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ΘΑΝΑΤΟΣ

Μιαν ανοιξιάτικη μέρα, στις 21 Μαρτίου τοΰ 1821, πάνω ατά 
Καλάβρυτα, έκεϊ στην Ιερά Μονή τής ‘Αγίας Λαύρας είχαν συγκεν- 
τρωθή ττλήθη άγωνιστών, κρατώντας τά καριοφίλια καί ζωσμένοι τά 
γιαταγάνια τους μαζί δέ μ3 αυτούς ήσαν οί γέροντες καί τά γυναικό
παιδα γιά νά άκούσουν άπό τό στόμα τού Δεσπότη τη μεγάλη ά- 
,πόφασι τοΰ γένους.

Σοβαροί δλοι, σιωπηλοί, άναψαν τά κεριά που κρατούσαν καί 
•άλλοι μπήκαν στο Βυζαντινό Εκκλησάκι τής Ύπεραγίας Θεοτόκου γιά 
νά προσκυνήσουν, άλλοι δέ έμειναν γύρω άπ’ αύτό, κάτω άπό τήν ό-
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λόδροση φυλλωσιά του γέρο—πλατάνου, ττοΰ 500 χρόνια στόλιζε τόν 
ασύγκριτο στην ομορφιά εκείνο χώρο.

Οί Δεσποτάδες μέσα στο Ιερό φορούσαν τά όλόχρυσά τους 
άμφια και προσεύχονταν μέ κατάνυξι.

"Υστερα άπό λίγο πρόβαλε ό "Αγιος Επίσκοπος Γίαλαιών ΓΤα- 
τρών Γερμανός, έκανε τό σταυρό του, ξεκρέμασε τό λάβαρο τής ώραίας 
πύλης, τό ύψωσε πάνω σ’ ένα κοντάρι μέ τόν ολόχρυσο σταυρό καί 
προχώρησε ανάμεσα στούς πιστούς μέ την ακολουθία, πού την αποτε
λούσαν τρεις ακόμη Δεσποτάδες καί ολόκληρος ό κλήρος, κρατώντας 
τίς άναμμένες λαμπάδες, πού συμβόλιζαν την άνάστασι τού Γένους.

ΚΓ ενώ τά θυμιάματα υψώνονταν στον ούρανό καί τά πλήθη
γονάτιζαν, στό πέρασμα 
τού λαβάρου μέ τόν τίμιο 
Σταυρό, ακούστηκε άπό τά 
χείλη τού Δεσπότη ό Θείος 
Ψαλμός :

«Ά ναστήτω  τό Έ 
θνος καί διασκορπισθή- 
τωσαν οί εχθροί αύτοΰ».

Βούρκωσαν τά μάτια 
τών παλληκαριών, πού έ
σφιγγαν κείνη την στιγμή 
μέ τίς φούχτές των τά καριο
φίλια καί τά γιαταγάνια 
τους. Οί μανάδες αγκάλια
σαν σφιχτά τά παιδιά τους 
κΓ οί γέροι σκυμμένοι έκαναν 
τό σταυρό τους!

Ό Δεσπότης εύλογάει. 
τώρα τίς σημαίες καί τά ό
πλα καί τελειώνοντας βρον- 
τοφωνάζει τήν άπόφασι τού 
Γένους καί εξαγγέλλει τόν 
ιερό όρκο γιά τήν σκλαβω
μένη Πατρίδα :
<( ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή  ΘΑΝΑΤΟΣ »

Χιλιάδες στόματα αν
τιλάλησαν τότε τή μεγάλη άπόφασι τού Γένους, επαναλαμβάνοντας 
τόν όρκο: —

« ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή  ΘΑΝΑΤΟΣ »
Καί τά Ελληνικά φαράγγια κι’ οί κάμποι κΓ οί βουνοκορφές: 

άντήχησαν πέρα ώς πέρα τό τρομερό τούτο μύνημα.

Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ύψώυωυ τήν σημαίαν τής ελευθερίας
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Ναί! Αυτή ήταν ή μεγάλη άπόφασι 
δούλων Ελλήνων τοΰ 1821.

Νά ελευθερώσουν τήν Πατρίδα ή 
νά ττεθάνουν.

Καί τον έτήρησαν τον όρκο τους 
μέ πίστι καί μέ πείσμα.

Τό μαρτυρούν οί ήρωϊσμοί των 
αγωνιστών, οί αυτοθυσίες καί τά ο
λοκαυτώματα.

'Όταν ό Γεωργάκης Όλύμπιος μέ 
τά έντεκα παλληκάρια του κλείστηκε 
στο κωδωνοστάσι τής Μονής τοΰ 
Σέκου καί οί Τούρκοι τον περικύ
κλωσαν καί τον προσκαλοΰσαν νά 
παραδοθή, εκείνος άρνήθηκε. Καί 
τότε στις 23 Σεπτεμβρίου τοΰ 1821, 
τή στιγμή πού οί εχθροί έσπαζαν 
τήν πόρτα καί έμπαιναν μέσα στο

, ό φοβερός όρκος των υπο-

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ 

στήν άπόφασι τοΰ θανάτου. .

Ο ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ

Μοναστήρι, εκείνος άρπαξε 
τό άναμμένο φυτίλι, έκανε τό 
σταυρό του καί μπροστά 
στά μάτια των τρομαγμέ
νων Μουσουλμάνων έβαλε 
φωτιά στο βαρέλι μέ τό 
μπαρούτι. Μιά τρομακτική 
έκρηξι άκολούθησε καί οί 
φλόγες υψώθηκαν στά Ου
ράνια. "Ετσι τινάχτηκαν ό
λοι στον άέρα καί κάτω 
άπό τά ερείπια βρήκαν τό 
θάνατο πολλοί εχθροί.

Οί φλόγες άπό τό ο
λοκαύτωμα τοΰ Όλύμπιου 
φώτισαν σαν άστραπή τήν 
οικουμένη γιά μιά στιγμή, 
κι5 έκαναν κάθε ελεύθερο άν
θρωπο νά στρέψη τή σκέ- 
ψι του στή χώρα, απ ’ ό
που ή πύρινη φλόγα σκόρ
πισε στους αιθέρες τό μεγά
λο νόημα τής Ελευθερίας 
καί τής Νίκης, τήν όποιαν 
οί "Ελληνες ευρισκαν μόνον
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Όταν πάλι τον 'Απρίλη τού 1821, λίγες μέρες προ τού Πάσχα, 
οί Τούρκοι στήν Κωνσταντινούπολι άπεφάσισαν τή δολοφονία τοΟ

Πατριάρχη Γρηγορίου 
τοΟ Ε', οί φίλοι του 
ποΰ τό έμαθαν τον πα- 
ρακαλοΰσαν νά φύγη 
γιά νά σωθή. Εκείνος 
όμως εδωσε τό παρά
δειγμα τής αυτοθυσίας 
λέγοντας σ ’ αυτούς 
τούτα τά υπέροχα : 

«Μη μέ παρακι
νείτε νά φύγω. Μη 
θέλετε νά σωθώ, ή ώ
ρα τής φυγής μου θά 
ήταν ώρα σφαγής. Εί
μαι ό Πατριάρχης γιά 
νά σώσω τον λαό μου.

Ό θάνατός μου 
ίσως χρησιμεύση πε- 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓ0Ρ10Σ_0 Ε' ρισσότερο ά π ’ όσο θά
ώφελήση ή ζωή μου.

Οί ξένοι βασιλείς θά ταραχθούν γιά τον άδικο θάνατό μου. "Ισως, δεν 
θά ΐδούν μέ αδιαφο
ρία νά υβρίζεται ή 
πίστις τους]στό πρό
σωπό μου.

Κάμετε λοιπόν 
υπομονή σ’ό,τι συμ- 
βή. Σήμερα των Βα- 
ΐων άς φάμε στο 
τραπέζι ψάρια, τήν 
άλλη βδομάδα ίσως 
φάνε καί αυτά άπό 
μάς. "Οχι! δεν θά 
γίνω περίγελος τού 
κόσμου. Έγώ πη
γαίνω όπου μέ κα- 
λεϊ τό χρέος μου, ή 
μεγάλη μοίρα τού 
"Εθνους καί ό Ου- Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
ράνιος Θεός».

"Ετσι στις 10 ’Απριλίου, τήν ημέρα τής Άναστάσεως ό Έθνο-
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μάρτυς Γρηγόριος ό Ε' σύρθηκε μέ τά ιερά του άμφια άπό την ωραία 
Πύλη στην είσοδο τού Πατριαρχείου, δττου είχαν στήσει την κρεμάλα 
και τον άττηγχόνησαν. Ό θάνατος δμως τού Πατριάρχη συχκίνησε 
όλο τόν πολιτισμένο κόσμο καί οί αγωνιστές μας πολέμησαν σαν λιον
τάρια γιά νά τόν εκδικηθούν.

Καί εκεί στό Μανιάκι ό Παπαφλέσσας, δταν μέ λίγους άντρειω- 
μένους άντιμετώπιζε τις μαύρες ορδές τού Ίμπραήμ καί πολεμούσε

Τό ολοκαύτωμα τού ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΨΑΛΗ

μέ τό σπαθί ξεγυμνωμένο θερίζοντας τούς εχθρούς ώς πού έπεσε τε
λευταίος, τηρούσε εύλαβικά τόν όρκο του «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑ
ΝΑΤΟΣ». Καί έπροτίμησε τό θάνατο γιά νά κερδΐση τό έθνος του την 
Ελευθερία.

Καί ό ’Αθανάσιος Διόα<ος, πολεμώντας στό γεφύρι τής ’Αλαμάνας 
τά στρατεύματα τού Όμέρ Βρυώνη, πληγώθηκε καί πιάστηκε ζων
τανός. Μά τί ζωή του δεν την λογάριασε καί πρόθυμα τη θυσίασε 
άντικρύζοντας παλληκαρίσια τό μαρτυρικό του θάνατο, πιστός στην 
άπόφασι πού είχε πάρει, νά έλευθερωθή τό ’Έθνος ή νά πεθάνη.

’Αλλά καί μέ τούς δαυλούς τού Χρήστου Καψάλη καί τού Δε
σπότη ’Ιωσήφ των Ρωγών έγράφτηκαν στον ουρανό τού Μεσολογ
γίου μέ πύρινα γράμματα οϊ λέξεις : «’Ελευθερία ή θάνατος».
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Έκει οί ττολιορκημένοι άπό τό 1822 έως την νύχτα τής 10 ’Απρι
λίου 1826, καίτοι είχαν άπομείνει ζωντανά πτώματα, πολεμούσαν 
όρθιοι, ακατάβλητοι και αλύγιστοι. Και όταν πλέον ήλθε ή ώρα 
έβάδισαν στη μεγάλη θυσία, στο θάνατο. Την τραγική κείνη νύχτα 
τής εξόδου, τρεις φάλαγγες μέ όπλα καί σπαθιά πού τά κρατούσαν 
τά κοκκαλιασμένα ανδρικά καί γυναικεία χέρια πηδούν άπό τό φράχτη 
καί σχίζουν μέ τά σπαθιά τά άθλια μαύρα κορμιά των στρατιωτών 
τού Κιουταχή καί τούΊμπραήμ. Καί τελευταίος μέ τό σταυρό στο χέρι 
καί μέ τούς παπάδες καί τούς διάκους πλάγι του ό Δεσπότης τού Μεσο
λογγίου, ό Ρωγών Ιωσήφ, εύλογει τούς πάντας, ενώ τά λαβωμένα γυ
ναικόπαιδα, οί ανίκανοι νά περπατήσουν, οί γέροντες, οί άρρωστοι καί 
οί τραυματίες καρτερούν τό θάνατο, μαζεμένοι στό σπίτι τούΚαψάλη. 
Μά ύστερα άπό λίγο μιά λάμψι τεράστια φώτισε την ατμόσφαιρα. 
Ήταν ή λάμψις πού ανέβαζε τούς αθάνατους στον Ελληνικό Ούρανό.

Καί τό πνεύμα αύτό τής περιφρονήσεως πρός τό θάνατο γιά 
τή λευτεριά, εκδηλώθηκε έντονο, μέ τόν τραγ'κό σε μεγαλείο χορό 
τού Ζαλόγγου καί έκλεισε μέ τό ολοκαύτωμα τού ηγούμενου Γαβριήλ 
στό Άρκάδι τής Κρήτης.

’Αλλά τί λέω;
Τό πνεύμα αύτό μέ τό όποιο αποκτήθηκε ή ’Ελευθερία, θρονιάζει 

μόνιμα στις καρδιές όλων τών Ελλήνων καί συμβολίζει τήν ’ Ιδέα έναντι 
τής ύλης καί τής β ία ς , συμβολίζει τόν πολιτισμό καί τήν αρετή 
καί ορθώνεται υπερήφανο σε κάθε κατακτητή μέ τήν οριστική άπό- 
φασι τής ’Ελευθερίας ή τού θανάτου.

’Έτσι λοιπόν ύψώθη τό κύμα τών Ελληνικών Αιώνων, γιά  νά 
σαρώση τά ίχνη τών βαρβάρων άπό τά ιερά άκρογιάλια, άπό τούς κά
μπους καί τά βουνά. ΚΓ έτσι όλες οί ώρες, όλες οί στιγμές, οί καιροί, 
οί αιώνες τού Ελληνισμού, δόρατα, σπαθιά καί καριοφίλια, ορθώθη
καν γιά τήν ’Ελευθερία.

Ή Ελλάδα στις 25 Μαρτίου τού 1821 σηκώθηκε σέ μιά άπόφασι 
νά πεθάνη οριστικά ή νά άναστηθή άπό τή στάχτη της.

Καί άνεστήθη καί θά ζή πλέον ελεύθερη εις αιώνας, αιώνων.



ΣΤΗ
ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Ποια είσαι συ που στέκεσαι περήφανη κΤ ώραϊα, 
που άπ' το γαλάζιο τ ’ ουρανοϋ είσαι ντυμένη χρώμα; 
καί που με την Άκρόπολι ζής πάντοτε παρέα 
καί λάμπεις σαν βασίλισσα μες τ' ουρανοί) τό δώμα;

** *

Ποιά είσαι συ που άπό ψηλά σπάραζε ή καρδιά σου, 
που όταν μέ παράπονο έκύτταζες πικρό, 
νά προσπαθούμε δλα, εμείς, τ ’ άδύνατα παιδιά σου, 
νά διώξουμε άπό πάνω σου τό δυνατό έχθρό;

*❖  *

.Σε γνώρισα άπ’ την δψι σου κΤάπό την λεβεντιά σου, 
που πάντα μας χαμογέλα περήφανη, άντρειωμένη, 
γΤ αυτό ποτέ δεν δείλιασε, Σημαία μου, ή καρδιά σου, 
γ ια τ ’ είσαι απ’ τά Ιερά τά κόκκαλα βγαλμένη.

*
* *

Μη σκιάζεσαι Σημαία μου. ΚΤ ήσυχη τώρα μείνε, 
κΤ ας μή χλωμιάζη ή σκέψι σου σε κάθε ανησυχία, 
γιατ5 ή γλυκειά Ελλάδα μας, όσο μικρή κι’ αν είναι, 
θά γράφη πάντα τό «ΟΧΙ» της χρυσό στήν Ιστορία.

NINA ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Ύπό δοκίμου Ύπαστυνόμου. 
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΓΚΟΥ

Κάτω άπό τό ουράνιο στερέωμα, μέσα στο γήϊνο σύμπαν, σαν φωτεινό μετέ
ωρο, προβάλλει ό βραχώδης προβλήτας πού λέγεται Ελλάς. Δεν είναι μεγάλη όπως 
κάποτε, έχει δμως μεγάλους ιστορικούς σταθμούς πού στολίζουν την ιστορία της καί. 
αποτελούν τον έθνικό της πλούτο. Μέ χρυσά καί άνεξίτηλα γράμματα είναι γραμμένα, 
γεγονότα, μοναδικά στην παγκόσμια ιστορία. 'Υπάρχουν άγώνες πού άποτελοϋν 
αληθινά τιτάνιες πραγματοποιήσεις, τις όποιες «τρέμει ό λογισμός», όπως παραστα— 
τικώτατα γράφει ό έθνικός μας ποιητής.

Φυλλομετρώντας την τρισένδοξη ιστορία μας καί φέρνοντας στο νού τις πιο 
κρίσιμες στιγμές πού έζησε ή Φυλή μας, σταματάμε για πολύ μπροστά σέ μιά ξεχω-t 
ριστή περίοδο, σέ μιά εποχή πού ή ΰλη καί ή βία ξεσπάθωσαν, ζητώντας νά καταλύ
σουν κάθε ηθική αρχή.

Μιά τέτοια κρίσιμη γιά τήν Ελλάδα, άλλά καί τον κόσμο ολόκληρο, περίοδος,, 
είναι καί ή Έπανάστασις τού 21. Τής Εθνικής εκείνης Παλιγγενεσίας γιορτάζουμε. 
κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τήν επέτειο. 'Η 25η Μαρτίου υπήρξε γιά τήν ιστορία των 
λαών κι1 είναι καί σήμερα καί πάντοτε θάναι, ενα φαινόμενο έκρήξεως καί μεταρ- 
σιώσεως, πού έκανε τήν ύφήλιο ολόκληρη νά στρέψη τό βλέμμα της προς τήν πατρίδα 
μας, προς τή χώρα ή όποια άν καί σεβαστή γιά τούς τάφους τών προγόνων της καί. 
τον ανώτερο πνευματικό πολιτισμό της, είχε χάσει άπό χρόνια τήν αίγλη της. Κανείς 
δέν είχε τή δύναμι νά αίσθανθή έκεϊνο, πού κρυμμένο στή στάχτη άπό πολύ καιρός 
σιγόκαιγε στις καρδιές τών Ελλήνων. Ποιος μπορούσε νά συλλάβη τήν υπέροχη 
δύναμι τής ενωμένης ψυχής μιας χούφτας άνθρώπων, πού τετρακόσια χρόνια έμεναν- 
σκυφτοί σ’ έ'να απαίσιο καί βρωμερό σκοτάδι;

"Ομως στά τετρακόσια μαύρα καί σκοτεινά χρόνια τής πιο τυραννικής σκλα
βιάς, ποτέ δέν έσβυσε άπό τις καρδιές τών Ελλήνων ή φλόγα τής ελευθερίας. Τα 
βουνά καί τά λαγκάδια, οί κάμποι καί οί θάλασσες, στάθηκαν ορμητήρια μιας σκλη
ρής καί άδυσώπητης πάλης τών άρματωλών καί κλεφτών εναντίον τής ’Οθωμανικής 
αύτοκρατορίας. Μπορεί τά πάντα νάχαν χαθή. Δέν είχε χαθή δμο ς̂ ή άθάνατη Ε λ 
ληνική ψυχή. Καί κάποιο πρωινό, οί ώς τότε περιφρονημένοι καί λησμονημένοι,, 
άντάμωσαν μέ τήν ιστορία τους. Ή  γή πού πατούσαν έτριξε κάτω άπό τά πόδια τους,, 
η άνθρωπότης ολόκληρη εννοιωσε τήν παρουσία τους. Ή  άνεξάντλητη καί άστείρευτη 
πηγη τών Ελληνικών ιδανικών, άνάβρυσε πάλι γιά τήν οικουμένη τό αιώνιο φώς. 
Τό φωτοβόλο Ελληνικό άστέρι, ξανάστειλε τις άκτΐνές του στον ουρανό τής. Εύ- 
ρώπης. Γά μεγαλύτερα πνεύματα τής εποχής έκείνης έμειναν κατάπληκτα, μπροστά 
στο ξεσήκωμα, στήν τόλμη τών γυμνών καί άδυνάτων, τών άβοηθήτων καί ξεχα
σμένων πούχαν άνοίξει πόλεμο μέ τήν πανίσχυρη αυτοκρατορία τών Σουλτάνων.

Φώς έλαμψε. Ή ταν πύρινο άστροπελέκι καί κεραυνού βροντή. Κόπηκαν τά 
δεσμά τής μαρτυρικής γής κ ι’ ένα φωτοστέφανο υψώθηκε στον γαλάζιο ουρανό, ή 
Δόξα. Ρημάδια ή γή πού έστησε Παρθενώνες. Οί καρδιές τών ραγιάδων βογγοΰν-
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καί στενάζουν κάτω άπό την σκλαβιά. "Ωρα τήν ώρα ή άσφυξία τής σκληρής δουλείας 
απειλούσε νά πνίξη τήν Ελληνική ψυχή. Ό  ξένος βραχνάς έγινε βαρύ μολύβι στά 
σωθικά των δούλων. Τετρακόσια χρόνια χωρίς έπίσημο σχολειό, χωρίς εκκλησία, 
χωρίς έλευθερία στά πατροπαράδοτα ήθη κι’ έθιμα. Τέσσαρες γενιές περνούν κάτω 
άπό τά σίδερα τής ξένης κατοχής.

Άλλα μέσα στά άνήλια κρησφύγετα καιγόταν ή καντήλα τού Χριστού κ ι’ ό 
παπάς γονατιστός προσευχόταν για τήν Άνάστασι τού Γένους. Στά σκοτεινά καί 
κούα υπόγεια ό δάσκαλος μάθαινε κρυφά στά Ελληνόπουλα τό άλφαβητάρι. Ή ταν 
ή σπίθα πού γεννιέται μαζί μέ τούς 'Έλληνες καί ύποβόσκοντας στο πνεύμα καί τήν 
ψυχή τους, δεν τούς αφήνει νά λυγίσουν ποτέ.

Ά ν  στά τετρακόσια χρόνια τής σκλαβιάς ό Ελληνισμός νικήθηκε σαν Κράτος,, 
κ ι’ άν ή κόκκινη ημισέληνος άντικατέστησε τήν γαλανόλευκη πάνι» στον τρούλλο 
τής Ά γιας Σοφίας, έμεινε Ιν τούτοις ό Ελληνισμός άνίκητος ώς ’Έθνος. Τά δεινο- 
παθήματα τής Φυλής οχι μόνον δεν στάθηκαν ικανά νά. κάμψουν τό φρόνημα τού λαού, 
άλλά αντίθετα έτόνωσαν τήν ψυχή των Ελλήνων στον ασίγαστο ποθο τής Ελευ
θερίας. Ά λλα έθνη κατεστράφησαν καί έξηφανίσθησαν τελείως άπό τήν σκηνή τής 
Ιστορίας, όταν ύπεδουλώθησαν, όπως οί Φοίνικες, οί Άσσύριοι κλπ. Έσβυσαν κ ι’ 
έμειναν νεκροί τόσοι καί τόσοι πολιτισμοί. 'Η Ελλάς όμως δεν εσβυσε.

'Η επί τού Βοσπόρου Άκρόπολις τού Ελληνισμού, ή βασίλισσα των πόλεων, 
έπεσε. Φρικτές καί ολέθριες ήταν οί συνέπειες τής τουρκικής κατακτήσεως. Αλλά ή 
τυραννική διαβίωσι, ή συναίσθησι τού ενδόξου παρελθόντος καί τής πνευματικής 
υπεροχής απέναντι στον άξεστο κατακτητή, υπήρξαν οί κύριοι κάί πρωταρχικοί πα
ράγοντες πού ώθησαν τό ’Έθνος στον άγώνά του ύπέρ βωμών καί έστιών.

Μέ τήν προστασία τής ’Εκκλησίας ιδρύθηκαν σ’ όλη τήν χωρά, κρυφά στην 
άρχή, ελεύθερα άργότερα, σχολεία, σχολές, βιβλιοθήκες, όπως ή Ακαδημία τού 
Ά θω , τού Ίασίου, τής Πάτμου καί οί σχολές των ’Αθηνών, Χίου, Ίωαννινων, ΓΙα- 
τρών, Δημητσάνης κ.ά. Χρωστάμε χάρι στούς άμαθεϊς τυράννους οί όποιοι μη μπο
ρώντας νά έκτιμήσουν τήν μεγάλη έπίδρασι τών πνευματικών φώτων, επέτρεψαν τον 
τελευταίο καιρό τής σκλαβιάς τήν ίδρυσι σχολείων, τά όποια έγιναν άργότερα βωμοί 
τής έθνικής συνειδήσεο>ς. Στά σχολεία εκείνα οί ιεροφάντες τού Γένους υπενθύμιζαν 
τά τρόπαια τών παλαιών ένδοξων μαχητών, έχαλύβδωναν τήν ψυχή καί καλοΰσαν 
τούς 'Έλληνες νά κάνουν πραγματικότητα τό θρύλο τού Μαρμαρωμένου Βασιληά. 
Ποιος άλλος λαός θά μπορούσε νά δώση ένα Γεννάδιο Σχολάριο, έναν Ευγένιο Βούλ
γαρη, ένα Νικηφόρο Θεοτόκη καί μιά Φιλοθέη Μπενιζέλου; Τά μοναστήρια είχαν 
γίνει σπουδαστήρια. Στά προαύλια καί στούς νάρθηκες τών ναών οί άγωνισταί τής 
εποχής εκείνης έμαθαν τά πρώτα γράμματα κάτω άπό τό φώς τού κεριού ή τού φεγ
γαριού. ’Εκεί, ένας νέος Τυρταίος, ό Ρήγας Φερραϊος, ώραματίσθηκε τήν ελευθε
ρωμένη Ελλάδα ψάλλοντας: «καλλίτερα μιάς ώρας έλεύθερη ζωή, παρά σαράντα,
χρόνια σκλαβιά καί φυλακή».

Τετρακόσια χρόνια σκλαβωμένης ζωής δέν μπόρεσαν.νά σβύσουν τήν εθνική 
συνείδησι τού μαρτυρικού λαού, πού ή μοίρα τον έταξε προμαχώνα τού πολιτισμού. 
Τό καρυοφίλι τών παλληκαριών τής κλεφτουριάς, τά πυρπολικά τού Κανάρη, τό 
Χάνι τής Γραβιάς, ή Αλαμάνα κ.ά. είναι τά μνημειώδη σύμβολα τού 21, αύτά πού· 
έκαναν τον Παλαμά νά. γράψη:

«ΤΩ τίμια φυλαχτά, στολίδια αταίριαστα,
Ώ  διαβατάρικα, άπό σάς πλάθετ’ αΐούνια,
Κόσμος άπό παληά κοσμοσυντρίμματα,
'Η νέα τρανή Πατρίδα, ή παναρμόνια».

Σκληρός ήταν ό άγώνας τών Ελλήνων. Τό αίμα έτρεχε κ ι’ ήταν μαύρα τά
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χείλη άπό την πείνα. Περιφρονοΰσαν το θανατο καί τους διωγμούς, όπως οί πρώτοι 
της θρησκείας μας μάρτυρες. Χωρίς καμμιά υλική δύναμι μέ μόνα τά ηθικά έφόδια, 
ή Ελλάς τοϋ 1821 μπόρεσε νά πετύχη την πολιτική της άναβίωσι. Τό δίκαιον έθαυ- 
ματούργησε. Κάποτε τό όνομα Έλλην έσήμαινε πολιτισμός. ’Από τότε όμως "Ελ- 
λην σημαίνει έλεύθερος άνθρωπος. Ή  Ελλάς καί ή Ελευθερία έγιναν έννοιες ταυ
τόσημες.

Κι’ έγινε τό ολοκαύτωμα τοϋ Μεσολογγίου πού έπηρέασε κ ι’ αύτόν άκόμη τον 
μεσέλληνα Μέττερνιχ καί τον άνάγκασε νά πή: «Ή  Ελλάς πλέει εις πέλαγος θυ- 
» μάτων μέ τό μέτωπον υψηλά». Ό  δέ ’Αμερικανός Φιλέλλην Κάρρεϋ έγραφε: 
« Ά φ ’ ής ήμέρας άρχισαν οί πόλεμοι νά μαστίζουν την άνθρο^πότητα, ή ιστορία 
» αυτής ούδέν πατριωτικώτερον, ήρωϊκώτερον ή τιμιωτερον έχει να παρουσίαση 
» τής πτώσεως τοϋ Μεσολογγίου».

Ποιος άγνοεΐ τά κατορθώματα των ημιθέων τοϋ Σουλίου, τοϋ Μωρία καί τής 
Ρούμελης; Εις τό Κοΰγκι ό Σαμουήλ άνατινάσσεται στον άέρα, ό ’Αθανάσιος Διάκος 
σουβλίζεται. 'Η Μονή τοϋ Άρκαδίου, ή καταστροφή των Ψαρρών, δίνουν απτότατα 
παραδείγματα ηρωισμού κ ι’ αυτοθυσίας.

'Η 25η Μαρτίου 1821 είναι ήμερα πού πάψαν οί θρήνοι, είναι ή μέρα πού διώ
χτηκε ή σκλαβιά. "Ενας υπέροχος σταθμός, φωτεινό έπισφράγισμα τεσσάρων αιώ
νων σκλαβιάς, γιορτάζεται κάθε χρόνο μέ ρίγη συγκινήσεως καί εθνικής υπερηφά
νειας. Είναι ή άθάνατη 25η Μαρτίου 1821, κατά την όποιαν ή Ελληνική Φυλή μέ 
τήν Φωτεινή καθοδήγησι ρασοφόρων καί φουστανελλοφόρων άρχηγών, έδωσε τό 
σύνθημα: « Λ ε υ τ ε ρ ι ά  ή Θ ά ν α τ ο  ς». Καί ξεσηκώθηκε γιά νά σπάση τις άλυσ- 
σίδες. Θαΰμα τό ξεσήκωμα των παλληκαριών πού πάλαιψαν άποφαστικά μέ τήν 
πανίσχυρη Αυτοκρατορία κ ι’ ελευθέρωσαν από το ζυγό το υποόουλο Γένος.

Μιά μέρα χτύπησαν χαρμόσυνα οί καμπάνες τής 'Αγίας Λαύρας. Ό  δεσπότης. 
Γερμανός υψώνει τό δοξασμένο λάβαρο. Γύρω του τά παλληκάρια ορκίζονται: « ’Ε
λευθερία ή θάνατος». Τό θαύμα γίνεται. Ή  Φυλή ευαγγελίζεται τό μεγαλύτερο γε
γονός καί ή Παρθένος εύαγγελίζεται τή γέννησι τοϋ Θεανθρώπου. Οί μεγάλες στιγ
μές άνταμώνουν στούς αιώνες καί γίνονται φάροι—οδηγοί στήν ιστορία τών λαών.

Κι’ ήρθε ή άνοιξι τοϋ 21 μέ τά βάγια καί τά κρίνα καί «άγγελος πρωτοστά
της ούρανόθεν έπέμφθη είπεϊν τή Θεοτόκω τό χαΐρε». Μοσχοβολάει τώρα λευτε
ριά ή άνοιξι καί τό άνάλαφρο άγεράκι σκορπίζει σέ όλα τά μέρη τό θειο μήνυμα. 
Στή γή τών Πατρών ηχούν γιά πρώτη φορά οί σάλπιγγες τής Ελληνικής παλιγ
γενεσίας. Στήν Πλατεία τοϋ 'Αγίου Γεωργίου τών Έαρρών, ό έμπνευσμενος Ιε
ράρχης έστησε τήν σημαία του Σταυρού.

Άνέτειλε ό ήλιος τής ελευθερίας καί έτρεξαν άρχιερεΐς καί διδάσκαλοι, πρό
κριτοι κ ι’ άγρότες. ’Άρχισε ό αγώνας κ ι’ άντιλάλησε τό καριοφίλι. Μιά φωνή δονεί 
τούς αιθέρες. «Λευτεριά ή θάνατος». Άνέτειλεν ό ήλιος· τής άναστάσεως τοϋ Γένους. 
Οί δάσκαλοι έρριξαν τήν πέννο; κ ι’ άρπαξαν τό ξίφος. Οί παπάδες αντηλαξαν με τη 
μορφαία τό ευαγγέλιο. Οί γυναίκες έγιναν αμαζόνες. Κι’ άκούγεται ή φωνή τής 
Μόσχως Τζαβέλαινας πρός τον Ά λή, ό όποιος άπειλεί νά κάψη ζο^ντανο το παιδί 
της πού κρατάει αιχμάλωτο. «Παρακαλώ στείλτε καί σέ μένα ένα κομμάτι απο 
)) τό σώμά του νά τό φάω, παρά νά μοϋ προδώση τήν Πατρίδα μου. ’Εγώ είμαι νεα 
» καί κάνω κ ι’ άλλα παιδιά».

Τά ονόματα τών ήρωίδων τού 21 γεμίζουν τήν 'Ιστορία μας και πλάι στα 
ονόματα τοϋ Καραϊσκάκη, τοϋ Μιαούλη, τού Κανάρη, στέκονται ή Μπουμπουλινα, 
ή Μαντώ Μαυρογένους καί τόσα άλλα γνωστά καί άγνωστα γυναικεία ονόματα, πού 
δίκαια μοιράζονται τή δάφνη τής νίκης μέ τούς γίγαντες πολέμαρχους. Καμμιά 
'Ιστορία δέν έχεινά άναφέρη τήν υπέροχη γυναίκα τοϋ Ζαλόγγου, γιατί μόνον στήν
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Ελλάδα οί γυναίκες ξέρουν νά πεθαίνουν χορεύοντας, άποφεύγ'οντας έτσι, τής σκλα
βιάς τήν άτίμωσι.

Καί βγήκε- ύστερα άπο οχτάχρονο ύπεράνθριοπο αγώνα ή Ελευθερία άπο τά 
ιερά κόκκαλα των Ελλήνων καί μαζί της ή Δόξα στεφανωμένη μέ τά λίγα χορτά
ρια πούχαν μείνει στην έρημη γή.

Τό 21 δμως δεν τελειώνει ποτέ γιά τήν Ελλάδα. 'Απλώς επαναλαμβάνεται 
καί αλλάζει όνομα. ’Από Μεσολλόγγι καί Ψαρρά, γίνεται Πίνδος καί Γράμμος. 
Τό μεγαλείο συνεχίζεται μέ τό μεγάλο μας χρέος. Τό χρέος όμως αυτό, δέν είναι 
νά νοιώσουμε τήν σημερινή ημέρα σαν μια μεγάλη στιγμή τή. 'Ιστορίας μας, αλλά 
-σαν ε'να κομμάτι τής ίδιας μας ζωής, ζεστό άπο παλμό καί φλόγα καί ικανό νά πλημ
μυρίση τις ψυχές μας μέ καινούργιες δυνάμεις. Ή  σπίθα τοϋ 21 δέν εσβυσε καί δέν 
σβύνει. Είναι κρυμμένη μέσα στις ψυχές μας καί μια μέρα θά γίνη δαυλός γιά νά 
όδν ΐγήση πάλι τό ’Έθνος μας στήν ιστορική του αποστολή.

’Αλύγιστοι πάντοτε στις θρυλικές έπάλξεις. Περήφανοι στή μάχη, γελαστοί 
στό θάνατο, πιστοί στήν ελπίδα γιά μιά μεγάλη κι’ ένδοξη Πατρίδα. ’Ολύμπιες 
μορφές ήρώων χάθηκαν'καί μάς άφησαν μιά τρανή κληρονομιά. Ά ς  φανούμε άντά- 
ξιοι συνεχισταί καί γνήσιοι εκείνων άπόγονοι. Δέν νικοΰνται ποτέ λαοί πού πλάστη
καν γιά νά ζοΰν καί νά πεθαίνουν έλεύθεροι. Δέν φθείρονται τά έθνη πού γεννήθηκαν 
από ιδέες καί γαλουχήθηκαν μ’ αύτές. 'Η Δόξα ριζώθηκε στή χώρα αυτή καί ή Λευ
τεριά γέννημα καί θρέμμα της, χιλιάδες τώρα χρόνια ποτίζεται μέ αίμα.

Αύτή όμως τή στιγμή σ’ ένδειξι άλήστου μνήμης των άθανάτων τού 21 νε
κρών, άς κλίνωμε τό γόνυ προ τών ιερών των σκιών καί στήν γλυκεία μας Πατρίδα 
άς πούμε μέ μιά ψυχή: ’Αγαπημένη μας, αθάνατη Πατρίδα τών Πατρίδο^ν, καί τά 
σημερινά σου παιδιά έχουν τό ίδιο μέ τά παιδιά τού 21 όνειρο. Τό τραγούδι σου τό 
τραγουδούν λουλούδια μυριόχρωμα, γαλάζιος ούρανός, άγέρας έλεύθερος. Πουλιών 
γλυκές φωνές θά κελαηδούν κάθε άνοιξι τό αιώνιο τραγούδι τής λαμπρότητάς σου 
κ ι’ αιθέρες θά φέρνουν στά πέρατα τού κόσμου τον άθάνατο ύμνο, τον ύμνο τον αιώ
νιο, πού οπωσδήποτε θά τον τραγουδήσουν σέ λίγο μαζί μέ μάς, τά ελεύθερα παιδια 
σου καί τά σκλαβωμένα σήμερα άδέλφια μας τής Κύπρου. Ευρισκόμενοι στό πλευρό 

ών ηρωικών άγωνιστών τού σκλαβωμένου μας νησιού έπαναλαμβάνομε τά λόγια 
τού νεωτέρου εθνικού ποιητοϋ μας, τού Κωστή Παλαμά:

«'Η  Ελλάδα! Πάντα άνάσταση. μές άπο τό κρύο τό χώμα.
Πάντα θάχει ξαφνική μιά Δευτέρα Παρουσία.
Μή τήν κρατάτε στής λατρείας κλεισμένη τά μουσεία.
Τό τραγούδι τό στερνό δέν τό τραγούδησε όχι άκόμα.

Αύτό τό λόγο θά σάς πώ δέν έχω άλλο κανένα. 
Μεθύστε μέ το άθάνατο κρασί τού Εΐκοσιένα».
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'Υπό δοκίμου 'Υπαστυνόμου
---------------------------- κ . ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ* Ι· ΚΟΥ------------------------------

Έδώ καί τρεις χιλιάδες χρόνια, τό Ελληνικόν Έθνος βαδίζει τό δρόμο των 
πεπρωμένων του, εκπληρώνοντας έτσι τή μοναδική στην ανθρώπινη ιστορία τού 
πολιτισμού, αποστολή του. Ουδέποτε ή Πατρίδα μας έπεχείρησε κατακτητικούς 
πολέμους, άλλ’ άγωνίσθηκε πάντοτε γιά νά μεταλαμπαδεύση τά φώτα του πολι
τισμού καί νά έξωραΐση καί έξυψώση τήν έπίγείο τού άνθρώπου ζωή. Οί αγώνες 
τής Ελληνικής φυλής, στο διάβα τών χρόνων δεν έχουν τελειωμό. Οί "Ελληνες 
αγωνίζονται πάντοτε άμυνόμενοι τής έπιβιώσεώς των, άλλα καί προμαχούντες ταυ
τόχρονα τών ελευθεριών όλου τού κόσμου.

'Η Φυλή μας καθαγιασμένη άπό τούς μακραίωνες άγώνες της, κατέχει μονα
δικούς τίτλους τιμής. 'Η χάρτα τού Θεσσαλοϋ πρωτομάρτυρος δεν είχε όριά της τον 
Πηνειό καί τον Ευρώτα. '0  Βελεστινλής εις τά ποιητικά του όνειρα έφαντάζετο μια 
Μεγάλη Ελλάδα, μιάν Ελλάδα πού θάχε τήν κεφαλήν της στά χιόνια τού Αίμου, 
θά έστήριζε τήν δεξιάν της στις κορφές τών Άκροκεραυνίων, θά έβρεχε τήν άρι— 
στεράν της στούς άφρούς τών κυμάτων τού Εύξείνου καί θά έλουζε τά πόδια της στήν 
Κρητική θάλασσα.

Τήν Ελλάδα αύτή τού Ρήγα, είχεν όραματισθή μαζί του κ ι’ ολόκληρος ό Ε λ 
ληνικός λαός, πού στέναζε κάτω άπό τις βαρείες άλυσσίδες τής πιο σκληρής δουλείας, 
περισσότερο όμως ή Ελληνική νεολαία τού 21, γιατί ήξερε ό Φερραΐος νά κεντρίζη 
καί νά άφυπνίζη τις νεανικές ψυχές μέ τά θούριά του, γιά τήν πραγματοποίησι τού 
πανελληνίου πόθου.

Μολονότι όμως τό όνειρο εκείνο δέν έγινε πραγματικότης, μπόρεσε ή Ε λλη
νική ψυχή νά δημιουργήση ξανά θαύματα, διατηρούσα άναλλοίωτη τήν πατρογονική 
της κληρονομιά. Νά γιατί ή χώρα μας είναι γιά τήν Οικουμένη τό άνεξάντλητο 
χρυσωρυχείο, ή γεννήτρα τών υψηλών καί άπαραμίλλων εις ηρωισμόν καί αυτοθυ
σίαν έργων. Νά γιατί είναι ό άσάλευτος τού πολιτισμού βράχος. Νά γιατί εμείς οί 
'Έλληνες είμαστε ένας λαός κατάφορτος άπό δόξα καί μεγαλείο.

Στούς ναούς τών Ελληνικών δαιμόνιων καί τών Χριστιανικών όραματισμών, 
καίει άκοίμητο φώς, ικανό νά διαλύη τά βαρβαρικά σκοτάδια, νά θερμαίνη τις ψυχές 
τών Ελλήνων άγωνιστών, νά καθιστά τήν ζωήν, άξίαν ζωής. Κι’ όμως τό φώς αύτό 
τό άκατάλυτο κι’ άσβεστο, πολλές φορές άνθρωποι άξεστοι κ ι’ άγροίκοι, κατώτεροι 
πνευματικά καί ηθικά, ζήτησαν νά τό συντρίψουν. Δέν έλλειψαν εκείνοι πού έπεχεί- 
ρησαν νά σβύσουν τό φώς, δέν έλλειψαν οί βέβηλοι κι’ οί ιερόσυλοι. "Ολοι αύτοί 
θέλησαν νά καταστρέψουν ό,τι πολύτιμο καί άγιώτερο έχει νά έπιδείξη ή άνθρώ- 
πινη πινακοθήκη, τήν Ελληνική ψυχή. ’Αγράμματοι κι’ άνόητοι όπως ήσαν, άγνο- 
οΰσαν τήν 'Ελληνική 'Ιστορία κ ι’ έπρεπε νά προσκρούσουν πάνω στήν πιο ωμή καί 
άτεγκτη διαπίστωσι μιας τρανής πραγματικότητος. ’Έστω κ ι’ άργά άντελήφθησαν 
ποσο κακά είχαν υπολογίσει τό Ελληνικό δαιμόνιο, πόσο μακρυά βρίσκονταν άπό 
τήν ιστορική μαρτυρία τριάντα αίώνιυν.

Τό θείο του όμως μεγαλείο καί τήν αιώνια δόξα του, τό Ελληνικό ’Έθνος.
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πην οφείλει, σχεδόν έξ ολοκλήρου πάντοτε στήν νεανική ψυχή. Τά νειατα τής Έλ- 
Δάδος, τά γνήσια Ελληνόπουλα, είναι εκείνα που στις κρίσιμες στιγμές άνοίγουν τά 
-στήθη τους, αγκαλιάζουν σ’ όλη της τήν έκτασι τήν προαιώνια ιερή Ελληνική άπο- 
•στολή καί σαν λιοντάρια πού πρωτοβγαίνουν άπό τά κλουβιά τους, ρίχνονται άκάθε- 
ικτα σέ κάθε επιδρομέα, σέ κάθε άτιμο καί ύπουλο τής χώρας μας έχθρό. Τά νειάτα 
«ΐνα ι εκείνα πού σκαρφαλώνοντας σέ βουνά καί λαγκαδιές, σ’ απάτητες βουνοκορφές, 
τραγουδώντας τήν Ελληνική λεβεντιά, γράφουν πάντοτε τις ολόχρυσες σελίδες στήν 
•ιστορία των άγώνων των άνθρώπων, γιά τήν ελευθερία καί τό πνεύμα.

Νέοι καί νέες. ’Εμείς, ή δική μας γεννιά, είμαστε οί πολεμισταί τής αυριον. 
Ε μείς, έχουμε ιερή ύποχρέωσι νά φανούμε άντάξιοι συνεχισταί τής βαρείας κληρο
νομιάς μας. Ε μείς είμαστε εκείνοι πού σαν ή πατρίδα.τό ζητήση, άφήνουμε μαννά- 
•δες, γυναίκες κ ι’ άδελφές καί τρέχουμε εκεί πού τό υπέρτατο καθήκον μάς καλεί, 
αγόγγυστα καί παλληκαρίσια νά προσφέρουμε τή ζωή μας.
j _ Είμαστε οί ακούραστοι κ ι’ αλύγιστοι πολεμισταί πού συνδέσαμε τήν ΰπαρξί 
μας μέ τήν υπαρξι αυτής τής ίδιας τής φυλής μας. Σ’ εμάς ή Πατρίδα μας έχει 
«μπιστευθή αιώνιες χρυσές παρακαταθήκες, τις όποιες πρέπει νά διαφυλάξουμε άγνές 
κ ι ’ άλώβητες. 'Ιερά κ ι’ επιτακτικά τά καθήκοντά μας, άλλά ποιος άπό μας θά θε- 
λήση νά προδώση τήν ξεχωριστή αυτή τιμητική διάκρισι; Ποιος δεν διψάει γιά μιαν 
Ελλάδα τρανή, πού νά τήν φοβούνται οί εχθροί της καί νά τήν εκτιμούν οί φίλοι της;

Θέλετε τό όνειρο τού Ρήγα νά γίνη κάποτε πραγματικότης; Θέλετε νά μείνη 
•ακοίμητο τό Ελληνικό φως; ’Ά ς κλείσουμε στήν ψυχή μας τήν Ελλάδα, τήν ιδέα 
αύτή πού όσο κανείς άγκαλιάζει τόσο θεριεύει.' Η Φυλή μας άπό μάς έξαρτά τό αυριανό 
της μεγαλείο. ’Ά ς δείξουμε ότι είμαστε πάντοτε 'Έλληνες στήν ψυχή καί στο σώμα.

Μέ τό κεφάλι ψηλά, άς άνοίξουμε διάπλατα τό δρόμο τού καθήκοντος, τής τ ι
μής καί τής άληθείας κ ι’ άς γίνουμε οί φωτεινοί άστέρες τής λεωφόρου τών Ελλη
νικών ιδανικών. Ά ν  κάποτε οί καιροί τό άπαιτήσουν, άς δείξουμε στούς έχθρούς μας, 
όποιοι καί νάναι, πώς άν καί μικρή ή χώρα μας μπορεί μέ τις άτσάλινες ψυχές τών 
παιδιών της νά κερδίση τήν μάχη τής έλευθερίας. 'Η Πατρίδα μας είναι καί θά μείνη 
αθάνατη όταν τήν υπερασπίζουν Ελληνόπουλα μέ ψυχή. Ά ς  κλείσουμε στήν ψυχή 
μας τήν Ελλάδα, αύτό τό ιερό καί πολύτιμο φυλαχτό, τό άθάνατο κειμήλιο, τό αιώ
νιο σύμβολο, τό άνέσπερο τής άνθρωπότητο.ς φώς. ’Ά ς διαφυλάξουμε τήν χρυσή τών 
προγόνων διαθήκη.

Δέν άνήκουμε εμείς στούς εαυτούς μας άλλά στήν Ελλάδα. Μήν ξεχνάμε πώς 
κατ,ω άπό κάθε βήμα μας βρίσκεται κ ι’ ένας τάφος τών προγόνων μας, πού έπεσαν 
■γιά νά γεννηθούμε εμείς ελεύθεροι. ’Εμάς έχοντας ύπ’ όψει του ό ποιητής 'Όμηρος 
Μπεκές έγραψε:

«Μέσα σας έσμιξε ή φωτιά τού Ελληνικού ούρανοΰ, 
σάν κάτι άπ’ τήν παράτολμη τού Σπαρτιάτη φρένα, 
σαν κάτι άπ’ τήν θρησκόληπτη ψυχή Βυζαντινού 
καί κάτι άπ’ τήν αστείρευτη πνοή τού Είκοσιένα»...

Είμαστε άποφασισμένοι νά φθάσουμε κάποτε στο τέρμα καί θά φθάσουμε. 
Μπορεί νάμαστε φτωχοί, είμαστε όμως τίμιοι, ζυμωμένοι μέ τον πόνο καί ξέρουμε 
ότι οί άνθρωποι γίνονται πιο δυνατοί όταν τον ζήσουν. Μέσα άπό τις θυσίες καί τούς 
αγώνες μας θά προβάλη μιά καινούρνια Ελλάδα. Μιά Ελλάδα, αιώνιος σκυταλο
δρόμος τής άνθρωπότητος, άξιος νικητής τού χρυσού πεντάθλου, κυματοθραύστης 
τής βίας, άθάνατο υπόδειγμα έλευθερίας καί πολιτισμού.

Ί  ηλά άπό τά ουράνια οί ψυχές τών ηρωικών νεκρών τού 21 καί τών άλλων 
τής φυλής μας άγώνων, μάς παρακολουθούν άγρυπνα. Ά ς  συνεχίσουμε, τό παρά
δειγμα εκείνων μέ μόνον σκοπό τήν δηοίιουργία μιας καινούργιας καί δοξασμένης 
Έλλάδαε.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Την ΙΟην Μαρτίου 1956, δταν άνηγγέλθη ή άπαγωγή του Εθνάρχου τής 
Κύπρου κ. Μακαρίου, συνεκροτήθησαν αυθόρμητοι διαδηλώσεις διαμαρτυ
ρίας εις την πρωτεύουσαν, εις τάς οποίας παρευρέθησαν καί στοιχεία ταρα- 
χοποιά. 'Η ’Αστυνομία προς πρόληψιν έκτροπων ελαβεν εντατικά μέτρα τα- 
ξεως καί ασφαλείας. Κατά ,ταϋτα ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β κ. Βα
σίλειος Γεωργίου, Διοικητής τής Ύποδιευθύνσεως Μηχανοκινήτου Αθη
νών, άντιληφθείς δτι όμάς διαδηλωτών επετέθη εναντίον δυο ανύποπτων 
Άμ,ερικανών 'Τπαξιωματικών, οϊτινες εύρίσκοντο εις Αθήνας ως επισκε- 
πται, μέ κίνδυνον τής ζωής του τούς διέσωσε, τραυματισθείς σοβαρώς εις την 
κεφαλήν. 'Η γενναία αότή πράξις αύτοθυσίας του άνωτέρου αύτοϋ ’Αξιωμα
τικού τής ’Αστυνομίας, προεκάλεσε τον θαυμασμών τού κοινού καί τα συγχα
ρητήρια τού πρεσβευτοΰ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής κ. Καννον. 
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» συγχαίρουν τον γενναΐον καί άξιον ’Αστυνομι
κόν Δ/ντήν δστις άποτελεΐ τρανόν καί ζωντανόν παράδειγμα προς μιμησιν 
τών υφισταμένων του καί παντός αστυνομικού.



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

'Υπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Ά στυν. Δ/ντοϋ Α’
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
—  ΤΑ ΣΥΜ ΒΑΝ ΤΑ ΕΙΣ ΤΟ [ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗ Ν  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΑΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΉΝ —
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

/6. Το Κεντρον Αλλοδαπών Α θηνών. 'Η  θέσις τον κα ί η ση - 
μασ ία  του άπό στρατηγ ικής άπόψεως.

77. Πώς εξελίγβησαν τά γεγονότα στο Κέντρο ’Αλλοδαπών. 
Σύλληψ ις τον ’Αστυνόμον Β ' Τσενόγλου Ό μηρου και κατά- 
ληψις τον οικήματος (όδός Σωκράτους 60—Γωνία Βεραν- 
ζέρου) .

78. Τά γεγονότα στη Αιεύθυνσι Υ π η ρ εσ ία ς  ’Αλλοδαπών (ο ι-  
κημα Γ  Σεπτεμβρίου— Κ αποδ ισ τρ ίου ).

** *

76. Τό Κεντρον Αλλοδαπών ’Αθηνών. Ή θέσις του καί ή σημασία 
του απο στρατηγικής πλευράς.

2° , 0Ι-κ71Ρα τ°ΰ Κέντρου ’Αλλοδαπών ’Αθηνών εύρίσκετο, κατά τό Δεκέμβοη- 
του 1944, στο 4ωροφο οίκημα τής οδού Σωκράτους 60 καί Βερανζέρου, οπού σή
μερα είναι^εγκατεστημένη ή 'Υποδ/νσις Τροχαίας Κινήσεως. ’Αθηνών. Τό οίκημα 
αυ-ο, α.;.ο ακοψεως θεσεως, είχε πολύ μεγάλη σημασία,γιατί αποτελούσε μέοος μιας 
αλυσίδας αστυνομικών οικημάτων γύρω άπό την πλατεία Όμονοίας καί μ!ποροΰσε 
να . συντέλεση ουσιαστικά στην παρεμπόδιση τών κομμουνιστών νά προχωρήσουν 
προς το κεντρον τής πόλεως.

, Πράγματι πρέπει νά λάβουμε ύπ’ δψει μας ότι: στην οδό Αίολου 71 εύρίσκετο 
το οίκημα του Τμήματος ’Αγορανομίας, στην όδό Σωκράτους 60 εύρίσκε-ο 
τότε το Κεντρον Αλλοδαπών ’Αθηνών, στην όδό Χαλκοκονδύλη—Σωκράτους εύ- 
ρισκετο το άλλοτε Δ' ’Αστυνομικό Τμήμα πού έχρησίμευεν ώς οίκημα στρατω
νισμού αστυνομικών, στην οδό Τ' Σ/βρίου παραπλεύρως τοΰ Σταθμού Α' Βοηθειών 
εύρίσκετο τότε ή Ύποδ/νσις Τροχαίας Κινήσεως, στην όδό Γ' Σεπτεμβρίου 33 ολίγα 
δηλαδη μέτρα πέραν τής Ύποδ/νσεως Τροχαίας Κινήσεως, ήτο τό οίκημα τής Διευ- 
θυνσεως Υπηρεσίας Αλλοδαπών, στήν όδό Σολωμοϋ-Γ ' Σεπτεμβρίου εύρίσκετο 
το Δ Αστυνομικό Τμήμα, στήν όδό Πατησίων καί Στουρνάρα τό μέγαρο τής Ύποδ/ 
νσεως Γεν.  ̂ Ασφαλείας ’Αθηνών καί στήν όδό Άχαρνών—Σουρμελή τό οίκημα του 
Μηχανοκίνητου Τμήματος ’Αθηνών.

, ,'Η αλυσίδα αύτ-ή τών_άστυνομικών οικημάτων μέ άστυνομικούς, οί όποιοι
πλην^ελάχιστων εςαιρέσεων ήσαν αποφασισμένοι νά πολεμήσουν κατά τών κομμου
νιστών μέχρις εσχάτων έδημιουργοϋσε ένα τεράστιο αμυντικό ήμικύκλιο στο κέντρο 
ακριβώς τής Πρωτευούσης, τού οποίου έπρεπε νά γίνη έκμετάλλευση, κατά τις κρί- 
σιμες για το έθνος ήμερες τού Δεκεμβριανού κομμουνιστικού κινήματος.

Δυστυχώς,^ αν οχι ή ηγεσία τής ’Αστυνομίας, ή Στρατιωτική Διοίκησις Άθη- 
νων, η οποία τότε είχε άναλάβει όλη τήν ευθύνη τής τηρήσεως τής τάξεως καί άσφα- 
λειας της Πρωτευουσης, ώφειλε νά καταστρώση ταχύτατα σχέδιο άντιμετώπίσεως 
της κομμουνιστικής προδοσίας, ή όποια ήταν πλέον ή καταφανής καί νά όργανώση
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άμυνα, άλλα 
ου άρκέστηκε

αμέσως δλες αυτές τις δυνάμεις, που ήσαν αρκετες και ικανές και γι 
καί γ ι’ αντεπίθεση προς τά άσύντακτα στίφη των έλασιτών. Ά ντ ι τουτ „
νά στείλη σέ ώρισμένες άστυνομικές 'Υπηρεσίες (Τροχαία—’Ασφαλεία κλπ .) ανα ενα 
ή δύο άξ/κούς του Στρατού, για την καθοδήγηση τής αμυνης των οικημάτων.^

Αύτή ή χωρίς πρόγραμμα διαχείριση τού σοβαρωτατου αυτού ^θέματος, τής 
άμύνης τ ω ν ’Αστυνομικών Καταστημάτων καί της χρησιμοποιησεως δι επίθεση των 
εξοπλισμένων έστω κι’ ελαφρώς άνδρών τής Αστυνομίας, έφερες ως αποτέλεσμα 
την εγκατάλειψη αύτών υστέρα από άμυνα σθεναρά, μέχρις εξαντλήσεως των πυρο- 
μαχικών καί την δημιουργία τής έντυπώσεως, δτι αί δυνάμεις τώνκομ/στών ύπερεϊχον.

Ά λλ ’ άς έπανέλθωμεν στο Κέντρο ’Αλλοδαπών Αθηνών.
77. Πώς έξελίχθησαν τά γεγονότα στο Κέντρο ’Αλλοδαπών. Σύλ- 

λη ψ ις τοϋ Ά σ τ υ ν . Β' Τσενόγλου Όμηρου καί κατάληψ ις τοϋ οικήματος.
Πρέπει κατ’ αρχήν νά έχουμε ΰπ’ δψει μας, δτι κατά τον Δεκέμβριο του 1944 

Διοικητής τού Κέντρου ’Αλλοδαπών ’Αθηνών ήτο ό Άστυν..Δ/ντής Β' κ.Ν. Παπα- 
δημητρίου καί 'Υποδιοικητής τούτου ό ’Αστυνόμος Α τότε, Διονύσιος Δήμου, ο
1 ___ ~  -  Λ ! ____ ___ J-__________ λ  .— ΓΧ ,- « - r r ' i i - H f l c n / . 'v f f C / . V r  -Τ-ΛΙΓ  Π Γ  r/ Τ Γ Π

καθώς καί τήν θέση τουτ στήν Πολιτοφυλακή ’Αθηνών.  ̂ ) ^
Στις 3 Δεκεμβρίου 1944, ή .δύναμη τής ’Αστυνομίας είχε τεθή σέ αυστηρά 

:επιφυλακή, γι.ά τήν απαγόρευση συγκροτήσεως τού κομμουνιστικού συλλαλητη
ρίου, σύμφωνα μέ απόφαση τής Κυβερνήσεως.  ̂ , , ,

στις θέσεις των, απο το

ήταν οργανωμένοι 
Κατάστημα καί δέν έπέστρεψαν γιά νά παραμεινουν εν επιφυλακή.

Τήν 18ην ώρα (6 μ .μ .) ό'Υποδιοικητής τού Κέντρου, Ινώ απούσιαζε 
κητής, ’Αστυνομικός Δ/ντής κ. Ν. Παπαδημητρίου, εκαλεσε σε συγκεντ

ό Διοι- 
ρωση τούς

υπαλλήλους καί τούς έκανε τή σύσταση νά αποχωρήσουν απο την 1 πηρεσια και 
νά πάνε στά σπίτια τους, γιατί, καθώς.είπε, παραμενοντας στο Αστυνομικό Κατά
στημα δέν είχαν νά προσφέρουν τίποτε.

Οι περισσότεροι άπό τούς υπαλλήλους τον ακόυσαν και απεχωρησαν.  ̂ ^
'Όταν δμως υστέρα άπό λίγο ήρθε άπό τήν Άστυν. Δ/νση, οπού είχε πάει, ο

Τσενόγλου 'Ομήρου, ό όποιος είχε έντονωτάτη δράση σέ μυστική Υπηρεσία πλη
ροφοριών τών Συμμάχων καί τόν άπήγαγον εις άγνωστον διεύθυνση.

Τήν έπομένη 4-12-1944, ή δύναμη τού Κέντρου ’Αλλοδαπών συνεκεντρωθη 
στο ’Αστυνομικό Κατάστημα, έκτος άπό ώρισμένους υπάλληλους, που ανήκον στο 
Ε.Α.Μ. καί δέν παρουσιάσθησαν.
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Οί έθνικόφρονες αστυνομικοί πού είχαν πληροφορηθή τις συγκρούσεις μέ τούς 
κομμουνιστάς, διετήρησαν το ηθικό τους καί περίμεναν διαταγή. Στις 12 ή ώρα 
το μεσημέρι, ένεφανίσθη στο Κέντρο ό 'Υποδιοικητής Δήμου, τον όποιο πα- 
ρεκάλεσεν ό Διοικητής του κ. Παπαδημητρίου, νά φροντίση άμέσως νά έξακριβώση 
πού βρίσκεται ό συνάδελφός του ’Αστυνόμος Τσενόγλου "Ομηρος, πού είχε τή νύχτα 
άπαχθή άπό τούς κομμουνιστάς. 'Ο Δήμου έφυγε γιά τό σκοπό αύτό, καθώς είπε, 
άλλα δεν ξαναφάνηκε... Έν τώ μεταξύ τά γεγονότα έπαιρναν ραγδαία εξέλιξη.

Οί πληροφορίες ήρχοντο άλλεπάλληλες γιά τήν σύγκρουση των αστυνομικών 
μέ τους κομμουνιστάς, γιά τήν κατάληψη άπό αύτούς των ακραίων ’Αστυνομικών 
Τμημάτων καί γιά τήν δολοφονία κατά τρόπον άγριο τών αστυνομικών πού συνε- 
λάμβανον. Τό ήθικό τών υπαλλήλων, ά,ρχισε κατόπιν αυτών νά κάμπτεται. Τότε ό 
Διοικητής κ. Ν. Παπαδημητρίου, συνεκέντρωσε τούς υπαλλήλους καί τούς είπε τά 
έξης : «Κύριοι, έφ’ όσον ή Άστυν. Δ/νση δεν διέταξε τή μετακίνησή μας καί τά 
γεγονότα ως βλέπετε εξελίσσονται, δύνασθε, όσοι έπιθυμεΐτε νά μεταβήτε εις οίανδή- 
ποτε 'Υπηρεσίαν γνωρίζετε, Δ 'Τμήμα, Τροχαίαν, ’Ασφάλειαν ή Άστυν. Δ/νση».

Άπό τή στιγμή εκείνη, ή δύναμη του Κέντρου ’Αλλοδαπών σχεδόν διελύθη. 
’Άλλοι άπό τούς άστυνομικούς πήγαν στις παραπάνω 'Υπηρεσίες καί ά.λλοι πήγαν 
στά σπίτια τους. Είναι ζήτημα άν έμειναν στή θέση τους' 50 περίπου αστυνομικοί. 
Οί άλλοι 220 διέρρευσαν.

Ά λλ ’ άς παρακολουθήσωμε τήν συνέχεια τών γεγονότος στο Κέντρο ’Αλλο
δαπών, χρονολογικώς.

Στις 5-12-1944, παρουσιάζεται ή ΐδια κατάσταση στο Κέντρο. Κατά τις 
απογευματινές ώρες πέρασε άπό έκεϊ ό 'Υπασπιστής του κ. Αρχηγού, Αστυνόμος 
Α' κ. Παρπαρίας Γ., στον όποιον ό ’Αστυνόμος τού Κέντρου κ. Ήλιόπουλος διε- 
μαρτυρήθη διότι μια δύναμη ύπολογίσιμη, ήτοι 270 άνδρες, άφέθησαν νά διαρρεύ- 
σουν σέ στιγμές τόσο κρίσιμες καί τραγικές γιά τήν ’Αστυνομία καί τό ’Έθνος. 'Ο 
κ. 'Υπασπιστής ύπεσχέθη νά άναφέρη σχετικώς στον κ. Αρχηγό καί άπήλθε.

Στις 6-12-1944 καί ώραν 10, πήγε στο Κέντρο ό Άνθυπαστυνόμος κ. Ίωαν. 
Γαλάνης μέ σημείωση τού κ. Αρχηγού, διά τού οποίου διετάσσετο ή δύναμη πού 
είχε άπομείνει νά διοχετευθή στις 'Υποδ/νσεις Τροχαίας Κινήσεως καί Γενικής 
Ασφαλείας, τό δέ Έμπιστευτικό ’Αρχείο νά μεταφερθή σέ μιά άπό τις 'Υπηρεσίες 
αύτές. 'Ο Διοικητής τού Κέντρου κατόπιν τής διαταγής αύτής διέταξε τη  συγκέν
τρωση τών ύπαλλήλων καί τή συσκευασία σέ σάκκους τού Αρχείου, συγχρόνως δέ 
άπέστειλε τον Άνθυπαστυνόμον κ. Δαμάσκο στο ξενοδοχείο «Κοσμοπολίτη, οπού 
είχε τήν έδρα της μιά ’Αμερικανική 'Υπηρεσία, γιά νά παρακαλέση όπως διατεθή 
ένα αυτοκίνητο γιά τή μεταφορά τού Αρχείου καί άν ήτο δυνατόν καί τών υπάλ
ληλων προς άποφυγήν θυσιών.

Ή  ταχεία συγκέντρωση τού Έμπιστευτικοΰ ’Αρχείου δέν ήτο εύκολος, γιατί 
οί περισσότεροι φάκελλοι ήσαν άσφαλισμένοι μέσα στά συρτάρια τών γραφείων, 
τά δέ κλειδιά τά είχαν μαζί τους οί όμαδάρχαι καί άλλοι Αξιωματικοί, πού είχαν 
φύγει. Μέχρις ότου λοιπόν παραβιασθοΰν οί κλειδαριές, συγκεντρωθή καί συσκευα- 
σθή τό Αρχείο, πέρασε άρκετός χρόνος καί στο μεταξύ ή οδός Σωκράτους καί οί 
πάροδοι ταύτης έβάλλοντο έντονώτερα άπό τούς έλασΐτες.

'Ο Άνθ/ μος Δαμσ,σκος, κατώρθωσε νά έπιστρέψη άπό τήν’Αμερικανική 'Υπη
ρεσία, άνέφερε όμως ότι παρά τις ύποσχέσεις πού τού έδωσαν-δέν πέτυχε τίποτε.

Κατά τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες, οί κομμουνισταί κατέλαβαν έξ όλο- 
κλήρου την όδό Σωκράτους καί άπέστειλαν στον κ. Παπαδημητρίου σημείωμά, στο 
όποιο έγραφαν τά έξης: «Κατεβήτε γρήγορα κάτω, άλλοιώς σέ 5 λεπτά τής ώρας 
τό οίκημα άνατινάσσεται. Λόχος Βοτανικού». Οί υπάλληλοι έπανικοβλήθησαν καί 
κατέβηκαν στην είσοδο τού οικήματος μέ έπί κεφαλής τον κ. Παπαδημητρίου, ό 
οποίος έδωσε εξηγήσεις οτι οί ύπάλληλοι είναι άοπλοι καί ότι μένουν στο οίκημα
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μόνον γιά τή φρούρηση τοϋ ’Αρχείου. Οί έλασΐτες όμως άμφιβάλλουν και ανεβαίνουν 
γιά νά κάμουν σχετική έρευνα. Τέλος έπείσθησαν, άλλα ό πολιτικός καθοδηγητής 
τους ζητεί νά παραδοθοϋν τά ατομικά περίστροφα των υπαλλήλων. 'Ο κ. Παπαδη- 
μητρίου όμως, τούς έπεισε νά μή παραδοθοϋν τά περίστροφα, άλλά νά συγκεντρω
θούν τοΰτα καί νά τοποθετηθούν ύπ’ εύθύνη του στην άποθήκη, πλήν τεσσάρων τά 
όποια έπέμειναν νά παραλάβουν καί τούς έδόθησαν. Κατόπιν αυτοΰ οί έλασΐτες έφυ
γαν μέ τή δήλωση, ότι όποιος θέλει μπορεί νά φύγη άλλά μόνον προς τήν... έλεύθερη 
περιοχή, δηλαδή τήν έλασοκρατουμένη. Οι υπάλληλοι άοπλοι πλέον τελείως, άπέ- 
μειναν έρμαια στά χέρια των κομμουνιστών καί βασίμως έφοβήθησαν ότι θά συνε- 
λαμβάνοντο. 'Ο Δ/ντής κ. Ν. Παπαδημητρίου άντελήφθη τοΰτο καί έπέτρεψε σέ όσους 
ήθελαν νά πάνε στά σπίτια τους.’Έτσι έφυγαν 20 περίπου καί άπέμειναν στο οίκημα 
περί τούς 30, οί όποιοι ήλπιζαν ότι ή κατάσταση θά έβελτιοΰτο σύντομα, γιατί έληγε 
ή προθεσμία των 72 ωρών πού είχε ταχθή στούς έλασΐτες νά παραδώσουν τά όπλα.

Στις 7-12-44 τις απογευματινές ώρες, ένα τάνκ έπετέθη κατά τών έλασιτών 
άπό τήν οδόν Βερανζέρου, τούς κατεδίωξε πέρα από τήν οδό Μενάνδρου καί έβαλλε 
κατά τοϋ ξενοδοχείου «Τουρίστ», όπου είχαν έγκατασταθή κομμουνισταί. Προς 
στιγμήν άνεπτερώθη τό ηθικόν τών ολίγων υπαλλήλων, πού είχαν μ,είνει στή θέση 
τους, άλλά υστέρα άπό λίγο τό τάνκ άποσύρεται καί οί έλασΐτες ξαναγυρίζουν.

Κατά τις νυκτερινές ώρες τής 8-12-44, οί έλασΐτες άποσύρονται άπό τήν όδό 
Σωκράτους, έλέγχουν όμως τήν περιοχή άπό τήν όδό Μενάνδρου καί τάς παρόδους.

Στις 9-12-44 τις πρωινές ώρες, άραιοί πυροβολισμοί άκούονται καί οί έλα
σΐτες δέν έμφανίζονται στήν όδό Σωκράτους. Τις απογευματινές ώρες πηγαίνουν 
στο κέντρο έλασΐτες καί κάνουν έρευνα γιά νά βρουν όπλα, οπότε τούς δίδονται έξη- 
γήσεις άπό τό Διοικητή τοϋ Κέντρου καί φεύγουν, οί άνδρες δέ άφήνονται άνενό- 
χλητοι. Οί κομμουνισταί όμως προωθούνται προς τήν όδό ΒεροΡνζέρου καί κατα
λαμβάνουν τό ξενοδοχείο πού βρίσκεται παραπλεύρως προς τό οίκημα τοϋ Κέντρου 
’Αλλοδαπών, γιά νά στρατωνισθοΰν. Επειδή όμως τό πέρασμα άπό τήν όδό Βεραν
ζέρου είναι έπικίνδυνο, ό ξενοδόχος υποδεικνύει στούς έλασΐτες ως άσφαλέστερη 
είσοδο μιά μεσόπορτα, πού ενώνει τό οίκημα τοϋ Κέντρου μέ τό ξενοδοχείο, άπό όπου 
πλέον έμπαιναν οί κομμουνισταί. ' Η κατάσταση αύτή έσυνεχίσθη καί τήν 10-12-1944.

Στις 11-12-44 οί έλασΐτες ειδοποίησαν νά έγκαταλειφθή άμέσως τό οίκημα, 
γιατί άπεφασίσθη νά άνατιναχθή. Οί υπάλληλοι πανικοβάλλονται καί τρέχουν προς, 
τήν έξοδο. 'Ο Διευθυντής κ. Παπαδημητρίου έπεμβαίνει καί πείθει τούς κομμου- 
νιστάς νά μή άνατινάξουν τό οίκημα. ’Αντί αύτοΰ άνετινάχθη μιά άνθρακαποθήκη 
πού βρίσκεται άπέναντι. Στις 12, 13 καί 14-12-44 ή κατάσταση παρέμεινε ή ίδια. 
Οί έλασΐτες όμως ήξίωσαν καί παρέλαβαν άπό τήν άποθήκη τά περίστροφα. ’Ε
πίσης ή έπικοινωνία μέ τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση διεκόπη τελείως.

Στις 16-12-44, κατά τις άπογευματινές ώρες, παρουσιάσθη στο Κέντρο ό 
άξιωματικός λόχου τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. Κολωνοΰ Κωνσταντέλλος, πού άνέλαβε τήν περιοχή· 
τοϋ Κέντρου καί ζήτησε κατάσταση τοϋ προσωπικού, γιά νά τούς γράψη δήθεν στο 
συσσίτιο τοϋ Λόχου του. 'Η κατάσταση έδόθη άπό τον Διευθυντή κ. Παπαδημητρίου,. 
όλοι όμως άντελήφθησαν ότι έπίκειται ή σύλληψή των.

'Ύστερα άπό λίγο καταφθάνει ό Άνθυπολοχαγός τοϋ Ε.Λ.Α.Σ Πάσχος, άπό· 
τη Ν. Σμύρνη, πιθανώς υπασπιστής τοϋ Τσαπόγα καί ζητεί τήν παράδοση τοϋ ’Αρ
χείου. 'Ο κ. Παπαδημητρίου γιά νά προλάβη τήν καταστροφή τοϋ ’Αρχείου καί τήν 
αποτροπή συλλήψεως του προσωπικού, ζητεί νά -έπικοινωνήση μέ τον συνταγμα- 
ταρχη τοϋ Ε.Λ.Α.Σ καί έτσι οδηγείται μέ αυτοκίνητο στο Κολωνό, μαζί μέ.τόν Ύ πα- 
στυνόμο Α' κ. Βλάχο καί προσπαθεί νά μεταπείση τον συνταγματάρχη. ’Εκείνος 
όμως είναι ανένδοτος καί διατάσσει νά παραδοθή τό άρχεΐο, τό δέ προσωπικό νά. 
συλληφθή καί νά όδηγηθή στο Περιστέρι. Μέ τήν έπιστροφή λοιπόν τοϋ κ, Παπα- 
δημητρίου, συλλαμβάνονται 19 υπάλληλοι καί μέ τό αύτοκίνητο οδηγούνται στο-
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Τμήμα Περιστεριού. Οί συλληφθέντες είναι οί έξης: Ά στυν. Δ/ντήςΒ 'κ. Ν. Παπα- 
δημητρίου, ’Αστυνόμοι Β 'κ . κ. Ζαχαρ. Δανόπουλος καί ’Ιωάννης Ήλιόπουλος, Ύ πα- 
στυνομοι κ.κ. Βλάχος Παίκος, Κ. Χατζηελευθερίου, Βαλσαμίδης, Άνδριτσόπουλος, 
Μεσαρης και Τσαντος, άρχιφύλακες Μιχαλας καί Δερματάς καί αστυφύλακες Τερ- 
ζόπουλος, Πιστόλης, Σκουτσίρης, Τερζής, Παπαδήμας, Τσαγκάρης, Μπακαρέζος καί 
Τζιμοπουλος. Απο αυτους τελικά εκρατηθησαν 8, ήτοι: οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Δανόπουλος 
και Ηλιοπουλος, οι Τπαστυνομοι κ.κ. Βλάχος, Χατζηελευθερίου, Άνδριτσόπουλος καί 
Τσαντος, ο αρχιφυλας Μιχαλας και ο άστυφύλαξ Παπαδήμας. Οί άλλοι άφέθησαν 
ελεύθεροι. Ετσι διελύθη τελείως τό Κέντρο ’Αλλοδαπών ’Αθηνών.

7 8 . Τά γεγονότα στή Δ ιεύθυνσ ι 'Υπηρεσίας ’Α λλοδαπών.
Εκτος όμως από τό Κέντρο ’Αλλοδαπών, στην ΐδια περιοχή είχε την έδρα της 

και η Δευθυνση τής Υπηρεσίας Άλλοδαπώιν. 'Η δύναμη τής'Υπηρεσίας αύτής άπε- 
τελειτο από τον Αστυνομικό Δ/ντή Α' κ. Δ. Παπασταμέλο, πέντε ’Αστυνόμους,. 
4 Ύπαστυνόμους, 2 Άνθυπαστυνόμους, 8 Άρχιφύλακες, 2 Ύπαρχιφύλακες καί 7 
αστυφύλακες-^ 1 ένωμοτάρχη, 1 υπενωμοτάρχη καί 3 χωροφύλακες. Ή  δύναμη αυτή 
κατατην 3η και την 4-12-44, διετεθη εις πλατείαν Συντάγματος, εις λεωφόρον Πα
νεπιστήμιου και εις αλλά σημεία δια την αντιμετώπιση του παρανόμου συλλαλητηρίου.

Στις 5-12-1944, έξεδηλώθη σφοδρά επίθεση τών κομμουνιστών κατά τής 
Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως, τής Διευθύνσεως ’Αλλοδαπών, του Δ' Άστυν. 
Τμήματος καί τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας.

Ό  Διευθυντής κ. Παπασταμέλος συνεκέντρωσε τούς υπαλλήλους τής Δ /νσεως 
Αλλοδαπών καί πήραν μαζί τήν άπόφαση νά αμυνθούν καί νά συντονίσουν τήν άμυνα 
μέ τά γειτνιάζοντα Δ' Τμήμα καί Τροχαία, δεδομένου δτι αί άνδρες του μόνον περί
στροφα είχαν, πλήντώ ν χωροφυλάκων οί όποιοι διέθετον δύο όπλα Μάουζερ/Ηλθε 
λοιπόν σέ συνεννόηση μέ τον Διοικητή τού Δ' Τμήματος, ό όποιος τήν 5-12-1944 
έθεσε στήν διάθεσή του ένα οπλοπολυβόλο καί 5 αστυφύλακες ένοπλους. ’Έτσι ή 
άμυνα ένισχύθη καί άπεκρούσθησαν σφοδρές επιθέσεις τών κομμουνιστών. Τό πολύ- 
βόλον είχε τοποθετηθή στήν ταράτσα τού οικήματος.

Στις 7-12-1944 έσυνεχίσθησαν σφοδρές επιθέσεις τών έλασιτών κατά τού 
οικήματος τής Δ/νσεως Αλλοδαπών, αλλα καί ή αντίσταση τών άνδρών υπήρξε 
σθεναρά, παρ’ δλο ότι οί υπάλληλοι ύπέφεραν άπό τήν πείνα καί έστεροΰντο πυρο- 
μαχικών επαρκών.

Στις 8-12-1944, όταν ή δύναμη τής Ύποδ/νσεως τής Τροχαίας Κινήσεως καί 
τού Δ' Τμήματος συνεπτύχθη προς τήν Αστυνομική Δ/νση, ό Δ/.ντής κ. Παπαστα- 
μελος βλέποντας οτι εξηντληθησαν τελείως τα πυρομαχικά, έτέθη επί κεφαλής τών 
άνδρών του καί συνεπτύχθη εις Αστυνομική Δ /νση, παραλαβών μαζί όλον τον οπλι
σμόν καί τό έμπιστευτικό Αρχείο τής Διευθύνσεως.

Ή  δράση αύτή τής Διευθύνσεως Υπηρεσίας Αλλοδαπών είναι άξια έξάρ- 
σεως καί ανήκει πας έπαινος στους υπαλλήλους, οίτινες διετήρησαν άκμαΐον τό ήθι- 
κόν των καί ήμύνθησαν μή παραδόσαντες τά όπλα καί οI  όποιοι είναι οί έξής: 1) 
Άστυν. Δ/ντής Α 'κ . Δ. Παπασταμέλος, 2) Αστυνόμοι κ.κ. Π. Μπούρας, Τρ. Ρώσσης, 
Πρόδρ. Παυλίδης καί Πύρρος Λεκάντας, 3) Ύπαστυνόμοι κ .κ . Άνδρ. Χρυσανθόπου- 
λος, Εύάγγ. Καραματσούκης, Λέων. Τζανέτος, Γεώργ. Λυμπέρης, Ίωάνν. Κορρές, 
Δημ. Τσιώτος 4) Άρχιφύλακες, Άργ. Κακολέβας, Χαρ. Κουμανάκος Σωτ. Γιαν- 
νακόπουλος, Εύστ. Σταθόπουλος, Παντ. Γαλάνης, Χρ. Μπυρονικολός, Άθαν. Γερά- 
νιος, Άλέξ. Σταμούλης, Γρ. Αναγνώστου, 5) Ύπαρχιφύλακες, Εύάγγ. Μαυρίδης 
Γεώργ. Φακλής 6) αστυφύλακες Στυλ. Κάμαρης, Κων. Σιώρης, Γ. Ρωμαίος, Άνδρ. 
Κιζίλης, Ά ντ. Τριανταφύλλου, 7 ) ’Ενωμοτάρχης Κιλάκος Κυρ., 8) Ύπενομωτάρχης 
Δ. Πυργάκηςκαί 9) χωροφύλακες: Σόλων Γιαννακοΰρος, Παν.Σκλιάς καί Π. Πάγκος.

(Εις τό προσεχές ή δράσις τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως Αθηνών)
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5. —Ψυχολογία τοϋ Κράτους έν ονγκρίαε ι προς την ψυχολογίαν τοϋ ατόμου.
6. —Ή  κυρίως ψυχολ.ογία τοϋ πολέμου.

α ) Ψυχολογία περιόδου προετοιμασίας τοϋ πολέμου.
β ) Ψυχολογία περιόδου έκτελιέσεως τοϋ πολέμου.

7. —  ψνχο/.ογική αποψις της γενέσεως τών κατά τον πόλεμον ψυχικών έκδηλώσεων
των ανθρώπων.

8. —Κοινωνιολογική αποψις τής γενέσεως τών κατά τον πόλ,εμον ψυχικών έκδη/.ώ-
σεων τών άνθρώπων.

*

5. Ψυχολογία τοΰ Κράτους εν συγκρίσει προς τήν ψυχολογίαν τοΰ 
ατόμου.

Προεισαγωγικώς είναι σκόπιμον νά λεχθούν τινά έκ της ψυχολογίας τοϋ 
συνόλου τών ατόμων, δηλαδή τοΰ Κράτους, έν συγκρίσει προς τήν ψυχολογίαν τοϋ 
άτόμου.

Τό Κράτος ( ‘ ) έχει θεσπίσει ώρισμένους τυποποιημένους νόμους καί θεσμούς, 
διά τών οποίων διαθέτει ούτως ή άλλως τά. άτομα καί ρυθμίζει τήν συμπεριφοράν 
αύτών. Τό Κράτος π.χ. διδάσκει καί έπιβάλλει τήν ηθικήν εις τά ά.τομα, δεσμεύει 
έν πολλοΐς τήν έλευθερίαν αύτοιν. ( 3)

Είναι όμως άξιον μνείας ώς άποτελοΰν περίεργον άντίθεσιν μεταξύ άτόμου καί 
Κράτους τό γεγονός, ότι ώς προς έκδηλώσεις τινάς, τό ΐσχϋον διά τήν ολότητα, δη
λαδή τό Κράτος, δεν ισχύει διά τό μεμονωμένον ά.τομον. Ούτω, ίνα αναφέρω τι συγ
κεκριμένου, είναι δυνατόν νά άπαγορεύηταί τι εις τό ά.τομον, νά έπιτρέπηται δέ τοΰτο 
εις τό Κράτος. Έ πί παραδείγματι εις το ά.τομον απαγορεύεται τό φονεύειν. Τό Κρά
τος διατηρεί έαυτώ τό δικαίωμα τοΰ φονεύειν, όπου νομίζει τοΰτο έπάναγκες (απο
φασίζει τον θάνατον άτόμου τινός). Τό ά.τομον ούδέν έχει δικαίωμα έπί τής ξένης 
ιδιοκτησίας. Τό Κράτος έπιτρέπει έαυτώ έπέμβασιν εις τήν ιδιοκτησίαν τών άτόμων, 
όταν θεωρή ταύτην άναγκαίαν π.χ. άπαλλοτριοΐ, κατάσχει γαίας, έπιτάσσει τά ζώα, 
τά εισοδήματα, τήν περιουσίαν τών άτόμων.

Έν σχέσει προς τον πόλεμον είναι έκδηλωτέρα ή διαφορά μεταξύ άτόμου καί 
Κράτους.

Τό πολεμούν Κράτος έχει τό δικαίωμα νά. φονεύση, νά καταστρέψη, νά άδι- 
κήση, νά μή τηρήση συμφωνίαν, νά καταλάβη τάς χώρας άλλου Κράτους, έν άλλοις 
λόγοις νά προβή εις πράξεις, αϊτινες άπαγορεύονται εις τό μεμονωμένον άτομον.

'Η. διαφορά, αΰτη τής συμπεριφοράς μεταξύ άτόμου καί Κράτους άναφέοεται 
εις πράξεις αύτάς καθ’ έαυτάς μή ήθικάς, αϊτινες δμως έφ’ δσον διαπράττονται ύπό 
τοΰ συνόλου, παύουν νά θεωρούνται μή ήθικαί καί παράνομοι. Τό κράτος έν καιρώ 
ειρήνης διδάσκει τήν ήθικήν, τό ίδιον έν καιρώ πολέμου έν σχέσει ποός.τά άλλα

(1) Τό Κράτος ώς σύνολον άτόμων είναι ωσαύτως πραγματΓκότης.τις.
(2) Αί πράξεις τών άτόμων εχουσιν άττήχησιν έπί τοΰ συνόλου καί χαρακτηρίζου^ίΐν αύτό. 

Δΰναμεθα να ειπωμεν, ότι ο,τι ποιεί τό άτομον ποιεί καί τό σύνολον καί συνεπώς δ,τι ισχύει διά 
το άτομον ως προς τήν νοοτροπίαν καί ήθικήν, αύτό ισχύει διά τό δλον. ΆντιΘέτως δέδ,τι ισχύει 
διά τό δλον ισχύει καί διά τό άτομον.
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Κράτη δεν πράττει συμφώνως προς την ήθικήν. 'Ο πόλεμος ώς έκδήλωσις τοϋ συ
νόλου παρουσιάζεται οϋτω ώς ή αντίστροφος όψις τής ηθικής τοϋ ατόμου.

Καί άλλη τις διαπίστωσις καθιστά πρόδηλον την διαφοράν μεταξύ Κράτους 
καί ατόμου καί νοητήν την άνωτέρω άντίθεσιν ήθικής συμπεριφοράς άτόμου καί 
Κράτους.

Τά. Κράτη εις τάς προς άλλ.ηλα σχέσεις των δεν διέπονται ύπό των ηθικών 
αρχών, ώς τό άτομον εις τάς σχέσεις του προς τά λοιπά άτομα. 'Ο ρυθμ.ιστής τών 
σχέσεων τών κρατών τόσον έν καιρώ ειρήνης, κυρίως όμως έν καιρώ πολέμου, είναι 
τό συμφέρον των, διά τό όποιον μεριμνούν ασχέτως τών ήθικών νόμων. Έ κ τούτου 
προέρχεται ή συχνή αλλαγή πολιτικής κατευθύνσεως τών Κρατών καί ή αστάθεια 
εις τας σχέσεις των, ή έπιβούλευσις άλλήλων, ή δυσπιστία, ή έντεχνος υφαρπαγή 
ωφελειών. Τό Κράτος δηλαδή διά τά ΐδια άτομα είναι διδάσκαλος τής ήθικής. Αύτό 
τοϋτο εις τας σχέσεις του προς τά άλλα Κράτη δεν έφαρμόζει όσα διδάσκει. Τήν 
συμπεριφοράν τών Κρατών προς άλληλα θά ήδύνατό τις να παραλληλίση προς τήν 
άνευ ήθικής συμπεριφοράν τών ατόμων προς άλληλα. Βάσει τών άνωτέρω δυνάμεθα 
να ειπωμεν, ότι τό άτομον έχει άχθή εις ήθικήν τίνα άνωτερότητα, ή όλότης παρου
σιάζεται εΐσέτι καθυστερημένη ήθικώς. 'Η ομαδική ψυχή τοϋ συνόλου είναι είσέτι 
πρωτόγονος. (*)

6. Ή  κυρίως ψυχολογία  τοϋ πολέμου.
Ψ υ χ ο λ ο γ ί α  π ε ρ ι ό δ ο υ  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς  τ ο ϋ  π ο λ έ μ ο υ .
"Ας είσέλθωμεν νΰν εις τήν κυρίως ψυχολογίαν τοϋ πολέμου. Ταύτης διακρί- 

νομεν τήν ψυχολογίαν τής περιόδου τής προετοιμασίας τοϋ πολέμου καί τήν τής 
έκτελεσεως αύτοΰ.

Έν αρχή κατά τήν περίοδον τής προετοιμασίας παρατηρεί τις, ότι τά άτομα 
λαού τινός, ειρηνικά μέχρι τίνος, άρχίζουν ολίγον κατ’ ολίγον νά έμποτίζωνται ύπό 
τής ιδέας τοϋ πολέμου. Έ ν τέλει καταλαμβάνονται πλήρους ύπό τής έν λόγω ιδέας 
και τείνουν άκατασχέτως προς πραγματοποίησιν αύτής.

'Η κατάληψις τών ατόμων λαοΰ τινός ύπό τής ιδέας,τοϋ πολέμου άποτελεϊ 
τό ψυχικόν φαινόμενον τής ομαδικής ύποβολής καί τοϋ μονοϊδεασμοϋ. 'Ο μονοϊδε- 
ασμος είναι ή κυριαρχία εις έν ή πλεΐστα άτομα μιας καί μόνης ιδέας, έν τώ προ- 
κειμένω τής τοϋ πολέμου.

Ταϋτα άφοροϋν κατ’ άρχάς εις τον έπιτιθέμενον λαόν, γεννώνται όμως καί 
εις τον άμυνόμενον.

Έτέρα ψυχική έκδήλωσις τής αύτής περιόδου είναι ή δημ,ιουργία εις άπαντα 
τα άτομα τής ιδέας τής ύπεροχής έναντι τοϋ αντιπάλου. 'Η ιδέα αυτή δεν άνταπο- 
κρίνεται πάντοτε προς τήν πραγματικότητα. Πολλάκις είναι σφαλερά, ό δέ έπιθυ- 
μών τον πόλεμον λαός αισθάνεται έαυτόν ύπεροχώτερον τοϋ άντιπάλου, χωρίς πράγ
ματι νά είναι. Ούτως όμως ή άλλως ή ιδέα τής υπεροχής συνιστώ ψυχικόν γεγονός, 
χρησιμεΰον ώς προϋπόθεσις τής άποφάσεως προς πόλεμον. Ούδείς λαός αισθανό
μενος έαυτόν ασθενή προβαίνει εις πόλεμον.

'Η ιδέα τής ύπεροχής συνοδεύεται καί ύπό τής άλλης έκείνης ψυχικής έκδηλώ- 
σεως την όποιαν καλοΰμεν τάσιν προς έπιβολήν καί κυριαρχίαν. Εις πάντα άνθρω
πον υπάρχει έμφυτος ή τάσις προς έπιβολήν καί κυριαρχίαν έπί τών άλλων καί άπο- 
τελεΐ κίνητρον πολλών προσπαθειών καί πράξεων. Καί οί λαοί διέπονται ύπό τής 
αυτής τασεως καί ούκ ολίγοι πόλεμοι έχουσιν ώ>ς ψυχολογικήν άφετηρίαν τήν ψυ
χικήν ταύτην τάσιν.

Δέον ένταΰθα νά μνημονευθή καί έτέρα τις ιδιώτης τοϋ άνθρώπου, ήτις έχει 
σημασίαν διά τήν γένεσιν τοϋ πολέμου. 'Ό τι δηλαδή ό άνθρωπος έρχεται εις σύγ-

(1) Τοΰτο τάστο—οιεΐται καί ύ~ο τών δεδομένων της ψυχολογίας τής μάζης.
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κρουσιν προς τους όμοιους του, κατά πρώτον λόγον διά τά υλικά άγαθά, δεύτερον 
διά τά πνευματικά προσόντα καί τελευταίου διά τά ψυχικά. 'Ο άνθρο^πος παρου
σιάζει, ώς γνωστόν, ανοχήν τινά έναντι των συνανθρώπων του π.χ. ώς προς τάς θρη- 
σκευτικάς, πολιτικάς, καλλιτεχνικάς διαφοράς του. 'Η άνοχή όμως αυτή παύει ώς 
προς τά υλικά ζητήματα, οπότε εύχερώς έπακολουθεΐ σύγκρουσις διά τήν διασφά- 
λισιν των ιδίων συμφερόντων καί έν γένει άνάπτυξις έχθρικών συναισθημάτων π.χ. 
φθόνου διά τούς ύλικώς υπερέχοντας. Περιέργως ή πνευματική υπεροχή των άλλων 
εις μικρότερου βαθμόν προκαλεΐ τον φθόνον καί τήν διένεξιν. Τά ψυχικά δέ προτε
ρήματα π.χ. ή φιλάνθρωπος διάθεσις ή άλλη τις άρετή έπ’ ελάχιστου ή μάλλον ούδό- 
λο̂ ς άγουσιν εις άντίθεσιν των άνθρώπων προς άλλήλους.

Τά άνωτέρω ισχύουν καί διά τά Κράτη, διότι, ας σημειουθή ότι αί άφορμαί 
των διαπληκτισμών καί διενέξεων μεταξύ των άτόμων, περιέχουσιν έν μικρογρα
φία τάς άφορμάς των πολέμων μεταξύ των Κρατών. 'Ως τά. άτομα ούτω καί τά Κράτη 
συγκρούονται προς άλληλα, πρώτον διά τάς ύλικάς, έλάχιστα διά τάς πνευματικάς 
διαφοράς .των, ουδόλως διά τάς καθαρώς ψυχικάς.

"Οσα ανωτέρω έξετέθησαν περί τών ψυχικών φαινομένων τής προπαρασκευα
στικής περιόδου του πολέμου, άποτελοΰσιν τά στοιχεία τής ψυχικής καταστασεως 
τών ατόμων ώς γνωρίσματα αύτής καί ώς ψυχικαί προϋποθέσεις του πολέμου.

'Η δημιουργία τών ψυχικών τούτων προϋποθέσεων δεν τελείται αυτομάτους, 
ουδέ εΐκή καί ώς έτυχεν, αλλά τή ύποθάλψει έξωτερικών όρων καί παραγόντων, 
οίτινες μεταβάλλουσιν τήν ομαλήν ψυχικήν κατάστασιν τήν ύπάρχουσαν κατά τήν 
ειρηνην καί δημιουργούν τάς μνημονευθείσας ψυχικάς εκδηλώσεις.

Οί εξωτερικοί λόγοι οί δημιουργοΰντες ολίγον κατ’ ολίγον τήν ιδέαν καί έν 
γενει τήν προς τον πόλεμον ψυχικήν κατάστασιν είναι ποικίλοι π.χ. ό οικονομικός 
συναγωνισμός, ή ενεκεν βιοτικών λόγοιιν ανάγκη έπεκτάσεως, ή έπιζήτησις ή δια- 
τήρησις τής. ισχύος καί υπεροχής, ή άπόκτησις τής έλευθερίας κ.ο.κ.

Οί έξωτερικοί ούτοι λόγοι άναλυόμενοι δεν είναι κατ’ ούσίαν άμιγεΐς έξωτε- 
ρικοι, αλλά τινές τούτων έμπεριέχουσιν ήδη πρωταρχικώς τούς άνωτέρω μνημο- 
νευθέντας ψυχικούς συντελεστάς, ούτως ώστε πολλάκις δεν δύναται νά γίνη διάκρι- 
σις μεταξύ έσωτερικών (ψυχικών) καί έξωτερικών παραγόντων τού πολέμου.

Τά άνωτέρω έκτεθέντα περί τών ψυχικών φαινομένων τής προπαρασκευα
στικής περιόδου του πολέμου ίσχύουσι διά τε τον έπιτιθέμενον καί διά τον αμυνό
μενου. "Αλλως ό μέν έπιτιθέμενος δεν θά προέβαινε εις πόλεμον, ό δέ αμυνόμενος 
θά ύπέκυπτε άνευ πολέμου.υπεκυπτ

Ψ υ χ ο λ ο γ ί α  π ε ρ ι ό δ ο υ  έ κ τ ε λ έ σ ε ω ς  τ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ .
Η έρευνα τής ψυχικής καταστάσεως τών άτόμων κατά τήν περίοδον τής έκ- 

τελεσεως τού πολέμου φέρει εις φώς άλλου είδους ψυχικάς έκδηλώσεις, αί όποΐαι 
θεωρούνται ύπό πολλών ώς κύρια αίτια αύτοΰ.

Η ψυχολογία τών πολεμούντων άνθρώπων είναι ή αυτή, είτε πρόκειται περί 
επιτιθέμενου ή αμυνομένου λαού. Στοιχεία δέ καί γνωρίσματα αύτής είναι ώς γνω
στόν το φονεύειν καί τό καταστρέφειν.

Οι άνθρωποι άρχονται τής άλληλοκτονίας καί καταστροφής μέ τελικόν σκο- 
πο την εξοντωσιν καί έκμηδένισιν τού αντιπάλου. 'Η έπίδοσις εις τήν άλληλοκτο- 
νιαν  ̂και  ̂καταστροφήν, ή ίκανότης προς διάπραξιν φρικαλεοτήτων καί ή άντοχή εις 
αυτας είναι τοσούτου βαθμού, ώστε διαπορεΐ τις, πώς είναι δυνατόν αί μέχρι τοΰδε 
ήρεμοι και πράοι ά,νθρωποι να παρουσιάζωσι έξαίφνης τοιαύτας άγριας ίδχότητας, 
δοθεντος επι τουτοις ότι παραλλήλως προς τά άνωτέρω τά συναισθήματα συμπα- 
θοΐας και αγαπης έναντι τών άνθρώπων έξανεμίζονται, αί ήθικαί άρχαί καί έπιτα- 
γαι καταργοΰνται και πλήρης ψυχική άναισθησία έναντι παντός λαού, ηθικού καί
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ανθρωπίνου καταλαμβάνει τούς πολεμοϋντας. "Ας προστεθή εις ταύτα ή έλλειψις 
επιγνωσεως των διαπραττομένων κακών, (άντιθέτως υπάρχει συναίνεσις τής ήθικής 
συνειδήσεως), ίνα συμπληρωθή ή εΐκών του πολεμοΰντος άνθρώπου. Πάσαι αί έν 
λόγω εκδηλώσεις περιλαμβάνονται ύπό τον γενικόν δρον τοϋ σαδισμοΰ, δστις πλη
ροί την ψυχήν των άνθρώπων, ώς ατόμων καί ώς συνόλου. "Ας σημειωθή, δτι κατά 
τον πόλεμον ούδεμία ,διάκρισις υπάρχει ώς προς τάς ανωτέρω ψυχικάς εκδηλώσεις 
μεταξύ πεπολιτισμένων καί πρωτογόνων. Καί οί μέν καί οί δέ, συμπεριφέρονται 
κατά τον αυτόν τρόπον, διότι ή τοιαύτη συμπεριφορά είναι τό ουσιώδες γνώρισμα 
του πολέμου, δστις άλλωστε έν τή ούσία είναι, ώς κατωτέρω θά ’ίδωμεν, επαναγωγή 
εις πρωτόγονον κατάστασιν.

Κατά τον πόλεμον, τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως ύφίσταται μείωσιν ή 
έξαφάνισιν. Δ ι’ δ οί πολεμοϋντες εκτίθενται ά.νευ δισταγμού εις τον κίνδυνον τής 
ζωής των. 'Η ενεργός διατήρησις τού ενστίκτου τής αύτοσυντηρήσεούς θά άνεχαί- 
τιζε τούς πολεμοϋντας εις τήν έκτέλεσιν τού πολέμου.( 1) Κατά τον πόλεμον δηλαδήτά 
άτομα δρώσι παρά τάς: ένστικτους διαθέσεις των π.χ. φονεύονται παρά τό ένστι
κτον τής αύτοσυντηρήσεως.

7. Ψυχολογική άποψις τής γενέσεως τω ν κατά τον πόλεμον ψ υ χ ι
κών εκδηλώσεων τω ν άνθρώ πω ν.

Έξεταστέον νϋν διατί ό άνθρωπος παρουσιάζεται τοιοΰτος κατά τον πόλεμον 
καί άναπτύσσει τοιαύτας καταστρεπτικάς ιδιότητας.

Εύλογος είναι έν τώ προκειμένω ή σκέψις, δτι αί κατά τον πόλεμον ψυχικαί 
εκδηλώσεις άναβλύζουσιν έκ πηγής τίνος ύπαρχούσης έν τώ άνθρώπω, άλλως δεν 
θά είχεν ούτος τήν ικανότητα νά παρουσιάζη τάς έκδηλώσεις τού πολέμου. "Ινα έκ- 
δηλωθή τι πρέπει νά ένυπάρχη, άλλως δεν θά έξεδηλοϋτο έστα> καί ύπό τήν έπίδρα- 
σιν οίουδήποτε έξωτερικού γεγονότος.

’Επί τού έν λόγω θέματος ύπάρχουσι δύο άντιτιθέμεναι άπόψεις. Πρώτον ή 
ψυχολογική άποψις άφορμωμένη άπό τής έρεύνης τού ψυχικού κόσμου τού άνθρώ
που, πρωτογόνου καί πεπολιτισμένου, καί δεύτερον ή κοινωνιολογική ή μελετώσα 
κυρίως τούς κοινωνικούς ορούς. Έκάστη τούτων κρίνει διαφοροτρόπως τήν γένε- 
σιν των κατά τον πόλεμον ψυχικών έκδήλώσεων τών άνθρώπων καί έν γένει τό δλον 
φαινόμενον τού πολέμου.

Κατά τήν ψυχολογικήν καθόλου άποψιν ό άνθρωπος είναι φύσει άγριον δν, 
εχον έν έαυτώ ώς έμφύτους ιδιότητας τήν σκληρότητα, τό μίσος, τήν ένστικτον τά- 
σιν τής έπιθετικότητος καί καταστροφής, ό δέ πόλεμος είναι έξωτερίκευσις τών ψυ
χικών τούτων ιδιοτήτων καί τού κακού ήθους του.

Κατά τήν κοινωνιολογικήν δοξασίαν ό άνθρωπος είναι φύσει άγαθός καί ειρη
νικός, ή σκληρότης δέ, αί βιαιοπραγίαι καί οί πόλεμο.ι είναι συνέπειαι τών κοινωνι
κών όρων διαβιώσεεος αύτοΰ, ίδιους τών οικονομικών καί γενικώτερον τού πολιτι
σμού.

Άναφορικώς προς δσα ή ψυχολογική άποψις εκπροσωπεί, γνωρίζομεν, δτι 
6 άνθρωπος μεταξύ τών ποικίλων ένστικτων κέκτηται τό ένστικτον τής αύτοσυν
τηρήσεως καί τό τής κοινωνικότητος. Τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως χρησι-

(1) Ή  έξάλειψις της ιδέας τοϋ ίδιου θανάτου εις τον πολεμοϋντα έχει, ώς φαίνεται, 
ώς πηγήν τό αίσθημα περί τοϋ μή θανάτου τοϋ έγώ, δπερ υπάρχει εις τό ασυνείδητον παν
τός άνθρώπου. Κυρίως ό πρωτόγονος άνθρωπος δεν έχει πλήρη καί σαφή ιδέαν τοϋ θανάτου 
τοϋ έαυτοΰ του. Εις τον πολιτισμένου είναι αυτή ώσαύτως ούχί ενεργός. Έξουδετεροϋται δέ 
τελείως εις τον πολεμοϋντα, δστις δεν λαμβάνει καθόλου ύπ ’ δψιν τον θάνατον, ώσεί νά μην 
υπήρχε δι’ αύτόν. Ό  Ευριπίδης λέγει: «όταν γάρ έλθη εις ψήφον λεώ, ούδείς έθ’ αύτοΰ θάνα
τον έκλογίζεται, τό δυσχερές δέ τουτ’ εις άλλον εκτρέπει». Ίκέτιδες 481.
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μεύει εις τήν διατήρησήν του άτόμου. Τδ τής κοινωνικότητος δημιουργεί τήν έν κοι- 
νωνίαις συμβίωσιν των ανθρώπων.

Γίνεται δέ δεκτόν, δτι τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως ένέχει άποκλειστι- 
κώς έγωϊστικά στοιχεία, τά όποια συνοδεύονται υπό έπιθετικής τάσεως εναντίον 
του περιβάλλοντος, έμψύχου καί άψυχου. Διά τής έπιθετικής κατά τοϋ περιβάλλον
τος δράσεως, έπιτυχάνεται ή κατάκτησις τούτου καί ή προσπόρισις έξ αύτοϋ των 
διά τήν διατήρησιν τοϋ άτόμου άναγκαίων. 'Η επιθετική τάσις διεξάγεται μετά σκλη- 
ρότητος καί καταστρεπτικότητος' στρεφομένη δέ κατά τοϋ περιβάλλοντος άπολή- 
γει μοιραίως εις βάρος αύτοϋ, διότι έκ τούτου θά ληφθή καί θά άφαιρεθή 6,τι άναγ- 
καιοΐ εις τον άνθρωπον.

Έ φ ’ όσον δέ τό περιβάλλον τοϋ άνθρώπου άποτελοΰν οί άλλοι άνθρωποι, ή 
επιθετική τάσις έκάστου άνθρώπου άπολήγει εις βάρος των άλλων. Τοϋτο όντως 
συμβαίνει έν τή ζωή καθόλου καί τή κοινωνική ζωή. Επομένως ή έπιθετική τάσις 
είναι ταυτοχρόνως καταστρεπτική διά τό περιβάλλον.

Άντιθέτως έκ τοϋ ένστικτου τής κοινωνικότητος, δι’ ού συνδέονται τά άτομα 
εις κοινωνίας, έκπορεύονται αί πολλαπλαΐ έκδηλώσεις τής κοινωνικότητας, τουτέ- 
στιν τής φιλαλληλίας, τής αυτοθυσίας χάριν των άλλων κ.ο.κ. (*)

Τά δύο άνωτέρω ένστικτα άντιτίθενται προς άλληλα. Κατάλληλον κράμα έξ, 
άμφοτέρων αποδίδει τον ομαλόν άνθρωπον, όστις είναι έπωφελής εις εαυτόν" χωρίς 
νά είναι έπιβλαβής εις τήν κοινωνίαν. 'Ο 
κιμον σύμπτωσιν πραγμάτων.

έτεροβαρής τονισμός δέν άποτελεΐ εύδό-

Ένταΰθα διαφέρουν αί έπιθετικαί καί καταστρεπτικαί τάσεις τοϋ άνθρώπου,, 
αίτινες στρεφόμεναι, ώς έλέχθη, έναντίον τοϋ περιβάλλοντος έμψύχου καί άψύχου, 
συνεπάγονται ποικίλας καταστοοφάς.

Αί έν λόγω τάσεις έμφυτοι ούσαι κατά τήν ψυχολογικήν άποψιν, έκληρονομή- 
θησαν εις τον σημερινόν πεπολιτισμένον άνθρωπον παρά των πρωτογόνιον προγό.- 
νων του. Ό  πρωτόγονος άνθρωπος ήτο άγριος, επιθετικός καί καταστρεπτικός. 
Λόγω τής ζωής τήν οποίαν ήτο υποχρεωμένος νά διάγη έν μέσω τής άγριας φύσεως, 
είχε συνεχή άπασχόλησιν τό φονεύειν ού μόνον τά διάφορα άγρια ζώα, άλλά καί. 
τούς ομοφύλους του, ϊνα προφυλάσσηται άπό των έξ αύτών κινδύνων.

Γνωρίζομεν έκ τής μελέτης των έθίμων των σημερινών πρωτογόνων καί συνά- 
γομεν καί διά τον πάλαι πρωτόγονον, ότι άπετέλει διά τούς ομοφύλους του λίαν έπι- 
κίνδυνον όν ώς καί ό σημερινός πρωτόγονος. Γενικώς είπεΐν, ένώ πάντα τά λοιπά ζώα 
έχουν ένστικτον άπώθησιν νά έπιτίθενται καί νά φονεύουσι τά όμοια αύτών, ό άν
θρωπος ού μόνον στερείται τής άπωθήσεως ταύτης, άλλά έχει ροπάς κατευθυνομέ- 
νας κατ’ έξοχήν έναντίον τών ομοφύλων του.

Ό  σημερινός πολιτισμένος άνθρωπος προαχθείς έκ πρωτογόνου καταστά- 
σεως διετήρησεν έκ κληρονομιάς εις τό άσυνείδητόν του πολλάς πρωτογόνους ρο- 
πας, εν αίς καί τάς έπιθετικάς καί τάς καταστρεπτικάς. Είναι δέ κυρίως, ώς διδά
σκει η αναλυτική ψυχολογία, τό ομαδικόν (άθροιστικόν) άσυνείδητόν, τό όποιον 
εμπεριεχει τά καταστρεπτικά στοιχεία, τά όποια ώς ένστικτοι πρωτόγονοι δυνά
μεις έκδηλοΰνται κατά τον πόλεμον.

Αί έν λόγω πρωτόγονοι δυνάμεις τείνουσι πάντοτε προς έξωτερίκευσιν καί 
όδηγοϋσιν εις τάς καταστρεπτικάς πράξεις τών άτόμων καί τών λαών. To homo 
hominis lupus est έπικυρούμενον ύπό τών γεγονότων τής καθ’ ημέραν ζωής 
διά τό άτομον καί ύπό τής ιστορίας διά τά Κράτη, άποτελεΐ έπιγραμματικόν χαρα
κτηρισμόν, ότι ό άνθρωπος δέν είναι δν πρά.ον καί καλοήθες, άλλά άγριον, "επιθετι-

(1) ’Άρα ό άνθρωπος ενέχει καλάς καί κακάς ιδιότητας, οΐ όποια! υπάρχουν αύτοφυώς.
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κόν καί καταστρεπτικόν. Οί άνθρωποι θεωρούν ώς εχθρούς καί φοβούνται τούς ό
μοιους των καί την κακίαν τουν, έξ ής πλεΐστα κακά προκύπτουσιν Si’ άλλήλους. 
Δ ι’ ό ή δυσπιστία έναντι άλλήλων, ή προφύλαξις, ό έξοπλισμός (*).

Τήν φύσει ταύτην εχθρότητα των άνθρώπων προς άλλήλους διέγνωσαν άπό 
μακροΰ οί μελετηταί τής ά.νθρωπίνης ψυχής δεχθέντες, δτι οί άνθρωποι είναι εχθροί 
ά.λλήλων. Προς κατάπαυσιν τής έχθρότητος καί των έξ αύτής συνεπειών προήλθον 
εις κοινήν συμφωνίαν τής καταπαύσεως τής έχθρότητος καί υποταγής εις τήν θέ- 
λησιν τού συνόλου. Ούτω έδημιουργήθη ή κοινωνία καί τό Κράτος (θεωρία τής συν
θήκης)·

Ό  Πλά,των λέγει «ήν γάρ καλοΰσιν οί πλεϊστοι των άνθρώπων Ειρήνην τοΰτ’ 
» είναι μόνον όνομα, τω δέ έργω πάσαις προς πάσαις τάς πόλεις άεί πόλεμον άκή- 
«ρυκτον κατά φύσιν είναι. Νυν δή ύφ’ ήμών όρθώς έρρήθη το πολεμίοις είναι πάν- 
» τας πάσι δημοσία τε καί ιδία έκάστους αύτούς σφίσιν αύτοΐς». Νόμοι 626Α. Δη
λαδή αί πόλεις κατά φύσιν εύρίσκονται εις άκήρυκτον πόλεμον. ’Επίσης τά άτομα 
και ιδία καί δημοσία πολεμούν άλληλα. Ό  Hobbes γράφει, ότι οί άνθρωποι λόγω 
τού εγωισμού (τής φιλαυτίας, τού ενστίκτου τής αύτοσυντηρήσεως), φύσει πολε
μούν άλλήλους. Bellum omnium contra omnes. De cive I, 12 Leviathan I, 13. 
'Η δέ πολιτεία αποτελεί συνθήκην μεταξύ των άτόμων προς αυτοπροστασίαν καί 
κατάπαυσιν τής έχθρότητος.

Ό  Spinoza δέχεται τά αύτά. Ό  Rousseau έν τω κοινωνικώ Συμβολαίω 
λέγει, ότι ή άρχέγονος κατάστασις είναι ή έχθρότης των άνθρώπων.

Ό  Σενέκας διετύπωσε τό homo hominis lupus, προσθέτει δέ «έκ τού 
άνθρώπου διά τον άνθρωπον υπάρχει απειλή καθημερινού κινδύνου... άπατάσαι, 
έάν έχης εμπιστοσύνην εις τά πρόσωπα, τά όποια συναντάς. ’Έχουν τήν μορφήν 
άνθρώπων, άλλά τήν ψυχήν άγριων θηρίων. Μόνον εις τον άνθρωπον έμποιεί εύχα- 
ρίστησιν νά καταστρέφη τον άνθρωπον».

Αί έπιθετικαί καί καταστρεπτικαί τάσεις, λίαν έκσεσημασμέναι εις τούς πρω
τογόνους, ύπέστησαν δέσμευσιν καί προσέλαβον ήπιωτέραν μορφήν εις τον πεπολι- 
τισμένον άνθρωπον. Εις τον πεπολιτισμένον άνθρωπον ή «έπίθεσις» κατά τού περι
βάλλοντος έκδηλοΰται ύπό ομαλούς όρους διά τής συμφώνως προς τούς κειμένους 
κοινωνικούς καί ήθικούς νόμους προσπορίσεως των υλικών μέσων, έπί τή βάσει τής 
έογασίας καί τού έπαγγέλματος. 'Ο πολιτισμός όμως δέν έπέτυχεν είσέτι τήν έξα- 
φάνισιν ή πλήρη καταστολήν τών έπιθετικών καταστρεπτικών τάσεων τών άνθρώ
πων. Δι’ δ αί συχναί επιβλαβείς επιδράσεις τού ένός άνθρώπου έπί τον άλλον έν τή 
καθ’ ήμέραν ζωή ύπό μορφήν αδικίας, καταπατήσεως συμφερόντων, εγκληματικών 
πράξεων καί αί λίαν καταστρετικαί κατά τον πόλεμον.

Ή  σημαντικωτέρα καταστρεπτική έκδήλωσις τού άνθρώπου είναι ή άνθρω- 
ποκτονία. Αυτή ύπάρχουσα εις άπάσας τάς κοινωνίας δέν έχει άκόμη έξαλειφθή 
παρά πάσας τάς προσπάθειας. Πάντοτε θά εύρεθώσιν άτομα διαπράττοντα άνθρω- 
ποκτονίας καί καταδεικνύοντα ουτου, ότι τό φονεύειν είναι ίδιον τού άνθρώπου.

Έκ τής μελέτης τών ήθών καί έθίμων τών λαών, πρωτογόνων καί μή, γνω- 
ρίζομεν, ότι ή ανθρωποκτονία παριστά ποικίλης σημασίας έκδήλωσιν.

Οί εντελώς πρωτόγονοι θεωροΰσιν ώς άρετήν τού άνδρός νά έχη φονεύσει κατ’ 
έπανάληψιν. Οί άγριοι λαοί δύνανται νά φονεύωσιν έλευθέρως πάντα μή άνήκοντα 
εις τήν ψυχήν των. Οί Μωαμεθανοί έφόνευον άνευ τύψεως συνειδήσεως τούς Γκιαούρ. 
Εις τήν άρχαίαν Ελληνικήν έποχήν ή ζωή τού «βαρβάρου» ούδεμίαν είχεν άξίαν κ.ο.κ.

(1) Χαρακτηριστικόν καί τών πεπολιτισμένων άνθρώπων είναι, οτι κατά τήν συνάντη- 
σιν δύο αγνώστων εις ερημικόν μέρος αύτομάτως καί αύθωρεί δημιουργεΐται παρ’ έκάστω· 
τό συναίσθημα άνασφαλείας και φόβου, προς τούτοις δετό ερώτημα: «πόσον κίνδυνον διατρέχω».
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Εις τάς σημερινάς πεπολιτισμένας κοινωνίας τδ φονεύειν έ'χει προσλάβει ποι
κίλας ιδιαιτέρας μορφάς. Τδ Κράτος δέ ώς γνωστδν έχει μονοπωλήσει τδ φονεύειν 
διά τοϋ δημίου. Καθ’ ά έκ τής ψυχολογίας του άσυνειδήτου γνωρίζομεν, τήν διά- 
θεσιν προς τδ φονεύειν έκπληροΰσιν πολλοί άνθρωποι, εί'τε απ’ εύθείας π.χ. ώς έγκλη- 
ματίαι φονεϊς, είτε εμμέσως δι’ άντισταθμίσματος τινδς π.χ. διά τοϋ επαγγέλματος 
τοϋ σφαγέως, τοϋ κρεοπώλου, τοϋ κυνηγοΰ. Πολλοί ίκανοποιοϋσι τάς ένστικτους 
ταύτας τάσεις διά τής τυραννίας ζώων ή άνθρώπων. «Τδ νά βλέπη τις τάς βασάνους 
» τοϋ άλλου ευχαριστεί, νά προκαλή βασάνους εύχαριστεΐ περισσότερον» λέγει 6 
Nietsche. Τοϋτο ισχύει διά πολλούς των άνθρώπων. Τδ ενδιαφέρον δέ τών άν
θρώπων διά τάς πράξεις των εγκληματιών είναι, δύναταί τις εΐπεΐν, γενικόν. Δι’ ό 
ή μετά μεγάλης εύχαριστήσεως άνάγνωσις αστυνομικών μυθιστορημάτων καί ή 
θέα έγκληματικών φίλμ, θανατικών εκτελέσεων (απαγχονισμού κ .τ .τ .).

'Η διάθεσις καί τάσις τών άνθρώπων πρός τδ φονεύειν προκύπτει έμφανώς 
εκ τής συμπεριφοράς αύτών καί τής έπιδόσεως εις αύτό κατά τδν πόλεμον. Αί κατά 
τδν πόλεμον πράξεις τών άνθρώπων επιτρέπουν νά ΐσχυρισθή τις, ότι δ άνθρωπος 
βάσει ψυχικής ΐδιότητος επιδίδεται εις ταύτας. Επίσης δύναταί τις νά όμιλή περί 
εύχαριστήσεως καί ίκανοποιήσεως τών άνθρώπων έκ τών διαπραττομένων φόνων. 
Κάτι ικανοποιείται έν τώ άνθρώπω έκ τών φρικτών γεγονότων τοϋ πολέμου.

'Η τάσις πρός καταστροφάς τών άψύχων είναι ψυχική έκδήλωσις, ούχί όλι- 
γώτερον άξια λόγου τής άνθρωποκτονίας ( ') .

Εις τδν πόλεμον κατ’, έξοχήν άναφαίνονται καί άναπτύσσονται αί καταστρε- 
δτικαί ιδιότητες του άνθρώπου, πραγματοποιούμενα’, μετά πάσης σκληρότητος καί 
άναλγησίας. ’Αποτελεί, ώς γνωστόν, ιδιαιτέραν έκδήλωσιν τής μάζης τοϋ στρατού 
ή τάσις πρδς καταστροφάς, έμπρησμούς καί λεηλασίας, ήτις παρά πάσαν άντίθετον 
προσπάθειαν ού μόνον δεν καταστέλλεται, άλλά καί κατάστελλομένη προκαλεΐ δυ
σαρέσκειαν καί δυσφορίαν εις τούς στρατιώτας, διότι, ώς φαίνεται, πρόκειται περί 
βασικής ψυχικής ΐδιότητος του άνθρώπου, ίδιους δέ τής μάζης ( 2).

Εις παλαιοτέρας έποχάς οί άρχηγοί τών στρατών κατανοοΰντες την σημασίαν 
τής τασεως ταύτης πρδς καταστροφάς καί λεηλασίας ύπέσχοντο καί άφηνον έλευ- 
θερίαν δράσεως εις τούς στρατιώτας, ίνα οΰτω ικανοποιούν αυτούς ( 8).

Άμφότεραι αί περί ών ό λόγος έκδηλώσεις τοϋ φονεύειν καί καταστρέφειν 
άπορρέουσιν έκ τής ένστικτου τάσεως πρδς έπιθετικότητα καί καταστροφήν, καί 
έκ του μίσους καί τής σκληρότητος, άτινα έχει ώς ψυχικάς ιδιότητας ό άνθρωπος. 
Ταΰτα καθιστώσιν αύτδν έπιβλαβή καί παθογόνον διά τούς όμοιους του ( 1). Ή  εύχερής 
δέ άνάκυψις τών άνωτέρω ιδιοτήτων καταδεικνύει πόσον λεπτός είναι ό πολιτισμός 
του καί πόσον εύκολος ή κατάργησις αΰτοΰ, ώστε άμέσως νά άναδύωνται αί πρωτό-

(1) ’Ήδη τά μικρά παιδία άρέσκονται εις παντοειδείς καταστροφάς. Οί δέ ενήλικες 
κυρίως κατά τδν θυμόν καί τήν μέθην παρουσιάζουν έκδηλον τήν διάθεσιν πρδς καταστροφάς. 
Οί ψυχοπαθείς καί έξ αύτών ιδιαιτέρως οί μανιακοί έχουσιν άνεπτυγμένην τήν έκδήλωσιν τοϋ 
καταστρέφειν. Πολλά ζώα παρουσιάζουσι τάσιν πρδς καταστροφήν π. χ. κατά τήν περίοδον 
τοϋ οργασμού.

(2) Ώ ς έκ τη ς μελέτης τής ψυχολογίας της μάζης γνωρίζομεν, ή ψυχική συπεριφορά 
τοϋ μεμονωμένου άτόμου είναι διάφορος έκείνης, τήν οποίαν παρουσιάζει, δταν καταστή μάζα. 
—Τδ άτομον έν τή μάζη υποβιβάζεται ήθικώς καί διανοητικώς. Έν τη μάζη αναδύεται εύκο- 
λώτερον καί έκδηλοϋται έντονώτερον ό δυναμισμδς τοϋ όμαδικοΰ υποσυνειδήτου καί αί κατα- 
στρεπτικαί τάσεις αύτοΰ.—Αί ένστικτοι πρωτόγονοι δυνάμεις κινούν τήν μάζαν.—Διά τοϋτο 
είναι κακόν ή μαζοποίησις τών άνθρώπων ύπδ οίανδήποτε έννοιαν. Ό  άνθρωπος πρέπει νά 
άποφεύγ-η νά γίγνηται μαζα, έστω καί αν πρόκειται περί μάζης σαλονιού.

(3) Άλλά καί συμπεριφορά τών σημερινών στρατών εις έχθρικήν χώραν δεν διαφέρει 
τής τών παλαιών.

(4) Τά περί πολέμου ίσχύουσι καί διά τάς κοινωνικάς έπαναστάσεις.
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γονοι ιδιότητες του, βάσει των οποίων θεωρεί τούς λοιπούς ανθρώπους ώς εχθρούς 
καί άρέσκεται νά φονεύη αυτούς ώς ό πρωτόγονος έπραττε καί πράττει τούτο. Ούτω 
οι πεπολιτισμενοι παρουσιάζονται κα!τά τον πόλεμον εν σχέσει προς τάς όρδάς των 
φονεων προγόνων των ώς καλλίτερον ώργανωμέναι συμμορίαι φονέων.

Η εξαιρετική βλαβερότης των ανθρώπων $ι’ άλλήλους ώδήγησεν αύτούς εις 
την έπινόησιν πληθύος απαγορευτικών διατάξεων, ίνα χαλιναγωγούν έαυτούς καί 
περιορίζουν τά πάθη των.

Τούτων παλαιοτάτη καί βασικο^τέρα είναι ή έντολή «ού φονεύσεις». 'Η άπα- 
γορευσις αυτή προϋποθέτει καί σημαίνει, ότι ύπηρξέ ποτέ έντονος ή διάθεσις καί 
τασις τού ανθρώπου προς το φονεύειν τούς ομοφύλους του.Την έν λόγω τάσιν κατε- 
δίκασε καί άπηγόρευσεν ή ήθική συνείδησις, χωρίς νά κατορθώση μέχρι τούδε νά 
έςουδετερώση ταύτην πλήρως, ώστε ή απαγορευτική διάταξις δέον νά διατηρήται 
άκόμη καί σήμερον έν ΐσχύϊ.

Καί ή έτέρα παραίνεσις, όπως ό άνθρωπος αγαπά τον πλησίον του, καταδει
κνύει την άνάγκην τής διαρκούς ύπομνήσεως ταύτης, διότι ό άνθρωπος είναι λίαν 
επιλήσμων αύτής. ’Έναντι τής άγάπης ίσχυρότερον καί έπικρατέστερον είναι το 
μίσος καί ή έχθρότης, άτινα θεωρούν τινές ώς πρωταρχικήν ιδιότητα τής ανθρώπι
νης ψυχής. «Είμεθα αδελφοί, αλλά μισούμενοι αδελφοί» λέγει ό Stekel.

Βασει πάντων των ανωτέρω οί άπο ψυχολογικής πλευράς θεωροϋντες τά πράγ
ματα, έκλαμβάνουσιν ώς αποκλειστικήν αφετηρίαν τού πολέμου τά ένστικτα τής 
έπιθετικότητος καί καταστροφής, υποκινούμενα ύπο τού μίσους καί τής σκληρό- 
τητος. Των ένστικτων τούτων τάσεων ή ένέργεια διακειμένη συνήθως εκλύεται κατά 
καιρούς και προκαλεί τους πολέμους, οΐτινες αποτελούν ουτω έκδήλωσιν άπωθη- 
μενης έπιθετικότητος. Εις τον πόλεμον δηλαδή άντικειμενοποιεΐται καί ικανοποιεί
ται το ομαδικόν ένστικτον έπιθετικότητος καί καταστροφής των λαών.

Ούτως έχουσι τά των αιτίων των πολέμων κατά τούς άπο ψυχολογικής πλευ
ράς κρίνοντας τά πράγματα.

8. Κοινωνιολογική άποψις τής γενέσεως τω ν κατά τον πόλεμον 
ψυχ ικώ ν εκδηλώσεων τω ν ανθρώπων.

Έ ξ ετέρου, οί έξετάζοντες το ζήτημα τού πολέμου άπο τής κοινωνιολογικής 
πλευράς δέχονται τάς έπιδράσεις καί τούς παράγοντας τού κοινωνικού περιβάλλον
τος ώς άμεσον αιτίαν τού πολέμου.

Κατά τήν κοινωνιολογικήν άποψιν το είδος τών έπιδράσεων τού κοινωνικού 
περιβάλλοντος είναι έκεΐνο, τό όποιον διαμορφώνει είς καλάς ή κακάς ιδιότητας καί 
εκδηλώσεις κοινωνικής δράσεως τήν δυναμικότητα καί τάς ποικίλας ψυχικάς προ
διαθέσεις δι’ ών είναι προικισμένος ό άνθρωπος.

Είναι έν τώ προκειμένω βέβαιον, ότι αί ψυχικαί έκδηλώσεις τού άνθρώπου 
είναι δημιούργημα συνεργασίας τού έξωτερικοΰ (αντικειμενικού) παράγοντος τού 
περιβάλλοντος καί τού υποκειμενικού παράγοντος (ψυχικής προδιαθέσεως, έγκε- 
φαλου). Τού γενικού τούτου κανόνος δεν αποτελεί έξαίρεσιν τό ψυχοκοινωνικόν 
φαινομενον τού πολέμου, διά τήν έξήγησιν καί κατανόησιν τού οποίου άπαραιτήτως 
δέον νά ληφθοΰν ύπ’ όψιν οΐ κοινωνικοί όροι καί έπιδράσεις.

(Συνεχίζεται)
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ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ψ Ε Υ Δ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Ι
Ή  περίπτωσις τοϋ ίατροϋ Λεβίδη πού εξελαβε τήν δήθεν έμφά- 
ν ισ ιν  νεκρού ώς τηλεπάθειαν. — 'Η τηλεπάθεια τού δημοσιο

γράφου Δ. Δεβάρη. — ’Ά λλα ι περίεργοι περιπτώσεις.
Τοϋ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

------------------------------------- Προέδρου της Ελληνικής Έ - ________________________
ταιρείας Ψυχικών Ερευνών

'Ο ιατρός Μιχ. Λεβίδης αποκοιμηθείς κατά τήν 1.30' πρωινήν ώραν μιας 
νυκτός τοϋ Μαΐου 1928, έξύπνησε μετά μίαν περίπου ώραν. Εΐδε τότε νά περνά έμ- 
προς απο το κρεβάτι του ένα κοριτσάκι 3—4 έτών μέ νυχτικό, τό όποιον δμως έφαί- 
νετο μόνον έως τή μέση.

Τό όραμα ήτο τόσον ζωηρόν, ώστε ό ιατρός τό ήρώτησε.
—Τί θέλεις εδώ, μικράκι μου;...
—Τοόρα έπέθανα... είπε εκείνο μέ τήν αφέλειαν τής ηλικίας. Είμαι από τό 

πλαγινό σπίτι...
Καί μέ τά λόγια αύτά έχάθη.
’Αμέσως δμως έφάνη εις τήν θέσιν της ένας μαυροφορεμένος Ιούς 25 έτών, ό- 

όποιος τοϋ είπε:
—Καί έγώ έπέθανα τώρα, αλλά δέν μέ ξέρετε ! Καί έχάθη καί αυτός.
'Ο ιατρός, έκπληκτος άπό τά όράμ.ατα άναψε τό φώς, τό όποιον καί άφησ& 

επίτηδες αναμμένο έως τό πρωί ώς πειστήριον δτι δέν ώνειρεύετο. Συγχρόνως έκύτ- 
ταξε τήν ώραν εις τό ώρολόγι του. Ή το 1.45' μετά μεσονύκτιον. Επειδή όμως αύτό 
πήγαινε λιγάκι πίσω θά ήτο 2 παρά πέντε ή έπτά λεπτά.

"Οταν ό, Λεβίδης έξύπνησε τό πρωί, διηγήθη τό όραμα εις τήν σύζυγόν του- 
κατά τό πρόγευμα. ’Έξαφνα καθώς έπρόβαλεν άπό τό παράθυρον εΐδε ένα πένθιμον 
παραπέτασμα εις τή διπλανή πόρτα.

Έπληροφορήθησαν τότε δτι άπέθανεν τό μονομανές άρρωστο κοριτσάκι τοϋ 
γείτονός του Γρηγορίου Κοριαλοΰ, τό όποιον ούδέποτε ειχεν ΐδή ό ιατρός.

Τό συμπλήρωμα τοϋ ζωηροΰ τούτου έπεισοδίου τό άνέφερεν εις τήν «Ε τα ι
ρείαν Ψυχικών Έρευνώιν» καί δή εις έμέ αύτοπροσώπως ό συγγενής τής μικρά,ς θα- 
νούσης Σπυρ. Φερεντΐνος, πλοίαρχος.

'Ο Φερεντΐνος πρώτον έπιστοποίησε δτι ό θάνατος συνέβη άκριβώς εις τάς 
2 παρά 10' τής πρωίας, διότι είχε κυττάξει τήν ώραν είς τό ώρολόγι του.

Περισσότερον ένδιαφέρον δμως είναι δτι καθ’ ήν στιγμήν έφθανεν ή κηδεία 
εις τό νεκροταφεΐον, προσείλκυσαν τήν προσοχήν του οί όδυρμοί ενός γέροντος, δστις 
παρηκολούθει ένα άλλο φέρετρον προηγηθέν.

Ήρώτησε τότε ποιος ήτο ό νεκρός καί τοϋ άπήντησαν δ τ ι  ή τ ο  έ ν α ς  
ν έ ο ς  25 έ τ ώ ν ,  καί δτι ό θρηνών ήτο ό πατήρ του.

Τό ανωτέρω περιστατικόν τοϋ Λεβίδη άνεκοινώθη παρ’ έμοΰ κατά τήν συνε- 
δρίασιν τής «Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών» τής 4 Απριλίου 1928 είς τήν αίθουσαν 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, δπου ήτο παρών καί ό Φερεντΐνος μεταξύ τών άκρο- 
ατών.

Τότε κατάπληκτος ήλθε τήν επομένη είς τά γραφεία διά νά ζητήση περισσο- 
τερας πληροφορίας καί νά μοΰ άνακοινώση καί αύτός τάς παρατηρήσεις του.

Έ κ τής πρώτης δψεως, διά τούς μή ειδικούς είς τά Ψυχικά φαινόμενα, τό__έπει- 
σοδιον αυτό προξενεί τήν έντύπωσιν δτι όντως είχαν έλθει τά πνεύματα τών νεκρών 
νά αναγγείλουν είς τον Λεβίδην τον θάνατόν των.

Πράγματι δέ ή έξήγησις αύτή φαίνεται ή πιθανωτέρα. Ά τυχώς δμως δέν
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είναι καί ή. πραγματικώτερη. Δέν ωφελεί εις τίποτε νά αύταπατώμεθα, δσον καί άν 
είναι ή αυταπάτη αύτή έλκυστική καί ωραία. Διότι ποιος δέν 0ά ήθελε πράγματι 
νά ήμπορή νά έπικοινωνή μέ τούς αγαπημένους εκείνους νεκρούς του, πού τον έκα
μαν νά πόνεση τόσον πολύ την άπώλειάν το,ιν !

Λοιπόν, ή πραγματική έξήγησις είναι δτι πρόκειται περί άπλής Τηλεπάθειας, 
όφειλομένης εις την ειδικήν κατάστασιν τού Λεβίδη. Διά νά εχη ούτος τήν διπλήν 
αυτήν ψευδαίσθησιν καί νά όμιλή μέ οράματα θά εύρίσκετο μεταξύ ύπνου καί έγρη- 
γόρσεως οπότε τά Ψυχικά φαινόμενα είναι έντονώτατα.
Εις τήν κατάστασιν λοιπόν αυτήν έγινε εύαισθητότατος τηλεπαθικός δέκτης καί 
έδέχθη σαν ραδιοφωνικόν έτεροδύναμον δυο ψυχικά κύματα άπό δυο διαφόρους διευ
θύνσεις, άπό τά μέρη δηλαδή δπου συνέβησαν οί δυο θάνατοι: τής μικρούλας καί του 
εΐκοσιπενταετοΰς νέου.

'Η Τηλεπάθεια αύτή δέν φαίνεται νά έγινε κατ’ ευθείαν άπό τούς ίδιους τούς 
άποθανόντας, άλλά άπό άτομα παρευρισκόμενα έκεΐ κατά τήν στιγμήν του θανάτου, 
καί τά όποια επέτυχαν νά επικοινωνήσουν μέ τον Λεβίδην. 'Όσον άφορα δέ τό ό
ραμα, ό εγκέφαλος του; ιατρού έρεθισθείς άπό τήν έντύπωση έσυμβόλισε τό δραμα 
μέ ψευδαίσθησιν οπτικήν τής μορφής των άποθανόντων.

'Η άπιθανότης’ τής παρουσίας των πνευμάτων των ίδίουν νεκρών, καταφαί
νεται άκόμα καί άπό τήν λογικήν σκέψιν. Τά άτομα αύτά θά είχαν βέβαια άλλους 
προσφιλέστερους, π.χ. τούς οικείους το:>ν, πού θά έθρηνοΰσαν άπαρηγόρητοι κατά 
τάς στιγμάς έκείνας, διά νά μείνουν πλησίον των καί δέν θά έπήγαιναν νά άνακα- 
λύψουν έναν άγνωστον καί συνεπώς άδιάφορον διά νά τού διηγηθοϋν δτι άπέθαναν

** *
'Ο δημοσιογράφος καί λογοτέχνης Διονύσιος Δεβάρης, άρχισυντάκτης τής 

έκδιδομένης τήν εποχήν εκείνην (1928) εφημερίδας «Φωνή τού Λαού», είδε εις τον 
ύπνον του κατά τό 1928 μεγάλην κίνησιν, ταραχήν καί ιερείς εις τό σπίτι τού έν 
Λευκάδι φίλου του Πέτρου Φίλιππα, πρώην βουλευτοΰ. Διηγήθη δέ τό όνειρόν του 
εις τον τότε διορθωτήν τής έφημερίδος «Βραδυνή» ’Άγγελον Φίλιππα, άδελφόν τού 
προηγουμένου.

Λοιπόν μετ’ όλίγας ήμέρας ό δεύτερος έλαβεν επιστολήν έκ Λευκάδος, άπό 
τήν οποίαν έπληροφορείτο δτι είχεν άποθάνει ό άνεψιός του Μιχαήλ.

*
Κατά τό 1924 ή Αικατερίνη Πραντούνα διήρχετο κατά τήν 11.30' π. μ. 

άπό τήν οδόν Άλκιβιάδου, δπου κατώκει ή Εύθαλία Καμάρα καί τής έφάνη δτι είδε 
πένθος εις τον εξώστην.

Μόλις έπέστρεψε εις τό σπίτι της, διηγήθη τήν έντύπωσιν εις τήν μητέρα της 
Ελένην ’Αναργύρου, εις τήν άδελφήν της Ευγενίαν ’Αναργύρου καί τον σύζυγόν 
της. Τήν έπομένην περί τήν μεσημβρίαν έπληροφοροϋντο άπό τον άδελφόν της, 
ό όποιος δέν έγνώριζε τίποτε περί τών συμβάντων, τον θάνατον τής Εύθαλίας Κα
μάρα έκ συγκοπής, άκριβώς τήν ίδιαν ώραν τού οράματος.

Εις τήν περίπτωσιν αυτήν πρόκειται περί Τηλεπάθειας συμβολικής μορφής, 
άνάλογον μέ δσας έπανειλημμένως περιεγράψαμεν. 'Η φαντασία έσυμβόλισε τον 
θάνατον μέ τό καθιερωμένου μαΰρον πένθος τού έξώστου.

'Η ίδια κατά τήν αυτήν έποχήν είχεν ίδή εις τό ονειρόν της, δτι ό τότε δεκα- 
τετραετής υιός της Μιλτιάδης έκοψε τον δείκτην τού δεξιού χεριού, διηγήθη δέ τό 
ονειρον. εις τούς οικείους της.

Μετά δυο ήμέρας, λοιπόν, ό Μιλτιάδης τής ώμρλόγησεν δτι πραγματικώς 
είχε κόψει κατά τήν ημέραν τού ονείρου τό δάκτυλον αύτό, άλλά δέν τό είπε φοβού
μενος μήπο^ς τιμωρηθή. ’Επειδή όμως άρχισε νά αισθάνεται ένοχλήσεις τέλος τό 
έφανέρωσε.
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Πραγματικώς ειχεν άναπτυχθή εις τό τραύμα μόλυνσις καί έκλήθη ό ιατρός 
Νικ. ’Ορφανός, δ όποιος έκαμε μιαν μικράν τομήν προς θεραπείαν. ’Εδώ έχομεν 
Τηλεπάθειαν άναπαραστατικής μορφής, οίαι πολλάκις παρατηρούνται εϊτε άναλόγως 
τής ατομικής έρεθισιμότητος του έγκεφάλου εις τό κάθε άτομον, εϊτε ένεκα συνθη
κών τάς όποιας ακόμη πολύ άτελώς έχει σπουδάσει ή έρευνα.

Γά μικρά αύτά τηλεπαθικά φαινόμενα έχουν ιδιαιτέραν σημασίαν. Μάς άπο- 
δεικνύουν πόσον πολυποίκιλους εκδηλώσεις ήμπορεϊ να ύποδυθή ή μεταβίβασις τής 
σκέψεως καί μας βοηθούν εις τήν πραγματικήν έξήγησιν των πολυπλοκωτέρων, εις 
τα οποία ό έγκέφαλος καί ή φαντασία αναμιγνύουν καί νεκρούς.

Την 28 Νοεμβρίου 1928 ή Μαρία Μιλινάριτη (οδός Μονεμβασίας 8) είδε εις 
καταστασιν ήμιεγρηγόρσεως μίαν γνωστήν της άρρωστην κόρην όνομαζομένην 
Μαρίαν Καρατζά, ετών 25. Ή το στά κάτασπρα ντυμένη καί άφοΰ τήν έχαιρέτησε 
μέ μια υπόκλιση έξηφανίσθη.

Τότε ή Μιλινάριτη έσηκώθη αμέσως καί είπε εις τήν κόρην της:
—Νίκη, πρέπει νά έτοιμασθής γρήγορα να πάμε εις την Καλλιθέα εις τό 

σπίτι τής Μαρίας. Είμαι βεβαία ότι άπέθανε...
Πράγματι λοιπόν, όταν έφθασαν εις τήν Καλλιθέαν, ηδραν τήν κόρην νεκράν.
Καί εις τό έπεισόδιο αυτό πρόκειται πε 

τής Τηλεπάθειας: Τήν έμφανιστικήν μορφήν.

ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ρί μιας από τάς άπλουστέρας μορφάς

ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΥ

Δράστης τής κλοπής ήτο ό «Δανδής»

Τό περιστατικό πού κίνησε τήν προσοχή τού ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒ «X » καί 
βοήθησε στήν άνακάλυψι τού δράστου ήτο τό έξης: ’Ενώ λίγο πριν τής δια
κοπής τού ρεύματος ό «Δανδής» «έπινε γρήγορα καί μέ μεγάλες «γουλιές» 
τον καφέ του», όταν έπανήλθε τό φώς, τό φλυτζάνι του βρέθηκε γεμά.το τόσο, 
ώστε νά φοβάται μή τυχόν καί χυθή τό περιεχόμενο στά ρούχα του.

Πώς γεμισε και πότε; ’Ασφαλώς κατά τή διάρκεια τού σκότους καί μέ 
το περιδέραιο πού είχε ριφθή εκεί μέσα.

Ακολούθως διεπιστώθη ότι συνένοχος ήτο καί τό γκαρσόνι τού κέντρου 
το οποίον στήν κατάλληλη στιγμή άφήρεσε τήν άσφάλεια τού ηλεκτρικού καί 
αργότερα έπερνε από τό τραπέζι τό φλυτζάνι μέ τό κολιέ.

Έ κ τών άναγνωστών μας, οίτινες άπέστειλαν λύσεις τού προβλήματος, 
την ορθήν λύσιν έδωσαν οί : 1) Άρχιφύλαξ Ρ. 1 Δασκαλοθανάσης Γεώρ
γιος καί 2) ό υπό τά στοιχεία C.A.D. "



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
- Κ Α Τ Α  TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ-

( ΑΡΘΡΑ 372— 384 Π. Κ. )

Ύπό χ. ΔΗΜ. Κ . ΝΤΖΙΩΡΑ 'Υπαστ. Α' 
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Α'
ΚΛΟΓΙΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
V. Τετελεσμένον κα ί απόπειρα κλοπής.

** *
Υ . Τετελεσμένον καί απόπειρα κλοπής.
Τό έγκλημα της κλοπής καθίσταται τετελεσμένον, όταν ό κλέπτης λάβη εις 

την κατοχήν του τό άφαιρούμενον πράγμα. ’Αποτελεί δέ ά,φαίρεσιν ή άρσις τής ξέ
νης κατοχής καί ή δημιουργία νέας τοιαύτης. Έν εναντία περιπτώσει ύπάρχει άπό- 
πειρα. Άντιθέτως κατά τά παλαιότερα δίκαια, άκολουθοΰνται έν προκειμένω τά 
έν τω Ρωμαΐκω Δικαίώ κρατούντα, καί ή έπί τω κερδάναι απλή ψηλάφισις (ψαΰσις) 
τοΰ πράγματος, ώς τετελεσμένη έχαρακτηρίζετο κλοπή.

"Οσον αφορά έξ άλλου τό ζήτημα περί του πότε δημιουργεΐται νέα κατοχή 
κρατεί ,άμφισβήτησις. Όρθώτερον είναι νά εϊπωμεν ότι τοιαύτην αποτελεί ή κατά 
θετικόν τρόπον έξουσίασις τοΰ πράγματος. Τούτου δοθέντος ούδεμία δύναται νά 
γεννηθή άμφιβολία ότι δεν έχει σημασίαν διά τον χαρακτηρισμόν ώς τετελεσμένης 
τής κλοπής, τό έάν ό κλέπτης ήδυνήθη νά αποκόμιση ή οχι τό κλαπέν. Είτε άπεμα- 
κρύνθη, είτε εύρίσκεται εις την αύλήν τής οικίας έξ ής άφήρεσεν, άκόμη δέ καί έντός 
τής τελευταίας ταύτης παραμένων, άποκρύψας έντός των θυλακίων ή τοΰ χαρτοφύ- 
λακός του τά κλοπιμαία, χαρακτηριστέος ώς ένοχος τετελεσμένης κλοπής. Καί ό 
λαβών τό πράγμα όστις απομακρυνόμενος έγκατέλειψεν αύτό, τετελεσμένην έπραξε 
κλοπήν.

Έ πί τή βάσει παρομοίων σκέψεων έγένετο δεκτόν ότι καί τά έντός του αύτοΰ 
οίκου ένδιαιτώμενα άτομα έναποθέσαντα τά άφαιρεθέντα εις τό ύπνοδωμάτιόν των, 
έπραξαν τετελεσμένην κλοπήν (ή ύφαίρεσιν κατά τά κατωτέρω έκτιθέμενα).

Άντιθέτως, ό λύσας τά δεσμά τοΰ ξένου κυνός μέ τήν έλπίδα, ότι θά συνε- 
λάμβανεν αύτόν άργότερον, ή έ λαθραίως εισαγωγών τήν χεΐρα αύτοΰ εις τό θυλά- 
κιον έτέρου έπί σκοπώ κλοπής, όστις καί συλλαμβάνεται έπ’ αύτοφώρω τήν .ώραν 
ταύτην ύπό τοΰ ένεδρεύοντος αστυνομικού οργάνου, χαρακτηριστέος ώς ένοχος άπο- 
πείρας κλοπής. Μάλιστα εις τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν, πρόκειται καθαρά 
άπρόσφορος άπόπειρα κλοπής, έάν ούδέν έντός τοΰ θυλακίου άνεύρη ό δράστης. 'Ο 
είρημένος θά τιμωρηθή μέ τήν ποινήν τοΰ εν άποπείρα έγκλήματος μειωμένην κατά 
τή ήμισυ κατά ρητήν τοΰ νόμου άπαίτησιν (άρθρον 43 § 1 Π .Κ .).

Βεβαίως ώς είναι διατετυπωμένη ή έξεταζομένη διάταξις, τά άνωτέρω άπλώς 
συνάγονται έκ τοΰ τρόπου τής. διατυπώσεώς της, άφοΰ δέν γίνεται ρητή έν τω νόμω 
μνεία περί τοΰ πότε είναι τετελεσμένη ή κλοπή καί πότε όχι, ώς συνέβαινε μέ τον 
καταργηθέντα Π.Ν., ρητώς όμιλοΰντα περί τοΰ θέματος (άρθρον 371 § 2 Π.Ν.). 
Ή  παράλειψις αΰτη οφείλεται κατά τήν αΐτιολογικήν έκθεσιν εις τό ότι έξ αύτοΰ 
τοΰ όρισμοΰ, όστις δίδεται εις τήν πράξιν, συνάγεται, ότι τετελεσμένη καθίσταται 
ή κλοπή άμα τή άφαιρέσει. 'Η κλοπή εις άρκετάς περιπτώσεις ούτε άπλή, ούτε στιγ
μιαία είναι.

Ό  αύτουργός άφ’ ής έπιληφθή τής έκτελέσεως μέχρις ότου άφαιρέση τό πράγμα 
καί τό περιαγάγη εις τήν ιδίαν αύτοΰ έξουσίαν, προβαίνει εις ένεργείας τινας, άλλοτε



3370 Δημ. Κ. Ντζιώρα

άλλας, συνεχείς καί βαθμιαίας, αϊτινες καθ’ έαυτάς λαμβανόμεναι άποτελοΰν άπό- 
πειραν κλοπής.

Δεν πρέπει δμως να συγχέεται ή τέλεσις μέ την ούσιαστικήν άποπεράτωσιν. 
Διότι άλλο είναι τέλεσις καί άλλο ουσιαστική του εγκλήματος άποπεράτωσις. Τελε- 
λεσμένον καθίσταται τό έγκλημα, εύθύς ώς πραγματωθή ή κατά νόμον αντικειμε
νική ύπόστασις αύτοϋ, ένώ ούσιαστική άποπεράτωσις έπέρχεται εύθΰς ώς πραγμα- 
τοποιηθή ό εγκληματικός σκοπός, τον όποιον, ό νόμος άπαιτεΐ έφ’ ώρισμένων 
εγκλημάτων, οιον κλοπής, έκβιάσεως, άπάτης κλπ.

'Η διάκρισις δεν έχει μόνον θεωρητικήν, άλλα καί πρακτικήν σημασίαν. Διότι 
καθ’ ά είναι γνωστόν έκ των γενικών άρχών συνέργεια παρεχομένη μετά τήν τέλεσιν 
τής πράξεως δεν είναι νοητή κατά νόμον. 'Η συνδρομή πρέπει νά παρέχεται προ ή 
κατά τήν τέλεσιν τής υπό του αύτουργοΰ τελουμένης πράξεως. "Αλλο τώρα τό ζή
τημα άν εις ώρισμένας περιπτώσεις τοιαύτη συνδρομή άνάγεται εις ’ίδιον έγκλημα, 
ώς λ.χ. συμβαίνει μέ τά ύπό των άρθρων 231 ('Υπόθαλψις έγκληματίου) καί 394 
(’Αποδοχή καί διάθεσις προϊόντων έγκλήματος) τοΰ Ποιν. Κώδικος, προβλεπόμενα 
εγκλήματα.

'Όταν δμ,ως ή τέλεσις καί ούσιαστική άποπεράτωσις δέν συμπίπτουν, τότε 
ή συνέργεια είναι δυνατή μέχρι καί τής ουσιαστικής άποπερατώσεοος τοΰ έγκλή
ματος. Τούτων λοιπόν ούτως έχόντων, ό άναμένων έξωθι τής οικίας μέ τό αύτοκί- 
νητόν του καί παραλαβών τά κλαπέντα ίνα τά μεταφέρη εις τον κρυψώνα δι’ δν προ
ορίζονται, χαρατηριστέος ώς συνεργός κλοπής, ούχί ,δέ ώς άποδεχθείς κλοπιμαία, 
διότι ναι μέν ή συνδρομή του παρεσχέθη μετά τήν τέλεσιν τής κλοπής, δέν παρεσχέθη 
δμως καί μετά τήν ουσιαστικήν άποπεράτωσιν αύτής.

Καθ’ δμοιον τρόπον καί ό άπλοϋς κομιστής τοΰ κατ’ έκβίασιν ύπ’ άλλου πρα- 
χθεΐσαν ληφθέντος χρηματικού ποσού είναι συνεργός τοΰ έκβιάσαντος, διότι ναι μέν 
ή συνδρομή του παρέχεται μετά τήν πραγμάτωσιν τής άντικειμενικής ύποστάσεως 
τοΰ εγκλήματος τής έκβιάσεως, ούχ ήττον δμως προ τής ούσιαστικής άποπερατώ- 
σεως τής έκβιάσεως, ήτοι τής ύπό τού έκβιάσαντος ή άλλου τίνος προσκτήσεως τοΰ 
παρανόμου περιουσιακού οφέλους. ( ')  .

Καί περί τοΰ τρόπου τής άφαιρέσεως τοΰ πράγματος δέν γίνεται λόγος εις 
τον νόμον. Πάντως ούτοι διακρίνονται εις άμέσους καί έμμέσους. ’Άμεσος δέ είναι 
η κλοπή ήτις γίνεται ύπ’ αύτοΰ τοΰ δράστου, ού μόνον διά χειρός, άλλά καί κατ’ 
άλλον τρόπον. Οΰτω εις τάς κάτιυθι περιπτώσεις, δταν ό δράστης πίνη τον οίνον 
δστις ανήκει εις άλλον,δταν άμέλγη τό κοπάδι ετέρου ή καί δταν εΐσπνέη όξυγόνον 
απο ασκόν τρίτου τινός. Περί έμμέσου έξ άλλου άφαιρέσεως γίνεται λόγος, δταν 
προς επιτυχίαν ταύτης χρησιμοποιείται έτερον πρόσωπον ή ζώον ή καί μηχανική 
δυναμις. Τούτο συμβαίνει λ.χ. δταν ή κλοπή γίνεται ύπό προσώπου άνικάνου προς 
καταλογισμόν ή έξησκημένου κυνός ή διά τής έλξεως μαγνήτου.

To Α' Παρ/μα ’Ασφαλείας ήσχολήθη προ τριετίας, άν ένθυμούμεθα καλώς, 
με κλοπήν έμμέσως πραχθεΐσαν. Έπρόκειτο περί διαρρήξεως γενομένης εις τό έπί 
τής όδοΰ Αιόλου καί Εύριπίδου κατάστημα πωλήσεως ύποκαμίσων τών άδελφών 
Σπηλιοπούλου.'Η αύτοψία άπέδειξεν δτι ό είσελθών έντός αύτοϋ διά-τής διανοιγείτ 
σης οπής, ήτο παΐς άωρος (κάτω τών 10 έτών).

Κατά τά άνωτέρω λεχθέντα ή άφαίρεσις δέον νά γίνεται άνεϋ τής συγκατα- 
θέσεως τοΰ έχοντος δικαίωμα. Κατά συνέπειαν τοιαύτη, δύναται νά δοθή ού· μόνον

1. Τό παράδειγμα τοϋτ'ο άναφέρεταί· ύπό τθ3 κ. Χωραφα έν σελ. 114 Α ' τεύχους Ποιν. 
Δικαίου του, έκδόσεως 1955.



Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 3371

ύπο του εχοντος τήν πλήρη του πράγματος κυριότητα, άλλα καί ύπό του εχοντος την 
νομήν (possessio civilis) αυτοΰ, τέλος δε και ύπό τού άπλοΰ κατόχου. Ούδόλως

αστική νομοθεσία εις περιπτώσεις τινάς ύποστή, αλλαχού μέν διευρύνσεις, αλλαχού 
■δε περιορισμούς, εις τροπον ώστε να μην συμπιπτη πάντοτε προς την πραγματικήν 
κατοχήν, ορθωτερον δε είναι να μη ληφθώσι ως βασις των ποινικών ορισμών νομικά
πλασματα». Αντιθετως κλέπτης κλεπτών το εκ τού κοινού κρυψώνος κλοπιμαίου 
δεν πράττει κλοπήν, αφού τούτο δεν ανήκει εξ ολοκλήρου εις την κατοχήν ετέρου.

Ούδεμία τέλος δύναται νά γεννηθή αμφιβολία δταν εκείνος έξ ού άφαιρεϊται 
■το πράγμα πρεπει νά είναι ικανός όπως παράσχη τήν συναίνεσίν του, διότι άλλως ό 
λαμβάνων χαρακτηριστέος ώς ένοχος κλοπής. Διότι άφαίρεσις ά.πό φρενοβλαβή ή 
έστερημένον οπωσδήποτε τής τών πραττομένων συνειδήσεως, θεωρείται ώς άφαί- 
ρεσις γενομένη άνευ τής' συγκαταθέσεως τού εχοντος δικαίωμα.

Η συναινεσις δυνατόν νά είναι ού μόνον ρητή, άλλά καί σιωπηρά, περαιτέρω 
δέ προηγούμενη ή σύγχρονος ούχί δέ καί έπομένη τής κτήσεως τού πράγματος. 'Η 
μετ’ αυτήν όθεν διδόμενη, αποδεικνυομένη, δεν αίρει τό αξιόποινον τής πράξεως.

Ζητημα επι τού προκειμενου γεννηθέν, είναι περί τού κατά πόσον αί ύπηρέ- 
τριαι πράττουν κλοπήν άφαιρούσαι τά διαπεπιστευμένα αύταΐς πράγματα. Όρθω- 
τέρα είναι ή γνώμη καθ’ ήν πράττουν αυται κλοπήν καί ούχί ύπεξαίρεσιν, άτε μή 
άσκοϋσαι έπ’ αύτών κατοχήν, αφού επί τή βάσει τών κοινωνικών άντιλήψεων βού- 
λησις κυριαρχίας απο μέρους τών υπηρετριών έπί τών πραγμάτων ούτε υπάρχει, 
ούτε καί άσκεΐται. Κατά τον Α.Π.ή ύπό τού ύπηρέτου προς παροχήν τής ύπηρεσίας 
αύτοΰ άναγκαίως έρχομένη πρόσκαιρος προς τό πράγμα συνάφεια, δεν δύναται νά 
χαρακτηρισθή ώς κατοχή αύτοΰ, άλλοιοΰσα έστω καί προσκαίρως τήν επ’ αυτού 
τοιαυτην τού κυρίου. Παραμενοντος οθεν τού κυρίου, κατόχου τού πράγματος, ή 
παρά τού ύπηρέτου άφαίρεσις, άνευ τής συγκαταθέσεως αύτοΰ καί έπί σκοπώ ΐδιο- 
ποιήσεως τούτου χαρακτηριστέα ώς κλοπή. (■)

(Συνεχίζεται)

1. Καί ό πελάτης τοΰ^ ξενοδοχ ίου δεν άποκτρί κατοχήν τών εις χεΐράς του πραγμά
των τοϋ ξενοδοχείου. Άντιθέτως αποκτάται τοιαύτη καί έν άγνοια τοϋ κτώντος εϊς τινας 
περιπτώσεις ώς λ.χ. συμβαίνει μέ τον προς ον απευθύνονται αί έπιστολαί, άφ’ ής αύται έρ- 
ρίφθησαν εις τδ έπί τούτω κιβώτιου αύτοΰ.



ΤΟ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟΝ
TOY ΟΜ ΙΛΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ 

ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τήν Κυριακήν τής 4ης Μαρτίου έ.ε. ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. 
Νικ. Κόκκινος, συνοδευόμενος ύπό του ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Πειραιώς 
κ. Ίωάννου Τσάλη, επεσκέφθη τό ’Αστυνομικόν ’Αναρρωτήριου τοΰ 'Ομίλου 
Κυριών Φίλων τής ’Αστυνομίας Πειραιώς. Κατά τήν έπίσκε-ψιν τοΰ κ. ’Αρχη
γού παρίσταντο καί οί κ.κ. Ήλιάδης Είσαγγελεύς, 6 Διευθυντής τοΰ ’Αναμορ
φωτικού ’Ασύλου κ. Προκοπίδης, ό κ. Στέφ. Στεφανίδης Προϊστάμενος τής 
Τοπικής ’Εφορίας τής Εταιρείας ’Ανηλίκων 'Αγ. Σοφίας Πειραιώς, ό κ. Νικ. 
Παναγιωτόπουλος καί ό κ. Χαρχαλάκης των Γηγενών Πειραιωτών.

Τούς έπισκέπτας ύπεδέχθησαν ή κυρία ’Αθήνα Δηλαβέρη, πρόεδρος τοΰ 
Ο.Ιν.Φ.Α. Πειραιώς, ή Γεν. Γραμματεύς Κα Μάνια Γερανέα καί ή Ταμίας 
Κα ’Ισμήνη Παπατέστα.

'Ο κ. ’Αρχηγός επεσκέφθη τούς έν τώ ’Αναρρωτήριο) νοσηλευομένους 
αστυνομικούς, τό ίατρεϊον καί τό τμήμα τών διαθερμιών καί ύπεριωδών άκτίνων.

’Επίσης ό κ. ’Αρχηγός ήλεγξε τον τρόπον τής διαθέσεως τών φαρμάκων, 
οστις καί τοΰ άνεπτύχθη καθ’ δλας του τάς λεπτομέρειας παρά τοΰ Διευθυντοΰ 
τοΰ ’Αστυνομικού ’Αναρρωτηρίου 'Υγειονομικού κ. Ή λία Μπιτζίμη.

'Ο κ. ’Αρχηγός καί οί λοιποί έπισκέπται άναχωροΰντες έξέφρασαν τον 
ένθουσιαμόν των καί συνεχάρησαν θερμότατα τήν Πρόεδρον καί τάς λοίπάς 
Κυρίας, διά τήν καλήν έμφάνισιν καί καθαριότητα τοΰ-άναρρωτηρίου, ώς καί διά 
τό έπιτελεσθέν επί μίαν δεκαετίαν είς τον τομέα τής Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης 
τεράστιον εργον τοΰ 'Ομ.ίλου υπέρ τών αστυνομικών καί τών οικογενειών των 
καί τό όποιον συνίσταται είς τήν ίδρυσιν καί συντήρησιν τοΰ. ’Αστυνομικού 
’Αναρρωτηρίου Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, τήν Σχολής Κοπτικής—Ραπτικής διά 
τάς θυγατέρας καί συζύγους τών αστυνομικών, τάς παιδικάς κατασκηνώσεις 
κατά τό θέρος, διά τά τέκνα τών άστυνομικών έν τή νήσω Αίγίνη, τήν πα
ροχήν τροφίμων εις τά άδενοπαθή τέκνα τών άστυνομικών, ειδών ιματισμού 
καί ύποδήσεως κατά τάς μεγάλας έορτάς τοΰ έτους είς τά μέλη τών οικογε
νειών τών άστυνομικών, σχολικών βιβλίων τών γυμνασιακών τάξεων καθ’ 
έκαστον σχολικόν έτος είς τά τέκνα τών άστυνομικών, βρεφικού ιματισμού διά 
τά νεογέννητα τέκνα τών άστυνομικών, βοηθήματα είς τούς δεινοπαθούντας 
έκ μακροχρονίου άσθενείας, ώς καί τήν καθολικήν παροχήν φαρμάκων είς τούς 
άστυνομικούς καί είς τά μέλη τών οικογενειών των.

Ό  Είσαγγελεύς κ. Ήλιάδης έρριψε τήν ιδέαν τής δημιουργίας μιας βι
βλιοθήκης είς τό ’Αστυνομικόν Άναρριοτήριον διά τούς νοσηλευομένους έν 
αύτώ άστυνομικούς καί ένθουσιασθείς με τό έπιτέλούμενον έργον ύπεσχέθη 
νά προσφέρη βιβλία του νομικά, τά όποια έχουν καί γενικώτερον ένδιαφέρον. 
Τήν άπαρχήν ταύτην τοΰ κ. Ήλιάδη ήκολούθησεν καί ό Διευθυντής τοΰ ’Ανα
μορφωτικού ’Ασύλου κ. Προκοπίδης, ύποσχεθείς καί ούτος νά προσφέρη βι
βλία του διά τον εμπλουτισμόν τής βιβλιοθήκης τοΰ ’Αστυνομικού ’Αναρρω
τηρίου.



'Υπό ANTHONY MARTIENSSEN, κατά., αετάφρα- 
σιν τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ 

. (Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1 1 —Ή  σημασ ία  τής ■στατιστικής. (Ύ ποτύπω σ ις  .εγκληματικότητος κ α ί  χρησιμότης τ ο ν  

χάρτου).
12.-^ Η χρησιμοποίησές των εί&ικών.

** *
11. Η σημασία τής στατιστικής. ('Υποτύπωσις εγκληματικότητος 

καί χρησιμότης τοϋ χάρτου).
Ή  Στατιστική παίζει ένα σπουδαιότατου ρόλον'διά τήν .’Αστυνομικήν ‘Τπη-

τών αναγκών αί όποϊαι διαπιστοΰνται μέ αυτά.

λεπτομερειες είκοσι τριών διαφορετικών κατηγοριών εγκλημάτων, τον τρόπον καί 
τον τόπον τελέσεως, τήν άξίαν τών κλαπέντων καί άνευρεθέντων περιουσιακών στοι
χείων καί τήν αναλογίαν αυτών πού έπιτυχώς άντιμετωπίσθησαν. ’Από τά δεδόμενα 
αύτά αί στατιστικολόγοι συντάσσουν κάθε εβδομάδα χάρτες καί διαγράμματα μέ 
καμπύλες, πού δίδουν παραστατικά οπτικές πληροφορίες. ■'

Τα πορίσματα τής στατιστικής συνδυάζονται μέ τήν διατιθεμένην δύναμιν τού 
Κλάδου Τάξεως καί ’Ασφαλείας εις τά διάφορα ’Αστυνομικά Διαμερίσματα καί 
Τμήματα, όυστε άπό αύτά, μέ μιά καί μόνη ματιά, νά δύνανται οι διοικούντες άνώ-

εΐδικών άναζητήσεων.
Τά κυριώτερα στοιχεία τών 100.000 περίπου εγκλημάτων έτησίως.ύποτυπώ- 

νονται εις ένα έκτεταμένον χάρτην, εις τήν Αίθουσα Ύποτυπώσεως.τής Σκώτλαντ— 
Γυάρδ. Καρφίτσες διαφόρων χρωμάτων καί σημαιοϋλες μέ διαφόρους αριθμούς το-
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ποθετοΰνται επί τοΰ /άρτου εις τήν θέσιν του οικήματος όπου εξετελεσθησαν, αι 
όποΐαι παριστούν τήν χργ)σιμοποιηθείσαν μέθοδον, τήν ώραν κατα την οποίαν εςε- 
τελέσθη καί, διά τάς περιπτώσεις άδικημάτων κλοπής, τήν άξίαν τής κλοπιμαίας 
περιουσίας. 'Η ύποτύπωσις των εγκλημάτων, όπως άνεφέρθη, δεν υποβοηθεΐ μονον 
είς τον καθορισμόν των προληπτικών ένεργειών, άλλά καί εις τήν αποκαλυψιν τής 
σχέσεως μεταξύ δύο ή καί περισσοτέρων εγκλημάτων, ή όποια κατ’ άλλον τρόπον 
θά ήτο άδύνατος. ’Αριθμός κλοπών οικιών διά ρήξεως τοΰ παραθύρου έκτελεσθείσαι

ΠΕΡΙΟΧΗ  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ '(Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Υ )  L S u S S  ε ^ τ ό ν

χάρτην μέ όμοιας ση
μαίας καί έκ τών 
στοιχείων, πού κάθε 
φ ο ρ ά  συλλέγονται, 
καθορίζεται ή διαδρο
μή πού ακολουθούν οί 
κακοποιοί μετά άπό 
αύτάς, ώστε εις περί- 
πτωσιν έπαναλήψεο^ς 
τής κλοπής νά είναι 
δυνατός ό καθορισμός 
τής πορείας τώνΤδρα- 
στών έκ τών προτέ- 
ρων.

Μια συνοικία έμα- 
στίζετο άπό ενα ιδιόρ
ρυθμον κακοποιόν, ό 
όποιος διέπραττε κλο- 
πάς, κατά τάς πρωϊ- 
νάς συνήθως ώρας, 
είς οικίας εύρίσκομέ- 
νας καί είς τάς δύο 
οχθας τού μικρού πο
ταμού πού τήν διέ
σχιζε. Οί άστυνομι- 
κοί έκ τής ύποτυπώ- 
σεως διεπίστωσαν, ό
τι ό κακοποιός έξέλε- 
γε διαδοχικώς οικίας 
εύρισκομένας είς τήν 
μίαν όχθην καί, μετά 
άπό δύο νύκτας, οι
κίας τής άλλης. Άπό 
τή διαπίστωσι αύτή 
έστήθη παγίδα διά 
τής τοποθετήσεως ά-

ΚΑΤβΤβΠ ΙΟ

£ί??η> ΙΟ -  25

25 -  ΑΟ

5 0  -  ΙΟΟ

100 -  2 0 0

2 0 0 -  5 0 0

ΑΝβ ΤΟΝ 5 0 0

Κατανομή εγκλημάτων τό 1949.
Εγκλήματα άυά ΓΟΟ εκτάρια κατά ’Αστυνομικόν Τμήμα

ττυνομικών κατα την νύκτα πού είχαν υπολογίσει, ότι θά έκανε τήν έμφάνισί του 
ιαι με ευκολία συνέλαβον τον κλέπτην κατέχοντα τά κλοπιμαία, όταν διέβαινε τήν
στ 
καί
γέφυρα τοΰ ποταμού.

Εις μίαν άλλην περίπτωσιν ό χάρτης έδειξεν, ότι διαφόρων ειδών κλοπαί δια- 
πραττοντο είς ώρισμένα άκραΐα σημεία τής περιοχής, άλλά καμμιά είς τό κέντρον 
αυτής. 'Ο Διοικητής τής τοπικής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας κατέληξε είς τό συμπέ-
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Διαρρήξεις καταστημάτων—αποθηκών κ.λ.ττ. τό 1949

ρασμα, ότι ό δράστης θά έπρεπε νά διαμένη εις το κέντρον. Αί έρευναι που επηκο- 
λούθησαν άπεκάλυψαν την πα
ρουσίαν ένός νεαρού, ό ό
ποιος δεν ειχεν έμφανεΐς πό
ρους ζωής καί ό όποιος όταν 
έξητάσθη παρεδέχθη την ενο
χήν του.
Μια άλλη χρησιμότης τής 
στατιστικής είναι ή διαπί- 
στωσις τής έφαρμοζομένης 
μεθόδου ύπό των διαρρη
κτών, ώστε νά δύναται ή 
Διοίκησις τής ’Αστυνομίας νά 
εΐδοποιή τούς ΐδιοκτήτας οι
κιών καί άποθηκών περί τών 
μέτρων προστασίας τά όποια 
πρέπει αύτοί νά λαμβάνουν.
’Επί πλέον, τά στατιστικά δε
δομένα μελετώνται καί συνά
γονται συμπεράσματα επί πολ

τών σημείων, όπως ή έγκληματικότης τών άνηλίκιυν, ή έπίδρασις
τής πρώτης ποινής επί τών 
κακοποιών, τά αποτελέσματα 
τών προληπτικών μέτριυν, καί 
δίδονται απαντήσεις εις έπε- 
ρώτήσείς πού γίνονται εις τό 
Κοινοβούλιον.

Ή  στατιστική ταξινόμησις 
τών τροχαίων δυστυχημάτων 
καί παραβάσεων είναι ένα 
άπό τά σπουδαιότερα επι
τεύγματα τής 'Υπηρεσίας αυ
τής. Τά συμπεράσματά της 
μελετώνται έπισταμένως καί 
άπό τό Ύπουργεΐον Μετα
φορών καί άπό την άρμο- 
δίαν ’Αστυνομικήν 'Υπηρεσί
αν, ώστε νά λαμβάνωνται 
μέτρα διά τήν έξυπηρέτησιν 
καί βελτίωσιν τής κυκλοφορίας.

λών ένδια

ΛΟΙΠΑ/ ΜΕΘΟΔΟΙ
2 9  5 %

έΓΡΤβΥΡΑΙ 6ΙΑΣΙΣ 14.1 % 
ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΕΣ K«T. 3.&Ζ 
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Διαρρήξεις οίκιώυ τό 1949

12. Ή  χρησιμοποίησις τώ ν ειδ ικώ ν.
’Από πλευράς ασφαλείας, (υπηρεσίας τών ντέτεκτιβ) ή έκμετάλλευσις τών 

ειδικών επιστημόνων καί εμπειρογνωμόνων δεν είναι καί τόσον εύκολος οσο φαίνεται. 
Κατ’ άρχήν ό ντέτεκτιβ πρέπει νά δύναται νά καθορίση τον άπαιτούμενον εμπειρο
γνώμονα διά κάθε περίπτο,ισιν. 'Ένας επιπλοποιός ή ξυλουργός, π.χ., θά είναι εις 
θέσιν νά τοϋ πή περισσότερα για ένα κομμάτι ξύλο, πού εύρέθη εις τον τόπον του 
εγκλήματος, άπ’ όσα ό χημικός μέ τό έργαστήριόν του. Εις περιπτώσεις πυροβο
λισμών είναι πολλές φορές προτιμώτερον νά έρωτηθή ένας οπλοποιός, έπί πλέον 
τού ειδικού έπί τών βλημάτων (Ballistic). 'Ο υδραυλικός γνωρίζει πιο πολλά περί 
τού δικτύου διανομής υδατος εις μίαν πόλιν, άπό ό,τι ένας πολ-τικός μηχανικός. 
Εις κάθε περίπτωσιν ό ντέτεκτιβ πρέπει νά χρησιμοποιή τήν λογικήν του διά νά κα-
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θορίση ποιον πρέπει νά συμβουλευθή. Εις πολλάς περιπτώσεις ό ντετεκτιβ πρέπει 
να ((πήδα στο σκοτάδι».

Πριν άπό μερικά χρόνια το γυμνόν πτώμα μιας γυναικός εύρέθη στην ακρο
θαλασσιά της Ούαλλικής παραλίας. Διά τήνι έξιχνίασιν τής περιπτώσέως, ή οποία 
έξελήφθη ώς φόνος, άπεστάλη ένας ’Αστυνόμος Α' τής Σκώτλαντ—Γυάρδ. Μετά την 
εςετασιν τοΰ πτώματος καί την μελέτην τής σχετικής ιατροδικαστικής έκθέσεως, ό 
’Αστυνόμος προέβη εις την άναζήτησιν στοιχείων εις τά γειτονικά χωριά. Το θϋμα 
ήτο άγνωστον εκεί, άλλά έκ των αναζητήσεων συνήχθη ή πιθανότης, κατά τήν 
οποίαν θά ήμποροΰσε νά.εϊχεν έλθει μέ μιαν ομάδα τουριστών πού έπισκέφθη τήν 
περιοχή, πριν λέγες ήμέρες άπό τήν άνεύρεσι τού πτώματος. Κατόπιν αύτοϋ ό ντέ- 
τεκτιβ άπεφάσισε νά έξετάση τούς έκεΐ άλιεΐς. ’Από αύτούς έμαθεν ότι συχνά ευρι-

ΤΤ ΙΝ Α Ξ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤδΝ 1949
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σκαν κιομματια ναυαγίου στή περιοχή αυτή, τά οποία έφαίνοντο καθαρά ότι.προήρ- 
χοντο απο το μέρος μεταξύ τοΰ Ντόβε ρ καί τοΰ Χάστιγκς. Οί άλιεΐς τοΰ είπαν έπι 
πλέον ότι το ρεΰμα τοΰ στενοΰ (Σ. Μ. εννοεί τής Μάγχης) περνούσε καί προκα- 
λοΰσε παλλιρροια εις τό σημεΐον πού άνευρέθη τό πτώμα. Ό  ’Αστυνόμος μετά άπό 
αυτα έπεξε τείνε τάς αναζητήσεις του εις τό Χάστιγκς καί άνεκάλυψε ότι μια νεαρά 
γυναίκα είχε πνιγή ενώ κολυμβοΰσε στή θάλασσα, άλλά τό πτώμά της δεν ειχεν 
ανευρεθή. Μετά εκαλεσε τούς συγγενείς τοΰ θύματος, οί όποιοι άνεγνώρισαν τό πτώμα 
που ευρεθη στην Ουαλλία καί δι’ αυτών διεπιστώθη ή ταυτότης καί μαζί μέ αυτή*καί 
η αιτία τοΰ θανάτου της. ; ε ·τί'ν

Αφοΰ ο ντετεκτιβ καθρρίση τον εμπειρογνώμονα πού πρέπει νά συμβουλευθή,
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είναι ανάγκη νά ξέρη τι ερωτήματα θά τοϋ άπευθύνη. Τά ερωτήματα θά'πρέπει νά 
είναι δσο τδ δυνατόν σαφέστερόν διατυπωμένα. Έ πί πλέον ό ντέτεκτιβ πρέπει νά 
γνωστοποιήση εις τον εμπειρογνώμονα πού απευθύνεται 'όσα. στοιχεία χρειάζονται 
σ’ αύτον διά νά άπαντήση. Πρέπει επίσης νά γνωρίζη, δτι δσον ή επιστημονική γνώ- 
σις έπεκτείνεται, τόσον ή βεβαιότης τοϋ έπιστήμονος περί ώρισμένων γεγονότων 

-έλαττοΰται. Αί εξαιρέσεις των απείρων «κανόνων» έχουν γίνει τόσον πολλαί, ώστε 
ξεπερνούν τάς περιπτώσεις διά τάς όποιας είχον διατυπωθή οί κανόνες άρχικώς. 
'Ο επιστήμων, κατά συνέπειαν, είναι επιφυλακτικός καί αποφεύγει πολλές φορές νά 
δώση συγκεκριμένην άπά.ντησιν έπί ένός θέματος, έστω καί άν φαίνεται άπλουν εις 
τον ντέτεκτιβ. Διά τον λόγον αυτόν ό ντέτεκτιβ δέν πρέπει νά τον πιέζη. ’Εάν πράξη 
τοΰτο τό μόνο πού μπορεί νά έπιτύχη θά είναι ή ή αδικαιολόγητος δχλησις τοϋ έπι
στήμονος ή ή λήψις έσφαλμένων απαντήσεων, πού δέν θά άνθέξουν εις την κριτικήν. 
Πρέπει νά δίδεται πίστωσις χρόνου κατά τον όποιον ό καλούμενος επιστήμων θά 
καταστη ικανός νά άπαντήση επακριβώς, ε?ς τρόπον ώστε ή ύπεράσπισις τοϋ κατη
γορουμένου νά μή δύναται νά καταρρίψη τά συμπεράσματά. του.

'Η χρησιμοποίησις τής γνωμοδοτήσεως τοϋ εΐδικοΰ εις τό δικαστήριον πρέπει 
νά ένδιαφέρη πολύ τον ντέτεκτιβ. Το νά-τονισθή δτι ό έξεταζόμενος άπό τής θέσεως 
τού μάρτυρος είναι ειδικός διά τό θέμα διά τό όποιον όμιλεί, σπανίως πείθει τούς 
ενόρκους, δτι αυτά πού έκθέτει είναι ή . αλήθεια καί μόνη ή αλήθεια, πού πρέπει νά 
πιστέψουν, έπειδή την λέγει αύτός. Πρέπει πάντοτε νά αναλύονται εις τούς ένορκους 
τά,συμπεράσματα του, όύστε νά άντιληφθοϋν κατά κάποιον τρόπον τό άντικείμενον 
καί νά σχηματίσουν κ ι’ αύτοί τάς προσωπικάς τοον γνώμας. Τά δακτυλικά αποτυπώ
ματα, π.χ., πρέπει νά ύποδεικνύωνται κατά τον τρόπον πού άναφέραμε. Συγκριτικαί 
φωτογραψίαι των βλημάτων πού εύρέθησαν στον τόπο τοϋ εγκλήματος καί αυτών 
πού έλήφθησαν άπό τό ίδιο δπλο, τίθενται ύπ’ οψιν τών ένορκων, ώστε οί ίδιοι νά 
παρατηρήσουν τά κοινά σημεία αύτών. "Οταν είναι άναγκαΐον πρέπει νά ύποδει- 
κνύωνται τά χειρόγραφα μιας ύποθέσεως πλαστογραφίας καί νά έξηγήται ό συλλο
γισμός άποδείξεως «ταυτότητος ή μή αυτών έπί πλέον δύνανται νά παρουσιάζωνται 
αύτά όπτικώς εις τούς ενόρκους. "Οταν ή ύπόθεσις έπιτρέπη, ό ντέτεκτιβ πρέπει νά 
παρουσιάζη εις τό δικαστήριον στοιχεία τά όποια νά είναι οφθαλμοφανή, νά. δύνανται 
δηλαδή οί ένορκοι ιδίως, νά τά δοϋν καί νά τά πιάσουν.

'Η συμβολή τής έπιστήμης έχει βοηθήσει κατά πολύ τήν τελειοποίησιν τής 
αστυνομικής τεχνικής, αλλά παρ’ δλην τήν έξέλιξιν αυτήν αί άρχαί έξερευνήσεως 
τών έγκλημάτων παραμένουν άμετάβλητοι κατά τά τελευταία εκατό χρόνια. 'Η άντι- 
κειμενική έκμετάλλευσις τών δεδομένων, ή προσεκτική έξέτασις τών μαρτύρων καί 
ύποπτων, ό μεθοδικός διαχωρισμός τών ουσιωδών άπό τάς επουσιώδεις λύσεις, ή 
βασική ανάγκη έξετάσεως δεδομένης περιπτώσεως άνευ άκαίρου διατυπώσεως συμ
περασμάτων καί προ τής συγκεντρώσεως επαρκών πραγματικών βάσεων, διά τον 
σχηματισμόν λογικής ύποθέσεως καί —πάνω άπό δλα αύτά—ή πρωταρχική προϋ- 
πόθεσις κατά τήν όποιαν ό ντέτεκτιβ πρέπει νά έχη τό μυαλό του ξεκάθαρου άπό 
κάθε προκατάληψιν, είναι—καί θά είναι—αί βασικαί άρχαί πού κατευθύνουν τον ντέ- 
τεκτιβ^στό έργον του.

(Συνεχίζεται)



Γιά σκλάβα δέν γεννήθηκες 
Κύπρο, νά σέ κρατούνε 
π',σθάγκωνα μέ άλυσσες 
καί νά σέ τυραννοΰνε.

Σύ είσαι γή Ελληνική 
κ ι’ αύτό τό ξέρουν δλοι.
Ή  Δύσις, ή ’Ανατολή 
κ ι’ αυτοί οί δύο πόλοι.

Μέ τ ί δικαίωμα λοιπόν 
τό χώμα σου πατούνε, 
αύτοί πού εσύ τούς δίδαξες 
πώς πρέπει για νά ζοϋνε;

*
Σώπασε Κύπρο νά πονάς 
καί δάκρυα νά χύνης, 
πάρε άπ’ τό κύμα τον άφρα· 
τό πρόσωπο νά. πλύνης..

Καί στήσε τώρα όρθιο,
ψηλά τ ’ άνάστημά σου, *
φώναξε τούς λεβέντες σου
νά ρθοΰν όλοι σιμά σου.

Νά ζώσουνε τά άρματα 
καί νά βροντοφωνήσουν, 
πώς πρέπει πιά ελεύθεροι, 
σάν "Ελληνες νά ζήσουν.

*
Δεν πρέπει άπό δάκρυα 
Κύπρο μου νά στεγνώσης, 
γ ιατί άν άλλα χρειασθοϋν 
δέν θά.χης πιά νά δώσης.

Σάν φέξη Κόρη ή ποθητή 
ηλιόλουστη ημέρα, 
πού θά σέ σφίξη στη θερμή 
αγκάλη ή Μητέρα.

Θά είναι δμως τής χαράς 
τά δάκρυα εκείνα 
καί 6που πέφτουνε μυρτιές 
θά βγαίνουνε καί κρίνα.

Βασ. Μανιάτης Άστυφύλαξ,
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«Έμεϊς... Έσεϊς...

Οι καλλιτέχναι...

καί το Καρναβάλλι»
Μάρτιος 1956.

«Γιορτινά στολισμένη καί μέ εντελώς καινούργιες δυνάμεις σάς καλησπερίζει, 
άπόψε αύτή ή στήλη. Ό  συντάκτης της βρήκε το δρόμο τής ζωής του. 'Ένα λιθάρι 
μικρούτσικο κύλησε στήν ήσυχη λίμνη των λογισμών του, κ ι’ ή ψυχή του φουρτού
νιασε, πετάχτηκε έντρομη, πήρε ζωή καί τράβηξε ψηλά.,.νά κάνη τούς Ουρανούς 
δικούς του...

Έ μπνευσις! ! !  Ξέρετε τί είναι; ’Ώ ! ένα τ ί π ο τ ε . . .
Είναι ένα «φτωχό σπουργιτάκι» απέναντι στο δέντρο πούρχεται νά σου κε- 

λαηδήση μιάν στιγμή μοναξιάς σου...Παίρνεις τότε αύτό τό απλό κελάηδημα, τό 
κλείνεις στήν ψυχή σου, τό κάνεις σκοπό τής ζωής σου... Καί γράφεις...

"Ολο γράφεις... γεμίζεις σελίδες ατέλειωτες... σελίδες δλο φωτιά...
Αισιοδοξία! ! !  Έ να βιολί πού παίζει στή γωνιά του δρόμου κάποια άστρό- 

φεγγα Μεσάνυχτα... μιά βάρκα πού ταξιδεύει στο Πέλαγος... δυο μάτια νά κλαΐνε 
γιά σένα... Μιά καρδιά νά χτυπά άποκλειστικά στο δικό σου σκοπό... Κι’ ολα πη
γαίνουν καλά... Τίποτε δεν σε φοβίζει...

'Η Μεγάλη Στιγμή... πολύ μεγάλη—έστω κι’ αν τήν φέρνη μιά τόση δά μι- 
κρούτσικη ασήμαντη λεπτομέρεια...

Νοιώθω άπόψε πολλή εύτυχία... Μακάρι νά μπορούσα νά σάς τήν μεταδώσω... 
Μακάρι νά σάς τή χάριζα ολόκληρη...Μακάρι νά μπορούσατε νά μέ καταλάβετε...

Μιά αλλαγή στή ζωή μου... "Ενα καινούργιο Κεφάλαιο...
Κι’ αύτό τό κεφάλαιο ας τό άνοιξη μιά ορχήστρα...γιά νά δώση τό ρυθμό έκεί- 

νης τής βραδυάς...
*

*  *

’Απόψε θά σάς μιλήσω γιά τούς δυο άποκρηάτικους χορούς πού έδωσε ή Σχολή, 
γιά τήν ψυχαγωγία τών δοκίμων 'Υπαστυνόμων καί τών Άρχιφυλάκων, δυο Σάβ
βατα του Καρναβαλλιοϋ....

«Οΰσης όψίας τή ημέρα εκείνη τή μια τών Σαββάτων...»
Κυκλώστέ με αύτήν τήν μεγαλόπρεπη άνοιξιάτικη Νύχτα, ώ σείς Μούσες 

τής Τέχνης... Πάρτε με μαζί σας καί φέρτε με μακρυά... Σ’ ένα παραμυθένιο τόπο... 
Κάντε με νά πονέσω καί νά χαρώ... Πάρτε αύτές τις άτεχνες γραμμές μου καί φέρτε 
τες στον ’Όλυμπο, θυμίαμα στούς δώδεκα θεούς...

Άπόψε ας πλημμυρίσουμε χαρά... Ά ς  χορέψουμε... Ά ς  πιούμε... Ά ς  έρω- 
τευτοΰμε... Μά θάρθουν—τό ξέρω θάρθουν—οί Γραμματείς καί οί Φαρισαίοι νά μέ 
λιθοβολήσουν. Δέν θέλουνε νά καμαρώνω τά γλέντια τών άνθρώπων, τις χαρές, 
τήν ομορφιά τους... Μέ θέλουνε άξύριστο, άγριεμμένο, μέ τρίχινο σάκκο στο κορμί, 
νά κλαίω και νά οδύρομαι γιά τις άμαρτίες τού Κόσμου...

Θά άποστρέψουν ώργισμένοι τά πρόσωπα αν τολμήσω νά περιγράψω ένα 
χορό... Θά οργιστούν άν τραγουδήσω τούς καλλιτέχνες...

Αύτοί, πού νοιώθουν τον Γλυκό Χριστό σαν σκληρό τύραννο πού ψάχνει νάβρη 
εύκαιρία νά βασανίση τούς άνθρώπους, θάρθουν νά μέ λιθοβολήσουν...

Οί Φαρισαίοι... οί διϋλίζοντες τον κώνωπα καί καταπίνοντες τήν κάμηλον... 
Θά τραβήξουν άναστατωμένοι τά μαλλιά τους...Κοιλάδα τού Κλαθμώνος θεωρούν
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αυτή τή ζωή... ’Έγκλημα χαρακτηρίζουν την κοσμική χαρά...Καί θέλουν νά μας 
γνωρίσουν μ’ ένα θεό κατσουφιασμένο, άξεστο, γκρινιάρη, σκληρό...

Μά ,οχι...
ίΤποκριταί! ! ! . . .Για σάς εϊπεν ό Καλός Χριστός εκείνα τά πύρινα : «Ούαί 

'Υ μ ΐν»... Γιατί αύτός είναι ή Αιώνια Χαρά...
Δεν είναι άρετή ή λύπη...Δεν ζήτησε ό Θεός νά μαυροντύση τον κόσμο, τό 

πλάσμα του τό αγαπημένο...
Θεός αγάπης Αύτός, κ ι’ όχι τού μίσους, Θεός τής Εύσπλαγχνίας, μάς παράγ- 

γειλε νά χαίρουμε πάντα...Νά ξεκινάμε μ’ εύθυμία κάθε πρωί γιά τή δουλειά μας, 
εύτυχισμένοι νά γυρνάμε τό βράδυ...

'Υποκριταί.,.Δέν έχετε εσείς καρδιά... Δέν είστε χριστιανοί... Είστε τυμβω
ρύχοι των παραδόσεων μας...

'Η εύθυμία καί ή καλωσύνη είναι σημάδι ψυχικής καθαρότητος καί ομορφιάς...
Ρ ίξτε μιά ματιά σ’ ένα παιδί... Είναι πάντα χαρούμενο...Γιατί είναι άθωο...
Καί ό Θεός μας μάς κάλεσε νά γίνουμε σαν τά παιδιά...
Οί Γραμματείς καί Φ αρισαίοι!!!!
’Αλλά άφετε αύτούς.,.Ού γάρ οίδασι τ ι ποιοϋσι...

** *
Τό Καλοκαίρι πλησιάζει... 'Η "Ανοιξη άνήσυχη κόβει βόλτες εδώ κ ι’ εκεί, 

σαν νά καρτερή τον καλό της...Πουθενά δέν στέκεται...πάει κ ι’ έρχεται... "Ολο γυρνά. 
Φιλά τά άγριολούλουδα καί τά κοκκινίζει, αγγίζει τά δέντρα καί τά γεμίζει άνθη, 
κυττά τον 'Ορίζοντα καί τον εμπνέει...

'Η φύση όλη ξαναπαίρνει ζωή... Καί χαίρουμαι κ ι’ εγώ μαζί της... - Καί τήν

Παλαίμαχοι αστυνομικοί μετά του Διοικητοΰ τής Σχολής καί τοΰ καθηγητοΰ κ. Κων- 
σταντινίδη μετά της κυρίας του, εις τήν οικογενειακή άποκρηάτικη συγκέντρωση

τω ν  δοκίμων Ύπαστυνόμων.

καμαρώνω...Καί τήν έρωτεύουμάι διπλά... "Αμποτε οί άνθρωποι νά γιόμιζαν τό 
πυθάρι τής ψυχής τους μονάχα μέ- χαρές ! ! !!

...’Άνοιξη... Καί κοντά της γεννιέται τό Καρναβάλλι...Γεννιέται κάθε χρόνο 
πάντα τέτοια έποχή... Δέν είναι τόσο νέο όπως εμφανίζεται... Τάχει τά χρονάκια 
του... Γεννήθηκε στά πολύ παληά τά χρόνια στήν Ελλάδα... Είχε βέβαια άλλη ονο
μασία... Αεγότανε τότε «Διονύσια». Ά λλ ’ αύτό τί μάς ενδιαφέρει;...

Ά λλοι πάλι λένε πώς γεννήθηκε στή Ρώμη σαν «Βακανάλια» ή «Σατουρνά- 
λια»... ’Αλλά κ ι’ αύτό δέν μάς πολυσκοτίζει, ούτε μάς άφορα...
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 ̂Το μονο που ενδιαφέρει εμάς, το μόνο πού βλέπουμε καί προσέχουμε είναι 
οτι το Καρναβαλλι μοιάζει με παλλαϊκό, χαρούμενο, ευθυμο καί διασκεδαστικό ξε- 
σηκωμα των ανθρώπων, που χωρίζονται σε λογιών-λογιών μεγάλε'ς πολυθόρυβες 
παρέες, καί πίνουν, καί χορεύουν, καί τραγουδάνε, καί μεταμφιέζονται, καί είναι 
εύθυμοι, καί ξενυχταν...

Ολοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, άντρες καί γυναίκες, φτωχοί καί πλούσιοι 
το  ̂«ρίχνουν έξω» αυτές τις μερες, γεμίζοντας τά σπίτια, τις ταβέρνες, τά κέντρα, 
τούς δρόμους, μέ ζωή...

Μιά τρελλή ατμόσφαιρα μασκαράτας τούς ενώνει... Καί κάνουν ό,τι μπορούν 
γ ια  να ζησουν έντονα τήν εύκαιρία πού τούς παρουσιάζεται...

Αυτό περίπου είναι, νομίζω, το Καρναβάλλι, στα χρόνια μας τουλάχιστον...
** *

Αυτό λοιπού το εύθυμο Καρναβάλλι, κ ι’ ή ξελογιάστρα άνοιξη ήρθαν καί

τραβήξη όπου προτιμάει...
,ουμε τήν καρδιά μας την αφησουμε να

7*εμε t r r__ __ ^
ασκητές... "Αγωνιζόμαστε άδιάκοπα, σκληρά πολλές φορές... Ώρο ... ......... ..
μπορούσαμε να γλεντήσουμε κ ι’ εμείς σαν τούς άλλους, μά δέν κάνει... Είναι παρά
βαση τού Κανονισμού...Σταθήτε νά σάς βρω μάλιστα καί το σχετικό Κεφάλαιο...

Μά μέ ποιο δικαίωμα, καλέ μπαίνετε μέσα; Πού πάτε; Ε κεί, είναι ή μεγάλη 
αίθουσα μας. Μην μπαίνετε. ’Ίσως νάναι δόκιμοι μέσα νά κάμουν μάθημα... Τί 
:ειπατε; ’Έχετε άδεια εισόδου; ’Από ποιόν; Πώς;

Κι’ ή άδεια ήταν ύπογεγραμμένη από τον Διευθυντή μας.,.Καλούσε τό Καρ- 
ναβάλλι κοντά μας δυο Σάββατα...

Κι’ εμείς όλο χαρά κρεμάσαμε τά ρούχα υπηρεσίας, ντυθήκαμε στολές έξόδου 
και κατεβήκαμε στην Μεγάλη Αίθουσα νά τό υποδεχτούμε...

!ι v e x .  ς ε ρ ε  

ώ ρ

μπροστ
πώς «είμαι γέννημα καί θρέμμα δικό του»....

όρα ή Σχολή στον πνευματικό τομέα καί πόσες φορές σταθήκατε κατάπληκτοι 
ιπροστά του- καί μοΰπατε πιος είμαι τυχερός πού υπηρετώ ύπό τις διαταγές του ή
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Μήν περιμένετε νά σας περιγράφω αύτές τις δυο συγκεντρώσεις μας. ’Ά ς 
άφήσουμε τις περιγραφές για άλλοτε. ’Έχουμε καιρό μπροστά μας... Εκδρομές, 
Πάσχα, ψυχαγωγικά απογεύματα...

Ά πδ σήμερα έγκαινιάζω άλλο στύλ—καθώς άλλαξε ή ζωή μου τόσο ξαφνικά— 
Καί θάθελα νά μήν είναι αύτή έδώ περιγραφή... Νάναι μονάχα σχολικές σημειώσεις. 
Σημειώσεις ενός δοκίμου Άρχιφύλακος—

Σαν έγγραφή, άς πούμε, στο βιβλίο Συμβάντων τής καρδιάς μου, μέ περίληψη: 
«’Ε σείς ... εμ ε ίς ... οί καλλιτέχνες . . .  καί τό Κ αρναβάλλι».

—’Εμείς λοιπόν... Είμαστε 100 περίπου άντρες—Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι καί 
Άρχιφύλακες... Κι’ ανοίξαμε ’κείνα τά Σάββατα τις καρδιές μας για νά σάς ύπο-

Δύο μικρές δεσποινίδες πού έτίμησαν τήν οικογενειακή [άττοκρηάτικη : συγκέντρωση των 
δοκίμων Ύπαστυνόμων, ένω χορεύουν μέ σοβαρότητα μεγάλων... κυριών.

δεχτούμε. Ξεχαστήκαμε κοντά σας. Γινήκαμε παιδιά. Πήραμε θάρρος. Περάσαμε 
δυο όμορφα, όνειρεμμένα βράδυα...

'Η μουσική ήταν διαλεχτή, γλυκό τό τραγούδι, χορός πολύς καί γιά κάθε 
γούστο, τό φαγητό, τό κρασί, τό κέφι ποτέ δεν εξαντλήθηκαν καί ή Αίθουσα έ
λαμπε κ ι’ εκείνη άπό εύτυχία...

Μιλήσατε στις καρδιές μας... Καί σάς ευχαριστούμε. "Ολους σάς ευχαρι
στούμε. Καί γιά όλα.

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή μας πού έφτειαξε τόσο λαμπρές αύτές τις δυο 
γιορτινές οικογενειακές συγκεντρώσεις, έσάς πού μάς έπισκεφθήκατε καί μάς τ ι
μήσατε, τούς καλλιτέχνες πού μάς κράτησαν διαλεχτή συντροφιά, τον πρώτο εξό
ριστο Κύπριο κ. Θεόδωρο Καλοκασίδη πού είχε τήν καλωσύνή νά μάς χαρίση μια 
αλησμόνητη συγκίνηση μιλώντας γιά τήν Κύπρο μας καί γεμίζοντας τήν καρδιά μας 
μέ λαχτάρα γιά τήν άπελευθέρωσή της άπό τήν σκλαβιά της, τον Καλό Θεό πού μάς 
άξίωσε νά βρισκώμαστε έδώ μέσα καί νά ζοΰμε αύτές τις εύτυχισμένες στιγμές... 
"Ολους σάς εύχαρ ιστού με... Αύτά τά δυο λόγια θέλαμε νά σάς πούμε έμείς...

...Κι εσείς... Κάτι θά θέλετε νά προσθέσετε... θέλετε, νομίζω, νά μάς πήτε οτι 
περάσατε όμορφα κοντά μας, ότι δεν τό περιμένατε ποτέ νά βρήτε τόσο γούστο, τόσο 
κέφι, τόση χαρά, τόσο άπλό πλούτο, τόση εύτυχία άνάμεσά μας, ότι μάς εύχαρι- 
στεΐτε κ ι’ έσείς μέ τή σειρά σας. Μά δεν χρειάζεται, καλοί μας φίλοι. Δέν είναι 
ανάγκη. Μά άν πραγματικά σάς μάγεψαν οί συγκεντρώσεις μας μιά χάρη μονάχα 
σάς ζητάμε... Κρατήστε μέσα στις καρδιές σας αύτήν τήν άνάμνηση... Μιλήστε 
γιά μάς στούς φίλους σας, στούς γνωστούς σας, σέ κάθε άνθρωπο... Σέ ’κείνους πού
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μας κατηγορούν, γιατί έτσι τά φέρνει καμμιά φορά ή τύχη νά στεκώμαστε εμπόδιο 
στα σχέδιά τους... Σέ κείνους πού μάς βρίζουν... Βρήτε τους όλους αύτούς καί πέστε 
τους ότι εμείς τους αγαπάμε, ότι εμείς δεν κάνουμε διάκριση σέ φίλους καί σ’ εχθρούς, 
πως μέσα στην ψυχή μας κλείσαμε μοναχα τη δική τους εύτυχία κ χί ότι γιά χάρη 
τους είμαστε έτοιμοι καί νά πεθάνουμε άκόμα... Πέστε ακόμα δυο λόγια καλά καί 
γιά τούς φίλους καλλιτέχνες, ποΰφτασαν άπό όλες τις γωνιές τής ’Αθήνας, γιά νά 
μάς διασκεδάσουν, πρόθυμοι πάντα νά μάς δώσουν ό,τι έχουν γιατί μάς αγαπούν...

Είναι αυτοί οι ανώνυμοι εργάτες τής χαράς πού αρπάζουν στούς ώμους τους 
τις λύπες και τα μερακια τού λαού, τις χάρες και τους έρωτές του καί τά κάνουν 
τραγούδια, πρόζα, επιθεώρηση, ποιήματα....

'Αχθοφόροι αύτοί των άνθρώπινων πόθων, σέρνουν πάνω τους όλα τά αιτή
ματα των καιρών...

Καλοί μου καλλιτεχναι σε σας, που στάθηκα κοντά σας κι’ αίστάνθηκα τον 
κάθε σας παλμό άφιερώνω απόψε αύτές τις άπλές γραμμές...

Πρέπει νά ξέρετε, πρέπει νά μάθετε, πρέπει νάχετε πιά καταλάβει πόσο απέ
ραντη είναι ή άγάπη μας γιά σάς παντού καί πάντα, είτε βρίσκεσθε μπροστά στο 
μικρόφωνο, ή πάνω στο άχάριστο σανίδι τής σκηνής....

Η Σχολή μας σάς δεχτηκε ’κείνα τα δυο βράδυα μέ άληθινή περηφάνεια. Την 
τιμήσατε, την στολίσατε, την κανατε ομορφη σαν ποτέ...Σάς παρακαλοΰμε νάρχεσθε 
πιό τακτικά κοντά μας. Νάρχεσθε σαν φίλοι. Σαν άδέλφια μας αγαπημένα...

Μερικοί απο σάς, καλοί μου αναγνώστες, τά θεωρείτε όλα τά πράγματα 
τοσο απλά, ώστε δεν στεκεσθε να τα φιλοσοφήσετε, δεν τά προσέχετε καν...

"Ομως τό πράγμα δέν είναι τόσο άπλό, όσο τό φαντάζεσθε.
Τό νάρθουν κοντά μας τόσοι καλλιτεχναι, καί μάλιστα τά δυο τελευταία Σάβ

βατα Καρναβαλλιοΰ, πού όλα τά κέντρα είναι άσφυκτικά γεμάτα καί κάθε σπίτι 
γλεντά, είναι πραγματικός άθλος... Καί μάλιστα αν λάβη κανείς ύπ’ οψει του ότι 
όλοι αύτοί οί καλλιτεχναι προσφέρθηκαν εντελώς αφιλοκερδούς, δίχως κανένα απο
λύτως συμφέρον καί μέ χαρά τους μάλιστα. Αύτό δείχνει πόσο μεγάλη θέση έχει 
ή Σχολή στις καρδιές καί στη συνείδησή τους... Σέ μιά μέρα μονάχα τούς ειδοποιή
σαμε, την παραμονή τής γιορτής μας. "Εφτασε μονάχα μιά μέρα γιά νά τούς βρούμε 
όλους, να τους πούμε ότι τους χρειαζόμαστε, γιά. νά σπεύσουν νά μάς ένισχύσουν... 
Τό ύπογραμμίζω έτοΰτο τό γεγονός γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία...

*
* *

’Άρτια καλλιτεχνική εμφάνιση παρουσίασε ή Σχολή έκείνα τά βράδυα τά... 
^αββατιανα. Με μια ορχήστρα Αστυνομική, με τον κ. Μπουκουβάλα μαέστρο, μέ 
τον Ακη Λυμουρη και το Νίκο Πιτσολο στο πιάνο, μέ τον Μεταξά στο άκκορντεόν. 
’Ηλθε επίσης κοντά μας καί ή Μεγάλη καλλιτέχνις τού θεάτρου «ΑΚΡΟΠΟΛ» 
Κα Τούλα Κόλλα καί μάς γοήτεψε στο πιάνο... ενώ τό λαϊκό συγκρότημα τού κέν
τρου «ΕΛΑΤΟΣ» εδωσε ενα τονο ξεχωριστά εύθυμο καί γνήσια ελληνικό μέ τούς 
δημοτικούς σκοπούς του.

Μιά θαυμαστή ορχήστρα, ή ορχήστρα τού μαέστρου Μ. Μεταξά, συμπλήρωσε 
το όλο γιορταστικό κέφι μέ τραγούδια, καί διαλεχτή μουσική...

Μά. τή διασκέδαση τήν άξιοποίησαν, τήν ζωντάνεψαν καί τήν μετέβαλαν σέ 
αληθινό πανζουρλισμό κεφιού ή Μπέμπα Κυριακίδου, ή Πόπη Σέρα, ή Έλίζα 
Μαρέλλη, ό̂ Γιώργος Πάρης, ό Πιέρρο Λοβάττη, ό Γιώργος Λουκάς, ό Θεόδ. Δη- 
μητριου καί ό Ματθαίος Φελώνης στά δημοτικά τραγούδια.

"Ολοι αύτοί οί καλοί φίλοι μας μάς γοήτεψαν. 'Υπήρξαν όλοι ασύγκριτοι, 
κεφάτοι, ό ένας καλλίτερος άπό τόν άλλον. Στόλισαν τό σαλονάκι τής Σχολής. Σκόο- 
πισαν κέφι πλούσιο. Καί δέν περιγράφεται ή υποδοχή πού τούς επιφυλάξαμε. Αύτό 
δεν πρέπει νά τό ξεχάσουν. Δέν πρέπει ποτέ νά ξεχάσουν πόσο τούς άγαπάμε.
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’Ακαταμάχητες, θελκτικές, άσυνάγώνιστες, δλο μπρίο καί εύγένεια οί τρεις 
τραγουδίστριες τοϋ Σαββάτου, πού'βρέθηκαν πρόθυμα κοντά μας πάντα, δποτε τις  
καλέσαμε καί σύνδεσαν τό ονομά τους μέ τις πιο ευτυχισμένες στιγμές μας. Δέν 
χρειάζεται νά τις ποϋμε πόσο πολύ μάς εύχαρίστησαν. Αύτό το ξέρουν. "Οπως 
ξέρουν επίσης δτι έγιναν 6 άξονας γύριν άπό τον οποίον περιστραφηκε ολόκληρη η 
γιορτή. Τις εύχαριστοΰμε. Μέ δλη μ.ας τήν καρδιά τις ευχαριστούμε...

Καί οί δυο συγκεντρώσεις τής Σχολής σημείωσαν μια πρωτοφανή επιτυχία. 
Μέσα σέ μια άτμόσφαιρα χαράς άρχισαν καί τελείωσαν τις πρωινές ώρες 
τής Κυριακής. "Ολοι διασκέδασαν. Κανείς δέν έμεινε δυσαρεστημένος. Κομψοί, 
χαμογελαστοί, πεντακάθαροι σερβιτόροι πήγαιναν καί έρχονταν δλο ευγένεια καί 
χάρη. Οί μεζέδες ήταν εκλεκτοί. Το κρασί άριστο.

Κι’ άπό τούς τοίχους, δπου πιερόττοι καί κολομπίνες μάς χαμογελούσαν προ
κλητικά, κ ι’ άπό τή μόυσική πού μας ταξίδευε στους τόπους των ονείρων μας κι

Δύο ωραίες συντροφιές άπό τήν οικογενειακή άποκρηάτικη συγκέντρωση τω ν δοκίμων 
Ύπαστυνόμων, τω ν Άξ/κών τής Σχολής, τω ν καθηγητών καί τω ν οικογενειών αυτών.

άπό τήν πάστρα, τήν άρχοντιά, τήν τάξη, τό τακτ, τήν ομορφιά, πού κυριάρχησε,, 
άκούστηκε άπό παντού ένα άπλό γαλάζιο τραγούδι... Τό τραγούδι τής ’Αστυνομικής 
Σχολής, δηλαδή τής ’Αστυνομίας στήν εύγενέστερή της μορφή...

’Εσείς, εμείς, οί Καλλιτέχναι, τό Καρναβάλλι... Δέν πρόφτασα νά κάνω πε
ριγραφή, δέν τήν άρχισα άκόμα κι’ ό χώρος εξαντλήθηκε... Τί κρίμα! ! ! Πόσα πράγ
ματα είχαμε άκόμα νά κουβεντιάσουμε! ! ! 'Η ταν στ’ άλήθεια ένας ευγενικός χορος,. 
μέ ευγενικούς άνθρώπους καί όμορφα συναισθήματα. "Ενας άξέχαστος χορος...

Μά οί άλλοι; Οί έπαγγελματίες κατσούφηδες; Οί αιώνιοι γκρινιάρηδες: 
Τί θά πούν; Τί θά σκεφτοΰν γ ι’ αύτές τις συγκεντρώσεις;

"Ομως γ ι’ αύτούς θ’ άφιερώσω τις επόμενες σημειώσεις μου άναλύοντας ένα 
κινηματογραφικό έργο πούμας πήγε ό Διευθυντής μας καί είδαμε... Τήν Αιώνια 
’Αγάπη...

Καί μέ βάση αύτό τό έργο θά βρω τήν ευκαιρία νά τούς στείλω τήν πρώτη μου 
επιστολή.

’Αλλά μέχρι τότε, φίλε άναγνώστη, κλείσε τά αύτιά στη μουρμούρα τους. 
Καί διασκέδασε. Καί μείνε χαρούμενος. 'Η "Ανοιξη καί τό Καρναβάλλι στο ζητάν...

ΕΝΑΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΑΣ 
(Σ. Κ. Π..)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

π·,, ' _Δ:α, λ  5,-ωΡίσ0η ώς Χημικός ’Αξιωματικός του Σώματος Αστυνομίας- 
Πόλεων επι βαθμφ καί άποδοχαϊς Άστυν. β ' τάξεως ό ιδιώτης Χημικός Κορνη- 
λακ/)ς Μενέλαος,^οστις καί άπεσπάσθη Si’ έκτέλεσιν υπηρεσίας παρά τή Δ/νσει. 
^γκληματολογικών 'Υπηρεσιών.
, . ™ϋ Άστυν. Σώματος, οί Άνθ/μοςκ. Δαμασκός ΓΙαναγ. καί.
αστυφ. Χαλβαντζης Ανδρέας, Κουνιάκης, Δημήτρ. καί Κόκκινος Δημήτριος.
„  , ~  Απελυθησαν διά λόγους πειθαρχίας,οί άστ/κες Ψωμάς Φώτιος καί Γιαλαμάς
Κων/νος. r

ΑΜΟΙΒΑΙ

—Δι’ μποφάσεως του κ. Υφυπουργού Εσωτερικών έχορηγήθη υ λ ι κ ή  ά- 
μ ο ι β η ,  εις τον αστυφύλακα Φλωρόπουλον Δημήτριον, διότι ούτος άναπτύξας 
ιόιαζουσαν παρατηρητικότητα, ενδιαφέρον καί ζήλον προς την υπηρεσίαν, επέτυχε 
την συλληφιν του ενός των δραστών κλαπέντος αυτοκινήτου έν κινήσει εύρισκομένου 
επιδειςας ουτω ευψυχίαν καί τόλμην, ε π α ι ν ο ς δέ εις τούε Ύπαστ. Α' κ. Πλατί- 
σα νίεω ργ ., Ανθ/μον κ. Διονυσόπουλον Διονύσ., άρχ/κας Κολοβέαν Γεώογ. καί 
1 ιγκαν ^Ασημακην καί άστ/κα Μπόμπολαν ’Ιωάν., διότι ούτοι ύπό την καθοδήγησιν 
του πρώτου, επετυχον την σύλληψιν τώ>ν λοιπών δραστών καί τήν έξιχνίασιν καί 
ετερων οιαπραχθεισών ύπ’ αύτών κλοπών έξ οικιών.

—'Ομοίως^ δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Τφυπουργου Εσωτερικών έχορη- 
γηΟη υ λ ι κ ή  αμοιβή, εις τον Ύπαρχιφύλακα Δημακόπουλον Χαράλ., διότι ούτος 
εργασθεις μετ ^εξαιρετικού ζήλου καί δραστηριότητος επέτυχε, διά συνεχούς παρα- 
κολουθησεως, να εξακρίβωση τον δράστην κλοπής διαρρήξεως, διά τής συλλήψεως τού 
οποίου επετευχθη η κατασχεσις τού κλαπέντος σημαντικού χρημ. ποσού, έ π α ι ν ο ς  
, το̂ ζ 1 παστ. Α' Πλατίτσαν Γεώργ., άνθ/μον Διονυσόπουλον Διονύσιον 
αρχ/κας 1 ραμμενον Δημήτριον καί Τίγκαν Άσημάκην καί άστ/κας Καλιανιώτην 
I εωργιον, Μεσσαδον Βασίλ. καί Ρούσσον Θεόδ., διότι ούτοι ύπό τήν δεξιάν καθο- 
δηγησιν του πρώτου,’ έργασθέντες φιλοτίμως μετά ζήλου καί προθυμίας επέτυχαν 
την εςιχνιασιν τής εν λογω σοβαράς κλοπής διαρρήξεως.

- Δ ι ’ ν.ιιοφασεως τού κ. Αρχηγού τού Άστυν. Σώματος άπενεμήθη, λ ' --- Γ Α, Ί I ' ~ ̂  iy.vi,ovc.(X/jVy lj £ 7C OC l-
X ? ί;’ ξ,ις τον μασητευόμενον άστυφύλακα Τάγκαλον Φίλιππον, διότι ούτος τήν 
' ρτν*3’■ °ία^εταΎμεν°ς εις υπηρεσίαν μετ’ άλλων αστυνομικών προ τού Κιν/φου 
(αΡΚω> δια την τήρησιν τής τάξεως λόγω τής εκεί συγκεντρώσεως, ήσκησε τά έν ποο- 
κειμενω καθήκοντα, του, μετ’ άφοσιώσεως καί ζήλου, τραυματισθείς παρά φυματικοΰ 
διαδηλωτου εις τον δεξιόν όφθαλ.μόν.

***
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Γά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής,ονο
μαστικής των εορτής, εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Εύάγγελον'Καραμπέ- 
τσον και Εύάγγελον ’Αναστασίου ώς καί εις άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. ’Αξιωματι
κούς και κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ
—Ευχάριστες, διδακτικές, τέλειες άπό κάθε πλευρά οί εκπομπές τής ’Αστυ

νομίας έχουν δημιουργήσει γύρω τους ένα ενθουσιασμένο κόσμο φανατικών φίλων 
καί θαυμαστών. Παράλληλα έχουν ξεσηκώσει τούς καλλιτέχνες τών ’Αθηνών σ’ ένα 
πραγματικό συναγερμό ευγενικής άμιλλας, ποιος θα βοηθηση περισσότερό τα αστυ
νομικά προγράμματα.

’Έ τσι οί εκπομπές τής ’Αστυνομίας προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο 
’Αστυνομικό Σώμα, τοϋ όποιου αποτελούν την ζωντανοτερη διαφήμισή και την ω
ραιότερη προπαγάνδα.

Τά γράμματα πού φτάνουν κάθε τόσο στη Σχολή δίνουν το μέτρο τής αγαπης 
τού κοινού καί φανερώνουν πόσο σοβαρό είναι τό έργο που επιτελεΐται.

’Αντιγράφουμε σ’ αύτό τό ραδιοφωνικό δελτίο μας μια επιστολή ακροατριας 
άπό τόν Πειραιά, πού γράφει μεταξύ τών άλλων:

’Αγαπητή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων
Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά σάς γράψου ότι καθημερινώς μετράω τις ήμερες 

καί περιμένω νά έλθη ή Τετάρτη γιά νά άκούσω τήν αγαπητή ώρα τής ’Αστυνο
μίας μας, ή οποία όχι μόνον μάς διασκεδάζει μέ τό πρανματικό διαλεχτό και καλλι
τεχνικό της πρόγραμμα, αλλά μάς δίνει καί πολύ χρήσιμες συμβουλές απαραίτητες 
διά τήν ζωήν μας καί ιδίως στούς νέους οι οποίοι τοσο επιπόλαια σκέπτονται και 
πράττουν λόγω τού νεαρού τής ήλικίας των.

Μέ αυτήν της τήν έκδήλωσι τού ενδιαφέροντος καί τής αγάπης προς τό κοι
νόν, έχει κερδίσει—διότι πράγματι τής άξίζει—τήν συμπάθειαν καί τόν θαυμασμό 
δλων μας καί υψώνει ακόμα πιο πολύ τό γόητρον τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Εϊμεθα όλοι οί άκροαταί σας πολύ περήφανοι γιά τό ένδοξο αύτό Σώμα, τό 
όποιο διαθέτει τέτοιες καί τόσες πνευματικές δυνάμεις.

Πράγματι αξίζει νά παρακολουθή κανείς μιά τέτοια έκπομπή,γιατί άσφαλώς 
θά ώφεληθή τά μέγιστα άπό τό πλούσιο, ζωντανό, μουσικό, λογοτεχνικό και μορφω
τικό περιεχόμενό της.

Τελειώνοντας εύχομαι δπως ό ιερός καί αξιοθαύμαστος σκοπός σας καρπο- 
φορήση έκλεκτούς καί αξιοζήλευτους καρπούς.

Σάς παρακαλώ δεχθήτε τά πλέον ειλικρινή καί θερμά μου συγχαρητήρια.
Μέ άγάπη

Λουλούκα Μιχελή—Πύλης 24, Πειραιεύς
Τό γράμμα αύτό, πού παραθέσαμε χωρίς σχόλια, δείχνει πόσος ενθουσιασμός 

κα ί πόση άγάπη κυριαρχεί έξω, άνάμεσα στούς άκροατάς τών εκπομπών τής ’Αστυ
νομίας, πού συνεχίζονται κάθε Τετάρτη μέ πλούσιο πάντα καί χαρούμενο κέφι.

★
—’Έτσι ή έκπομπή τής 7-3-1956 ήταν άφιερωμένη στούς νέους, μέ μοντέρνους 

ρυθμούς, γλυκά τραγούδια καί έκλεκτούς καλλιτέχνας.
Στο πρόγραμμα αύτό πήραν μέρος 6 Νίκος Γούναρης, ό Τώνης Μαρουδας, 

ό Τζώνης Κατσούρης καί ή ορχήστρα τού Ζοζέφ Κορινθίου. ’Επίσης συμμετείχε, 
εύγενικά προσφερθείς, ό θαυμάσιος καί γλυκός τραγουδιστής Μπάμπης Μαρκαντω- 
νάτος, πού είπε καί δυο λόγια άπό τό μικρόφωνο γιά τήν έκπομπή τής ’Αστυνομίας.

★

—Τό πρόγραμμα τής 14-3-1956 ήταν άφιερωμένο στήν Παληά ’Αθήνα, μέ 
πλακιώτικους σκοπούς, κιθάρα, όμορφες καντάδες καί τραγούδια εκείνης τής εποχής. 
Ή  έκπομπή αύτή άρεσε ξεχωριστά,συγκίνησε καί μάγεψε τούς άκροατές της καί 
προκάλεσε τά πιο ένθουσιώδη σχόλια τού κοινού.Στο πρόγραμμα αύτό μεταδόθηκε 
καί ένα άπόσπασμα άπό τό «Ήμερολόγιοτής ’Αστυνομίας», γραμμένο άπό τόν δόκ.



’Αρχ/κα Σπϋρο  ̂Πηλό^μέ τίτλο «Ραντεβού μέ τήν Παληά ’Αθήνα», στό όποιο πήρε 
μέρος η γλυκεία x.ou υπέροχη πρωταγωνίστρια του Βασιλικού Θεάτρου δίς Άντ'ι- 

> α, ακ,°υ’ οποίας η συμμέτοχη ετιμησε ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Σώυ,α 
και την ο,ιοια το Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής τής Σχολής θερμώς ευχαριστεί. ' 

(Κείμενα επιμελεια, τεχνική έπίβλεψις, ραδιοσκηνοθεσία : “ Τμήματος 
Πνευματικής Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής. Τεχνική βοήθεια Γιάννη Πορετσάνου, 
πρώτου και ευγενεστατου συνεργάτου των αστυνομικών έκπομπών. Συμμετέχει ό 
εκλεκτός συνεργάτης^ του Ραδιοφωνικού Στάθμου ’Ενόπλων Δυνάμεων Έ?Λάδος 
1 ιωργος ίΝτουμας. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Μίμης Φραγκιουδάκης εκλεκτός 
συνεργάτης και φίλος τής ’Αστυνομίας).



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 είς τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και Θά πεισθήτε περί τής αξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


