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Την 29ην Φεβρουάριου ώρκίσθη ένώπιον τής Α. Μ. του Βασιλεως η νεα υπο τον 
χ. Κ. Καραμανλήν Κυβέρνησις. 'Ο χ . πρωθυπουργός, εύθύς μετά την ορκωμοσίαν, 
ποοέβη εις τά.ς άκολούθους δηλώσεις : «'Η υπό την προεδρίαν μου σήμερον όρ- 
«κισθεΐσα νέα Κυβέρνησις, άποτελεΐ τήν φυσικήν κατάληξιν τής λαϊκής ετυμη- 
»γορίας τής 19ης Φεβρουάριου. 'Ομοιογενής, υπό ένιαΐον πνεύμα καί κοινάς ήθικάς 
«καί πολιτικάς άρχάς διαπνεομένη, θά χωρήση ήδη εις όλους τούς τομείς τής 
«Κρατικής δραστηριότητος έπί τό έργον της μέ ταχυν ρυθμόν, ανταποκρινομενη 
»οΰτω εις τά.ς προς τον λαόν δοθείσας προεκλογικας επαγγελίας. Τα κυριωτερα 
«καί άμεσώτερα μέτρα, τά όποια θά λάβη ή Κυβέρνησις, θα εξαγγελθούν εντός 
«των προσεχών ήμερων. Ε’ίμεθα βέβαιοι, οτι θά τύχουν τής ομοθυμου επιδοκιμα- 
«σίας τής κοινής γνώμης, ή οποία εύλόγως ήδη ζητεί από εκείνους εις τους 
«όποιους ενεπιστεύθη τήν διακυβέρνησιν τής χωράς, την επίμονον και επιτυχή 
«προβολήν των έθνικών μας δικαίων καί τήν ταχεϊαν προωθησιν τής οικονομικής 

«καί διοικητικής άνασυγκροτήσεως τής χώρα_ς».



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ Τ ω Ν  ΕΣωΤΕΡΙΚωΝ

κ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ
ΠΡΟΣ ΤΑ Σ03ΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

«’Από σήμερον άνέλαβον τό 'Υφυπουργεΐόν των ’Εσωτερικών και είμαι 
ιδιαιτέρως ικανοποιημένος διά την τιμήν ή οποία μοί έγένετο υπό του κ. Προ
έδρου τής Κυβερνήσεως.

’Από τής θέσεως ταύτης ώς Προϊστάμενος των Σωμάτων ’Ασφαλείας 
καί ώς μέλος τής έκ τής ψήφου του Λαοΰ προελθούσης Κυβερνήσεως, αισθά
νομαι την άνάγκην νά συγχαρώ πάντας τούς άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
διά την συμβολήν των εις την τήρησιν τής τάξεως προ καί κατά τάς έκλογάς 
διά τής κατά κοινήν ομολογίαν άψογου στάσεως των καί άμερολήπτου έκτε- 
λέσεως τών καθηκόντων των.

Τούτο είναι εν επί πλέον δείγμα τής ύπό τού Ελληνικού Λαοΰ καί ολο
κλήρου τού πολιτικού κόσμου τής Χώρας έκδηλωθείσης εμπιστοσύνης καί 
αναγνωρισεως, ότι τά Σώματα ’Ασφαλείας ανήκουν πράγματι εις τήν 'Υπηρε
σίαν τής Πατρίδος.

Είμαι απολύτως βέβαιος καί έκ τής διαπιστώσεως ταύτης καί τών 
γνωστών εις πάντας καί εις έμέ προσωπικώς εθνικών 'Υπηρεσιών, τάς όποιας 
καί έν ειρήνη καί έν πολεμώ προσέφεραν καί προσφέρουν συνεχώς τά Σώματα 
Ασφαλείας, οτι μέ τό αυτό υψηλόν φρόνημα καί τήν άνωτέραν άντίληψιν τού 

καθήκοντος και τής αποστολής τών θά συνεχίσουν τό έργον των τούτο, αφού 
τόσον εντόνους τό αισθάνονται, τό έπετέλεσαν καί τό έπιτελοΰν.

Έχων οΰτω τήν συναντίληψιν τής ηγεσίας, τών βαθμοφόρων καί όλων 
γενικώς τών οργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, είμαι βέβαιος ότι έν τή ένα- 
σκησει τού λειτουργήματος μου θά έπιτύχω εις τον τομέα τής ασφαλείας, ό,τι 
καλλίτερον προσδοκά ή Κυβέρνησις καί ό 'Ελληνικός Λαός».

Έν Άθήναις τή 29η Φεβρουάριου 1956 

'Ο 'Υφυπουργός 

ΝΙΚΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΛΑ Ο Υ

ΔΙ-ΙΜΗΤΡΤΟΣ ΒΡΑΝΟΠΟΤΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΥΚΑΣ

Ό  Ελληνικός Λαός έκτιμών την πατριωτικήν δράσιν των 
τέως 'Αστυνομικών Διευθυντών κ. κ. Δημητρίου Βρανοπούλου 
και Μιχαήλ Γλύκα περιέβαλεν αυτούς διά τής εμπιστοσύνης 
του και έξέλεξεν πληρεξουσίους Βουλευτάς εις τήν Βουλήν τών 
Ελλήνων υπό τήν Κυβέρνησιν τής Εθνικής Ριζοσπαστικής 
Ένώσεως.

Γνώσται άμφότεροι τών αναγκών τού Λαού, παρά τό 
πλευράν καί διά τήν ασφάλειαν τού οποίου ήγωνίσθησαν ως 
'Ανώτατοι 'Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έγγυώνται 
διά τήν έκπλήρωσιν τών νέων αύτών καθηκόντων καί τής 
ύψηλής αποστολής των εις τό Ελληνικόν Κοινοβουλιον.



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921 -1956)

'Υπό χ .Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α' 
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
Ϊ -  ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Γ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜ Η Μ ΑΤΟ Σ -  

-  ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Υ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΟΥΣΙΣ ΑΥΤΩΝ -

ΠΕΡΙΛΗΨ ΕΙΣ

70 Θέσις τον Γ ' ’Αστυνομικού Τμήματος.
71. Άντιμετώπισις των διαδηλωτών τής 3ης Δεκεμβρίου 1944 

και όμάδος επιθέσεως κατά τής οικίας τοϋ τότε κ. Πρωθυ
πουργόν.

72. ’Απόπειρα ε’ισχωρήοεως των έλασιτών στήν περιοχή τοϋ Γ ' 
Τμήματος καί άπόκρουσις αυτών.

73. Έκκαθάρισις των ελευθέρων σκοπευτών τοϋ Ε.Λ.Α.Σ.
74. Ποιοι άστννομικοΐ έτραυματίσθησαν καί ποιοι έλαβον μέρος 

στις επιχειρήσεις του Γ ' Τμήματος.
75. Περιγραφή τής καταστάσεως κατά τις ημέρες τοϋ κινήμα

τος στήν κεί’τρική περιοχή των ’Αθηνών υπό ’Άγγλου άν- 
ταποκριτοϋ.

*
*  *

’Αστυνομικού Τμήματος.
Ίο  οίκημα τοϋ Γ ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών βρίσκεται στήν όδό Βα- 

λαωριτου 17 και περιλαμβάνει την περιοχή των ’Αθηνών, άπό τά παληά ’Ανάκτορα 
μέχρι και πέραν τοϋ Ευαγγελισμ,οΰ, το Λυκαβηττό καί ολόκληρη τή συνοικία τοϋ 
Κολωνακιου. Δηλαδη καί τό Γ' Τμήμα, όπως καί τό Α', βρίσκεται στο κέντρο τών 
Αθηνών και άκριβώς στήν περιοχή όπου είναι εγκατεστημένα δλα σχεδόν τά 'Υ

πουργεία. Στην περιοχή τοϋ Τμήματος αύτοΰ καί άκριβώς παρά τήν πλατεία Ρηγίλ- 
λης, διεμ.ενε και ο τότε Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου.

71. Άντιμετώπισις διαδηλωτών τής 3ης Δεκεμβρίου 1944 καί όμά
δος επιθέσεως κατά τής οικίας τοϋ τότε κ . Πρωθυπουργού.

Ετσι, στις 3 Δεκεμβρίου 1944 όλόκλήρος ή δύναμις τοϋ Γ’ ’Αστυνο
μικού Τμήματος, μέ επικεφαλής τό Διοικητή του ’Αστυνόμο (τότε) κ. Μιχαήλ 
Γλύκαν, ειχεν αναλάβει τή φρούρηση τής Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, άπό τά 
Παληα Ανάκτορά μέχρι τής πλατείας Ρηγίλλης, προς απαγόρευση καθόδου κομ- 
μουνιστιον διαδηλωτών για τή συγκρότηση τοϋ συλλαλητηρίου, τό όποιον ειχεν άπα- 
γορευθή απο την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν στις 10.45' π.μ. 2000 περίπου κομμου- 
νισται διαδηλωται συγκροτημένοι σέ ογκώδη καί θορυβώδη διαδήλωση κατέβαιναν 
την οδο^Β. Σόφιας, πρώτη ή δύναμη τοϋ Γ' ’Αστυνομικού Τμήματος τούς άντιμετώ- 
πισε και επεχειρησε να διάλυση τή διαδήλωση αύτή στις παρόδους. Τότε όμως μιά 
ειδική μαχητική ομαδα έλασιτών, υπό τήν άρχηγίαν τοϋ πολίτικου μηχανικοΰ Προ- 
βελεγγιου, επετεθη αιφνιδιαστικά μέ χειροβομβίδες καί δπλα κατά τής οικίας τοϋ 
τότε Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου, άφοΰ προηγουμένοις άπέτυχε προσπάθεια

70. Θέσις τού Γ'
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νά εισχωρήσουν τά μέλη τής όμάδος αυτής δολίως στήν κατοικία τοϋ κ. Πρωθυπουρ
γού, μέ προφανή σκοπδ νά έπιτεθοΰν κατ’ αύτοΰ καί νά τον δολοφονήσουν.

Κατά την επίθεση αύτή έτραυματίσθη ένας άστυφύλαξ τής προσωπικής άσφα- 
λείας τοϋ κ. Πρωθυπουργού, υπήρξαν δέ καί άλλα θύματα απο την έκρηξη τής χει- 
ροβομβίδος.

Οί αστυνομικοί δμως άντεπετέθησαν άμέσως κατά τής μαχητικής αύτής όμά
δος των κομμουνιστών, τούς απώθησαν καί συνέλαβον τον αρχηγόν τους, τον οποίο 
παρέδωσαν στις αρμόδιες ’Αρχές.

Μετά ταϋτα οί άλλοι διαδηλωταί, οί όποιοι ήσαν ώπλισμενοι με παντός είδους 
όπλα, κατώρθωσαν νά φθάσουν μέχρι των γραφείων τής Στρατιωτικής Διοικησεως 
’Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας— Σέκερη) καί έπετέθησαν κατά τής φρουράς τραυμα- 
τίσαντες ένα σκοπό χωροφύλακα. 'Η  φρουρά τότε τής Στρατιωτικής Διοικησεως,

Σ. ΜΑΝΕΤΤΑΣ Μ. ΓΛΥΚΑΣ Γ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ένισχυμένη μ,έ τούς άστυφύλακας τοϋ Γ'Τμήματος πού είχαν φθασει εκεί, αντεπετεθη 
ένόπλως καί έτσι οί διαδηλωταί έστράφησαν προς τά όπίσω καί διεσκορπίσθησαν 
στις παρόδους, για νά μπορέσουν άπό έκεΐ νά φθάσουν στήν πλατεία τοϋ Συντάγ
ματος, δπου άπό άλλα σημεία είχαν συγκεντρωθή πολλοί ένοπλοι. Την ίδια ακριβώς 
στιγμή άλλη μεγάλη ομάδα διαδηλωτών, πού ήοχετο άπο τη Λεωφορο ’Αμαλίας, 
έπετέθη κατά τών αστυνομικών πού εύρίσκοντο στήν πλατεία τοϋ Μνημείου τοϋ ’Α
γνώστου Στρατιώτου, μέ αποτέλεσμα τό φόνο ενός άστυφύλακος καί τον τραυμα
τισμό πολλών άλλων αστυφυλάκων.

Τότε άκριβώς ή φρουρά τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως έπενέβη ένόπλως 
κατά τών κομμουνιστών καί τούς άπώθησε, μέ αποτέλεσμα τον τραυματισμό με
ρικών έξ αύτών.

Έν τώ μεταξύ διάφοροι ρήτορες μιλούσαν προς τούς αφηνιασμένους και εξα
γριωμένους κομμουνιστάς διαδηλωτάς, πού κατέκλυσαν τήν πλατεία Συντάγματος 
καί κατόπιν διεσκορπίσθησαν μέ άπειλές καί βρισιές κατά τής Κυβερνησεως και 
κατά τών άστυνομικών.

72. ’Απόπειρα είσχωρήσεως τών έλασιτών στήν περιοχή τοΰ Γ' 
Τμήματος καί άπόκρουσις αύτών.

"Οταν άπό τής Της Δεκεμβρίου 1944 άρχισε ή κατάληψη τών περιφερειακών 
’Αστυνομικών Τμημάτων, ό Διοικητής τοϋ Τ' Τμήματος, ’Αστυνόμος τότε κ. Μιχ.



3296 'Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

Γλύκας, σέ σύσκεψη μέ τούς έθνικόφρονας’Αξιωματικούς του Τμήματος έλαβε τα 
επιβαλλόμενα μέτρα, για τήν περιφρούρηση τής περιφέρειας του Τμήματός του και 
για την. ασφάλεια τού οικήματος. ’Ήδη άπο τηλεφώνου (γιατί στην περιοχή αυτή 
δεν είχε διακοπή ή τηλεφωνική επικοινωνία) κατά τήν 4ην καί τήν 5ην Δεκεμ
βρίου εκληθη επανειλημμένους ό Διοικητής καί τοΰ συνεστήθη έπιτακτικώς καί 
απειλητικούς άπο άγνωστον, προφανώς σημαίνοντα κομμουνιστήν, νά είναι έτοιμοι

Θ. ΑΔΡΑΚΤΑΣ · Λ. ΠΛΟΤΜΗΣ Λ. ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ

όλοι οι αστυνομικοί τού Τμήματος, για τήν παράδοση τού ^πλισμοΰ των. 'Η απάν
τηση εδοθη απλή και σταθερα, οτιηκΟι αστυνομικοί δεν θά παραδώσουν τάόπλ’α τους 
» και όποιος ήμπορεΐ άς ύπάγη νά τά πάρή».

Σημειωτέον, οτι ή απόπειρα αυτή τής έκφοβίσεως καί τής καταρρίψεως τού 
ηθικού των αστυνομικών μέ παρόμοια“τηλεφωνήματα, έγινε καί σέ άλλα Τμήματα 
τά οποία άντ---- ,Ω----

είχον ύποσχεϋή οί αρχηγοί 
Ετσι κατωρθωσαν διάφορες ομάδες ελασιτών, έχοντας όρμ.ητήριο τούς πρό- 

ποδας τού Λυκαβηττού, νά προωθηθούν ατήν όδό Σίνα, 'Ομήρου, Λυκαβηττού, Δη
μοκρίτου και Βουκουρεστίου καί νά πλησιάσουν προς τό οίκημα τού Γ' Τμήματος. 
Οι αστυνομικοί όμως έξώρμησαν σέ ομάδες καί άντεπετέθησαν ένόπλως εναντίον 
των, κατορθωσαντες ούτω νά τούς άπομακρύνουν πέραν τής περιοχής τοΰ Τμή
ματος, τήν όποια έφρούρουν μέ πυκνές περιπολίες καί τήν είχαν έτσι ύπό τον έ- 
Orwr"; - γ,ηλ ’Α'’αφέρομεν καί τό εξής συγκεκριμένον περιστατικού:

δυναμεως 10 αστυφυλάκων μεταξύ των όποιων ησαν καί οΐ άστ/κες 
ί αλανης Θεοδ.και ΙΙρασσος Λναστ., ωπλισμενοι με άραβίδεςκαί αύτόματα Στέν, ενώ 
πήγαιναν στην οικία τού Αξ/κοΰ,παρα τήν όδό Σκουφά καί προ τής Ελβετικής Πρε-
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σβείας έδέχθησαν καταιγιστικό πυρ των έλασιτών, οίτινες είχαν καταλάβει τις πα
ρυφές των οδών Σίνα—'Ομήρου—Λυκαβητοΰ—Δημοκρίτου. ’Αμέσως ή άστυνο- 
μική δύναμις άκροβολίσθη καί άπήντησε στα πυρά των έλασιτών, τούς οποίους 
έξεδίωξε προς τό τέρμα 'Ιπποκράτους βοηθουμένη καί άπό άλλη ομάδα ύπό τον 
τότε Ύπαστυνόμον Β' κ. Κωτσόπουλον Διονύσιον, ή οποία κατέφθασε στο μεταξύ 
κατόπιν κλήσεως διά τής άστυνομικής συρίκτρας.

Κατά τήν συμπλοκή εκείνην ή οποία διήρκησε άρκετή ώρα, έτραυματίσθη 
σοβαρώς στον αύχένα ό άρχ/λαξ Γεωργακόπουλος Γ. Επίσης έδέχθη βλήμα στο 
μέτωπο ό άστυφύλαξ Πράσσος ’Αναστάσιος, πλήν όμως έξωστρακίσθη στο κράνος 
του καί έτσι έσώθη ώς έκ θαύματος.

. Κύριος όμως καί αντικειμενικός σκοπός τών έλασιτών δεν ήταν ή άπαγωγή τοΰ 
έν λόγω ’Αξιωματικού άλλα δπως έτονίσθη ανωτέρω, νά διαπιστωθή εάν τό Τμήμα 
ήδύνατο ν’ αντιμετώπιση έπίθεση γιά τήν κατάληψή του. Τά πράγματα έν προκει- 
μένω απέδειξαν δτ> τό Γ' Τμήμα ήτο εις θέσιν δχι μόνον νά άντιμετωπίζη έπιθέσεις 
έλασιτών, άλλά καί νά τούς άντεπιτίθεται έπιτυχώς καί σταθερώς.

73. Έκκαθάρισις ελευθέρων σκοπευτών τοΰ Ε.Λ.Α.Σ.
’Αλλά ένας μεγάλος κίνδυνος στήν περιοχή αύτή γιά τούς άστυνομικούς ήσαν 

καί οί ελεύθεροι σκοπευταί τού Ε.Λ.Α.Σ. οΐ όποιοι είχον έγκατασταθή σέ διάφορες 
σοφίτες πολυκατοικιών καί άπό έκεΐ χωρίς νά γίνωνται εύκολα άντιληπτοί, πυρο
βολούσαν έκ τού ασφαλούς τούς αστυνομικούς, που κυκλοφορούσαν, η τους στρατιω- 
τικούς, καί έξεσφενδόνιζαν καί δλμους ακόμη κατά τών ’Αστυνομικών Καταστη
μάτων. Τέτοιοι όλμοι έξερράγησαν πάνω στο οίκημα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
καί στο πεζοδρόμιο τής Λεωφόρου Β. Σοφίας, προ τών ανθοπωλείων, μέ άποτέλεσμα 
θύματα άθώους διαβάτες.

Κατηρτίσθησαν λοιπόν ειδικές περιπολίες άπό θαρραλέους άστυνομικούς, πού

Κ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΤΛΟΣ Δ. ΚΩΤΣΟΠΟΤΛΟΣ

κατώρθωσαν νά έπισημάνουν τις θεσεις τών ελεύθερων αυτών σκοπευτών και να 
τούς εκτοπίσουν. Στις 10 δέ τού μηνος Δεκεμβρίου είχε κατορθώσει το Τμήμα να 
εχη τελείως έκκαθαρίση τήν περιφέρεια, μεταξύ τών οδών Πανεπιστήμιου—Βασι- 
λίσσης Σοφίας—Λουκιανού—Λυκαβηττού—Άναγνωστοπουλου — Σινα Σκουφά και 
'Ιπποκράτους, έ'τσι πού νά γίνεται ελεύθερα και με ασφαλεία η κυκλοφορία τών πο
λιτών.
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74. Πόσοι αστυνομικοί έτραυματίσθησαν καί ποιοι έλαβον μέρος στις 
επιχειρήσεις τής περιοχής τοϋ Τμήματος.

Κατα τις επιχειρήσεις αυτές του Γ' Τμήματος έτραυμ-ατίσθησαν οί Ύπα- 
στυνόμοι Β' κ. Κων/νος Νικολαΐδης, Άρχιφύλαξ Γ1 Γεωργακόπουλος Γεώργ., 
αστυφύλακες Γ83 Πράσσος ’Αναστάσιος καί Γ'48 Πλαασαρας Ίωάν., ό όποιος μά
λιστα επεσε εις χειρ ας των κομμουνιστών καί έξηφανίσθη έκτοτε.

Οί έθνικόφρονες καί πιστοί στο καθήκον τους υπάλληλοι, οί όποιοι υπηρετού
σαν τότε στο Γ' ’Αστυνομικό Τμήμα καί έπολέμησαν κατά των εγκληματιών κομ
μουνιστών, είναι οί εξής :

1) Αστυνόμος Α τότε κ. Γλύκας Μιχ. Διοικητής του Τμήματος, ’Αστυνό
μοι κ.κ. Μανέττας Στέφ., Άκρίβος Γεώργ., 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός κ. Παρ
δαλής Κωνστ., Ιπαστυνομοι τότε κ.κ. Πλουμης Λάμπρος, Κωτσόπουλος Διονύσ., 
Σταματόπουλος Άλκιβ., Άδρακτας Θεοφ., Κιτσοπανίδης Άθανάσ., ’Αλεξίου Κωνστ. 
Ύπαστυνόμος Μιχαλίτσης Κωνστ., Άρχιφύλακες Σιαδήμας Φωκίων, Φουντοκό- 
πουλος Νικόλ., Άνδρώνης Γεώργ., Βαφειάδης Κωνστ., Σιτρας Κο>νστ., Ντάφυλ- 
λος Γεώργ., ’Έρωτας Κυρ., αστυφύλακες Μαρκογιαννάκης Σταύρος, Λιόντος ’Ά γ 
γελος, Λεκακος Γεωογ., Αγγελονιδης Μιχ., Νικολαΐδης Νικόλ., Τσαπατσάρης Ήλ. 
ΙΙάσχος Χρ., Γαλάνης Θεόδ., Τριανταφύλλης Παναγ., Σπάθής Γεώργ., Μπέρτσος 
Ιωαν., Ί ςουβαλης Βασίλειος, Πολακης Κωνστ., Γουλάρας Δημήτρ., Καμπέρης 

Εύάγγελος, Ζητοννιάτης Θεόδ., Άλιμπράντης Ίωάν., Κουριδακος Πέτρος^ Μπι- 
τσικόλης Στέφ., Τριανταφύλλης Διονύσ., Γεωργίου Γεώργ., Μάλλης Χρ., Οικο
νόμου Δημήτρ., Παπακωνσταντίνου Θεμιστ., Παπαδημητρίου Άνδρέας, Άναστα- 
σοπουλος Κωνστ., Κουβούρης Σαράντης, Δημόπουλος Νικ., Ματσούκης Λέων., 
ΰενογιάννης Γεώργ., Δρόσος Παναγ., Σπανακος Γεώργ., Κλουκινιώτης Γεώογ., 
Τσάκωνας Χρ., Σταθατος Σπ., Ζάρας Κωνστ. καί Ματθαίος Άνδρέας.

Ειδικούς δια τον Διοικητήν τού Τμήματος κ. Μ. Γλύκαν, ή ύποβληθεΐσα έκθεση 
τού προϊσταμένου του ’Αστυνομικού Διευθυντού τής Γ' Ύποδιευθύνσεως γράφει 
τα εξής :

«Θα απετελει μεγιστην παραλειψιν αν δεν ετονίζετο ιδιαιτέρως ή δράσις τού 
» Διοικητοΰ τού Τμήματος, οστις τα παντα έπέβλεπε καί έρρύθμιζε προσωπικώς 
» αψηφών παντα κίνδυνον και υπερκάμπτων παν έμπόδιον. Οΰτω παρεΐχεν εαυτόν 
)) ως υπόδειγμα εις τους υποδεέστερους του, οΰς κατέστησε, διά τής λίαν επιτυχούς

π ροζ επιτελεσιν τού ύψίστου προς την Πατρίδα καθή-» διο ικήσεως του ικανούς
» κοντος».

75. Περιγραφή τής καταστάσεως κατά τις ήμερες τοϋ κινήματος 
στην κεντρική περιοχή των Αθηνών ύπό ’Αγγλου άνταποκριτοϋ.

Κλείνοντας τό ιστόρημα για τά συμβάντα στήν περιοχή τού Γ '’ Αστυνομικού 
Τμήματος κατα το Δεκέμβρη τού 1944, παραθέτω ανταπόκριση ’Άγγλου δημοσιο
γράφου, που παρηκολουθησε την κατάσταση κατά τις τραγικές εκείνες ημέρες.

Ή  ανταπόκριση έχει ώς εξής
« Απο τής στέγης τής «Μ. Βρεττανίας» μπορούσε κανείς νά παρακολουθήση 

» τις επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη τήν περιοχή τών Αθηνών. Οί συμπλοκές είχαν πιά 
» γενικευθή γύρω απο το ξενοδοχείο καί έφτασαν έως τά κτίρια μερικών έκατον- 
» ταδων  ̂ μέτρων. Σφαίρες και όλμοι περνούσαν πάνω άπό τήν ταράτσα καί έπε- 
» φφαν ένα γύρω. Ο κοσμος ωστοσο κυκλοφορούσε μέ μιά εμφανή περιφρόνηση προς 
» τον κίνδυνο. Κατα τις κρίσιμες εκείνες ώρες, τά ολιγάριθμα μηχανοκίνητα Ά γ- 
» γλικα ιμηματα δέχονται αλλεπάλληλες εκκλήσεις άπό τά κινδυνεύοντα Άστυνο- 
» μικα Τμήματα. Δεν ήςεραν πού να πρωτοτρέξουν, για νά συλλέξουν τούς άστυφύ- 
» λάκες, που είχαν συλληφθή απο τον Ε.Α.Α.Σ. Δέν υπήρχε άκόαη επίσημος ρήξις
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» καί κατάφεραν έτσι ν’ απελευθερώσουν αρκετούς τόσο στήν ’Αθήνα, δσο καί στον 
» Πειραιά καί τά προάστια, άναλαμβάνοντάς τους ύπό την προστασίαν τους. ’Ακόμα 
» καί άπό τό σπίτι τοϋ Πρωθυπουργού ήρχοντο εκκλήσεις. ’Εκεί, ένοπλοι πολΐται, 
» άφοΰ έρριξαν χειροβομβίδες μπροστά στήν πόρτα, άνοιξαν μάχη μέ τούς άστυ- 
» νομικούς. Δεν άργησαν νά πάρουν μέρος καί ’Άγγλοι. 'Η οικογένεια τού τότε Πρω
ί) θυπουργού μετεφέρθη στη «Βρεττάνια» πού έ'μενε τώρα θεοσκότεινη. Τό προσω- 
» πικο της έξ άλλου είχε έξαφανισθή. "Οσο κρίσιμη καί άν ήταν ή κατάσταση στήν 
» Αθήνα, ό Πειραιεύς διέτρεχε άμεσώτερο κίνδυνο. Οί άνδρες κρατούσαν δπλα, οί 
» γυναίκες χασάπικα μαχαίρια καί τά παιδιά ακόμη καί σουγιάδες. Έλασΐτεε μέ 
» γερμανικά κράνη άνοιγαν έσπευσμένως χαρακώματα στήν παραλία καί μιά ώ- 
» πλισμένη επιτροπή του οχλου ζητούσε άπό τούς "Αγγλους τήν άμεσο εγκατάσταση 
» κυβερνήσεως, προερχομένης αποκλειστικά$πό τις δυνάμ.εις άντιστάσεως, δηλαδή τό

Κ. Ν ΙΚ Ο Λ Α ΤΔΗ Σ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΟΣ Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ

» Ε .A.Μ. Τό ύφος των έλασιτών είχε γίνει κι’ δλας ελάχιστα φιλικό. Μόλις συνεκρα- 
» τοΰντο καί δεν μάς πυροβολούσαν. ’Αλλά οί πυροβολισμοί είχαν σχεδόν γενικευθή 
» σ’δλη τήν έκταση, άπό τήν Κηφισσιά έως τή θάλασσα.Άπό τό άπόγευμα τής Δευ- 
» τέρας (4 Δεκεμβρίου) ή «Μ. Βρεττανία» είχε τήν δψι τού πιο περίεργου οχυρού, 
» πού έγνώρισε ό πόλεμος. Στο πεζοδρόμιο βαρειά τάνκς «Σέρμαν» εξασφάλιζαν 
» τήν άμυνα, ένω δίπλα τους έστάθμευαν πολυτελέστατες όκτακύλινδρες «χορς» 
)) καί «μερσεντές» των μελών τής Κυβερνήσεως. Στό εσωτερικό συνωστισμένοι οί 
» άλεξιπτωτισταί μέ άχνίζοντα δπλα διεσταυροΰντο μέ άρα>ματισμένο θηλυκόκοσμο, 
» τις γυναίκες των έπισήμων, πού έσπευδαν νά βρουν καταφύγιο φέρνοντας καί τά 
» τιμαλφή των.

«Τήν Τρίτη, ό βρεταννικός στρατός έλαβε τήν επίσημο άπόφασι νά θειυρήση 
» στασιαστάς δλους, δσοι άπό τον Ε.Λ.Α.Σ. δέν παρέδιδον τά δπλα. "Ετσι έδικαιο- 
» λογεΐτο καί ή χρήσις των οπλών έναντίον τους, γιατί θά ήταν άντιπαθές νά γίνη 
» ένοπλος έπίθεσις κατά των συμμαχικών στρατευμάτοκ;. Ό  άγων είχε γενικευθή 
» γύρω άπό τό ξενοχεϊο.Σφαίρες έπεφταν βροχή,εμπρός στά σκαλοπάτια τής «Βρε- 
» τανίας» καί τού «Κίγκ Τζώρζ» κι’δμως άπό τά παράθυρα βλέπαμε άνθρώπους 
» μέ τις πιτζάμες των νά έρχωνται τοΐχο-τοΐχο, γιά νά προστατευθοΰν στό οχυρό 
» μας. Ά π ’ έξω, τά πρώτα πτώματα είχαν κιόλας ξαπλωθή, καθώς καί στήν Όμό- 
» νοια, δπου εϊχεν άρχίσει μάχη έλασιτών καί άστυφυλάκων. "Ολη τή νύχτα τά πο-
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» λυβόλα έκροτοΰσαν μέσα καί γύρω στο ξενοδοχείο, ενώ άεροπλάνα έρριχναν άδια- 
» κόπως φωτοβολίδες.

«Στο μεταξύ ή θέσις πού έπαιρνε μια μερίς τού τύπου, διέστρεφε τήν πραγμα- 
» τική εικόνα τής καταστάσεως στην ’Αθήνα. Ήταν φανερό ότι το Ε.Α.Μ—Ε.Λ.Α.Σ. 
)) επιζητούσε νά καταλάβη τήν ’Αρχή μέ τρομοκρατικά μέσα καί μέ τά όπλα, όπο
υ στηρίζοντας ότι ό κυρίαρχος ρόλος του στην έξοστράκιση των Γεραανών τούς 
» έδινε το δικαίωμα νά κυβερνήσουν τον τόπο. Έάν όμως τό Ε.Α.Μ. ήταν βέβαιο, 
» όπως ύπεστήριζε, ότι ή πλειονότης των Ελλήνων τό· ύπεστήριζε, δεν είχε κανένα 
» λόγο νά μη άποδεχθή τη Βρεττανική έγγύηση, γιά ελεύθερες εκλογές καί δημοψή- 
» φισμ.α. Αύτό δεν είχε τονισθή, ούτε άπο τον τύπο, ούτε άπό τό ραδιόφωνο τού Αον- 
» δίνου, όπο^ς επίσης δεν είχε τονισθή τό γεγονός, ότι παράλληλ,α μέ τούς δήθεν άθλους 
» τού Ε.Α.Μ.στον άγώνα γιά τήν παρενόχλησι των Γερμανών,υπήρχε καί μιά σειρά 
» ληστειών καί δολοφονιών, πού είχαν διαπράξει.

«Ή  θέσι τών πολιορκημένων μέσα στο ξενοδοχείο δέν ήταν διόλου άσφαλής 
» τις πρώτες μέρες. ’Από όλα τά σημεία σφαίρες καί όλμοι κατευθύνονταν προς τά 
» εκεί, οί ’Άγγλοι δέ καί οί κυβερνητικοί 'Έλληνες έκινδύνευαν καί άπό αύτά τά 
» πυρά τών «Σπίτ-φάΐρς» πού ρίχνονταν άδιάκοπα καί άπό χαμηλό ύψος. Τάνκς 
» άνεβοκατέβαιναν καί ‘άπό τις ταράτσες τά πυρά έγίνοντο πυκνότερα.

«Στις 11 τή νύχτα τής Τετάρτης έφτασε στή «Βρεττάνια» ή φήμη, ότι τρία 
» κύματα έλασιτών βαδίζουν προς τό κέντρο, έχοντας μπροστά κοπάδια άπό γυναι- 
» κόπαιδα, μέ σκοπό νά καταλάβουν τό ξενοδοχείο καί τό Αγγλικό Στρατηγείο. 
» Αλλά τά. ’Εθνικά Τμήματα τής Αστυνομίας καί τού Στρατού τούς άντιμετώπισαν 
» σταθερά».

(Στο επόμενο οί μάχες εις άλλα Τμήματα τών Αθηνών) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Σχετικώς μέ τήν ίστόρησιν τής μάχης τού Η' Αστυνομικού Τμήματος έπλη- 
οοφορήθημεν, ότι έκτος τών άναφερομένων άστυνομικών, έπολέμησαν γενναίως κατά 
τών κομμουνιστών καί έξαντλήσαντες τά πυρομαχικά έπεσαν εις χειράς των καί 
άπήχθησαν εις όμηρίαν οί άστυφύλακες: Δρογκάρης Άθαν., Παπαδάτος Άθανάσ., 
Ψίνας Κοιινστ., Παπαϊωάννου Άναστ. καί Κουνδουρόπουλος Στυλ. Ευχαρίστως 
δημοσιεύομε τά ονόματα τών ανωτέρω άστυνομικών, οί όποιοι δυστυχώς δέν άνε- 
φέροντο εις τάς επισήμους έκθέσεις τής Υπηρεσίας των, αίτινες ύπεβλήθησαν τότε. 
Δι’ αύτούς, οΐτινες έν μέσω τόσον δυσχερείων ήγωνίσθησαν άνδρείως καί ύπέφεραν 
άφορήτως κατά τήν αιχμαλωσίαν καί όμηρίαν των, άνήκει πας έπα'νος καί δέον νά 
άποτελοΰν παράδειγμα διά τούς μεταγενεστέρους των, άλλά καί ή Υπηρεσία δέον νά. 
άμείψη ήθικώς, έπιβοαβεύουσα. τήν προσήλωσιν μέχρις αυτοθυσίας εις τό καθήκον 
των εις στιγμάς έξόχως κρίσιμους διά τήν πατρίδα.



ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

0 Σ Υ Μ Β Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Τ Η Λ Ε Π Α Θ Ε Ι Α
Τρεις π ερ ίερ γες  π ερ ιπ τώ σ εις  τη λεπά θεια ς σ υμ βολικ ή ς μ ο ρ φ ή ς .—Τί 
είνα ι τό δ ρ α μ α -σ ύ μ β ο λ ο ν .— ‘Ο ρόλος τοϋ  εγκ εφ ά λ ο υ  σ τη ν τη λ ε

π ά θ εια .
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---------------------- -------------- Προέδρου της Ελληνικής Έ - -------------- ---------------- -------- -
ταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών

'Ο χημικός Σπ. Κοκόλης συνωμίλήσε μιαν ήμέραν μέ τον αείμνηστον Φο>- 
κίωνα Νέγοην περί των Ψυχικών φαινομένων, διά τά όποια ούτος έδεικνύετο διατα
κτικός καίτοι παρεδέχετο την πιθανότητά των.

'Ο Κοκόλης τοΰ άνέφερε τότε σχετικώς ένα πρόσφατον περιστατικόν, κατόπιν 
τοΰ όποιου ό Νέγρης τοΰ είπε χαμόγελών:

να παρουσιαστή«Λοιπόν, όποιος πέθάνει από τούς δυό μας πρώτος άς 
μετά θάνατον εις τον άλλο για νά τον πείση...»

Δεκαπέντε ήμέρας πρό τοΰ θανάτου του ό Νέγρης είχε δώσει εις τον Κοκόλην 
ένα μετάλλευμα διά νά τό έξετάση μικροσκοπικώς. Μιαν νύκτα έν τω μεταξύ ό τε
λευταίος · εΐδε εις τον ύπνον του ζωηρότατα 
την υπηρέτριαν νά τοΰ άναγγέλη ότι ήλθε 
ό Νέγρης νά τον έπισκεφθή- 

'Ο Κοκόλης έσπευσε τότε, πάντοτε όνει- 
ρευόμενος, νά τον ύποδεχθή καί τον έφερε 
μέσα παρακαλώντάς τον νά καθήση, ένοιωσε 
όμως τό χέρι του ψυχρό σαν πάγο.

Ό  Νέγρης έν τούτοις ήρνεΐτο νά καθήση 
καί τοΰ παρέδωσε τό γνωστόν μετάλλευμα, 
λέγοντας μέ την χαρακτηριστικήν φρασεο
λογίαν του: ,

«Βιάζομαι νά αναχωρήσω...ΤΗλθα νά σάς 
άποχαιρετήσω καί νά σας ευχαριστήσω.
Κρατήσατε αύτό τό πέτρωμα καί φυλάξατέ 
το I Χαίρετε!... Πρέπει νά φεύγο), γιατί μέ 
περιμένουν...πρόκειται νά ταξιδεύσω...»

Ό  Κοκόλης τον ήρώτησε τότε άν τό ταξίδι 
του θά διαρκέση πολύ καί εκείνος άπήντησεν 
ότι έξαρτάται... ότι δέν γνωρίζει...^πάντως 
όμως ότι θά τον εΐδοποιήση. Καί άνεχώρησε.

'Ο Κοκόλης τον συνώδευσε μέχρι τής θύ- 
ρας, όπου κατά τον αποχαιρετισμόν ένοιωσε 
πάλιν τήν άνεξήγητην έκείνην παγερότητα 
τοΰ χεριού του.

’Αντί αυτοκινήτου όμως είδε νά σταθμεύη 
έκεΐ όχημα πρώτων βοηθειών κατάμαυρον, τό όποιον μόλις ό Νέγρης έμβήκε μέσα 
έχάθη αστραπιαίους όπο^ς εις τον κινηματογράφον.

"Οταν έξύπνησε ό Κοκόλης, έπειδή είχε ανησυχήσει άπό τό ονειρον, είπε νά 
τοϋ ετοιμάσουν γρήγορα το πρόγευμα, γιατί ήθελε νά πάη νά ίδή μήπως ό Νέγρης 
ήτο άσθενής. Μετ’ ολίγον όμως άνοίξας τήν έφημερίδα έδιάβασε τον θάνατον τοΰ 
φίλου του, ό όποιος είχε συμβή τήν προηγουμένην ήμέραν, ώραν 6ην άπογευματινήν.

Ό  ιδρυτής καί διευθυντής τοϋ Μετα
ψυχικού ’Ινστιτούτου Παρισίων ιατρός 
Ge.ley, όστις μεταβάς εις Βαρσοβίαν 
πρός σπουδήν ενός έκτοπλαστικοΰ μέν
τιουμ καί επιστρέφουν δΓ αεροπλάνου 
εύρε τραγικόν θάνατον έκ πτώσεως 

καί άναφλέξεώς του.



3302 ’Αγγέλου Τανάγρα

To έπεισόδι.ον τοϋτο έκ πρώτης οψεως προξενεί τήν έντύπωσιν, δτι ό άποθανών 
ήλθε μέ τον σκοπόν νά έκτελέση τήν ύπόσχεσίν του προς τον φίλον του.

Αύτή τουλάχιστον φαίνεται διά τον άμύητον ή πλέον άληθοφανής καί άπλου- 
στέρα έξήγησις, έφ’ όσον μάλιστα ή έμφάνισις έγινε οκτώ ολοκλήρους ώρας μετά 
τον θάνατον.

Διά τον ψυχοφυσιολόγον όμως, παρουσιάζεται άμέσως ή έξήγησις Τηλεπά
θειας συμβολικής μορφής.

Τοϋτο δέ ένισχύεται άκόμη πλειότερον έκ του γεγονότος δτι ό Κοκόλης έχει 
ΐσχυράς διαισθητικάς ιδιότητας, καθώς άποδεικνύεται καί έξ άλλων γεγονότων δημο- 
σιευθέντων εις τούς τόμους των «Ψυχικών Ερευνών».

’Αλλά, θά παρατηρήση κανείς διατί νά μή γίνη ή Τηλεπάθεια—δπως συνήθως 
συμβαίνη—ακριβώς τήν στιγμήν τοϋ θανάτου τοϋ Νέγρη καί νά περιμένη οκτώ 
ολοκλήρους ώρας;...

'Η  έξήγησις είναι άπλή. Διότι κατά .τήν στιγμήν τοϋ θανάτου φαίνεται δτι ό 
Κοκόλης δεν ήτο εις εύνοϊκάς συνθήκας μειώσεως τοϋ ένσυνειδήτου, γιά νά γίνη 
τοιουτοτρόπως δέκτης τοϋ συμβάντος.

"Ωστε ή Τηλεπάθεια έ'γινε άργότερα δταν παρουσιάσθησαν αί κατάλληλοι 
συνθήκαι, μέ πομπόν κάποιου οικείου τοϋ Νέγρη γνωρίζοντα τον σύνδεσμόν των καί 
ίσως σκεφθέντα τον Κοκόλην.

'Ως προς τάς άλλας λεπτομέρειας τοϋ ονείρου, ή έξήγησις δεν είναι δύσκολος.
'Η  άνάμνησις τοϋ μεταλλεύματος, πού είχε δώσει προς έξέτασιν ό Νέγρης 

εις τον Κοκόλην, άνεμίχθη άμέσως εις τήν φαντασίαν του μέ τήν Τηλεπαθικήν άντί- 
ληψιν τοϋ θανάτου, διότι θά τοϋ έμεινε πλέον μοιραίως ώς ένθύμιον.

Είναι γνωστόν έξ άλλου δτι ό θάνατος ανέκαθεν έσυμβολίσθη μέ ταξίδι, το 
δυστύχημα δέ είχε τον άκόμη ζωηρότερου συμβολισμόν του μέ τό παγωμένο χέρι, 
δπως είναι πάντοτε τών νεκρών, καί τό μαΰρο όχημα, τό χρώμα δηλαδή τής νεκρο- 
φόρου.

** *
Ό  Νικ. ΓΙανουσόπουλος, επιχειρηματίας έκ Μεξικού, είδε εις τον ύπνον του 

τήν 12 Σεπτεμβρίου 1927 τον έν Άθήναις διαμένοντα φίλον του Γεώργιον Νικο- 
λόπουλον, μέ τον όποιον συνεδέετο στενώς, λαμπροφορεμένον καί κρατούντα εις 
τήν άγκαλιά του ένα άγγελοΰδι εκτάκτου ομορφιάς, τό όποιον έδειχνε δτι ήταν κο
ρίτσι. Σημειωτέου δτι ό Πανουσόπουλος έγνώριζε μέν δτι ό φίλος του ήτο έγγαμος, 
δέν έγνώριζεν δμως αν ή σύζυγός του ήτο έγκυος.

Λοιπόν ακριβώς τήν ίδιαν ήμέραν ό Νικολόπουλος έγινε πατέρας μέ τήν δια
φοράν δτι τό μικρόν ήτο άγόρι.

Εις τό περιστατικού αύτό έχομεν έπίσης Τηλεπάθειαν άναπαραστατικής μορ
φής, κατά τήν όποιαν έλαβαν χώραν δυο συμβολισμοί. Πρώτον τοϋ μικρού αγγέλου 
συμβολίζοντος τό νεογνόν, καί δεύτερον τών λαμπρών ένδυμάτων τοϋ πατρος, τα 
όποια συμβολίζουν τήν φυσικήν χαράν του.

** *
'Ο άείμνηστος Θεσσαλός πολιτευτής ’Αλέξανδρος Κασσαβέτης, δστις πολλά 

καί ενδιαφέροντα ψυχικά του φαινόμενα κατέθεσεν εις τήν «Εταιρείαν Ψυχικών 
Έρευνοίν», άνέφερε τά εξής έπεισόδια σχετικώς μέ τήν συμβολιστικήν δύναμή τοϋ 
έγκεφάλου:

Κατά τον Ιούνιον τοϋ 1900 είδε εις τον ύπνον του—κατοικούσε τότε είς-τήν 
Κηφισσιά—δτι ήταν εις τό σπίτι του εις στήν Ζαγορά καί δτι έβλεπε μιάν γνωστήν 
του χωρικήν, μητέρα τοϋ έκεΐ δημοδιδασκάλου, νά κάθεται εις τήν βρύσιν.

Τήν στιγμήν έκείνην έκτύπησαν τήν θύραν καί παρουσιάσθη ένας υπηρέτης
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του Ζαφειριού Μήτσα διά νά τον είδοποιήση εκ μέρους του κυρίου του δτι κατά τη
λεγράφημα έκ Μονάχου ό έκεΐ άδελφός του ήτο βαρέως ασθενής.

Την έπομένη ό Κασσαβέτης άνεχώρησε διά Μονάχον, δπου έφρόντισε δσον 
ήμποροΰσε διά τον άσθενή. Μιάν νύκτα ενώ έκοιμάτο εις τδ ξενοδοχείου, είδε πάλιν 
άκριβώς τό ’ίδιον δνειρον. Μετά μίαν ούραν τον ειδοποίησαν τηλεφωνικώς άπδ τήν 
κλινικήν δτι ό άδελφός του άπέθανε.

Τρίτην τέλος φοράν, εύρίσκετο έν Ζαγορά καί είχε μεταβή μέ τήν μητέρα του 
προς έπίσκεψιν ενός άγροτικοϋ των κτήματος. Καθ’ οδόν είδε πάλιν—τήν φοράν όμως 
αύτήν εις τήν πραγματικότητα πλέον καί έν πλήρει ήμέρα—τήν ίδιαν χωρικήν νά 
κάθεται επάνω εις τον κορμόν ενός δένδρου.

Τό δραμα αύτό ανησύχησε τον Κασσαβέτην καί έπερίμενε νά συμβή κανένα 
δυστύχημα. 'Όταν επανήλθε εις τό χωριό, έμαθε κατάπληκτος οτι άκριβώς τήν 
ώραν του δράματος είχεν άποθάνει ή έμφανισθεΐσα χωρική.

** *
Λοιπόν τά τρία ' αύτά ενδιαφέροντα περιστατικά άποδεικνύουν σαφώς τον 

ζουηρόν συμβολιστικόν ρόλον του έγκεφάλου.
Ποιος ξέρει τί μακρυνή έπανάμνησις, χαμένη εις τήν ζωήν του Θεσσαλοϋ 

πολιτευτοΰ, είχε,συνδέσει τό πρόσωπον τής χωρικής αύτής μέ τον θάνατον! Ή  πα
ρουσία της άρά γε εις κανένα δυστύχημα θανατηφόρου ή εις καμμίαν κηδείαν, ή 
τάχα άπλή σύμπτωσις έκαμε νά συμπέση τήν πρώτην φοράν ή άναγγελία τής άσθε- 
νείας τοϋ άδελφου του μέ τήν μορφήν αύτήν;...

Πάντως, έκτοτε, εις τήν φαντασίαν τοϋ Κασσαβέτη ή χωρική άπετέλεσε σύμ
βολου, τό όποιον ό έγκέφαλός του παρουσίαζε διαρκούς εις τά δνειοα, δταν προησθά- 
νετο κανένα θάνατον. Καί τήν τρίτην φοράν τό δραμα—σύμβολου, τον ειδοποίησε 
τηλεπαθικώς περί τοϋ θανάτου τής ιδίας.

Εις τούς συμβολισμούς αύτούς όφείλετα' καί ή έξήγησις τήν οποίαν δίδουν 
εις τά όνειρα ώρισμένα άτομα, καθώς καί τά βιβλία τά ονομαζόμενα όνειροκρΐται.

Πράγματι, παρόμοιοι συμβολισμοί δταν γίνουν γνωστοί εις ευρύτερου κύκλον, 
μεταβάλλονται εις αυθυποβολήν. Καί ό καθένας, μόλις δεχθή ύποσυνειδήτως τήν 
έντύπωσιν ένός δυστυχήματος, τήν συμβολίζει άμέσως εις τον ύπνον του μέ τό 
δραμα σύμβολου άλλων άνθρώπων, των οποίων αί διηγήσεις είχαν έπηρεάσει τήν 
φαντασίαν αύτήν. ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ
Οί ερυθροί κινέζοι έθεσαν εις εφαρμογήν ενα νέον σύστημα ερωτικής 

σαγήνης, διά νά έξαναγκάζουν τούς άγρότας νά παραδίδουν εις τήν κρατική συγ- 
κεντρο^σιν τά προϊόντα των. Καθιέρωσαν πλήθος κινητών θιάσων «βαριετέ» 
πού περιφέρονται εις τήν ύπαιθρον. Γοητευτικαί χορεύτριαι έμφανίζονται, μέ 
περιβολήν.,.Ευας άπό τά αύτοκίνητα—θέατρα, προ τών εκστατικών Κινέζων 
άγροτώυ, οί όποιοι παραδίδουν εις τάς Σειρήνας τοϋ Μάο—Τσέ—Τούγκ τά 
προϊόντα τοϋ μόχθου καί τοϋ ίδρώτος των. Τό... ήθικοπλαστικόν αύτό σύστημα 
έξυπηρετήσεως τών σκοπών τοϋ κομμουνιστικού κράτους, φαίνεται δτι υπήρξε 
τό μόνον προκριθέν, προς άντιμετώπισιν τής άντιδράσεως τών άγροτών κατά 
τής κολλεκτιβιστικής οικονομίας...

(Άπό τά «Στρατιωτικά Νέα» τής 11-12-55)
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Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
'Υπό κ. Κ . Δ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

___________________  ’Εκτάκτου Καθηγητοϋ της Ψυχιατρι- -----------------------------
κής καί Νευρολογίας

Ούδέν άκιδνότερον γαΐα τρέψει άν- 
θρώποιο πάντων όσα τε γαΐα έπι 
πνείειτοι καί έρπει .
[Εκτός τοϋ ανθρώπου ούδέν άλλο έλε- 
εινότερον (εύτελέστερον) πλάσμα τρέφει 
ή γη έξ εκείνων, τά όποια αναπνέουν καί 
σύρονται].

’Οδύσσεια σ . 130
"Ανθρωπος μέν γάρ οϋ παντί ζώ ω , 
ζωον δέ παντί άνθρώπω υπάρχει.

Αριστοτέλης
ΠΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ

1. —Α ν τ ί προλόγου.
2. —Φιλοσοφική έννοια τοϋ πολέμου και τής ειρήνης.
3. —TC είναι καί εις τι συνίσταται ό πόλεμος.
4. —Χαρακτηρισμός τοϋ πολέμου ώς ψυχοφυσικού καί κοινωνικού φαινομένου.

** *
1. ’Αντί προλόγου.
Εις εποχήν κατά τήν οποίαν ό πόλεμος ώς δαιμονική δύναμις κατέλαβε καί 

πάλιν ές απροόπτου τήν άνθρωπότητα καί συγκλονίσας έκ θεμελίων τά πάντα έδη- 
μιούργησε τοσαύτην σύγχυσιν των πνευμάτων καί ταραχήν των ψυχών, εύλογον 
είναι διά πάντα τό έρούτημα, πόθεν εκπορεύεται τό καταστρεπτικόν τούτο φαινό- 
μενον καί ποία ή σχέσις αύτοΰ προς τήν άνθρωπίνην ψύσιν;

Εις τήν προκειμένην μελέτην, ή οποία εχει τήν άφετηρίαν της αποκλειστικής 
καί μόνον εις τό επιστημονικόν πεδίον έρεύνης, γίγνεται άνάλυσις τοϋ έν λόγω φαι
νομένου καί εκτίθεται ό τρόπος γενέσεως καί ή σημασία αυτού.

'Ως ό τίτλος δηλοΐ, ό πόλεμος εξετάζεται άπό τής ψυχολογικής πλευράς. 
Τούτο σημαίνει, δτι έρευνώνται τά έν τώ ψυχικώ κόσμω τού ανθρώπου στοιχεία, 
τά όποια τιθέμενα εις ένέργειαν δημιουργούν καί πραγματοποιούν διά τού δυναμι
σμού των τον πόλεμον. Περαιτέρω κρίνονται καί χαρακτηρίζονται αί ποικίλαι εκδη
λώσεις τού πολέμου διά τής έφαρμογής των παντός είδους ψυχολογικών δεδομένων, 
ήτοι τώ>ν διδαγμάτων τής ψυχοπαθολογίας, τής ψυχολογίας τού πρωτογόνου άνθρώ- 
που, τής ψυχολογίας τού άτόμου, τού κράτους, τής μάζης κ.τ.τ. Νομίζω, δτι έν τή 
πραγματεία ταύτη τά ουσιώδη σημεία τού θέματος έκτίθενται έπαρκώς, ώστε ή 
άπό τής ψυχολογικής πλευρά.ς κατανόησις τού θέματος νά είναι πλήρης.

2. Φιλοσοφική έννοια τοΰ πολέμου καί τής ειρήνης.
Ό  πόλεμος είναι φαινόμενον λίαν στενώς συνυφασμένον μέ τήν ζωήν τών αν

θρώπων. Άνευρίσκομεν αύτόν εις τούς πλέον πρωτογόνους λαούς καί έν συνεχεία εις 
πάσαν βαθμίδα πολιτισμού μέχρι τοΰ σημερινού προηγμένου ανθρώπου. Ούδεμία 
έποχή καί φυλή καί ούδέν είδος πολιτισμού ύστέρησεν τού άλλου εις τήν έκδήλωσιν 
τοΰ πολέμου. Δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι ή ιστορία τοΰ άνθρωπίνου γένους -είναι 
σειρά πολέμων, έκ τής έκ.βάσεως τών όποιων έξηρτήθη έκάστοτε ή κοινωνική δια- 
μόρφωσις τών ανθρώπων ώρισμένης έποχής καί κατ’ άντανάκλασιν δλης τής άνθρω- 
πότητος.
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'Η  έννοια τοΰ πολέμου έχρησιμοποιήθη ύπό του 'Ηρακλείτου ώς θεμελιώδης 
αρχή τοΰ φιλοσοφικού του συστήματος. «Πόλεμος πάντων πατήρ» έδίδασκεν ό 'Η 
ράκλειτος πρεσβεύουν δι’ αύτοΰ, ότι ό πόλεμος των στοιχείων είναι ή αιτία των ποι
κίλων φαινομένων τής ζωής καί των γεγονότων έν τή φύσει.

'Η αρχή αυτή του 'Ηρακλείτου κατ’ έπέκτασιν τής κυρίως σημασίας της, άνα- 
φερεται όντως εις την μίαν κατάστασιν των πραγμάτουν, τήν τοϋ πολέμου. 'Η  αντί
θετος ταύτης, ή τής ειρήνης, διέπει επίσης ώς αρχή τήν ζουήν καί τήν φύσιν. Είναι 
δέ ούχί όλιγωτέρας αξίας καί ισχύος τής πρώτης, χρησιμεύσασα ώς περιεχόμενον 
κοινωνικών, ήθικών καί θρησκευτικών συστημάτων καί έκδηλωθεΐσα παντοιοτρόπως 
εις τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος π.χ. εις τον σκοπόν των Άμφικτυονιών, τής Κοι
νωνίας τών Εθνών καί γενικώτερον ώς περιεχόμενον τής παγκοσμίου υπέρ τής ειρή
νης κινησεως. Οΰτω ό πόλεμος καί ή ειρήνη άποτελοΰσι τούς δύο πόλους μιας άντι- 
θέσεους. Μεταξύ τών δύο τούτων πόλων, τοϋ πολέμου καί τής ειρήνης κατά τον 
νόμον τής έναντιοδρομίας τοΰ 'Ηρακλείτου, έζησεν ή άνθρωπότης μέχρι σήμερον.

"Αξιόν προεισαγωγικής μνείας τυγχάνει, ότι έκ τών έμβιων ,οντων τρία είδη 
παρουσιάζουσι τό φαινόμενον τοΰ πολέμου. Ταΰτα είναι ώρισμένον είδος μυρμήγκων, 
οί λεγόμενοι μυρμίκα, αί άγριαι μέλισσαι καί οί άνθρουποι. Μόνον τά τρία ταΰτα ε’ίδη 
τών ζώων προβαίνουσιν εις ώργανωμένήν έξόντωσιν τών ομοφύλων τουν.

3 . Τί είναι καί εις τί συνίσταται ό πόλεμος.
"Ιδωμεν τά τοΰ πολέμου, άτινα άντιστρόφως λαμβανόμενα ΐσχύουσι διά τήν 

ειρήνην, αν καί ειρήνη δεν σημαίνει απλώς τήν μή υπαρξιν πολέμου.
Έξετάσωμεν προηγουμένως, τί είναι καί εις τί συνίσταται ό πόλεμος.
Πόλεμος είναι ή έπίθεσις ένός λαοΰ έναντίον άλλου καί ή προσπάθεια κυριαρ

χίας επ’ αύτοΰ διά τής θανατώσεως τών ζώντων καί καταστροφής τών αψύχων. Πό
λεμος είναι ή ώργανωμένη θανάτωσις άνθρώπων. Έπιγραμματικώτερον ό πόλεμος 
είναι φαινόμενον αύτοκαταστροφής τής άνθρωπότητος.

Κύρια γνωρίσματα τοΰ πολέμου είναι τό φονεύειν καί τό καταστρέφειν. 'Ως 
προς τάς καταστροφάς έκ μέρους τών άντιμαχομένων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 
διαφορά μεταξύ μή πεπολιτισμένων καί πεπολιτισμένων λαών, διότι καί οί μέν καί 
οί δέ επιδίδονται μετά τοΰ ίδιου ζήλου εις αύτάς. 'Υπενθυμίζω τάς καταστροφάς 
τής Τροίας ύπό τών ’Αρχαίων Ελλήνων,τής Βαβυλώνος, τών Θηβών ύπό τοΰ ’Αλεξάν
δρου, τών ’Αθηνών ύπό τοΰ Σύλλα, τής Κορίνθου ύπό τοΰ Μουμίου καί τάς άπροσμε- 
τρήτους καταστροφάς κατά τον τελευταϊον Ευρωπαϊκόν καί τον μόλις λήξαντα παγκό
σμιον πόλεμον.

Εις τούς καθ’ ήμάς χρόνους, κυρίους άπό τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολέμου καί έντεΰ- 
θεν, προσετέθη εις τά άνωτέρω δύο κύρια γνωρίσματα τοΰ πολέμου καί έτερόν τι. 
Τοΰτο είναι ή προσπάθεια τών αντιπάλων νά έπιρρίψη ό εις εις τον άλλον τήν εύθύνην 
τοΰ πολέμου. Προς τον σκοπόν τοΰτον οί αντίπαλοι κάτηγοροΰν άλλήλους διά παντο
ειδ εις παραβάσεις τής ήθικής καί τών κανονισμών τοΰ διεθνούς δικαίου καί προβαί- 
νουσιν συστηματικώς εις διαδόσεις ψευδών φημών καί παντοίων ψευδολογιών, έπί τώ 
σκοπώ ύποβιβάσεως τής ήθικής αξίας τοΰ έχθροΰ. Διήλθομεν νΰν νέαν περίοδον 
πολέμου, καθ’ ήν τά φαινόμενα ταΰτα έπανελήφθησαν μετ’ έξαιρετικής σφοδρότητος 
ύπό λαών πρώτων εις τήν γραμμήν τοΰ πολιτισμοΰ. (')

(1) Ένω ή ήθική αποτελεί —ήν βάσιν τής ύποστάσεως αύτών, παρεμέρισαν ταύτην εντε
λώς, προκειμένου νά καταπολεμήσωσι τούς εχθρούς των καί έπεξετάθησαν εις πράξεις καί ένερ- 
γείας, αΐτινες εις παρωχημένους πολέμους δεν συνηθίζοντο. Ένω π.χ. άλλοτε ό άμαχος πλη
θυσμός (γυναίκες καί παιδιά), τά Νοσοκομεία, έτύγχανον σεβασμού, ένω περί ήθικής τού άν- 
τιπάλου δέν έγένετο λόγος, σήμερον δέν συμβαίνει τοιοϋτόν τι. Εύλόγως άναλογίζεταί τις εις 
ποιον σημεΐον καταπτώσεως έχουν φθάσει τά πεπολιτισμένα κράτη, ώστε νά μεταχειρίζωνται 
ού μόνον τό φονεύειν καί καταστρέφειν, αλλά καί τά παντός είδους δόλια μέσα.
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4. Χαρακτηρισμός τοΰ πολέμου ώς ψυχοφυσικού καί κοινωνικού 
φαινομένου.

'Η  συνεχής έμφάνισις του πολέμου εις τήν ζωήν τής άνθρωπότητος άδιακρί- 
τως φυλής, τόπου καί έποχής σημαίνει έκ πρώτης οψεως, ότι πρόκειται περί φαι
νομένου άπορρέοντος έκ τής ψυχοφυσικής ύποστάσεως τοϋ άνθρώπου, ήτοι περί φαι
νομένου ψυχοφυσικού. ’Επειδή δέ ό άνθρωπος δεν είναι μόνον ψυχοφυσικόν ον, άλλα 
καί κοινωνικόν, ό πόλεμος δέον νά χαρακτηρισθή ώς ψ υ χ ο φ υ σ ι κ ό ν  ά μ α  
κ α ί  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  φ α ι ν ό μ ε ν ο υ .  Ώ ς  έκ τούτου προς τον σκοπόν έξετάσεως 
καί άναλύσεως τοϋ πολέμου, δέον νά ληφθή ύπ’ οψιν παν ό,τι άφορα εις τά στοιχεία 
τής ψυχικής ιδιοσυστασίας τοΰ άνθρώπου, τόσον αύτής καθ’ έαυτήν όσον καί τάς ψυ- 
χικάς έκείνας έκδηλώσεις αύτοΰ, αίτινες άπορρέουν καί αιτιολογούνται υπό τοϋ κοι
νωνικού περιβάλλοντος. Ούτω θέλουσιν καθορισθή τά ψυχικά καί κοινωνικά στοι
χεία, ύπό των οποίων καθορίζεται ό πόλεμος;

'Υπάρχουσι πολλαί πλευραί έξετάσεως τοΰ πολέμου. Τοιαΰται-είναι ή ιστο
ρική, ή πολιτική, ή οικονομολογική, ή κοινωνιολογική, ή τής ψυχολογίας τοΰ ατόμου, 
ή τής ψυχολογίας τής μάζης, ή τής ψυχοπαθολογίας κ.ο.κ. Μόνη έκάστη των άνω- 
τέρω είναι μονομερής, συμπληροΐ όμως τάς ά.λλας.

Άναλόγως τής πλευράς άφ’ ής έξετάζεται τό φαινόμενου τοΰ πολέμου, έξαί- 
ρονται ώρισμένοι παράγοντες προκλήσεως αύτοΰ. Δι’ ό σχετικώς προς τό όντο^ς πολυ
σύνθετον πρόβλημα τοΰ πολέμου, αί γνώμαι είναι ποικίλαι. Οΰτω λόγου χάριν οί 
κοινωνιολόγοι καί οί οικονομολόγοι, έρμηνεύουσι τόν πόλεμον διά τών κοινωνικών, 
καί οικονομικών παραγόντων, δοθέντος ότι τό κίνητρου τοΰ πολέμου πιθανόν να ποι
κίλη άπό περιπτώσεως ε’ς περίπτωσιν, ένέχει όμως πάντοτε ώς σκοπόν τήν ωφελι- 
μότητα οίουδήποτε είδους, κυρίως τήν υλικήν. 'Ωρισμένοι κοινωνικοί καί πολιτικοί 
όροι ά.γουσιν εύχερέστερον λαόν τινά εις πόλεμον π.χ. ή ιμπεριαλιστική πολίτικη. 
Ουτω τά αίτια τοΰ πολέμου είναι διάφορα άναλόγως τοΰ είδους τοΰ πολέμου .π.χ. τοΰ 
’Ιμπεριαλιστικού έπιθετικοΰ πολέμου, τόΰ άμυντικοΰ, τοΰ άπελευθερωτικοΰ κ.ο.κ. 
Έν τή έξετάσει δηλαδή τοΰ πολέμου άνευρίσκομεν ποικίλους γενεσιουργούς αίτιας, 
αί πλεΐσται τών οποίων, ώς έκ πρώτης όψεως φαίνεται, είναι έξωτερικαί έκ τοΰ περι
βάλλοντος προερχόμεναι.

’Εκτός όμο^ς τών έξωτερικών αίτίο^ν, περί τών οποίων δεν είναι ό λόγος εν τή 
προκειμένη μ,ελέτη, ή ψυχολογική έρευνα φέρει εις φως ώς κίνητρα τοΰ πολέμου 
ψυχικά στοιχεία, υποκινούμενα καί άναζωπυρούμενα μέν έκάστοτε ύπό εξωτερικών 
αιτίων αύτοφυώς όμως έν τω άνθρώπω υπάρχοντα. Εις τήν μελέτην ταύτην θά έξε- 
τασθώσιν καί θά έρευνηθώσιν κυρίως τά ψυχικά ταΰτα στοιχεία χωρίς να παραλει- 
πεται, όπου δει, ή μνημόνευσις τής συμμετοχής καί τής δράσεως τών έξωτερικών 
παραγόντων. Προς τόν σκοπόν τούτον θά άφορμηθώμεν άπό τής ψυχολογίας τοΰ 
άτόμου, διότι τό άτομον άποτελεΐ τήν συγκεκριμμένην πραγματικήν μονάδα, ες ής 
έκπορεύονται πάντα τά λοιπά, δηλαδή οί θεσμοί, τό κράτος κ.τ.τ. Έ κ  τής ψυχικής 
ζωής τοΰ άτόμου θά καθορισθοΰν αί έκδηλώσεις έκείναι, είτε πρωτογενείς είναι αύται, 
είτε δευτερογενείς (διά έπιδράσεως δηλαδή τοΰ περιβάλλοντος έπερχόμεναι), αί
τινες έχουσιν αΐτιολογικήν σχέσιν προς τόν πόλεμον. ’Αλλά τό άτομον ζών έν κοι- 
νωνίαις συγκροτεί άφ’ ενός τήν μάζαν, τής όποιας ή ψυχολογία είναι διάφορος τής 
τοΰ μεμονωμένου άτόμου καί άφ’ ετέρου τήν ένιαίαν ολότητα τοϋ Κράτους. Συνεπώς 
διά τήν έρευναν τοΰ φαινομένου τοΰ πολέμου, άπό ψυχολογικής άπόψεως δέον να 
ληφθοΰν ύπ’ όψιν πάντα τά δεδομένα τής ψυχολογίας τοϋ άτόμου, τής ψυχολογίας 
τής μάζης καί τής ψυχολογίας τοΰ Κράτους. ’Επίσης άπαραίτητος διά την κατανο- 
ησιν τοΰ πολέμου είναι ή συμβολή τής ψυχοπαθολογίας, ήτις μετά τής ψυχολογικής 
έξετάσεως, άποτελεΐ τήν ιατρικήν πλευράν τοΰ ζητήματος. Πάντων τών δεδομένων 
τούτων θά γίνη μνεία έν τοΐς κατωτέρω. (Συνεχίζεται)



Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ  Α Θ Λ Ι Ω Ν
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ)

Γραμμένη αποκλειστικά για τά «’Αστυνομικά Χρονικά» 
εις ένδειξιν συμπάθειας καί έκτιμήσεως.

_______________________  Άπό τη NINA ΓΕΩΡΓΙΟΥ _______________________

’Αγαπητοί μου φίλοι,
Σκεφθήκατε ποτέ σας τ ί  έστί Κοινωνία;;; Ζητήσατε νά μάθετε 

την ακριβή έννοια αυτής τής λέξεως ;;;
«'Ο  κ ό σ μ ο ς  ο λ ο ς» θά μου άπαντήσετε.
Σύμφωνοι.
’Έ χετε διαβάσει όμως δλ.οι τό βιβλίο τής κοινωνίας ; ; ;  ”Εχετε

εισχωρήσει βαθειά στις σελίδες το υ ;;; Και μιά καί θίξαμε αυτό 
τό θέμα, ελάτε δλοι νά κάνωμε μιά συζήτησι πάνω στη λέξι αυτή.

’Η  κοινωνία καλοί μου φίλοι, είναι ένα πελδυριο, ένα άσήκωτο 
βιβλίο μέ πολύχρωμες χτυπητές σελίδες, καί μέ ζωηρές εικόνες. 
Κάθε σελίδα τον, καί ένας πόνος, κάθε πόνος, καί ένα δράμα, κάθε 
δράμα καί μιά απογοήτευαις. Κάθε άπογοήτευσις, καί ένα καλό πα
ράδειγμα. "Ενας μεγάλος καθρέφτης δηλαδή, πού μέσα στο κρύ- 
σταλ.λό του, βλέπομε ολοκάθαρα την πραγματικότητα τής ζωής. 
"Οποιος έχει σπουδάσει πάνω σ’ αυτό τό βιβλίο, δεν έχει παρά νά 
τό άγκαλιάοη μ ’ ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης για τις τόσο διδαχτι- 
κές γραμμές του, γιατί είναι ένας μεγάλος φύλακας στο κάθε τον
βΦα· , „ , , , , , , ,

Μ ε δέος και καταννςι ανοίγω και γω σήμερα αυτό το Ιερό 
βιβλίο, καί πέρνω τρεις άπό τις ολοζώντανες σελίδες του, γιά νά 
τις άφιερώσω στά «’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά  Χ ρ  ο ν ι κ  ά», εις ένδειξιν έκ
τιμήσεως, μέ την ελπίδα δτι οι σελίδες αυτές θά τύχουν φιλοξε- 
νείας άπό τό σεβαστό αυτό περιοδικό. Τό περιοδικό που τό ζων
τανεύουν καί τό κάνουν ώραίο πολύπειρα πνεύματα αστυνομικών 
καί πού κατέχει την πιο άξιόλογη καί πολύτιμη θέσι στην έλλη- 
νική κοινωνία μας, μέ την τόσο ενδιαφέρουσα καί διδαχτική ϋλη τον.

Μετά τιμής 
NINA ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ

** *
Παραμονή Ευαγγελισμού. 'Η  νύχτα άρχισε νά άπλώνη τό μαύρο της πέπλο. 

Ή  άνοιξι έχει άγκαλιάσέι χαρωπά τήν ’Αθήνα μας μέ τό χρυσολούλουδο φόρεμά 
της. Τό χορτάρι έχει βγάλει στήν έπιφάνεια τό καταπράσινο κεφαλάκι του και έχει 
πιάσει κουβέντα μέ τό άθωο χαμομηλάκι. Τά λουλούδια άρχίζουν κι’ αύτά νά ξεθα- 
ρεύουν άπό τή βαθειά νάρκη τού χιονιού καί περιμένουν τον πιστό τους φίλο τον ’Α
πρίλη γιά νά κάνουν τήν ολοκληρωτική τους έξώρμηση. Μιά γλυκειά ατμόσφαιρα 
γιορτής έχει άπλωθή σ’ όλη τήν Πόλι. Τά μπαλκόνια παρουσιάζουν μέ καμάρι τή 
γαλάζια Σημαία μας. Οί προτομές των 'Ηρώων είναι στεφανωμένες μέ δάφνες. Και 
έ ’Εθνικός 'Ύμνος άκούγεται στ’ αυτιά μας σαν θεία μελωδία.

«Χαϊρε! ΤΩ, χαΐρε ’Ελευθερίά!!!»
Ψηλά στον ουρανό, μιά φέτα φεγγαριού φωτίζει κάποιο σπίτι σε μιά συνοικία 

άπό μέρη. Μέσα άπό τό σπίτι αύτό πού βασιλεύει άπόλυτη ησυχία, κάποιος βγαίνει 
μέ μεγάλη προφύλαξι. Οί καμπάνες άπό μακρυά μέ τον επιβλητικό ήχο, υπενθυμί
ζουν στον κόσμο τή μεγάλη μέρα πού ξημερώνει!! Τή μέρα, πού όλοι γονατίζουν 
μέ εύλάβεια μπρος στις σκιές των μαρτύρων καί των ήρώων, μπρος στις μεγάλες 
ψυχές καί τις ραντίζουν μέ ένα τους δάκρυ, ως θυμίαμα θαυμασμού γιά τό αΐμα πού 
έχυσαν υπερασπίζοντας τή μεγάλη τους μάννα. Τήν Πατρίδα..

Προχοορεΐ ό άνδρας μέ βήμα βιαστικό σφίγγοντας στήν τσέπη του ένα μάτσο
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χαρτονομίσματα. Καί καθώς βαδίζει, νομίζει πώς τά κλεμμένα λεφτά, έχουν πάρει 
ανθρώπινη λαλιά καί του λένε.

«Ντροπή σου»...
«Ντροπή σου. Επαναλαμβάνει ένδόμυχα καί κείνος. Ναι! ντροπή σου- πώς 

κατάντησες κακομοίρη μου γιά μια γυναίκα! ! ! Δέν σεβάστηκες τουλάχιστον τή μέρα 
πού ξημερώνει;». Δέν είχε πολύ καιρό στην ’Αθήνα. "Ενας γνωστός βουλευτής του 
πατέρα του, τον διώρισε σέ κάποιο 'Υπουργείο. Κι’ έτσι μια μέρα έγκαταλείποντας 
την επαρχία του, ήρθε νά ζήση στην πρωτεύουσα καί να άνακατευθή κι’ αυτός μέσα 
στο άγνωστο πλήθος. "Ωσπου, γνώρισε μια γυναίκα. Καταραμένη στιγμή !! Που νά 
φαντασθή αύτός ό άπειρος έπαρχιώτης τί έκρυβε μέσα του αύτό τό αγγελικό πρόσωπο; 
Νόμισε πώς ήταν μιά κοπελίτσα άβγαλτη καί την άγάπησε. Είχε πιστέψει μάλιστα 
πώς καί κείνη τον άγαποϋσε. ’Αργότερα όμως κατάλαβε...'Ο έρωτάς της γι’ αύτόν, 
στηριζόταν πάνω σέ ταπεινούς ύπολογισμούς καί συμφέροντα. Μά ή άγάπη τον 
είχε τυφλώσει. ’Έκοψε τό επίδομα πού έστελνε στο σπίτι του. Μά καί πάλι δέν έ
φταναν γιά τή γυναίκα αυτή, πού ή μόνη της άπόλαυσις ήταν τά λουσα. Αύριο κείνη 
γιόρταζε. Τού είχε άπαιτήσει ένα άκριβό μπιζού. Άπό πού θά τό εύρισκε;Τής ήταν 
άδιάφορο. Καί νά τώρα πού κατάντησε ! Κλέφτης ! Κ λ έ φ τ η ς !  'Η  λέξις αύτή σφυ
ρίζει στ’ αύτιά του σαν δυνατή σειρήνα. Κ λ έ φ τ η ς  αύτός!! πού τον σέβονται 
όλοι στο γραφείο !! ! Κοντοστέκεται καί άνάβει τσιγάρο. Λίγο πιο κεΐ, μιά γρηούλα 
έχει άπλώσει τό κοκκαλιάρικο χέρι της καί ζητάει έλεημοσύνη άπό τούς διαβάτες. 
"Αλλοι κάτι τις βάζουν στο χέρι. "Αλλοι τραβούν άδιάφοροι τό δρόμο τους. Στέκεται 
ό κλέφτης καί την περιεργάζεται...Τά χαρακτηριστικά της θυμίζουν μιά παληά 
ομορφιά.

—Ποιος νά ξέρη γιατί κατάντησε, ζητιάνα—σκέφτεται. Θά έχη βέβαια κάποια 
ιστορία καί αύτή.,.Μά μήπως τάχα ολοι οί άθλιοι τής κοινωνίας δέν κρύβουν κάποιο 
θλιβερό παρελθόν; Σφίγγει γιά λίγο τά κλεμμένα χρήματα καί ύστερα την πλη
σιάζει.

«Γιαγιά...νά...πάρε αύτά καί πήγαινε σπίτι σου νά ήσυχάσης».
’Ανοίγει ή ζητιάνα μέ κατάπληξι τά μεγάλα μάτια της, καί κυττάζει τά χρή

ματα. Τά σφίγγει περισσότερο στή ροζιασμένη φούχτα της γιά νά βεβαιωθή καί 
ύστερα κυττάζει κι’ αύτόν.

Μά είναι δυνατόν μιά τέτοια έλεημοσύνη άπό έναν τόσο φτωχοντυμένο νέο; 
’Ανοίγει τό στόμα της νά τον εύχαριστήση καί τον βλέπει νά άπομακρύνεται σκυ
φτός μέ τά χέρια στις τσέπες...

Χτυπούν οί καμπάνες. Κι’ αύτός βαδίζει.,.ολο βαδίζει...καί ό κάθε χτύπος 
αντηχεί στ’ αύτιά του σαν άμείλικτος τιμωρός, αλλά καί σαν παρήγορος άγγελος πού 
τού λέει. «Μετάνοιωσε. Είναι ακόμα, καιρός».

—Συγχώρεσέ με Παναγιά μου, φωνάζει πονεμένα. Δέν θά τό ξανακάνω. Δέν 
θά ξαναδώ τή γυναίκα αύτή. Σηκώνει τό κεφάλι του στον ούρανό, καί ή φέτα τού 
φεγγαριού νομίζει πώς είναι δικαστική έδρα. Νομίζει πώς τού φωνάζει άγρια. 
«Σέ είδα. Πρέπει νά τιμωρηθής γιά την πράξι σου. Πρέπει νά πληρώσης τό σφάλμα 
σου». Μέ ταχύ λοιπόν βήμα φτάνει στο πλησιέστερο Άστυν. Τμήμα. «Θέλω τον 
Αξιωματικό 'Υπηρεσίας», λέει μέ σπασμένη φωνή στον άστυφύλακα πού στεκόταν 
στην πόρτα.

’Έκλεψα, τού φώναξε άπελπισμένα μόλις τον είδε. Τιμωρείστε με. Είμαι ένας 
κλέφτης. Τον κυττάζει έρευνητικά ό ’Αστυνόμος.

«Καί τά κλεμένα πού είναι»; τον ρωτά! —
«Δέν τά έχω πιά. Τά έδωσα...σέ.,.σέ μιά ζητιάνα. Μάρτυς μου ό Θεός. Αύτή 

θά έχη περισσότερη άνάγκη άπό κείνη...».
Ποια κείνη; ρώτησε ό ’Αστυνόμος παράξενα.
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«Νά... κείνη πού έκλεψα για χάρι της».
«’Έχεις κλέψει κι’ άλλοτε»;
«’Ό χι..'Η  πρώτη είναι. Μά τώρα μετανοώ. Αύτό το σπίτι το παραφύλαγα 

καιρό. Σήμερα βρήκα την ευκαιρία. Είχαν βγή έξω. ’Ίσως πήγαν νά ίδοΰν τήν γιορ- 
τάσιμη κίνησι πού ξημερώνει...». Και κλαίγοντας τού τά διηγήθηκε όλα.

Ό  ’Αστυνόμος τόν ακούσε μέ ενδιαφέρον χωρίς νά τον διακόψη.
Σήκωσε άργά τό κεφάλι του καί τόν κύτταξε μέ συγκίνησι. Τό έμπειρο μάτι 

του διέκρινε όλη τήν μετάνοια, όλη τή συντριβή τού νέου. Τί να σου κανουν όμως και 
κείνοι. Μήπως δεν συμμερίζονται τά άνθρώπινα δράματα; Μήπως δεν κλαίει ή ψυχή 
τους μπρος σέ μιά δυστυχία; Μήπως δεν είναι έτοιμοι να συγχωρήσουν τους μετα- 
νοοϋντας είλικρινά;! Τί νά σοϋ κάνουν όμο,ις καί κείνοι, όταν ο Νομος ορθώνεται 
μπρος τους αμείλικτος καί τούς ζήτα νά κάνουν τό καθήκον; Μέ άργες κινήσεις 
βγάζει τήν ταμπακέρα τού καί του προσφέρει τσιγάρο. Τό πέρνει ύ νέος με κατα- 
πληξι. Τέτοια καλωσύνη ! Στήν συμπόνοια τού συνάνθρωπου του, σφίχτηκε περισ
σότερο ή καρδιά του.

Πόσες φορές στή ζωή μας δέν βλέπομε νά ορθώνεται μπρος μας ένα άκόμα 
μεγαλύτερο δικαστήριο πού λέγεται συνείδησι;...

’Έξω τό σκοτάδι έχει απλώσει γιά καλά τήν μαύρη άκουαρέλλα του.
Παίρνει καί ή ζητιάνα τό δρόμο γιά τό σπίτι της.
Σφίγγει τά χρήματα στήν τριμμένη τσέπη καί χαμογέλα.
«Πόσο καιρό έχω νά πάρω τόσο χρήμα από άνδρα!!» σκέφτεται. Το χλωμό 

πρόσωπο τοϋ νέου παρουσιάζεται μπρος της. «Παραςενος άνθρωπος μα την αλή
θεια». Καί έπειδή ή μιά σκέψις φέρνει τήν άλλη, περνά απο μπρος της σαν κινημα
τογραφική ταινία όλο της τό παρελθόν.

Στά νειάτα της, ήταν σωστή κούκλα. Τά παιδικά της χρόνια τά πέρασε στο 
ορφανοτροφείο. Δέν γνώρισε γονείς. Τήν βρήκαν κάποιο βράδυ τού Φλεβάρη στή 
σκάλα τοϋ Βρεφοκομείου. 'Όταν μεγάλωσε, τήν έστειλαν να μαθη τέχνη. Κάποιος 
βρέθηκε στο δρόμο της. Τήν άγάπησε καί τήν έκανε γυναίκα του. Κείνη όμως, γρή
γορα βαρέθηκε τήν οικογενειακή ζωή. Πεταξε λοιπον καποια μέρα σαν πεταλούδα 
μέ πολύχρωμα φτερά σ’ άλλη άγκαλιά. Καί υστέρα...σ’ άλλη. Τέλος εγινε χορεύτρια 
σέ ένα μεγάλο καμπαρέ. Τόν γέμισαν λεφτά, γούνες, μπιζού. Πολλοί ζητησαν να την 
παντρευτούν. Κείνη όμως, νόμισε πώς θά έμενε γιά πάντα ένα δροσερό λουλούδι. 
"Ωσπου μιά μέρα, έννοιωσε τή σκηρή πραγματικότητα...Τό άνθος μαράθηκε, καί 
κανένας δέν καταδέχτηκε πλέον νά τό μυρίση...'Ένα καφτο δάκρυ κυλά σε μια της 
ρυτίδα καί σχηματίζει ένα ποταμάκι.

ΤΩ ! ας μπορούσε τό παράδειγμα τό δικό της, νά γίνη ένας αυστηρός δάσκαλος 
στο γυναικόκοσμο τής κοινωνίας! ! !

Μέ τις σκέψεις αύτές, φτάνει στο Μοναστηράκι. Οι διαβατές είναι λιγοστοί. 
’Από τήν μιά άκρη τοϋ δρόμου έως τήν άλλη 5—6 σκιές τοϋ πεζοδρομίου σουλα
τσάρουν.

«’Απόψε κορίτσια δέν πρόκειται νά φάμε», λεει καποια απο την παρέα.
Ματώνει τής ζητιάνας ή καρδιά. Κοντοστέκεται και τις κυτταζει με συμπονοια. 

Ποιος ξέρει τί δράμα νά κρύβη ή κάθε μιά πίσω απο το στρώμα τής μπογιάς πουχει 
στο πρόσωπό της! Τήν κύτταξαν καί κείνες.

«Γιαγιά...» τής λέει κάποια γελώντας. «Γιά.,.τό γλεντι ήρθες και συ; Δεν διά
λεξες καλό βράδυ».

Βουρκώνουν τά μάτια της. Τρεμοπαίζουν τά μαραμένα χείλη. Μέ αργές
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κινήσεις, χώνει το κοκκαλιάρικο χεράκι στή τσέπη τήν τριμένη. Βγάζει τά λεφτά 
τοϋ κλέφτη, τά χωρίζει σέ ϊσια μερίδια, πλησιάζει τά φτωχά πλάσματα καί...τούς 
τά βάζει στο χέρι.

"Αφωνες μένουν οί κοπέλλες. Τήν κυττάζουν κατάπληκτες.
«Γιατί κάνετε αύτή τη...δουλειά; Γιατί δεν δουλεύετε»; Τις τραβάει λίγο ποιο 

κάτω άπό τήν φέτα τοΰ φεγγαριού.
«Νά.,.γιά δές τε το πρόσωπό μου!!! κάποτε ήμουν κι’ έγώ σάν καί σάς... 

να...τώρα...Προσέξετε όσο είναι ακόμα καιρός...)).
Δεν απαντούν οί γυναίκες. Σκύβουν μόνο τό κεφάλι.

Τά αστέρια στον ούρανό, μοιάζουν σάν χλωμές βολίδες. ’Από μακρυά κάποιος 
μεθυσμένος τραγουδά. Ποιος ξέρει γιατί...μέθυσε κι’ αύτός !!!

Παίρνουν τό δρόμο σκεφτικές οί γυναίκες. Τά βήματά τους καθώς άκούγονται 
ρυθμικά πάνω στήν άσφαλτο", νομίζουν πώς παίρνουν ζωντάνια καί τούς λένε: «Γιατί 
δεν πάτε νά δουλέψετε; Προσέξτε τό πρόσωπό μου. ΤΗμουν κάποτε καί έγώ σάν καί 
σάς....»

Παίρνει καί ή ζητιάνα τον κατήφορο γιά τήν καλύβα της.
Στέκεται μπρος στήν ’Εκκλησία τήν «Εύαγγελίστρια» καί σταυροκοπιέται. 

«Σώσε γλυκειά Παρθένα τά άμαρτωλά πλάσματα καί όδήγησέ τα στο καλό».
Καί ή φέτα τοϋ φεγγαριού, φωτίζει όλο καί πιο πολύ τον Παρθενώνα καί τήν 

Ακρόπολι πού άνεμίζει καμαρωτά ή γαλάζια Σημαία μας.

. * ΑΝΤΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
’Εκ τής Έφημερίδος «Βήμα» τής 25-1-56

Ή  Γαλλική Κυβέρνησις έτοποθέτησεν εις τον υπόγειον σταθμόν τής 
πρωτευούσης ένα τεράστιον ομοίωμα άνθρωπίνου συκωτιού, τό όποιον είναι 
φοβερά πρησμένο συνεπεία κιρρώσεως, προς τον σκοπόν όπως προειδοποιήση 
—διά τάς συνέπειας τής οινοποσίας—όλους τούς Γάλλους μπεκρήδες. Τό συ
κώτι διά φώτων πού υπάρχουν μέσα του, έρωτά : «Τό σηκώτι αύτό είναι 
δικός σας;». Σημειωτέον ότι τήν έναντίον τής οινοποσίας έκστρατείαν ήρ- 
χισεν ό κ. Μαντές-Φράνς, πρώην Πρωθυπουργός, μέ τό σύνθημα : «Πίνετε 
περισσότερο γάλα», παρά τό γεγονός δέ ότι ό διάδοχός του κ. Φώρ δεν προσυ
πέγραψε τάς άπόψεις τοΰ κ. Φράνς, έν τούτοις συνεφώνησεν εις τό ότι οί πε
ρισσότεροι Γάλλοι πίνουν πάρα πολύ κρασί. Πλήν τοΰ ομοιώματος τοΰ συκω
τιού, εις πολλά άλλα σημεία τοΰ υπογείου των Παρισίων φιγουράρουν έπίσης 
διαγράμματα ένός εγκεφάλου προσβληθέντος άπό μηνιγγίτιδα, συνεπεία 
οινοποσίας, ένός οισοφάγου προσβεβλημένου άπό καρκίνον καί των υπολειμ
μάτων τοΰ πεπτικού συστήματος ένός Γάλλου, πού έπινεν πέραν τού δέοντος. 
Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 2.000.000 Γάλλοι...παραπίνουν. Φιγουράρουν 
επίσης χάρται, σχέδια καί ομοιώματα πού έχουν σκοπόν νά καταστήσουν (ορι
σμένα γεγονότα σαφή εις τον κάθε Γάλλον πολίτην. Καί καθώς ό έπιβάτης 
τοΰ υπογείου κατευθύνεται, άμα τή άποβιβάσει του, προς κάποιαν ταβέρναν, 
φωτειναί προειδοποιήσεις τον έρωτοΰν: «ΕΙσθε βέβαιος ότι εΐσθε νηφάλιος;»
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
- Κ Α Τ Α  TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ-

( ΑΡΘΡΑ 372-384 Π. Κ.)
‘Υπό χ. ΔΗΜ. Κ . ΝΤΖΙΩΡΑ 'Τπαστ. Α' 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Α'.
ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Π Ε ΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ
IV .  Ό  δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχείον τον εγκλήματος.

1. Είδικώτερον περί τής έννοιας τον όρου Ιδιοποίησις.
2. Κλοπή χρήσεως. ** *

ΙΥ . 'Ο δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχείον τοϋ εγκλήματος.
’Απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχείον τοϋ εγκλήματος τής κλοπής είναι ο 

δόλος, ή βούλησις ή αποδοχή δηλ. τοϋ δράστου, 6πω>ς ΐδιοποιηθή ξένον κινητόν 
πράγμα τελοΰν ύπό την κατοχήν ετέρου. ”Αν οθεν ούτος θεωρή το πρά.γμα ως ίδιον 
ή ώς μή ευρισκόμενον εις τήν κατοχήν ετερου (πεπλανημενως βεβαίως), εν τή περι- 
πτώσει ταύτη ή πλάνη του αυτή (συγγνωστή ή άσύγγνωστος) τον ωφελεί, δεν είναι 
δέ δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώς ένοχος κλοπής. Αλλ έκτος τοϋ σκοπού τουτου τής 
άφαιρέσεως τ.έ'. ξένου κινητοΰ πράγματος, άπαιτεΐται έπί πλέον καί ό σκοπός τής 
παρανόμου ΐδιοποιήσεως (animus rem sibi habendi), οστις πρεπει να υφισταται 
κατά τήν στιγμήν τής άφαιρέσεως. Κατά συνέπειαν επομένως, μεταγενεστέρα λήψις 
άποφάσεως προς ίδιοποίησιν τοϋ πράγματος, δεν συνιστά κλοπήν άλλ’ υπεξαίρεσιν 
ύπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως ότι δια τής πρώτης πραξεως κατα τα κατωτέρω εκτι
θέμενα δεν επέρχεται ιδιοποίησις.

1. Ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν  π ε ρ ί  τ ή ς  έ ν ν ο ι α ς  τ ο ϋ  ό ρ ο υ  ’- δ ί ο 
π ο  ι η σ ι ς. , , , ,

’Ήδη έρωτάται· πώς έρμηνεύεται ό όρος «ιδιοποίησις»; ΙΙοία ή έννοια τουτου; 
Μήπως διά νά χαρακτηρισθή τις ώς ένοχος κλοπής, ατε ιδιοποιούμενος το πρά.γμα 
πρέπει νά έχη καί πρόθεσιν πλουτισμού ή κέρδους; Η επι του προκειμενου απαντησις 
είναι, ότι τοιαύτη πρόθεσ,ις τουλάχιστον, ύπό τήν ισχυν τοϋ νέου Κωδικός, δεν απαι
τείται. Τόσον άπό τής έπιστημονικής πλευράς όσον καί άπό άπόψεως Νομολογιακης 
ή άπάντησις είναι ενιαία. Τούτο άλλως τε ρητώς τονίζεται και υπο της αιτιολογικής 
τοϋ Κώδικος έκθέσεως, περί ής κατωτέρω.

Κατά ταΰτα όθεν, έφ’ όσον ή πρόθεσις τοϋ αδίκου πλουτισμού δεν αποτελεί 
στοιχείον απαραίτητον, διά τήν συγκρότησιν τοϋ εγκλήματος τής κλοπής, επεται 
ότι κλοπήν διαπράττει καί ό άφαιρών ξένον πράγμα ίνα το δωριση, πώληση ή ανταλ- 
λάξη ή όπως τω χρησιμεύση τοϋτο προς τέλεσιν άλλης έγκληματικής πραξεως. Αλλα 
καί ό άφαιρών άφοϋ καταβάλη τήν άξίαν τοϋ κλαπεντος ένοχος κλοπής καθίσταται, 
καθ’ ό άφαιρέσας «άνευ τής συγκαταθέσεως τοϋ έχοντος δικαίωμα και αυτογνωμο- 
νως» (*)·

(1) ‘Ο όρος ούτος άπαντώμενος εις τον Π.Ν., δέν περιεληφθη εις τον Κώδικα και, τούτο 
διότι, «ότι ή πραξις πρέπει νά τελήται αύτογνωμόνως καί άνευ της συγκαταθέσεως τοϋ έχοντος 
δικαίωμα εκφράζεται διά της φράσεως «ό έκ τής κατοχής έτέρου άφαιρών», ό δ’ έπιλαμβανόμενος 
τής κατοχής συναινέσει, τοϋ έχοντος δικαίωμα, δέν δύναται βεβαίως να θεωρηθή αφαιρών έκ τής 
κατοχής αύτοϋ, άλλά λαμβάνων παρ’ αύτοϋ». ’Ιδε και Αιτιολογικην Εκθεσιν Ζαχαροπουλου ορ. 
cit. σελ. 355 έπ.
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’Άν όθεν τις άφαιρέση ποσότητα οίνου, δστις του είναι απαραίτητος προς ίκα- 
νοποίησιν των έν τη οικία του διασκεδαζόντων φίλων αύτοΰ, έκ του βαρελιού του οίνο
πώλου γείτονός του, άπουσιάζοντος αύτοΰ ή καί παρόντος οντος άλλα, μη συναινοϋντος, 
άφίνων έν ταύτώ την άξίαν τοΰ οίνου, πράττει κλοπήν. ’Άλλο τώρα τό ζήτημα, αν 
εις τήν πρώτην περίπτωσιν πεπλανημένως έπίστευσεν δτι δέν ήτο ποτέ δυνατόν νά 
μην έπιδοκιμασθή ύπό του οίνοπώλου ή πράξις του αυτή. Των πραγμάτων ούτως 
έχόντων ή πράξις του κριθήσεται κατά τάς περί πλάνης γενικάς άρχάς, κατά τά άλ- 
λαχοΰ έκτεθησόμενα (Κεφάλαιον περί πλάνης).

Κατ’ άλλους άντιθέτως συγγραφείς (Stenglein Commentar, έν Κωστή 
τομος Γ' σελ. 50), άν κατεβλήθη ολόκληρος ή άξία τοΰ άφαιρεθέντος πράγματος 
ύφίσταται καταναγκαστικώς τελεσθεΐσα άγορά τοΰ πράγματος άκυρωτέα δι’ άγωγής, 
ούχί δέ (επομένους) κλοπή.

Τέλος καί 6 δραπέτης των φυλακών, δστις έξερχόμενος έκεΐθεν φέρει τά ενδύ
ματα τής φυλακής, δέν πράττει κλοπήν των τελευταίων, άτε μή άφαιρών έπί σκοπώ 
ιδιοποιησεως, όπως έπίσης καί ό έπί σκοπώ άμέσου κατατροφής τοΰ πράγμ,ατος 
ήτις και επακολουθεί, άφαιρών, διότι καί έν προκειμένω έλλείπει το τής ίδιοποιήσεως 
στοιχεΐον, πρόκειται δέ φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Παρα ταΰτα όμως άλλαι νομοθεσίαι περιορίζουν τήν έννοιαν τής κλοπής μόνον 
εις την επι σκοπώ άδικου πλουτισμοΰ γενομένην άφαίρεσιν τοΰ ξένου πράγματος. 
Αλλ ο.Κώδιξ ημών δέν υιοθετεί τήν άποψιν ταύτην, ώς εξής δέ αιτιολογεί τήν άπό- 

φασιν του ο συντάκτης του άείμνηστος Καθηγητής Ήλιόπουλος. «Παρά τή ήμετέρα 
Επιτροπή κατισχυσεν ή γνώμη, δπως μή περιληφθή μεταξύ τών στοιχείων τής κλο- 

7τής η προθεσις τής περιουσιακής ώφελείας τοΰ υπαιτίου. Τοΰτο έθεωρήσαμεν έπι- 
βαλλομενον εκ τής αρχής τοΰ σεβασμού προς τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας, καί διότι, 
τιθέμενου άπαξ οτι πρεπει νά τιμωρήται ή πράξις καί δταν δέν ύπάρ/η ό σκοπός τοΰ 
πλουτισμοΰ, ουδέν προστίθεται διά τής δημιουργίας νέου (ιδιωνύμου) άδικήματος 
ώς έν τώ Γερμανικώ Άντισχεδίω κλπ.».

2. Κ λ ο π ή  χ ρ ή σ ε ω ς.
1 1 ρητεον όμως, όσον αφορά τήν πρόθεσιν άπλής χρήσεως τοΰ πράγματος καί 

μεταγενεστερας αυτοΰ επιστροφής; ’Αποτελεί μία τοιαύτη ενέργεια κλ^οπήν; Αυτό 
είναι το κατ’ εξοχήν καί μεγίστης ού μόνον θεωρητικής, άλλά καί πρακτικής 
σπουδαιοτητος ζητημα, όπερ καίτοι άπλοΰν, πλείστας δυσχερείας εμφανίζει. 
Λεγομεν δε και πρακτικής σπουδαιοτητος, διότι όντως ένι τή πράξει καθημερινώς 
εμφανίζονται και απασχολούν, τάς τε Άστυνομικάς (ιδία τής Άσφαλ^είας) καί Δικα- 
στικας Αρχας, τοιαΰτα ζητήματα. Πράττουν ή δέν πράττουν κλοπήν, οί αύτογνω- 
μονως λαμβανοντες, θρασείς κυρίως νέοι, αυτοκίνητα, μοτοσακό, λέμβους καί εί τι 
άλλο̂ , οίτ ι̂νες χρησιμοποιοΰντες ταΰτα, τά έγκαταλείπουν ακολούθως πλησίον τοΰ 
εξ ού τα αφηρεσαν^τοπου ή καί εις ά.λλην περιφέρειαν, ένίοτε μάλιστα λάαν άπομεμα- 
κρυσμενην; Ουτω επι παραδειγματι, έπραξαν κλοπήν, οί νεαροί κακοποιοί Κάτσικας 
και Δούναβης (ηλικίας 19—20 έτών), οίτινες άφαιρέσαντες, καθ’ ήν ό υπάλληλος 
τοΰ καταστήματος ήτο άπη σχολή μένος, άνά εν «μοτοσακό» τοΰ εγγύς τής πλατείας 
^Τμηττοΰ διατηροΰντος καταστημα ένοικιάσεως ποδηλάτων, ένοικιαστοΰ ιδιώτου 
-σωτήριου Λαγοΰ, εξηφανισθησαν εν συνεχεία, μέ αποτέλεσμα τήν κινητοποίησιν τοΰ 
οικείου (ΚΓ ) Παρ/τος ’Ασφαλείας καί, έξακριβωθέντων έν τώ μεταξύ τών άγνώ- 
στων στοιχείων των, την σύλληψιν αύτών, μεθ’ ήμέρας έπτά εις τήν πόλιν τών Τρικ- 
καλων Θεσσαλίας; Εαν δεχθώμεν, ότι οί είρημένοι άφήρεσαν ταΰτα( ούχί διά νά τά 
κάμουν ιδικα των, αλλ ινα τοίς χρήσιμεύσωσιν προς κάταδίωξιν, ώς ίσχυρίσθησαν 
ιοΰ απαγωγέως τής αδελφής ,τοΰ ένός τούτων, έν τή περιπτώσει ταύτη, ορθώς τό 
Παρ/μα εστηριξε κατ αυτών κατηγορίαν έπί κλοπή, ή μήπως έδει νά κατηγορηθώσιν
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ούτοι επί φθορά ξένης ιδιοκτησίας, άφοΰ όμολογουμένως τά «μοτοσακό» έφθάρησαν, 
κατόπιν μάλιστα μιας τόσον μεγάλης διαδρομής; ( ( ,

Ή  επί του ζητήματος άπάντησις δεν είναι εύχερής. Τό έάν j)  τοιαύτη κλοπή 
χρήσεως άποτελή κλοπήν ή όχι, άπετέλεσεν άντικείμενον ζωηράς επιστημονικής 
συζητήσεως, μέ 'άποτέλεσμα να διατυπωθώσιν πλείονες τής μιας, έπί τοϋ προκει-
μένου, γνώμαι. , , , ~ «

Κατά την πρώτην έξ αύτών, ήτις καί στενώς ερμηνεύει τήν έννοιαν του ορού 
«ίδιοποίησις» τοιαύτη, δηλ. ΐδιοποίησις υπάρχει, οσάκις η αφαιρεσις πραγματο
ποιείται μέ σκοπόν νά εχη ό υπαίτιος τό πράγμα ώς ιδιοκτησίαν του. Κατά συνέπειαν 
όθεν, οι άφαιρουντες μέ πρόθεσιν επιστροφής, δεν πρέπει νά χαρακτηρίζονται ού μόνον 
ώς ένοχοι κλοπής, άλλ’ ούτε καί ώς τοιοϋτοι φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, είτε σοβαράς 
είτε άσημάντου, δεδομένου ότι ή τελευταία αυτή άποδοτέα κυρίως εις την άμέλειαν 
του δράστου, σπανίως δέ, εις τον δόλον αυτού. Τού νομού όμως τιμωροΰντος μονον 
την έκ προθέσεως φθοράν ξένης ιδιοκτησίας, δέον όπως αί άνωτέρω πράξεις χαρα
κτηρίζονται ώς ανέγκλητοι. ,

Ή  άποψις αΰτη ευρίσκει έρεισμα καί εις αύτήν την αΐτιολογικήν του Κωδικός 
έκθεσιν, ήτις χαρακτηρίζει την κλοπήν χρήσεως ώς πράξιν άνέγκλητον έπί νή κά
τωθι σκέψει: «Ξέναι νομοθεσίαι τιμωρούν τον άφαιροΰντα παρ’ ετέρου ξένον πράγμα 
άνευ σκοπού ίδιοποιήσεως καί προς τοιαύτην χρήσιν, ώστε έντεΰθεν νά δύναται νά 
προκύψη διά τον δικαιούχον περιουσιακή ζημία (ι ). Δέν περιέλαβεν όμως τοιαύτην 
διάταξιν τό σχέδιον, διότι τό γεγονός είναι τοσούτον σπάνιον καί τόσον έστερημενον 
γενικωτέρας σημασίας, ώστε άβλαβώς δυναται να λειψή σχετική^ διαταςις εκ τού 
ΙΙοιν. Νόμου άρκούσης τής άστικής ύποχρεώσεως τού υπαιτίου προς άνόρθωσιν πα-
σης ζημίας». ν „

Ούδεμία όθεν δύναται νά προκύψη άμφιβολία ότι 6 έφαρμοστής ̂ του Κωδικός 
ήμών, θέλων νά άνταποκοιθή προς τάς απαιτήσει; τής ιστορικής ερμηνείας, πρέπει να 
μή χαρακτηρίζη ώς έγκλήματα τοιουτου είδους πράξεις.  ̂ (

" Καθ’ όμοιον τρόπον καί ό αείμνηστος καθηγητής Ν. Κωστής δέχεται ότι η 
κλοπή χρήσεως είναι πράξις άνέγκλητος. Οΰτω κατ’ αύτόν (Τόμος Γ σελ. 51) όταν

... ...........  .....(__ ; . . .  ίαπεραίωσιν είς τήν άντιπέραν
όχθην λίμνης ή ποταμού δέν πράττι ι κλοπήν. ; s /

Τέλος καί 6 Α.Π. διά σειράς άποφάσεώς του έχαρακτήρισεν ώς άνεγκλητους 
τοιαύτας πράξεις. (Άριθ. 500/31, 160/32 και 460/40 κλπ.).  ̂  ̂ (

Ή  τοιαύτη μακρά παράδοσις τής δικαστηριακής μας πρακτικής^ έσχεν ως 
άποτέλεσμα νά έκδοθώσιν άπαλλακτικαί τινες άποφάσεις ύπό των κατωτέρων δικα
στηρίων μας καί μετά τήν ΐσχύν τού νέου Κώδικος, οποτε εκληθησαν να αποφανθώσιν 
(Ουτω βλ. π.χ. ύπ’ άριθ. 285/55 Βούλευμα τού Πλημ/κείου Πατρών) (2).

Καθ’ έτέραν γνώμην διδαχθεΐσαν τό πρώτον παρ’ ήμίν ύπό τού καθηγητου 
κ. Χωραφά, ίδιοποίησιν κατά τελολογικήν έρμηνείαν (ratio legis) ήτις έφ’ όσον όδη-

(1) Πρόκειται περί των furtum  usus καί iurtum  possessionis (κλοπής χρήσεως καί νο-
μής). ,· _ , ,

(2) Ούδεμία έν τούτοις δύναται νά γεννηθή άμφιβολία, οτι όταν δια της χρήσεως του πράγ
ματος, τοϋτο άπόλλυσι τήν οικονομικήν του αξίαν ώς λ.χ. συμβαίνει μέ τήν χρησιμοποίησήν ένός

ρήσεις μας έν σελ. 3262 τοϋ παρόντος).
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γεΐτοι από τον σκοπόν «ορισμένης τ-ινός ποινικής διατάξεως είναι άπεριοοίστως πα
ραδεκτή, ήτοι τόσον προς αποκλεισμόν ή περιορισμόν, όσον καί προς θεμελίωσιν ή 
έπαύξησιν του αξιοποίνου,^) άποτελεΐ ού μόνον ή έξουσίασις αυτής ταύτης τής 
ύλης του πράγματος, άλλα καί ή τοιαύτη εις την περιουσίαν του δράστου ένσωμάτωσις 
του πράγματος κατά τρόπον παρέχοντα αύτω την δυνατότητα τής οικονομικής του 
έστω καί προσωρινώς, άπολαύσεως ή έκμεταλλεύσεως αύτοΰ.

Έ πί τή βάσει παρομοίων σκέψεων καί ό κ. Γάφος διδάσκων εις την Σχολήν 
ϊ παστυνόμων Β' τάξεως τής Η' Εκπαιδευτικής περιόδου, ώς εξής έχαρακτήρισε 

την ϊδιοποίησιν: «Ίδιοποίησις είναι εκείνη διά τής όποιας τό πράγμα κατά την ου
σίαν του, άφαιρεΐται άπό την κυριαρχίαν τής βουλήσεως καί τά συμφέροντα του κυ
ρίου ή κατόχου καί καθίσταται χρήσιμον εις τά συμφέροντα του δράστου».

Ή  θεωρητική όρθότης τής λύσεως ταύτης, άνσμφιβόλως δεν δύναται νά άοιφι- 
σβητηθή, πολλώ μάλλον άν ληφθή υπ όψιν, ότι ύπό των κορυφαίων επιστημόνων τής 
Ελληνικής Επιστήμης διδάσκεται.

Εξ άλλου καί λόγοι εγκληματικής πολιτικής τούτο υπαγορεύουν. Διότι δεν 
είναι ορθον και σύμφωνον προς τήν λαϊκήν περί δικαίου συνείδησιν νά μ,ένουν άτιμώ- 
ρητοι τοιοΰτοι δράσται, οι οποίοι μέ έλαφράν τήν συνείδησιν καί δλως έπιπολαίως 
προσβάλλουν τήν ξένην περιουσίαν, περιφρονοϋντες κατά τρόπον αύθαίρετον καί άπα- 
ράδεκτον τάς συνέπειας τής πράξεώς των.

Πρώτον το Εφετεϊον ’Αθηνών δι’ άποφάσεώς του υιοθέτησε τήν δευτέραν 
ταυτην γνώμην καταδίκασαν δράστας πράξεως, οία ή άπασχολήσασα ημάς διαρκού- 
σης^τής υπηρεσίας μας εις ΚΓ' Παρ/μα ’Ασφαλείας, μέ συνέπειαν ή άπόφασις αυτή 
να αποτελεση αρχήν και βασιν και δια τά κατώτερα δικαστήριά μας, άτινα ήδη, κο.θ’ ά 
τουλάχιστον γνωριζομεν, καταδικάζουν επί κλοπή τά άτομα έκεϊνα, άτινα προς δια- 
σκεόασιν και μονον επιβαίνουν ξένων αυτοκινήτων, «μοτοσακό» κλπ. διά νά τά έγκα- 
ταλείψουν έν συνεχεία μακράν ή έγκύς του τόπου όπόθεν καί τά παρέλαβον.·

Παρα τα ανωτέρω ομοος καί ούτως έχόντων τών πραγμάτων τό ζήτημα, δέν 
πρεπει να θεωρηθή λελυμενον. Τό ήμέτερον άκυρωτικόν δέν έκλήθη μέχρι τής στιγμ,ής 
νά γνωμάτευση (-)· Καθ’ ά τουλάχιστον γνωριζομεν, έκ τής παρακολουθήσεως τού
LLQVOC^F. V Π ! ) ί Γ τ η  r7Rn/~ τη) \ c-\i  ̂17 — , , , . . .  „  ~ _____ . _ ^ . _.  _ ~  ,,  Ι Γ   ............ '  " V  

αλλα και ετεραν τριτην ενδιάμεσον γνώμην καθ’ ήν έν προκειμένω υφίσταται μάλλον 
κενόν εις την νομοθεσίαν, όπερ καί πρέπει νά πληρωθή διά νόμου.
, άποψιν ταυτην υποστηρίζει ο υφηγητής κ. Ζαγκαρόλας. Κατ’ αυτόν άπό
εγκληματολογικής τουλάχιστον άπόψεως, είναι έντελόίς διάφορος ή πράξις τού άφαι- 
ροΰντος ξένον κινητόν πράγμα ινα το έ’χη παρανόμως, ώς ιδιοκτησίαν του, άπό τού 
χρησιμοποιούντο!; απλώς αυθαιρετως ξένον πράγμα χο>ρΙς πρόθεσιν ιδιοποιήσεως. 
Εξάλλου η εις το ποινικόν μητρώον ενός νέου άναγραφή καταδίκης έπί κλοπή, 

δια τοιαυτην πράξιν, η οποία αποδεικνύει απλήν επιπολαιότητα χωρίς διαφθοράν 
χαοακτήρος, αποτελεί μίαν ανακρίβειαν οδηγούσαν εις βαρυτάτην άδικίαν (3). 
_______________ (Συνεχίζεται)

γ / ετικως εν Χωραφά Ποιν. Δίκαιον 1952 σελ. 42 καί τά αυτόθι παραδείγματα 
ΤΤ ' μΙοερΌμ-οιοιε υποθέσεις καί τήν άλλοδαπήν άπησνόλησαν νομολογίαν. Εις τό περιοδικόν 

«Ιίοινικα Χρονικά» Τόμος Γ' σελ. 354 r -----------  1 — ~ « - — !

όε σχετικώς εις Ποιν. Χρονικά Τόμος Ε ' σελ. 307.
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η  ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ

Π ΕΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ
6 —Ή  σημασία των διαφόρων υλικών.
7 —Συνδρομή τής ’Ιατροδικαστικής.
S.—’Ά λλα ι έφαρμογαι επιστημονικών δεδομένων.
9.—Διασφάλισις των ιχνών.

1 0 — Μέσα άνακαλύψεως πλαστογραφίας και άοράτου γραφής.
** *

6 . Ή  ση μ ασία  τω ν δ ια φ ό ρ ω ν υ λ ικ ώ ν .
Παρουσιάζονται πολλαι περιπτώσεις κατά τάς οποίας ο ντέτεκτιβ καταφεύγει 

εις την συνδρομήν τής επιστήμης, όπως π.χ. διά τον προσδιορισμόν τής θέσεως ή 
προελεύσεως τεμαχιδίου ενός ύλικοϋ πού ανευρίσκει είς τον τόπον του εγκλήματος. 
’Ίχνη χρώματος επί ενός διαρρηκτικοΰ εργαλείου, τό όποιον άνευρέθη κατά την 
σωματικήν ερευνά ύποπτου, δύνανται νά παραβληθούν μέ τό χρώμα τής επιφάνειας 
επί τής οποίας προεκλήθησαν αποξέσεις καί νά άποδειχθή αν ούτος έχη ή οχι σχέσιν 
μέ διαπραχθεΐσαν διάρρηξιν. ’Επίσης ρανίσματα σιδήρου, ευρισκόμενα εις το γύ
ρισμα του πανταλονιού (ρεβέρ) ενός διαρρήκτου καί συγκρινόμενα μέ ρανίσματα 
πού, προεκλήθησαν άπό τό σιδηροτρύπανον μέ τό όποιον παρεβιασθη μια σιδηρά 
θύρα, οδηγούν είς τήν άπόδειξιν τής ενοχής ή τής άθωότητος ενός υποπτου. Είναι 
άποδεδειγμένον ότι όλα τά τεμαχίδια ύλ.ικών ή κόκκοι κόνεος, τα οποία έπικολ- 
λοϋνται επί των ενδυμάτων, δύνανται καταλλήλως εξεταζόμενα νά χρησιμεύσουν 
ώς χρησιμότατα στοιχεία τής δικογραφίας. Πλήν όμοις περί τού ώς άνω τρόπου 
άνακριτικής έρεύνης, σήμερον, διατυποΰνται ώρισμέναι έπιφυλάξεις. Αύται βασί
ζονται είς τήν γενίκευσιν των υλικών τής αύτής συστάσεως καί κατ’ άκολουθίαν, 
υποστηρίζουν ότι, δέν δυνάμεθα νά εΐμεθα βέβαιοι ότι ώρισμένον τεμάχιον ύάλου, 
έπί παραδείγματι, προέρχεται άπό συγκεκριμένον παράθυρον. Ένώ προ ετών κατε- 
σκευάζοντο πολλαι ποιότητες ύάλου, σήμερον λόγω τής γενικεύσεως, αί ποιότητες 
πού χρησιμοποιούνται είς μίαν περιοχήν έχουν κατά πολύ μειωθή. Τά πασης φυσεως 
χρώματα, κλωσταί ενδυμάτων, τεμαχίδια πλίνθων καί άλλων ύλικών, των οποίων 
ή ποικιλία κατά τό παρελθόν διευκόλυνε τον ντέτεκτιβ είς τήν διαλεύκανσιν μιας 
εγκληματικής ύποθέσεως, έχουν σήμερον όμοιομόρφως γενικευθή ώστε ή σπουδαιό- 
της τών συμπερασμάτων έκ τής έξετάσεως αύτών νά έχη κατά πολύ μειωθή.

7 . Συνδρομή τής ’Ιατροδικαστικής.
Ή  συνδρομή τής ’Επιστήμης είς τον καθορισμόν τού τρόπου τελέσεοις ενός 

εγκλήματος είναι χρήσιμος είς πολλάς άλλας περιπτώσεις. Ό  παθολόγος (ιατρο
δικαστής), διά τής μεταθανάτιου έξετάσεως τού δολοφονηθέντος, δύναται νά καθο- 
ρίση είς τον ντέτεκτιβ τήν αιτίαν τού θανάτου καί συνήθως νά τον βοηθήση είς τήν
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διατύπωσιν σκέψεων περί του πώς τό έγκλημα έξετελέσθη. Μωλωπισμοί επί τοϋ 
θύματος καταδεικνύουν άν προεκλήθησαν έκ κτυπημάτων ή άλλως, προ ή μετά τον 
θάνατον. Είναι δυνατόν, έπίσης να δοθή κάποια ένδειξις της δυνάμεως δι’ ής κατε- 
φέρθη ένα κτύπημα, ώστε νά στραφούν αί ύπόνοιαι κατά ύποπτου άνήκοντος εις 
ώρισμένον κύκλον. Έάν ώς φονικόν οπλον έχρησιμοποιήθη μάχαιρα, ό ιατροδικα
στής δύναται, συνήθως, νά άποφανθή περί τού μήκους αύτής καί περί τού τρόπου 
κατά τον όποιον προεκλήθη τό δι’ αύτής τραύμα.

'Υπάρχουν, επί πλέον, ίχνη έκ των όποιων δύναται νά πή εις τον ντέτεκτιβ 
τί έκανε τό θύμα τάς τελευταίας του στιγμάς, έάν ό θάνατος ήτο άκαριαίος ή οχι, 
έάν ήτο αποτέλεσμα τού τραύματος καί έάν τό θύμα μετεκινήθη ή οχι μετά την έπέ- 
λευσιν τού θανάτου. 'Ο χρόνος τού θανάτου είναι δύσκολον νά καθορισθή έπακριβώς, 
όπως οί συγγραφείς των φανταστικών αστυνομικών βιβλίων φαντάζωνται, πλήν όμως 
τούτο είναι ενα θέμα έπί τού οποίου ό ιατροδικαστής πάντοτε καλείται νά διατυ- 
πώση τήν γνώμην του. Κατ’ άντίθεσιν προς ό,τι τό κοινόν πιστεύει, ό ιατροδικαστής 
εις τοιαύτας περιπτώσεις πρέπει νά μάθη όσο τό δυνατόν περισσοτέρας λεπτομέρειας, 
διότι μόνον έτσι θά δυνηθή νά διατυπώση τά πορίσματα, του περί τού χρόνου κατά 
τον όποιον έπήλθεν ό θάνατος. Είναι τόσον πολλοί οί παράγοντες πού έπιδροΰν 
έπί τής έξελίξεως τής πτωματικής άκαμψίας α>στε ή γνωμοδότησή τού ίατροδι- 
καστοΰ έξ αύτής καί μόνης θά είναι μιά απλή ύπόθεσις. Εις μίαν εξαιρετικήν περί- 
πτωσιν στο Λονδίνο τό 1935, τό πτώμα ενός ηλικιωμένου άνδρός εύρέθη περιτυ- 
λιγμένο μέ λωρίδες υφάσματος καί τοποθετημένο μέσα σ’ ένα σάκκο εις τό υπόγειο 
μιας πολυκατοικίας. 'Η  μεγάλη ξηρασία τού υπογείου καί τό άδιάβροχο περιτύ
λιγμα καί σάκκος προεκάλεσαν τήν μουμιοποίησι τού πτώματος, τό όποιον διετη- 
ρήθη σε καλήν κατάστασιν γιά πολύ καιρό 'Ο Sir Bernard Spilebury (Σπίλμπουρη), 
μιά αύθεντία τής ’Ιατροδικαστικής καί μερικοί ά.λλοι ίατροδικασταί έκλήθησαν νά 
γνωματεύσουν περί τού χρόνου κατά τον όποιον έπήλθεν ό θάνατος. Κατά τούς ύπο- 
λογισμούς τους ή ήμερομηνία θανάτου έκυμαίνετο μεταξύ τών δύο καί δώδεκα ετών 
προ τής άνευρέσεως τού πτώμ.ατος. "Οταν ή ύπόθεσις διελευκάνθη, διεπιστώθη ότι 
ό θάνατος έπήλθε τέσσαρα έτη πρό τής άνευρέσεώς του. Οί ύπολογισμοί τού Sir 
Bernard έπλησίασαν περισσότερον άπό τούς άλλους, άλλά κι’ αύτός έπεσε έξω δώ
δεκα μήνας. 'Ο γέρος καθάις κατέβαινε τήν πέτρινη σκάλα πού οδηγούσε στο ύπό- 
γειο έργαστήριο τού οικήματος, παραπλεύρως τής πολυκατοικίας ώλίσθησε, έπεσε 
κάτω, καί κατά τήν πτώσιν του άπέθανε. Δέκα λεπτά άργότερα ένας σεσημασμένος 
έγκληματίας έτυχε νά πέρνα άπό έκεΐ καί, όταν είδε τό νεκρό, έφοβήθηκε μήπως, 
επειδή ήτο γνωστός στήν ’Αστυνομία, κατηγορηθή γιά φόνο. ’Έτσι, άπεφάσισε νά 
μή πή τίποτε γιά τό πτώμα, τύλιξε τό πτώμα μέ λωρίδες ύφάσματος, τό έβαλε σ’ 
ένα σακκο καί τό μετέφερε στο ύπόγειο τής πολυκατοικίας περί τού όποιου έγνώ- 
ριζε ότι ήτο έντελώς άχρησιμοποίητο. Μιά εβδομάδα άπό τήν ημέρα πού άνεκαλύ- 
φθη τό πτώμα—τέσσαρα έτη μετά τον θάνατον—ό άθώος έγκληματίας παρουσιά- 
σθηκε στήν ’Αστυνομίαν καί είπε τό τί συνέβη. 'Ο ντέτεκτιβ πού είχε τήν ύπόθεσιν 
κατωρθωσε νά άποδείξη τό άληθές τής ιστορίας του καί ή ύπόθεσις τελείωσε μέ τις 
αυστηρές συστάσεις τού εΐσαγγελέως. Λίγους μήνες άργότερα ό ίδιος έγκληματίας 
έτυχε νά βαδίζη σ’ ένα άπόμερο δρόμο τής πόλεως, όπου άλλοτε είχαν ρίξει ένα 
πτώμα. ’Αντιλαμβάνεται κανείς τήν κατάστασιν του. Πλήν όμως έτρεξε στο πλη- 
σιέστερο ’Αστυνομικό Τμήμα καί μέ δάκρυα στά μάτια έδιηγήθηκε στον άρχιφύλακα 
τής ύπηρεσίας τό «συμβάν».

8. ’Άλλαι εφαρμογαί επιστημονικών δεδομένων.
Η συνδρομή τής έπιστήμης ζητείται συνηθέστατα εις τάς περιπτώσεις έμπρη- 

σμοΰ και εις τά τροχαία άτυχήματα. Καί στά δύο είδη αύτά ό χημικός καί ό μηχα
νικός είναι ικανωτεροι άπό τον ντέτεκτιβ, διά. νά καθορίσουν τά συμβάντα άπό τά
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«άπομεινάρια» ή άπό τά κομμάτια πού θά εύρεθοΰν. Εις τούς εμπρησμούς είδικώ- 
τερα, ή έμπειρογνωμοσύνη είναι απαραίτητος, διά νά. καθορισθη το πώς καί πού ήτο 
ή αρχική εστία τής πυρκαϊάς. Χωρίς την γνώμη τοΰ ειδικού είναι πολύ δύσκολον 
διά τον ντέτεκτιβ νά προχωρήση εις την ερευνά του καί σπανίους δύναται νά είναι 
βέβαιος γιά τήν αιτίαν μιας πυρκαϊας ή ενός εμπρησμού. Εις τά περισσότερα δευτε- 
οεόοντα εγκλήματα δεν απαιτείται οπωσδήποτε ή προσφυγή εις τά φώτα τής επι
στήμης διά νά καθορισθη ό τρόπος τελέσεως αυτών. 'Ο ντέτεκτιβ δεν χρειάζεται 
τήν συνδρομήν ειδικού πού θά τού πή π.χ. δτι, δταν παρατηρηθούν αποτυπώματα 
τροχών εις τον τόπον οπού διεπράχθη ένα έγκλημα, έχρησιμοποιήθη αύτοκίνητον, 
ή δτι, δταν ή κλειδαριά τής κεντρικής εισόδου μιας διαρρηχθείσης οικίας εύρεθή 
παραβιασμένη, ό διαρρήκτης εΐσήλθε άπ’ αύτήν. Ά λλ’ άν ή επιστήμη δέν βοήθα 
πολλές φορές άμέσως τον ντέτεκτιβ εις τήν ερευνά του, τον έχει όμως εφοδιάσει μέ 
ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων, τά όποια ό τελειταΐος χρησιμοποιεί. Τά εργαλεία 
αυτά περιλαμβάνουν από φακούς μέχρι πολύπλοκα μηχανήματα αποκρυπτογραφή
σεων αριθμητικών κωδίκων. To C.I.D. τής Σκώτλαντ Γυάρ διαθέτει αρκετούς ειδι
κευμένους αξιωματικούς, των οποίων κύριον έργον είναι νά παρακολουθούν τήν 
έξέλιξιν τών μηχανικών μέσιυν, των μεθόδων,, τών χημικών παρασκευασμάτων τά 
όποια είναι χρησιμοποιήσιμα εις τήν έργασίαν τού ντέτεκτιβ.

9. Διασφάλισις τών Ιχνών.
Μία άπό τις πρώτες εφαρμογές τών επιστημονικών μεθόδιυν εις τήν έγκλη- 

ματολογικήν έρευνα ήτο ή βελτίωσις τής μεθόδου διασφαλίσεως τών ιχνών. ’Ίχνη 
πελμάτων, δακτυλικά αποτυπώματα, ΐχνη πού εύρίσκοντο εις τά παράθυρα καί εις 
τάς θύρας, μικρά τεμάχια άπό διάφορα είδη, σταγόνες αίματος, κ.ά., εύκολα δύ- 
νανται νά καταστραφοΰν καί ή διαφύλαξις αυτών μέχρι τής δίκης άποτελεί μια σο
βαρή «ζαλάδα» γιά τον ντέτεκτιβ. Τά ίχνη πελμάτων προφυλάσσονται άμέσο^ς δταν 
άνευρεθοΰν μέ ένα άδειο κουτί, μέχρις δτου ληφθή γύψινο ή άλλο αποτύπωμα αύτών, 
άναλόγως τής έπιφανείας πού ανευρίσκονται. Σήμερα είναι εύκολος ή λήψις άπο- 
τυπώματος ίχνους πέλματος σχεδόν άπό κάθε είδους επιφάνεια, άκόμα καί άπό επι
φάνεια σκεπασμένη μέ χιόνι. Τά δακτυλικά άποτυπώματα λαμβάνονται μέ τήν βοή
θεια διαφόρων ειδών κόνεων καί πάλιν άναλόγως τής έπιφανείας εις τήν οποίαν 
εύρίσκονται ή καί μ.έ φωτογράφησιν. ’Ίχνη άπό παράθυρα ή θΰρες χρησιμοποιούνται 
διά τής λήψεως κέρινων ομοιωμάτων αύτών. Τεμαχίδια διαφόρων ειδών φυλάσσονται 
μέσα σέ φακέλλους άπό ζελατίνη ή νάϋλον. ’Εάν μία σταγόνα αίματος εύρεθή πάνω 
σέ ύφασμα ή άλλο άντικείμενο, πού μπορεί νά άποσπασθή, διαφυλάσσεται σέ κουτιά 
άδιάβροχα (υδατοστεγή) καί άεροστεγή. Κομμάτια χαρτιών δταν είναι άνάγκη νά 
διαφυλαχθοΰν καλύπτονται μέ ένα ειδικόν άχρωμο βερνίκι. Υπάρχουν πάμπολλες 
μέθοδοι διαφυλάξεως κάθε είδους ούσίας καί ό σημερινός ντέτεκτιβ έχει στήν διά- 
θεσί του σωρείαν ειδικών κουτιών, χημικών ή μή, μέ τά όποια δύναται νά διατη- 
ρήση «φρέσκα» τά ίχνη, δσο τοΰ χρειάζονται.

10. Μέσα άνακαλύψεως πλαστογραφίας καί αοράτου γραφής.
Μια άλλη σοβαρώτατη έφαρμογή τών επιστημονικών δεδομένων είναι ό κα

θορισμός τής μεθόδου άνακαλύψεως διαφόρων ούσιών καί άνιχνεύσεως πλαστογρα
φιών καί άοράτων γραφών. Μία απλή χημική μέθοδος πού καθιερώθη τον περασμέ- 
νον αιώνα, ή όποια δίδει τήν δυνατότητα εις τον ντέτεκτιβ νά άποφανθή άν μια κη- 
λϊδα πού άνευρέθη εις τον τόπον τού έγκλήματος είναι αίμα ή οχι. (Ή  έργαστη- 
ριακή έπιβεβαίωσις είναι πάντοτε άπαραίτητος άλλά μέ τήν δοκιμαστικήν μέθοδον 
άποφεύγεται ή άσκοπος καθυστέρησις μέχρις τής λήψεως τής έκθέσεως τοΰ εργα
στηρίου καί ό ντέτεκτιβ μπορεί νά συνέχιση χωρίς χρονοτριβή τήν ερευνά του).
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Πολλές χρήσιμες συσκευές υπάρχουν διά την άνακάλυψιν πλαστογραφιών. 'Υπάρ
χουν χημικά παρασκευάσματα μέ τά όποια είναι δυνατόν νά καταδειχθή ή χρησι
μοποίησή διαφόρων ειδών μελάνης. Φο^τογράφησις μέ «υπερύθρους ακτίνας» μέ 
την όποιαν αποκαλύπτεται τό αρχικό χειρόγραφον ή έντυπο κείμενο κάτω από τό 
πλαστογραφημένο. Εις την 'Ελβετία, τελευταία, μια άλλη μέθοδος χρησιμοποι
είται—ηλεκτρικόν ρεύμα διοχετεύεται εις τό ύποπτο χαρτί καί εάν ύπάρχη διαφορά 
εις τά διάφορα σημεία τής έπιφανείας του ή έντασις τού ρεύματος διαφέρει καί ή 
διαφορά αύτή ακούεται υπό μορφήν ήχου σ’ ένα μεγάφωνον. (Σ. Μ. ύπό μορφήν 
παρασίτων). ’Αόρατος γραφή μέ ειδική μελάνη σπανίως χρησιμοποιείται από τόν 
συνήθη έγκληματία. Πλήν όμως μερικές φορές ό ντέτεκτιβ ευρίσκει χαρτιά πού 
από τήν τριβή στις τσέπες ή στο χαρτοφύλακα τού υπόπτου πήραν «μυρωδιά» άπό 
άλλα χαρτιά, πού πολύ θά τόν βοηθούσαν άν τά είχε. Αύτή ή μυρωδιά (Σ. Μ. εννοεί 
τό αποτύπωμα—συνήθως αόρατο—πού προκαλείται σέ λευκό χαρτί άν έπιτεθή επί 
γραμμένου) είναι δυνατόν νά διαβασθή—ή μέ φωτογράφησι ή μέ χημικά μέσα—καί 
νά έξακριβωθή τό περιεχόμενον τού πρωτοτύπου πού ό ύποπτος πρόλαβε καί κατέ
στρεψε. Αύτό είναι δυνατόν όχι μόνον στα γραμμένα μέ μολύβι ή μέ καρμπόν άλλα 
καί στά γραμμένα μέ μελάνη. Τά αποτυπώματα αυτά τής γραφής πού είναι άόρατα 
μέ γυμνό μάτι γίνονται ορατά μέ μεγάλη εύκολία. Μερικές έκ τών έπιστημονικών 
κατακτήσεων έφηρμόσθησαν διά τήν βελτίωσιν τών τηλεπικοινωνιών. 'Η  χρήσις 
τών αστυνομικών αύτοκινήτων μέ ραδιοτηλέφωνα έχει ήδη περιγραφή. Δοκιμαστική 
χρησιμοποίησις γίνεται επίσης τών συσκευών λήψεως καί έκπομπής προσηρμοσμέ- 
νο̂ ν επί τού πηλικίου (κράνος) καθώς έπίσης καί τού γνωστού στρατιωτικού ασυρ
μάτου τηλεφώνου «Walkie Ta]kie»« (γώκι-τώκι) τό όποιον χρησιμοποιείται καί 
άπό εγκληματίας. Κάθε νέα έξέλιξις εις τάς επικοινωνίας δύναται νά έφαρμοσθή διά 
τήν καλλιτέραν έκτέλεσιν τού άστυνομικοΰ έργου. ’Έτσι τό τηλέφωνο χρησιμοποι
είται διά τήν μετάδοσιν άστυνομικών σημάτων προς τάς μεγαλυτέρας Άστυνομικάς 
Μονάδας, ή άποστολή φωτογραφιών δι’ άσυρμάτου καθιστά εΰκολον τήν ταχεΐαν 
—χρόνος λήψεως μικρότερος τής ώρας—λήψιν τής εΐκόνος τού καταζητουμένου εις 
όλα τά σημεία εξόδου τής χώρας. ’Επίσης δέν άποκλείεται νά χρησιμοποιηθή καί ή 
τηλεόρασις δι’ αστυνομικούς σκοπούς.

Βεβαίως είναι άδύνατον διά τόν ντέτεκτιβ νά μεταφέρη όλα τά άπαιτούμενα 
όργανα καί υλικά μαζί του, άλλά είναι άνάγκη νά έχη μερικά άπ’ αυτά όταν μετα- 
βαίνη διά τήν έξιχνίασιν μιας σοβαράς ύποθέσεως. 'Η ’Αστυνομία τού Ντύρχαμ— 
(Durham—Μ. Βρεττανίας) διαθέτει ένα μικρό καί άνύποπτον όχημα μέ τά περισ
σότερα όργανα καί ύλικά, χημικά παρασκευάσματα καί ειδικά δοχεία πού χρησιμο- 
ποιαύνται έπωφελώς εις τόν τόπον τού έγκλήματος. Πολλοί ντέτεκτιβ προτιμούν 
«τήν διπλωματική τσάντα» ή όποια περιέχει τά γνωστά είδη πού καθωρίσθησαν άπό 
τόν Γκρόςς (Gross). ’Άλλοι φέρουν μαζί των τά άπολύτως άναγκαΐα είδη καί μετά 
τήν πρώτην έξέτασιν τού τόπου τού έγκλήματος καλούν φωτογράφους ή άλλον ει
δικόν διά τά υπόλοιπα. (Συνεχίζεται)
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ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
- π ω ζ  ΤΑΥΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ-

Των κ.κ. John Baker W ait & Karl Detzer

Ά πό το περιοδικόν «R eader’s 
Digest» (Τεϋχος ’Ιανουάριου 1956) 
κατά μετάφρασιν ’Αστυνόμου Λ’ τ

κ . ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

«"Ενας διακεκριμένος νομομαθής 
καταγγέλλει οτι, ώρισμένοι δικονο- 
μικοΐ περιορισμοί γίνονται άφορμή, 
ώστε οί ένοχοι νά ξεφ εύγουν τής 
δικαιοσύνης καί νά αποφεύγουν τήν 
τιμω ρία».

Στις 8 ’Απριλίου 1946 καί κατά τάς βραδυνάς ώρας ό 'Ύπαστυνόμος Gil
bert Belland τής 'Υπηρεσίας Διώξεο^ς Ναρκωτικών τοϋ Seattle τής Ούάσιγκτων, 
ελαβε ενα τηλεφώνημα άπό κάποιον πληροφοριοδότην του, ότι «στο Ξενοδοχείο 
Ευρώπη κάποιος καπνίζει οπιον».

Ό  Belland έτρεξε άμέσως στο Ξενοδοχείο καί άνέβηκε τά σκαλοπάτια δύο- 
δύο. 'Η  όξυτάτη του όσφρησις τον ώδήγησε προς μία πόρτα κλεισμένη, πού δέν έφήρ- 
μοζε καλά.

'Η  έντονος οσμή τοϋ καιομένου οπίου έβγαινε άπό τό δωμάτιο.
Ό  Belland έκτύπησε τήν πόρτα, καί μια γυναικεία φωνή ήρώτησε «ποιος 

είναι».
'Ο Belland άπήντησέ: «’Αστυνομία, άνοιξε».
Κάποιος θόρυβος, ήκούσθη τότε στο εσωτερικό τοϋ δωματίου, βιαστικών κι

νήσεων καί ή πόρτα μισοάνοιξε.
’Από τήν μισοανοιγμένη πόρτα ξεπετάχθηκαν καπνοί οπίου καί ό Belland 

άνεγνώρισε μια γνωστή του γυναίκα, τοϋ υποκόσμου, όνόματι Άννα Johnson .’Α
μέσως έδειξε τό σήμα του, έσπρωξε τήν πόρτα καί μπήκε μέσα στο δωμάτιο. Κανείς 
άλλος δέν εύρέθη στο δωμάτιο. 'Υπήρχε όμως έκεΐ μια ειδική πίπα οπίου πού ήταν 
ακόμη ζεστή, καθώς καί ποσότης άπό τό άπηγορευμένο ναρκωτικό κρυμμένη μέσα 
στα κλινοσκεπάσματα τοϋ κρεβατιού πού ήτο ακόμη άστρωτο.

Ό  'Υπαστυνόμος συνέλαβε τήν ’Άννα Johnson, καί τής άπήγγειλε κατηγορία 
για παράνομο κατοχή ναρκωτικών.

’Εγνώριζε ότι τοΰτο ήτο επικίνδυνο γιατί δέν είχε παραγγελίαν κατ’ οικον 
έρεύνης, ούτε ήτο δυνατόν νά έκδοθή τοιαύτη παραγγελία έπί τή βάσει πληροφοριών. 
Ούτε πάλι ήτο δυνατόν όταν άνοιξε τήν πόρτα καί άντελήφθη ότι έγένετο χρήσις 
ναρκωτικών νά τρέξη καί νά άφοδιασθή μέ τήν άπαιτουμένη δικαστική παραγγελία 
γιά νά ένεργήση τήν έρευνα. 'Ο Belland πάντως ύπεστήριξε στο δικαστήριο, ότι οί 
έξερχόμενοι καπνοί μαρτυρούσαν ότι εντός τοϋ δωματίου εκαπνιζον οπιον και κατα 
συνέπειαν είχε ύποχρέο^σιν νά έπέμβη.

Τό δικαστήριο κατεδίκασε τήν ’Άννα Johnson, άποφαινόμενο λογικώς ότι, 
άφοϋ αυτή άποδεδειγμένως κατείχε οπιον, ή δέ κατοχή άφορολογήτου οπίου ήτο 
παράνομος, κάθε άλλη άπόφασις θά ήτο γελοία.

'Η  Άννα Johnson έκαμε έφεσιν. Τό Έφετεΐον άπεφάνθη μέ ψήφους 5—4
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οτι ή ενέργειες τοϋ Belland ή σαν παράνομες, γιατί παρεβιάσθησαν αί διατάξεις τοϋ 
Συντάγματος «περί τρόπου κατ’ οίκον έρεύνης καί συλλήψεως» καί ακύρωσε την 
άπόφασι. Οί ενέργειες τοϋ Belland έγνωμοδότησε, έπρεπε ν’ άποκρυβοΰν από τό 
δικαστήριο.

Ή  άπόφασις αύτή καθώς καί δεκάδες άλλες τοιούτων άποφάσεων κατωτέρων 
καί άνωτέρων δικαστηρίων τής ’Αμερικής έχουν συμβάλλει πολύ στην αυξησι τής 
έγκληματικότητος. Δεν άπαλλάσσονται μόνον ένοχοι πού συνελήφθησαν επ’ αύτο- 
φώρω άλλά μέ τις άποφάσεις αυτές άνακόπτεται επίσης ή δραστηριότης καί ό ζήλος 
των αστυνομικών.

Οί άστυνομικοί βλέποντες τό άποτέλεσμα τοϋ ζήλου καί τής προθυμίας τοϋ 
Belland, άποθαρρύνονται, άπογοητεύονται καί περιορίζουν την δραστηριότητά τους.

'Ο ύπόκοσμος επίσης βλέποντας νά ξεφεύγη ένας κακοποιός την τιμωρία, 
μέσω των δικαστηρίων, άποθρασύνεται στις παράνομες ένέργειες.

Οί έγκληματολόγοι έχουν ήδη άναγνωρίσει δτι, ή βεβαιότης στούς εγκλημα
τίας περί τής ταχείας συλλήψεως το̂ ν καί τής άμεσου τιμωρίας των,άποτελεϊ τον 
πιο δραστικό παράγοντα για την άναχαίτισι τής αυξανόμενης έγκληματικότητος. 
"Οταν τά δικαστήρια κατά τή διαδικασία άποβλέπουν περισσότερον στούς τύπους 
παρά στην ούσία, γίνονται άφορμή ένθαρρύνσεως ή μάλλον άποθρασύνσεως των εγ
κληματιών.

Ή  περίπτωσις τής "Αννας Johnson είναι μία άπό τις έκατοντάδες παρομοίουν 
περιπτώσεων, κατά τις όποιες οί διϋλίζοντες τον κώνωπα καί καταπίνοντες τήν 
κάμηλο δικασταί έχουν δέσει τά χέρια των 'Υπηρεσιών διώξεως των κακοποιών 
καί έχουν υποβοηθήσει καί ενθαρρύνει τούς εγκληματίας.

'Η  τάσις προς συχνήν χρήσιν τοϋ δρου «άδικαιολόγητος καί παράνομος έρευνα» 
προς αποφυγήν τής τιμωρίας, έχει άρχίσει άπό τό 1914.

Οί άστυνομικοί τής F. Β. I. ('Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας) είχον σύλλάβει 
κάποιον όνόματι Weeks, ώς ύποπτον ταχυδρομήσεως άπηγορευμένων τυχηρών λα
χείων σέ κάποιο σιδηροδρομικό Σταθμό. Τότε οί άστυνομικοί μπήκαν στο διαμέ
ρισμα τοϋ Weeks μέ άντικλείδι καί ένήργησαν έρευνα, άνεΰρον δέ άπό τά άπηγο- 
ρευμένα καί παρανόμως τεθέντα εις κυκλοφορίαν λαχεία. 'Η  έρευνα βεβαίως έγινε 
χωρίς νά ύπάρχη ή άπαιτουμένη δικαστική παραγγελία. Τά άνευρεθέντα άπηγορευ- 
μένα λαχεία έχρησίμευσαν ώς πειστήρια διά νά στηρίξουν τήν κατηγορίαν καί ό 
Weeks κατεδικάσθη.

Το Έφετεΐον στο όποιο προσέφυγε ό καταδικασθείς άκύρωσε τήν καταδικα- 
στική άπόφασι μέ τήν δικαιολογίαν, δτι ή έρευνα ήτο παράνομος άφοϋ οί άστυνο- 
μικοί μπήκαν στο διαμέρισμα χωρίς δικαστική παραγγελία. Στήν άπόφασι αύτή 
άνεφέρθη δτι, ούδέν στοιχειών ενοχοποιητικόν δύναται νά χρησιμοποιηθή για νά στή
ριξή τήν κατηγορίαν, δταν αύτό τό στοιχεΐον περιήλθε στά χέρια τής κατηγορούσης 
άρχής παρανόμως, δηλ. κατόπιν παραβιάσεο^ς τοϋ άσύλου, έστω άκόμη καί αν τό 
στοιχεΐον ή άπόδειξις, άποδεικνύει κατά τον πιο άκαταμάχητο τρόπο τήν ένοχή τοϋ 
κατηγορουμένου.

Αύτό άπετέλεσε πλέον «νομολογία».
Πολλά δικαστήρια, έπί 40 χρόνια άκολουθοΰντα δουλικώς αύτό τό κακό προη- 

γούμενον καταντούσαν παίγνια στά χέρια τών κακοποιών καί των δικηγόρων των.
Το πιο παράξενο καί άδικαιολόγητο πράγμα περί τοϋ δρου «παράνομος καί 

άδικαιολόγητος έρευνα», είναι ή φανταστική έρμηνεία καί ή προσήλωσις προς 
αύτόν τών δικαστών.

'Ο δρος ούτος έχρησιμοποιήθη κατ’ έπέκτασιν για νά καλύψη δχι μόνον τό 
σπίτι (άσυλον) ενός άνθρώπου, άλλά άκόμη καί τό δωμάτιον στο Ξενοδοχεΐον, τά 
υπόγεια πού νοικιάζει ένας γιά νά πωλή ναρκωτικά ή άπηγορευμένα τυχηρά λαχεία,
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τον οικο ανοχής, την αποθήκη άποκρύψεως κλοπιμαίων, τό εργαστήριο παρασκευής 
άπηγορευμένων οινοπνευματωδών ποτών, άκόμη καί τό ξύλινο παράπηγμα του απο
μακρυσμένου άγρού.

"Οταν ένας λαθρέμπορος άπό την New—Jersey όνόματι Trupiano νοίκιασε 
μια σιταποθήκη, ό ύποπτευθείς κάτι αγρότης άνέφερε τό συμβάν στην 'Ομοσπον
διακή ’Αστυνομία, ή οποία έστειλε ένα μυστικό πράκτορα στον άγρό ώς υπηρέτη του 
άγρότου. Οί λαθρέμποροι έκινήθησαν άμέσως καί άρχισαν να παρασκευάζουν άπηγο- 
ρευμένα οινοπνευματώδη ποτά, έχρησιμοποίησαν δέ τον μυστικό πράκτορα ώς 
πλασιέ.

"Ενα βράδυ πού έπρόκειτο νά είναι όλα τά μέλη τής σπείρας έκεϊ για νά βοη
θήσουν κατά την έκφόρτωσιν ενός μεγάλου φορτίου άπό ζάχαρι, ό μυστικός πράκτωρ 
ειδοποίησε μέ κατάλληλο τρόπο τούς προϊσταμένους του.

’Αστυνομικοί τής F. Β. I. περικύκλωσαν τή σιταποθήκη.
’Από τις ανοικτές πόρτες καί παράθυρα είδαν άπολύτως καλά τό εργαστήριο 

νά λειτουργή άκόμη, ώσφράνθησαν τήν οσμήν τής βραζομένης μάζας καί είδαν καί 
ένα άπό τούς λαθρέμπορους νά εργάζεται.

Οί άστυνομικοί συνέλαβον αυτόν, πήραν δείγματα άπό τήν πρώτη υλη καθώς 
καί άπό τό παρασκευαζόμενο άλκοόλ. ’Αργότερα τά λοιπά μέλη τής σπείρας συνε- 
λήφθησάν.

Τό ότι ήσαν ένοχοι δέν υπήρχε έστω καί ή παραμικροτέρα άμφιβολία. Πλήν 
τό Έφετεΐον ακύρωσε τήν καταδικαστική άπόφασι. Παρ’ ότι οί άστυνομικοί πήγαν 
στον άγρό κατόπιν συστάσεως καί συγκαταθέσεως τού ιδιοκτήτου, παρ’ ότι είδαν 
μέ τά ’ίδια τους τά μάτια τό έργαστήριο παρασκευής οινοπνευματωδών ποτών εν 
λειτουργία, οί δικασταί είπαν, ότι ένήργησαν παρανόμως γιατί δέν είχον δικαστική 
παραγγελία έρεύνης. «’Ένοχοι ή άθώοι, τό δικαστήριο δέν έξετάζει».

Προηγούμενα θεσπισθέντα κατά τις ημέρες τής ποτοαπαγορεύσεως άκολου- 
θοΰνται καί σήμερα άπό πολλά δικαστήρια.

Φανταστικές άποφάσεις πού «άγαλίασαν» τις καρδιές τών λαθρεμπόρων, και 
τών καταστηματαρχών καταναλώσεως οινοπνευματωδών ποτών χρησιμοποιούνται 
άκόμη καί σήμερα γιά νά άφήσουν ελευθέρους τούς λαθρέμπορους ναρκωτικών, τους 
γκάγκστερς καί τούς δολοφόνους καί νά φέρουν τά δικαστήρια στήν άνυποληψία τής 
κοινής γνώμης.

"Οτι τά δικαστήρια ήγνόησαν άκόμα καί αύτή τήν ’Εθνικήν μας άσφάλεια μέ 
τήν προστασία ενόχων, άπεδείχθη καθαρά μέ τή άπόλυση τής Jidith Coplon.

Αύτή ώς υπάλληλος τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης τής ’Αμερικής συνελήφθη 
άπό πράκτορες τής F. Β. I. σ’ ένα δρόμ.ο τής Νέας 'Υόρκης,την ώρα που απεπειράτο 
νά παραδώση μυστικά έγγραφα σ’ ένα Ρώσο κατάσκοπο.

Τήν 7 Μαρτίου τού 1950 κατεδικάσθη αυτή είς φυλάκισιν 15 έτών.
'Η άπόφασις άκυρώθηκε διότι τό F. Β. I. έκαμε τή σύλληψι χωρίς τό απαι- 

τούμενο ένταλμα συλλήψεως καί διότι ή Κυβέρνησις δέν κατώρθωσε νά άποδείξη 
ότι τήν πληροφορία δέν τήν πήρε άπό μυστική παρακολούθησι τών τηλεφωνικών συν
διαλέξεων. "Αν οί άστυνομικοί τής Πολιτείας είχον κάμει τήν σύλληψι κατά τον 
ίδιο άκριβώς τρόπο τό δικαστήριο είπε, ότι θά ήτο τότε νόμιμος. ’Επειδή όμως ταυ- 
την ένήργησαν οί άστυνομικοί τού F. Β. I., πού είναι είς θέσιν να παρακολουθήσουν 
μυστικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή Δις Coplon άφέθη έλεύθερη καί άσύδοτη. 'Η 
Μόσχα άσφαλώς θά γέλασε μέ τήν ψυχή της.

Άκυροΰντες τις καταδικαστικές άποφάσεις, οί δικασταί συχνά δεικνύουν 
περισσότερο ένδιαφέρον γιά τήν συμπεριφορά τής ’Αστυνομίας παρα για το περιο
ρισμό τής έγκληματικότητος, τήν πρόληψι έγκλημάτων καί τήν τιμιυρία τών έγκλη- 
ματιών.
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Άναμφιβόλως μερικοί άστυνομικοί χρησιμοποιούν παράνομα μέσα, για νά 
άποσπάσουν ομολογίες. Οΰτε επίσης είναι πρωτάκουστο οΐ αστυνομικοί νά κακο
ποιήσουν έγκληματίες πού δολοφόνησαν συναδέλφους των, ή διέπραξαν στυγερά καί 
φρικώδη έγκλήματα. Βεβαίως ή ’Αστυνομία ούδέν δικαίωμα έχει νά κακοποιήση 
τούς έγκληματίες. Αλλά τοΰτο συμβαίνει πολύ σπανίως παρά όπως ό κόσμος πι
στεύει καί όπως είναι βέβαιον.

'Η  κατηγορία κατά τής ’Αστυνομίας γιά τις «παρανόμους συλλήψεις» καί 
«παρανόμους έρευνας» είναι συνηθισμένο τέχνασμα των έγκληματιών γιά νά άπο- 
φύγουν την τιμωρία, όταν τά στοιχεία ένοχης των είναι άκαταμάχητα-. ’Αλλά άκόμη, 
καί όταν οί ένοχοι συλλαμβάνονται μέ μέσα όχι νόμιμα, όπως στην περίπτωσι τής 
’Άννας Johnson, τά δικαστήρια δεν έχουν το δικαίωμα νά τιμωρήσουν τήν ’Αστυνο
μία μέ τήν άπελευθέρωσι άποδεδειγμένως ένοχων.

Πολλοί άπο τούς σχολαστικούς καί έξεζητημένους δικονομικούς περιορισμούς, 
πού έθεσπίσθησαν άπο τά 'Ομοσπονδιακά Δικαστήρια καί τοιαΰτα των Πολιτειών, 
δίνουν άσυδοσία στούς άπεχθεΐς έγκληματίες καί πλήττουν τούς νομοταγείς πολίτες. 
'Υπάρχει π.χ. ή περίπτωσις τού Charles Rizzo άπο τή Νέα 'Υόρκη. 'Ο Rizzo είχε 
γνωρίσει ένα διαχειριστή ονόματι Rao, πού κάθε βδομάδα μετέφερε ένα χρηματό
δεμα άπο 1.200 δολλάρια άπο τήν Τράπεζα γιά νά κάμη πληρωμές σέ διάφορες οικο
δομές. 'Ο Rizzo έσκέφθη ότι ήταν μιά καλή καί εύκολη λεία.

Τότε συνεζήτησε τήν εύκαιρία τής ληστείας ταύτης μέ τρεις άλλους κακο
ποιούς τούς Dorio, Milo καί Tomaselo. Ό  Dorio είχε αυτοκίνητο, οί άλλοι ειχον 
περίστροφα. Τό άπεφάσισαν καί έθεσαν σέ ένέργεια το σχέδιο τής ληστείας. "Οταν 
έφθασαν στήν Τράπεζα, ό διαχειριστής Rao εΐχε φύγει. Έτέθησαν στα ίχνη αυτού, 
άλλά στις δύο οικοδομές πού είχε κάμει πληρωμές είχαν φθάσει πολύ άργά. Καθ<»ς 
όμως έπήγαιναν στή 3η στάσι τού Rao, ή ’Αστυνομία ύποπτευθεϊσα τάς κινήσεις 
των τούς συνέλαβε. Κατ’ αύτών άπήγγειλε κατηγορίαν έπί άπόπειρα ληστείας διά 
χρήσεοιις όπλων.

Το ορκωτό δικαστήριο τούς κατεδίκασε καί τρεις άπ’ αυτούς άπεστάλησαν 
στις φυλακές Sing-Sing. Κατά τήν έφεσι τής περιπτώσεως ταύτης, οί Έφέτες 
άπήγγειλαν τήν άπόφασί τους, μέ ένα ωραίο έπαινο προς τήν ’Αστυνομία πού κα- 
τώρθωσε νά προλάβη τή διάπραξιν ενός σοβαρού έγκλήματος. ’Αλλά άπεφάνθησαν 
ότι οί κατηγορούμενοι δεν ειχον κάμει άκόμη «άπόπειρα ληστείας». 'Η  ’Αστυνομία 
συνέλαβε αύτούς «πριν σύρουν τά περίστροφά τους, πριν πυροβολήσουν καί άκόμη 
πριν συμπλακοΰν μέ τό θύμα τους».

Οί δικασταί πανηγυρικώς άπεφάνθησαν ότι, «καίτοι οί κατηγορούμενοι έσχε- 
δίασαν καί άπεφάσισαν τήν διάπραξιν ληστείας, άκόμη δέ καί έξεκίνησαν γιά νά τήν 
έκτελέσουν, αυτό δεν άποτελεϊ άκόμη άπόπειραν ληστείας, άλλά προπαρασκευα- 
στικάς πράξεις».

Δέν υπήρχε έμπρακτος μετάνοια έκ μέρους των κακοποιών, άλλ’ απλώς άπο 
κακόν υπολογισμόν ως προς τον χρόνον δέν κατώρθωσαν νά διαπράξουν τή ληστεία 
ή έστω καί τήν άπόπειρα, πλήν τό δικαστήριο διέταξε νά άφεθώσι ελεύθεροι, πράγμα 
πού έγινε.

Φυσικά ό υπόκοσμος έπανηγύρισε μέ τήν άπόφασι αυτή τού δικαστηρίου. 
Πολλές φορές πάλι τά δικαστήρια άφήκαν έλεύθερους έγκληματίες γιά τόσο άσή- 
μαντες τυπικές παραλείψεις, πού άνθρώπινος νοΰς δέν μπορεί νά τό σκεφθή.

Τό Έφετεΐον στο Τέξας άκύρωσε καταδικαστική άπόφασι γιά φόνο, ένός πού 
είχε κατηγορηθή ότι έδηλητηρίασε τή γυναίκα του, επειδή ή κατηγορούσα αρχή- δέν 
κατώρθωσε νά προσδιορίση έάν τό δηλητήριο είχε ριφθή στο νερό, στον καφέ, 
στο τσάι ή σέ άλλο ποτό. Σέ μιά άλλη περίπτωσι στο Τέξας ένας «οδοιπόρος» παρε- 
κάλεσε μιά γυναίκα πού ώδηγοΰσε τό αυτοκίνητό της νά τον πάρη μαζί της. Σ ’ ένα
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έρημο -μέρος οΰτος την διέταξε νά κατέβη άπό το αύτοκίνητο, πήδησε καί αυτός 
επάνω της καί τήν σκότωσε. Τό Έφετεΐο άκύρωσε την άπόφασι γιατί τό κατηγορη
τήριο δεν άνέφερε «μέ τί τήν έσκότωσε».

Πώς θά θέσωμεν τέρμα σ’ αύτή τήν παρωδία τής δικαιοσύνης, ώστε νά πλη
ρώνουν οί έγκληματίαι γιά'τά έγκλήματά τους καί νά παγιωθή ή δημοσία ασφάλεια;

"Ενας τρόπος μόνον υπάρχει. Οί έξωργισμένοι πολίτες, μέ γράμματα, τηλε
γραφήματα, μέ τον τύπον, μέ δημόσιες συγκεντρώσεις, μέ τό ραδιόφωνο, τήν τηλεο- 
ρασι καί άπό τον άμβωνα νά φωνάξουν κατά των αποτυχιών τής δικαιοσύνης και 
εναντίον κάθε έγκληματίου πού άφίνεται στήν κοινωνία ατιμώρητος καί ασύδοτος 
μ’ ένα γελοίο τυπικό δικονομικό κώλυμα.

"Ενα ξέσπασμα τής άγανακτήσεως άργά ή γρήγορα, θά άκουσθή άπό τα δικα
στήρια, εις πείσμα τών γελοίων νομολογιών των καί θά παύσουν νά ενθαρρύνουν 
τούς εγκληματίες εις βάρος τής δημοσίας άσφαλείας, τής δημοσίας εύπρεπείας και 
τοϋ γενικού καλού.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ
(Άπό τήν ’Εφημερίδα «Καθημερινή» τής 24-2-1956) 

’Αγαπητή «Καθημερινή»
Σάν μιά, μέσα στις πολλές Έλλη^δες μανναδες, παίρνω το θάρρος να 

πώ δ,τι καί πολλές άλλες ίσως σκέπτονται καί νοιώθουν.  ̂ / ) (
'Η  έκλογική νίκη ήταν γιά πολλές, όπως και για^μενα, ήταν μια^ανακου- 

φισις, αλλά δέν πρέπει νά είναι καί μιά καθησύχασις.^ Ο καιρός που η αστική 
λεγομένη τάξις έβασίζετο στις καθιερωμένες άξιες, άνευ ελέγχου, ιδίως ο«αν 
άφοροΰσαν τήν άνεγνωρισμένη τότε άνεσί της, επερασεν ανεπιστρεπτί. Και 
ίσως εύτυχώς. Αύτό όμως, δέν θά πή «τι καί δέν κρύβει πηγές δυναμεως βα
θύτατες αύτή ή τάξις. Τις είδαμε στήν Κατοχή, δταν οί άνάγκες τής ζωής 
έβγαλαν στήν έπιφάνεια δλη τήν νοικοκυρωσυνη, όλη τη λογική, όλη την αφο- 
σίωσι τής Έλληνίδος γιά τό σπίτι καί τήν πατρίδα της.

Αύτές οί δυνάμεις νομίζω δτι θά ήταν σκόπιμο νά καλλιεργούνται συ
νεχώς. Τό σπίτι μας νά είναι πάντοτε λίγο-πολύ «άσκηταριό», όπως συμβού
λευε ό ποιητής γιά τό Παλάτι του τον Βασιληά Γεώργιον τον A . Καί «ασκη- 
ταριό» θά πή: δουλειά καθαρή, άνύψωση πνευματική, προσφορά στο συνολον, 
ανάλογα μέ τις δυνάμεις τού καθενός καί μέ οσον τό δυνατόν άπλούστερα μέσα.

Ό χ ι καλλιέργεια συνηθειών πολυτελείας καί έκλεπτύνσεων περιττών: 
Λιγώτερη υλη καί περισσότερη ψυχή στις επιδιώξεις μας. Περισσότερη προ
σφορά καί λιγώτερες άπαιτήσεις στήν κοινωνική ζωη μας. Την σημερινή ^κα- 
τάστασι πρέπει νά αντιμετωπίζουμε σάν άνθρωποι με κατανόηση που ανή
κουμε σ’ ένα φτωχό καί δοξασμένο κράτος, πού χρειάζεται τη̂  βοήθεια μας. 
Τότε μόνον θά άντικρύζουμε άδιάφορα τό «παραπέτασμα» πού παραμονεύει 
νά ξανασπαράξη τήν καρδιά μας, να ξανασκοτωση και να εκπατριση τα παι 
διά μας καί νά μάς ύποδουλώση σ’ ενα ανελεύθερο πολίτευμα.

Μέ τιμή
ΕΛΕΝΗ ΣΤ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ



Τ Ο  ΠΕ Ρ Ι Δ Ε Ρ Α Ι Ο
’Από το περιοδικόν «Frankfurter illus- 
trie rte», κατά μετάφρασιν καί διασκευήν 
’Αστυνόμου Β'. κ. Α Λ ΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ

’Άφισα κάπως ένωρίτερα κείνο το βράδυ τό γραφείο καί μετά; άπό ένα περί
πατο στους κεντρικούς δρόμους τού Μονάχου κατέληξα στο συνηθισμένο καφενείο 
τής όδοϋ Μπλάϊχερ. Είναι ένα ήσυχο Κέντρο χωρίς ’Ορχήστρα, Ραδιόφο:ινο ή Τηλεό
ραση μέ άρκετή πολυτέλεια, μέ μαρμάρινα τραπέζια, μέ δερμάτινους καναπέδες, 
μέ γκαρσόνια πού φορούν λευκά καθαρά σακκάκια καί μέ άφθονες εφημερίδες, όπου 
μπορεί κανείς νά περάση ευχάριστα τήν ώρα του.

Κάθησα μόνος μου σ’ ένα Τραπέζι, παρήγγειλα ένα καφέ καί...παρακολου
θούσα τούς διάφορους θαμώνες τού Κέντρου. Μία παρέα στο παραπλεύρως μέ το 
δικό μου τραπέζι μοΰ κίνησε κάπως περισσότερο τό ενδιαφέρον. Ήσαν τέσσαρες 
άνδρες καί μία γυναίκα.

’Έξαφνα, σέ μιά στιγμή, έσβυσαν τά φώτα καί ολόκληρο τό Κέντρο βυθίστηκε 
στο σκοτάδι. ’Εγώ όμους μέ τήν παρατηρητικότητα πού μέ διακρίνει, είχα έν τώ 
μεταξύ «μελετήσει», τόσο καλά τά μέλη τής παρέας, πού μπορώ τώρα νά τά περι
γράφω μέ κάθε λεπτομέρεια. Λοιπόν :

Ο πρώτος, ένας νεαρός 20—22 χρόνων, διεκρίνετο γιά τήν απόλυτη σιωπή του 
και τους άσχημους τρόπους του. "Οταν μιλούσε, είχε τά πόδια του άπλωμένα σ’ ένα 
δεύτερο κάθισμα, γελούσε χωρίς λόγο καί κάπνιζε άδιάκοπα, τά δέ «άποτσίγαρα» 
τα πετοΰσε απρόσεκτα σ’ένα μεγάλο άνθοδοχεΐο πού εύρίσκετο πλάι του. «Έρωτο- 
δουλιές» είπα μέ τό νοΰ μου καί «πέρασα» στον έπόμενο.

’ Ηταν τής ιδίας σχεδόν ηλικίας, άψογα ντυμένος καί έδινε τήν έντύπωσι 
«δανδή». Καθώς έπινε γρήγορα καί μέ μεγάλες «γουλιές» τον καφέ του, παρετήρησα 
ότι, τό μικρό δάκτυλο τού δεξιού χεριού, μέ τό όποιο κρατούσε τό φλυτζάνι, ήτο δε
μένο λογω μικροτραύματος γιά τό όποιο είχε μιλήσει έν έκτάσει λίγο πρωτίτερα 
στήν παρέα. \

Ο τρίτος, κάπως μεγαλύτερος άπό τούς δύο άλλους καί αξιοπρεπέστερος, 
εφερε μια μαύρη γενειάδα τόσο πυκνή, πού σπάνια συναντά κανείς. Πίσω άπό τούς 
χονδρούς φακούς πού φορούσε, διεκρίνοντο δύο μικρά μυωπικά γαλανά μάτια. Μέ 
σταθερές λεξεις καί ζωηρές χειρονομίες περιέγραφε στο διπλανό του τις εξαιρετικές 
ιδιότητες μιας φωτογραφικής μηχανής πού κρατούσε, άκριβώς τήν ώρα πού έσβυναν 
τά φώτα.

Ο τέταρτος, αδύνατος μέ άδρά. χαρακτηριστικά καί ρυτίδες, είχε στηρίξει 
το^κεφαλι του στο δεξί χέρι κι’ άκουγε μέ μεγάλη προσοχή τήν μακρά περιγραφή 
τού «Γενειοφορου», ενώ με τό άριστερό έπαιζε μ’ ένα κουτί σπίρτα πού ήσαν απάνω 
στο τραπέζι. Ενα μισογεμά.το ποτήρι μέ κόκκινο κρασί βρισκόταν μπροστά του. 
Τα μαλλια του, παρ’ όλο το επιμελημένο κτένισμα καί τήν χωρίστρα, ήταν κάπως 
δύσκολο νά σάς πείσουν οτι ήσαν φυσικά καί οχι περούκα.

Το πέμπτο καί τελευταίο μέλος ήτο μία νέα γυναίκα άρκετά ώμορφη, καίτοι
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έφαίνετο κάπως κουρασμένη καί ωχρή. Καθισμένη στον καναπέ μέ τις πλάτες προς 
τον τοίχο μιλούσε πολύ λίγο. Στο λαιμό της έφερε ένα κολιέ άπό μικρά άλλα ωραία 
μαργαριτάρια.

"Οταν λοιπόν έσβυσαν άπότομα τά φώτα μείναμε στο σκοτάδι.
Τότε, άμέσως σχεδόν, άπό τον μπουφέ τοϋ καταστήματος ακούστηκαν ζωηρές 

φωνές. "Ενα τσιγάρο άναψε στο τραπέζι τής παρέας.
"Ενα κάθισμα άκούστηκε νά μετακινήται καί άμέσως κατόπιν άκουσα την 

Κυρία νά λέη κάπως άνήσυχα: «Μά τ’ είναι αύτό»; ’Επίσης κάτι νά πέφτη στο πά
τωμα, ως καί τον κρότο ενός ποτηριού πάνω στο τραπέζι.

"Ενα λεπτό άκόμη καί τά φώτα άναψαν καί νά τι παρετήρησα τότε:
Τον «σιωπηλό» νέο, νά πέτα ένα άποτσίγαρο στο βάζο καί νομίζω, πώς άκουσα 

το «σύριγμα» τού τσιγάρου στο νερό.
Τον νεαρό «δανδή» παραπλεύρως τού «σιωπηλού)' νά φέρνη μέ τό άριστερο 

χέρι σιγά καί μέ προσοχή τό φλιτζάνι τού καφέ στο στόμα, κάτω άπό τό όποιον 
είχε άπλώσει τήν παλάμη τού δεξιού του χεριού γιά νά μη πέση τυχόν καμμιά στα
γόνα καφέ στο καινούργιο φρεσκοσιδερωμένο πανταλόνι του.

'Ο «γενειοφόρος» πού έφαίνετο σαν τρομοκρατημένος γιά όσα συνέβησαν, 
κρατούσε σφιχτά τη φωτογραφική μηχανή καί κυττοΰσε σάν χαζός μέ μισάνοιχτο 
στόμα τον διπλανό του μέ τήν περούκα.

'Ο τέταρτος κρατούσε κι’ αύτός μέ τά δύο χέρια τό κεφάλι του, φοβούμενος 
προφανώς μή τυχόν κανείς επωφελούμενος τού σκότους τού άφαιρέση τήν...περούκα. 
Τό ποτήρι είχε πέσει πάνω στο τραπέζι καί τό κρασί είχε χυθή στο πάτωμά.

Κανείς άπό τούς τέσσαρες δέν είχε προσέξει τή γυναίκα, ή όποια καθόταν στο 
κέντρο τής παρέας, κι’ ή οποία έφαίνετο νά τάχη κυριολεκτικώς χαμένα. Μέ τά δυο 
της χέρια έψαχνε τό λαιμό της καί ξαφνικά πετάχτηκε άπό τό κάθισμα φωνάζον- 
τας: «Τό κολιέ μου! κάποιος μούκλεψε τό κολιέ!»

Σηκώθηκα άμέσως καί διέταξα νά μή κινηθή κανείς άπό τά μέλη τής παρέας, 
παρακολουθώντας ταυτοχρόνως προσεκτικά κάθε τους κίνησι. Δύο άστυφυλακες 
έφθασαν σχεδόν άμέσως. Ούδεμία άμφιβολία υπήρχε ότι ένας άπό τούς τέσσαρες 
είχε' άφαιρέσει τό κολιέ.

"Ολοι κατά σειράν ώδηγήθηκαν στο παραπλεύρως δωμάτιο καί έρευνήθησαν 
λεπτομερώς χωρίς άποτέλεσμα.

«Βρέ θρασύτης», φώναξε ό «γενειοφόρος», νά μοΰ ψάξουν ως καί τά γένεια» !
«’Εμένα μούβγαλαν καί τον έπίδεσμο άπό τό δάκτυλο, λες καί μπορούσε να 

κρυφθή έκεΐ τό κολιέ» είπεν ό «δανδής» !
«Ξέρετε τί μοΰ έκαμαν έμένα;» είπε ό άδύνατος, «στο τέλος μοΰ έψαξαν και την 

περούκα»! Ό  «Σιωπηλός» τής παρέας άναψε καί νέο τσιγάρο χωρίς νά πή^τίποτε. 
Πήρα τή φωτογραφική μηχανή καί τήν έψαξα έκ νέου χωρίς άποτέλεσμα. Κύτταξα 
πάνω στο τραπέζι: «πού είναι τό κουτί μέ τά σπίρτα;» ρώτησα.

«Νομίζω πώς έπεσε κάτω άπό τό τράπέζι» άπήντησε ό κύριος μέ τήν περούκα. 
Πράγματι βρέθηκε, χωρίς όμως τό κολιέ. ’Ακολούθως έψαξα τό βάζο στο οποίο 
βρέθηκαν μόνον τ’ άποτσίγαρα.

Χωρίς νά άπογοητευθώ όμως άρχισα νά έξετάζω έκ νέου άπό τήν άρχή τήν όλη 
ύπόθεσι λεπτομερώς, όπου πράγματι ένα «σημείο» κίνησε ιδιαίτερα τήν προσοχήν 
μου. Αύτό άκριβώς τό σημείο ήταν τό κλειδί τής μυστηριώδους αυτής ύποθέσεως.

«Μπορείτε νά καταλάβετε τί εννοώ;». (')
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ «X»

1. Ή  λύσις Θά δοθή στο επόμενον. Έ ν’τώ μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώσται ^μας αστυνο
μικοί νά άποστείλουν μέχρι της 20 Μαρτίου έ. έ. τάς άπαντήσεις των καί θά δημοσιευθη ή 
σωστή πού θά λύση το πρόβλημα.



25Η
ΜΑΡΤΙΟΥ

1821
'Υπό κ. Κ . ΝΙΑΣΚΟΥ,

δοκίμου 'Υπαστυνόμου

«Ή  Ελλάς θέλει νά ζήση καί θά ζήση». Χείλη Ελλήνων τό είπον, χείλη Ελλή
νων το έπανέλαβον καί πάντοτε χείλη Ελλήνων θά το λέγουν. ’Από Ελλήνων στό
ματα, ήρώων—ήμιθέοον, τά λόγια αύτά έλέχθησαν καί την άγίαν εκείνην ημέραν τής 
25ης Μαρτίου 1821, όταν τό ’Έθνος, ώς εις άνθρωπος έβροντοφώνησεν «ζήτω ή 
Ελευθερία», όταν ό άδούλωτος Ελληνικός Λαός ήγέρθη καί σύσσωμος έπροχώρησεν 
έμπρός τον δρόμον τής νίκης, όρων μόνον τό ιερόν σύμβολον τής πατρίδος. "Οταν 
ήγέρθη ό πολιτισμός κατά τής βαρβαρότητος, ό Χριστιανισμός κατά του Μωαμεθα
νισμού, όταν ά.παντα τά αισθήματα των άπανταχοϋ Ελλήνων ένωθέντα, έν άπετέ- 
λεσαν, τό αίσθημα τής φιλοπατρίας, τά δέ άπειρα ιδανικά των συμπτυχθέντα εν καί 
μόνον έδημιούργησαν, τό άσύλληπτον ιδανικόν τής Ελλάδος. Τής Ελλάδος ήτις, 
καίτοι ύπό ζυγόν, άπήντα, κατά τον ποιητήν, εις τον κατακτητήν της «κήν μέ φάγης 
επί ρίζαν όμως έτι καρποφορήσω, όπως έπισπείσω σε τράγε θυομένω».

1453. 'Ημέραι πονηραί, ήλιος σκοτεινός, φύσις λυπημένη. ’Άπειροι έχθροί 
μέ ’Αγάδες εις άλογα επάνω επιτίθενται. Κτυποΰν αλύπητα, λυσσοΰν, τά τείχη 
πλησιάζουν τής ίεράς πόλεως τού φωτός, ήρωες έκ των έσω άμύνονται γενναίως, 
πίπτουν εις τό πεδίον τής τιμής, ύπέρ των άνωτέρω ιδανικών τής πατρίδος καί τής 
ελευθερίας, άγγελιαφόροι έκατέρωθεν άποστέλλονται καί τά λόγια τού Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου «τό μέν την πόλιν παραδοΰναι ούτε έμόν έστί, ούτε άλλον των κατοι- 
κούντων ένταΰθα....», εΐς· πρόσκλησιν των βαρβάρων νά παραδοθή λεχθέντα, μόνα 
διά τής εθνικής πνοής των έπιτυγχάνουν τήν διαιώνισιν πάσης Ελληνικής ιδέας.

Καί άνέτειλε θλιβερή ή 29η Μαίου. Τό μοιραΐον επέρχεται. Ή  άγια καί ιερά 
πόλις τής Κωνσταντινουπόλεως, τό φωτεινόν Βυζάντιον πίπτει, έχθροί εισορμούν, 
σφάζουν, λεηλατούν, γίνονται κύριοι. Τό προπύργιον τού Χριστιανισμού κατά τού 
Μωαμεθανισμού, τού φωτός κατά τού σκότους, τής διαύγειας τού πνεύματος κατά 
τής ομίχλης τού νοός έχάθη. Επνίγη ή Ελληνική φωνή, στόματα λέγοντα τό «πάλι 
μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλι δικά μας θάναι» έκλείσθησαν καί μάτια μέ δάκρυα άντι- 
κρύζοντα τον πανύψηλον τρούλον τής Άγιά-Σοφιάς έσφραγίσθησαν.

Έπηκολούθησε τετρακοσίων περίπου ετών δουλεία. Εις αυτήν όμως ούδεμία 
Ελληνική ψυχή ύπέκυψεν, άλλά διετηρήθη έν όλη της τή μεγαλοπρεπεία. Τό Ελλη
νικόν πνεύμα καί πάλιν έμεγαλούργησε καί μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αύτό οξύτητα 
διετήρησε αμιγή τήν Ελληνικήν καταγωγήν του. Δέν έλησμόνησαν τήν πατρίδα οι 
κατοικοΰντες την Ελλάδα κατά τήν έποχήν τής δουλείας καί γενικώς άπαντες οΐ 
Έλληνες. ’Ακόμη τής έμφυσούν πνοήν καί θέλησιν, δύναμιν καί πίστιν. Μέ τά ίδια 
ιδανικα τών άπο αιώνων Ελλήνων ζοΰν. Μέ αύτά ζοΰν, δι’ αύτά κινούνται, αύτά 
ποθούν, αύτά όροΰν. Δι’ αύτά έργάζονται,άλλά καί θυσιάζονται. Τσακάλωφ, Ξάνθος, 
Σκουφάς, τριάς έπιδιώξεων, τριάς περικλείουσα, ώ ! ! καί τί μή περικλείουσα; 
Τό μεγάλον όνειρον, τό όποιον άπειρους φοράς έπί τετρακόσια χρόνια, "Ελληνες θά 
το εϊδον εις τον ύπνον των. Τριάς, αποτελούσα τήν συνισταμένην πάσης έθνικής
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προσπάθειας, πάσης έθνικής κινήσεως. ’Αδαμάντιος Κοραής, θυσιαστής των πάντων 
διά τήν πατρίδα έπιδρα έπί τής παγκοσμίου άντιλήψεως, συνεισφέρει. Παπαφλέσσας, 
«μπουρλοτιέρης των ψυχών» ξεσηκώνει άπδ τον λήθαργον τήν ουδέποτε τελείως άπο- 
θνήσκουσαν Ελληνικήν ψυχήν. Κολοκοτρωνης, Ρήγας Φερραίος, Αθανάσιος Διάκος, 
Κανάρης, άπειροι ήγήτορες των ξεσηκωμένων ψυχών ετοιμάζονται καί έτοιμοι ήσαν 
δταν έ Παλαιών Πατρών Γερμανός, εις μίαν Ελληνικήν γωνίαν, εις τήν 'Αγίαν Λαύ
ραν ύψώσας τό-λάβαρον καί βροντοφωνήσας «ή λευτεριά ή θάνατος» έδωκε τό σύνθημα 
διά τήν έναρξιν του άγώνος, άποβλέποντος εις τήν άπόκτησιν καί μόνον εις τήν άπό- 
κτησιν τών προσωρινώς άπολεσθέντων ιδεωδών τών Ελλήνων. Εις την αποκτησιν 
τής έλευθερίας, εις τήν άποτίναξιν του σκληρού ζυγού, ύπό τον όποιον μητέρες καί 
παιδία έβόγγουν.

Καί έπέτυ/ον. Καί ό έχθρός ήττήθη καί πάλιν έλαμψε τό φώς τού δίκαιου 
'ίνα φωτίση τον δρόμον τής Ελλάδος, τον όδηγοΰντα εις τήν προαγωγήν, εις τήν δη
μιουργίαν, εις τήν έξέλιξιν.

'Η 25η Μαρτίου 1821 λοιπόν υπήρξε διά τό ’Έθνος μία άπό τάς μεγαλυτέρας
,Λ  /γ~^μ 'ι r : r r r \ n i  'ΓΠΙΙ r/UTYWJ Ρ.7ΓηθΓ7<·Π7ΓΟ7ϋΟ[.·ή071 O .TL  COOCCLOV XCCL CCVCOTSOOV

ψυχής εόωκε πρωτ
άπέναντι τού οποίου οί εχθροί μας άπό άνέκαθεν έως καί τής σήμερον—ώς τούτο 
άποδεικνύεται έκ τών θλιβερών γεγονότων τής 6ης Σεπτεμβρίου π.έ. έν Κο^νσταν-

ήσθάνθη. Διότι εϊδον μετά . . ..
Ελληνική. Τό αίσθημα τής έλευθερίας έπροσωποποιήθη, ή άγάπη προς τήν πατρίδα 
επίσης. Διηωνίσθη έκεΐνο, τό όποιον καί ό Χριστός έκήρυξεν, εκείνο, διά τό οποίον 
πας "Ελλην, άφ’ ής άντικρύζει τό φώς τού ήλιου, θά αγωνίζεται.

Ή  απέραντος παλαίστρα τής τιμής καί τής δόξης, τού ενδόξου θανάτου καί τής 
έλευθέρας ζωής άπειρους φοράς διεσχίσθη, τό «μόλων λαβέ» τού Λεωνίδου πάλιν 
έλέχθη καί τό ρητόν τού Ίσοκράτους «ήν άναγκασθής κινδυνεύειν αΐροϋ τεθνάναι 
καλώς μάλλον ή ζήν αίσχρώς» ύπήρξέν ό χαιρετισμός 'Έλληνος προς Έλληνα,^ άγω- 
νιζομένου προς άγωνιζόμενον. Τήν 25ην Μαρτίου 1821 εις την χωράν τού κάλλους 
καί τής ώραιότητος, έστέφθησαν «μέ τά λίγα χορτάρια πούχαν μείνει στήν έρημη γη» 
ή Ελευθερία καί ή Δόξα καί υπήρξαν πλέον ζωηραί, άφ’ ένός μέν ή άνάμνησις τού 
Φοίνικος, τού συμβολίζοντος τήν άναγέννησιν έκ τής τέφρας, άφ’ ετέρου δέ ή παρά-
*?» ______~ Λ/ϊ.. Τ’. Λ». /τΛμ /ΛΑ/την λμ λ/ λ/ ι -/'ll ι ΑτητΑν r\\i r/UT~r,\J V νΤνΜΩΠί.

έγνώρισέ ποτέ ή άνθρωπότης, εις τήν Χούραν, εις τήν οποίαν ολόκληρος ή ύφήλιος 
οφείλει ό,τι κάμνει τήν ζωήν άνωτέραν καί ώραιοτέραν ήρχισεν εις αγών, τον όποιον 

1 ________Δ '  . .  '   — Ψ . . ^  , X . -λ  e ^ A n v i i r r M  Λ  e*M - & Τ V l Y T ^ V T T y  Ρ /Π Γούδείς έτερος λαός μέχρι σήμερον διενοήθη ή έτόλμησεν. Δεν ήτο άγων κατακτηκικος 
ούτε άγων άμυντικός. ΤΗτο. άγων δούλου προς άφέντην. Δούλου πτωχού καί εξην- 
τλημένου προς άφέντην πλούσιον καί άκμαίον. Καί ό άγων ούτος εξηπλωθη. Εύρεν 
άπήχησιν είς τήν ψυχήν παντός "Ελληνος. 'Η  πρώτη φλόξ ήναψεν εις τήν 'Αγίαν 
Λαύραν, αί έπακολουθήσασαι όμως υπήρξαν πολλαί.

'Η μορφή τήν όποιαν ό άγων ούτος έλαβε είς τό Μεσολόγγι, απεδειξε την θε- 
λησιν τών άγωνιζομένων νά ζήσουν έλεύθεροι; παρ’ όλας τας αντίξοους περιστάσεις.

• Ή  μορφή τούτου είς τά Δερβενάκια άπέδειξε, ότι τής ψυχής ή δύναμις είναι υπερ-μορφη 
τέρα πάσης 
ξιν τής]' Ελλη

έτέρας. Τό Σούλι άπετέλεσε τήν ώραιοτέραν καί ρωμαντικωτέραν έπαλ 
ενικής Ίδέας.Τά Ψαρρά, αί Σπέτσαι καί ή'Ύδρα έδωκαν τά φωτεινότερα
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δείγματα τής θυσίας καί ή Τριπολιτσά της έμμονης προς παραμονήν της αιωνίως έντός 
του Ελληνικού περιβάλλοντος. Τό χάνι τής Γραβιάς έπεισε τούς πάντας, δτι ό 'Έλλην 
δεν υποχωρεί· καί ή Ελλάς ολόκληρη, μέτάς άπειρους έπάλξεις, έπί των όποιων μόνον 
τό καθήκον έπρυτάνευσε, έδωκε τήν εικόνα μιας Χώρας διαθετούσης ώς μόνον όπλου 
την ψυχήν της καί μέ αυτήν νικώσης.'Η μορφή τού ’Αθανασίου Διάκου, έδωκε πλήρη 
τήν εικόνα τού μάρτυρος καί τού Κανάρη, τού τολμηρού. 'Η μορφή τού Κολοκοτρώνη 
εδωκε πλήρη τήν εικόνα τής Ελληνικής ευφυΐας καί τού Άνδρούτσου, τού ήρωος. 
' Η μορφή τού Παλαιών Πατρών Γερμανού έδωκε πλήρη τήν εικόνα τού περιφρονητοΰ 
τού θανάτου- γενικώς δέ αί μορφαί απάντων τών άγωνισθέντων, ηγουμένων καί διοι- 
κουμένων υπήρξαν μορφαί ήρώων, μορφαί ημιθέων.

'Η  25η Μαρτίου 1821 άποτελεί εις τήν ιστορίαν τής Φυλής μας τό φωτεινό
τερου όρόσημον καί άποδεικνύει κατά πανηγυρικόν τρόπον τήν ζωτικότητά μας. 
Μέσα εις τήν έρήμωσιν καί τήν δυστυχίαν διετηρεΐτο, έστο) καί άμυδρώς, άνημμένον 
το Ελληνικόν φώς. Ανέμενεν, συνεχώς τροφοδοτοτούμενον, τήν ημέραν Ενα καί πάλιν 
λάμψη καί τούς πάντας φωτίση. Καί ήναψε τήν ημέραν αύτήν καί διεκήρύξε τήν θέ- 
λησιν ενός λαού, θέλησιν μίαν καί ακατάβλητου: νά ζήση ελεύθερον ή νά άποθάνη 
τιμιούς. Ήδιαφορησε διά τούς κινδύνους καί έτόλμησεν ’ίσως νά διεκδικήση άπιθάνους 
λύσεις, διότι ήσθάνετο εσωτερικήν τήν άνάγκην νά ζήση έλεύθερον. Δέν ήσθάνετο 
τόσον τήν βίαν, τήν άσκοΰσαν έξωτερικήν κυρίως έπίδρασιν, άλλ’ ήσθάνετο περισ
σότερόν παντός άλλου, τήν συνείδησίν του νά τον έλέγχη καί νά τον παρορμα προς 
το μεγα τόλμημα. Τον θάνατον δέν τον ύπελόγισεν. οΰτε καί έζήτησε νά διάγνωση 
το νόημά του, διότι εΐχε πλήρως έπινοήσει τό νόημα τής ζωής καί εΐχεν άπολύτως 
βεβαιωθή, οτι αύτη όταν είναι έλευθέρα καί δέν διευθύνεται άπό ξένας θελήσεις είναι 
ωραία και πραγματική. Δεν υπελόγισε τά μύρια εμπόδια, τά όποια ό άγων του θά 
συνήντα, διότι έπίστευεν άπολύτως ότι κακόν δέν είναι νά μή έπιτύχη τις, άλλ’ ότι 
κακόν είναι νά μή έχη δοκιμάσει.

Ο Ελλην τής 25ης Μαρτίου 1821 ήσθάνετο νά είναι ταπεινός καί άνάξιος νά 
λεγηται Ελλην, άν δέν έπραγματοποίει τό μέγα επιχείρημα τής έπαναστάσεως. Τό 
φορτίου τών υποχρεώσεων του έναντι τής 'Ιστορίας του, έναντι τού ’Έθνους του καί 
τής φυλής του, ως επίσης καί έναντι τών λαμπρότερων ιδεωδών του ήτο μέγα καί

ήπατήθη. Διότι καί ό ζυγός άπετινάχθη καί ή ελευθερία 
κτηθη, αλλα κυρίως ικανοποιήθησαν πλήρως καί αί άναφερόμεναι υποχρεώσεις.

r Κ μοίρα τής Φυλής μας είναι νά άγωνιζώμ.εθα συνεχώς τον άγώνα τού Δί
καιου κατά εχθρών, κατωτέρων πνευματικώς. Δι’ αυτό καί ή ζωή μας γέμει περι
πετειών και θυσιών, αγωνων καί νικών. ’Ίσως νά εΐμεθα καί μάλλον ε’ίμεθα ό λαός, 
ιον οποίον ο Θεός εξελεξεν ως πλέον κατάλληλον, Ενα διά τών περιπετειών μας, τών 
θυσιών μας, τών εξορμήσεων μας καί τών νικών μας, περιεχουσών υψηλόν νόημα, 
διδωμεν το παράδειγμα εις τούς λοιπούς λαούς. Ά π ’ αιώνων μέχρι καί έπ’ εσχάτων 
/^εκαστοτε εκδηλουμενη θελησίς μας υπήρξε μία λαμπρά ύπόθεσις, ικανή νά συγκι- 
νηση και προκαλεση το ενδιαφέρον καί τού πλέον άδιαφόρου άνθρώπου. 'Η  ιστορία 
μας, όσον καμμια άλλη ιστορία έχει άναριθμήτους σελίδας χρυσοΐς γράμμασιν γε-

τοϋ 
αγώνες

γραμμενας και πλήρεις δόξης καί τιμής. 'Υπήρξαν έποχαί εις τήν διαδρομήν
χρονου, αιτινες εθεσαν ανεξίτηλον τήν σφραγίδα τού περάσματος των καί άγ__ ,
μετά ισάριθμοί νικών, δι’ ών άποδεικνύεται ή ζωτικότης τής φυλής μας, τό έξαί- 
P=.lov τών αρετών μας και η λαμπρότης τών ιδεωδών μας. Αύτάς τάς έποχάς, ώς 
επίσης και τους αγώνας με-τάς ισαρίθμους νίκας είναι δύσκολου νά κατατάξη τις 
αναλογως τής σημασίας των. Έκάστη έχει ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Άναμφισβητήτως 
όμως η επανάστασις τού 1821, μέ άφετηρίαν της τήν 25ην Μαρτίου κατέχει πρώτο-
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πόρον τινα θέσιν εις την όλην ιστορίαν τής φυλής μας. Διότι καί έπραγματοποιήθη 
αΰτη μετά 400 ετών δουλείαν, άποδείξασα ότι τό Ελληνικόν στοιχεΐον διετήρησε τήν 
Ελληνικότητά του καί επέτυχε τοϋ σκοπού του, άν καί τά μέσα υπήρξαν πτωχά καί 
ύστέρουν κατά πολύ των των κατακτητων, το σπουδαιοτερον δε, άπεδειξεν ο^ι η 
Ελληνική ιδέα μόνον όταν δεν θέλη δεν μεγαλουργεί.

Ή  ημέρα τής 25ης Μαρτίου δεν παύει νά άποτελή δι’ ημάς δίδαγμα διά τάς 
φροντίδας, άς δέον συνεχώς νά καταβάλώμεν προς διατήρησιν τής πατρίδος. Καί 
υπήρξαν "Ελληνες μεταγενέστεροι τής έπαναστάσεως τοΰ 1821, οΐτινες έδημιούρ- 
γησαν καί αύτοί έπη, ώς είναι τό έπος τών Βαλκανικών πολέμων, τό Αλβανικόν^ του 
1940 καί τόσα άλλα, τούτο όμως δεν μειώνει τήν ανάγκην όπως την ημέραν αύτήν 
άναλογιζώμεθα περισσότερον πάσης άλλης τάς έθνικάς μας υποχρεώσεις και δη τας 
τοιαύτας προς έξαφάνισιν τής έθνοφθοροποιοϋ συρράξεως τών αισθημάτων, τών 
ποικίλων συμφερόντων καί τών ιδεολογιών και προς αποκτησιν και διατηρησιν κοι
νωνικής ειρήνης, εύρυθμίας πολιτικής ζωής καί ’Εθνικής ένώσεως, ϊνα ουτω ει'μεθα 
εις θέσιν νά δημιουργήσωμέν τι παρόμοιον, τών άπό αιώνων δημιουργουμένων μόνον
ύπό Ελλήνων.  ̂ ; ν , ,

Κατά τήν ημέραν αύτήν πρέπει νά κλίνωμεν ευλαβικούς τό γόνυ και να ευχα- 
οιστώμεν αυτούς, έκ τών θυσιών τών οποίων έδημιουργήθη ή νεωτέρα Ελλάς, πρέπει 
όμως καί νά όρκιζώμεθα διά μίαν είσέτι φοράν ότι αύτήν τήν πατρίδα,^ τήν οποίαν 
uac έκληρονόμησαν θά τήν διατηρήσωμεν άκεραίαν, πνευματικώς άνωτέραν, τα δέ 
Ιδεώδη τοΰ ’Έθνους μας δεν θά έπιτρέψωμεν νά ποοσβάλωνται παρ’ οίουδήποτε. 
Είναι ιερά ή ύποχρέωσίς μας καί μεγίστη ή εύθύνη μας. ^

25η Μαρτίου 1821. ’Ά ς ύποκλιθώμεν! Μίαν άνάμνησιν πρέπει νά έχωμεν και 
μέ τήν οποίαν νά ζώμεν. Μίαν εικόνα πρέπει νά φανταζώμεθα. Την εικόνα εκείνην, 
καθ’ ήν ή παλαιά σκηνή διελύθη, έφυγεν ή ομίχλη τής δουλείας, επηκολούθησε νέα 
σκηνοθεσία και τό αιώνιον φώς έ'λαμψε καί πάλιν. Τήν εικόνα εκείνην, καθ’ ην, διε- 
λύθη 6 ζόφος, ό πιέζων τά στήθη τών αγωνιστών τοΰ Δικαίου, ή πνιγηρά ατμόσφαιρα 
μετεβλήθη καί δροσερός άήρ έκίνησε τά αγριολούλουδα  ̂τήν ώραν μιας ανατολής 
λαμπράς καί μεγαλειώδους. Τής άνατολής τής απελευθερώσεις τής Ελλάδος. Τής 
Ελλάδος, τήν οποίαν «άν κλείσουμε μέσα στή ψυχή μας θά αισθανθούμε κάθε είδος 
μεγαλείου».

Ά ς  ύποκλιθώμεν όπως καί τότε, ουτω καί νΰν:
«Σ’ ’Ανατολή, σέ Δύση, σέ Νότο, σέ Βορρά . 
όλοι γιά τήν πατρίδα νάχωμε μια καρδιά».
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Αττικά δειλινά...
Ύπο χ. X. ΣΤΑΜ ΑΤΗ, δοκ. Άρχιφύλακος

Ή  μαγεία, του άττικοϋ δειλινού γίνεται άνυπέρβλητη δταν ό ήλιος καθήση στή 
κορφή του Αιγάλεω ή δταν βυθισθή στα γαλανά νερά τοΰ Σαρωνικοΰ. Χρυσίζουν οι 
Δυτικοί ορίζοντες τότε, ό 'Υμηττός λάμπει γιά λίγο μέ τό άπαύγασμα τοΰ Χρυσω
μένου ούρανοϋ καί τά μάρμαρα της Πεντέλης παύουν ν’ άντανακλοΰν...

Βραδυάζει...
Κι’ ή ’Αθήνα μας, ή χιλιοτραγουδισμένη αύτή πόλις τής Σοφίας καί τής ομορ

φιάς, ή τόσο γνωστή άπό τά πέρατα τής οικουμένης γιά τή νυχτερινή της ζωή καί 
γιά τό...περίφημο ρυμοτομικό της σχέδιο, γιά τό άλυτο συγκοινωνιακό της πρόβλημα, 
άλλά καί γιά τον αμίμητο Ουρανό της, κατακλύζεται άπό τούς ευτυχείς καί μακα
ρίους θνητούς πού ή μοίρα τούς έπεφύλαξε τήν καλή τύχη νά τήν κατοικούν. Γεμί
ζουν οί δρόμοι, τό χρήμα οργιάζει καί τά αυτοκίνητα περνάν σ’ ατέλειωτες άλυσ- 
σίδες καί μέ άξιοζήλευτη συνοχή. Σέ πείσμα έκείνων πού θέλουν νά περάσουν στο 
απέναντι πεζοδρόμιο όταν, ιδίως, συμβαίνει νά μήν παρευρίσκεται στο σημείο έκεΐνο 
τροχονόμος άστυφύλακας...

’Ασύγκριτη ή μαγεία τοΰ Άττικοϋ δειλινού. Ά ν  τύχη μάλιστα νά ύπάρχη 
καί φεγγάρι καί τά σύννεφα νά. βρίσκωνται πίσω άπό τά βουνά τής ’Αττικής γής, τότε 
ή μαγεία γίνεται άληθινά άριστουργηματική. Φαντάζει ό Παρθενώνας καί ή μουντή 
απόχρωση τοΰ ιερού Βράχου τής Άκροπόλεο^ς σέ κάνει νά γυρίσης μέ έκσταση τό 
βλέμμα σου προς τα εκεί. Βλέπεις τότε ένα μυθικό Γίγαντα νά ύψώνη τό γέρικο 
κορμί του πάνω απο τό μέρος πού λατρεύθηκε καί λατρεύεται μέ τήν ΐδια άγάπη καί 
αφοσίωση ο Διόνυσός κι’ ο Βάκχος. ’Άθελα θέλεις νά βαδίσης προς τά εκεί. 'Ο Φάρος 
πού υψώνεται πάνω άπό τό Βράχο έχει άκατανίκητη δύναμη. Καί σέ τραβά, σ’ αίχμα- 
λωτιζει. Σε κάνει να αναζήτησης ύμνους γιά νά ύμνήσης έκείνους πού έχτισαν τό πα
λάτι αύτό τής Σοφίας, τοΰ Πνεύματος καί τοΰ Φωτός.

Ά πο δίπλα, λίγο πιο ψηλά, φαντάζει ό επιβλητικός όγκος τοΰ Λυκαβηττοΰ. 
Αγρια η ομορφιά του. Κι’ αυτό, γιά νά φέρνη άντίθεση στο ήρεμο Αττικό λεκανο

πέδιο. Προχθές μαλιστα με τήν νεροποντή, δέν παρέλειψε νά κατρακυλήση μιά-δυό 
πετρες προς τη Νεάπολη, τον συνοικισμό των φοιτητών ή τό «Καρτιέ Λατέν» τής 
Αθήνας καλλίτερα.

Η συντροφιά πού μέ περιτρυγυρίζει επιμένει νά πάμε καμμιά βόλτα προς τά 
εκεί. Ανηφορικός είναι ο δρομος, άλλά αύτό ξέρω καλά δτι δέν τούς τρομάζει. Ά ν 
κοιφασθοΰμε και λίγο, θα αποζημιωθούμε μέ τό παραπάνω δταν φτάσουμε στήν κορφή, 
στο εκκλησάκι τοΰ Αγιου Γεωργίου κι’ άπό ’κεΐ άγναντέψουμε προς τά κάτω, θά πε
ράσουμε μαλιστα κι απο τη Δεξαμενή, άπό τή μικροσκοπική καί συμπαθητική έκείνη 
πλατεία που προ ολίγων ετών αποτελούσε τό εντευκτήριο τών πεζογράφων καί ποιη
τών μιάς αξέχαστης, ωραίας εποχής. ’Ίσως δοΰμε—νεορά—καί τον Παπαδιαμάντη 
με τη παρέα του να πινη το καφεδάκι του καί νά γράφη σ’ ένα άπόμερο τραπεζάκι. 
’Ίσως...

" τι,ποτα ^εν δοΰμε γιατί, άπλούστατα, δέν θά πάμε. ’Εγώ βρίσκομαι 
στην αρχή τοΰ τετράωρου μου ακόμα καί δίνω μεγάλη μάχη μέ τούτη τή θεότρελλη 
παρέα που νομίζει οτι μπορώ να κινούμαι δπου θέλω καί όπως θέλω. «Φοβούμαι» 
λεω στην κοπελλα τών είκοσι χρόνων μέ τά μεγάλα καστανά μάτια «δτι θά χαλάσουμε 
tfjV ησυχία και θα κάνουμε να παψουν μερικά χείλη νά όρκίζωνται δρκους αιώνιας 
αγαπης και πίστεως. Τό φεγγάρι μέ τά πεύκα καί τή νυχτερινή σιγαλιά τοΰ Τοπείου 
δημιουργούν ρωμαντισμο. Εκεί, υπό τήν σκεπήν τοΰ Άγιου Γεωργίου καί τοΰ ά
γριου Βράχου, λατρεύεται ο Θεός τοΰ ’Έρωτα. Είναι ό ιερός χώρος τής ’Αφροδίτης 
εκεί. Γι’ αύτό λέω νά μήν πάμε...
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Άφοΰ επιμένετε όμως, πηγαίνετε μόνοι σας. ’Εγώ θά δώσω την ειρηνική μάχη 
τοϋ πεζοδρομίου γιά τρεις ώρες ακόμη. Κι’ υστέρα, μπορεί να σας δώ για μια δυο 
ώρες. Γειά σας».

** *
Τούς ξεφορτώθηκα καθώς βλέπετε. Ουφ! Τί σου είναι κι’ αύτοί οί φίλοι καμ- 

μιά φορά! ’Απαιτητικοί, ρωμαντικοί υπέρ τό δέον, εννοούν νά σέ βασανίζουν μέ τις 
καλλονές τής ’Αθήνας'καί μέ τις απολαύσεις της. Δέν σας λέω δτι δέν έ'χουν δίκηο 
τά παιδιά καί τά κορίτσια πού τά συντροφεύουν, άλλά, δέν καταλαβαίνουν δτι τό 
πεζοδρόμιο έχει μεγάλη άνάγκη άπό τήν παρουσία τοϋ αστυνομικού; Φυσικά, αύτοί 
δέν παραδέχονται δτι τό πεζοδρόμιο έχει κι’ αύτό την ομορφιά του. Λένε δτι έχει 
μεγάλη «πεζότητα» χωρίς νά έννοοϋν βεβαίως δτι εκείνοι πού βρίσκονται σ’ αύτό 
βαδίζουν «πεζή». ’Εννοούν δτι τό πεζοδρόμιο σοΰ στερεί τή φαντασία, σέ κάνει 
αφάνταστα ρεαλιστή, πρακτικό καί σκληρόν άνθρωπο.

’Έχουν δμως μεγάλο άδικο στο σημείο αύτό. Γιατί τό πεζοδρόμιο έχει άφάν- 
ταστες ομορφιές. ’Αρκεί νά μπορής νά βλέπης την κάθε εκδήλωση ύπό τό πρίσμα 
τής θετικότητος τής ούσιαστικής του μορφής πού σοΰ δημιουργεί την αίσθηση τής 
πραγματικότητος. Χωρίς νά θέλω νά καταπιαστώ μέ τη φιλοσοφία τού πεζοδρομίου, 
αΐσθάνουμαι την άνάγκη νά πω δτι άπό διώ άπό τό πεζοδρόμιο, άπό τό δρόμο άντι- 
κρύζεις τή ζωή στήν πληρότητα, της. Διαβάζεις τις μορφές πού σέ κυττάζουν ή πού 
έχουν τό βλέμμα έστραμμένο, ερευνητικό προς τήν άσφαλτο. Παρατηρώντας τις 
κινήσεις βγάζεις πολύτιμα συμπεράσματα. Κι’ άπ’ τις φευγαλαΐες κουβέντες πού 
φθάνουν στ’ αυτιά σου μαντεύεις, άντιλαμβάνεσαι κι’ αισθάνεσαι τον παλμό τής 
Κοινωνίας...

** *
Είπα δτι άπό τό πεζοδρόμιο άντικρύζεις τή ζωή στήν πληρότητά της. Καί θά μέ 

παρεξήγησαν μερικοί πού δέν είπα δτι άπό δώ άρχίζουν τόσα καί τόσα δράματα, 
άλλά καί άλλα τόσα ευτυχισμένα γεγονότα. Πιστεύετε λοιπόν δτι οί πρωταγωνισταί 
των δραμάτων καί των ευτυχισμένων γεγονότων είναι κατά πλειοψηφίαν οί νέοι. 
Αύτό όχι γιατί οί νέοι άνθρωποι είναι περισσότεροι, άλλά γιατί αύτοί διψούν πιο 
πολύ γιά τή ζωή, γιά τή Δημιουργία, γιά τή περιπέτεια πολλές φορές................

Καί 6 νέος πού μέ προσπερνά βιαστικός, αύτό τό μαγευτικό ’Αττικό δειλινό, 
φαίνεται νά άναζητα την περιπέτεια.

Μπροστά βαδίζει χαριτωμένα μιά πεταχτή άπόγονος τής ’Αφροδίτης. ’Επι
τρέψτε μου νά σάς τήν παρουσιάσω—συγνώμην—νά σάς τήν περιγράψω. Είναι γυ
ναίκα πού τά έχει δλα. Αύτό νομίζω άρκεΐ. Γιατί μέσα σ’ αύτό περικλείεται ομορφιά, 
νεότης, κοκετταρία, πλούσια καί άρμονικά τά εξωτερικά γνωρίσματα πού κάνουν 
τον αντικειμενικό κριτή νά βγάλη άβίαστα τον μονόλεκτο ορισμό: «Ώραΐον». Κι’ 
έκεΐνος; Έ ! Είναι κι’ αύτός ένας Ρωμαίος όχι γιά πέταγμα. Δηλαδή είναι ένας κοινός 
άστός μέ γυαλισμένα τά μαλλιά καί τά παποΰτσα, μέ καλοσιδερωμένο τό κοστούμι 
του καί μέ λεβέντικη κορμοστασιά. Πλησιάζει τήν Ίουλιέττα. κι’ άφοΰ παίρνει θέση 
δίπλα της άφήνει τό θαυμασμό του νά ξεσπάση. ’Εκείνη κοντοστέκεται, κάνει μιά 
κίνηση διαμαρτυρίας, μά εκείνος επιμένει νά,.,έκθειάζη τά φυσικά καί τεχνικά της 
χαρίσματα. Γιά μιά στιγμή νομίζω δτι άπειλεΐται σύρραξη. Κι’ έτοιμάζουμαι νά 
δεχτώ τή πρόσκληση τής Ίουλιέττας, γιατί, κατά κανόνα, αύτή ζητά πάντοτε σέ 
παρόμοιες περιπτώσεις τήν επέμβασή μας. Εκείνη δμως προχωρεί δίνοντας τόπο 
στήν οργή. Κι’ ό Ρωμαίος τήν ακολουθεί πιστά, σέ πολύ μικρή άπόσταση, έκφω- 
νώντας ψιθυριστά τό ερωτικό του λογίδριο. 'Οπότε γίνεται εκείνο πού φοβόμουνο 
άπ’ τήν άρχή. 'Ένα κομψό τσαντάκι υψώνεται κι’ ένα μαντήλι πού βγάζει βιαστικά
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δ νεκρός άπδ την τσέπη του γεμίζει μέ αίματα άπδ τδ πρόσωπό του. (Φαίνεται ή 
μύτη του. Ρωμαίου νά ήταν πολύ εύαίσθητη καί νά είχε την άτυχία νά άνοιξη τούς 
κρουνούς της).

Μαζεύεται κόσμος εκεί κι’ ενώ τρέχω προς το μέρος τους, όΡρωμαΐος παίρνει 
τον πρώτο δρόμο δεξιά καί ή Ίουλιέττα τον πρώτο άριστερά. Κανείς δεν γυρίζει νά 
δή τον άλλον. Καί το πλήθος άφοϋ διαλύεται ήσυχα—ήσυχα ύστερα άπδ τις πολλές 
συστάσεις καί παρακλήσεις μου, προβαίνει σέ βαρυσήμαντες δηλώσεις καί σχόλια 
επί του επεισοδίου.

—«Τόση κακία κι’ αύτή !! !».
—«Καλά νά τοΰ κάνη του περμπάντη. ’Έπρεπε νά του δώση κι’ άλλες!!!».
—«Χμμμμ ! ! ! Χαράς τδ πράγμα!! Χτύπησε τέτοιο λεβεντόπαιδο ή ...... (Δεν

λέω τή λέξη γιατί θά κοκκίνιζε κι’ ό Καμποδν ακόμα στδ άκουσμά της).
—«Τί σου είναι κι’ οί γυναίκες!!! Τί σου είναι...».

-«’Έτσι ντέ ! ’Έτσι θά βάλετε μυαλδ εσείς οί άνδρες! ! !
Σχόλια του άνωνύμου πλήθους, ύπέρ καί κατά, κατά καί ύπέρ. Οί αύτοδιό- 

ριστοι συνήγοροι καί επικριταί τοΰ μέν ή τής δέ, δίνουν καί παίρνουν.
Νά μια σκηνή τοΰ πεζοδρομίου λοιπόν πού, δσο κι’ άν φαίνεται συνηθισμένη 

καί πεζή, κρύβει στδ βάθος της πολλά, πάρα πολλά. Είναι σκηνή πού επαναλαμβά
νεται κατά προτίμησιν τά δειλινά μά πιδ πολλά σχόλια καί άπειρες βαρυσήμαντες 
καί θυμοσοφικές δηλώσεις τοΰ άνωνύμου πλήθους, θά άκούγωνται δταν τδ ’ίδιο πλήθος 
πού παρηκολούθησε την πρώτη πράξη τής σκηνής, παρακολουθούσε καί τή δεύτερη. 
Αύ τήν δμως τήν παρακολούθησα μόνος μου. ’Έτσι πιστεύω.

** *
'Η  άφετηρία τού δρομολογίου μου κατέληγε στήν είσοδο κάποιου κεντρικού 

κινηματοράφου. Καί δταν έφθασα εκεί ή παράσταση τελείωσε καί ό κόσμος έβγαινε 
σκεπτικός. Κάποιο δακρύβρεκτο ιταλικό δράμα παιζόταν καί ή εντύπωση τής αιθού
σης εξακολουθούσε μέχρι τδ πεζοδρόμιο. Ά πδ κεΐ έφευγε ή κατήφεια γιατί ή εικόνα 
τοΰ δρόμου έδιωχνε τις έντυπώσεις τής οθόνης. Χαιρετούσα τδν άντικαταστάτη 
συνάδελφό μου δταν σκόνταψε επάνω μου ένα ζευγάρι. ’Ακούω ένα εύγενικό «Μέ 
συγχωρεΐτε» καί γύρισα πρδς τά εκεί. "Ενα νεαρό ζευγάρι προχωρούσε βιαστικά πρδς 
τήν είσοδο τοΰ κινηματογράφου. ’Εκείνη έστηρίζετο άναπαυτικά στδ μπράτσο τοΰ 
Ρωμαίου. Κι’ ήταν «Εκείνη». ’Εκείνη πού πρό’δύο ώρών περίπου είχε σηκώσει καί, 
καταφέρει τδ κομψό της τσαντάκι στδ πρόσωπο τοΰ ερωτύλου Ρωμαίου.Κι’ «Εκείνος» 
ήταν εκείνος πού έξεθείαζε τήν ομορφιά της καί πού έφερε βιαστικά τδ μαντήλι του 
στδ πρόσωπό του γιά νά προλάβη τά αίματα...

’Ήθελα λοιπόν νά είχα μπροστά μου εκείνη τήν ώρα τδ άνώνυμο έκεΐνο πλή
θος πού προέβη σέ δηλώσεις κι’ έβγαλε συμπεράσματα στή σκηνή πού έγινε πρδ δύο 
ώρών. Νά ήταν έδώ, μπροστά μου, κι’ εκείνος πού είπε «καλά νά τοΰ κάνη τοΰ μπερ
μπάντη». Κι’ εκείνη πού είπε «έτσι θά βάλετε μυαλδ έσεΐς οί άνδρες!! !». Κι’ οί 
άλλοι, οί πολλοί πού δλοι σχημάτισαν κάποια γνώμη καί πού δλοι τους έβγαλαν τδ 
Κατηγορώ πρδς τή μιά ή πρδς τήν άλλη πλευρά. 'Οπωσδήποτε δμως είναι βέβαιος 
δτι εκείνος πού άπεφάνθη φιλοσοφικά: «Τί σοΰ είναι κι’ οί γυναίκες...Τί σοΰ είναι...» 
τώρα πού θ’ άντίκρυζε τή δεύτερη σκηνή θά συμπλήρωνε οπωσδήποτε: «Τί σοΰ είναι 
κι’ οί γυναίκες!.. Τί σοΰ είναι κι’ οί άνδρες...»

** *
Μεγάλο φροντιστήριο αγαπητοί μου τδ πεζοδρόμιο. Μή βιαστήτε δμως ποτέ 

να βγάλετε τά συμπεράσματά σας καί νά-άποφανθήτε μέ βεβαιότητα γιά τδ ένα ζή
τημα ή γιά τδ άλλο. Ρωτήστε κι’ έμάς πού βρισκόμαστε όλες τις ώρες έκεΐ. Κι’ έμεΐς 
θά σάς απαντήσουμε...άλλα δχι μέ βεβαιότητα...
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’Ανέφερα μιά άπλή, πολύ άπλή σκηνή του δρόμου σέ δυο πράξεις, γιατί αύτή 
ήταν ή πιο ένδιαφέρουσα στο αποψινό μου τετράωρο. Κι’ έχω καιρό, πολύ καιρό νά 
συναντήσω σκηνές συνταρακτικές, βάναυσες, σκηνές πού ή εικόνα τους νά δείχνη 
ότι παραβιάζονται οί Νόμοι, τα Διατάγματα, αί Διατάξεις. Ή  ζωή κυλά ήσυχα καί 
οί λιγοστοί κακοποιοί βρίσκονται ύπό τή διαρκή παρακολούθηση άλλων συναδέλφων 
πού περιδιαβάζουν στο πεζοδρόμιο κι’ αύτοί. Είναι γλυκεία ή μάχη του πεζοδρομίου. 
Δέν είναι πεζή κι’ ούτε τής λείπει ή φαντασία. Γίνεται πιο γλυκεία μάλιστα δταν 
είναι ειρηνική. Καί μάλιστα άσύγκριτα ομορφη δταν αισθάνεται δτι τα ’Αττικά δει
λινά τά χαίρονται οί άνθρωποι μέ τό αίσθημα τής σιγουριάς, τής ήσυχίας καί τής ξε
γνοιασιάς πού. εσύ, ό ήρως τοϋ πεζοδρομίου τούς εξασφάλισες.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Μ Α Ν Ν Α
Τήν μαννούλα του άφήνει κάποια μέρα, 
πού τ ’ άνάθρεψε- ή φτώχειά χωρίς πατέρα, 
κι’ ή μαννούλα του μ’ ολόστεγνα τά χείλη 
πικραμένη μοναχή λίγο πιο πέρα, 
τοϋ κουνάει μουσκεμμένο τό μαντήλι.

★
Σ τ’ δμορφό τους τό χωριό είχε περάσει, 
κάποια ξένη ποΰχε χείλη σάν κεράσι 
καί τοϋ πήρε τοϋ φτωχομ τά λογικά 
καί τή μάννα του τον κάνει νά ξεχάση 
μέ τά χάδια της τά τόσο στοργικά.

★
'Η μαννούλα του, ή φτώχειά, μόνη απομένει 
κι’ ό καϋμός καί τό σαράκι τήν πικραίνει, 
μά προσεύχεται ή φτωχούλα τρυφερά 
γιά τον γυιόκα της, πού γράμμα περιμένει, 
ένα γράμμα νά τις φέρη τή χαρά.

★
Μά ή άμοιρη ή μάννα δέν βαστάει, 
άπ’ τον πόνο κάποιο βράδυ ξεψυχάει, 
κι’ ένω έ'βγαινε ή άγια της ψυχή, 
τήν εικόνα του μέ δάκρυα κυττάει 
καί τοϋ δίνει τήν στερνή της τήν εύχή.

★
Μά παράξενη ή ξένη...τον βαριέται 
καί έκεΐνος άπ’ τον πόνο τυρανιέται,
«δέν σέ θέλω !)) αυτή τοϋ. λέει. Άλλου νά πας, 
ναί! Τις μάννας του τά χάδια συλλογιέται 
καί φωνάζει! Σύ μαννούλα, σύ μονάχα αγαπάς.

★
Κι’ ένω άνύμπορος στο στρώμα σιγοκλαίει 
μ'ά φωνή άκούει ξάφνου νά τοϋ λέη :
«Μοΰ άρρώστησες παιδί μου άγαπημένο; 
τό κεφάλι σου μωρό μου γιατί καίει; 
τί μοΰ έχεις; αήπως είσαι κρυωμένο;».

NINA ΓΕΩ ΡΙΊΟ Τ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ (*)
-  ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΞ -

Τά τελευταία νέα άπό την ’Ανατολική Γερμανία άφοροΰν κυρίως τις προσ
πάθειες τής κομμουνιστικής ηγεσίας νά προλάβη κάθε λαϊκή εκδήλωση, κατά τήν 
17ην ’Ιουνίου ημέρα τής έξεγέρσεως των έργατών κατά τοϋ καθεστώτος τής Σοβιε
τικής Ζώνης. Φαίνεται δτι τό καθεστώς έχει λόγους νά πιστεύη δτι οί εργατικές 
καί γενικώτερα οί λαϊκές μάζες δέν είναι καθόλου ενθουσιασμένες άπό τή σημερινή 
κατάσταση, δπως δέν ήταν καί τον ’Ιούνιο τοϋ χίλια έννεακόσια πενήντα τρία. Καί 
σήμερα, δπως καί τότε, οί έργάτες υποχρεώνονται νά έργάζωνται περισσότερες 
ώρες χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Τά τρόφιμα καί τά είδη πρώτης άνάγκης είναι λι
γοστά. ’Επί πλέον οί νέοι υποχρεώνονται νά έγγραφοϋν «έθελονταί» στή λεγάμενη 
λαϊκή άστυνομία, καί, τελευταία ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κύριος Γουώλ- 
τερ Ουλμπραϊτ άνήγγειλε, δτι ή στρατιωτική θητεία αυξάνεται σέ τρία χρόνιά, άντί 
δύο πού ήταν ώς τώρα, γιατί πρόκειται νά δημιουργηθή καί τακτικός στρατός. Αυτός 
είναι ένας άπό τούς κύριους λόγους, πού οί νέοι δραπετεύουν κατά χιλιάδες άπό τήν 
’Ανατολική, στή Δυτική Γερμανία. 'Ο άριθμός των προσφύγων αύτών κατά τό τρέ- 
χον έτος έχει ύπερβή τις ογδόντα χιλιάδες. ’Άλλος λόγος πού κάνει τήν Κυβέρνησι 
τής ’Ανατολικής Γερμανίας νά λαμβάνη έκτακτα μέτρα αύτές τις μέρες είναι, φαί
νεται, τό γεγονός, δτι τά Σοβιετικά τάνκς, πού έπνιξαν στο αίμα τήν έργατική έξέ- 
γερσι τοϋ 1953, δέν δύνανται νά αλλάξουν τό άντικομμουνιστικό φρόνημα των έρ
γατών. Τελευταία άκόμα κυκλοφόρησαν ευρύτατα στά εργοστάσια τής ’Ανατολικής 
Γερμανίας άντικομμουνιστικά φυλλάδια, πού προτρέπουν τούς έργάτες νά κρατούν 
«παθητική άντίσταση» στις πιέσεις καί τούς δυσμενείς ορούς ζωής καί έργασίας 
πού έξακολουθεΐ νά τούς έπιβάλλη τό Κομμουνιστικό καθεστώς.

’Ανάμεσα στά «προληπτικά» μέτρα τών ’Αρχών γιά τήν αποφυγή λαϊκών 
έκδηλώσεων είναι ή γενική στρατοκρατία καί αυστηρά φρούρησις κάθε έπικαίρου 
σημείου, οί «προληπτικές» συλλήψεις μεγάλου αριθμού ατόμων, πού θεωρούνται 
ύποπτα καί ή έκτεταμένη έρευνα στά σπίτια καί τά έργοστάσια γιά τήν εύρεση τυ
χόν κρυμμένων δπλων. Στούς συλληφθέντας συγκαταλέγονται πολλοί άνώτεροι υπάλ
ληλοι τοϋ 'Υπουργείου Γεο^ργίας, μέ τον έπί κεφαλής μάλιστα τοϋ Τμήματος Καθο- 
δηγήσεως Δόκτορα Γουώλτερ Κίελ.

’Εν τώ μεταξύ στήν Σοβιετική 'Ένωση, δπως μάς πληροφορεί ή φιλολογική 
έκδοση «Νόβι Μήρ» άπεκατεστάθη στήν «έπίσημη σοβιετική εύνοια» ό εως τώρα 
άποκηρυγμένος μεγάλος Ρώσος συγγραφεύς Ίβάν Μποϋνιν. 'Ο Μποΰνιν, πού είχε 
πάρει τό βραβείο Νόμπελ τό 1933, πέθανε πέρυσι στο Παρίσι, δπου έζησε πολλά 
χρόνια. Μολονότι ήταν συγγραφεύς διεθνούς φήμης, δέν είχε έπιτραπή ώς τώρα να 
κυκλοφορήση κανένα έργο του στή Σοβιετική 'Ένωση, γιατί ήταν άντικομμουνιστης. 
Τελευταία δμως ή «Νόβι Μήρ» έδημοσίευσε άρκετά διηγήματά του καί βεβαιώ
νει πώς ό Μποΰνιν έχει άναμφισβήτητα τή θέση του στή ρωσική φιλολογία. "Οσον 
αφορά τις άντικομμουνιστικές του ιδέες, τό σοβιετικό φιλολογικό όργανό λεει πως 
οφείλονται, στο δτι ό Μποΰνιν «δέν μπόρεσε νά καταλάβη τή σημασία τής επανα- 
στάσεως».

Μέ σχετικά ζητήματα, γύρω άπό βιβλία καί έντυπα, άσχολεΐται καί ή Ουγ
γρική έφημερίς «Σζαμπάντ Νέπ», πού είναι τό επίσημο δργανο τοϋ Κομμουνιστι-

(*) Άναδημοσίευσις άπό τήν «Ραδιοφωνικήν Έπιθεώρησιν» της ’Αμερικανικής 'Υπη
ρεσίας Πληροφοριών (τεϋχ.ος 115),.. . . . _______ _________  _____ _ . .. .
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κοΰ Κόμματος τής Ουγγαρίας. 'Η  έφημερίς αύτή καταγγγέλλει ότι ή νεολαία τής 
Ουγγαρίας ένδιαφέρεται περισσότερο να διαβάζη έργα πού δίνουν ισχυρές συγκινή
σεις παρά τήν κομμουνιστική φιλολογία. ’Αποδίδει δέ την εύθύνη γ ι’ αύτό στους 
βιβλιοθηκάριους, οί όποιοι εφοδιάζουν τις βιβλιοθήκες μέ πολύ λίγα πολιτικά βι
βλία, ξεχνώντας ότι τό καθήκον των βιβλιοθηκάριων τής χώρας, όπως γράφει ή έφη
μερίς, είναι όχι νά εξυπηρετούν τό κοινόν, άλλά νά τό «μορφώνουν». Κατηγορεί 
επίσης τούς διευθυντάς των βιβλιοθηκών ότι τά περί γεωργίας βιβλία τά όποια δια
θέτουν, πραγματεύονται σχεδόν άποκλειστικώς θέματα άφορώντα τήν καλλιέργεια 
τής γής κατά τό σύστημα τής ιδιωτικής ιδιοκτησίας καί οχι κατά τό κομμουνι
στικό κολλεκτιβικό σύστημα. Καί καταλήγει τό δημοσιογραφικό όργανο τού Ουγ
γρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, μέ τήν σύσταση προς τούς βιβλιοθηκάριους, νά 
μή καθοδηγούνται στήν εκλογή τών βιβλίων πού προμηθεύονται, άπό τό τι άρέσει 
καί τί δέν άρέσει στούς Ούγγρους άναγνώστας, άλλά—έξυπακούεται—άπό τό τι θέλει 
τό Κόμμα νά διαβάζουν.

Σέ πρόσφατο άγροτικό Συνέδριο τών Βαλτικών χωρών διαπιστώθηκε πώς ή 
παραγωγή τών άγροτικών προϊόντων τους είναι άνεπαρκής. Στο συνέδριο αύτό 
παρεκάθησαν ό ’Αρχηγός τού Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος κύριος Νική
τας Κροΰστσεφ καί οί άρχηγοί τών κομμουνιστικών κομμάτων τής ’Εσθονίας, τής 
Λεττονίας καί τής Λιθουανίας. Τήν δήλωσιν γιά τήν άνεπάρκεια τής παραγωγής 
έκανεν ό ’Αντιπρόεδρος τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως κύριος Λομπάνωφ.

Αύτά είναι τά τελευταΐ νέα άπό τις κομμουνιστικές χώρες.

ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΔΙΑΦΕΥΔΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΞ

ΕΙΣΗ ΓΗ ΤΗ Σ: Ποιά άνθρώπινη δύναμις είναι έκείνη ή οποία θά μπορούσε 
νά κάνη τον σκλάβο νά άγαπήση τά δεσμά τής ελευθερίας του; Καί ποιά άστυνομική 
έξουσία θά μπορούσε νά άναγκάση τον γεωργό νά σκύψη μέ ένδιαφέρον-πάνω άπο 
μιά γή πού δέν τού άνήκει;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ : Ό  κομμουνισμός, όπως είναι γνούστόν, δέν άναγνωρίζει τό 
δικαίωμα τής ιδιοκτησίας καί ιδιαίτερα τή μόνιμη κυριότητα τής γής. Είναι, εν 
τούτοις, αντίθετο στη φύση καί τό ένστικτο τού γεωργού νά γνωρίζη ότι ή γή που 
καλλιεργεί δέν είναι δική του καί ότι εργάζεται γιά λογαριασμό τρίτων. 'Η  συλ
λογική καλλιέργεια καί κατανομή τής παραγωγής τον άφίνουν άδιάφορο καί γι’ αύτό 
άποτυγχάνουν, τό ενα μετά τό άλλο, όλα τά γεωργικά προγράμματα τών κομμουνι
στικών κυβερνήσεων.

Έάν ζοΰσε, σήμερα, ό Κάρλ Μάρξ, θά έβλεπε νά διαψεύδωνται παταγωδώς 
οί θεωρίες του περί προκαθωρισμένης ιστορίας. Παιδί τής πόλεως αυτός, δέν είχε 
ποτέ μεγάλη επαφή μέ τούς κατοίκους τής υπαίθρου. Μέ τό κομμουνιστικό μανι
φέστο του τού 1848, καταργούσε τήν τάξη τών άγροτών καί ζητούσε νά άντικατα- 
σταθοΰν οί γεωργοί άπό έργάτες βιομηχανιών. Σ ’ αύτόν, άλλωστε, οφείλεται και η 
κατάργησις τής θεωρητικής διακρίσεως μεταξύ πόλεως καί υπαίθρου.

'Ο Μάρξ άκολούθησε εσφαλμένο δρόμο. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ, τούς σημε
ρινούς ηγέτες τής Σοβιετικής Ρωσίας, τής Κομμουνιστικής Κίνας καί τών δορυφό
ρων κρατών. "Ολα τά προγράμματα τής άγροτικής πολιτικής άποτυγχάνουν καί οί 
ίδιοι δέν προσπαθούν νά κρύψουν τήν άποτυχία αύτή. Άντιθέτως, έξεμεταλεύθησαν 
τό γεγονός γιά νά καθαιρέσουν τον Μαλένκωφ, τον όποιον κατηγόρησαν ώς τον κύ
ριο υπαίτιο τής κακής άποδόσεως τής Σοβιετικής γεωργίας καί ό Κροΰστσεφ, πού 
είναι σήμερα, κατά τά φαινόμενα, ό πραγματικός κύριος τής Ρωσίας, δέν παύει νά
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προβαίνη δημοσία σέ ανακοινώσεις για το όξύτατο πρόβλημα της γεωργικής παρα
γωγής. ; .

Σέ μια άπό τις δημόσιες αύτές έμφανίσεις του, ό Κροΰστσεφ είπε τα έξης, 
για νά τονίση τή άπροθυμία του Ρώσου άγρότη νά έργασθή γιά τό καθεστώς.

«’Έχουμε πολλούς χοίρους στη χώρα μας, άλλα δεν έχουμε άρκετό χοιρινό 
» κρέας. ΟΙ άγελάδες δέν γεννούν καί δεν δίνουν γάλα. Μια άσυγχώρητη αμέλεια 
» των άγροτών καθυστερεί την παραγωγή βοών».

'Ο Γραμματεύς τού Κομμουνιστικού Κόμματος, στο τέλος τής άγορεύσεώς 
του, έκανε καίτήνέκπληκτική παρατήρηση ότι τό επίπεδο τής κτηνοτροφικής παρα
γωγής στις 'Ην. Πολιτείες είναι πολύ υψηλό καί έξεδήλωσε τήν πρόθεση νά στείλη 
στην Αμερική άντιπροσωπεία Ρώσων άγροτών γιά νά μελετήσουν τήν σημειουμένη 
εκεί γεωργική πρόοδο.

Τα παραδείγματα, όμως, τών άλλων δέν είναι δυστυχώς δυνατόν νά χρησι
μεύσουν στις κομμουνιστικές χώρες. Εφόσον τά σοβιετοκρατούμενα κράτη έξακο- 
λουθοΰν νά μεταφυτεύουν στήν ύπαιθρο έργάτες άστικών κέντρων, δέν θά άποκτή- 
σουν ποτέ καλούς Γεωργούς.

Πόσο άδικο είχε ό Μάρξ, ό όποιος ένεπνεύσθη τήν κατάργηση τής άγροτικής 
τάξεους, άπεδείχθη τραχύτερα στήν πράξη, όταν τά κομμουνιστικά κόμματα τής 
Ρουσίας καί τής Κίνας θέλησαν νά άνέλθουν στήν εξουσία. Στηρίχθηκαν καί τά δύο 
στις πλάτες τού άγρότη. Πρώτος, ό Λένιν, τό 1917, ύποσχέθηκε στούς στρατιώτες 
του γή, γιά νάτούς δελεάση καί χρόνια μετά, ό Μάο Τσέ Τούγκ ύποσχέθηκε στούς 
οπαδούς του γενική άνακατανομή τής γης.

Έν τούτοις, ή κομμουνιστική ιδεολογία δέν άναγνωρίζει τό δικαίωμα τής 
κυριότητος. ’Ελεύθερη γεωργία σημαίνει καί έλεύθερο λαό καί ό κομμουνισμός, 
παρ’ όλους τούς ισχυρισμούς του ότι είναι ή δημοκρατία τού προλεταριάτου του, 
δέν μπορεί νά συνυπάρξη μέ τήν ελευθερία. ’Έτσι, όταν ό Λένιν καί ό Μάο Τσέ Τουγκ 
αισθάνθηκαν άκλόνητη τήν επικράτησή τους, σιγά-σιγά άρχιζαν νά μαζεύουν τό 
σχοινί καί νά τό σφίγγουν όλο καί πιο δυνατά στο λαιμό τών άτυχων υπηκόων τους.

Λένε οτι ό άγρότης άποτελεΐ τήν ζωντανή θεία δίκη γιά τον κομμουνισμό. 
Πράγματι, οί άγρότες μισούν τά κομμουνιστικά καθεστώτα, άλλά είναι άνίσχυροι 
νά τά άνατρέψουν. Περιορίζονται μονάχα στο νά έργάζωνται σκληρά γιά νά εξα
σφαλίσουν τό ψωμί τής οικογένειας τους και άπ’ έκεϊ καί πέρα άδιαφοροΰν τελείως 
γιά τις άπειλές τών περιφερειακών κομμισσαρίων, οί όποιοι ζητούν να αυξηθή ο 
όγκος τής γεωργικής παραγωγής.

Οί κομμουνιστικές κυβερνήσεις τής Σοβιετικής Ρωσίας, τής Κίνας, τής ’Ανα
τολικής Γερρμανίας καί τών άλλων δορυφόρων δέν μπορούν νά βρουν μία λύση στο 
οξύ γεωργικό πρόβλημά τους, γιατί, δυστυχώς γι’ αυτούς, δέν υπάρχει λύσις. Ο 
κομμουνισμός άγνοεϊ μία βασική άλήθεια. 'Ο γεωργός θέλει νά είναι άφεντης στο 
κτήμα πού καλλιεργεί. Δέν είναι έργάτης βιομηχανίας, όπως θέλουν οί κομμουνι- 
σταί. Δέν υπακούει σέ διαταγές πάνω στή δουλειά του, καί εννοεί νά χαίρεται ο ίδιος 
τό προϊόν τών κόπων καί τής έργασίας του.

Τό μεγάλο λάθος τού Κάρλ Μάρξ ήταν οτι δέν άντελήφθη τή ψυχραιμία καί 
τή νοοτροπία τού άγροτικοΰ κόσμου. Ή  παράλειψις αύτή τού πατέρα τού κομμου
νισμού έχει γίνει μοιραία γιά τά κομμουνιστικά κράτη, τά όποια, έξ αιτίας τής εσω- 
τερικής άντιδράσεως, δέν θά μπορέσουν ποτέ νά άποκτήσουν ύγιά οικονομία ούτε 
καί νά κυβερνήσουν τον κόσμο.

'Ο κομμουνισμός είναι πράγματι άντίθετος στήν άνθρωπίνη φύση.—



ΠΟΙΟΣ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΑΙΝ
(’Από τά «Στρατ. Νέα» της 11-1-1956)

'0  ’Ιωσήφ Στάλιν ήταν πρωθυπουργός τής Ρωσίας καί γενικός γραμματεύς 
τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος. 'Η διπλή αύτή ίδιότης ήτο άκριβώς εκείνη πού τού 
έδινε τό χρίσμα του πραγματικού καί αυθεντικού αρχηγού τής Σοβιετικής Ρωσίας. 
Ά ν  δμως είχε ζήση άκόμη καί ήναγκάζετο, λόγω ηλικίας, νά παραιτηθή τοΰ ενός 
έκ των δύο αυτών άξιουμάτων, μπορούμε νά εϊμεθα βέβαιοι ότι έκεΐνο πού θά έγκα- 
τέλιπε θά ήτο τό πρωθ υπουργικόν καί οχι το ίεραρχικόν, τό κομματικόν δηλαδή. 
Διότι διατηρώντας τήν γενική γραμματεία τοΰ Κόμματος θά διατηρούσε ούσιαστι- 
κώς τά πάντα. Πράγμα πού ούδόλως θά συνέβαινε άν είχε άπλώς άρκεσθή εις τήν 
άπατηλήν—άνευ τής άλλης—πρωθυπουργικήν έξουσίαν. Καί ή πιστοποίησις αύτή 
μάς οδηγεί μοιραίως εις τό συμπέρασμα, ότι εις τά κομμουνιστικά καθεστώτα έστω 
καί αύτή ή φοβερή μονοκομματική συνταγή δέν εφαρμόζεται, διότι δεν είναι νοητόν 
νά προβάλλεται εις τά μάτια τοΰ λαού ένας πρωθυπουργός πού κατ’ ουσίαν δέν 
άσκεΐ καθήκοντα πρωθυπουργού, πράγμα πού φανερώνει φυσικά τήν περιφρόνηση 
πού οί ιθύνοντες τρέφουν άπέναντι τών υπηκόων των. "Ισως μάς άντιταχθή τό επι
χείρημα δτι στηρίζομε τά παραπάνω εις τήν εικασία τοΰ άν ό Στάλιν έζοΰσε άκόμη... 
’Αλλά εδώ δέν πρόκειται περί «αν», διότι τό πράγμα έχει ήδη έφαρμοσθή καί εξα
κολουθεί νά έφαρμόζεται. 'Η  περίπτωσις πράγματι τοΰ Στρατάρχου Μπουλγκάνιν 
καί τοΰ Νικήτα Σ. Κροΰστσεφ έχει καταστή προ πολλοΰ κοινόν μυστικό, πράγμα 
πού δέν φαίνεται άλλωστε νά ένοχλή καθόλου τούς ενδιαφερομένους, οί όποιοι δέν 
προσπαθούν καν νά σώσουν τά προσχήματα, κατά τό διάσημον ιστορικόν προηγού- 
μενον τοΰ Καρδιναλίου Ρισελιέ πού διοικούσε μέν τήν Γαλλίαν άλλά ό όποιος έδι- 
οικέΐτο καί εκείνος μέ τήν σειρά του από τον Πατέρα ’Ιωσήφ, έναν φαινομενικώς 
άσημο καλόγερο πού έκτελοΰσε χρέη πνευματικού καθοδηγητοΰ τού μεγάλου αυτού 
άνδρός.

Τά πράγματα δμως είναι πολύ διαφορετικά μέ τον Νικήτα Κροΰστσεφ, ό 
όποιος έχει πλέον καί έπισήμως επιβάλλει τον έαυτό του, εις τήν διεθνή συνείδηση, 
ώς ύπερπρωθυπουργό τής Σοβιετικής Ένώσεως.

Καίτοι ό Κροΰστσεφ δέν -είναι άκόμη ένας ολοκληρωτικός δικτάτωρ οπούς ήτο 
ό Στάλιν, γράφει έπί τοΰ σημείου αύτοΰ ό διάσημος σχολιαστής τών ρωσικών ύπο- 
θέσεων Λέων Βολκώφ, δίνει ήδη τήν εντύπωση δτι έχει κι’ δλας στρογγυλοκαθίσει 
εις τήν θέση τοΰ αφεντικού.

Ό  άνθρωπος, πού είναι ήδη τό αφεντικό, προσθέτει ό Λέων Βολκώφ, δύ~ 
ναται κάλλιστα μία ημέρα νά γίνη ό κλασσικός τύπος τού σοβιετικού δικτάτορος. 
Είναι μάλιστα πιθανώτατον, δτι κατά τό εικοστόν συνέδριον τοΰ Κόμματος, τό 
όποιον θά λάβη χώραν τον προσεχή Φεβρουάριο, ό Κροΰστσεφ θά κατορθώση νά 
έγκαταστήση πολλούς δικούς του άνθρώπους εις τάς πλέον επικαίρους θέσεις τής 
κρατικής μηχανής.

'Ο Βολκώφ διαβλέπει καί άλλα τεκμήρια τής ήδη άπολύτου καί απολυταρ
χικής εξουσίας τού Κροΰστσεφ εις τά ακόλουθα σημεία :

Είχε τήν τόλμη νά έγκαινιάση ένα τεράστιον πρόγραμμα άγροτικής φύσεως 
καί σχετικόν ιδίως μέ τά δυσεπίλυτα προβλήματα τοΰ σίτου, καί δέν φαίνεται διόλου 
νά ενοχλείται άπό τό γεγονός, δτι μέχρι σήμερα άπέτυχε εις τον σκοπόν πού είχε 
τάξει εις τον έαυτό του. Πράγμα πού φανεροόνει δτι δέν έχει νά δώση λόγο σέ κα
νένα καί δτι αισθάνεται άπόλυτος κύριος τού εαυτού του. ’Από τήν άλλη πάλι πλευρά 
έπραγματοποίησε τήν εις Βελιγράδιον έπίσκεψίν του μέ τήν πρόθεση νά παρασύρη 
μέσα σ’ ένα κύμα φιλοφρονήσεων τον Στρατάρχη Τίτο. Δέν τό κατάφερε βεβαίως, 
άλλά καί ούτε αΐσθάνθηκε ύποχρεουμένος νά λογοδοτήση ένώπιον τοΰ λαού του διά
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικοί) Σώματος, οί άστυφύλακες Κόκκιος Δημ., 
Δίκαιος Ά ργ., Καγλιμάνης Θεμ., Κουντάκης Θεμ., Ροβολής Γεώργ. καί .Μπάκας 
Δημήτριος.

—Διεγράφη διά λόγους πειθαρχίας, ό άστυφύλαξ Γαζής Φίλιππος.
** *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ

—'Η εκπομπή τής ’Αστυνομίας επιβλήθηκε πια καί άπέσπασε τό γενικό 
θαυμασμό, γιατί συνδιάζει γλυκό ραδιοφωνικό ρυθμό, ζωντανά λογοτεχνικά κείμενα 
καί πλούσιο μορφωτικό περιεχόμενο. Αυτή ή εύχάριστη διαπίστωση βγαίνει απο τά 
άμέτρητα γράμματα πού φτάνουν στο Γραφείο Πνευματικής’Αγωγής τής Σχολής, 
ύστερα άπό κάθε έκπομπή.

Ποικιλία, ρυθμός, ζωντάνια, άφθονία ωραίων εικόνων, φθόγγων, συγκινήσεο^ν 
καί πάνω άπό δλα διδακτικά παραδείγματα άπ’ τή ζωή, είναι οι συντελεσται τής 
μεγάλης έπιτυχίας τής αστυνομικής εκπομπής.

’Έτσι ό κόσμος τρέχει κάθε Τετάρτη τήν ΐδια ώρα κοντά στα ραδιόφωνα για 
ά χαρή αύτήν τήν έκπομπή, νά πάρη άπ’ αύτήν κουράγιο γιά τον αγώνα τής ζώής, 
ά πλημμυρίση συγκινήσεις, νά διδαχθή καί νά διασκεδάση...κι’ ύστερα να κάνη τα 

πιο ενθουσιώδη σχόλια γιά τήν Αστυνομία ολόκληρη. Παραθέτουμε στη συνεχεία 
ένα άκόμα γράμμα άκροατρίας μας άπό τό ψυχικό, πού δείχνει καθαρα ποιο σπου
δαίο έργο έπιτελεΐται κάθε βδομάδα άπό τήν έκπομπή τής ’Αστυνομίας:

«...Μόλις προ 2 λεπτών έτελείωσε ή έκπομπή σας, τής οποίας είμαι τακτική 
» άκροάτρια. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ νά τό έξηγήσω πώς με τραβήξατε κοντά 
» σας καί μέ κάνατε κάθε Τετάρτη βράδυ ν’ άφήνω δλες μου τις ασχολίες και να 
» τρέχω κοντά στο ραδιόφωνό μου γιά νά καμαρώσω αύτά τά θαυμασια προγραμ- 
» ματά σας, πούναι τό ένα καλλίτερο άπό τό άλλο...Πρέπει νά ξέρετε πάντως πως μ 
» έχει αιχμαλωτίσει αυτή ή υπέροχη έκπομπή σας.

«Στούς άνδρες αύτούς πού όλη τή μέρα καί τήν νύκτα μένουν στους δρομους, 
» μέσα στή βροχή καί στο κρύο γιά νά προσέχουν καί νά φυλάνε τα πληθη που πάνε 
» κι’ έρχονται, άξιζαν πράγματι, οχι μόνον μισής ώρας έκπομπή, άλλά πολλά-πρλλά 
» περισσότερα πράγματα. Πολλά έπίσης άξιζαν καί γιά τούς δοκίμους τών Άστυ- 
» νομικών Σχολών πούναι μέσα κλεισμένοι γιά μάς...Πολύ ευγενική, αξιέπαινη και 
» συγκινητική ή όμορφη αύτή προσπάθειά σας. Πρέπει νάσται, γ ι’ αύτό, βέβαιοι 
)) πώς κάθε βδομάδα οί άκροαταί καί οί άκροάτριές σας θ’ αύξάνωνται με κατα-
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τήν μεταβολήν αύτήν τής σοβιετικής πολιτικής άπέναντι τής Γιουγκοσλαυιας. 
Τρίτον καί τελευταϊον παράδειγμα: 'Τπεδέχθη μέ έξαλλη χαρα την Διάσκεψη τής 
Γενεύης καί έξύμνησε μέ διθυραμβικά λόγια τό πνεύμα τής Γενεύης, αλλα δεν τού 
πέρασε καν άπό τό μυαλό ή ιδέα δτι ώφειλε νά δώση κάποιαν εξηγησι—και ίσως 
κατά κάποιον τρόπο ν’ άπολογηθή—σέ ώρισμένους άνθρώπους ή παράγοντας όταν 
ό Μολότωφ έτορπίλλισε, κατά τήν δευτέραν διάσκεψη τής Γενεύης, δλα τά ψευδο-επι- 
τεύγματα—άπό ρωσικής πλευράς—τής πρώτης...



)) πληκτικό ρυθμό, καί πώς είναι πολύ κοντά έκείνη ή Τετάρτη πού θά μάς ένωση 
)) όλους τούς 'Έλληνας στο ραδιοφωνικό ραντεβού τής εκπομπής σας».

Χίλια συγχαρητήρια 
Ρένα Παπαχριστοφύλλου 
*

—Μέ μοντέρνους ρυθμούς άνοιξε κι’ έκλεισε ή έκπομπή τής 22-2-1956, 
κατά την όποιαν μετεδόθησαν γλυκά τραγούδια, άνάμεσα σέ μικρές ερωτικές ιστο- 
ριοΰλες, σπάνιας λογοτεχνικής ομορφιάς.

Στην έκπομπή αυτή, στήν όποιαν τραγούδησε καί ό άστυφύλαξ τής Σχολής 
Μ. Φελώνης δημοτικά τραγούδια τού Μωρηά, μεταδόθηκε διδακτικό άπόσπασμα 
άπό τό «Ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας», γραμμένο άπό τον δόκ. άρχ/κα Σπΰρο 
Πηλό, μέ τίτλο «Ό  έχων ώτα άκούειν,- άκουέτω» καί μέ άφηγητή τον καλλιτέχνη 
τής Πρόζας Τάσσο Γκούβα.

*
—'Η έκπομπή τής 29-2-1956, σέ αντίθετο στύλ, γοήτεψε τούς άκροατάς της 

μέ τον βελούδινο ρυθμό της, τά ρωμαντικά τραγούδια της καί τις μικρές λογοτε
χνικές εικόνες της άπ’- τή ζωή. Σ ’ αύτή τραγούδησε πάλι δημοτικά τραγούδια τής 
Ρούμελης ό άστυφύλαξ τής Σχολής Μ. Φελώνης καί μεταθόθηκεν εύθυμο άπόσπασμα 
άπό τό «'Ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας» γραμμένο άπό τον δοκ. άρχ/κα Χαραλαμπο 
Σταμάτη, μέ τίτλο «εύθυμο τετράωρο» καί μέ άφηγητή τον Τάσσο Γκούβα. ’Έλαβαν 
έπίσης μέρος οί έκλεκτοί πρωταγωνισταί τού Θεάτρου μας, δημοφιλείς καλλιτεχναι 
Κα Βερώνη, Κα Μπέττυ Μοσχονά καί ό ευγενικός φίλος τής ’Αστυνομίας Νίκος
Ρίζος.

— (Κείμενα, έπιμέλεια, τεχνική έπίβλεψις, ραδιοσκηνοθεσία: Τμήματος Πνευ
ματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής. Τεχνική βοήθεια: Γιάννη Πορετσάνου. 
Συμμετέχει πάντα ό καλλιτέχνης τής Πρόζας Τάσσος Γκούβας. ’Επίσης ό έκλεκτος 
συνεργάτης τού Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Ενόπλων Δυνάμεων Γιώργος Ντουμας, 
εύγενέστατα προσφερόμενος. Τά προγράμματα παρουσιάζει κάθε Τετάρτη ο υπέ
ροχος κομφερασιέ Μίμης Φραγκιουδάκης).

*
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 
’Αξιότιμε κ. Διευθυντά μου,

Σάς στέλνου μέ μεγάλη μου τιμή δυο έργα μου τά οποία άν σάς είναι άρεστά 
δύνασθε νά τά χρησιμοποιήσετε όπως σείς νομίζετε καλλίτερον κατά τάς θείας ημέ
ρας τού «Εύαγγελισμοΰ». Τό βιβλίον οας τό όποιον είχα τήν τιμή νά δ’αβάσο  ̂ άφιε- 
ρωμένο άπό τό πολύτιμο χέρι σας τό διάβασα, ή μάλλον τό έμελέτησα μέ προσοχή. 
’Επίσης καί τά «’Αστυνομικά Χρονικά». Θά μοΰ έπιτρέψητε νά σάς έκφράσω τον 
θαυμασμό μου καί τά θερμά μου συγχαρητήρια γιά τήν τόσον καλογραμμένη διδα
κτική ύλη των. Πώς πορεΐ νά μή προοδεύση ένα περιοδικό όταν τό άποτελοΰν πνεύ
ματα σαν καί Σάς, τούς έπιστήμονας καί λογοτέχνας άστυνομικούς καί όλους τούς 
άλλους άξιολόγους συνεργάτας σας. Είμαι συγκινημένη καί υπερήφανη γιατί μοΰ 
δίδεται ή ευκαιρία νά καταλάβω κι’ έγώ μιά θεσούλα μέσα στά τέσα έκλεκτά πνεύ
ματα. Κι’ αύτό, θά τό ώφείλω σέ Σάς πού μέ τήν καλωσύνη σας καί τήν κατανόη- 
σίν σας γιά μένα, μοΰ δώσατε ένα καλό μάθημα στήν ζωή. Μέ διδάξατε νά πιστεύο} 
ότι υπάρχουν στον κόσμο άνθρωποι μέ μεγάλη καρδιά.

Ώ ς άντάλλαγμα, θά προσπαθήσω νά φανώ άνταξία καί νά κερδίσω επάξια 
τήν συμπάθειά Σας, μέ τήν άγάπη καί τό ένδιαφέρον μου προς Σάς, προς τήν έκπο
μπή σας εις τήν όποιαν δέν έχω λείψη ούτε μιά φορά, καί προς τό Περιοδικόν Σας.

Μέ τήν έλπίδα τής πολυτίμου αυτής συμπαραστάσεώς σας 
Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως 

Νίνα Γεωργίου



/

Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30— 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και' μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα

σμόν και έπεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής αξίας


