγα
πούμε καί ή όποια είναι για μάς ή όασι στη πολυτάραχη ζωή μας.

Διάλεξε ό κόσμος τήν ημέρα τής γιορτής τής 'Υπαπαντής, σαν ημέρα τής 
μητέρας, όχι τυχαία κ ι’ άσκοπα. Σαν αύτή τήν ήμέρα ή τού Θεού Μητέρα, ή Πάνα
γνος καί ’Αειπάρθενος Παναγία, ώδήγησε τό μονάκριβο παιδί Της, Τον μετέπειτα 
Σωτήρα τής αμαρτωλής άνθρωπότητος, στο ναό του Πατέρα Του, τού Θεού. Ή  
ανύμφευτος νύμ,φη, ή κεχαριτωμένη Μαρία, είναι ή πρώτη Μητέρα του Σύμπαντος 
κόσμου γιατί άπ’ αύτή γεννήθηκε ό Λυτρωτής του κόσμου, ό Χριστός. 'Ο Θεάνθρω
πος Ιησούς άγαποΰσε ύπερβολικά τήν Μητέρα Του κ ι’ όταν τις τελευταίες στιγμές 
τής ζωής, πάνο.) στο Σταυρό τού Γολγοθά, άντίκρυσε Αύτήν νά κλαίη καί νά οδύ
ρεται, συλλογίσθηκε πόσο ή -Μητέρα Τον εΐχε αγαπήσει καί πόσο γ ι’ Αύτόν ταλαι
πωρήθηκε. Κάλεσε τό μαθητή Του Ίο:>άννην καί τού είπε νά φροντίζη τή Μάννα Του, 
σαν δική του Μάννα.

Ά λλ’ αξίζουν στ’ αλήθεια τέτοιες γιορτές καί τιμές στή μάννα; Μήπως μέ 
τις εκδηλώσεις μας- αύτές γινόμαστε προσωπολάτρες καί υπερβάλλομε τήν άξια 
μιας κοινής ανθρώπινης ψυχής; Στώμεν καλώς. Μέ σεβασμό κι’ εύγνωμοσύνη ας 
σταθούμε γιά λίγο. Μητέρα! Είναι αύτή πού μέσα άπ’ τά σουθικά της μάς έφερε 
στον κόσμο. Είναι αύτή πού σύρθηκε καί σπαρτάρισε άπ’τούς πόνους τού τοκετού. 
Αύτή έ'κλαψε γιά πρώτη φορά μαζί μας κι’ άπ’ τούς πόνους της κι’ άπ’ τή χαρά της.

Μάννα! Ποιος μπορεί νά λησμονήση τή Θεία αύτή γυναίκα; Ποιος δέν έ'κλαψε 
καί δέν γέλασε μαζί της; Ποιος σ ’ αύτήν δέν είπε τον πόνο του; Αύτή είναι έκείνη 
πού μέ τό μητρικό της γάλα μάς κράτησε στή ζωή. Σ’ αύτής τό πέρασμα οί ’Αρχαίοι 
Σπαρτιάτες άνοιγαν δρόμο. Αύτή στάθηκε μερόνυχτα ολόκληρα, άγρυΛνη καί νη
στική στο προσκέφαλό μας όταν κάποτε άρρωστήσαμε. Σ’ αύτής τήν φλογερή άγκα- 
λιά άκούσαμε τά πρώτα νανουρίσματα. Αύτή πρωτοκίνησε τήν κούνια μας.

Ώ  Μάννα! Ώ  χρυσή καί αΐωνία άγάπη ! Μπροστά σέ σένα σβύνει κάθε άλλη 
άγάπη, στο άκουσμα τό δικό σου σκιρτάει ή ψυχή μας. Σένα ύμνησαν οί ποιηταί. 
Σένα τραγούδησαν τών άνθρώπο,ιν τά πικραμένα χείλη. Μάννα άκοΰς σέ κάθε μέρος, 
ώ τί όνομα γλυκό ! "Οσες άγάπες κ ι’ άν άναμετρηθοΰν μαζί σου, όλες των είναι μη
δαμινές, άσύγκριτα μικρές. ’Ώ τών άνθρώπων γλυκειά γυνα ίκα! Σύ είσαι έκείνη 
πού έκανε τον Κέπλερο νά πή «'Όλων τών άστέρων αί λάμψεις δέν δύνανται νά συγ- 
κριθοΰν στο φώς πού σκορπίζουν τά μάτια τής μάννας, όταν χαμογελά στο παιδί 
της». Σύ καλλιέργησες τήν ψυχή ένός Αύγουστίνου κ ι’ άπό φοβερό τού Χριστιανι
σμού διώκτη τον μετέβαλες σέ ύπέρμαχο καί θείο τής Χριστιανικής Θρησκείας 
μύστη. Γιά σένα ό Μέγας Ναπολέων, ευρισκόμενος στο νησί τής 'Αγ. Ελένης κατά 
τις τελευταίες στιγμές τής ζωής του είπε «ο,τι είμαι κ ι’ ό,τι έκανα τό οφείλω στή 
Μητέρα μου. Αύτή μέ συνείθισε νά έργάζωμαι».

Μητέρα. Είσαι τό άστέρι τό ολόφωτο, τής δάδας ή φλόγα, πού πάντα σιγο
καίει στις άνθρώπινες καρδιές. Είσαι τό γλυκοχάραμα καί τό στολίδι τής ζωής. 'Η 
αΐωνία άνοιξις, τών άγγέλων ό ύμνος. Γιά σένα μιλούν τ ’ άστέρια, γιά σένα παι
χνιδίζουν στήν άμμουδιά τής θάλασσας τά κύματα. Γιά σένα, ό ήλως άνατέλλει, ή γή 
γιά σένα άνθίζει. Τό δικό σου όνομα πάντα προφέρομε ασυναίσθητα. Γιά σένα άνα- 
πνέομε καί γιά σένα ζοϋμε.

Είσαι τό λουλούδι τό άμάραντο, τό άτέλειο^το τραγούδι πού καρδιά καί νοΰ 
σκλαβούνει καί τ ’ άγρια ημερώνει. Είσαι ή άγάπη πού ποτέ δέν σβύνει στή δίνη τής 
ζωής. Είσαι ή ελπίδα μας, ή χαρά καί ή λαχτάρα μας, ή γλυκειά μας παρηγοριά. 
Είσαι τής χαράς τά ευαγγέλια, τό Φώς, ή πνοή μας, ή ψυχή τής ψυχής μας.

Δέν λησμονεΐται ή μάννα κ ι’ όσες μπάρες άν περάσουμε, όσες τιμές καί δόξες
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12 . Πληροφορίαι—Πληροφοριοδόται.
Το τρίτο μέρος μιας άνα.κρίσεως είναι ή δημιουργία πηγών πληροφοριών. Αί 

κυριώτεραι κατηγορίαι πηγών, έκ τών οποίων ο ντετεκτφ αρυεται πληροφορίας, 
είναι τδ σύνολον τών πολιτών, τδ όποιον εις την ’Αγγλίαν τουλάχιστον είναι ,ποο- 
θυμον νά βοηθήση την ’Αστυνομίαν οπωσδήποτε, οι «προσωπικοί)) έκαστου ντε- 
τεκτιβ πληροφοριοδόται, άποτελούμενοι άπδ μικρούς έγκληματίας καί οί «ειδικοί», 
όπως θά ήδύναντο νά. όνομασθούν, πληροφοριοδόται, δηλαδή τδ προσωπικόν νοσο- 
κομείων, υπάλληλοι ταχυδρομείων, πρώην άστυνομικοί εργαζόμενοι εις ιδιωτικά 
αστυνομικά γραφεία κλπ. Αί μεγαλύτερα.', έπιτυχίαι τών καλλίτερων ντετεκτιβ οφείλον
ται εις την έπιτηδειότητα αύτών ν’ άναζητοΰν καί νά διατηρούν πηγά.ς πληροφοριών.

Ό  δρος «πληροφορίαι άπδ τδ σύνολον τών πολιτών» πρέπει νά επεξηγηθή 
κάπως. ’Έχει παρατηρηθή δτι μία έκκλησις τής ’Αστυνομίας, δημοσιευόμενη εις 
τάς έφημερίδας, διά τής οποίας καλείται τδ κοινδν νά. βοηθήση τήν ’Αστυνομίαν δια 
τήν συλλογήν επί παραδείγματι στοιχείων δι’ ώρισμένον άτομον, είναι πάντοτε καρ
ποφόρος. 'Ο ντέτεκτιβ πού έχει τήν ύπόθεσιν δίδει τήν λεπτομέρειαν αυτήν, οί δη
μοσιογράφοι τήν περιγράφουν tός «νέον» στοιχείου εις τήν άφήγησιν τού εγκλήματος 
καί έκ τής περιγραφής διάφοροι πολΐται προσέρχονται καί λέγουν δ,τι είδαν ή ήκου-

άποκτήσουμε, ή μάννα μένει γιά μάς τδ γλυκύτερο τής ζωής δνομα. Μόνο δσοι 
όρφάνεψαν μικροί ξέρουν πόσο βαρύς είναι ό καϋμδς τού χαμού της.Αυτής τής με
γάλης κ ι’ αιώνιας μητέρας γιορτάζομε κάθε χρόνο τήν Θεία ύπόστασι. “Ας είναι 
γιά μά.ς τδ ίνδαλμα τής ζωής. Ό  πόνος της ας είναι καί δικός μας πόνος, ή δέ χαρά 
μας καί δική της χαρά. “Ας κρατήσουμε αιώνια άσβεστη τήν ιερή φλόγα της και σε 
κάθε βήμά μας αί σκέψεις μας ας είναι μαζί της. Καμμιά γυναίκα δεν θά. μάς άγαπήση 
δσο ή τρανή γυναίκα, ή Μάννα μας. 'Όσο κ ι’ άν τήν πικράνομε, πάντοτε ή άγκαλια 
της μάς προσμένει, νά μάς ζεστάνη, νά μάς φιλήση καί νά κλάψη μαζί μας.

’Αξίζει στ’ αλήθεια τδ ποίημα τού Jean Richepin «ή καρδιά τής μάννας» 
πού παραθέτω, κατά μετάφρασιν ’Αγγέλου Βλάχου:

"Ενα παιδί μοναχοπαίδι, άγόρι, άγάπησε μιάς μάγισσας τήν κόρη.
—Δεν άγαπώ έγώ, τού λέει, τά παιδιά, μ’ άν θέλης νά σοΰ δούσω τδ φιλί μου 

τής μάννας σου νά. φέρης τήν καρδιά, νά. ρίξω νά. τήν φάη τδ σκυλλι μου.
Τρέχει ό νιδς τή μάννα του σκοτώνει καί τήν καρδιά τραβά καί ξερριζώνεΓ 
καί τρέχει νά. τήν πάη, μά. σκοντάφτει καί πέφτει δ νιδς κατάχαμα μέ δαύτη. 
Κυλάει ό γυιδς καί ή καρδιά κυλάει καί τήν άκούει νά κλαίη καί νά μιλαη. 
Μιλάει ή μάννα στδ παιδί καί λέει 

—Έχτύπησες άγόρι μου;—καί κλαίει... I. Ράϊκος
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σαν σχετικώς μέ την ύπόθεσιν. Τό ενδιαφέρον του κοινού διά τά μεγάλα εγκλήματα 
είναι πάντοτε μεγάλο καί δλοι ή οΐ περισσότεροι παριστάνουν τον ερασιτέχνη 
αστυνομικό. 'Ένα μέρος των προσπαθειών νά βοηθήσουν την, ’Αστυνομίαν είναι, 
βεβαίως, εις έσφαλμένην οδόν καί άποτελοϋν χρονοτριβήν. Ή  έκτέλεσις όμως του αστυ
νομικού έργου θά δυσκολευθή πολλαπλασίως, άν άποκλεισθή ή συνδρομή του κοινού.

Οί πληροφοριοδόται είναι κάτι τό διάφορον. Κατά αύστηρώς τηρουμένην 
άρχήν, ή ταυτότης του πληροφοριοδότου κρατείται μυστική καί δεν επιτρέπεται ν’ 
άποκαλυφθή ούτε εις τον προϊστάμενον του ντέτεκτιβ, που τον χρησιμοποιεί. 'Ο 
κάθε ντέτεκτιβ έχει τούς ίδιους του πληροφοριοδότας, τούς οποίους «καλλιεργεί» 
έπί μακρόν χρονικόν διάστημα. Οΐ πληροφοριοδόται είναι πρώην έγκληματίαι, οΐ 
όποιοι εξέτισαν ποινάς φυλακίσεων καί οί όποιοι έχουν τούς λόγους το ν̂ νά εύρί- 
σκωνται εις «επαφήν» μέ τήν ’Αστυνομίαν. 'Υπάρχει ένα ειδικόν κονδύλιον, από τό 
όποιον ό ντέτεκτιβ καταβάλλει εις τήν πληροφοριοδότας του τά περισσότερα των 
έξόδουν, πού οΐ τελευταίοι κάνουν εις τήν προσπάθειάν των νά συγκεντρώσουν πλη
ροφορίας. 'Η άποζημίωσις σπανίως είναι μεγάλη—μία ή δύο λίρες (84 δραχμές 
έκάστη)—διά τάς περισσοτέρας περιπτώσεις, ένω δέν αποκλείεται νά φθάση καί τάς 
δέκα ή είκοσι λίρας. Δυνατόν καί εις ώρισμένας περιπτώσεις νά λάβουν διά τάς 
παρεχομένας πληροφορίας καί ειδικόν δώρον, εάν π.χ., μία άσφαλιστική εταιρία 
ένδιαφέρεται. ’Αλλά ώς έπί τό πλεΐστον οΐ πληροφοριοδόται συγκρατοΰνται μέ ένα 
«ποτηράκι» ή μέ κανένα δάνειο καί τά τοιαϋτα. Ποτέ, ώς είναι εύνόητον, δέν παρου
σιάζονται στο δικαστήριον ώς μάρτυρες καί όταν ό ντέτεκτιβ χρειασθή νά χρησι
μοποιήσω) πληροφορίας έξ αυτών εις τό δικαστήριον, απλώς άναφέρει τήν τυπικήν 
φράσιν «έπί τη βάσει ληφθεισών πληροφοριών...».

Γενικώς, όσον περισσότερα χρόνια έχει ό ντέτεκτιβ εις τήν 'Υπηρεσίαν, τόσον 
περισσοτέρους πληροφοριοδότας έχει. "Οταν ένα σοβαρόν έγκλημα λάβη χώραν, 
ένας ντέτεκτιβ συνήθως άνωτέρου βαθμού «βλέπει δλους τούς ανθρώπους του». 
'Η μέθοδος αυτή είναι χρησιμωτάτη καί είναι άποδεδειγμένον δτι οί περισσότεροι 
έγκληματίαι έχουν συλληφθή «έπί τή βάσει ληφθεισών πληροφοριών».

13 . 'Υπομονή—Ρουτίνα—Τύχη.
Πολλοί ντέτεκτιβ λέγουν δτι ή έπιτυχία τους οφείλεται εις τήν υπομονήν καί 

ρουτίναν. Κατά τό μεγαλύτερο μέρος τούτο είναι άληθές. Ούδεμία ύπόθεσις θεω
ρείται ύπηρεσιακώς «κεκλεισμένη» καί ένώ έρχεται καιρός πού «πάει βαθειά μέσα 
στο συρτάρι» ό καλός ντέτεκτιβ θά—καί οφείλει νά—συνέχιση τις προσπάθειές του, 
μέχρις δτου τήν «ξεμπερδέψη» έστω καί άν χρειασθοΰν έτη. 'Υπάρχει πάντοτε ή 
πιθανότης νά έλθουν εις φώς νέα στοιχεία καί εις υποθέσεις, δπως ή κλοπή τών κο
σμημάτων τής δουκίσσης τού Γουΐνδσωρ τό 1946, δέν μπορεί κανείς νά πή δτι ή 
’Αστυνομία άπέτυχε, ακριβώς διότι παρακολουθεί τήν ύπόθεσιν μέχρις δτου βεβαιωθή 
δτι οΐ έγκληματίαι άποθάνουν. ’Έχει άναμφιβόλως μεγάλην σημασίαν ή έπιτυχία 
τού ντέτεκτιβ, δταν ή ύπόθεσις είναι «ζεστή» καί τότε υπάρχει μεγαλυτέρα πιθα- 
νότης εύνοϊκής άντιμετωπίσεώς της. ’Αφού βεβαιωθή γιά τον άνθρωπο πού ζητά, 
ποτέ δέν παραιτείται άπό τήν καταδίωξίν του άνεξαρτήτο^ς τών συνθηκών υπό τάς 
όποιας θά εύρεθή, ήδη μετά βεβαιότητος δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν δτι έλάχιστοι 
αστυνομικοί έγκαταλείπουν 'τήν προσπάθειά των αυτήν εύκολα.

Ή  μαγική λέξις «ρουτίνα» σημαίνει τον μεθοδικόν διαχωρισμόν τών 
ιχνών καί προσώπων, τά όποια συνδέονται μέ συγκεκριμένην ύπόθεσιν, ώστε νά 
έπιτευχθή ή άπομόνο^σις αυτών τά όποια συνδέονται μέ ένα μόνον ύποπτον. Οΐα- 
δήποτε μέθοδος έρεύνης είναι απαραίτητον νά μελετηθή έπισταμένως κατά τήν 
έφαρμογήν. Εις τό Μπλάκμπουρν το 1948, δλοι οί άρρενες κάτοικοι τής πόλεως, 
περί τάς 50.000 άτομα, έδακτυλοσκοπήθησαν διά τήν άνακάλυψιν τού δολοφόνου 
ενός παιδιού. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν ή προσπάθεια ήτο έπιτυχής καί ό δολοφόνος 
άνεκαλύφθη. ’Αλλά έρωτάται ήτο πράγματι άναγκαίος τοιοΰτος έξτρεμισμός; Δέν
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ύπήρχεν άλλη μέθοδος πού νά χρειάζεται όλιγώτερον χρόνον καί κόπον διά την άντι- 
μετώπισιν τής ύποθέσεως; -Είναι αξιοκατάκριτον μάλλον—παρά ά.ξιον επαίνου—έάν 
ό ντέτεκτιβ ήδύνατο νά άνακαλύψη τά στοιχεία πού ήθελε μέ την άνάκρισιν μερικών 
εκατοντάδων ατόμων καί μέ προηγουμένην καλήν μελέτην τής ύποθέσεο^ς καί, άπό 
έλλειψιν ίκανότητος, νά σταθμίση τά γεγονότα ή παρασυρθείς, προέβη εις την έξέ- 
τασιν χιλιάδων ατόμων. Έάν οί ντέτεκτιβ, οί όποιοι υποστηρίζουν ότι ή έπιτυχία 
τους οφείλεται εις τήν ύπομονή καί εις την «ρουτίνα», κληθούν νά άναλύσουν τον 
τρόπον ένεργείας των, οπωσδήποτε θά παραδεχθούν ότι έχει μιά κάποια συμβολή 
στήν έπιτυχία τους καί ή τύχη. Πράγματι ή τύχη παίζει ένα σημαντικό ρόλο εις τήν 
έγκληματολογικήν έρευναν, όπως άκριβώς εις τον πόλεμον, εις τήν πολιτικήν ή 
εις τό πόκερ. ’Επανειλημμένους διαπιστοΰται, ότι έπιτυχόντες ντέτεκτιβ είναι οί 
εύλογημένοι τής Θεάς τύχης, οί όποιοι εις οίονδήποτε άλλον τομέα τής ζωής θά έπι- 
βάλλοντο καί θά έγίνοντο πάμπλουτοι. Τυχαΐαι έρωτήσεις, πυροβολισμοί στά σκο
τάδια καί άλλα περιστατικά, τά όποια διά τον κοινόν άνθρουπον δεν θά είχαν σημα
σίαν, παρά τήν θέσιν των εις τήν άλυσίδα των στοιχείων πού είχαν συλλεγή. Τό 
καλλίτερον παράδειγμα πού .γνωρίζω είναι ή περίπτουσις ενός νεαρού ντέτεκτιβ, 
ό όποιος έκτος υπηρεσίας έβάδιζε εις ένα έξοχικό δρομάκι καί άνεκάλυψε μερικά 
κλοπιμαία άντικείμενα μιας μεγάλης κλοπής διά τήν άναζήτησιν τών όποιων εΐχεν 
διατεθή τό σύνολον τής δυνάμεως τής 'Υπηρεσίας.

Δεν δυνάμεθα νά θέσωμεν κανόνας, κατά τούς όποιους οί ντέτεκτιβ θά πρέπει 
νά έκμεταλλεύωνται τήν τύχην των, άλλά όπως οί στρατηγοί τού Ναπολέοντος, 
ούτοι πρέπει νά έκλέγωνται καί νά προάγωνται μέ βάσιν τήν τύχην καί τήν ικανό
τητα αυτών.

4. Δικαστικοί κανόνες.
α) Ό άστυνομικός (Police officer) έν τη διεξαγωγή έρεύνης δι’· έγκλημα, 

δύναται ν’ άπευθύνη έρωτήσεις εις οίονδήποτε άτομον έκ τού οποίου νομίζει ότι 
δύναται νά λάβη χρησίμους πληροφορίας, άνεξαρτήτως άν είναι ύποπτον ή μή.

β) "Οταν ό άστυνομικός άποφασίση νά άπευθύνη κατηγορίαν έναντίον άτό- 
μου τίνος δι’ έγκλημα, οφείλει νά προστατεύση τά δικαιώματα τού άτόμου αύτού, 
πριν ή άπευθύνη οίανδήποτε έρώτησιν ή περαιτέρω έρωτήσεις, άναλόγως τής περι- 
πτώσεως.

γ ) Συλλαμβανόμενα άτομα, δέον οπούς μή ύποβάλλωνται εις έρωτήσεις πριν 
ή λάβουν γνώσιν των δικαιωμάτων των.

δ) Εις ήν περίπτωσιν κρατούμενον άτομον επιθυμεί νά προβή εις δήλωσιν 
τινά έκουσίως, δέον νά έξασφαλισθοΰν κατά πρώτον λόγον τά δικαιώματά του (ό 
άστυνομικός δέν ύποχρεοΰται έξ αυτής τής διατάξεως νά άναγκάση τον κρατού
μενον νά μή προβή εις τήν δήλωσιν ήν έπιθυμεΐ (ίδέ κανόνα στ').

ε) Ή  έξασφάλισις τών δικαιωμάτων τού κρατουμένου, όταν άπαγγέλλεται 
έπισήμως κατηγορία έναντίον του, είναι ή έρώτησις « ’Επιθυμείς νά άπαντήσης 
εις τήν κατηγορίαν αύτήν; Δέν είσαι υποχρεωμένος ν’ άπαντήσης άλλά δ,τι είπής 
θά γραφή καί δυνατόν νά χρησιμοποιηθή ως στοιχεΐον τής δικογραφίας».

Προσοχή πρέπει νά καταβάλλεται καί άποφεύγεται τό λεγόμενον, ότι δηλαδή 
ή άπάντησίς του δύναται μόνον νά χρησιμοποιηθή ούς στοιχείον έναντίον αύτού.

στ) Δήλωσις κρατουμένου προ τής κατά τά άνωτέρω έξασφαλίσεως αυτου 
άποτελεί στοιχείον τής δικογραφίας, άλλ’ είναι άπαραίτητος ή κατά τό δυνατόν συν- 
τομώτερον έπεξήγησις τών δικαιωμάτουν του. _

ζ) Εις ήν περίπτωσιν κρατούμενος προβή εις έκουσίαν δήλωσήν, δέον όπως μή 
άντεξετάζεται παρ’ έκτος διά τήν άρσιν άσαφειών εις τά δηλωθέντα.

η) Εις ήν περίπτωσιν άπαγγέλλεται ή αύτή κατηγορία έναντίον δύο ή περισ
σοτέρου προσώπων καί λαμβάνονται αί καταθέσεις αύτών κεχωρισμένως, ό άστυ
νομικός δέν θά πρέπει νά άναγιγνώσκη τάς καταθέσεις τού ένός εις τούς άλλους άλλά
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κατά μετάφρασιν τοΰ Άστυν.
Α' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

«'Ένα καινούργιο καί δραστήριο σύ
στημα διεθνούς ’Αστυνομικής συνερ
γασίας, μειώνει κατά πολλά εκατομ
μύρια δολλάρια τά παράνομα κέρ
δη των λαθρεμπόρων ναρκωτικών».

Μιά ήμέοα τοΰ περασμένου Μαρτίου ένας νεαρός ναύτης μπήκε στο Παντο
πωλείο τοΰ Hussein Haidar στο Detroit των 'Ηνωμένων Πολιτειών.

'Ο ιδιοκτήτης του ένας Λιβανέζος, φάνηκε ενθουσιασμένος όταν ό πελάτης, 
μιλώντας την ’Αραβική, τοΰ ζήτησε ένα καρβέλι ψωμί.

Ό  νέος αυτός παρουσιάσθηκε ώς Farid Abou Glum καί χάριν συντομίας ως 
Frankie, άπό τή Συρία. ♦

Τις επόμενες εβδομάδες οί δύο αυτοί πέρασαν πολλές βραδυές μαζί καί ό 
Frankie άφηγήθη στον Haidar την ιστορία τής ζωής του. "Οταν αύτός άνέφερε 
τή . λέξι «λαθρεμπόριο» ό Haidar έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον.

«Τί θά έλεγες άν σοΰ πρότεινα ένα ταξίδι στή Βηρυττό για λογαριασμό μου μέ 
σκοπό νά φέρης πέντε (5) κιλά ήρωίνης;» ρώτησε ένα βράδυ ό Haidar.

Ό  παντοπώλης άποκάλυψε τότε τά φιλόδοξά του σχέδια.
Είχε ταςιδέψει προσφάτως στο Λίβανο καί είδε έκεΐ ένα παληό του φίλο όνό- 

ματι Mounib Ghurayed πού διηύθυνε τό λαθρεμπόριο ναρκωτικών πού έγίνετο 
μέσω τής Βηρυττοΰ καί τά συνεφώνησαν.

'Η κατανάλωσις ναρκωτικών σ’ όλες τις Μεσοδυτικές Πολιτείες τών 'Η νω
μένων Πολιτειών αύξάνει σταθερά, εξήγησε ό H aidar.’Εν τώ μεταξύ οί λαθρέμποροι 
ναρκωτικών στή Νέα 'Υόρκη εΰρισκαν πολλές δυσκολίες, γιά τήν προμήθεια τοΰ 
εμπορεύματος των, άπό τις συνηθισμένες πηγές, στή Νεάπολι καί Μασσαλία, γιατί 
ή ’Ιταλική καί Γαλλική ’Αστυνομία είχαν ένισχυθή μέ νέους αύστηρούς νόμους, γιά 
τήν καταπολέμησι τών ναρκωτικών. Φέρνουνε άπό τή Βηρυττό πολύ φθηνότερα 
κατέληξε δ Haidar. «Οί Λιβανέζοι άστυνομικοί δέν πρόκειται νά σ’ ενοχλήσουν 
ποόσθεσε αύτός.»

'Ο Frankie ήταν κατενθουσιασμένος γιά τήν περιπέτεια. Μόνο έφάνη επί 
αρκετή ώρα λίγο διατακτικός, γιά νά έξασφαλίση προφανώς μιά καλή συμφωνία 
γιά λογαριασμό του.

έφοδιάση έκαστον τούτων δι’ άντιγράφου τών καταθέσεων καί ούδεμία (προ τής 
τοιαύτης γνωστοποιήσεως τών καταθέσεων τών άλλοον) άμεσος ή έμμεσος ύποβολή 
ερωτήσεων πρέπει νά γίνεται. Εις περίπτωσιν προθέσεως κατηγορουμένου τίνος νά 
καταθέση τι, δέον όπως έξασφαλισθοΰν τά δικαιώματα, του.

Διά πάσαν κατάθεσιν γενομένην συμφώνως προς τούς ώς άνω κανόνας δέον, 
όταν τοΰτο είναι δυνατόν—όπο ς̂ συντάσσεται έγγραφον όπερ νά υπογράφεται ύπό 
τοΰ έξεταζομένου κατόπιν άναγνώσεως καί γνωστοποιήσεως τοΰ δικαιώματος του 
νά επιφέρη τάς διορθώσεις άτινας επιθυμεί.

(Οί ώς άνω κανόνες έλήφθησαν έκ τοΰ Archbold’s Criminal Plending).
(Συνεχίζεται)
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Έ ξ ’ίσου δμως κατενθουσιασμένος ήταν καί ό ’Επιθεωρητής του Ομοσπον 
διάκου Γραφείου καταπολεμήσεως Ναρκωτικών κ. Harry Anslinger, γιατί ό Fran
kie ήτο ένας άπό τούς ευφυέστατους του πράκτορας, που συνεπώς συνανεσιροφ-ιο 
τον υπόκοσμο, εισχωρώντας μέσα στις διάφορες συμμορίες. Ο παν ^οπωλ/]ς όμως 
Haidar φαίνεται δτι ήταν πολύ κακώς πληροφορημένος για την Αστυνομία του
Λιβάνου. _ * __ , , ,  , , Α » ~ λ ο '

"Ενα τηλεγράφημα, πού είχε σταλή απο την Εθνική Ασφαλεία τού Λιβάνου,
ένημέρωνε τον ’Επιθεωρητήν Anslinger περί τών σχεδίων τού Haidar, δπως είσα- 
γάγη ηρωίνη στο Detroit τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

Λίγες ήμερες αργότερα ό Frankie έφτασε στη Βηρυττό καί ήλθε σ’ έπαφή 
μέ τον προμηθευτή ναρκωτικών Ghurayed. Ό  Frankie έπί ήμέρες υπεβλήθη σέ μια 
έξονυχιστική έξέτασι, πού είχε σχέσι μέ τή διεθνή Μουσουλμανική ’Αδελφότητα. 
"Ενα σφάλμα του, θά μπορούσε νά τού στοιχίση τή ζωή του. Τελικά πετύχε μια 
συμφωνία μέ τον Ghurayed.

Τότε τήν ώρα άκριβώς πού έγινε ή παράδοσις τού δέματος μέ την ήρωΐνη καί 
ή πληρωμή μέ μιά δέσμη χαρτονομισμάτων, σ’ ενα απόκεντρο στενό δρομο, οι Α
στυνομικοί της ’Ασφαλείας τού Λιβάνου ξεπετάχθηκαν άπό διάφορες πόρτες καί 
έπάνω άπο τοίχους καί συνέλαβον έπ’ αύτοφώρω τον Ghurayed κατόπιν συνα- 
φθείσης μετ’ αύτοΰ μάχης. Μιά ώρα αργότερα στο Detroit τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών οί. αστυνομικοί τής 'Υπηρεσίας καταπολεμήσεως Ναρκωτικών έσυρον δέ- 
σμιον τον Haidar.

Για πρώτη φορά χάρις στη συνεργασία τής Interpol (Διεθνούς ’Αστυνομίας), 
μιά εγκληματική δράσις τών λαθρεμπόρων συνετρίβη πριν άρχίση.

Ό  άγων τού Έπιθεωρητοΰ Anslinger, κατά τήν τελευταία ΙΟετία εναντίον 
τών άπαισίων εγκληματιών, αποτελεί μια καταπληκτική ιστορία στα Αστυνομικά 
χρονικά. Μετά τον δεύτερον παγκόσμιο πόλεμο, όταν οί ’Αστυνομίες τών διαφόρων 
Ευρωπαϊκών Κρατών δέν είχαν ακόμη άναδιοργανωθή καί έλειτούργουν πλημ- 
μελώς, οί λαθρέμποροι ναρκωτικών ευρισκαν ευνοϊκό έδαφος δράσεως καί έπεκτα- 
σεως τών εργασιών των, στην Ευρώπη.

Μεγάλες ποσότητες οπίου χωρίς σχεδόν δυσκολίες εΐσήγοντο στην ’Ιταλία 
καί τή Γαλλία, άπο τήν Τουρκία, τήν Περσία καί τήν Γιουγκοσλαβία. Εκεί μετε- 
τρέπετο σέ ήρωΐνη καί αΰτη άκολούθως διοχετεύετο άπο ναυτικούς στις πλούσιες 
’Αμερικανικές άγορές.

’Από τό 1948 τό λαθρεμπόριο τών ναρκωτικών έγινε μιά έξαιρετικά επικερδής 
έπιχείρησις διά τό διεθνή υπόκοσμο, μέ ένα έτήσιο εισόδημα άπο πολλά εκατομμύ
ρια δολλάρια.

Στά 'Ηνωμένα ’Έθνη ό ’Επιθεωρητής Anslinger ήγωνίσθη νά πείση τή Γαλ
λία, τήν ’Ιταλία καί τις χώρες τής Μέσης ’Ανατολής, δτι οφείλουν νά κηρύξουν ένα 
πόλεμο κατά τών λαθρεμπόρων ναρκωτικών, τις μάστιγος αυτής τής άνθρωπότητος.

Charles Siragusa, ενός εύφυεστάτου καί ίκανοτάτου άστυνομικοΰ, πού κατήγετο 
άπό τή Σικελία, στήν ’Αμερικανική- Πρεσβεία τής Ρώμης, μέ τήν έγκρισι βέβαια 
τού 'Υπουργείου ’Εξωτερικών.

'Ο Siragusa πολύ γρήγορα άπέκτησε εκεί ισχυρούς φίλους. Οί Δίευθυνται 
τής Guardia di Finanza (’Ιταλικής Οικονομικής ’Αστυνομίας, Προστασίας ’Εθνικού 
Νομίσματος καί Τελωνειακής ’Αστυνομίας) έμειναν κατενθουσιασμένοι άπό τα 
έξυπνα καί σατανικά του σχέδια. Μέ τή βοήθεια αύτών διάλεξε λίγους Ιταλούς α-
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στυνομικούς καί πληροφοριοδότας, πού το δίκτυόν τους< των πληροφοριών έφτανε 
μέσα στον υπόκοσμο.

Κατά τό τέλος τοϋ 1950 ό Siragusa συνέλαβε ένα λαθρέμπορο, ονόματι Mat- 
teo Charpinetti, πού πωλοΰσε ηρωίνη χονδρικώς. Κατόπιν τής συλλήψεως αύτής 
έγινε μια καταπληκτική άποκάλυψις. Τά κομψά συσκευασμένα δέματα, έφερον την 
σφραγίδα ένος άπό τούς μεγαλύτερους φαρμακευτικούς Οίκους τού Schiapparelli 
άπό τό Τουρίνο τής ’Ιταλίας.

Οί ανακρίσεις πού έπηκολούθησαν έφερον εις φως, ότι ’Ιταλοί λαθρέμποροι 
στην Αμερική έπρομηθεύοντο ηρωίνη, άπό πολύ γνωστούς ’Ιταλικούς φαρμακευ
τικούς Οίκους.

'Υπήρχε ένας Νόμος διά τού οποίου τό 'Υπουργείο 'Υγιεινής τής ’Ιταλίας 
είχε ζητήσει νά περιορισθή ή παραγωγή ηρωίνης, σέ ποσότητες πού ήσαν αναγκαίες 
για φαρμακευτικές μόνον ανάγκες καί ή διάθεσις ταύτης νά γίνεται μέ.αύστηρό σύ
στημα άδειων, άλλά ή εφαρμογή τοϋ νόμου αύτοΰ είχε άτονίσει τελείους.

Ό  Siragusa γιά ν’ άποδείξη τήν οϊκτρή αυτή κατάστασι στήν ’Ιταλία, έπρεπε 
νά προχωρήση στο έργον του σιγά καί μέ μεγάλη περίσκεψι, γιατί ήταν δυνατό νά 
προσκρούση σέ πρόσωπα μέ ισχυρά πολιτικά μέσα.

Τότε ή μεγαλύτερη σπείρα λαερεμπόρων τής Νέας 'Υόρκης, ήρθε σέ βοή- 
θειά του άθελά της. "Ενας άπό τούς λαθρέμπορους τής άνωτέρα» σπείρας, ήρθε στήν 
’Ιταλία γιά εμπορικούς δήθεν λόγους καί έθεάθη στο Μιλάνο, νά έρχεται σέ επαφή 
μέ τον Joe Pici, έμπιστον του Lucky Luciano, τοϋ άρχιλαθρεμπόρου, πού διηύθυνε 
ένα σημαντικό μέρος το ϋ ’Ιταλικού’Εμπορίου καί πού είχε άπελαθή άπό τήν ’Αμερική.

Σέ μιά άπ’ αυτές τις συναντήσεις, ό Pici παρέδωσε ένα δέμα μέ τρία κιλά 
ηρωίνης. Οί ’Ιταλοί συνεργάτες τοϋ Siragusa έτέθησαν στήν παρακολούθησι τοϋ 
Pici, γιά νά διαπιστώσουν τον κύριο προμηθευτή τής ηρωίνης. Τί δέ διεπιστώθη; 
"Οτι προμηθευτής ήτο ένας φαρμακέμπορος, πού είχε δεσμούς μέ τή μεγάλη Φαρ
μακευτική Εταιρία Shc-iapparelli.

Κατόπιν οί συνεργάτες τοϋ Siragusa έστρεψαν τήν προσοχήν τους προς τον 
άνταγιυνιστή τοϋ Luciano, έναν άλλο κακοποιό τοϋ ’Ιταλικού υποκόσμου, τον 
Frank Coppola, έκτοπισθέντα επ ίσης  άπό την ’Αμερική.

’Ενώ ό Luciano ήτο προσεκτικός, ποτέ ό ίδιος δέν μετέφερε ναρκωτικά καί 
έδινε διαταγές νά ένεργοΰν κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε νά είναι άδύνατο ν’ άποδει- 
χθή ή ένοχή του, ό Coppola δέν έλάμβανε καμμιά προφύλαξι. 'Ο Sirugusa έσκέφθη 
ότι ήμποροΰσε εύκολώτερα νά καταφέρη ένα γερό πλήγμα κατά τοϋ λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών μέσω αύτοΰ.

Σύμφωνα μέ τό σχέδιό του, όταν ένας κάποιος χονδρέμπορος ναρκωτικών 
έφθασε άπό τό Detroit τής ’Αμερικής στο ’Αρχηγείο τοϋ Coppola, παρά τή λοφο- 
σειρά Mafia πίσω άπό τό Παλέρμο, οί αστυνομικοί τής Guardia di Finanza έτέ
θησαν εις άφανή παρακολούθησιν τοϋ ’Αρχηγείου. Τότε ένας άπό τούς άνθρώπους 
τοϋ Coppola άπεστάλη άπό τό ΙΙαλέρμο στή Ρώμη νά φέρη 6 χιλιόγραμμα ήρωΐ- 
νης, οί δέ αστυνομικοί παρηκολούθησαν τούτον. *'

Τό άποτέλεσμα ήτο νά συλ?α]φθή έπ’ αύτοφώρω ολόκληρος ή σπείρα, έκτος 
τοϋ Coppola. 'Ο τελευταίος συνελήφθη άργότερα, άπό πληροφορίες τοϋ Luciano 
πού άφήκε νά περιέλθουν στον Siragusa λόγω μίσους προς τον άνταγωνιστήν του.

'Ο Siragusa καί ή Guardia ήσαν έτοιμοι τώρα νά έπιφέρουν τό θανάσιμο 
κτύπημα κατά τών κυρίων προμηθευτών.

’Από τάς άναφερομένας περιπτώσεις είχον προκύψει σοβαρά στοιχεία, κατά 
τοϋ Carlo—Migliardi, ενός Διευθυντοΰ τοϋ Εταιρίας Schiapparelli, πού κατείχε 
μιά έξαιρετική κοινωνική θέσι. Σύμφωνα μέ τ ’ άποκαλυφθέντα στοιχεία, ό άνωτέρω 
είχε διοχετεύσει στο έμ,πόριο χωρίς άδεια τοϋ 'Υπουργείου 'Υγιεινής 350 χιλιό
γραμμα ηρωίνης. 'Η ποσότης αυτή τής ηρωίνης, άξίας 2.000.000 δολλαρίων, εΐσή-
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-/θη στη Νέα Ύόρκη άπό μια σπείρα λαθρεμπόρων και έπωλήθη σέ διαφόρους Ίτα-
λοαμερικανούς γκάγκστερς. ; , « „ r

Ή  Εταιρία Schiapparelli έβοήθησε την ανακρισι, αποτέλεσμα δε υπήρξε να 
συλληφθή ο Migliardi το 1952 καί νά καταδικασθή σέ φυλάκισιν l i  ετών. Η άπο- 
κάλυψις και ή άπόφασις αυτή τοϋ Δικαστηρίου έπεσε σαν βόμβα στην Ιταλία.

'Η παραγωγή ηρωίνης άνεκόπη. Αυστηρές ποινές εθεσπισθησαν κατα των 
λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Μια 'Υπηρεσία καταπολεμήσεως ναρκωτικών συνεστήθη 
στή Ρώμη. Ό λα αύτά έσήμαιναν ότι ή βασιλεία τοϋ Luciano καί τών συνενόχων του 
εσβυσε. Ό  Luciano τώρα περιωρίσθη στήν Νεάπολι, απαγορευόμενης τής κυκλο
φορίας του πέραν τής 11ης νυκτερινής, ως επίσης και τής επικοινωνίας του με πρό
σωπα πού είχαν βεβαρημένο παρελθόν με εγκληματική δρασι. ^

Καθώς το ’Ιταλικό λαθρεμπόριο ναρκωτικών άρχισε νά παρακμάζη, σπείρες 
λαθρεμπόρων*στή Μασσαλία, το Παρίσι καί τή Χάβρην, άρχισαν νά διοχετεύουν 
όπιο προς τις ’Αμερικανικές άγορές, άπό τή Μέση Ανατολή. Ευτυχώς ο Siragusa 
είχε φίλους αστυνομικούς στή Γαλλία, που έπίστευαν στο έργο και στη προσπάθεια 
του. Το 1952 ή 'Υπηρεσία καταπολεμήσεως ναρκωτικών τής Νέας Ί όρκης, κα- 
τέσχε μιά επιστολή, επι ενός συλληφθεντος λαθρέμπορου, που απεκαλυπτε οτι, c-νας 
Παριζιάνος μέ το όνομα Antoine Bergeret, ήταν ένας άπό τούς κυρίους προμηθευ- 
τάς' ναρκωτικών. Ό  Επιθεωρητής Anslinger έπενόησε τότε ένα τέχνασμα.

Ό  συλληφθείς λαθρέμπορος έγραψε μιά συστατική έπιστολή προς τον 
Bergeret, συνιστώντος εις φίλο του ασχολούμενο με το λαθρεμπόριό ναρκωτικών 
τον κ. Blanchared, έσωκλείστως δέ τοϋ έστειλε καί τή φωτογραφία του.

Ό  Blanchared πού δέν ήταν παρά ένας πράκτωρ τού Anslinger, ενεφανισθη 
στή Γαλλική Πρωτεύουσα, συνάντησε τον Bergeret, καί τοϋ πρότεινε νά τοϋ προ- 
μηθεύη ήρωΐνη χονδρικώς καί κατά ποσότητα 250.000 δολλαριων.

Μεταξύ αυτών έγιναν πολλές συναντήσεις. Τελικά ο Bergeret εκανε την απο
κάλυψη ότι, δέν ήταν αύτός πού διηύθυνε τις μεγάλες σπείρες λαθρέμπορων ναρκω
τικών τής Γαλλίας, άλλά κάποιος όνόματι Marius Ansaldi, που επροκειτο τώρα να 
τον συναντήση.Ό Blanchared συνάντησε τελικά τον Ansaldi καί τά πάντα έπήγαιναν 
καλά, οπότε ό κίνδυνος πού πάντα απειλεί τούς διώκτας τών λαθρέμπορων, ςαφνικα 
ξέσπασε. Κάποιος τον άνεγνώρισε, οί δέ Bergeret, Ansaldi καί λοιποί έξηφανίσθησαν.

'Η Γαλλική ’Αστυνομία τώρα ξεσηκώθηκε. Ό  Αστυνόμος Principal Bail- 
leul τής Γαλλικής 'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών άνεκάλυψε ότι, ένα ύποπτο 
πρόσωπο όνόματι «Κος Marius)), πού πιθανόν νά ήταν ό έξαφανισθείς Marius 
Ansaldi, έσύχναζε σέ κάποιο Κέντρο τής Μονμάρτης. ’Έτσι επί μήνας καθε^θαμων 
άγνωστος τοϋ έν λόγω Κέντρου, προσήγετο στο Τμήμα και υπεβαλλετο σε εςονυχι- 
στικήν άνάκρισι. Πλήν ό «Κος Marius» δέν άνευρέθη.

’Αλλά ή προσοχή τών αστυνομικών έστράφη προς κάποιαν ύποπτη ξανθή 
γυναίκα όνόματι Marie Poteau, πού διατηρούσε ένα κομψότατο διαμέρισμα στο 
Παρίσι, μιά έξοχική βίλλα καί ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο χωρίς να εχη εμφα
νείς πόρους τής πολυτελεστάτης ζωής της. Έ κ τής ένεργηθείσης ερευνης και ανα- 
κρίσεως διεπιστώθη ότι αυτή άγόραζε σέ μεγάλες ποσότητες όξυκόν άνυδρον, δηλαδη 
ένα χημικό συστατικό πού χρησιμοποιείται γιά τή μετατροπή τής πρώτης μαζας τής 
μορφίνης σέ ηρωίνη, καί μετέφερε τοΰτο στή βίλλα της παρά τό Montgeron. Τότε 
κάποια ημέρα ένας άστυνομικός τήν είδε νά συναντάται μέ κάποιον που τον αναγνώ
ρισε. Αύτός ήταν ό Marius Ansaldi.

'Ο ’Αστυνόμος έπεδίωκε μιά χειροπιαστή περίπτωσι, όχι μόνο γιά νά· σταθή 
στο δικαστήριο, άλλα γιά νά πείση ταυτοχρόνως τό Κράτος ότι, ό αγών τής ’Αμερι
κής γιά τήν καταπολέμησι τών ναρκωτικών, ήταν έπίσης καί άγων τής Γαλλίας.

Γύρω άπό τή βίλλα έστησε ένα άθέατο τοίχος άπόάστυνομικούς. Πλανόδιοι 
έμποροι καί έργάτες έπισκευής τών οδών, φέροντες φορητούς άσυρμάτους στα χειρα-
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μάξιά τους καθώς καί τά δέματά τους περιεφέροντο γύρω στους δρόμους αύτούς. 
’Αστυνομικοί μέ φωτογραφικές μηχανές έφωτογράφιζον τούς διεθνείς κακοποιούς 
πού ήρχοντο καί έφευγον. "Οταν τέλος ό «Κος Marius» ήλθε, ή βίλλα ξαφνικά πλημ
μύρισε άπο άστυνομικούςκαί οί λαθρέμποροι πού βρέθηκαν μέσα σ’ αυτή συνελήφθησαν.

Κατά το τέλος τού 1953, περίπου 200 ’Ιταλοί καί Γάλλοι λαθρέμποροι είχαν 
συλληφθή. 'Η εισαγωγή ηρωίνης στην ’Αμερική άπο τήν Ευρώπη έμειώθη κατά 40 %.

'Ο ’Επιθεωρητής Ansilnger ήταν τώρα έτοιμος γιά τήν επόμενη φάσι του 
πολέμου του. Το μεγαλύτερο μέρος του οπίου καί της ακατέργαστης μορφίνης πού 
μετετρέποντο στήν Ευρώπην σέ ήρωίν'η, φαίνεται ότι έφθανε άπο τή Βηρυττό.

'Ο Siragusa πήρε οδηγίες νά στρέψη την δράσιν του προς Άνατολάς.
Γιά νά έπιτύχη στήν πρωτεύουσα τού Λιβάνου, ήταν πολύ δυσκολώτερο παρά 

στο Παρίσι καί στή Ρώμη, λόγω τού στενού περιβάλλοντος έν συγκρίσει μέ τις 
παραπάνω μεγάλουπόλεις.

Εύθύς αμέσως μετά την άφιξίν του στή Βηρυττό άντελήφθη, ότι αύτός καί οί 
δύο συνεργάτες του παρηκολουθούντο από άνθρώπους τού υποκόσμου οί όποιοι απο
τελούσαν ένα άντιαστυνομικό δίκτυο (οδηγοί ταξί, γκαρσόνια καφενείο»; καί υπάλ
ληλοι Ξενοδοχείων). ’Αλλά μέ τή βοήθεια ένός ειδικού καί πανούργου υπαλλήλου τού 
Γ ραφείου Καταπολεμήσεως Ναρκωτικών τού Λιβάνου, πού στο παρελθόν ήταν ένας 
λαθρέμπορος ναρκωτικών στήν Ε γγύς Ανατολή, κατώρθωσαν γρήγορα νά γνωρί- 
σουν τά κυριώτερα πρόσωπα πού ήσχολούντο μέ τό λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

’Αρχηγός αυτών ήταν ένας πρώην δολοφόνος όνόματι Bbou Sayia , πού διηύ- 
θυνε μιά λαθρεμπορική όργάνωσι, πού είχε τά δίκτυά της στο Λίβανο, στήν Τουρ
κία, στή Συρία καί στήν Ελλάδα.

Ό  κυριώτερός του συνένοχος ήταν 6 Ahmet Ozsayer, ένας Τούρκος πού άγό- 
ραζε ακατέργαστο όπιο άπο Τούρκους παραγωγούς καί εναποθήκευε αύτό λαθραίως 
στις αποθήκες τού Say ia  στο Λίβανο καί στή Συρία καί άπ’ όπου έφορτώνετο γιά 
τήν Ελλάδα καί τή Γαλλία.

Οί ’Αστυνομίες των πέντε άνωτέρω Κρατών συνεργάσθησαν έπ’ αύτής τής 
ύποθέσεως. Ή  παγίδευσις τού Sayia υπήρξε κλασσική. "Ενας πράκτωρ παρουσια- 
σθείς ώς έμπορος «Κος Johnson» άρχισε μιά εμπορική συνεργασία μέ τό γερολα- 
θρέμπορο. ’Ακολούθως άπεκάλυψε σ’ αυτόν τά φιλόδοξα σχέδιά του. «Πολλοί π ι
λότοι τής ’Αμερικανικής ’Αεροπορικής Υπηρεσίας Μεταφορών», είπε, «ευχαρίστως 
θά άνελάμβανον τή μεταφορά ναρκωτικών στήν Ευρώπη».

«Φέρε μου ένα άπ’ αύτούς τούς πιλότους» διέταξε ό Abou Sayia .
«'Ο Κος Johnson» τού συνέστησε τό φίλο του 'Υποσμηναγό «M arcus».
Ό νεαρός πιλότος «Marcus» άπέσπασε άμέσως τή συμπάθεια τού λαθρέμπορου 

Abou Sayia , μάλιστα δέ, προσεκλήθη καί στο σπίτι του.
’Εκεί εύρέθη περιστοιχισμένος άπο πολλούς βαρειά (οπλισμένους, πού έκάθησαν 

γύρω του σταυροπόδι καί ό 'Υποσμηναγός ύπεχρεώθη κατ’ έπανάληψιν νά επαναλαβη 
τήν ιστορία του καί τή δράσι του. «Δέν ήταν εύκολο νά μή πέση σέ σφαλματα» 
λέγει σήμερα μέ κάποια φρίκη. «"Ενα τέτοιο σφάλμα θά μπορούσε νά τού στοιχίση. 
Τελικά ό Abou Say ia  πήρε τήν άπόφασί του. «Θά κάνουμε μεγάλες δουλειές στή ζωή 
παιδί μου» είπε. Ή  παγίδα στήθηκε.

Στήν Τουρκία ό Siragusa ήταν επίσης έτοιμος. Αύτός καί ό Έλλην ’Αστυ
νομικός Διευθυντής κ. Γεράσιμος Λιαρομμάτης, μετημφιεσμένοι, ώς ένας άποδιωγ- 
μένος ’Αξιωματικός τού ’Αμερικανικού Στρατού καί ένας "Ελλην έργοστασιαρχης 
ηρωίνης, κέρδισαν τήν έμπιστοσύνη τού Ozsayer πού ήταν έτοιμος νά τους πώληση 
500 λίτρες οπίου. ’Αλλά οί αστυνομικοί στή Τουρκία καί στή Βηρυττό έπρεπε νά ενερ
γήσουν ταυτοχρόνως, ώστε ταυτοχρόνους νά συλληφθούν ό Ozsayer καί ό Sayia.

Στή Βυρηττό ό 'Υποσμηναγός «Marcus» συνεφώνησε νά μεταβή στο σπίτι 
τού Sayia γιά νά τού παραδοθή ή ακατέργαστος μορφίνη. 'Η ’Αστυνομία θά εύρί-
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σκέτο επι ποδος παρακολουθούσα το σπίτι. Οταν ό 'Δ ποσμηναγος θά φυσούσε τή 
μύτη του, όόστε ν’ άκουσθή από τούς αστυνομικούς, τούτο θά έσήμαινε δτι τά ναο- 
κωτικά είχαν παραδοθή καί ή άστυνομικοί έπρεπε νά έπέμβουν.

"Οταν ό πιλότος πήγε στο άποφασιστικό ραντεβού συνάντησε τό Sayia ώργι- 
σμένο. —«Γιατί πήγες στήν ’Αμερικανική Πρεσβεία σήμερα τό πρωί», φώναξε θυ
μωμένος. «Είσαι ένας καταδότης άστυνομικός». Ό  πράκτωρ σκέφθηκε τότε δτι, 
ή σωτηρία του ήταν νά φωνάξη αύτός άκόμη πιο δυνατά. «Πήγα νά πάρω τά χαρτιά 
μου βλάκα» φώναξε. ’Αγρίεψε, βλαστήμησε, έβρισε, καί γιά πολλά λεπτά τής ώρας 
κοπανούσε τά ΐδια, χωρίς νά δίνη τό χρόνο στον Sayia νά τον διακόψη.

«Νά μέ συγχωρής πολύ» είπε τελικά ό Sayia . «Δεν είσαι καταδότης. ’Αλλά 
δέν μπορούμε σήμερα νά κλείσουμε συμφωνία. Είμαστε πολύ εκνευρισμένοι».

Ο Πρακτωρ εβλεπε, εργασία και προσπάθεια έξ μηνών νά πηγαίνη χαμένη. 
«Τώρα», είπε σταθερά καί κολακευτικά. Ό  Sayia τέλος υποχώρησε. Δύο γενειο- 
φοροι απο τους συνεργους του έσταλησαν και έφεραν μικρούς σάκκους καλά συσκευα
σμένους. Αλλά τή στιγμή πού ό πιλότος έξήταζε τούς σάκκους, ή καταστροφή ξέ
σπασε. Οί αστυνομικοί πιστεύοντας δτι ή άργοπορία έσήμαινε δτι ό πιλότος εύρί- 
σκετο σέ κίνδυνο παρεβίασαν τό σπίτι καί μπήκαν πολύ γρήγορα.

Δύο άπό τούς συνεργούς τού Sayia άρπαξαν τό εμπόρευμα καί έΐΡφανίσθησαν.
«'Ο Ύποσμηναγός» έσκέφθηκε τότε τάχιστα.
«Διάβολε, ή ’Αστυνομία. Δέν θά μέ πιάσουν ζωντανό! !» καί πυροβόλησε προς 

ένα αξιωματικό πού εισέβαλε στο δωμάτιο.
Εύτυχώς ό Λιβανέζος άστυνομικός άντελήφθη αμέσως δτι ό πιλότος μέ τή 

στάσι του προσπαθούσε να πειση το λαθρέμπορο δτι δέν ήταν αύτός δ καταδότης καί 
μ’ ένα γερό κτύπημα τον άφώπλισε.

Ο Δ ποσμηναγος ενεκλεισθη στο κρατητήριο μέ τό Sayia καί τούς υπολοίπους 
συνενόχους τού τελευταίου.

Στο σπίτι τού Sayia ούδέν ίχνος ναρκωτικών άνευρέθη. ’Αλλά στή φυλακή ό 
i ποσμηναγος απεσπασε την απόλυτόν εμπιστοσύνη τών λαθρεμπόρων, λόγω τής 

ρωμαλέας άντιστάσεως κατά τήν σύλληψίν τους, κΓ έτσι επέτυχε νά πληροφορηθή 
άπό τούς συγκρατουμένους του δτι ή μάζα τής μορφίνης έφυλάσσετο στις μυστι
κές κρύπτες ένός μεγάλου Γραφείου στο σπίτι τού Sayia.

Τά ναρκωτικά άνευρέθησαν καί έτσι ή έπιτυχία υπήρξε πλήρης.
Στήν Τουρκία δ Ozsayer, έπεσε στή παγίδα πού τού έστησε ό Sirugasa. 

Και στη Συρία ή ’Αστυνομία ταυτοχρονως έπέδραμε σέ μιά άποθήκη ναρκωτικών μέ 
απόλυτο έπιτυχία. 'Ο υπόκοσμος τού Λιβάνου έδέχθη ένα καίριο πλήγμα.

Ό  πόλεμος τού Έπιθεωρητοΰ Anslinger κατά τών λαθρεμπόρων ναρκι»- 
τικών δεν μπορεί να λεχθή ότι εκερδηθη. ’Αλλά ή Διεθνής ’Αστυνομική συνεργασία 
γίνεται καθημερινώς πιο ισχυρή καί πιο στενή, καθώς τά ’Έθνη πού παράγουν ναρ
κωτικά αντιλαμβάνονται τήν ευθύνη τους.

Τ αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν συγκεκριμένα.
Ηρωίνη πού κατεσχεθη σε συλληφθέντας προσφάτως καταναλωτάς, εύρέθη 

να περιεχη 5—10 °/„ καθαρή ηρωίνη, τοσο αδύνατη αναφέρουν οί γιατροί τών φυ
λακών, πού ούδέν σύμπτωμα άφήκε σέ πολλούς θεραπευθέντας.

Επι πλέον η τιμή τής ηρωίνης έχει φθάσει σέ υψη άπρόσιτα καί έτσι ένας 
μεγάλος άριθμ.ός πού έκανε χρήσι δέν μπορεί νά τήν προμηθευθή.

1 τώρα μια βάσιμη ελπίδα, δτι τό λαθρεμπόριο ναρκωτικών θέλει
μειωθή βαθμηδόν στο ελάχιστο, και έτσι ενα άπό τά πιο σοβαρά έγκληματολογικά 
καί κοινωνικά μας προβλήματα θά μπορή νά ελέγχεται άπό το Κράτος προς'σωτη
ρίαν τής άνθρωπότητος.
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ΜΙ Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
Τοΰ κ. ΧΑΡ . ΣΤΑΜΑΤΗ

Δοκίμου Άρχιφύλακος

Ή  κομψή κυρία ζήτησε επιτακτικά τά ρέστα άπό τον εΐσπράκτορα. "Υστερα 
έτρεξε νά καταλάβη τή θέση πού άδειαζε στο μεσαίο κάθισμα καί βγάζοντας στεναγμό 
άνακουφίσεως συνέχισε σέ πιο άγριο τόνο:

—Άκοϋς εκεί  ̂ Νά τραβάη τόσο βάρβαρα το πα ιδ ί! Μά τί έκανε ! Τί έκανε 
ένα τόσο δά παιδάκι;...Γιά κύττα πώς κλαίει τό μωρό μου.,.Τό καϋμένο, τό φτωχού
λικο...’Ά χ !...

Κι’ έπειτα άποτεινομένη στον αστυφύλακα πού κρατούσε τό μικρό άπό το 
χέρι, τον κεραυνοβολεί καί φωνάζει πιο άγρια άκόμα :

—Κύριε αστυφύλακα, άφησε τό παιδί! "Ας το νά πάη στη μαμά του. Γιατί 
τό τραβάς έτσι; Σέ τόσο μικρούς άνθρώπους δείχνετε τή δύναμή σας έσεΐς; Πού 
βρισκόμαστε ! ! !...

Τά βλέμματα όλων γύρισαν έκπληκτα προς τήν κυρία πού εξακολουθούσε νά 
έξαποστέλλη τούς μύδρους της κατά τοΰ άστυφύλακος. Εκείνος κύτταξε αρκετά 
πικραμένος προς τό μέρος της, άλλά τό λεωφορείο έστάθμευσε κ ι’ έπρεπε νά κατεβή. 
Πήρε τό μικρό άπό τό χέρι καί προχώρησε προς τήν έξοδο, ένώ κάποιος ήλικιωμέ- 
νος τού φώναξε άπό πίσω.

—Πηγαίνετε κ. άστυφύλαξ καί θάρθσ< νά σάς βρω σέ λίγο. Σέ είκοσι λεπτά 
θά είμαι στο Τμήμα σαε...

** *
'Ο κύριος πού δέν άκολούθησε τον άστυφύλακα θά ήταν ως έξήντα πέντε χρό

νων. ’Αξιοπρεπής, ντυμένος μ’ ένα ζεστό γούνινο παλτό, μέ τό καπέλλο του, μέ τά 
γάντια του καί μέ τό απαραίτητο προγουλάκι καί τήν καθιερωμένη γιά την 
ηλικία του καί τό...πιθανόν επάγγελμά του κοιλίτσα. Καθώς έβγαζε τό καπέλλο 
ύποκλινόμενος στήν κυρία πού κάκιζε τον άστυφύλακα, τό φαλακρό του κεφάλι 
αντιφέγγισε καί κάποιος πιτσιρίκος βρήκε τον καιρό νά πή θριαμβευτικά :

—Έ , ρέ γλόμπος νά σοΰ πετύχη, «Λούξ».
Ή  κυρία ήταν...πώς νά τό πώ. Μία κυρία πολύ σίκ, πολύ μοντέρνα, πολύ 

καλοβαλμένη. Παλτό άστρακάν, δαχτυλίδια τέσσαρα, βραχιόλια, σκουλαρίκια σέ 
μέγεθος εύμεγέθους κρίκου κ.λ.π., κ.λ.π.

Ό  πιτσιρίκος ήταν σάν όλους τούς πιτσιρίκους πού συναντά κανείς στούς 
δρόμους τή ς ’Αθήνας, άλλους μ’ ένα καλάθι φιστίκια, άλλους μ’ ένα κουτί τσίκλες, κα- 
ραμέλλες, τσιγάρα κ.λ.π. κ ι’ άλλους μ’ ένα πανεράκι λουλούδια. Θά ήταν περίπου 
δέκα χρόνων.

'Ο άστυφύλακας ήταν...άλλά δέν χρειάζεται νά τον περιγράψοκ "Ενας άστυ- 
φύλακας άπό αύτούς πού βλέπετε καθημερινώς στούς δρόμους νά έκτελοΰν τήν υπη
ρεσία τους.

'Ως εδώ οί παρουσιάσεις. Τώρα τον λόγον τον έχει ό κύριος πού στάθηκε όρθιος 
κοντά στήν κυρία—τή θέση πρόλαβε καί τήν κατέλαβε κάποιος εικοσάχρονος 
νεανίας—καί βγάζοντας τό καπέλλο του αύτοσυστήθηκε. Αύτό θύμισε σέ πολλούς 
μιάν ίπποτική έποχή. Καί σέ πολλούς προκάλεσε κάποιον ψίθυρο τον όποιον διαδέ
χθηκαν σιγανά σχόλια καί μικρά ξεφωνητά. Μιά διάθεση θυμηδίας άπλώθηκε στά 
πρόσωπα εκείνων πού παρακολουθούσαν τήν σκηνή.

—Κυρία μου, άρχισε έκείνος, δέν κατέβηκα στή στάση γιά νά μείνω καί νά 
σάς εξηγήσω μερικά πράγματα. ’Εγώ φώναξα τον άστυφύλακα καί γώ ήμουν ή 
αιτία νά συλληφθή ό μικρός, πού τόσο λυπηθήκατε.
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_Ε σείς; Εσείς; 'Ωραία ή ενέργεια, σας. Σαν δεν ντρεπόσαστε κύριε*! Νά φω-
νάξετε τον άστυφύλακα νά συλλάβη ένα μωρό ! Τόσο ήσυχο παιδί, τόσο συμπαθη
τικό, τόσο καλό... Τό είδατε πώς έκλαιγε; καί πώς φώναζε; Εμένα σπαράζει ή καρ
διά .μου όταν βλέπω τόσο μικρά αγγελούδια καί σέρνονται άπό τούς αστυφύλακες 
στούς δρόμους.,.Έγώ...

—Σταματήστε κυρία μου. Δεν σέρνονται στούς δρόμους ούτε καί φέρθηκε ό 
αστυφύλακας «βάρβαρα» στο μικρό, όπως προείπατε. Ό αστυφύλακας έπιασε απλώς 
τό μικρό άπ’ τό χέρι, εκείνο άρχισε τά κλάμματα, τις φωνές καί έπεφτε κάτω για 
νά τό άφήση ελεύθερο. Συνηθισμένη ενέργεια αυτή κάθε μικρού άλλα καί κάθε μεγά
λου παραβάτου- πού τό αστυνομικό όργανο συλλαμβάνει μέσα στο πλήθος. Φωνάζει 
ό μικρός, δυσανασχετεί ό μεγάλος. Πολλές φορές πέφτουν κάτω, γενικά μεταχειρί
ζονται κάθε μέσον για νά προκαλέσουν την περιέργεια τού κοινού καί φυσικά την 
υποστήριξη τού ανωνύμου πλήθους. Ξέρουν οί μικροί άλλά καί οί μεγάλοι παραβάται 
ότι μέ τις φιυνές καί μέ τό νά πέφτουν κάτω φέρνουν τούς αστυνομικούς σέ δύσκολη 
θέση.-.Σέ πολύ δύσκολη θέση! Γιατί υπάρχουν πολλοί άπό μάς πού άβασάνιστα 
παίρνουν πάντοτε τή θέση τού ρακένδυτου, τού φτωχού, τού βιοπαλαιστοΰ πού άρ- 
νεϊται νά. τούς άκολουθήση. Φυσικά άνθρωποι μέ κάποια αξιοπρέπεια δέν φέρνουν 
καμμιά άντίρρηση όταν γίνωνται παραβάται καί καλούνται άπό τούς αστυνομικούς 
νά τούς άκολουθήσουν.

Ό  μικρός αύτός κυρία μου, προκάλεσε τή συμπάθεια μου άπό τήν πρώτη 
στιγμή πού τον είδα. Καθόμουνα μπροστά στοΰ «Ζώναρς» πίνοντας τό τσάι μου, 
όταν έκανε τήν εμφάνισή του. Πρόσωπο πονεμένο άλλά άπλυτο, χέρια καί πόδια 
βρώμικα, φορέματα κουρελιασμένα. Καί στο χέρι του τό καλαθάκι μέ τά λουλούδια.

Πλησιάζει ένα ζευγάρι.
—Κύριε άγόρασε ένα μάτσο λουλουδάκια για τό κορίτσι σου...
Ό  κύριος τον κυττάζει. Δυσανασχετεί καί εξακολουθεί τή συζήτησή.
—Κύριος ένα ματσάκι γαρούφαλα γιά τό κορίτσι σου. Είναι φρέσκα, μυρίζουν 

ωραία...
'Ο κύριος τού δίνει κάτι, παίρνει τό ματσάκι καί στρώνεται πάλι στή συζή

τηση. 'Ο μικρός φεύγει καί πλησιάζει μιά παρέα γυναικών. Είναι όλες ξένες καί δέν 
καταλαβαίνουν άπό ελληνικά. Βάζει τό καλαθάκι του πάνω στο τραπέζι τους καί 
σκουπίζοντας μέ τήν άνάποδη τού χεριού του τή μύτη του λέει στις ξένες.

—Μουσιοΰ.,.δύο μάτσα γαρούφαλα μισό ντόλαρς.
Καί τούς προτείνει τά δυο μάτσα. Εκείνες τά παίρνουν, άνοίγει ή μία τήν τσάντα 

της καί τού προτείνει ένα δολλάριο. Τό παίρνει ό μικρός καί τσεπώνοντάς το φεύγει 
γρήγορα χωρίς νά κυττάξη καί προς τήν συντροφιά τών γυναικών πού κάτι τού φω
νάζουν. Εκείνες λέγουν κάτι άκατάληπτα λόγιά μεταξύ των καί μέ καταφανή άγα
νάκτηση παρακολουθούν τό μικρό πού ούτε γυρίζει νά τις κυττάξη. 'Η μία μάλιστα 
χύνει επιδεικτικά τό ούΐσκι τού ποτηριού της στο πεζοδρόμιο, μιμουμένη συνάμα, 
μέ άποτροπιασμό τήν κίνηση πού έκανε ό μικρός, σκουπίζοντας κ ι’ αύτή τή μύτη 
της μέ τήν ανάποδη τού χεριού...

Κι’ οί άλλες γελούν ειρωνικά, μιμούνται κ ι’ αύτές τή χειρονομία τού μικρού 
κάνουν διάφορες κινήσεις πού δείχνουν ότι τούς έκανε εντύπωση ή όλη εμφάνιση 
τού μικρού καί τον παρακολουθούν κουνώντας τό κεφάλι τους.

Φαίνεται τότε ό άστυφύλακας. 'Ο μικρός τό βάζει στά πόδια καί όταν βρί
σκεται κάπως μακρυά, κοντοστέκεται. Βγάζει τή γλώσσα του εξω άπό τό στόμα 
καί μορφάζει κοροϊδεύοντας τον άστυφύλακα. —

’Εκείνος συνεχίζει ήσυχος νά περιπολή. 'Ο μικρός ξανάρχεται, άφήνει μερικά 
λουλούδια στά τραπέζια καί κάνει μιά βόλτα. "Υστερα ξανά παίρνει ό,τι τού δώσουν 
καί σταματά σ’ ένα άντρόγυνο δίπλα μου.

- -Κύριος, ένα μάτσο γαρούφαλα γιά τήν κυρία σου.
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Ό  κύριος είναι καλόκαρδος. Του δίνει ένα δεκάρικο καί στρέφεται προς τήν 
κυρία πού συνοδεύει:

—Πού λέτε αγαπητή μου...έτσι είναι. Θά πά.ω νά τον βρω καί θά...
Ό  μικρός αντιλαμβάνεται τή γενναιοδωρία τού κυρίου. Καί
—Κύριος είμαι ένα φτωχό παιδί...δεν έχω πού νά κοιμηθώ...δεν έχω ψωμί... 

Πέθανε ό πατέρας μου κ ι’ ή μητέρα μου, δεν έχω...
Συγκινείται ό κύριος καί τού δίνει ένα εικοσάρικο. Κι’ ό μικρός:
—Σέ παρακαλώ μαντάμ ...δώσε μου καί σύ κάτι γιά νά ιοάω αύριο...
'Η κυρία βρίσκεται σέ δύσκολη θέση κ ι’ αναγκάζεται νά δίωξη τον μικρό 

με άγριο τρόπο. Εκείνος παίρνει το καλαθάκι του κ ι’ ενώ φεύγει λέει στή κυρία:
—Ά μ  το κατάλαβα γώ δτι είσαι τσιγγούνα. 'Η μύτη σου το δείχνει! ! !
’Έρχεται ύστερα καί σέ μένα.
—Κύριος, δέν έχω ψωμί νά φάω. Κοιμούμαι σ’ ένα υπόγειο... Δώσε μου κάτι.

’ Νά κι’ ένα ματσάκι γαρούφαλα πού μοσκοβολάνε...
Τού δίνω κάτι κ ι’ ασυναίσθητα ρίχνω το πορτοφόλι μου στην εξωτερική τσέπη 

τού παλτού μου. Παίρνο.) τήν εφημερίδα μου καί αρχίζω νά διαβάζοκ
—'Οπότε αντιλαμβάνομαι δτι κάτι γίνεται στήν εξωτερική μου τσέπη. Κάτι 

μέ βαραίνει. Φέρνω το χέρι μου προς τά έκεϊ καί φουχτώνοο ένα χεράκι. Το χεράκι 
τού μικρού ανθοπώλου. ’Έκπληκτος γυρίζω καί βλέπο.) τον μικρό δίπλα μ.ου. Παίρνει 
το πορτοφολι καί τό βάζει στά πόδια. ’Ενώ άπ’ το πανέρι του ξεφεύγουν τά λου
λούδια καί πέφτουν στο πεζοδρόμιο.

Βλ έπω τον αστυφύλακα τότε ν’ άσχολήται μ’ ένα άλλο παιδάκι πού πουλούσε 
καραμέλλες καί τσιγάρα. Τον φουνάζοη τού λέω γιά το πορτοφόλι μου καί κείνος 
τίθεται σέ καταδίωξη τού μικρού. Τον συλλαμβάνει καί μέ παρακαλεΐ νά τον ακο
λουθήσω εις το Τμήμα γιά νά δώσω τήν κατάθεσή μου. Καί άπό τήν στιχομυθία 
άστυφύλακος καί μικρού αντιλαμβάνομαι δτι ό μικρός δέν έκλεψε γιά πρώτη φορά 
τό δικό μου πορτοφόλι. ’Έκλεψε κ ι’ άλλο κάποτε. Καί προχθές ακόμα είχε άπο- 
πειραθή νά πάρη τήν τσάντα κάποιας κυρίας...

Συλλαμβάνει λοιπόν τον πιτσιρίκο τό όργανο τής Τάξεως καί μέ παρακαλεΐ 
νά τον άκολουθήσω. Κ·ι’ ό μικρός κλαίει, οδύρεται, πέφτει κάτω καί σέρνεται. Φω
νάζει. Κι’ ό αστυφύλακας κοκκινίζει, Αντιλαμβάνεται δτι βρίσκεται σέ τραγική 
θέση. Γνωρίζει δτι άπό αύτούς πού τον βλέπουν άπο τά λεο^φορεία, άπό τά κατα
στήματα, άπό τά πεζοδρόμια, τού δίνουν άδικο καί πάρα πολλοί στενοχωροΰνται 
διότι «βασανίζει τό παιδί»...

"Ομως έκεΐνος πρέπει νά κάνη τό καθήκον του. Πρέπει οπωσδήποτε νά σώση 
τό παιδί. Καί θά τό σώση μέ τό νά τό πάρη άπό τό χεράκι καί νά τό πάη στο Τμήμα. 
Άπό κεΐ θά φωνάξη τούς γονείς του, τούς αδελφούς του, κάποιον συγγενή τέλος 
πάντων γιά νά τού γνωστοποιήση τήν ήθική κατάσταση τού μικρού. "Αν κανένας 
δέν ύπάρχη στον κόσμο αύτόν γιά νά τον προστατέψη τότε θ’ ά.ποτανθή ή ’Αστυ
νομία κάπου αλλού...Σέ κάποια Εταιρεία Προστασίας ’Ανηλίκων...Σέ κάποιο 
Κρατικό άσυλο...

Γ ι’ αύτό πήρε ό αστυφύλακας τό παιδί κυρία μου. Γιατί έγώ τον κάλεσα. 
Μπήκαμε στο λεωφορείο καί προκαλέσαμε τήν μήνίν σας, τήν οργή σας γιά τό άδικο ! 
Έ , οχι λοιπόν. Τό άδικο είναι μέ τό μέρος σας. Είδατε τον αστυφύλακα νά κρατά 
ένα μικρό άπό τό χέρι καί άμέσως εξαπολύσατε τούς μύδρους σας. "Αν αύτός ήταν 
άδελφός ή ό πατέρας, θά μιλούσατε ποτέ; Καί άν χειροδικούσε ακόμη ό άδελφός ή 
ό πατέρας, θά μιλούσατε ποτέ; Φυσικά οχι. Γιατί λοιπόν ξεσηκωθήκατε τόσο 
όταν είδατε αυτή τήν άθωα σκηνή; Πώς θά έπιανε ένας οποιοσδήποτε ένα παιδί 

.δύστροπο, κακότροπο πού θά άρνιόταν νά τον άκολουθήση; Φυσικά άπό τό χεράκι! 
Φυσικά άν εκείνο προσπαθούσε νά φύγη, ό άλλος θά προσπαθούσε νά τό κρατήση ! 
Καί είτε πατέρας ήταν ό άλλος, είτε μητέρα, είτε άστυνομικός, σ’έναν σκοπό θά άπέ-
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βλεπε. Νά τό σώση ! Στην άνάγκη οί γονείς ’ίσως νά τοϋ έδιναν καί μερικές ξυλιές 
στα μαλακά. 'Ο άστυνομικός δμως ποτέ.

Καταλάβατε λοιπόν κυρία μου τί έγινε. 'Ο άθώος—φαινομενικά—αύτδς μικρός 
πού μέ το ροζ πανεράκι του γυρίζει στα καλλίτερα κέντρα των ’Αθηνών, έκτος του 
οτι μέ τον τρόπο πού φέρεται καί μέ την έμφάνισή του προκαλεΐ τήν απέχθεια καί 
τον αποτροπιασμό, έκτος τού δτι μέ τις μικρολωποδυσίες καί μικροαπάτες μάς 
έκθέτει άνεπανόρθωτα στούς ξένους, έκτος τοϋ δτι καταντά, άληθινή μάστιγα καί 
πληγή για έκείνους πού θέλουν νά περάσουν μιά-δυό ώρες ήσυχες σ’ ένα καλό κέντρο, 
γίνεται σιγά-σιγά ένας έγκληματίας, ένας μεγάλος αύριανός άπατεών καί κλέπτης. 
’Ίσως έξελιχθή έτσι σ’ έναν έκβιαστή, σ’ έναν άνθρωπο τοϋ εύκολου πλουτισμού. 
Καί ή’Αστυνομία, γιά νά τον προστατέψη άπό δλα αύτά, τον έπιτηρεΐ. Τον παρακο
λουθεί καί δταν δή δτι τά πράγματα περιπλέκονται, έπεμβαίνει.

Τώρα τον κάλεσα έγώ τον άστυφύλακα. ’Ίσως αύριο τον καλεσετε εσείς, σαν 
θ’ άντιληφθήτε δτι ή τσάντα σας έξαφανίζεται ή καί ακόμη δταν ένας ένοχλητικός 
νεαρός δέν έννοή νά φύγη άπό τό τραπέζι σας άν δέν τοϋ δώσετε ένα γενναίο βοή
θημα γιά δύο γαρύφαλα. Καί θά βυθισθήτε σέ πολύ μελαγχολικές σκέψεις δταν 
δήτε αύτή τή ζητιανιά πού δέν έχει προηγούμενο. "Οταν δήτε νά έπιμενη ο μικρού
λης νά πάρη μέ τίς κλάψες του ένα σημαντικό ποσόν γιά νά ξεκολήση απο πανο:> σας 
καί νά σάς άφήση ήσυχους νά συζητήσετε, νά άπολαύσετε τή λιακάδα...

—Σωστά δλα αύτά, πετάχτηκε κάποιος άπό τό πίσο:> κάθισμα που παρακο
λουθούσε τή συζήτηση. ’Αλλά τί θά γίνη ό μικρούλης άν δέν τον άφήσουμε νά βγάλη 
τό ψωμί του, έστω καί ζητιανεύοντας;

—Νά σάς πώ, τοϋ άποκρίθηκε κάποιος άπό τό άπέναντι κάθισμα.Άπλούστατα, 
θά τοϋ απαγορεύσουμε νά σέρνη τά ράκη του καί τήν άπλησιά του στά κεντρικωτερα 
μέρη, στά Τουριστικά μας σημεία. Δέν είναι άνάγκη νά δείχνουμε στούς ξένους 
τή μιζέρια καί τίς κακές μας συνήθειες, άλλά ούτε καί στούς δικούς μας νά μήν επι
τρέπουμε νά άπολαύσουν μιά-δυό ώρες γαλήνης, ησυχίας καί άνέσεως. Ή  παρου
σία τοϋ ρυπαροΰ μικροπωλητοΰ κάθε άλλο παρά εύχαρίστηση προκαλεΐ σε κείνον 
πού δέχεται τήν έπίσκεψή του. 'Η έπαιτεία του έξ άλλου καί ό κατά κάποιον τρόπο... 
έκβιασμός έν μικρογραφία πού μεταχειρίζεται, σάς κάνουν νά νοιώθετε τον εαυτό 
σας σέ πολύ δυσάρεστη κατάστηση. Καί ή επαιτεία αύτή, καί ό μικρός εκείνος εκφο
βισμός, δημιουργούν τά σημερινά καί αύριανά κοινωνικά παράσιτα.

Δέν υποστηρίζω δτι μπορεί νά έκλειψη ή επαιτεία, ή μιζέρια καί οι κακές 
συνήθειες. ’Αλλά υποστηρίζω δτι μπορούν νά καταπολεμηθούν σημαντικά απο πολλά 
σημεία. ΊΊ ’Αστυνομία, άπό τής ΐδικής της πλευράς κάνει δ,τι μπορεί, 6,τι πρεπει 
νά κάνη. Φροντίζει νά μάς παρουσιάζη πολιτισμένους στούς ξένους γιατί είμαστε 
πραγματικά πολιτισμένοι. Φροντίζει νά μήν έξελίσσωνται σέ έγκληματίες τά μικρά 
σπουργιτάκια. Καί σάν άνθρωποι καί οί άστυνομικοί μας, παραβλέπουν αρκετα. 
’Αφήνουν λ.χ. ή κάνουν πώς δέν βλέπουν τό φτωχό άλλά καθαρό παιδάκι που μπαί
νει σ’ ένα κέντρο γιά νά πουλήση τά λουλούδια του, τίς καραμέλλες, τα φυστι- 
κια του. ’Επιτρέπουν στον πλανόδιο μουσικό νά ψυχαγωγήση τούς θαμώνες τής τα
βέρνας ή τού έξοχικοΰ κέντρου. Προς Θεού δμως. ’Όχι ζητιανιά. "Οχι κακόβουλες 
ένοχλήσεις.’Όχι μικροεκβιασμούς, μικροαπάτες καί κλοπές. Αύτά δέν θά τά άνεχθή 
ποτέ. "Εχει ταχθή...

’Αλλά ό εΐσπράκτωρ φώναξε «τέρμα» καί οί επιβάτες σηκώθηκαν ενώ τα 
σχόλια διαδέχονται τό ένα τό άλλο.

«Καλά έκανε ό άστυφύλακας», είπε ένας κατεβαίνοντας. «"Αγια έκανε», συμ
πλήρωσε άλλος. «Επιπόλαια ή κυρία», σιγοψυθύρισε μιά ήλικιωμένη. «Καί πολύ άδι
κη», είπε μιά άλλη...

*
* *

'Η κυρία πού μέ τίς παρατηρήσεις της προκάλεσε τή συζήτηση αύτή στο λεω-
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« Ή  γιορτή τής βασιλόπιττας »
Ιανουάριος 1956.
Λίγο πριν τά Μεσάνυχτα...
Ο Ουρανός είναι συννεφιασμένος...ή ατμόσφαιρα βαρειά...

Μια καταθλιπτική Σιωπή απλώνεται παντού..."Ολα κοιμούνται...
, , Μονάχος μέσα σ αυτό το τετράγωνο γραφείο νοιώθου μια βαρεία μελαγχο

λία να πλακών/) τήν καρδιά μου κάθε λεπτό καί πιο πολύ...
Η σκεψ/) μου ανησυχη πλανιέται εδώ κ ι’ εκεί αναζητώντας ένα τόπο να ξε- 

κουραστή...
Απόψε είναι αδύνατο νά συγκεντρο/θώ...

, , %, Μιά μελαγχολική στιγμή γεμάτη παράπονα, αγωνία κ ι’ αβεβαιότητα καθώς
ύ °Άυνατη σαρκα εχει υποκυψει κουρασμένη στον σκληρόν αγώνα...καί μονάχο, 
ομομοναχο,το πνεύμα πρόθυμο καί περήφανο φέρνει βόλτες στον Ούοανό τής ψυ
χής μου... :

/ συ'ϊΧωΡεΑε· Δεν εχω πρόθεση να σάς μελαγχολήσω, μά είναι τόσο άλη- 
Θινα, τοσο ζωντανα, τοσο βαλμένα απ’ τήν ψυχή μου όσα γράφω εδώ μέσα, ώστε 
μοιάζουνε μέ εξομολόγηση...

, Κάθε άνθριοπος εχει τις ώρες τής αδυναμίας του...καθώς περνά μιά σκληρή 
κρίση...

Φλεγ=.ται  ̂τότε απο τον πυρετό να βρή τήν έλευθερία του, νά γίνη παντοδύ- 
ναμος, να βρεθή σε χίλια μέρη μαζί την ’ίδια ώρα, νά λύση τά προβλήματά του όλα 
μαζί με μιά πανίσχυρη δύναμη...

Μά δέν μπορεί...Δεν είναι δυνατόν...
( Κλονισμένος έτσι ζητάει να κατάργηση τούς Ναούς τών αγώνων του... απλώς 

και μονον γιατί η ζέστη, μυρωδάτη Νύχτα τον καλεΐ σ’ ενα τρελλό περίπατο...έξω... 
μακρια απ τ /jy ρουτίνα...οπουδήποτε...με το κορίτσι του.,.μέ τούς φίλους του... μέ 
τη ζωη τής Νύχτας...μέ τούς δικούς του...

( Αυτές τίς^ώρες γυρεύεις ένα γερό στήριγμα...Νάρθή κάποιος Δυνατός, πολύ 
ά στήν ψυχή σου, καί νά σου μετάγγιση τις Δυνάμεις τού Καθήκοντος.

Κοντά μου, πάνω στο τραπέζι, δυο τρία γράμματα...
Τ αγγίζω καί τά πετώ τήν άλλη στιγμή.

κοντά

Ποιά άξια μπορεί νάχουν γιά μ ένα !!!.------ 3   ^  # ΙΛ  i . . ,  , ,

Ολα τα ίδια... Απο τα ίδια πρόσωπα.,.μ,ε τις ίδιες κουβέντες, τις ίδιες φρά
σεις, στον ίδιο πάντα σκοπό...

Λοιπόν. Νά φύγω ;...
Κα φύγω... Μα πού να παω; Στον ίδιο παραλληλόγραμο θάλαμο, δίπλα στο 

ανοιχτό παράθυρο, αντίκρυ άπ’ τον ελεύθερο κόσμο;
’Α λήθεια !!! Δέν σάς ρώτησα : βρεθήκατε ποτέ στήν ίδια θέση;

Σχολή όλα πάνε καλα μέχρι το δειλινό..."! στερα όμως ή ζο/ή παίρνει

φορΑο, κατεβηκε χωρίς να πή τίποτα. Έσκυψε τό κεφάλι καί επιταχύνοντας τό 
βήμα της έστριψε στο πρώτο δεξιό δρομάκι. Ό  ηλικιωμένος κύριος, αφού ύποκλί- 
0/)>Cc. στην κυρία που κατέβαινε, ξανακαθησε στη θέση του καί φωνάζοντας τον εΐσ- 
πρακτορα, έβγαλε εισιτήριο επιστροφής...

Καί ο υποφαινόμενος πήρε τό δρόμο τής επιστροφής πεζή. ’Έπρεπε νά κα- 
τεβή στην προτελευταία στάση, αλλα η συζήτηση τον τράβηξε ώς τό τέρμα.. Κι’ 
αύτό :
> «Δια την αυτουσιον μεταφοράν» πού θάλεγε ένας χρονογράφος τής παληάς 
έποχής.

ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ



—
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διαφορετικό ρυθμό...’Έρχεται έξω άπ’ τον μαντρότοιχο όλο γοητεία νά σου ζητήση
ένα σωρό πράγματα... ν , ,

Άκοϋς τραγούδια όλόγλυκα... Νοιώθεις χιλιάδες χέρια νά σε σπρώχνουν εξω, 
κατά την πόλη, όπου οί δικοί σου άνθρωποι έχουνε στήσει ένα γλεντι και κουβεν
τιάζουν για σένα...τούς άκοϋς...τ’ άκοϋς ολα...Αενε οτι τους λείπεις, πως σ αγα
πάν, ότι άν γύριζες κοντά τους θάταν ή ζωή όμορφη κι όλα θα γινότανε όπως τα 
νοσταλγούσες χρόνια καί χρόνια τώρα...

Τότε γεμίζεις παράπονα, μελαγχολείς και κανείς ο,τι μπορείς να φανταστης
τί χάνουνε οί άλλοι αύτες τις στιγμές... f t λ

Πετιέσαι μέ τή σχέψη σου σ’ ένα θέατρο, ξαπλώνεις στην πολυθρόνα ενός 
ζαχαροπλαστείου, χώνεσαι σ’ ένα σινεμά, βρίσκεσαι σ’ ενα δαντελωτό ακρογιάλι 
με την καλή σου, κτυπας τήν πόρτα τοϋ σπιτιού σου, καμαρώνεις τον κήπο σου, 
Φιλάς τό χέρι τοϋ πάτερα σου...

'Όλα μαζί γίνονται ένα έργο κινηματογραφικό...Το παρακολουθείς λαχανια
σμένος, τό ζής, λαίμαργα, δεν χορταίνεις νά τό απολαβανης...

’Έτσι σκέφτεται ένας δόκιμος κάθε Νύχτα, λίγο πριν απ το'τον νυκτερινό σιω
πητήριο.

Άνάβοντας ένα τσιγάρο ανοίγω συγχρόνως μηχανικά και ενα απ τα τρία
γραμματα...

Ό  αποστολέας είναι ένας φίλος μου...ένας συνάδελφος .μου...
Δεν ξέρου τί μέκανε νά προσέξω τό γράμμα του, ξέρω όμως ότι σαν τελείωσα 

τό διάβασμά του, ή μελαγχολία μου είχε χαθή...
Σάς συνέβη ποτέ αύτό;
Σάς έτυχε νά δήτε άλλαγμένο όλότελα τον εαυτό σας, μοναχα με δυο τρεις 

αράδες πού διαβάσατε;
Έ ! ! 1  Τότε θά καταλάβετε τί θέλω νά σάς πω...
Τον λένε ’Άλκη Παπαμΐχο αύτόν τον φίλο μου. Και υπηρετεί στη Διεύθυνση 

’Αλλοδαπών, ως γραφεύς. ( , , , ,
Παιδί μέ χαρακτήρα καί μόρφωση καταπληκτική...Καί ευχερεια στο γρά

ψιμο πού μέ κάνει νά τον ζηλεύω...
Το γράμμα του μέ συγκίνησε...Καί μ’ όλη μου την καρδια τον ευχαρισιώ...
Είναι ή πρώτη φορά πού παρουσιάζω έναν επιστολογράφο μου...
Μά τ ’ άξίζει... ,
Καί κάτι άλλο άκόμα: Μιλάει γιά ό,τι είχα πρόθεση νά σάς μιλήσω απόψε

έγώ :... (
«...Θάθελα αύτό τό γράμμα μου νά τόπαιρνες τη νύχτα...μια στιγμή που 

» θάχες γεμίσει μελαγχολίες...
ο Ξέρω πώς αύτή είναι ή άδυναμία σου...
<ι ...Μή μέ παρεξηγήσης πού σ’ ενοχλώ... ϋερω ότι εχεις μαθήματα, καθη- 

» κοντά, υποχρεώσεις πολλές...Μά ξέρω άκόμα πόσο διψάει η ψυχή σου για λίγη 
» συντροφιά...Συντροφιά στή σχολική μοναξιά σου...

« ...Σου έσωκλείω κάποιο παληό σου γράμμα... Μοΰ τόγραψες στη Λαμία 
» σαν ήμουνα μέ άδεια, ύστερα άπό ένα γλέντι κοσμικο...  ̂ ;

<( Στο στέλνω γιά νά τό άντιπαραβάλης μέ τον σημερινό ενθουσιασμό σου 
» καί νά βεβαιωθής πόσο σ’ άλλαξε αύτός ό Μάγος Δάσκαλος σου.,.ϋαναβρήκες 
» τον εαυτό σου...τον παληό—παληό εαυτό σου... τον γνήσιο...

« Κι’ έγινες ξανά ό υμνητής τής χαράς, ό χρονογράφος τής μόδας*..  ̂ Ποσο 
» μ’ άρέσουν οί περιγραφές σου άπό τή ζωή τής Σχολής... Μ αρέσουν γιατί ςερω 
» πόσο πολύ είναι ζωντανές...Πόσο τις ζής καί πόσο τις άγαπησες...

« Θυμάμαι τί μοΰχες πή κάποτε, ύστερα άπό τον θανατο τής αδελφής σου. 
» ...«βαρέθηκα...Πολύ ψέμμα.,.Τότε θά ξαναγαπήσω τήν κοσμική ζωή, όταν τήν



«Ή  γιορτή της βασιλόπιττας στή Σχολή» 3227

» ξανανταμώσω στήν πιο γαλάζια της μορφή...» ...Καί τήν άντάμωσες...βρήκες τή 
» χαρά σου κοντά της... βρήκες ομορφιά παντού... Τό καινούργιο σου περιβάλλον 
» σ’ έχει γοητέψει. Σέ ζηλεύω...Χαίρουμε...Σέ καμαρώνω...

« Πρέπει νάναι πολύ Μεγάλος ό άνθρο:>πος πού άγαπας, για νά καταφέρη νά 
» σέ ύποτάξη...

» Περιμένο.) νά διαβάσω τήν περιγραφή τής γιορτής σας...Κι’ άλλοι πολλοί 
» πεοιμένουν.,.Δέν είσαι ό μόνος...’Έχει πολλούς Θαυμαστάς αύτός ό παράξενος 
» άνθρωπος...

** *
« ’Ανοίγω ύστερα χαμογελώντας τό παληό μου γράμμα...Καί τό ξαναδιαβάζω 

κάνοντας «άντιπαραβολή, μέ τό σημερινό μου ένθουσιασμό γιά τις «κοσμικές» συγκε- 
τρώσεις πού άλλοτε τις εύρισκα άνιαρές.,.Καί δικαιώνω τον φίλο μου...Καί συμφωνώ 
μαζί του σέ όλα... ’Ιδίως σέ όσα γράφει γιά τον «παράξενο Μάγο Δάσκαλό μου»...

« ήταν πού λές, ’Άλκη, μιά θορυβωδέστατη κοσμική συγκέντρωση, με πολλά 
» φώτα, μέ «πικάπ», μέ πλούσιο σερβίρισμα, μ’ επίσημο ντύσιμο...σ’ αύτό τό περι- 
» βάλλον βρέθηκα τήν ώρισμένη ώρα, ντυμένος, άψογα, καί μ’ ένα «γαρούφαλο» 
» στο πέτο (έτσι τόλεγε μιά νεόπλουτη κυρία)...

« ...Σάν μπήκα ύποκλίθηκα, φίλησα χέρια γυναικεία, χαμογέλασα ένα έκα- 
» τομμύριο φορές, ζήτησα επίμονα νά μάθω νέα πού δέν μ’ ένδιέφεραν όπως π.χ. πώς 
» πήγαιναν οί δουλειές ενός έμπορου, τί κάναν τά παιδιά ένός Καθηγητή, πώς ήταν 
» ή  υγεία τής πεθεράς ένός κτηματομεσίτη καί άλλα πολλά καί διάφορα...

« "Υστερα θαύμασα τό ταγιέρ μιας μομψής κυρίας, άν καί μέσα μου έλεγα 
» ότι δέν έχω δή πιο κακοραμμένο ταγιέρ στή ζωή μου, εΐπα ότι απόψε έχουμε καλό 
» καιρό, ενώ δέν χρειαζότανε νά τό πώ γιατί όποιος είχε μάτια τόβλεπε, είπα σε 
» μιά κοπέλλα ότι είναι περίφημη καί λάμπει από ομορφιά, ένω κατά βάθος τή λυπο- 
» μουνα γιά τήν άσχήμια της, κ ι’ άνάμεσα σέ τέτοια καί σε άλλα έκλεισε ο κοσμι- 
» κός πρόλογος...

« Καί μπήκαμε στο κυρίως θέμα...
« ...έφαγα ένα περίδρομο, ήπια μέχρι πού θόλωσαν τά μάτια μου, είπα ό,τι 

» μου κατέβηκε στο κεφάλι, χειροκρήτησα ένα κατεψυγμένο ποίημα ένός ξερακια- 
» νοΰ μεσήλικα, ακόυσα χοντροκομμένα άστεΐα, πού μέ γέμιζαν χειμωνιάτικα ρίγη, 
» χόρεψα, ξαναχόρεψα, ήπια, ξαναήπια, κάπνισα, ξανακάπνισα, κι’ΰστερα. ξάπλωσα 
» σέ μιά πολυθρόνα όπου παρά λίγο νά μέ πάρη ό ύπνος, καθώς άκουγα ένα χαρι- 
» τωμένο νεαρό άπέναντί μου νά δίνη σ’ έναν ηλικιωμένο κύριο συνταγές για την 
» καταπολόμηση τής άϋπνίας, ώσπου ήρθε καί μέ ξύπνησε μιά χοντρή κυρία (γερον- 
» τοκόρη όπως έμαθα) τριών διαστάσεων, μέ χαχανητά πού μου θάμισαν μουγκρί- 
» σματα άγελάδων, σέ καουμποΐστικα έργα... Κουτσομπολέψαμε μαζί τούς άπόν- 
» τες, επαινέσαμε τούς παρόντες καί μέ λίγη μουσική τής κακίας ώρας έκλεισε το 
«κυρίως κοσμικό θέμα...

«ΤΗρθε υστέρα ό ’Επίλογος...'Ηταν ακριβώς εκείνη τή στιγμή πού ή πλήξη 
» μου δέν ήταν άνθρωπίνως δυνατόν νά κρυφτή...Σηκώθηκα λοιπον χαμογελώντας, 
» διώρθωσα τή γραβάτα μου, ξεσκόνισα ελαφρώς τό σακκάκι μου, έφτιαξα πρόχειρα 
» τά μαλλιά μου, ύποκλίθηκα, πολλές φορές, μέχρι που μου πόνεσε η μέση, έβαλα 
» τά γέλια στήν έξώπορτα σάν νά παρακολουθούσα Χονδρό—Λιχνό σε συνοικιακό 
» κινηματογράφο, εύχαρίστησα τήν οικοδέσποινα, έσφιξα το μαλακό χέρι τού οικο- 
» δεσπότη, τούς καληνύχτισα όλους, είπα στούς άγνούστους ότι χάρηκα γιά τή γνω- 
» ριμία τους καί τράβηξα γιά τό σπίτι μου κουρασμένος, νυσταγμένος καί μέ χα- 
» σμουρητά...». *

Γελάω καθώς ξαναδιαβάζω αύτό τό ύπερβολικό γράμμα πού όμως αντιπρο
σωπεύει μιά κατάσταση...μιά κατάσταση κουραστική, που εφτασε μια στιγμή να
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τήν βαρεθώ καί να ορκιστώ δτι δεν θά ξαναπατήσω τδ πόδι μου σέ κοσμικές συγκεν
τρώσεις, σέ καμμιά περίπτωση........Μά δεν κράτησα τον όρκο μου...Γιατί συνέβη
στο μεταξύ νά γνωρίσω τήν άλλη οψη του Νομίσματος...

’Έχουν περάσει πιά τα μεσάνυχτα...
Μερικά άστέρια κρυφοκυττάνε πίσω άπό τά σύννεφα...ή ατμόσφαιρα έγινε 

πιο δροσερή...’Έγινε ευχάριστη...'Η σιωπή όμως είναι πάντα ή ’ίδια παντού...'Όλα 
εξακολουθούν πάντα νά κοιμούνται...

'Η «βαρειά μελαγχολία» δεν πλακούνει πιά τήν καρδιά μου...
'Η σκέψη μου σταμάτησε υπάκουη σέ μια ήμερομηνία...
Σβήνοντας λοιπόν τό τσιγάρο μου, σκύβω μπροστά σ’ αύτό τό χαρτί, γιά νά 

συνεχίσω τις Σημειώσεις μου...
Μά τί θέλετε νά τις συνεχίσω;
’Αλλά ξέχασα.,.Σάς είχα ύποσχεθή τήν άλλη φορά νά σας μιλήσω για τήν 

πρωτοχρονιάτικη γιορτή τής Σχολής...’Έτσι θά γίνη, ώστε νά μάς δοθή ή εύκαιρία 
νά κάνουμε καί τήν «άντιπαραβολή» τού καλού μου φίλου...

’Έγινε στις 5 ’Ιανουάριου...τήν παραμονή δηλαδή τών Θεοφανείων. Θά σά.ς 
τήν περιγράφω πρώτα προφορικά κι’ υστέρα θά τήν γράψω...

Γι’ αύτό πήτε πώς δέν τά διαβάζετε δλα αύτά.,.τά ζήτε...Είστε προσκεκλη
μένος τού Διευθυντοΰ μου...

** *
ΤΗταν Πέμπτη .παιδιά στους δρόμους έψελναν τά κάλλαντα:

«Σήμερα τά φώτα καί ό φωτισμός.
Καί χαρά μεγάλη κάθε Χριστιανός...»

Παππά.δες γυρνοΰσαν τά σπίτια καί τά αγίαζαν...
Παραμονή τών Φώτων...
'Ένα σωρό έθιμα καί δοξασίες είναι συνδεδεμένες μ’ αύτή τή μέρα...
Τά Μεσάνυχτα θ’ άνοίξουν οί Ούρανοί.,.Κι’ δποια εύχή κάνεις θά πραγμα- 

τοποιηθή...
Οί γέροι προμαντεύουν τον αγέρα τού χρόνου...οί καλλικάτζαροι φεύγουν κυ- 

νηγυμένοι, απ’ τις φωτιές πού άνάβονται ολόγυρα...
Οί Χριστιανοί ετοιμάζονται νά γιορτάσουν τή Βάπτιση τού Χριστού τους... 

Τή βάπτιση τού Νεαρού Γαλλιλαίου, πού σέ ηλικία 30 χρόνων ήρθε στον ’Ιορδάνη 
ποταμό καί βαφτίσθηκε άπό τον "Αγιο ’Ιωάννη τον Πρόδρομο, ένώ τό "Αγιο Πνεύμα 
σάν κατάλευκο περιστέρι παρίστατο ως άντιπρόσωπος τού Ουρανού καί ή φωνή 
τού Ούράνιου Πατέρα έδειχνε στούς ανθρώπους τον Λυτρωτή τού Κόσμου.

Αύτή άκριβώς τή μέρα σά.ς καλώ νά φέρετε στή φαντασία σας. Καί νάρθετε 
μαζί μου...

Καθώς πηγαίνουμε δμιος στή Σχολή πρέπει νά σάς εξηγήσω κάτι... Οί γιορ
τές τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς μάς βρήκαν στά σπίτια μας, μέ άδεια...

’Έτσι καθένας χωριστά γιόρτασε μαζί μέ τούς δικούς του, δπως δλοι οί Χρι
στιανοί... Γιατί δέν πιστεύω νάχετε αντίρρηση δτι είμαστε άνθρωποι καί μεΐς και 
έχουμε κάποια θέση στή γενική χαρά...

Μά δέν έφτανε νά χαροΰμε μέ τά σπίτια μας μόνο...’Έπρεπε καί υπηρεσιακά, 
σάν μιά Οικογένεια ’Αστυνομική, νά γιορτάσουμε...

’Έτσι σκέφτηκε ό Διευθυντής μας...-
Καί γυρνώντας στή Σχολή βρήκαμε μιά στολισμένη αίθουσα, ένα Χριστου

γεννιάτικο δέντρο καί μιά βασιλόπιττα νά μάς περιμένουν...
Δέν είναι μικρής σημασίας αύτό τό γεγονός, φίλοι μου...
Είναι πολύ-πολύ σημαντικό...Καί αυξάνει τήν πίστη καί τονώνει τό φρόνημα 

καί χαλκεύει τούς δεσμούς τής πειθαρχίας πού πρέπει νάναι εύσυνείδητη καί πρό-

I

I
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Μεγάλο πράγμα νά μπορής νά ζεστάνης την καρδιά των άνδρών πού διοικείς.Γ 
νά την πλημμυρίζης εύγνωμοσύνη...

** *
’Έλα μέσα τώρα μαζί μου, φίλε άναγνώστη...
Τι πρά.γμα; Θυμήθηκες το γράμμα μου γιά τις κοσμικές συγκεντρώσεις;
Μά δεν είπαμε νά την συγκρίνουμε μ’ αύτές;
Καί ή γιορτή τής Σχολής, δπως βλέπεις, είναι μιά θορυβωδέστατη συγκέν

τρωση, μέ πολλά φώτα, μέ ορχήστρα, μέ καλό σερβίρισμα, μέ φωνές, μέ κόσμο... 
Τής λείπουν δμως τά στοιχεία τής «κοσμικής» γιορτής...Λείπει τό επίσημο ντύσιμο, 
ή ώρισμένη ώρα, τά «γαρούφαλα» στά πέτα, οΐ ύποκλείσεις, τά χειροφιλήματα των 
γυναικών, τά ψεύτικα χαμόγελα, ή ύποκρισία, τά νέα πού δέν έχουν ενδιαφέρον άλλά 
λέγονται γιά νά σπάσουν τούς πάγους τής τραγικής έπισημότητας, οί κουβέντες 
γιά τά καλοραμμένα ταγιέρ καί την υγεία τής πεθεράς τού κτηματομεσίτη, ό περί
δρομος, τά θολωμένα μάτια, οί κουταμάρες, τά χειροκροτήματα πού επιβάλλονται, 
τά χοντροκομμένα άστεία, οί χοντρές κυρίες τών τριών διαστάσεων, τό κουτσο
μπολιό, οί έπαινοι, ή πλήξη...

'Όλα αυτά λείπουν...Ψάξε δσο θέλεις. Πουθενά δέν θά τά βρής...
Ποΰ βλέπεις φράκα, παπιγιόν, ή σμόκιν; πού βλέπεις τυπικότητα καί προ- 

καθωρισμένες κινήσεις; ποΰ βλέπεις «γαρούφαλα» καί υποκλίσεις;
Είναι δλοι άπλοί αύτοί οί άνθρωποι. Καί κάνουν δ,τι θέλουν. "Ο,τι τού ευχα

ριστεί δηλαδή. Γιατί εκείνος πού ώργάνωσε αύτή τη  γιορτή στηρίζει τήν επιτυχία 
της μονάχα στήν άτομική άνεση καί χαρά...Δέν συνφωνείς;

Ναί! Ναι! καλέ μου κύριε...Είναι μιά σεμνή, μιά απλή, μιά πρόσχαρη γιορτή, 
μέ πολύ κέφι, άλλά καί πολύ περιεχόμενο...

Δέν ώργανώθηκε επίσημα άπό πολλές μέρες...’Ήρθε μέ φυσιολογικό ρυθμό... 
Σαν άπαραίτητο συμπλήρωμα τού σχολικού προγράμματος...

Γιά τούς δοκίμους έγινε, γιά τις οΐκογένειές τους, γιά τούς Καθηγητές τους. 
Κύττα πόσοι τήν παρακολουθούν!!! Μεγάλοι καί μικροί...Σπουδαίοι καί κοινοί 
θνητοί...’Ιδίως οί δεύτεροι...

Μιά σεμνή γιορτή θά παρακολουθήσης μέσα στήν Αίθουσα 'Τποδοχής τής 
Σχολής...Καί ή αίθουσα αύτή θά σύμφωνης μαζί μου ότι άστράφτει, ότι λαμποκοπά, 
ότι σέ υποδέχεται χαμεγελαστή...

Δέν έ'χει βαρύτιμες διακοσμήσεις...Δέν έχει πανάκριβα στολίδια...
Δυο τρεις γλάστρες μέ πολύχρωμα λουλούδια σέ κάθε τοίχο...μεγάλες μετα

ξωτές κουρτίνες στά παράθυρα...ένα δέντρο φορτωμένο λογιών-λογιών παιχνίδια... 
μιά τεράστια βασιλόπιττα, σ’ ένα παραλληλόγραμμο τραπέζι...μιά άστυνομική ορ
χήστρα, πού τήν αποτελούν αστυνομικοί τής Φιλαρμονικής μέ τον κ. Δουκάκη νά 
διευθύνη...καρέκλες ολόγυρα...Δόκιμοι...’Αξιωματικοί...Ό  Διευθυντής...Καθηγηταί... 
Κόσμος πολύς...

Αυτά μονάχα... Μαζί μέ άφθονο λεπτό, καλόκαρδο, φιλόξενο, πρόσχαρο 
γούστο....

Δέν φτάνουν; Μήπο^ς χρειαζότανε καί πανάκριβα στολίδια;
Μά τά πανάκριβα στολίδια χρειάζονται γιά τούς φτο^χούς τόπους... Γιά νά 

τούς δώσουν άξια, γούστο, κέφι ζωή, όταν δέν μπορούν νά τό επιτύχουν αυτό οί 
άνθρωποι... Ή  ζωή τού Χρηματιστηρίου δηλαδή...όπου λάμπουν τά φλουριά στον 
ήλιο... καί ή λάμψη τους συγκεντρώνει ένα σωρό άνόρεχτο κόσμο περιέργων...

Άλλά ή Σχολή δέν έχει άπόψε «περίεργους»...’Έχει πιστούς...
Κάθε γωνιά της τραγουδά.,.Σού εύχεται τό «Καλώς οόρισες»...
Τί νά τά κάνη λοιπόν τά φλουριά;
Γιατί νά τά σκορπίση στήν αίθουσα άφοΰ καθένας τάχει κρυμμένα στήν καρ

διά του;...
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Μέ απλά πράγματα εμείς γλεντάμε...Γιατί μοναχα με τά. απλά πραγματα 
δταν είναι καλοβαλμένα, μπορεί κανένας νά νοιώση ευτυχία. „ Δεν αίστάνεσαι κΓ 
έσύ, φίλε επισκέπτη, μια ψηχική ζεστασιά, 'μια απλή γοητεία νάναι ολόγυρα χυμένη;

' Λές τα δλα... φτωχά κΓ αγαπημένα... Πόσο είναι ταιριασμένα!!! Τόνα συμ
πληρώνει τ ’ άλλο... _ · , , , , ,

Μια καλλιτεχνική γούνιά είναι άπόψε ή Σχολή...Χίλιες φορές πιο ακριβή και 
πιο αγαπημένη άπ ολα μαζί τα κοσμικά κέντρα τής Γής...  ̂  ̂  ̂ ^

’Αλλά άς μή μιλάμε άλλο...Ή γιορτή άρχιζες...’Άσε με να πάρω το μικρό
φωνό τής φαντασίας για νά μεταδώσω την περιγραφή της καί στους άλλους καλούς
μας φίλους... „ , , , ~ ,

'Η γιορτή, άγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι αναγνωσται, αρχίζει με τη «ε ια  
Λειτουργία...Πάντα άπό κεϊ άρχίζουν οί δικές μας γιορτές... Α π ’ τό Θεό...Απ’ τον 
καλό Θεό μας...Τον παρακαλοϋμε νάρθή κοντά μας, άνάμεσά μας, νά εύλογήση τή
Σχολή... _ _ , „ ,

ΚΓ ’Εκείνος πού είπε ότι «οπού είναι δυό-τρεϊς μαζεμένοι, στο ονομα μου̂ , 
είμαι κ ι’ έγώ στή μέση τους» ήρθε να κατοίκηση στη μέση τής Αίθουσας, για να 
εύλογήση τούς συγκεντρωμένους... f

Ό  εφημέριος μιάς γειτονικής Έκκλησίτσας άρχίζει τήν ’Ακολουθία... 
Κατάνυξη... Γονατιστές οί καρδιές, ζεστή ή πίστη...
Ζο^σμένοι άπό τόσα προβλήματα δεν μπορεί παρα να αποθετουμε μοναχα 

σ’ ’Εκείνον τήν «πάσαν ελπίδα μας...
Τώρα ή Θεία Λειτουργία τελείωσε...
Καί δλοι μαζί οί προσκεκλημένοι ψέλνουν άργά-άργά, αλλά μέ πολύ χρώμα

τά Κάλλαντα... , i  „
Άπό παντού βγαίνουν ήχοι...ξεμακραίνουν ψηλώνουν, ταξιδεύουν για άγνω

στα μέρη, έκεϊ πού δπως λένε φυλάγονται δλα τά άνθρωπινα όνειρα...
Μά λίγο πριν άπ’ τον Ουρανό, σ’ ένα άόρατο σημείο, ξανασμίγουνε καί γ ί

νονται ένα...Κάτι σιγαλό σάν θρόισμα φύλλων...
Κάτι σάν ταπεινή προσευχή στο Θεό.
Μήν είναι έτοΰτο τό έσπερινό ιλαρό φως τής Τριαδικής Δοςας; Η μήπως 

δλοι μαζί οί κτύποι τής καρδιάς, συντονισμένοι σ’ ένο^χαρούμενο μήκος κύματος; 
Αύτό δέν πρόκειται ποτέ νά τό εξηγήσω...
Καί στή συνέχεια σάς παρουσιάζω τήν Βασίλισσα τής Βραδυάς, την πανέ

μορφη Α.Β.Τ. τήν Βασιλόπιττα...
Μή σπεύσετε νά τήν χειροκροτήσετε...Συμπονεστε την...
’Απόψε καταδικάστηκε σέ θάνατο...
"Ενα μαχαίρι άστράφτει κάτω άπό τά φώτα...
ΚΓ ή βασιλόπιττα δέχεται τό πρώτο κτύπημα άτάραχη...
Καί μένει έτσι μέχρι τό τέλος...Κάθε φορά πού κονταίνει λές καί τεντώνεται 

καί πιο πολύ...’Ίσως γιά νά δείξη τή μεγαλόπρεπη Δύναμή της...
X , / J Λ ~ _ ? >____~ Λ___' .Καί οί γλυκειές σάρκες της προσφέρονται έδώ κΓ έκεϊ, άπό κομψούς, πεντα

κάθαρους καί χαμογελαστούς σερβιτόρους...
Σάν τον άπιστο Θωμά βάζουν οι προσκεκλημένοι τα δάχτυλά στις πλευρες 

της. Ψάχνουν νάβρούν τον, άσημένιο τύπο τών ήλων... Σάν διάσημοι χειρουργοί 
τρυπάνε τις σάρκες της γιά νά άνακαλύψουν τό πολύτιμο έλκος της. Μά άδικα...

Τά λεπτά κυλάνε γρήγορα καί ό τυχερός δέν βρίσκεται. Μην ταχα τοχει κατα
πιεί κανείς φιλάργυρος τό χρυσό νόμισμα;  ̂ ^

’Έφτασε τώρα ή σειρά τής Σχολής μας... Κατ’ αλφαβητική ταςη περνάμε 
ένας-ένας μπροστά, στον Διευθυντή και παίρνομε το κομμάτι μας...

’ Αλεξόπουλος...’Αντωνόπουλος.. .Βούζας... Γ άλος...
«Χρόνια πολλά, παιδιά».

Η1;
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—«Εύχαριστοϋμε, Κύριε Διευθυντά. Εύχαριστοΰμε γιά όλα».
’Έτσι το Δέλτα, γίνεται Κάππα, ύστερα Λάμδα, ύστερα Μί...
Καί ό τυχερός άκόμα,..
Μά έξαφνα ακούστηκαν πολλές φωνές μαζί..."Ενας συνάδελφός μου ο δόκιμος 

Άρχιφύλακας Χατζημιχαήλ, υψώνει τό χρυσό νόμισμα...
Πυκνά και παρατεταμένα χειροκροτήματα τού άπαντοϋν άπό δλα τά μέρη· 

τής αιθούσης καί τον άνακηρύττουν τον τυχερό τής Χρονιάς...Τον ϊδιο τίτλο κέρδισε 
καί ή Σχολή μας...ή Σχολή Άρχιφυλάκων...

’Έτσι μέσα σ’ ένα τρελλό ένθουσιασμό άρχίζει ή ορχήστρα, ή μελλωδική ορ
χήστρα τής ’Αστυνομίας, πού παίζει τά Κάλλαντα. Διευθύνει ό έξαίρετος Μαέστρος 
τής Φιλαρμονικής μας, ’Αρχιμουσικός Κύριος Σπϋρος Δουκάκης...

Καί ή ορχήστρα συνεχίζει ένα όλόγλυκο μουσικό κοκτέηλ...
Τώρα σωπάστε δλοι. ’Ακούστε τι θά σά.ς πώ.
Κοντά μας έχουμε μιά διαλεχτή παρέα καλλιτεχνών. Καί πότε λείψανε οί 

καλλιτέχναι άπ’ τις γιορτές τής Σχολής; Καί μάλιστα δέν περιμένουν πρόσκληση 
μας. Τό ζητά.νε μόνοι τους. Τό θέλουν πολύ. Ευχαριστούνται νά βρίσκωνται άνάμεσά 
μας. Τό θέλουν γιατί ή θαυμαστή επιτυχία των ραδιοφωνικών μας έκπομπών τό 
πλούσιο καί ευχάριστο περιοδικό μας καί γενικά δλη ή αξιόλογη πνευματική κίνηση 
τής Σχολής μάς έδωσε μιά ξεχωριστή θέση μέσα στον καλλιτεχνικό κόσμο τής Ε λ 
λάδος καί έδημιούργησε μιά άτμόσφαιρα θαυμασμού τριγύρω μας. Δέν είναι ύπερ
βολικό αύτό, καλοί μου φίλοι. Κερδίσαμε μέ τό σπαθί μας αύτή τή θέση.

Νά ή απόδειξη...
Κοντά μας απόψε έχουμε μιά πολύ -πολύ γλυκειά τραγουδίστρια, μιά υπέ

ροχη βεντέττα, μιά περίφημη φίλη τής ’Αστυνομίας. Είναι ή πρόσχαρη κ ι’ εύγενική 
μικρούλα τό χαϊδεμένο παιδί τού καλλιτεχνικού κόσμου, ή Έλίζα Μαρέλλη.

Ό  κόσμος ξεσπάει σέ χειροκροτήματα καθώς τήν άναγγέλλει ό έξαιρετικός 
συνεγάτης τής ’Αστυνομίας καί διάσημος καλλιτέχνης τής πρόζας, ό καλός μου 
φίλος Τάσσος Γκούβας.

'Ο κόσμος τήν χειροκροτεί μ’ ένθουσιασμό πριν άκόμα τραγουδήση, τήν άπο- 
θεώνει ύστερα άπό κάθε τραγούδι της, κρατάει καί τήν αναπνοή του άκόμα δταν τήν 
άκούει νά τραγουδά.

Ναί! Ν αι! Αύτή ή δροσερή μικρούλα άφησε διαλεχτές άναμνήσεις κοντά μας. 
Θά τήν θυμώμαστε πάντα μέ ξεχωριστή χαρά...

Μετά τήν Έ λίζα Μαρέλλη ή ορχήστρα παίζει άπαλούς ρυθμούς καί ό κόσμος 
χωρίζεται σέ χορευτικά ζευγάρια. Χορεύουν δλοι...άκόμα καί ό μάγειρος μέ τή μα
γείρισσα στον μπουφφέ...

Μά μιά μικρούτσικη διακοπή.
Ό  Τάσσος παρουσιάζει τώρα έναν εκφραστικό τραγουδιστή, τον εύγενικό 

μας φίλο τον Θόδωρο Δημητρίου, πού γοήτεψε τούς άκροατάς του μέ τό υπέροχο 
τραγούδι του. ’Ακολουθεί καί πάλι χορευτική μουσική. Αύ'τή τή φορά πιο γρήγορη... 
Οί νεώτεροι έχουν τον λόγο...Κι’ ύστερα τόν ξαναπαίρνει ό Τάσσος καί μέ περηφάνεια 
δικαιολογημένη παρουσιάζει μιάν άλλη γλυκειά τραγουδίστρια, πού δλοι τήν ξέρουν 
στήν Ελλάδα κ ι’ δλοι τήν άγαποΰν, τήν Πόπη Σέρα.

Τό τραγούδι τής Πόπης προκαλεΐ αίσθηση...Συγκινεΐ, ενθουσιάζει...
Καί τήν διαδέχεται καί πάλι ή ορχήστρα...
'Ο χορός καί πάλι ζωηρεύει...
Βρισκόμαστε σχεδόν στήν τέταρτη ώρα τής γιορτής καί τό κέφι έχει θρο- 

νιαστή γιά καλά παντού. Κυριαρχεί έντονα. Κανείς δέν κάθεται. "Ολοι χορεύουν, 
δλοι φωνάζουν, δλοι έκδηλώνουν τόν ένθουσιασμό τους.

’Αλλά ό ένθουσιασμός αύτός έφτασε στο ζενίθ του δταν ό Τάσσος παρουσιάζει 
στο μικρόφιυνον έναν τραγουδιστή άστυφύλακα τής Σχολής, ένα αστέρι πού λάμπει
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στο καλλιτεχνικό στερέωμα κ ι’ έχει κερδίσει δίκαια τη λατρεία του κοινού, τον 
δνομαστδ Ματθαίο Φελώνη, πού συνεχίζει το γιορταστικό πρόγραμμα με δημοτικά 
τραγούδια. Το τραγούδι του το ζωντανεύει έξοχα το περίφημο συγκρότημα λαϊκών- 
οργάνων πού τό άποτελοϋν έκλεκτοί μουσικοί πού καταχειροκροτήθηκαν. Είναι ο

πρωτοφανή επιτυχία.
Λεβέντες, φουστανελλοφόροι προβέλνουν στην πόρτα, όρμαν στην αίθουσα 

καί αρχίζουν να χορεύουν δημοτικούς χορούς. 'Ο κοσμος ξετρελλαμενος τους κατα
χειροκροτεί. Οί φουστανελλοφόροι αυτοί είχαν έπι κεφαλής τον Καθηγητη τους και 
Καθηγητή των ’Αστυνομικών Σχολών, διάσημο χοροδιδάσκαλο κύριο Γ. Κουσιαδη, 
τον όποιον επίσης ό κόσμος καταχειροκρότησε. Μα δεν προλαμβάνει να κοπαση ο

Γην έκπληξη. Καί όμως είναι τόσο αληθινό ! ! ! Ο καλλιτέχνης λοιπον αυτός που 
σκόρπισε πανζουρλισμό κεφιού καί χαράς καί άπέσπασε τα περισσότερα χειροκρο
τήματα άπό όλους τούς άλλους είναι ό σοφός ’Ιατροδικαστής κ. Δ. Καψασκης. Και 
τί δεν είπε καί τί δεν έκανε αυτός ό θαυμάσιος άνθρωπος, που κρύβει μέσα του ενα 
σωρό ικανότητες. Τ’ άστεΐα του ιδιαιτέρως, τ ’ ανέκδοτά του και χαριτωμένα ποιή
ματα έδωσαν τό μέτρο της άξίας του, μιας αξίας άνεκτίμητης.

Μ’ ένα μουσικό διάλειμμα περνάνε στή συνέχεια τα λεπτά. Καί τα διαδέδεχεται 
μια ακόμα εξαιρετική έκπληξη...Μια μεγάλη-μεγάλη καλλιτέχνης ή δι<ί Τσόχα που 
μέ ύφος μεγάλης κυρίας καί μάλιστα πρωταγωνίστριας τού Βασιλικού Θέατρου 
απήγγειλε ένα ξεκαρδιστικό παιδικό ποιηματάκι καί άποθεώθηκε απο όλους.

Ξανά τώρα ένα μουσικό διαλλειμματάκι. "Οσο περνάει ή ώρα τοσο το κέφι 
αύξάνει καί τόσο...ανακαλύπτονται καινούργια ταλέντα. 'Ο ένθουσιασμος γεμίζει 
εύτυχία τά πρόσωπα. Κι’ όταν όλοι νομίζανε ότι θά κοπάση ό σάλος, ξεσπαει μια 
μεγαλοπρεπέστατη τρικυμία χειροκροτημάτων, γιατί στο μεταξύ έμφανίστηκε στο 
μικρόφωνο ένας μεγάλος φίλος τής ’Αστυνομίας, πού ή φιλία του μάς τιμά, ένας 
διακεκριμένος καλλιτέχνης, τό άηδόνι τής Πατρίδος μας, ένας απο τους πιο γλυ
κούς τραγουδιστάς τής Εύρώπης, ό χαμογελαστός, ό εύγενέστατος, ό πνευματωδε- 
στατος Πιέρρο Λοβάττη πού άνανεώνει τό κέφι καί μαγεύει τούς ακροατές του, 
καταχειροκροτούμενος μ.έ τρελλό ενθουσιασμό. Μά οί φο^νές κάποτε σταμάτησαν. 
’Ακόμα καί οί αναπνοές. ’Όρθια στο μικρόφωνο μιά εύγενεστάτη κυρία, η Κυρία 
Ά β α τ α γ γ έ λ ο υ  πού άπαγγέλλει ποιήματα τής Κύπρου. Στιγμή μεγάλη και 
όμορφη αύτή, στιγμή αλησμόνητη. "Ολοι φέρνουμε στο νοΰ τήν σκλαβωμένη Κύπρο 
μας, τήν πιο ωραία αδελφή μας, πού τόσο λαχταρούμε νάτήν έχουμε στήν άγκαλια μας.

Στή συνέχεια ή ορχήστρα καλει όλους τούς καλούς προσκεκλημμένους μας 
ν’ άγκαλιάσουν τις ντάμες τους καί νά στροβιλιστούν σ’ ένα γλυκό χορό μεγάλης 
διάρκειας. ’Έξω πίκρες λοιπόν. ’Έξω βάσανα, προβλήματα καί στεναχώριες. Τό 
κέφι ξεχειλίζει...

Μά, πριν τελειώσω τήν περιγραφή μου, κάνω μιά άπαισιόδοξη άνακάλυψη.... 
Ό  χώρος μου δεν δέχεται άλλο νά τον παραβιάσω.,.Ξεχάστηκα.. Τό τράβηξα για 
καλά τό σκοινί άπόψε...Πρέπει νά διακόψω τήν περιγραφή μου...

Συγχωρέστε με, φίλοι μου. Άλλά.,.άνωτέρα βία.
Λυπάμαι πού σταματάω. Είχα πάρει φόρα. Βρισκόμουνα σέ αφόρμα» και 

είχα διάθεση νά συνεχίσου...νά γεμίσω πολλές ακόμα σελίδες...’Αλλά, δυστυχώς, 
όλα τά πράγματα στή ζο}ή έχουνε αρχή καί τέλος...Καί μ’ αύτές τις γραμμές μου 
λύω τήν συνεδρίαση...
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"Ας μέ συγχωρούν οί υψηλοί επισκέπτες μας πού δεν τούς άνέφερα ονομαστικά, 
αύτή τή φορά. Ά λλα μερικά στιγμιότυπα μονάχα περιέγραψα άπο την γιορτή τής 
Σχολής μου, πού έγινε την παραμονή των Θεοφανείων, μιά μέρα ολο θρύλους καί 
παραδόσεις...

** *
Λίγο πριν τά ξημερώματα...
Ό  Ούρανός δεν είναι πιά συννεφιασμένος... 'Η Νύχτα έγινε γλυκειά...
Μπροστά μου παντα το ανοιχτο γραμμα τού φίλου μου...καί στο τασάκι καμμιά 

τριανταριά άποτσίγαρα....
Ετσι, αναλαφρος, θαθελα ν απαντήσω μ’ αυτά τά απλά λόγια στον φίλο μου:

«Ναί! το γράμμα σου τό πήρα νύχτα...μιά στιγμή πού είχα γεμίσει μελα- 
» γχολία... Σ’ εύχαριστώ γιά τήν καλή σου συντροφιά...

« Την έκανα τήν σύγκριση πού μου ζήτησες. Τήν έκανα εμπράκτους περιγρά- 
» φοντας τή γιορτή μας όπως μοϋ ζήτησες...

« Συμφωνάω μ α ζ ί σου σ’ όλα...καί πιο πολύ ότι μ’ άλλαξε ό Μάγος Δάσκα- 
» λος μου...Διαπιστώνω παντού μιαν αλλαγή. ’Ακόμα καί στο γράψιμο. 'Η όρεξή 
» μου δεκαπλασιάστηκε... Ξαναβρήκα τον εαυτό μου...εκείνο τον παληό-παληό, 
» τον γνήσιο έαυτό μου πού αγαπούσες πολύ...

« Καί θά μείνω πάντα έτσι...Γ ιατί τή ζωή αύτή δεν τήν ανταλλάζω ούτε μ’ 
» όλα τά πλούτη τής Γης...

« Εχεις δικηο, καλέ μου "Αλκή. Τήν αντάμω σα  τή γαλάζια κοσμικότητα 
» μαζί με τη Δημιουργία...Βρήκα τή χαρά μου. Κι’ έγίνηκα ό υμνητής της κ ι’ ό 
)) χρονογράφος τής μόδας...Βρήκα ομορφιά παντού...

« Είναι πραγματικά Μεγάλος αύτος ό Άνθρωπος. Είναι ό δεύτερος πατέρας 
» μου. Δεν γκρεμίζει. Ποτέ του δεν γκρεμίζει. Μονάχα δημιουργεί. Θά τό φωνάζω 
» όσο ζώ. Δεν είναι κακό. Τό νοιώθω καθήκον μου. Ζώ ύποτεταγμένος έξ ολοκλήρου 
» στή θέλησή του...

«'Όσο γιά τήν περιγραφή τής γιορτής, έκανα ό,τι μπόρεσα...Καί γιά σένα.
» Καί γιά τούς ά.λλους πού τήν περίμεναν.

«Ή ταν μιά πρωτοχρονιάτικη γιορτή πρύ μέ πλημμύρισε εύτυχία...
«Γειά σου "Αλκή. Καί σ’ ευχαριστώ πολύ-πολύ, καί σένα καί τούς άλλους 

» γιά τά καλά σας λόγια».
Μέ ολόκληρη τήν άγάπη μου

ΕΝΑΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΑΣ 
(Σ. Κ. Π.)



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ

" Ή ν  άναγκασθής κινδυνεϋσαι, έροϋ τε - 
άνάναι μάλλον καλώς ή ζήν αίσχρώς,,

'Τπό κ. I. ΡΑΓΚΟΥ, Δοκ. Ύπαστυνόμου

« ’Από μια ατιμασμένη ζω ή, 
καλλίτερη ή λήθη τοϋ θανάτου» .

μετά την έν Χαιρωνεία μάχην κοιί την κατάρρευσι 
ύπέβαλεν έαυτόν εις εκούσιον έξ ασιτίας θάνατον

ν της πατρίδος του, των ’Αθηνών, 
μη θέλων νά έπιζήση μετά την 

ένδόξως, 
«σχρώς. 

ών

έμπνεύσεως καί δημιουργίας των ένδοξων και ιερών τής Ελλάδος αγωνων.
Αείποτε ό Ελληνικός λαός, ό περιούσιος ούτος τοϋ Θεού λαός, πένης >

μησε ν απουανη ηρωι
υπόδουλος μίαν αίσχράν καί ήτιμασμένην -(ωήν. Είναι ή μοίρα τοιαύτη των Ελ-

εριας
διατηρήσωσικληρονομιάς, την κληρονομιάν δε ταυτην πάντοτε εφροντισαν όπως 

άνέπαφον έκ τής οΐασδήποτε καί έξ οίουδήποτε εχθρού προσβολής.^
"Αν πάσαι at ίστορίαι δύνανται να σβεσθώσι ευκόλως, η ιστορία τςς Ελλη

νικής Φυλής θά μείνη αιωνίως, διότι είναι «μαρμαρωμενη» με τοιαυτην πνευμα
τικότητα, την οποίαν δεν δύνανται νά σβυσωσι οσοι αιώνες και αν παρελθωσι. Τούτο 
οφείλεται ωσαύτως εις τό γεγονός ότι περισσότερον άπό τούς βωμούς καί τάς εστίας 
ημών, άγωνιζόμεθα ΐνα ίτώσωμεν την μεγάλην πνευματικήν και ηθικην κληρονομιάν, 
ήν οΐ αθάνατοι ημών πρόγονοι κατέλιπον. Άπό τα βάθη τών αιωνων, απο τα οποία 
άρχεται ή ιστορία ήμών, άρχεται καί ό δρόμος προς την θυσίαν.^

’Εάν φύλλο μετρήσω μεν τήν άπό αρχαιότατων χρόνων ιστορίαν ημών, αναν- 
τιρρήτως θά ’ίδωμεν όποιαν σημασίαν είχε και εξακολουθεί να έχη ο υπέρ τής πα
τρίδος ένδοξος θάνατος καί όποιαν περιφρόνησιν ήσθάνοντο πάντοτε οί "Ελληνες 
έναντι εκείνων, οΐτινες εύρεθέντες προ τών δύσκολων και επικίνδυνων περιστάσεων, 
προύτίμησαν νά ζώσι αίσχρώς παρά νά άποθάνωσι τιμιως.

Εις την σύρραξιν τών διαφόρων ιδεωδών, άτινα κατα καιρούς διασταυρώνουν 
τά ξίφη των, ό Ελληνισμός, χάριν τής προσδοκίας ενός τίμιου θανάτου καί ούχι 
μιας καλής άλλ’ ήτιμασμένης ζωής, διατηρεί τήν ένστικτον προγονικήν του δυ-
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ν’ άνθέξη κάτω άπό την τυραννίαν καί τήν άτιμου ζωήν, τούτου δ’ ενεκεν έσαεί 
έξανίσταται, άγωνίζεται πίπτει ήρωϊκώς καί ένδόξως, ΐνα διά τής θυσίας του ταύτης 
δυνηθώσι νά ζήσωσι τιμίως καί έλευθέρως οί έπιζώντες. Ό  βαθύς τής τρισχιλιε
τούς ημών ιστορίας μελετητής ανευρίσκει τήν θέλησιν των Ελλήνων διά μίαν ζωήν 
τιμίαν, ως τήν κινητήριου καί θαυματουργόν δύναμιν δι’ έπιτέλεσιν έργων καί έν
πολέμω καί έν ειρήνη ; / ; , ,

’Αλλά είναι τη άληθεία προτιμώτερον ν’ άποθάνη τις ενδοξως, παρα να ζή 
αίσχρώς; Δυνάμεθα νά εΐπωμεν άπεριφράστως δτι το άξίωμα τούτο είναι τφ  δντι 
καί έν τώ καθ’ ημέραν βίω ημών έν γεγονός δπερ δέον νά τηρώμεν; Άναντιλέκτως 
καί άνευ' ούδενός ένδοιασμοΰ, έάν θέλωμεν νά είμεθα έν τή πραγματικότητι καί νά 
θεωρώμεν έαυτούς ώς δντα πεπολιτισμένα, δυνάμεθα νά βροντοφωνήσωμεν και να 
διακηρύξωμεν τοΐς πάσι δτι ού μόνον τό ώς άνω άξίωμα αποτελεί τώ δντι έκδήλωσιν 
έλευθέρου πνευματικώς άνθρώπου, άλλά έπάναγκες τυγχάνει όπως γίνη δόγμα εις 
τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας περιστάσεις. Πώς δύναται νά θεινρηθή ελεύθερος 
πνευματικός άνθρωπος, τό άτομον έκεΐνο δπερ άρέσκεται νά διαβιοΐ έν μια  ̂μεμο- 
λυσμένη ατμόσφαιρα αίσχράς καί άτιμου ζωής; Είναι δυνατόν νά συγκαταλέξωμεν 
τούτο μεταξύ των υγιών καί άνωτέρων πνευματικώς άνθρώπων; Πώς είναι δυνατόν 
νά ανέχεται τις νά κυλίηται έν τώ βορβόρω δπως χοίρος; Δύναται τις νά κάμνη 
σύγκρισιν τής τιμίας καί έναρέτου ζωής άπό τής άτιμου τοιαύτης; Δεν είναι τη 
άληθεία προτιμώτερος ό θάνατος παρά ή ζωή ύπό τοιαύτας συνθήκας; Ποιος δύ- 
ναται νά συγκρίνη τήν άθφαν καί κατάλευκον περιστεράν ήτις κτίζουσα τήν φωλεάν 
της υψηλά, πλέει’ εις πελάγη ευτυχίας, χαίρουσα τήν έλευθερίαν της; ’Ή  τήν καλλι
κέλαδου άηδόνα, μέ τήν ζωήν τού χοίρου: Ποιος άρέσκεται εις τό σκότος καί μισεί 
τό φώς; Ποιος προτιμά τήν νύκτα, τής ημέρας; Άναμφιβόλως μόνον άνθρωποι 
πνευματικώς ανάπηροι καί έγκληματίαι, άτομα τής κατωτάτης κοινωνικής στάθμης.

Άναμφισβητήτως λοιπόν άξίζει ν’ άποθάνη τις ένδόξως παρά νά ζη ζωήν 
αίσχράν καί κενήν περιεχομένου, ’Ιδού διατί ό ’Ισοκράτης είπεν έκεΐνο τό «ήν άνα-
-η/.ασθής..............»■ ’Ιδού" διατί οί "Ελληνες άνέκαθεν έπολέμησαν καί πολεμούν,
προτιμώντες τον θάνατον τον ένδοξον άπό τήν ζωήν τήν ταπεινήν. ’Ιδού διατί κατά 
τήν άρχαιότητα έθέσαμεν τά θεμέλια τού έλευθέρου διανοητικού ̂  καί πνευματικού 
βίου, κατά τον μεσαίωνα ύπήρξαμεν οί κύριοι άπόστολοι^καί πρόμαχοι του Θείου 
λόγου, κατά τούς νεωτέρους δέ χρόνους- έδοκιμάσθημεν μεν σκληρώς, άλλά διεσώ- 
θημεν. καί πρωτεύοντες συνεχώς εις τα ’Ολυμπία τής Ιστορίας εδιδαςαμεν rov 
κόσμον μέ τό παράδειγμα ημών, τινι τροπω οι υποδουλοι λαοί αποκτούν την ολου 
θερίαν των. Εις τήν μικράν αυτήν γωνίαν τής γής, ήτις άκούει εις το όνομα ̂  Ελλάς, 
έγεννήθη καί έγαλουχήθη τό πανέμορφου τής Ελληνικής Φυλής τ έ κ ν ο υ , Ε λ ε υ 
θερία καί χάριν αύτής τό ιερόν χώμα τής Ελληνικής γής ποτίζεται διαρκώς με πο ̂  
ταμούς αιμάτων. Οί "Ελληνες εις τάς πλέον δυσκόλους περιστάσεις, δτε ή βία καί 
τό έρεβος έκάλυπτον τον ορίζοντα καί δτε ή παγκόσμιος άτμοσφαίρα^ήτο τεταρα- 
γμένη άπό τάς ύλιστικάς καί κατακτητικάς διαθέσεις των εχθρών τού δίκαιου και 
τής ήθικής, πάντοτε άντέταξαν τά στήθη των καί προύτίμησαν νά ζήσωσι «καλλί
τερα μιας ώρας έλεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή»· ^

Οί προαιώνιοι τής Ελλάδος έχθροι, οι άνθρωποι της βίας και του μίσους 
άνέκαθεν έπεζήτησαν νά καταπνίξωσι "τό Ελληνικόν στοιχείου, νά διαγράψωσι τού 
χάρτου τής γεωγραφίας τήν μικράν Ελλάδα, νά κρημνίσωσι καί πυρπολησωσι δ,τι 
πολιτισμός τριάκοτα αιώνων είχε δημιουργήσει. ’Αλλά δλοι αύτοι οί παλαι ποτέ 
έχθροι καί όσοι έν τώ μέλλοντι ήθελον τοΰτ’ αύτό πράξει, φαίνεται δτι αγνοούν την 
ιστορίαν καί δέν γνο^ρίζουν είμή μόνον νά πιστεύωσι, δτι είναι δυνατόν ή υλη καί ή 
βία νά καθυποτάξωσι τό πνεύμα καί τήν έλευθερίαν. Λησμονούν δτι έν τή^χωρα 
ημών, έποχήν τινα, έλατρεύετο ή ’Αθήνα, ή Θεά τής Σοφίας^ ή φυτεύσασα τήν ελαίαν 
άλλά καί τό δόρυ πάλλουσα. 'Υπάρχουν έν παντί λαώ στοιχεία Εθνικής παραδόσεως,
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άτινα δοκιμασθέντα διά μέσου των αιώνων, διετήρησαν τον χαρακτήρα αυτού καί 
έγένοντο ούτιος είπείν μόνιμα εθνικά γνωρίσματα. Έν τή Έλλάδι έχαλκεύθησαν τό 
πρώτον τά αιώνια ιδανικά του άνθρωπίνου γένους, τούτου δ’ ένεκεν αύτός ουτος ό 
Κικέρων άνεφώνησεν «ούδέν ανθρωπινότερου καί ίερώτερον τής Ελλάδος».

Τί ήτο άρά γε εκείνο όπερ ήνάγκασε τον Λεωνίδα να εΐπη τό πολυθρύλητου 
«μολών λαβέ» ή τον ’Αθανάσιον Διάκον «ούτε μιά χούφτα από τό χώμα μας δεν 
δίνουμε καί ούτε μιά σταλαγματιά άπ’ τά νερά μας»;

Τί ήτο έκεΐνο δπερ έδημιούργησε την ηρωικήν του Μεσολογγίου εξοδον, την 
καταστροφήν τών Ψαρών καί τόσα άλλα ιστορικά γεγονότα τής αιώνιας ιστορίας 
ήμών; Διατί ό Μιλτιάδης έν Μαραθώνι ήγωνίσθη ήρωΐκώς καί κατετρόπωσε τούς 
ΠέρσαςήΠοΰ οφείλεται ή έν Σαλαμίνι Ναυμαχία; ’Αλλά καί πού οφείλονται τά μεγα
λόπνοα κατορθώματα τής δράκος τών Ελλήνων κατά την τιτανομαχίαν του 1940; 
Πώς έδημιουργήθη ή Πίνδος,τό Πόγραδετς, τό Μοράβα καί τό Ίβάν,τό Ρίμινι καί 
τό Έ λ—Έλαμέϊν; Που οφείλονται τά νέα κατορθώματα του Ελληνισμού κατά τον 
άγώνα τού 1948 ;Ό  Γράμμος καί ή Κόνιτσα, ή Μουργκάνα καί τό Βίτσι θά μείνωσι 
εις τήν ιστορίαν τής πατρίδος ήμών ώς φωτεινοί άστέρες καί φωτεινά μετέωρα 
τών αγώνων τής Ελλάδος διά μίαν ζωήν τιμίαν καί έλευθέραν παρά μίαν ζωήν 
αισχράν καί άτιμον κάτω από τήν τυραννίαν του αιμοδιψούς θηρίου, τού τέρατος 
τού κομμουνισμού.

Πάντα τ ’ άνωτέρω δεν είναι άσήμαντα ιστορικά γεγονότα. Είναι ιστορικοί 
σταθμοί, ορόσημα τής Παγκοσμίου ιστορίας, άτινα τών έτών παρερχομένων θά σελα- 
γίζωσι ώς φωτεινοί ήλιοι εις τό Παγκόσμιον στερέωμα καί θά διαλαλώσι εις δλον τον 
έλεύθερον κόσμον ότι είναι προτιμώτερον νά άποθάνη τις τιμίως, παρά νά ζή αίσχρώς. 
Τό «ήν άναγκασθής κινδυνεΰσαι...» στερρώς συνδεδεμένον μέ τήν αγάπην τών Ε λ
λήνων προς τήν ’Ελευθερίαν καί τό Φώς, άπετέλεσεν ανέκαθεν τό όρμητήριον τών 
πλέον νικηφόρων καί ένδοξων αγώνων.

’Αείποτε ή Ελλάς μεταβάλλεται εις στρατόπεδον μέγα δπερ συσπειρούμενον 
περί τό ιερόν τής ’Ελευθερίας λάβαρον, ζητεί ή νά μείνη έλεύθερον ή ν’ άποθάνη. 
Εις τήν Ελλάδα, τήν χώραν αυτήν τού τετιμημένου θανάτου, βαρύς ύπό τής Θείας 
Προνοίας άνετέθη προορισμός, ίνα ύψώνηται πάντοτε’ ως άσπίς καί ξίφος ύπέρ τής 
άληθείας καί τής Δικαιοσύνης.

Τά σύγχρονα κατορθώματα τής Ελλάδος, βροντοφωνοΰν εις ολόκληρον τον 
κόσμον δτι τό ήθος τών Θερμοπυλών ού μόνον δεν ήμαυρώθη, αλλά άντιθέτως κατέ
στη πλέον ζωηρόν, κατευθΰνον καί σήμερον άνταξίως τούς έπιγενεστέρους. Άναν- 
τιρρήτως καί χωρίς νά θεωρηθώμεν ώς υπεροπτικοί, δυνάμεθα νά είπωμεν, οτι ό 
ογκόλιθος τής Παγκοσμίου 'Ιστορίας θά έστερεΐτο νοήματος καί ύποστάσεως, έάν 
άφηρείτο άπό αυτήν ό άγων τού Ελληνισμού διά τήν ’Ελευθερίαν, θεμέλια ήγουν 
άτινα τον στηρίζουν, τον δημιουργούν τον ερμηνεύουν. Χωρίς τούς αγώνας τής Ε λ
ληνικής Φυλής θά παρουσιάζετο ώς άνεδαφικόν μετέωρον.

Πηγή δμως καί όρμητήριον τών ιερών τής Ελληνικής φυλής άγώνων ύπήρξεν 
η πιστις και η θέλησις τών Ελλήνων νά ζώσι μίαν ζωήν έλευθέραν καί τιμίαν παρά 
νά ζοίσι ώς ζωντανοί—νεκροί μίαν άτιμασμένην ζωήν.

Άκουσωμεν καί ήμείς τήν τού Ίσοκράτους φωνήν, διδαχθώμεν έκ τών ήρωΐ- 
κών τών προγονών ήμών έπιτευγμάτων, πορευθώμεν τήν οδόν τού ένδοξου καί τίμιου 
θανατου, φανώμεν γνήσιοι απόγονοι ένδοξων προγόνων καί έχοντες πάντοτε έν νώ τό 
«ήν άναγκασθής κ ινδυνεΰσαι, έροΰ τεθναναι μάλλον καλώς ή ζήν αίσχρώς», 
άς υπερασπισθώμεν τήν πατρώαν ήμών γήν κατά παντός ταύτην έπιβουλευομένου. 
Τούτο είναι στοιχειώδης ύποχρέωαις προς τάς ίεράς τών προγόνων ήμών "θυσίας 
και καθήκον έπιβεβλημ,ένον ύπό τής ιστορίας ήμών.

«Ά πό μιά ατιμασμένη ζω ή, καλλίτερη ή λήθη τοϋ θανάτου» .



ΕΠ ΕΞΗ ΓΉ Μ Α ΤΙΚ Α Ι Δ ΙΑ ΤΑ ΓΑ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

X. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυν . Πόλεων ΰττ’ άριθ . 9007Φ126/1 από 27-7-1954, «Περί 
διοικητικών Ανακρίσεων». (Κανονισμός 19).

Προς
Την ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνώνi

Εϊς άπάντησιν της ύπ’ άριθ. 118945 Φ 63/19 έ.έ. ύμετέρας άναφοράς άνακοινοϋμεν ύμΐν 
δτι άνεξαρτήτως της διατάξέως τοϋ άρθρου 51 έ8. 3 παραγρ. 3 τοϋ Α.Ν. 1854/51 «περί αρμο- 
διότητος της Τριμελούς 'Υγειονομικής ’Επιτροπής νά γνωματεύη κατά τήν άνεξέλεγκτον επι
στημονικήν αύτής κρίσιν διά πλήρους και έπαρκώς ήτιολογημένης γνωματεύσεώς της περί τοϋ 
είδους καί των συνεπειών τοϋ παθήματος, εάν τοϋτο προήλθε προδήλως καί άναμφισβητήτως έξ 
αιτίας τής υπηρεσίας του ή μή κλπ.» κατά τήν παρ. 2 έδαφ. 3 τοϋ αύτοΰ ώς άνω άρθρου 
καί Νόμου «ό ένεργών τάς Ανακρίσεις ’Αξιωματικός, δύναται νά καλή προς έξέτασιν πάντα δυ“ 
νάμενον νά γνωρίζη τάς περιστάσεις ύφ’ ας επαθεν ό στρατιωτικός καί νά ζητή πάσαν άναγκαίαν 
π ρ ο ς  μ ό ρ φ ω σ ι ν  γ μ ώ μ η ς  πληροφορίαν, διατυπώνει δέ λεπτομερώς έν εκθέσει, ήτιο- 
λογημένον πόρισμα κλπ.».

Κατά ταϋτα έξακολουθεϊ ίσχύουσα ή ύπ’ άριθ. 3527 Φ 126/2 άπό30-3-1939 Διαταγή ήμών, 
ήτις έκδοθεϊσα κατόπιν τοϋ άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 1635/1939 έτροποποίησε τό άρθρον 4 έδαφ. 
ΙΥ παραγρ. 2 τοϋ ύπ’ άριθ. 19 Κανονισμού «περί διοικητικών Ανακρίσεων» Απαιτούσα όπως ό 
ένεργών άνάκρισιν περί αιτίων παθήσεως δέον ν’ άναφέρη έν τώ πορίσματι ρητώς τήν γνώμην 
αύτοΰ περί τής σχέσεως τής παθήσεως προς τήν ύπηρεσίαν, ήτοι άν ή πάθησις προήλθεν προδήλως 
καί άναμφισβητήτως έξ αιτίας τής ύπηρεσίας του ή μή.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΑΓΓ. Μ. ΕΒΕΡΤ

II. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τ υ ν . Πόλεων ύπ’ άριθ. 15441Φ27/1 άπό 6-10-1955 , «Περί 
όπλοφορίας, χρήσεως δπλων καί ράβδων ύπό τών Αστυνομικών υπαλλήλων». (Κα

νονισμός 36).

Πρός
Άπάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας

Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω τήν ύπ’ άριθ. 9850/32/2 άπό 30-9-1955 Διαταγήν 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών καί παρακαλοϋμεν διά τήν πιστήν εφαρμογήν τών έν αύτή διαλαμβανομένων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άθήναι τή 30-9-1955

Άριθ. Πρωτ. 9850/32/2

Πρός
Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων

’Αναφορά σας ύπ’ άριθ. 13835/27/1 άπό 21-9-1955 
Θέμα : « Περί παραδόσεως τών ύπηρεσιακών περιστρόφων ύπό τών έπ’ άδεια Απερχομένων κα

τωτέρων Αστυνομικών ύπαλλήλων».
Εις άπάντησιν τής ώς άνω άναφορας σας γνωρίζομεν ότι συμφωνοϋντες πρός τάς άπόψεις
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υμών έγκρίνομεν, όπως οί απερχόμενοι εις άδειαν Άρχιφύλακες, ‘Υπαρχιφύλακες καί αστυφύλακες, 
παραδίδωσιν εις τον οίκεΐον άξ/κόν καί το υπηρεσιακόν αυτών περίστροφον, συμφώνους τώ άρθρω 
188ω παρ. T ill έδ. 2 τοϋ Κ.Α.Σ.

Ή  έπί τοϋ αύτοΰ (αντικειμένου ΰπ’ άριθ. 116777Φ41/13 άπό 17-1-1949 διαταγή ημών 
καταργεϊται. ΙΙαρακαλοϋμεν δθεν διά τά καθ’ υμάς.

'Ο 'Υφυπουργός
Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

III. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυν . Πόλεων ύπ’ άριθ. 17091Φ2/2 άπό 2-11-1955, «Περί 
προσαγορεύσεως καί χαιρετισμού» . (Κανονισμός 45).

Προς
Τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις

Έν συνεχεία της ύπ’ άριθ. 15721Φ2/2 άπό 6-10-1955 διαταγής, περί τών εντός τών 'Ιερών 
Ναών έκτελούντων υπηρεσίαν άστυνομικών, κοινοποιοϋμεν κατωτέρω τό ύπ’ άριθ. 1232/456/
13-10-1955 έγγραφον τού Στρατιωτικού Οίκου τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως έπί τοϋ αύτοΰ άντικει- 
μένου, προς γνώσιν καί περαιτέρω κοινοποίησιν.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ’Εν ’Αθήνας τή 13-10-1955
Άρ. ΙΊρωτ. 1232/456

Προς
Τό 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών 

Γ.Ε.ΕΘ.Α /Β.Μ.Η.Ο.Σ.Ε.Π.Σ.Ε.Α.
'Υψηλή Βασιλική Επιταγή
Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν ότι ή Α.Μ. ό Βασιλεύς έξέφρασε τήν έπιθυμίαν 

δπως μη φέρηται οίονδήποτε κάλυμμ,α έπί τής κεφαλής "(Πηλίκων, κράνος κλπ.) έν τώ έσω- 
τερικώ τών 'Ιερών Ναών παρ’ ούδενός έν στολή εύρισκομένου Στρατιωτικού, ’Αστυνομικού, Πυ
ροσβέστου καί Προσκόπου, έστω καί άν έκτελή ύπηρεσίαν έν τώ Ναώ (ώς Τελετάρχαι, Βοηθοί 
Τελετάρχου, έπί τής τάξεως φρουροί κλπ.).

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΑΓΟΡΟΣ Γ.
Α/Σ.Ο.Α.Μ.

ΙΥ . Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυν . Πόλεων ΰπ’ άριθ. 4285/94/1 άπό 11-1-1956, «Περί 
προσαγορεύσεως καί χαιρετισμού». (Κανονισμός 45).

{Τρός
Άπάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας

Κοινοποιοϋμεν προσηρτημένως, έν άντιγράφω τό ύπ’ άριθ. 809 άπό 21-12-1955 έγγρα
φον τοϋ Μεγάλου Βασιλικού Αύλαρχείου, περί τοϋ τρόπου άπονομής χαιρετισμοΰ προς τά μέλη 
τής Βασιλικής Οικογένειας καί παρακαλοΰμεν δπως τό περιεχόμενον τούτου άνακοινωθή εις 
άπαντας τούς ύφ’ ύμάς κ.κ. Άξ/κούς, εις τρόπον ώστε νά μή έπαναληφθή ή έν τώ έγγράφω 
άναφερομένη άνομοιομορφία εις τήν άπονομήν τοϋ χαιρετισμού.
ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΑΥΑΑΡΧΕΙΟΝ ’Ανάκτορα τή 21η Δεκεμβρίου 1955

Άρ. Πρωτ. 809

Πρός
Τό Άρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων

Κύριε Αρχηγέ,
"Επειδή κατά τό παρελθόν παρετηρήθη ποιά τις άνομοιομορφία εις τήν άπονόμήν τοϋ 

χαιρετισμού πρός τά Μέλη τής Βασιλικής Οικογένειας—πιθανώς—διότι οί έν ισχύει Κανονισμοί 
δεν διαλαμβάνουσιν έν λεπτομέρεια τό άντικείμενον τούτο, 'Υψηλή ’Επιταγή, έχω τήν τιμήν νά 
παρακαλέσω δπως καθορισθώσι τά κάτωθι :
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Έφ’ όσον ή Λ.Μ. ή Βασίλισσα ώς καί αΐ Α.Α.Β.Β.Τ.Τ. αί Πριγκίπισσαι προτείνωσι τήν 
χεϊρά Των προς χειραψίαν, ταύτην θά άκολουθή χειροφίλημα.

Οί ’Αξιωματικοί—ΕΝ ΑΝΟΙΚΤΩ ΧΩΡΩ—δέν Οά αποκαλύπτονται ένώ θά χειροφιλώσι 
τήν Α. Μ. τήν Βασίλισσαν καί τάς Α.Α.Β.Β.Τ.Τ. τάς Πριγκιπίσσας.

Οί ’Αξιωματικοί—ΕΝ ΚΛΕΙΣΤΩ ΧΩΡΩ—ένθα δέν επιτρέπεται νά έχωσι τήν κεφαλήν 
κεκαλυμμένην, θά χειροφιλώσιν ασκεπείς.

ΑΪ Πριγκίπισσαι δικαιούμενα! του χαιρετισμού τούτου είναι ή Α.Β.Τ. ή ΓΙριγκίπισσα Σοφία 
ώς καί άπασαι αί Πριγκίπισσαι τού Βασιλικού Οΐκου τής Ελλάδος.

Οί ’Αξιωματικοί ούδέποτε προτείνωσι τήν χεϊρά των προς χαιρετισμόν άλλα άναμένωσι 
τοιαύτην έκδήλωσιν έκ μέρους των Μελών τής Βασιλικής Οικογένειας.

Δέν νομίζομεν άσκοπον όπως έπί τών άνωτέρω λάβωσι χώραν καί σχετικαί διδασκαλίας 
ίδια εις τάς παραγωγικάς Σχολάς ’Αξιωματικών.

Μετά τιμής 
ΔΗΜ. ΛΕΒΙΔΗΣ

: Μέγας Αύλάρχης

Υ. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυν . Πόλεων ύπ’ άριθ. 891Φ134/5 από 20-1-56, «Περί 
τελούντων μνηστείαν ή γάμον άνευ άδείας κατωτέρων αστυνομικών υπαλλήλων».

((Κανονισμός 3).
Πρός

Άπάσας τάς Άστυνομικάς 'Τπηρεσίας

Δι’ επανειλημμένων μέχρι τούδε διαταγών έχει τονισθή, ότι ή τέλεσις γάμου άνευ άδείας 
ήμών ύπά τών κατωτέρων άστυν. ύπαλλήλων, κατά παράβασιν τής κειμένης νομοθεσίας, ήτο1- 
χωρίς νά έχωσι συμπληρώσει 5ετή υπηρεσίαν έν τώ Σώματι ώς τακτικοί άστυνομικοί καί τό 
29ον έτος τής ηλικίας των, άποτελεϊ βαρύ παράπτωμα, τό όποιον συμφώνως πρός τό άρθρον 21 
τού Ν. Δ. 2458/53 έπισύρει τήν παραπομπήν εις τό Πειθαρχικόν -Συμβούλων μέ πρότασιν επι
βολής τής ποινής τής οριστικής άπολύσεως έκ τού Σιόματος.

Παρακαλοΰμεν όπως έπαναληφθή τούτο εις έπανειλημμένας συγκεντρώσεις τών κατω
τέρων άστυνομικών ύπαλλήλων, διότι δέν εϊμεθα διατεθειμένοι νά άντιμετωπίσωμεν επιεικώς 
τήν σοβαράν ταύτην παράβασιν νέων ιδίως άστυφυλάκων, τινές τών οποίων συνέρχονται εις γάμον 
εύθύς ώς καταταγώσιν είς.τό Άστυν. Σώμα, άδιαφοροΰντες παντελώς διά τ ’ άποτελέσματα καί 
τάς συνέπειας τής τοιαύτης άστοχου ένεργείας των, ώς καί τάς έπακολούθους κυρώσεις.

Τό οτι ό Νομοθέτης καθώρισεν ώρισμένον χρόνον υπηρεσίας έν τώ Σώματι καί ήλικίαν, 
προκειμένου νά έπιτραπή ή σύναψις γάμου ύπό άστυνομικοΰ, οφείλεται εις τό ότι ήθέλησε νά 
προάσπιση, κατά πρώτον λόγον τον υπάλληλον, εις τρόπον ώστε ν’ άποκτήση τήν άπαιτουμένην 
πείραν είς τήν ζωήν καί νά δύναται ν’ άναμετρήση τάς βαρείας εύθύνας, άς συνεπάγεται ή δη
μιουργία οικογένειας.

Κατά δεύτερον δέ καί ίσως κυριώτερον λόγον, ήθέλησε νά διασφάλιση τήν 'Τπηρεσίαν. Οί 
νέοι άστ/κες έδει νά άφοσιώνωνται άπερίσπαστοι μετά προσηλώσεως, ζήλου καί αύταπαρνήσεως 
είς τά νέα καθήκοντά των καί ούχί, άπό τών πρώτων βημάτων είς τό νέον ,έπάγγελμά των, νά 
έπωμίζωνται δλας τάς εύθύνας καί τά βάρη τής δημιουργίας οικογένειας, βάσει τής πρώτης 
τυχόν παροδικής συμπάθειας.

Έκ τής τοιαύτης παραλείψεως παριστάμεθα μάρτυρες καθημερινώς είς τά συντόμως έπερ- 
χόμενα οίκτρά έπακόλουθα τής τοιαύτης έπιπολαιότητός των, έκ τών όποιων πρώτον είναι ή δη
μιουργία χρεών, αί αιτήσεις παροχής εύκολιών καί συνεπακολουθοΰν τά παραπτώματα, άναγό- 
μενα είς άπουσίας, βραδεϊαν προσέλευσιν, μέ φυσικήν συνέπειαν τήν μείωσιν τού υπηρεσιακού 
ζήλου καί ένδιαφέροντος πρός τήν υπηρεσίαν καί γενικώς τήν πλημμελή έκτέλεσιν τών καθη
κόντων των.
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Αί οίκογενειακαί εύθΰναι, τα βάρη καί αί οικονομικά! συνέπειαι άκολουθοϋσι ταχέιος τόν 
υπάλληλον εις τόν δύσκολον δρόμον της ζωής, τόν όποιον μόνος έδημιούργησε, διότι έν γνώσει 
των συνεπειών ήδιαφόρησε πρός τάς συστάσεις καί νουθεσίας τής ύπηρεσίας του καί ουτω περιε- 
πλέχθη εις τόν ίλιγγον των βιωτικών συνθηκών.

Ή  ‘Υπηρεσία προσπαθεί νά διευκολύνη τούς ύπαλλήλους της, έν τω μέτρω των δυνατοτήτων 
της καί νά τοΐς παρέχη πάσαν ήθικήν ύποστήριξιν καί συμπαράστασιν.

Διά τούς συνάπτοντας όμως προώρως γάμον έπειδή έκ τών προτέρων είναι γνωσταί, ώς 
προείπομεν, αί συνέπειαι εις βάρος καί τής 'Τπηρεσίας καί τής άτομικής ζωής τοϋ υπαλλήλου 
καί έπειδή έπιθυμοϋμεν νά προστατεύσωμεν τήν άξιοπρέπειαν τοϋ Άστυν. Σώματος άπό τούς πει
ρασμούς πού δημιουργούν αί οίκονομικαί δυσχέρειαι, θά προτείνωμεν πάντοτε τήν άπόλυσιν τοϋ 
παραβάτου τούτου, συγχρόνως δέ θά έφαρμόζηται τό μέτρον τής μεταθέσεως εις έτέρας Άστυν. 
Δ/νσεις καί ή στέρησις τής οίκοι διαμονής.

Αί Άστυν. Δ/νσεις, 'Υπηρεσίαι καί ή Άστυν.Σχολή νά μεριμνήσωσιν, όπως εις έπανειλημ- 
μένας συγκεντρώσεις λάβωσι γνώσιν τής παρούσης πάντες οί κατώτεροι άστυνομικοί υπάλληλοι 
καί νά συμμορφωθώσι πρός αύτήν, διατάσσοντες άμα τήν αύστηράν καί εντατικήν παρακολούθησιν 
τών νέων άστ/κων εις πάσας αυτών τάς έκδηλώσεις, τόσον εις τήν ακριβή έκτέλεσιν τών καθηκόν
των των, όσον καί εις τάς κοινωνικάς καί άτομικάς αύτών σχέσεις, διότι δεν είναι έπιτετραμμε- 
νον ή Διοίκησις νά άγνοή τόν ιδιωτικόν βίον τών υπαλλήλων της, έφ’ όσον έχει οπωσδήποτε 
ύποχρέωσιν νά παρακολουθή καί καθοδηγή τούτους.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΙΥ . Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυ ν . Πόλεων ύπ’ άριθ. 1013Φ181/1 άπό 24-1-56, 
«Περί παραιτήσεων άστυνομικών ύπαλλήλων». (Κανονισμός 41).

Πρός
Άπάσας τάς Άστυνομικάς ‘Υπηρεσίας

Έπειδή τόσον έκ τής κειμένης νομοθεσίας, όσον καί τών Κανονισμών τοϋ Άστυν. Σώματος 
αί ύποβαλλόμεναι αιτήσεις τών άστυν. ύπαλλήλων περί παραιτήσεώς των δέν άναγράφουσιν εν 
αύταϊς τόν λόγον, δι’ δν ό άστυν. υπάλληλος παραιτεΐται καί πρός τόν σκοπόν, ΐνα ή υπηρεσία 
είναι εις θέσιν καί κρατή στατιστικάς τών αιτιών τούτων, βάσει τών όποιων θά δυνηθή νά ρυθμίση 
ώρισμένα θέματα σχέσιν έχοντα μέ τό αΐτιολογικόν τών παραιτήσεων, παρακαλοϋμεν όπως του 
λοιπού διατάξητε ΐνα αί ίεραρχικώς ύποβαλλόμεναι ύμϊν παραιτήσεις παρά τών κ.κ. Διοικητών 
Άστυν. Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών, άναγράφωσι τόν λόγον ού ένεκεν ό υπάλληλος των ήτήσατο 
τήν —αραίτησιν (λόγοι οικογενειακοί καί τίνες, έξεύρεσις έργασίας, καί ποιας, άναχωρήσεις εις 
τό έξωτερικόν καί αιτία κλπ.) ώς καί έάν πρέπει νά γίνη άμέσως άποδεκτή.

Αί Άστυν. Δ/νσεις καί 'Υπηρεσίαι αίτινες θά ύποβάλωσιν ήμΐν τελικώς τήν παραίτςσιν θά 
άναγράφωσι βάσει τών άνωτέρω στοιχείων τόν λόγον, ώς καί άν ή παραίτησις δέον νά γίνη άμεσως 
άποδεκτή ή μετά τρίμηνον, ώς καί αν ΰφίσταται έκκρεμές παράπτωμα.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΝΙΚ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  &  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β. Δ. έγένετο αποδεκτή ή υπό του ’Αστυνομικού Δ /ντοΰ κ. Πολιτο- 
πούλου Σπυρ. ύποβληθεΐσα ποφαίτησις έκ του ’Αστυνομικού Σώματος.

—ΙΙαρητήθησαν. του ’Αστυνομικού Σώματος, 6 'Υπαρχιφύλαξ Κατσαρός 
Ά λ . καί οί άστυφύλακες Χανδρινός Γ., Σταυρέας Π., Μακρανδρέας Κ., Στράτος 
Σπ., Καψόπουλος I., Λύκος Ά ρ., Μπέλλος Γ., Βάπτισμας I., Σέγκος Κ., Πανταζής 
Στ., Δρακόπουλος Λέων., Γαλανόπουλος Χρ., Καραγιάννης Δ., Ήλιου Εύάγγ. καί 
Κανελλόπουλος Θεόδωρος.

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστυφύλακες Τσατσαλίδης Δ. καί 
Παπακωνσταντίνου Πέτρος, διά λόγους δέ υγείας, ό ά.στυφύλαξ Φιλιππακόπουλος Κ.

*
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

—Διά Β.Δ. προήχθησαν κατ’ άρχαιότητα έκ των έν ΐσχύϊ πινάκων προακτέων 
έτους 1955, οί 'Υγειονομικοί Άξ/κοί ’Αστυνομικοί Δ/νταί Β' τάξεως κ.κ. Χανιώ- 
της Νικ. καί Ινάρκας Ά λ . εις τον βαθμόν του ’Αστυνομικού Δ /ντού Α' τάξεως, προς 
πλήρωσιν ύφισταμένιυν κενών οργανικών θέσειυν.

—’Επίσης, προήχθησαν έκ τών έν ΐσχύϊ πινάκων έτους 1955, προς πλήρωσιν 
υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, οί κάτωθι ’Αξιωματικοί:

α) ’Αστυνόμοι Β' εις τον βαθμόν τού ’Αστυνόμου Α' τάξεως: 1) Κατ’ έκλο- 
γήν, Παρίσης Λέων., κατ’ άρχαιότητα, Χατζηλάου Κωνσταντίνος.

β) 'Υγειονομικοί Άξ/κοί Αστυνόμοι Β' τάξεως εις τον βαθμόν τού Α στυ
νόμου A ': 1) Κατ’ έκλογήν, κ. Πάγκος Νικ., κατ’ άρχαιότητα, κ . ’Ολύμπιος Ά λκ.

γ ) 'Υπαστυνόμοι Α' τάξεως εις τον βαθμόν τού Αστυνόμου Β' τάξεως: 
1) Κατ’ έκλογήν, κ. Φράγκος Βασ. καί κ. Παναγάκος Θεοδ. κατ’ άρχαιότητα, κ. κ. 
Τσόκανος Φώτ. καί Πολιτάκης ’Ιωάννης.

δ) Άρχιφύλακες εις τον βαθμόν τού Άνθυπαστυνόμου-τ 1) Κατ’ έκλογήν, 
Καλονάρος Π., Μπούμπουκας Νικ., Χατζηγιάννης Ά σ ., Παπαΐωάννου Παναγ., 
Γούλας Εύάγγ. καί Κατάκαλος Πέτρ., 2) Κατ’ άρχαιότητα, Μιχαλόλιας Παναγ., 
Γεωργίου Ά λέξ., Λέλας Παν. καί Μαυρουδέας Κωνσταντίνος.

—ΔΓ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τού Άστυν. Σοόματος προήχθη εις τον βα
θμόν τού Άρχ/κος, ό έν Μ. Δ. 'Υπαρχιφύλαξ Φραγάκης Έμμ. άναδρομικώς άπό 
16-9-54 δεδομένου ότι νεώτερός του 'Υπαρχιφύλαξ προήχθη εις τον βαθμόν τούτον.

ΑΜΟΙΒΑΙ
—ΔΓ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τού Άστυν. Σώματος άπενεμήθη έπαινος 

εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Άθανασόπουλ.ον Νικ., διότι διατεθείς υπό τή ς ’Αστυνο
μικής Δ /νσεως Πειραιώς ώς διαχειριστής τής έν Αΐγίνη Παιδικής Κατασκηνώσεως 
κατά τήν θερινήν περίοδον τού 1955, εις τήν οποίαν παρεθέρισαν καί 152 τέκνα 
αστυνομικών, εΐργάσθη μετά ζήλου, προθυμίας καί ένεργητικότητος κατορθώσας 
νά άξιοποιήση εις μέγιστον βαθμόν τάς παροχάς τού 'Υπουργείου Κοινωνικής Πρό
νοιας καί τού ΟΚΦΑ Πειραιώς, έπ’ ώφελεία τών μικρών κατασκηνωτών, συντελέ- 
σας ούτω τά μέγιστα εις τήν έπιτυχίαν τού όλου έργου τής κατασκηνώσεως μέ άπο- 
τέλεσμα τήν δημιουργίαν εύμενών σχολίων καί κρίσεων υπέρ αύτοΰ.

—'Ομοίως δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού έξεφράσθη εύαρέσκεια
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προς τον ’Αστυνομικόν Δ /ντήν Πατρών και τους υπ αυτόν Ας /κους και κατωτε 
ρους άστ /κούς διά την συμβολήν των εις την έπιτυχίαν τοϋ εράνου τής 16-12-55 
διά τα μάλλινα των γενναίων φρουρών τής Πατρίδος.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού του ’Αστυνομικού Σώματος απενεμηθη 
έπαινος εις τον άστ/κα Γκλάβαν Μιχαήλ, διότι υπηρετών εις την Δ/νσιν Τουρι
στικής ’Αστυνομίας άπό 13-8-45 διακρίνεται μεταξύ τών συναδέλφων του διά τό 
ήθος, τον χαρακτήρα, την τιμιότητα, την σεμνότητα, τήν προσήνειαν των τρόπων 
καί γενικώτερον τήν πολιτισμένην και ευσυνείδητου εκτελεσιν τών καθηκόντων του.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθη υλική άμοιβή 
εις τούς κάτωθι άστ /κούς τής Δ /νσεως Πειραιώς, Αρχ/κας Αγγελοπουλον Σ. και 
Δελακούραν Χρ., άστ/κας Γιαννακουδάκην Έμμ., Πηνιώτην Γ., Συρίγον Στ., 
Δημουλέαν I., Λαζάρου Λ., Ινύρκον Αρ., ΓΙλιοπουλον Αθ., Α ρ ν α ο υ τα κ ς ν Ευ., 
Παναγιωτόπουλον Παν., ’Αγγελοπουλον Βασ., Δελημάρην Στ., Νιαράκην Βασ., 
Γεωργόπουλον Διον., Παναγόπουλον Ν., Θεοδωρόπουλον ΆΘ., Τσιρωνην Λ., 
Βλαχόπουλον Νικ., Πεταλήν Βασ., Καπερωνην Γ., Μηλιωνην Β., Στα/)ν ^Αρ., 
Άλεξέαν Παρ., Τσαλκάνην Σπ., Ρέτσαν Ά ν ., Ήλιόπουλον Ή λ ., Μπαντούνην ’Αν., 
Κακλαμάνον Ί ., Κολεύρην Κ., Κοκκινάκην Ζαχ., Καλογερόπουλον Δημ., Κυριάκου 
Παν., Λαϊνάν Σπ., Καλαμαράν Βασ., Νιαράκην ’Αν., Μαυροδήμον Κων., Κουρακην 
Ί ., Δαμηλαν Βασ., Βαγγελάτον Ν., Άργυρέαν Χρ., Βλαζάκην Δ., Κουρήν Βασ., 
Γιαννακόν Ά ντ., Πανούτσον Χρ., Λερούνην Ί ., Ραγκαβάν Γ., Τριγωνοπουλον Ν., 
Κοντόν Δ., Κούκον Ά ν ., Παττακόν Ίάκ., Άγοράκην Βασ., Κασσιανον Διον.,Διο- 
κάρην Σταμ., Μπούζαν Φ., Μυγδάλην Χρ., Τσόπαλην Χρ., Άδικημενάκην ^Νικ., 
Βούλγαρην Θ., Δερουκάκην Ά λ ., Ζάγουραν Κ., Κοκκοναν I., Λανδρακην Αντ., 
Λικομυάλην Λέων., καί ΧρηστίδΥ ν̂ Χριστοφ., διότι ούτοι κατα τας επισυμβασας 
πλημμύρας εις τήν περιοχήν τής πόλεως Πειραιώς, επεδειξαντο αυτοθ.υσιαν και 
προσήλωσιν εις τό καθήκον καί συνετέλεσαν εις τήν διάσωσιν προσώπων και πραγ
μάτων εις τάς πληγείσας περιοχάς, έτι δέ έξέθεσαν πολλάκις τήν ζωήν των εις κίν- 
δυνον προκαλέσαντες ουτω τά εύριενή σχόλια του κοινού και του .τυπου, υπέρ του 
’Αστυνομικού Σώματος.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ
"Υστερα άπό κάθε ραδιοφωνική έκπομπή τής Αστυνομίας, τό γραφείο Πνευ

ματικής Α γωγής τής ’Αστυνομικής Σχολής κατακλύζεται κυριολεκτικά άπό δεκά
δες συγχαρητήρια γράμματα ακροατών τοϋ ραδιοφωνικού Σταθμού ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, οί όποιοι έκδηλώνουν άνεπιφύλακτα τό θαυμασμό τους γιά τά ραδιο
φωνικά προγράμματα τής Αστυνομίας, άπό τά όποια, γράφουν, μένουν γοητευμένος

Στο επόμενο τεύχος τού περιοδικού θά δημοσιευθή επιστολή άκροατριας, ή 
όποια δεν βρίσκει λόγια νά έκφράση τά συγχαρητήριά της προς τον Διευθυντή τού 
Τμήματος Πνευματικής Αγωγής, γιά τό σοβαρό καί άριστο έργο του. ’Επίσης μια 
άλλη άκροάτρια τών άστυνομικών έκπομπών άπέστειλε τό πάρα κάτω γραμμα :

Αγαπητή ώρα τής Αστυνομίας
Δεν σας κρύβω πώς μέ ιδιαίτερη χαρά τρέχω πάντοτε κάθε Τετάρτη κοντά στο 

ραδιόφωνο γιά ν’ άκούσω τήν τόσο άγαπημένη τού κοινού έκπομπή τής Αστυνομίας 
Πόλεων.

Είναι μία έκπομπή πού μας κάνει νά ε’ιμεθα όλοι ύπερήφανοι γιά τό Σώμα 
τής Αστυνομίας, πού πάντοτε βρίσκεται στο πλευρό τής'πατρίδος μας, έτοιμο σε 
κάθε στιγμή νά προσφέρη τις πολύτιμες ύπηρεσίες του πού είναι άπαραίτητες και 
άξιες θαυμασμού. *

Σάς συγχαίρω. Μέ έκτιμηση
Δεσπούλα Φ.



Λόγω έλλείψεως χώρου δεν είναι δυνατόν νά δημοσιευθούν δλα τά ενθουσιώδη 
γράμματα πού φτάνουν κατά δεκάδες κάθε βδομάδα στη Σχολή. Αύεά όμως τά 
δύο καί τό πάρα κάτω δημοσιευόμενο είναι αρκετά χαρακτηριστικά τής υποδοχής 
πού έχουν στο κοινό τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Αστυνομίας, τά όποια 
έγιναν πιά τό θέμα τής ημέρας στούς καλλιτεχνικούς κύκλους των ’Αθηνών :

Προς
Την άριστη, εξαιρετική, εύθυμη καί διδακτική 

εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεοον
Άκοΰμε κάθε Τετάρτη τήν εξαιρετική εκπομπή σας, ή οποία μάς ενθουσιάζει 

τόσο μέ τά όμορφα τραγούδια της, δσο καί μέ τά άστυνομικά σκιτσάκια της, που 
περιγράφουν τόσο, ζωντανά τις χριστιανικές πράξεις των άνδρών τής ένδοξης ’Αστυ
νομίας των Πόλεων.

Σάς παρακαλοϋμε δεχθήτε τά πολλά καί θερμά συγχαρητήριά μας. Οί τα
κτικές σας άκροάτριες

Μαρίκα καί Τασούλα Κουναλάκη 
Μίνα καί Άσπασούλα Σίμου 
(Νικοπόλεως 8—Ζιογράφου)

—'Υπό τις προϋποθέσεις αυτές καί ανάμεσα πάντα σέ συγκινητικές εκδηλώ
σεις άγάπης καί θαυμασμού, τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Αστυνομίας, πα
ρουσίασαν, στο δεκαπενθήμερο πού πέρασε, δυο ακόμη πανηγυρικές επιτυχίες, δυο 
εκπομπές άριστες από κάθε πλευρά.

—'Η μία τής 25-1-1956, πλούσια, ευχάριστη, συναρπαστική σέ μερικές της 
στιγμές, άφησε εποχή στο Σταθμό των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί θεωρήθηκε άπ τις 
καλλίτερες εκπομπές τής ’Αστυνομίας.

Μέ έναρξη καί φινάλε γλυκείας κινηματογραφικής μουσικής καί λογοτεχνικά 
κείμενα, έπλαισιώθηκε άπό έκλεκτούς καλλιτέχνες καί όμορφα τραγούδια, δεμένη, 
ολόκληρη μέ μικρές ίστοριοΰλες, σάν ένα εύχάριστο, αρμονικό σύνολο. Σ’ αυτήν 
τραγούδησε καί ό άστυφύλαξ τής Σχολής Ματθαίος Φελώνης, ένα υπέροχο δημο
τικό τραγουδάκι καί μεταδόθηκε καί απόσπασμα άπό τό «'Ημερολόγιο τής ’Αστυ
νομίας» γραμμένο άπό τον δόκιμο Άρχ/κα Σπΰρο Πηλό, μέ τίτλο «εάν δέν υπήρχε 
θά-έπρεπε νά τήν έφεύρωμεν», μέ αφηγητή τον Τάσσο Γκούβα καί μέ σπάνια μου
σική υπόκρουση. Έλαβεν επίσης μέρος ή ύπέροχη πρωταγωνίστρια τού Θεάτρου 
Μπουρνέλλη, δίς Μ. Αίγιπίδου.

★
—'Η δεύτερη, τής 1-2-56, ήταν έξ ολοκλήρου αφιερωμένη στούς νέους καί 

τις νέες, μέ γλυκεία, μουσική καί ζωντανές συμβουλές γύρω άπό τούς διάφορους 
κινδύνους πού άπειλοΰν τήν νεαρά ήλικία. Σ’ αυτήν μεταδόθηκαν συγχαρητήρια 
γράμματα άκροατών τ ή ς ’Αστυνομικής έκπομπής καί άπόσπασμα άπό τό «'Ημερο
λόγιο τής ’Αστυνομίας» γραμμ,ένο άπό τον δόκιμο Άρχ/καΣ. Πηλό, μέ τίτλο «'Η 
’Αστυνομία είναι τό σπίτι τού Θεού» μέ άφηγητή τον Τάσσο Γκούβα καί μέ άρι- 
στουργηματική μ,ουσική ύπόκρουση. Στο άπόσπασμα αύτό τού ήμερολογίου έλαβαν 
μέρος, εύγενικά προσφερθέντες, ή Μεγάλη Πρωταγωνίστρια τού κινηματογράφου 
καί τού Θεάτρου Σμαρούλα Γιούλη καί ό γνωστός συνεργάτης μας, ραδιοσκηνοθέ- 
της Γιόύργος Ντούμας.

—Τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Αστυνομίας, πού γράφονται, έπι- 
βλέπονται καί έπιμχλεΐται τό Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής 
Σχολής, επεξεργάζεται τεχνικά ό θερμός φίλος τής ’Αστυνομίας, θαυμάσιος ήχολή
πτης τού Σταθμού Γιάννης Πορετσάνος καί τά παρουσιάζει ό όνομαστός κομφερασιέ 
Μίμης Φραγκιουδάκης, οί όποιοι είναι άξιοι παντός επαίνου καί συγχαρητηρίου.

Στήν τεχνική επεξεργασία των έκπομπών συμβάλλει έπίσης καί ό άστυφ. 
Άλέκος Άγγελόπουλος ειδικευμένος εις ήχογραφήσεις διά τού μαγνητοφώνου τής 
’Αστυνομικής Σχολής.



Κάθε Τετάρτη και ώραν . 7,30—. 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός' των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει τήν ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

Άόπυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα

σμόν και έπεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν καί 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι καί θά πεισθήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αυτής.


