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83. Περιοχή καί θέσις τοΰ Δ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών. Μέ
τρα άσφαλείας κατά τήν 3ην Δεκεμβρίου 1944.

Το Δ ' ’Αστυνομικόν Τμήμα, κατά τον Δεκέμβριον του 1944, εύρίσκετο στο 
πενταώροφο οίκημα της όδοΰ Γ ' Σεπτεμβρίου καί Σολωμοΰ (γωνία) καί άποτελοΰσε 
ένα άπό τά ’Αστυνομικά οικήματα τής ζώνης γύροι άπό τήν 'Ομόνοια, ένεκα δέ του 
λόγου αύτοϋ δέν μπόρεσαν οί κομμουνισταί νά τό προσβάλουν άπό τις πρώτες ήμερες 
τοΰ κινήματος.

'Η δύναμις τοΰ Τμήματος τούτου ήταν 112, άξιωματικοί, άρχιφύλακες καί 
αστυφύλακες μέ Διοικητή τον άείμ,νηστο ’Αστυνόμο Α' ’ Ιωάννη Πανταζόπουλο, 
ό δέ οπλισμός άπετελειτο άπό 87 όπλα (άραβίδες ’ Ιταλικές) καί άπό 12 αυτόματα 
στέν, μέ άνάλογο αριθμό φυσιγγίων.

Κατά τήν Κυριακή 3-12-1944, όπόταν οί κομμουνισταί έπραγματοποίησαν 
τό παράνομο συλλαλητήριό τους, μέ τό όποιο καί άρχισε ή έπανάσταση, τό Δ' 
’Αστυνομικό Τμήμα μέ επί κεφαλής τό Διοικητή του, έτέθη ύπό τάς διαταγάς τοΰ 
Ύποδιευθυντοΰ τής περιοχής εκείνης κ. ’Αναστασίου Κανελλοπούλου (Διευθυντοΰ 
Β ') .  Είδικώτερα, τό Τμήμα αύτό άνέλαβε τήν έπίβλεψη των οδών Γ ' Σεπτεμβρίου, 
’Ίωνος καί Δώρου, μέ άντικειμενικό σκοπό τήν άπαγόρευση διελεύσεως άπό έκεΐ
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διαδηλωτών καί τή διάλυση πάσης παρανόμου συγκεντρώσεως και διαδηλωσεως.
Μετά την πραγματοποίηση τοϋ παρανόμου συλλαλητηρίου καί τά αιματηρά 

γεγονότα της Πλατείας Συντάγματος, ή δύναμις του Δ' Τμήματος έλαβε μέτρα 
στην -περιοχή τής Όμονοίας μέχρι τής νυκτός, δτε άπεσύρθη στο οίκημα.

'Ο Διοικητής του Τμήματος ’Ιωάννης Πανταζόπουλος, μετά τοϋ Ύποδιευ- 
θυντοϋ κ. Άναστ. Κανελλοπούλου, καθ’ δλη τή νύχτα τής 3 προς 4 Δεκεμβρίου, 
έλαβαν έκτακτα μέτρα φρουρήσεως και τακτοποιήσεως τής δυνάμεως, εις τρόπον 
ώστε νά είναι εις θέσιν νά αντιμετώπιση επίθεση, άλλά καί V  άντεπιτεθή.

84. Δρασις τοϋ Δ' ’Αστυνομικού Τμήματος άπό τής 4ης μέχρις 8ης 
Δεκεμβρίου 1944. ’Επιθέσεις των κομμουνιστών. Άμυνα καί άντεπιθέσεις 
των αστυνομικών.

Τή δράση λοιπόν αύτή τοϋ Δ ' Τμήματος θά άναφέροψεν ήμερολογιακώς, 
ώς εκτίθεται στις επίσημες εκθέσεις πού ύπεβλήθησαν.

Δ ε υ τ έ ρ α '  4 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4  4.
Κατά τήν ήμέρα αυτή, ώς γνωστόν, έξεδηλώθη ή έπίθεση των κομμουνιστών 

κατά τών άκραίιον ’Αστυνομικών Τμημάτων, πολλά τών όποιων κατελήφθησαν 
άπό αυτούς.

Οί πληροφορίες πού έφτασαν στο κέντρο τής πόλεως, ήνάγκασαν τούς Διοι- 
κητάς τών κεντρικών ’Αστυνομικών Τμημάτων νά λάβουν έκτακτα μέτρα άσφα- 
λείας τών οίκημάτο^ν το^ν καί νά προπαρασκευασθοϋν γιά τήν άντιμετώπιση τών κομ
μουνιστικών έπιθέσειυν.

’Έ τσ ι καί ό Διοικητής τοϋ Δ ’ ’Αστυνομικού Τμήματος, ’Αστυνόμος Α' (τότε) 
’Ιωάννης Πανταζόπουλος, έν συνεννοήσει μέ τον Προϊστάμενο τής 'Ύποδιευθύν- 
σεως, Άστυ'ν. Διευθυντή Β ' κ. ’Αν. Κανελλόπουλον, ό όποιος είχε τήν έδρα του μέσα 
στο οίκημ,α του Δ ' ’Αστυνομικού Τμήματος, έλαβε έκτακτα μέτρα άσφαλείας, τό
σον τοϋ οικήματος, δσον καί τής περιοχής τοϋ Τμήματος.

’Ισχυρότατες φρουρές άπό ενόπλους άστυνομικούς έτοποθετήθησαν στις δια
σταυρώσεις τών οδών Σολωμοϋ καί Γ ' Σεπτεμβρίου καί τών οδών Πατησίων καί 
Σολωμοΰ.

’Ισχυρότατες περιπολίες διέσχιζαν επίσης τήν πλατεία Όμονοίας καί τούς 
γύρω δρόμους, καθώς καί τή λεωφόρο Πατησίων, γιά νά ένθαρρύνουν τούς καταστη- 
ματάρχας ν’ άνοίξουν τά καταστήματά τους. Συγχρόνως έγίνοντο σωματικές έρευνες, 
τόσο στούς υπόπτους πολίτες δσο καί στά τροχοφόρα οχήματα. ’Αποτέλεσμα τών 
περιπολιών αύτών ήτο νά συλληφθοΰν 35 άτομα όπλοφοροΰντα καί νά κατασχεθή 
μοτοσυκλέττα μέ τά σήματα τοϋ Έρυθροϋ Σταυρού, πού μετέφερε χειροβομβίδες 
τών κομμουνιστών.

’Απόπειρα συγκεντρώσεως κομμουνιστών, παρά τό οίκημα τού ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, διελύθη άμέσως άπό τούς άστυνομικούς, οί όποιοι άναγκάσθηκαν νά 
πυροβολήσουν στον αέρα.

’Έ τσ ι μέχρι τό άπόγευμα τής ήμέρας αυτής, δέν είχε λάβει χώραν κανένα σο
βαρό επεισόδιο. Στις 4 μ.μ. έσχηματίσθη αιφνιδιαστικά στήν 'Ομόνοια μεγάλη δια- 
δήλο^ση ενόπλων κομμουνιστών, πού ά.ρχισε νά κατεβαίνη τήν όδό Γ ' Σεπτεμβρίου 
προς τό οίκημα τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως (Τ' Σεπτεμβρίου), μέ 
κραυγές καί άπειλές καί μέ χυδαιότατες ρυθμικές ύβρεις κατά τής Κυβερνήσεως καί 
τού τότε Προ^θυπουργοΰ.

'Η  διαδήλωση αύτή, μόλις έφθασε μπροστά στο οίκημα τής Τροχαίας Κινή- 
σειυς καί έπετέθη, διελύθη βιαίως, οπότε ή δύναμις τού Δ' Τμήματος συνέλαβε 250 
περίπου διαδηλωτάς, τούς όποιους άργότερα άφήκε ελευθέρους κατόπιν διαταγής 
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, πλήν εκείνων πού οπλοφορούσαν.
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Τ ις νυκτερινές ώρες έλήφθησαν έκτακτοι μέτρα φρουρήσεως του οικήματος 
και κατεβληθη προσπάθεια νά συγκεντρωθούν πληροφορίες μέ έμπιστα πρόσοοπα, 
γιά τις προθέσεις των κομμουνιστών.

Τ ρ ί τ η '  5 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1944.
Κατα τ ις  διάφορες πληροφορίες πού μετεδόθησαν στο Τμήμα, οί κομμουνι- 

σται συγκετρωνοντο στην Πλατεία ’Α ττικής, στην πλατεία 'Αγίου Παύλου, στήν 
πλατεία Έξαρχείων καί σέ διάφορα άλλα σημεία, μέ σκοπό νά επιτεθούν αιφνιδια
στικά και ταυτόχρονα κατά τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως, κατά τού 
Δ Τμήματος καί κατά τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας, γιά. νά καταλάβουν 
τα οικήματα καί νά κατασφάξουν τούς αστυνομικούς, όπως διέδιδον.

Πράγματι, στις 9 π ,μ ., άρχισε ή έπίθεση των κομμουνιστών κατά τού Δ ' 
Τμήματος, άπό την πλατεία Έξαρχείων, οπού είχαν κατασκευάσει πρόχειρο οδό
φραγμα καί είχαν τοποθε
τήσει δύο πολυβόλα. ’Έ τσ ι 
άχρήστευσαν τελείως την 
οδό Σολωμοΰ, όπου- κάθε 
κίνηση ήταν έπικίνδυνη.

Ταυτοχρόνως, άλλη δύνα- 
μις κομμουνιστών έπετέθη 
άπό τάς οδούς Γ ' Σεπ τεμ
βρίου καί 'Ηπείρου καί 
άπό τό θέατρον «Αυρικόν» 
καί έτσι καί ή οδός Γ ' Σ ε 
πτεμβρίου ήλέγχετο άπό 
αυτούς. Τέλος υπήρχε καί 
ένας κομμουνιστής, ελεύθε
ρος σκοπευτής, πού είχε 
όπλον μέ τηλεσκόπιον στήν 
όδό Άριστοτέλους καί Σολωμοΰ, πυροβολών μέ καταπληκτική ευθυβολία κάθε 
άστυνομικό πού ένεφανίζετο, έστο:> καί προς στιγμή, στο δρόμο.

Σ τις  έπιθέσεις αύτές πού έξεδηλώθησαν μέ σκληρότητα, οί άστυνομικοί 
άπήντησαν μέ έντονα πυρά, τά όποια καθήλωσαν τούς κομμουνιστάς στις θέσεις 
των, οί όποιοι όμως δέν ΰπεχώρησαν, άλλά μέ συνεχή πυρά παρηνώχ?Λυν τό Τμήμα, 
εις τρόπον ώστε κατέστη άδύνατο νά γευματίσουν οί άστυνομικοί, γιατί τό εστια
τόριό εύρίσκετο σέ χωριστό οίκημα, παραπλεύρως τού ’Αστυνομικού Καταστήματος 
καί ήλέγχετο τελείως άπό τά πυρά τών κομμουνιστών.

Κατά την ήμέρα αύτή καί κατά τή διάρκεια τής μάχης μεταξύ τών άστυνο- 
μικών καί τών κομμουνιστών, έτραυματίσθησαν οί εξής: Ό  Ύπαστυνόμος κ. Κ. Κα- 
κλαμάνης, στο άριστερό πόδι, ό άστυφύλαξ Διον. Καροΰσος, θανασίμως στο κεφάλι, 
ενώ έμάχετο στο θέατρο Παπαιωάννου καί ό άστυφύλαξ Θεοδ. Γκολφινόπουλος, 
στο λαιμό. Σ τις  9 μ .μ ., ή μάχη έκόπασε, πλήν τόσον οί κομμουνισταί όσον καί οί 
άστυνομικοί έμειναν άγρυπνοι στις θέσεις των, έτοιμοι γιά νέα μάχη.

Τ ε τ ά ρ τ η '  6 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1944.
Ά πό τά μεσάνυκτα τής 5-12-44, οί κομμουνισταί άρχισαν τρομερή έπίθεση 

μέ βαρειά όπλα κατά τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής καί κατά τής Ειδικής ’Ασφα
λείας, τών όποιων τά οικήματα εύρίσκοντο πλησίον προς τό Δ ' Τμήμα. 'Ένεκα τούτου 
όλη ή δύναμις τού Τμήματος έμεινε στή θέση της, έτοιμη νά δράση. Πράγματι στις 
7 π.μ. έξεδηλώθη έντονωτάτη έπίθεση καί κατά τού Δ 'Τ μήματος. Οί κομμουνισταί 
άρχισαν καταιγιστικά πυρά, μέ βαρειά πολυβόλα, μέ χειροβομβίδες, μέ αύτόματα 
καί μέ όλμους άπό τά οδοφράγματα τών Έξαρχείων, τής οδού Γ ' Σεπτεμβρίου, άπό

f  I. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟΣ f  Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ
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τήν ταράτσα του ξενοδοχείου «Σαν—Ριβάλ», πού βρίσκεται στήν όδο Λιοσίων καί 
Παλαιολόγου καί άπό τό οίκημα όπου τα γραφεία των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού 
Κράτους (Σ .Ε .Κ .), πού εύρίσκετο στήν όδο Γ ' Σ/βρίου και Πολυτεχνείου. Η άμυνα 
των άνδρών τοϋ Δ' Τμήματος υπήρξε σθεναρα. Ο Διοικητής, Ιωαν. Πανταζοπουλος, 
κατώρθωσε νά μεταφέρη την ημέρα αυτή στο Τμήμα ενα βαρύ πολυβολο, τοϋ οποίου 
τή χρήση άνέλαβε χωροφύλαξ πολυβολητής, τής υπηρεσίας Ειδικής Ασφαλείας. 
Μέ τό πολυβόλο αύτό, κατωρθώθη σέ έντονο μονομαχία νά έξουδετερωθή τό ενο
χλητικό πολυβόλο των κομμουνιστών, πού εύρίσκετο στην ταρατσα τοϋ ξενοδοχείου 
«Σαν Ριβάλ». 'Η  μάχη αυτή έντονη καί πεισματώδης, συνεχίσθη μέχρι τής 7 μ.μ. 
(19η ώρα), μέ άποτέλεσμα : α) τό θανάσιμο τραυματισμό τοϋ Υπαστυνομου Β  
Άνδρέου Κουμουρά, ό όποιος μετεφέρθη στο σταθμό Α' βοηθειών και υποστας εγ
χείρηση έξέπνευσε τήν έπομένη, β) τον τραυματισμό τοϋ'Υπαστυνομου Β  κ. Κυπριω- 
τάκη Ν.' άμφότεροι έμάχοντο εις φυλάκια εντός τοϋ Άστυνομικοϋ Καταστήματος.

'Η  νύκτα έπέρασε σχετικά ήρεμη, πλήν όλοι οί ύπάλληλοι απο τοϋ Διοικητοΰ 
μέχρι τοϋ τελευταίου άστυφύλακος έμειναν άγρυπνοι καί έτοιμοι στις θεσεις των, για 
νά αποκρούσουν τυχόν αιφνιδιαστική έπίθεση.

Π έ μ π τ η - 7 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4 4 .
Οί κομμουνισταί, άπό τής 7ης πρωινής ώρας άρχισαν έκ νέου τήν επίθεση, 

άφοΰ κατά τήν νύχτα προωθήθησαν προς τό οίκημα καί έστησαν πολυβολεία στήν 
όδο Άριστοτέλους—Καποδιστρίου, εις τρόπον ώστε άπέκοψαν κάθε επαφή τοϋ 
Τμήματος προς τήν 'Υποδιεύθυνση Τροχαίας Κινήσεως. 'Η  άμυνα καί την ημέρα 
αύτή ύπήρξε σταθερά καί άποφασιστική, τό δέ ήθικό τών ύπαλλήλων διετηρεΐτο 
άριστο, καίτοι ή κούραση άρχισε νά τούς καταβάλλη. Οί κομμουνισταί εγκατεστησαν 
έκ νέου στήν ταράστα τοϋ ξενοδοχείου «Σάν-Ριβάλ» βαρύ πολυβόλο καί μέ καταιγι
στικά πυρά κατώρθωσαν νά καταστρέψουν κυριολεκτικώς τούς δύο άνω ορόφους 
τοϋ οικήματος καί νά κάνουν άδύνατη τήν παραμονή σ’ αύτούς τών μαχητών αστυ
νομικών, εφόσον δέν κατεσκευάζοντο αμυντικά έργα. Τό πολυβόλο τοϋ Τμήματος 
μετεφέρθη άπό τήν ταράτσα στον 4ο όροφο καί έτσι έδέσποζε τής όδοΰ Γ ' Σεπτεμ
βρίου καί μικροΰ τμήματος τής όδοΰ Σολωμοΰ, άπό Γ ' Σεπτεμβρίου προς Άριστο- 
τέλους. ’Έ τσ ι ή μάχη έσυνεχίζετο μέχρι τής 7 μ.μ. (19η ώρα), οπότε οί κομμου- 
νισταί έξαπέλυσαν τρομοκρατική έπίθεση, μέ χειροβομβίδες, δυναμίτιδες, όλμους 
καί αύτόματα, πού μέσα σ’ ένα άφάνταστο πανδαιμόνιο διήρκεσε μισή ώρα. Ή  έπί
θεση αύτή, χωρίς νά πτοήση κανένα, άπεκρούσθη μέ ομοβροντίες άπό τούς άστυνο- 
μικούς, μέ άποτέλεσμα νά έχουν οί κομμουνισταί πολλά θύματα σέ νεκρούς καί τραυ
ματίες καί γ ι ’ αύτό άκριβώς άπεσύρθησαν στις θέσεις των.

Δέκα λεπτά τής ώρας μετά τήν παΰσι τοϋ πυράς, δ Διοικητής ’ Ιωάννης Παν- 
ταζόπουλος μετά τοΰ 'Υπαστυνομου Α' κ. Χαρ. Βασιλοπούλου, έπιθεωρών τούς μα- 
χητάς στήν είσοδο τοΰ οικήματος, ήθέλησε νά τοποθετήση σκοπούς καί στις γωνίες 
τών οδών Γ ' Σεπτεμβρίου—Σολωμοΰ καί Πατησίων—Σολωμοΰ, οπότε εύρέθη άντι- 
μετωπος δύο ατόμων, τά όποια διέταξε νά σταματήσουν καί σέ έρώτηση ποιοι 
ήσαν άπήντησαν : «έδώ ό Μήτσος, ό καπετάνιος τοϋ Α' Λόχου».’Αμέσως τότε έπι- 
τεθέντες κατ’ αύτών τούς συνέλαβον καί ό μέν ένας έπειδή ήταν τραυματίας μετε
φέρθη στο Σταθμό Α' Βοηθειών, ό δέ άλλος παρεδόθη στή Γενική ’Ασφάλεια.

Κατά τήν ημέρα αύτή οί άπώλειες τοΰ Δ ' Τμήματος ήσαν: νεκρός εις, δ άστυ- 
φυλαξ Δ . 97 Χριστοφορατος, ό όποιος έβλήθη μέ ριπή πολυβόλου στο κεφάλα στή 
διασταύρωση Γ ' Σεπτεμβρίου καί Στουρνάρα, όπου έμάχετο καί τραυματίες τρεις, 
ήτοι: ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Καριοπούλης Παναγ., δ άστυφύλαξ Δ . 123 Παπαμου- 
τεβελής καί ό άστυφύλαξ Δ . 120 Σηβαλάκης Κ.

"Ολες αύτές τις ήμερες, ό έφοδιασμός έγίνετο μέ μοτοσυκλέττα, τήν όποια 
ωδηγοΰσε μέσω τής ζώνης τοΰ πυρός άστυφύλαξ πού πήγαινε στήν Διεύθυνση. ’Αλλά
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δυστυχώς ελάχιστοι πυρομαχικά έστέλλοντο, ώστε έφθασε κατά την ήμερα αύτή νά 
υπάρχουν άπδ δύο - τρία φυσίγγια στα χέρια των άνδρών του Τμήματος, οί οποίοι 
ήσαν κατάκοποι, γ ια τί έμάχοντο άγρυπνοι έπί 5 ήμερονύκτια χωρίς νά. παίρνουν 
άλλη τροφήν, έκτος άπδ έλάχιστα τεμάχια γαλέτας.

Οί πληροφορίες πού συγκεντρώθηκαν κατά, τήν νύκτα, έδειχναν δτι οί κομμου- 
νισταί θά συνέχιζαν τήν επίθεση έντονώτερη, κατά τήν επομένη ήμέρα καί υπήρχε 
κίνδυνος νά καταληφθή τδ Τμήμα καί νά συλληφθοϋν οί μαχηταί, οί όποιοι είχαν 
σχεδόν εξαντλήσει τά πυρομαχικά τους.

Κατόπιν τούτου έγινε σύσκεψη των 'Υποδιευθυντοϋ κ. Ά ν. Κανελλοπούλου, 
μετά του Διοικητοΰ του Τμήματος Ίωαν. Πανταζοπούλου καί των ’Αξιωματικών 
καί έν συνεννοήσει μέ τήν Άστυν. Διεύθυνση, άπεφασίσθη ή άντικατάσταση τών 
άνδρών τού Τμήματος, οίτινες πλέον είχαν καταβληθή, μέ άλλη δύναμη. ’Έ τσ ι τήν

t Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ t  Α. ΚΟΤΜΟΤΡΑΣ f  MON. ΚΑΡΟΥΣΟΣ

6η πρωινή τής Παρασκευής, 8-12-1944, έπραγματοποιήθη ή άποχώρηση τής δυνα- 
μεως του Δ ' Τμήματος καί άντικατεστάθη προσωρινώς μέ δύναμη τής Γενικής 
’Ασφαλείας, ύπδ τον ’Αστυνόμον Α' κ. Δημ. Ζαγκλήν, μέχρι τής άφίξεως τής δυ- 
νάμεως του Θ' Τμήματος άπδ τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση.

Κατά, τήν έκθεση τού Διοικητοΰ Ίωαν. Πανταζοπούλου, όλοι οί υπάλληλοι του 
Τμήματος έπέδειξαν προθυμία κατά τήν εκτέλεση τοΰ καθήκοντος των, ειδικωτερα 
όμως έπέδειξαν άνδρείαν, αυτοθυσίαν καί ψυχραιμίαν, ό Ύπαστυν. Β ' Κουμουράς 
ό όποιος έφονεύθη καί οί Ύπαστυνόμοι κ.κ. Π. Καριοπούλης, Σωτηρόπουλος, Θ. 
Άναγνωστόπουλός, Κ. Κακλαμάνης, X . Βασιλόπουλος, Σταυρόπουλος, Καλογερο- 
πουλος, Μογγολίας καί Ιΐαναγιωτόπουλος, οί Άρχιφύλακες: Δ 10 Τσόπελας Παν. 
καί Δ  1 Μιχελής Παναγ. καί οί αστυφύλακες Δ 1Θ0 Γεωργουλόπουλος Άνδρ., 
Δ  126 Πάνου, Δ  80 Τσίτσας, Δ  78 Κοντόγκονας, Δ  97 Χριστοφοράκος, Δ . 153 
Καροΰσος Δ , Δ  133 Περάκης, Δ. 23 Βασιλαδιώτης, Δ  21 Πανουσόπουλος, Δ  27 
Κάλλιας, Δ. 31 Ήλιόπουλος, Δ. 50 Πίσβουλας, Δ. 49 Μητροκόλιας, Δ. 145 Λε- 
κάκος, Δ. 101 Μποΐλές, Δ. 126 Φουντάλας, Δ. 128 Μανωλόπουλος, Δ . 132 Κα- 
τούφας, Δ. 117 Πανούσης καί Δ. 140 Πρωτόπαππας.

( Συνεχίζετα ι)
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ΔΙΟΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΣΚΟΠΙΑ
’Άνθρωποι πού βλέπουν διά μέσου τής ύλης.—Πώς μαντεύουν τήν 
ΰπαρξιν υπογείων πηγών.—Ραβδομάντεις καί ραβδοσκοπία.— 'Ο 

άνθρωπος εκπέμπει ζωντανάς ακτίνας Ραΐντγκεν!
Του κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

--------------------------------— Προέδρου της Ελληνικής Έ -  __________________________
ταιρείας Ψυχικών Ερευνών

Είδομεν έν έκτάσει εις τά προηγούμενα τεύχη τήν μυστηριώδη ιδιότητα, τήν 
οποίαν έχει ό άνθρώπινος οργανισμός νά έπικοινωνή μέ άλλους όμοιους του χωρίς τήν 
βοήθειαν των αισθήσεων, δηλαδή τήν Τηλεπάθειαν.

Σταματούν όμως άρά γε μόνον εις αυτήν αί υπεράνθρωποι ιδιότητες πού κρύ- 
πτομεν μέσα μας;... Κάθε άλλο, όπως θά ίδοΰμε αμέσως.

Βέβαια οι υλισται με τας θεωρίας των, που εννοούσαν τον περασμένον αιώνα
να παραστήσουν τον άνθρωπον καί έν γέ- 
νει τήν πλάσιν ώς απλήν μηχανήν καί ώς 
άποτέλεσμα συμπτώσεως καί απλής τύ
χης, ήρνήθησαν έκ των προτέρων καί κα
τηγορηματικούς κάθε φαινόμενου όμοιον 
μ.ε τά άναφερόμενα εδώ.

Ό  ίδιος ό Χαίκελ, ό άπόστολος Π έ
τρος τού υλισμού, ειρωνεύεται έπιδεικτι- 
κώς την Τηλεπάθειαν, άρνούμενος κάθε 
πιθανότητά της. ’Ίσως καί πολλοί άκόμη, 
όφείλοντες τάς γνώσεις των εις πασαλείμ
ματα από άναγνώσματα εφημερίδων, έξα- 
κολουθούν νά άρνοϋνται παν τό σχετικόν 
με τά μυστήρια τού σύμπαντος. Καί δεν 
ξερουν, δεν θέλουν νά ξέρουν, ότι μέ τάς 
λέξεις «είμα ι υλιστής» δηλώνουν άπλώς: 
«Ε ίμ α ι άμαθής καί στενοκέφαλος. Ε ίμαι 
άσυγχρόνιστος καί όπισθοδρομικός !». Σ ή 
μερον όμως το αποδεικτικόν πείραμα έρχε
ται να τούς αποστομώση κατά τον τραγι- 
κωτερον τρόπον.

Λοιπόν ή Ψυχοφυσιολογία, έπειτα 
από τήν θριαμβευτικήν πειραματικήν άπό- 
δειξιν τής Τηλεπάθειας, τήν όποιαν έτο- 
ποθετησε ως βάσιν τού οικοδομήματος 
τγ)ζ> εξηκολούθησε τήν ερευνά της καί 
ευρέθη εμπρός, εις νέα θαυμάσια. Έ πι- 
στοποιησε ότι υπάρχουν άτομα τά όποια 

_ , , , κατέχουν ένα είδος ζωντανών άκΐίνων
Ραΐντγκεν και τα όποια μπορούν νά βλέπουν διά μέσου τής ύλης, όπως ήμεΐς οί 
απλοί θνητοί βλεπομεν διά μέσου τού τζαμιού.

Είναι το φαινόμενου αύτό νέον;...
Ο χ ι! Είναι παλαιόν όπως  και η άνθρωποτης. 'Απλώς ή επιστήμη τό πιστο

ποιεί τώρα επί πειραματικών βάσεων.

Ραβδοσκοπος ερευνών διά τήν άνακάλυψιν 
υδατος, ένώτπον εξεταστικής επιτροπής.
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’Ανέκαθεν παρετηρήθη άπό την πείραν ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν νά μαν
τεύουν την ΰπαρξιν υπογείων πηγών.

'Ο Πλίνιος αναφέρει δτι οί Παλαιοετροϋσκοι ραβδομάντεις, άνεγνώριζον τήν 
παρουσίαν υπογείων ύδάτων, οδηγούμενοι έκ τής εξαιρετικής άκτινοβολίας των ηλια
κών άκτίνων εις τά σημεία έκεΐνα δταν ήτο πολλή ζέστη. 'Ως γνο^στδν δέ, δταν είναι 
νοτισμένη ή ατμόσφαιρα, ή ζέστη είναι πάντοτε περισσότερα.

Τδ φαινόμενον τούτο, εκτοτε ήτο διαρκώς έν χρήσει προς άνεύρεσιν νερού. 
’Επειδή μάλιστα οί ειδικοί αύτοί ραβδοσκόποι ένομίζοντο μάγοι, έκ τής γαλλικής λε- 
ξεως Source (πηγή) προήλθε καί ή λέξις Sourcier (ραβδοσκόπος).

Σήμερον ή διά τού μέσου τούτου άνεύρεσις νερού, είναι έν έπισήμω κρατική 
χρήσει, έκτος τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας, εις τήν ’Αφρικήν, τήν ’Αμερικήν, την 
’Αλγερίαν κλπ. Μόνον τόποι καθυστερημένοι κατά τον πολιτισμόν, μετά τά θαυ
μαστά ιδίως αποτελέσματα τού κρατικού συμβούλου φόν Ουσλαρ εις τήν Ν. Δ. 
’Αφρικήν, δεν επωφελούνται τής ευεργετικής αυτής χρησιμοποιήσεως. ’Όντως επι 
800 έπισημάνσεων υδατος εις άνύδρους χώρας, μόνον ένας άσήμαντος άριθμός δεν 
έδωσε άποτελέσματα. Έ ν  γένει ή χρήσις τής ραβδοσκοπίας υπήρξε διά τούς άποι- 
κους πράγματι ευεργετική.

’Ήδη άπό τού 1854, ή Γαλλική ’Ακαδημία έπιστημών ώρισε επιτροπήν προς 
έξέτασιν τού φαινομένου ύπό τον Σ εβρέϊγ . Ό  έν λόγω έπιστήμων τό έπιστοποιησε 
καί τό απέδωσε εις άσυναισθήτους κινήσεις τών μυών τής χειρός τού μέντιουμ, αι 
όποΐαι προκαλοϋνται έξ άγνώστων έπιδράσεων τών άναφερθέντων ειδών (υδατος κ λπ .)

Έ κ το τε έγιναν πλήθος σχετικών πειραμάτων, διά τών όποιων τό φαινομενον 
διεσαφηνίσθη άκόμη λεπτομερέστερον. ’Ό χ ι μόνον δηλαδή πεπειραμένοι ραβδοσκο- 
ποι καθάρισαν ασφαλώς τήν διαδρομήν υπογείου ρεύματος υδατος, καί εις διάστημα 
ενός χιλιομέτρου άκόμη, άλλα εΰρέθη άκριβώς καί ή θέσις μεταλλικών όγκων, όπως 
εις τό δάσος V incennes καί είς τό Χημεΐον τού Καθολικού ’Ινστιτούτου Τουλούζης, 
ύπό τού άββά Γαμπέν.

Ή  έπιτυχία ώς προς τήν εΰρεσιν διαφόρων ουσιών ύπήρξεν ή εξής:
"Ύδωρ, 89 % . Μέταλλα 80 % .
’Άνθραξ 50 % . 'Υπόγεια σπήλαια 87 %.
Είς μερικάς σπάνιάς περιπτώσεις, όπο,ις τού ραβδοσκόπου ’Ιακώβου Αίμαρ 

(1692), έγινε έξέτασις καί έγκληματιών άκόμη, πράγμα τό όποιον θά ε’ίδωμεν ποιαν 
έξήγησιν έχει.

Έ ν τούτοις δ ι’ έκαστον άνιχνευόμενον είδος έκτος τού υδατος, πρεπει να κρά
τη ό ραβδοσκόπος μετά τού ραβδίου καί μικράν ποσότητα αύτού, τον λεγόμενον δεί
κτην, οπότε καί έξουδετεροΰται ή δύναμις άνιχνεύσεως τών άλλων. Π .χ. εάν κρατή 
ό ραβδοσκόπος τεμάχιον χαλκού, αί κινήσεις τού ραβδίου παράγονται μόνον κατα τήν 
προσέγγισιν είς χαλκόν, χωρίς νά δηλοΰται ή παρουσία υδατος ή καί άλλων μετάλλων. 
Φαίνεται δέ νά άναιροϋν έντελώς τήν παραγωγήν τού φαινομένου χειρόκτια μάλλινα 
ή μετάξινα, όπως καί υποδήματα άπό καουτσούκ, τά όποια διακόπτουν κατα τα 
φαινόμενα τήν έπί τού ύποσυνειδήτου έπίδρασιν τών διαφόρων ουσιών, ή τίαντως 
τήν έπικοινωνίαν τής ύπεραισθησίας του.

Οί ραβδοσκόποι μεταχειρίζονται είς τήν έργασίαν έναν άπλοΰν διχαλωτόν 
κλάδον ή καί μίαν εύκαμπτον γωνίαν έκ μετάλλινων έλασμάτων, διότι καί άλλαι 
ούσίαι έπηρεάζονται ύπό τών άκτινοβολιών, όχι όμως ώς φαίνεται τόσον έντόνως 
όσον τά έκ ξύλου λεπτοκαρυας ραβδία. Έξηκριβώθη δέ ότι κατά σειράν ραβδενεργα 
είναι: α) Ή  λεπτοκαρυά, β) ό χαλκός, γ )  ό σίδηρος, δ) ή ΰελος.

Μερικοί ραβδοσκόποι έν τούτοις δέν χρησιμοποιούν διά τήν έρευναν των κα
νένα όργανον, άλλοι δέ μια απλήν ξυλίνην σφαίραν κρεμασμένην άπό νήμα, είδος 
έκκρεμοΰς. Κρατούντες τήν άκραν τού νήματος καί βαδίζοντες συγκεντρωμένοι,
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αι
διευθυνσιν ^ u u »  ν«. καυυρισυυν ασφαοως και. την οιευσυνσιν μετάλλινων κοιτασμά
των. Ε π ίσ ης καθορίζουν τοιουτοτρόπως καί τό βάθος τοϋ ρέοντος υδατος, καί την 
διευθυνσιν ακόμη υδροσωλήνων κάτω άπό την άσφαλτον των οδών.

, Φαίνεται ακόμη οτι τα 20 %  των ανθρώπων είναι ραβδοσκόποι καί · μπορούν 
να προκαλέσουν τό^φαινόμενον αυτό. Κατά τάς στιγμάς τής εργασίας των παρου
σιάζουν καί αυτοί όπως όλα τά μέντιουμ εικόνα μειώσεως τοϋ ένσυνειδήτου (συγ
κέντρωσές). Πάντως, ήδη άπό τοϋ 17ου αΐώνος, ό Ζάντλερ εις τό «Παντομυστήριόν» 
του, τονίζει ότι: «Δεν είναι τό ραβδίον άλλα τό άτομον που διαισθάνεται». ’Ε π ί πλέον 
υποστηρίζει οτι είναι^ δυνατόν να εύρεθή διά τής ραβδοσκοπίας όποιονδήποτε άπο- 
λεσθεν αντικείμενον, άρκει νά. προκληθή ή συγκέντρωσις τοϋ ραβδοσκόπου (μείωσις 
του ενσυνείδητου). Αναφέρει μάλιστα καί παραδείγματα εύρέσεως άτόμων ύπό 
ραβόοσκοπων, όπως τοϋ μικρού υίοΰ του, πού είχε χαθή στο δάσος.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Τ Α Ν Α ΓΡ Α Σ

δίδουν εις τό εκκρεμές όριζοντίαν κίνησιν άπό εμπρός προς τά όπίσο^ καί τανάπαλιν. 
Ή  κίνησις λοιπόν αυτή, όταν διέρχωνται άνωθεν ρέοντος υδατος, μεταβάλλεται εις 
περιστροφικήν. Άναλόγως δέ τής ζωηρότητος τής περιστροφής ό ραβδοσκόπος 
προσδιορίζει τό ποσόν τοϋ υδατος.

Προς προσδιορισμόν τοϋ βάθους υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι άναφερόμεναι εις 
τά ειδικά συγγράμματα καί αύταί ποικίλλουν δι’ έκαστον ραβδοσκόπον. Τά. καλλί
τερα των ειδικών συγγραμμάτων αυτών είναι τοϋ ύποκόμητος Άνρύ ντε Φράνς, 
δστις προήδρευσε καί τοϋ τελευταίου έν Γαλλία συνεδρίου ραβδοσκοπούν.

Την μέθοδον τοϋ εκκρεμούς μεταχειρίζεται καί ό πρό τινων έτών διελθών έξ 
’Αθηνών Γάλλος ραβδοσκόπος άββάς Ααμπέρ καί έ ήμέτερος Παπαθανασίου, ό 
οποίος ανεκάλυψεν ύδωρ καί εις την άνέκαθεν άνυδρον Βουλιαγμένην.

Αλλ ούτε η ίδια ποσοτης ουσίας επιδρά μέ την ιδίαν ζο>ηρότητα επί τής ώς 
βασεως θεωρουμένης λεπτοκαρυά.ς. Π.χ. εάν χρειάζεται προς τοΰτο 1.0 γραμμάριον 
χρυσού, τά λοιπά μέταλλα έρχονται έν άναλογία: ’Αργύρου 1.2, Νίκελ 6.0, ’Αλου
μινίου 15.0, Ψευδαργύρου 50.0, Μολύβδου 75.0, Χαλκού 125.0.

Κάποτε αί κινήσεις τοϋ ραβδίου εις την παλάιζην είναι τόσον ϊσχυραί, ά>στε 
®υτη πιέζεται μέχρι θραύσεως. ’Αλλά καί έξ επαγγέλματος ραβδοσκοπούν αί χεΐρες 
πολλάκις πετσιάζουν έκ τής τριβής.
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Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
'Υπό κ. Κ . Δ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

----------------------------  ’Εκτάκτου Καθηγητοϋ της Ψυχιατρι- ----------------------------
________ κής καί Νευρολογίας__________

Π Ε ΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

12. Ψυχολογία ένός έκαστου εκ των έπιθνμονντων τον πόλεμον.
13. Φαινόμενα ομαδικής υποβολής καί δράσεως των άρχηγών των λαών κατά τον πόλεμον.
14. Προσπάθεια των εμπολέμων νά επιρρίπτουν δ εις εις τον άλλον την ευθύνην τον 

πολέμου.
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**  *

12. Ψυχολογία ένός έκαστου έκ των έπιθυμούντων τον πόλεμον.
Έάν έν συνεχεία θελήσωμεν νά ύπεισέλθωμεν εις τήν ψυχολογίαν ένός έκά" 

στου των έπιθυμούντων τον πόλεμον θά ίδωμεν, ότι ίδια έχει έκαστος ψυχικά κ ί
νητρα καθιστώντα εις αυτόν έπιθυμητόν τον πόλεμον.

Έ ν πραιτοις πολλοί επιθυμούν τον πόλεμον επειδή προσδοκώσιν συμφέροντα 
έξ αύτοΰ π.χ. οί βιομήχανοι πολεμικών ειδών, οί κατέχοντες θέσεις τοιαύτας άστε 
νά ωφεληθούν έκ τού πολέμου, ύλικώς ή ηθικώς. 'Υπάρχουσιν άνθρωποι, οίτινες 
έχουν λίαν άνεπτυγμένας τάς άντικοινωνικάς καί έγκληματικάς των τάσεις, καί 
ίκανοποιοΰσι ταύτας διά τού πολέμου. Ε ις  παλαιοτέρας έποχάς ύπήρχον άνθρωποι, 
οί μισθοφόροι, οί όποιοι έζων διά τού πολέμου καί χάριν αύτοΰ. 'Η  επιθυμία δηλαδή 
τού πολέμου πηγάζει έκ ποικίλων ψυχικών κινήτρων, ώς έπί τό πολύ καθαρώς άτο- 
μικών, άτινα δεν δύνανται νά ίκανοποιηθώσιν διά τής ειρηνικής ζωής. 'Ο 'Όμηρος 
γράφει: «Ά φρήτω ρ άθέμιστος άνέστιος έστίν έκεΐνος δς πολέμου έράται έπιδημίου 
όκρυόεντος». (Ίλιάς ι 63)- ( 1)

’Επειδή εις τον πόλεμον έξωτερικεύεται τό καταστρεπτικόν πνεύμα τό έμφω- 
λεΰον εις τον άνθρωπον, διαπρέπουσι κατ’ αύτόν οί σκληροί καί τραχείς. Οί μεγα- 
λουργήσαντες διά τού πολέμου αρχηγοί Κρατών, υπήρξαν πεπροικισμένοι δι’ ιδιο
τήτων οΰχί καλοκαγαθίας, αλλά δι’ ίσχυρας καί έντονου ψυχικής δυναμικότητος μέ 
εμφανή τά στοιχεία τής σκληρότητος.

Ό  πόλεμος συγκείμενος έκ τοιούτων, οία άνωτέρω έξετέθησαν, στοιχείων, 
είναι φαινόμενον οό μόνον νοσηράς καταστάσεως τής κοινωνίας, άλλά καί μεταστρο
φής ταύτης εις μορφήν κοινωνίας, ήτις έπαυσε νά διέπηται ύπό τών αρχών τού πολι
τισμού, επομένως κοινωνίας πρωτογόνου.

'Η  έποχή ημών παρέχει πρόσφορον παράδειγμα, ότι οί άνθρωποι μετέπε
σαν εις κατάστασιν νοσηράν καί πρωτόγονον, στερουμένην παντός πολιτισιχοϋ.

Τό νοσηρόν τής έποχής μας ού μόνον τής σημερινής άλλά καί τής προηγουμέ- 
νης, συνέλαβον καί διέγνωσαν πολλοί ήδη κατά τήν έναρξίν της.

Ό  Nitsche γράφει εις τό Ecce homo: «θά έχωμεν συγκλονισμούς, σεισμι-

(1) Αί έν λόγω έπί μέρους ψυχολογικαί διαπιστώσεις ουδόλως μειοϋσι τήν ηθικήν άξίαν 
του άγωνιζεσθαι υπέρ της Πατρίδος καί δή όταν 6 πόλεμος είναι απελευθερωτικός ή αμυντικός. 
Εις τήν περίπτωσιν ταύτην, ό ιερός σκοπός χάριν τοΰ όποιου τίθενται εις ένέργειαν τα μνημο- 
νευθέντα ψυχικά κίνητρα, καθιστά ιερόν καί επιβεβλημένου τον πόλεμον. Ά λλ’ έν τφ προκει- 
μενω ό πόλεμος δεν εξετάζεται άπό της πλευράς ταύτης, ύπονοουμένης άφ’ έαυτής τής άξίας τής 
θυσίας υπέρ τής Πατρίδος. Οΰτω, σχετικώς προς τα άνωτέρω, είναι γωνστόν ότι κατάσκοποι θυσια- 
σθέντες χάριν τής Πατρίδος των υπήρξαν κατάλληλοι διά τό έργον των, διότι είχον ψυχοσύνθεσιν 
ανησυχον, ρεπουσαν πρός τήν περιπέτειαν καί έπιτρέπουσαν τήν δράσιν ώς κατασκόπων.
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κούς σπασμούς, μετακίνησή όρέων καί κοιλάδων, περί τών οποίων ουδεις ουδέποτε 
ώνειρεύθη μέχρι τοΰδε. Θά γίνουν πόλεμοι, όμοιοι των οποίων ουδέποτε έγιναν επι 
-ής γης». Εις δέ το έργον ό Schopenhauer ώς παιδαγωγός (1874)^, έγραφεν: «Θυδε- 
•οτε ό κόσμος ήτο περισσότερον κόσμος, ουδέποτε πτωχότερος εις αγαπάν και αγα

θότητα. ’Από μιας έκατονταετηρίδος tAr ούδέν άλλο είαεθα προπαρασκευασμενοι

τ  
ποτέ

ούδέν άλλο εΐμεθα προπαρασκευασμενοι

μεγίστους --------- —- . . . ν , ,( ,
οί ίδιο ι ίστανται επί των ποδών αυτών τοσον σταθεροί και υγιείς, ώστε να ουνανται 
νά κρατούν ορθόν καί άλλον τινά καί να τον χειραγωγούν; Α ί άριστοι^ προσωπικό
τητες της εποχής μας κατελήφθησαν υπο τίνος επισκοτισεως ως και αμβλυτ/μος, 
ύπό αίωνίας τίνος αηδίας προς τον αγώνα της υποκρισίας κατα τής ̂  εντιμότατος^, 
όστις διεξάγεται εις τό στήθος αυτών, υπο τής ταραχής εκ τής οποίας πάσχει η 
πεποίθησις εις έαυτούς. Διά δέ τούτο είναι όλως άνίκανοι νά γίνουν οδηγοί, ά.μακαί

γνωμας και να πράττουν κατ αυτας».

13. Φαινόμενα ομαδικής υποβολής καί δράσεως των αρχηγών των 
λαών κατά τον πόλεμον.

Κατά τον πόλεμον σημαντικά είναι τά φαινόμενα τής ομαδικής υποβολής 
καί τής δράσεως τών άρχηγών τών λαών.

Οί αρχηγοί τών λαών, κυρίως όταν είναι ίσχυραί προσωπικότητες, αγόμενοι 
από τά ίδια ψυχικά κίνητρα, τά οποία εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων παν άλλο 
ή εύγενή είναι, διαισθανόμενοι δέ συνάμα τάς άνάγκας τού λαού των, ακτινοβολοΰ- 
σιν έπί τά άτομα διά τής ομαδικής υποβολής τάς ιδέας τευν, ώστε τελικώς συμπας 
ό λαός καταλαμβάνεται ύπό τών ιδεών τού άρχηγοΰ, ε ίτε  αύται είναι πολεμικαί είτε 
καλλιτεχνικαί, ε ίτε ήθικαί, ε ίτε άλλο τι. Προκειμένου περί τού πολέμου δυνάμεθα 
νά είπωμεν, ότι άρχικώς ό πόλεμος παρασκευάζεται ύπό τών ιθυνόντων ενός ή πλειό- 
νων. Ε ίτα δ ιά  τής ύποβολής μεταδίδεται ή ιδέα τού πολέμου εις τον λαόν καί γενικεύε
ται. ’Από τής άπόψεως ταύτης οί άρχηγοί καί οί κυβερνήται είναι οί κύριοι δημιουρ
γοί τού πολέμου καί έπομένως οί κύριοι ύπεύθυνοι. Α ί περιπτώσεις τών Χίτλερ και 
Μουσολίνι μαρτυροΰσι περί τούτου ( ') .

Προς έξάπλωσιν ιδέας, τίνος είναι καταλληλότερα ή μάζα παρά τά μεμονω
μένα άτομα. Ή  ψυχολογία τής μάζης, ώς γνωρίζομεν, εύοδεί την έκκόλαψιν καί 
έξάπλωσιν ιδεών παντός περιεχομένου καί τού πλέον παραλόγου, διότι ή ύποβολιμό- 
της τής μάζης είναι πάντοτε ηύξημένη. Έ ν  τή μάζη παύει ή λογική κρίσις, ή ίδια 
θέλησις καί ή προσωπική εύθύνη. «Ε ίς  τήν μάζαν άθροίζεται ή μουριά καί ούχί ή

(1) Δέον νά τονισθή, οτι άντιθέτως —ρδς 8,τ ι γενικώς πιστεύεται, ή ιστορία τών λαών 
ε /ε ι πραγματοποιηθώ, ούχί διά τών προτερημάτων καί άρετών τών άρχηγών, άλλά συνήθως διά 
τών ελαττωμάτων καί ψυχικών άτελειών αυτών, Ή  φιλοδοξία, ή κουφότης, ή έκδικητικότης, ή 
κακία, το πείσμα, ή εμπάθεια, ή άκρισία κ.τ.τ. ώδήγησαν τούς αρχηγούς τών Κρατών είς πο
λέμους καί οΰτω συνετελέσθη ή ιστορία τών λαών.
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λογική» λέγει ό L e  Bon . «'Υποφερτός είναι ό άνθρωπος ώς μόνος, παρά την μάζαν 
εύρίσκεται ό κόσμος των ζώων» C rillparzer. Ό  άνθρωπος δηλαδή έν τή μάζη δρα 

'άνευ περισκέψεως, χάνει τήν ατομικήν σκέψιν καί πρωτοβουλίαν. Δ ι ’ δ ύπόκειται 
εΰχερώς εις υποβολές π.χ. τοϋ άρχηγοϋ.

'Η  ύποβαλλομένη ιδέα παραλαμβάνεται, καθίσταται έμμονος καί κυριαρχεί 
απολύτως. Οΰτω δημιουργοΰνται αί όμαδικαί ύποβολαί δι’ ιδέαν τινά καλήν ή κακήν. 
Τοιουτοτρόπως δημιουργεΐται καί ή ιδέα τοϋ πολέμου, ήτις έξουδετεροΰσα τήν λο
γικήν καί τήν ήθικήν συνείδησιν επιφέρει τήν έξαπόλυσιν τών ένστικτων καί πρωτο
γόνων ψυχικών στοιχείων. Έάν συμβή ό άρχηγός λαοΰ τίνος να είναι άνθρωπος μέ 
έντονα ένστικτα έπιθετικότητος, παρασύρει τον λαόν του εύχερέστερον προς τον 
πόλιεμον.

“Ας σημειωθή, »τ ι καί ώς πρός παν δ,τι σχετίζεται προς τον πόλεμον καί τήν 
ποοπαρασκευήν αύτοΰ, :ή υποβολή είναι ενεργός παράγων. Οΰτω π.χ. ή έκπαίδευσις 
έν τω στρατω επιτυγχάνεται διά τής δημιουργίας ομαδικής υποβολής, καταργουμέ- 
νης τής άτομικότητος τοϋ στρατιώτου. 'Ο στρατιώτης δέον νά έκτελή διαταγάς δί
κην αύτομάτου, άνευ συμμετοχής τής ίδικής του σκέψεως καί κρίσεως. 'Η  υποβολή 
έν τω στρατω είναι περισσότερον ηύξημένη κατά τάς στιγμάς τής μάχης, καθ’ ήν 
οΐ στρατιώται μετατίπτουν εις κατάστασιν μειώσεως τώ>ν αισθήσεων (κατάστα- 
σις T ran ce) ώστε δέν έχουν πλήρη συνείδησιν των πράξεων των, αλλά κυριαρχούν
ται ύπό μίας καί μόνης ιδέας, τής έξοντώσεως τοϋ έχθροΰ.

'Ως βλέπει τις, τό φαινόμενον τής υποβολής είναι λίαν έκδηλον κατά τήν έκτέ- 
λεσιν τοϋ πολέμου και τήν προπαρασκευαστικήν περίοδον αύτοΰ.

'Η  υποβολή είναι τό κύριον στοιχεΐον των λεγομένων ψυχικών έπιδημιών, 
μία των όποιων είναι καί ό πόλεμος. Ψυχικαί έπιδημίαι είναι πολλαί, γνωσταί έν 
τή ιστορία ( 1). Ό  πόλεμος κατά τό 1914 καί ή έξάπλωσις αύτοΰ εις πολλάς χώρας, 
ώς καί ό πρόσφατος παγκόσμιος άπετέλεσαν ωσαύτως ψυχικήν επιδημίαν πολέμου. 
“Αξιόν δέ μνείας κοινόν γνώρισμα τών έπιδημιών έν γένει, ωσαύτως δέ τής ψυχικής 
επιδημίας του πολέμου, είναι ή περιοδικότης αυτών.

14. Προσπάθεια τών έμπολέμων νά έπιρρίπτουν ό εϊς εις τον άλ
λον τήν ευθύνην τοϋ πολέμου.

Άναλύσεως δέον έπίσης νά τύχη καί τό νέον στοιχεΐον του πολέμου, τό όποιον 
συνίσταται εις τήν προσπάθειαν τών έμπολέμων νά κατηγορούν άλλήλους καί νά 
έπιρρίπτη ό εις εις τον άλλον τήν ευθύνην τοϋ πολέμου.

Τούτου δέον νά διακρίνη τις τήν συνειδητήν καί σκόπιμον προσπάθειαν έπιρ- 
ρίψεως τής εύθύνης εις τον άλλον καί τήν καλή τή πίστει γιγνομένην.

Καί έφ’ δσον μέν πρόκειται περί συνειδητής συκοφαντικής προσπάθειας, άπο- 
τελεΐ τούτο ένδειξιν ηθικής καταπτώσεως. Δέν αμφιβάλλει δέ τις, δτι γίνεται τοιαύτη 
σκόπιμος προσπάθεια μεταξύ τών αντιπάλων.

Ούχ ήττον κατά τό πλεϊστον ή πολεμική τής κατηγορίας ένεργεΐται καλή 
τή πίστει, οί δέ άντιμαχόμενοι όντως πιστεύουσι, δτι ό άλλος είναι υπεύθυνος καί 
παραβάτης τών νόμων τής ήθικής. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη άλλη είναι ή σημασία 
τού ζητήματος, δυναμένη νά κατανοηθή έκ τής άνθρωπίνης έκείνης ίδιότητος τού μή 
άναγνωρίζειν καί άνομολογεΐν τά ίδια σφάλματα, διά λώγους οί όποιοι περιττόν νά 
μνημονευθοΰν ένταΰθα. «Ούδείς έαυτόν ένοχον ποιεί». Τά αισθήματα δ’ ένοχής καί

(1) Ή  κατά τον μεσαίωνα καταδίωξις καί θανάτωσις τών μαγίσσων, (ιερά έξέτασις) 
αΐ σταυροφορίαι, οί θρησκευτικοί πόλεμοι, άποτελοΰσιν μεταξύ πολλών άλλων, παραδείγματα 
ψυχικών έπιδημιών. Αί ψυχικαί έπιδημίαι έχουν περισσότερα πολλάκις θύματα παρά αί έπιδη- 
μίαι τών νόσων. Τοϋτο οφείλεται εις τό γεγονός, οτι άπασαι αί ίδεολογίαι έξαιρέσει μόνον της 
ιδεολογίας διά τήν έπιστήμην είναι φονικαι καί άγουν είς έγκληματικάς πράξεις.
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τύψεων συνειδήσεων έπί τή συμπράξει εις πόλεμόν, όστις τοσαυτας εχει ολέθριας 
συνέπειας, συνεπικυροΰν εις την προσπάθειαν απομακρυνσεως τής ευθυνης τού πο
λέμου άφ’ εαυτού καί έπιρρίψεως αυτής εις τον άλλον.

Οί σημερινοί πόλεμοι διαφέρουν των παλαιών, διότι δεν αποτελούν μεμονω- 
μένην τοπικήν ανωμαλίαν, άλλα γεγονός, όπερ λόγω τής στενής επαφής των λαών 
άπηχεΐ έφ’ όλης τής άνθρωπότητος. Σήμερον ή ευθύνη τών δημιουργουντων τον πό
λεμόν είναι μεγαλυτέρα ή άλλοτε. Δ ι’ δ ούδείς επιθυμεί να αναλαβη ταυτην καί προσ
παθεί διά παντός μέσου, θεμιτού καί άθεμίτου, να έπιρριψη αυτήν εις τον αντίπαλον.

Είναι όντως εκπληκτικόν, ότι κράτη τά σκήπτρα τού πολιτισμού κατεχοντα 
μεταχειρίζονται προς τον σκοπόν τούτον όλα τά. μέσα τής ανειλικρινειας και του 
ψεύδους έν πολλοΐς έν πάση έσκεμμένη κακοβούλω προθεσει. Η ύπαρξις όμως τύ
ψεων συνειδήσεως αποτελεί παρήγορον σημεϊον, διότι τούτο σημαίνει παρέμβασιν 
τής ηθικής συνειδήσεως. Ε ις τάς άντενεογούσας προς τον πόλεμον δυνάμεις, περί 
ών κατωτέρου ό λόγος, περιλαμβάνονται καί αί τύψεις ως στοιχεία τής ηθικής συνει- 
δήσεως, ήτις ώς ψυχική δύναμις εργάζεται έναντίον τής δημιουργουσης τον πόλεμόν 
ψυχικής δυνάμεως.

15. *0  πόλεμος ώς άναπόφευκτον φυσικόν φαινόμενον.
'Ο πόλεμος παρουσιαζόμενος ώς συχνή έκδήλωσις έν τή ζωή τού ανθρώπου, 

φαίνεται ώς άντιπροσωπεύων φυσικήν τινά κατάστασιν πραγμάτων υπεικουσαν εις 
ώρισμένους νόμους άμετατρέπτους καί άκαταμαχήτους. ’Όντως, ώς άλλαχοΰ ελε- 
χθη, ό πόλεμος αύτός καθ’ εαυτόν άποτελεΐ φυσικόν φαινόμενον. Λοιπον ας εξετασθή, 
εάν θέλη υπάρχει πάντοτε ώς άναπόφευκτος μοίρα τής άνθρωπότητος.

'Η  σύγκρισις αύτοΰ προς άλλα φυσικά φαινόμενα παρέχει τήν ελπίδα, ότι 
ποτέ έν τώ μέλλοντι είναι δυνατόν να παύση υπάρχων.

'Ο πόλεμος παρουσιάζεται ώς μία παλαιά, συχνάκις έπαναλαμβανομενη, κατα
στρεπτική παρέκκλισις τών άνθρώπο^ν, μεταξύ τόσων ά,λλων. Τήν παρέκκλισιν ταυ
την έγνωρίσαμεν ώς έκδήλωσιν νοσηράς κοινωνικής καταστάσεως, ιος νοσον κοι
νοτικήν.

'Η  καταπολέμησις τού πολέμου έγένετο μέχρι τοΰδε ύπό τών πολιτικών και 
τών διπλωματών άνευ όμως έπιτυχίας. Ώ ς φαίνεται, τήν άνθρωπότητα δέν πρόκει
ται ν’ άπαλλάξωσι τού πολέμου αί ύπό τών πολιτικών καί διπλωματών συναπτο- 
μεναι συμφωνίαι, συνθήκαι, συμμαχίαι καί τά τοιαΰτα. 'Η  άποτυχία τών πολιτικών 
εις τό ζήτημα τού πολέμου σημαίνει, οτι τούτο εύρίσκεται εις τάς χεΐρας άναρμοδιων. 
Είναι τούτο εύλογον, όταν ληφθή ύπ’ οψιν, ότι οί πολιτικοί χειρίζονται ζήτημα έκτος 
τής δικαιοδοσίας καί άποστολής των.Ώ ς έλέχθη, ό πόλεμος είναι νοσηρόν κοινωνικόν 
φαινόμενον. Κατ’ άκολουθίαν δέον νά άποτελέση άντικείμενον τής έπιστήμης εκείνης 
τής άσχολουμένης περί τάς νόσους τών άτόμων καί τής κοινωνίας, τουτέστιν της 
ιατρικής.

'Η  ιατρική ήδη άπό μακροΰ έξήλθεν τού στενού θεραπευτικού πλαισίου και 
έπενέβη εις πλεΐστα κοινωνικά ζητήματα π.χ. τήν κοινωνικήν υγιεινήν, τήν ευγο
νίαν, τήν παιδαγωγικήν, τήν δικαιοσύνην (έν τή τελευταία ταύτη ΐνα καθορίση τήν 
εύθύνην έγκληματίου).

Προορισμός τής ιατρικής καί άποστολή τού ιατρού είναι ή διατήρησις τής 
ζωής καί ή άπαλλαγή τού άνθρώπου άπό τής οδύνης καί τού πόνου. Ό  ιατρός ως 
φύλαξ τής υγείας τού κοινωνικού σώματος είναι άπόστολος τής ειρήνης, είναι έχθρός 
τού πολέμου, ώς είναι τής νόσου καί τού θανάτου. Ώ ς έκ τούτου πρέπει νά γίνη 
τρός τής κοινωνίας καί ώς προς το ζήτημα τού πολέμου. Ό θεν δικαιούται καί δύ- 
ναται νά άναλάβη τό έργον έναντίον τού πολέμου, έφ’ οσον ό πόλεμος παριστα νόσον 
κοινωνικήν. 'Η  ιατρική κατεπολέμησεν πλείστας έσφαλμένας αντιλήψεις καί προ-
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λήψεις, δηλαδή νοσηράς κοινωνικάς εκδηλώσεις έχούσας επιβλαβείς κοινωνικάς 
συνέπειας, κατεπολέμησεν έπιτυχώς νόσους π.χ. την πανώλην, την ευλογίαν, μο
λονότι έν τοϊς τελευταίοις τούτοις πρόκειται περί φυσικών φαινομένων, στενούς συ- 
νυφασμένων μέ την ζωήν τοΰ άνθρώπου. 'Ως πολλαι ϊδέαι καί κοινώνικαί έκδηλώσεις 
επιβλαβείς διά τούς ανθρώπους κατεδείχθησαν υπό τής ιατρικής ώς πεπλανημέναι 
παρεκκλίσεις τοΰ πνεύματος καί τής ψυχής καί κατεπολεμήθησαν, ουτω καί ή ιδέα 
τοΰ πολέμου θά καταδειχθή ώς πεπλανημένη ιδέα. 'Ο ιατρός, άφαιρών το γόητρον 
τοΰ πολέμου καί χαρακτηρίζουν αύτόν ώς κοινωνικήν νόσον, θά άναλάβη τό έργον τής 
θεραπείας άπό τής νόσου τοΰ πολέμου. Προς τοΰτο είναι ό μόνος ένδεδειγμένος, 
διότι έχει εις χεΐρας τήν μόνην επιστήμην, ή όποια δύναται νά συλλάβη έξ ολοκλήρου 
την έννοιαν τοΰ ανθρωπίνου οντος καί νά κατευθύνη τοΰτο προς άνο:>τέραν πνευμα
τικήν ζωήν. 'Ο Γλάδστων είπε, ότι θά έλθη ό καιρός, καθ’ όν οί ιατροί θά γίνωσιν 
οί οδηγοί των λαών. "Ας διευκρινισθή, ότι τοΰτο θά συμβή ύπό τήν ιδιότητα αυτών 
ώς ιατρών, ούχί ώς πολιτικών, διότι-, ώς ανωτέρω έλέχθη, οί πολιτικοί καί οί διπλω- 
μάται ούδέν κατοορθωσαν, άντιθέτως δέ έβλαψαν εις το ζήτημα τοΰ πολέμου.

Ό  φιλόσοφος D escartes γράφει εις το έργον τόυ Discours de la Me- 
thode, «διότι καί αύτό τοΰτο τό πνεΰμα έξαρτάται εις τοσοΰτον βαθμόν άπό τήν 
ιδιοσυγκρασίαν, άπό τήν κατάστασιν καί διάθεσιν τών οργάνων τοΰ σώματος, ώστε, 
έάν έν τέλει είναι δυνατόν νά εύρεθή μέσον τ ι, όπερ νά κάμη τούς άνθρώπους κοινώς 
λογικωτέρους καί τελειοτέρους, παρ’ όσον μέχρι τοΰδε ύπήρξαν, τοΰτο θά ζητηθή 
κατά τήν γνώμην μου έν τή ιατρική».

Δεν είναι τοΰ παρόντος νά .έπεκταθώ εις περισσότερα προς κατάδειξιν τής 
ορθής θέσεως τοΰ ζητήματος, ουδέ νά είσέλθω εις λεπτομέρειας περί τοΰ τί δέον 
γενέσθαι, είμή μόνον εις τινας άπαραιτήτους.

'Η  ιατρική άρχομένη άπό του μεμονωμένου άτόμου καί καθορίζουσα τήν έν 
τω άνθρώπω ψυχικήν διάθεσιν προς πόλεμον, έμφυτον ή έπίκτητον, τούς όρους τούς 
υποδαυλίζοντας καί φέροντας εις φώς τήν διάθεσιν ταύτην καί τάς μεταβολάς, τάς 
όποιας ύφίσταται ή ψυχική κατάστασις τοΰ άτόμου καί τής κοινωνίας βάσει τών 
οποίων ό ειρηνικός άνθρωπος καθίσταται πολεμικός, έν γένει δέ καθορίζουσα άπά- 
σας τάς προϋποθέσεις παρά τω άτόμου καί τή κοινωνία, αΐτινες σχετίζονται προς τον 
πόλεμον, θά ύποδείξη τά άναγκαΐα προληπτικά καί έξυγιαντικά μέσα, ώς κάμνει , 
τοΰτο καί διά τήν έγκληματικότητα καί ά-λλας παρεμφερείς άντικοινωνικάς έκδηλώ- 
σεις, αί όποΐαι είναι συμπτώματα ψυχικής διαταραχής, έλαφράς ή βαρείας, τοΰ 
άτόμου καί τής κοινωνίας.

'Ως έλέχθη ή κοινωνία νοσεί, όταν δημιουργηθοΰν κοινωνικοί όροι τοιοΰτοι, 
ώστε νά συνεπιφέρουν διαταραχάς εις τήν ψυχικήν ζωήν τών άτόμων. Είναι έργον 
ιατρικόν νά καθορισθή ή κοινωνική έκείνη ψυχική υγιεινή τοΰ άτόμου, ήτις προλαμ
βάνει τήν έπί τό άνώμαλον ψυχικήν μετατροπήν αύτοΰ, είτε αΰτη άφορα εις τον πό
λεμον είτε τήν έγκληματικότητα, είτε άλλο τι. Προϋπόθεσις καί βάσις τής σκοπου- 
μένης ταύτης κοινωνικής ύγιεινής, είναι ή πλήρης άνάπτυξις τής προσωπικότητος 
καί ή ευημερία τοΰ άτόμου διά τής ίκανοποιήσεως τών σωματικών καί ψυχικών 
άναγκών αύτοΰ. Περαιτέρο^ άναγκαιοτάτη είναι ή άνάπτυξις τών πνευματικών καί 
ψυχικών άρετών καί ούχί τής ύλοφροσύνης. 'Ο άνθρωπος καί ό πολιτισμός πρέπει 
νά καταστοΰν πνευματικώτεροι. Τοΰτο όμως προϋποθέτει τήν ίκανοποίησιν τών 
βασικών σωματικών άναγκών, ίνα ό άνθρωπος μένη άπερίσπαστος προς πνευματικήν 
άπασχόλησιν καί άνάτασιν.

Οί πόλεμοι έχουν, ώς γνωρίζομεν, πολλαπλώς ώς άφετηρίαν τήν ίκανοποίησιν 
τών υλικών άναγκόϋν, είναι δέ συχνότεροι, όταν οί άνθρωποι έκτρέπωνται περισσό
τερον προς τά υλικά άγαθά καί παραμ,ελοΰν τά ψυχικά καί πνευματικά. Ή  σημερινή 
άνθρωπότης κατέκτησε τον κόσμον διά τής έπιστήμης, άλλά ταυτοχρόνους άπώλεσε
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τήν ψυχικήν ισορροπίαν καί τήν γαλήνην, διότι διέθεσε την επιστήμην ουχι επ αγαθώ. 
'Η  άνθρωπότης πρέπει νά καθοδηγηθή εις σκοπούς των οποίων τό περιεχόμενον νά 
είναι καθαρώς πνευματικόν. Διά τής έξυψώσεως του ατόμου καί των άνθρώπων ώς 
συνόλου θά έπιτευχθή ή διατήρησις ομαλής ψυχικής καί κοινωνικής ζωής καί θά 
έπέλθη μεταβολή εις τάς σχέσεις των Κρατών.

Τά κράτη, ώς έλέχθη, δεν έχουσι τον αυτόν βαθμόν ήθικής, οός τά άτομα. 
Εύρίσκονται είσέτι είς τήν άρχήν τής ήθ'/κοποιήσεώς των, ώςποτε το ά.τομον. Πρεπει 
νά δημιουργήσωσι καί ταΰτα τάς ιδίας σχέσεις προς άλληλα ώς τά άτομα, διότι 
ώς έχουν αί σχέσεις των Κρατών, άκόμη καί έν καιρώ ειρήνης, ουδόλους είναι αγαθαι 
καί έγκάρδιαι, άλλ’ έγκρύπτουσι τήν έχθρότηπα καί τό μίσος. 'Ο Πλάτων, ως ανω
τέρω έλέχθη, θαυμασιως διϊδών τήν τοιαύτην σχέσιν τών Κρατών (τότε τών πόλεων) 
γράφει είς τούς νόμους α' 626: «"Ην γάρ καλοΰσι τών άνθρώπων οί πλείονες ειρήνην, 
τοΰτ’ είναι μόνον ένομα, τώ δ’ έργω πάσαις περί πάσας αεί τάς πόλεις πόλεμον άκή- 
ρυκτον κατά φύσιν είναι». Ή  κατάστασις δηλαδή τής ειρήνης μεταξύ τών κρατών 
άποτελεΐ άκήρυκτον πόλεμον. Τούτο άλλως τε έπικυροΰται άπό τάς προετοιμασίας 
αυτών διά τον μέλλοντα πόλεμον.

Μή λησμονώμεν δμως, οτι καί έν αύτή τή οικογένεια δεν έχουσιν έξαλειφθή 
αί μεταξύ τών μελών συγκρούσεις καί φιλονικίαι. Καί έν αύτώ τώ ένιαίω έθνει δεν 
έχουσι παύσει όλοσχερώς αντιθέσεις τινές π.χ. μιας επαρχίας προς άλλην τινά, λόγω 
συγκρούσεως συμφερόντων, τών κατοίκων τών έπαρχιών προς τούς τών πόλεων 
κ.ο.κ. Ή  μεταξύ τών μελών τής αυτής οικογένειας δημιουργία συγκρούσεων χουρίς 
τήν υπαρξιν έξωτερικοΰ τίνος παράγοντος π.χ. οικονομικού, σημαίνει δτι καθαρώς 
ψυχικοί λόγοι π.χ. διαφορά άντιλήψεων, άγουσιν είς συγκρούσεις. «Ε ΐμεθα  άδελφοί, 
άλλά μισούμενοι άδελφοί» λέγει ό Stekel. Δ ιά τής συνεχούς δμως καίάδιαλεί- 
πτου διαπαιδαγωγήσεως καί τής δημιουργίας ευνοϊκών διά τήν εύημερίαν όλων τών 
άτόμων κοινωνικών δρων, θά όδηγηθώσιν τά άτομα καί τά Κράτη είς τήν κατάστασιν 
ώστε νά έξαλειφθή τό φαινόμενον τού πολέμου.

’Αγών έναντίον άλλήλων ήτο καί είναι ή ιστορία τών μή έξειλιγμένων άνθρώ
πων. ’Αγών πνευματικής άμίλλης δέον νά άποτελέση τό σύμβολον τών προηγμένων 
άνθρώπων τών μελλουσών γενεών. 'Ο άγών διά τής σωματικής δυνάμεως καί βίας, 
είτε τών μεμονωμένων άτόμων καί ομάδων είτε τών Κρατών, είναι έπιβλαβής καί 
άναχρονισμένον φαινόμενον.

Διά τής έφαρμογής πάντων τών άνωτέριυ θά δυνηθή ή άνθρωπότης νά προ- 
φυλαχθή άπό τού πολέμου, ώς άπό μολύνσεώς τίνος.'Η θεραπεία δέ πρέπει νά άρχίση 
από τό άτομον καί δχι άπό τό σύνολον. Τό ά.τομον πρέπει νά άναθεωρήση τάς άρχάς 
του, νά γνωρίση τον εαυτόν του, νά πατάξη τάς άσυνειδήτους έγωϊστικάς του δια
θέσεις, νά ρυθμίση όρθώς τάς σχέσεις προς τήν κοινωνίαν, ώστε αί ίδιαι σκέψεις, 
προθέσεις καί πράξεις νά δύνανται νά άποτελέσωσιν γενικούς κανόνας πάσης κοινω
νίας.

Είναι εύνόητον, δτι ή άνωτέρω προσπάθεια έκ μέρους τής ιατρικής προς κα- 
θοδήγησιν τών λαών πρέπει ν’ άποτελέση ιδιαίτερον μέλημα αυτής, δηλονότι άπασχό- 
λησιν ειδικήν καί ώργανωμένην τών ιατρών.(*)

(Συνεχίζεται)

(1)Πρό τοϋ πολέμου οί ψυχίατροι όλων τών χωρών εϊχον οργανώσει έκστρατείαν έναντίον 
του πολέμου. Κέντρον της όργανώσεως ήτο τό H aarlen της ’Ολλανδίας. Ή  όργάνωσις έτέλει 
υπό τήν προστασίαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης της ’Ολλανδίας, καί είχε άποτανθή καί εις τούς 
Ελληνας ψυχιάτρους (τόν κ. Γιαννίρην τέως Διευθυντήν Δρομοκαϊτείου καί τον γράφοντα). Ή  

έπί τοϋ ζητήματος τούτου προεργασία άνεκόπη ύπό της ραγδαίας έπελεύσεως τών πολεμικών γε
γονότων.
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I. Ή  μέριμνα ύπέρ τής νεότητος έν τφ κύκλω τοϋ δικαίου, Ιδίςι δέ τής ποινικής επι
στήμης.

II. Ό  Ελληνικός ποινικός κώδιξ έτους 1950 έναντι τών ανηλίκων εγκληματιών.
III. Ή  παιδαγωγική πνοή τών νέων διατάξεων.
IV. “Εννοια τής αναμορφωτικής αγωγής και συμμετέχοντα πρόσωπα.

**  *

I. Ή μέριμνα ύπέρ τής νεότητος έν τώ κύκλω τοϋ δικαίου, ιδία 
δέ τής ποινικής έπιστήμης.

1. Πλούσια εις ζήλον ύπέρ τής προστασίας τής νεότητος εμφανίζεται ή έπι- 
στήμη τοϋ δικαίου έν ποικίλαις αυτής έκδηλώσεσι, κυρίως δέ έν τή νεωτάτη αυτής 
πορεία. Διαρκούσης ταύτης έσημειώθη τάσις προς συγκρότησιν ειδικού έπιστημο- 
νικοϋ κλάδου «νομικής έπιστήμης άνηλίκων», συγκεντρούσης άπάσας τάς εις την 
παιδικήν καί έφηβικήν φάσιν τής ηλικίας τών άνθροοπων άναφερομένας διατάξεις 
τοϋ τε δημοσίου καί τοϋ ιδιωτικού δικαίου. Εντεύθεν έξεπήδησε μάλιστα καί κίνη- 
σις προς δημιουργίαν ειδικής πανεπιστημιακής έδρας « δ ι κ α ί ο υ  ά ν η λ ί κ ω ν» 
(Jugendrecht), έπί σκοπώ ύποβοηθήσεως τής θεραπείας του έν λόγω νέου κλά·  ̂
δου, έξασφαλίζοντος τήν ευδαιμονίαν τής νέας γενεάς, συνιστώσης την κοινωνίαν 
τών άνθρώπων τής αΰριον. Καθ’ όλου είπεΐν ό χαρακτήρ καί ή ποιότης τών μελλόν
των καί /ρόνων καί άνθρώπων ήρτηνται έκ τής ύπό τής κοινωνίας έκπαιδεύσεως τής 
νεότητος ή τύχη αγαθή προς άρετήν, προς εύγενή φρονήματα, προς τάς γενναίας πρά
ξεις, προς τήν δικαιοσύνην, προς πόθους τών σπουδαίων καί ωφελίμων γνώσεων 
καί έργων ή τουναντίον τύχη κακή, προς έξαχρείωσιν, προς χυδαίας καί ποταπάς 
άπολαύσεις, προς κτηνώδεις άγροικίας, προς φυγοπονίαν, προς σκαιούς πόθους. 
Άναμφιλέκτως ή σύγχρονος κοινωνία τών ωρίμων άνθρώπων παρασκευάζει τό 
εύτυχές ή δυστυχές μέλλον τοϋ χωρίου, τής πόλεως, τής πατρίδος, τής άνθρωπό- 
τητος.

2. Πρωτοπόρος έν τή έπιστήμη τοϋ δικαίου, ή ποινική, έδημιούργησεν ήδη 
είδος κλάδου «νομικής ποινικής έπιστήμης καί έγκληματολογίας άνηλίκων» (Jugen- 
dstrafrecht, Jugendkrim inologie). 'Υπέρ τής τοιαύτης άπόψεως έτάχθη, κατό
πιν ή μετέρ ας προτάσεως, καί ή Section Ju rid ique τοϋ διεθνούς έν Ε λβετ ία  συνε
δρίου τών Sem aines Internationales d ’ E tudes pour Γ Enfance victim e de la 
Guerre έτους 1945. Τήν δημιουργίαν τοιούτου αύτοτελοΰς κλάδου έπικουρεΐ ωσαύ
τως ή άπό συμφώνου προς τον Ελβετικόν είσαχθεΐσα νομοτεχνική διάρθρωσις τοϋ 
νέου Ελληνικού ποινικού κώδικος, άφιεροΰντος αύτοτελές κεφάλαιον εις τήν ποινι
κήν μεταχείρισιν τών άνηλίκων έγκληματιών. Έ τ ι  εύστοχωτέρα θά ήτο ή λύσις,

(1) Διάλεξις έν τή σειρά τών ύπό τής Ελληνικής ‘ Εταιρείας Ποινικού Δικαίου διοργα- 
νουμένων διαλέξεων, γενομένη κατά τήν Πέμπτην, ΙΟην Φεβρουάριου 1955, έν τή αιθούση 
τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου.
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ήδη ύφ’ ήμών έπανειλημμένως προταθεΐσα, γενομενη δε αποδέκτη ομοφωνως υπο 
τής άνω Section Ju rid iq u e  του έν Ε λ β ετ ία  Συνεδρίου, οσον επίσης καί προηγου
μένως ύπό του άλλοτε ύπουργοϋ έπί της Δικαιοσύνης ’Άγιδος Ταμπακοπούλου, 
αειμνήστου άνδρός, δηλονότι τής συνταξειυς «ειδικού κωδικός ανήλικων», περι
λαμβάνοντας πλήρες σύστημα ουσιαστικών, δικονομικών και εκτελεστικών διατά
ξεων. Ό  έκραγείς Ίταλοελληνικός πόλεμος κατ’ ’Οκτώβριον 1940, έματαίωσε τό 
άρξάμενον επιχείρημα.

II . 'Ο Ελληνικός ποινικός κώδιξ έτους 1950 «έναντι των ανηλίκων 
έγκληματιών.

1. Ό  Ελληνικός ποινικός κώδιξ έτους 1950, άντιμετωπίζων συστηματικώς 
τό πρόβλημα τών άνηλίκων έγκληματιών, διακρίνει, απο συμφώνου και παλιν προς 
τον ρηθέντα Ελβετικόν, την άνέλιξιν τής νεανικής ηλικίας εις τέσσαρας φάσεις, έξ 
ών αί δύο πρώται άνάγονται εις την περίοδον τής παιδικής ήλικίας (εποχην τής ψυ
χικής ήρεμίας καί ψυχικής γαλήνης) καί αί δύο μεταγενεστεραι εις την περίοδον τής 
ε φ η β ι κ ή ς  ήλικίας (εποχήν τής ψυχικής άναστατώσεως καί ψυχικής τρικυ
μίας). Αί έν λόγω τέσσαρες φάσεις είναι αί άκόλουθοι :

α) 'Η  φάσις τής π ρ ο σ  χ ο λ ι κ ή ς  παιδικής ήλικίας, καθ’ ήν οί άνήλικοι, 
καίπερ έγκληματοϋντες, έκ,φεύγουσι παντελώς του ποινικού κωδικός.

β ) 'Η  φάσις τής σ χ ο λ ι κ ή ς  π α ι δ ι κ ή ς  ηλικίας απο τού 7ου μέχρι 
τοΰ 12ου συμπεπληρωμένου έτους τής ήλικίας, καθ’ ήν οί άνήλικοι, εάν εγκλημα- 
τοπραγήσωσιν, υποβάλλονται μόνον εις άναμορφωτικην ή θεραπευτικήν μεταχει- 
ρισιν.

γ )  'Η  φάσις τής κυρίως έ φ η β ι κ ή ς  ήλικίας από τοΰ 13ου μέχρι τοΰ 17ου 
συμπεπληρωμένου έτους, καθ’ ήν οί άνήλικοι, έάν τελεσωσιν έγκλημα, δυνανται να 
ύποβληθώσιν ού μόνον εις άναμορφωτικην ή θεραπευτικήν μεταχείρισιν, αλλ’ ενδε
χομένως καί εις σωφρονιστικήν.

δ) 'Η  φάσις τής μ ε τ ε φ η β ι κ ή ς  ήλικίας, άπό τοΰ 18ου μέχρι τοΰ συμπε
πληρωμένου 21ου έτους, καθ’ ήν οί άνήλικοι, έάν ύποπέσωσιν εις έγκλημα, υποβάλ
λονται άπλώς εις έλαφροτέραν ποινικήν μεταχείρισιν.

2. Έ κ  τών λεχθέντων συνάγεται ότι ό'Ελληνικός κώδιξ έκ τοΰ κύκλου τών 
άσφαλιστικών μέτρων, ύπό τήν εύρεΐαν έννοιαν νοουμένων προκειμένου περί ανη
λίκων, περιορίζεται μόνον εις τά έκ τούτων θεραπευτικά καί άναμορφωτικα (παι
δαγωγικά), άγνοών έπομένως τάς έναπομενούσας δύο κατηγορίας, ήτοι τά συνι- 
στάμενα εις περίθαλψιν ή εις κατ’ έξοχήν άσφάλειαν stricto sensu.

III . Ή παιδαγωγική πνοή τών νέων διατάξεων.
I. Τήν προκειμένην ομιλίαν άφιεροΰμεν εις τό θέμα τής διά ποικίλων προ- 

βλεπομένων «άναμορφωτικών μέτρων» άσκουμένης ά ν α μ ο ρ φ ω τ ι κ ή ς ά γ ω- 
γ  ή ς τ ώ ν  ά ν η λ ί κ ω ν  έ γ κ λ η μ α τ ι ώ ν ,  ώς διέπεται αύτη ύπό τοΰ νέου 
Ελληνικού ποινικού κώδικος 1950.

II. 1. Τά ύπό τοΰ έν λόγω κώδικος θεσπιζόμενα άναμορφωτικα μέτρα άνή- 
κουσιν εις τον κύκλον τών «παιδαγωγικών». Ά λ λ ’ όμως εύθύς έξ άρχής όφείλομεν 
νά τονίσωμεν δτι έντεΰθεν ούδαμώς συγχωρεΐται ή έξαγωγή συμπεράσματος δτι 
τά λοιπά κατ’ άνηλίκων προβλεπόμενα μέτρα, τά μή άναμορφωτικά, στερούνται 
παιδαγωγικού χαρακτήρος. 'Υπό τήν έννοιαν δέ ταύτην ύποστηρίζομεν δτι καί τά 
θεραπευτικά μέτρα, άτινα προβλέπονται διά τούς τυχόν νοσηρούς παίδας καί έφή- 
βους, καί ό περιορισμός έντός σωφρονιστικού καταστήματος δστις προορίζεται διά 
τούς «δύσκολους» έφήβους, έτι πλέον καί αί κατά τών άγόντων τήν μετεφηβι- 
κήν ήλικίαν έπιβαλλόμεναι μειωμέναι «κοιναί ποιναί», δέον νά έμπνέωνται ύπό παι
δαγωγικού πνεύματος.



’Αναμορφωτική άγωγή άνηλίκων εγκληματιών 3451

’Άλλως τε καί τδ θεμελιωθέν νέον ποινικόν, δικονομικόν καί σωφρονιστικόν 
δίκαιον άνηλίκων, ώς σύνολον, συνιστώ κατ’ εξοχήν δίκαιον π α ι δ α γ ω γ ι κ ό ν .  
Μετά δυνάμεως ύπογραμμίζομεν δτι άπασαι αί εις τούς άνηλίκους άφορώσαι ούσια- 
στικαί, δικονομικαί καί σωφρονιστικαί διατάξεις δέον να έρμηνεύωνται καί έφαρ- 
μέζωνται υπό παιδαγωγικήν πνοήν. "Ας γίνη σαφώς νοητόν ότι τά δικαστήρια άνη
λίκων είναι παιδαγωγικά δικαστήρια. 'Ό τι οί πλαισιοϋντες ταΰτα ειδικοί δικασταί 
άνηλίκων, εισαγγελείς άνηλίκων καί άνακριταί άνηλίκων, οί άνήκοντες εις τήν άστυ- 
νομίαν άνηλίκων, δυστυχώς μήπω παρ’ ήμΐν ίδρυθεΐσαν, οί ειδικοί κοινωνικοί έρ- 
γάται, οί καλούμενοι έπιμεληταί άνηλίκων καί γενικώς οί άνήκοντες εις τήν χορείαν 
τής δικαστηριακής βοήθειας τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων, όφείλουσι να ώσιν οί φιλό
στοργοι παιδαγωγοί τής έν ήθική κρίσει τελούσης νεότητος. Καί ότι τά πάσης φύ- 
σεως καταστήματα, έν οίς εΐσάγονται οί άνήλικοι, είναι παιδαγωγικά ιατρεία τής 
ψυχής, διώκοντα πάσαις δυνάμεσι την παιδαγωγικήν ήθικήν ίασιν καί τελειοποίησιν 
τών ένδιαιτωμένων ένδεών άγωγής καί ήθικώς νοσησάντων άνηλίκων εγκληματιών.

Παρορώντες τήν διαπίστωσιν ταύτην, κινδυνεύομεν άλλως νά ’ίδωμεν σαλευό- 
μενον τό όλον έργον του θεσμού τών δικαστηρίων άνηλίκων. "Ον θεσμόν, χωρίς 
νά παρασυρώμεθα ύπό οίουδήποτε ιλίγγου καινοτομιών, ύπολαμβάνομεν ώς εστίαν 
ηθικού πολιτισμού.

2. Έ ν συναφεία προς τά άνωτέρω, έπιθυμοΰμεν νά άναφερθώμεν καί εις παρ’ 
ήμΐν ύπό ένίων ψιθυριζομένην πεπλανημένην δόξαν, καθ’ ήν τό πλαστουργηθέν νέον 
ποινικόν δίκαιον άνηλίκων ώς παιδαγωγικόν είναι έπιεικές, έξασθενοΰν τήν εύεργε- 
τικήν δύναμιν τού νόμου, καί ώς έκ τούτου έπιζήμιον. 'Η  γνώμη αυτή έχαρακτή- 
ρισε τήν παρ’ ήμΐν κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν τέλεσιν έκ μέρους άνηλίκων ώρι- 
σμένων βαρέων εγκλημάτων, ιδίως φονικών ή ληστειών, ώς συνέπειαν τής εισαγω
γής πολιτικής έπιεικείας.

Έ ν τοσούτω κατενώπιον τών άνωτέρω άντιλήψεων άντιτάσσομεν, ότι ή θε- 
μελίωσις παιδαγωγικού δικαίου δεν σημαίνει έφαρμογήν έπιεικοΰς, άλλ’ άπλώς δι
καίου προσαρμοζομένου προς τήν ίδιου ρυθμού προσωπικότητα τού άνηλίκου, άρα 
πλέον άποτελεσματικοΰ καί καρποφόρου, ούσιαστικώς δέ άπό πολλών άπόψεων 
αύστηροτέρου έν όψει τής εις τον άνήλικον προξενουμένης έντυπώσεως.

Κα τά τήν γνώμην τού προ 30ετίας διατελέσαντος δικαστοΰ άνηλίκων έν Βε- 
ρολίνω H erbert Fran cke, έμπειρου καί έγκριτου, ή σημασία τοΰ νέου δικαίου έ'ναντι 
τοΰ προγενεστέρου έγκειται εις τό ότι αί νέαι διατάξεις, έντός τών ορίων τών ύπ’ 
αυτών θηρευομένων σκοπών, πειρώνται κατά τρόπον πλέον έπιμελή ή τό παλαιό- 
τερον δίκαιον, όπως φεισθώσι τής προσωπικότητος τοΰ άνηλίκου δράστου, συνδυά- 
ζουσαι έπιτυχέστερον τό άτομικόν μετά τού ομαδικού συμφέροντος.

IV . Έννοια τής αναμορφωτικής αγωγής καί συμμετέχοντα πρόσωπα.
I. 'Ως έν πάση άγωγή, ουτω καί ή είσαγομένη διαπαιδαγώγησις τών άνηλί

κων έγκληματιών άποτελεΐ συστηματικήν έπίδρασιν έπ’ αυτούς έκ μέρους τών ύπό 
τής ποινικής νομοθεσίας τεταγμένων ποικίλων οργάνων, έχουσαν κύριον σκοπόν 
νά προσδώση εις τον ψυχικόν τών άνηλίκων έγκληματιών κόσμον ώρισμένην έπιθυ- 
μητήν μόνιμον μορφήν.

II. Εντεύθεν έπεται ότι έμφανίζονται δύο κύκλοι προσώπων, ό τών παιδα- 
γωγούντων καί ό τών παιδαγωγουμένων. Έ ξ  αύτών οί πρώτοι θηρεύουσιν, όπως 
άσκήσωσιν άγαθήν έπίδρασιν έπί τον χαρακτήρα τών τελευταίων.

'Ως υπέρτατος φορεύς τού παιδαγωγικού έργου έμφανίζεται ή πολιτεία. Ταύ
την άσκεΐ διά διαφόρων οργάνων, έπί κεφαλής τών όποιων 'ίσταται ό δικαστής άνη
λίκων. Εις τον κύκλον τών παιδαγωγούντων άνήκουσι .καί οί γονείς ή έτεροι, οσά
κις τό δικαστήριον παραπέμπει τούς άνηλίκους ύπό τήν ύπεύθυνον έπιμέλειάν των.

( Συνεχίζεται)
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

I. Γενικά.
II. ’Αντικείμενον τής ύπεξαιρέσεως.

I I I . Ή  εις την κατοχήν τοΰ δράστου περιέλευσις τοΰ πράγματος, ώς απαραίτητον αν
τικειμενικόν στοιχεϊον τον εγκλήματος.

IV . Ό  δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχεϊον τον εγκλήματος. Παρατηρήσεις τινές επί 
τής έννοιας τοΰ όρου «ίδιοποίησις».

V. Είδικαί τινες περιπτώσεις ύπεξαιρέσεως υπό τοΰ νέου Κωδικός τό πρώτον δια- 
τνπωθεϊσαι.

VI. Ποινή καί αλλαι τινές παρατηρήσεις.

**  *

I .  Γενικά.
Συγγενές προς το τής κλοπής έγκλημα είναι καί τό τοιοΰτον τής ύπεξαιρέ

σεως. Ή  μεταξύ των διαφορά συνίσταται εις τό ότι, ύπό των περί ύπεξαιρέσεως 
διατάξεων προστατεύεται τό έννομον άγαθόν τής ιδιοκτησίας, ένώ αί περί κλοπής 
διατάξεις άποσκοποΰν έκ παραλλήλου καί εις την τής κατοχής προστασίαν. ’Επ ί των 
περιπτώσεων τής κλοπής ύφίσταται εν έπί πλέον στοιχεϊον, ή προς ίδιοποίησιν άφαί- 
ρεσις. Έ ν προκειμένω τό ξένον πράγμα, εύρίσκεται ήδη εις την εξουσίαν τοΰ αυ
τουργού κατά τον χρόνον τής ίδιοποιήσεως. Ή  ύπεξαίρεσις δθεν πραγματοποιείται 
άνευ προσβολής τής κατοχής.

Ό  νέος Κώδιξ περί τής ύπεξαιρέσεως περιλαμβάνει εις τό άρθρον 375 αύτού, 
ή πρώτη § τού οποίου δίδει τον ορισμόν ταύτης έχοντα οΰτω: « ’Ένοχος ύπεξαιρέ
σεως καθίσταται ό παρανόμως ιδιοποιούμενος ξένον (έν δλω ή έν μέρει) κινητόν 
πράγμα, οπωσδήποτε περιελθόν εις τήν κατοχήν αυτού».

I I .  ’Αντικείμενον τής ύπεξαιρέσεως.
Κατά τον άνωτέρω ορισμόν ώς άντικείμενον τής ύπεξαιρέσεως χαρακτηρί

ζεται (όπως καί έπί τής κλοπής) παν κινητόν πράγμα, ξένον έν ολω ή έν μέρει.. 
Περί των έννοιών τούτων έγένετο λόγος άνωτέρω καί δή έν σελίδι 3262 έπ. τοΰ 
παρόντος. Συνεπώς οίαδήποτε άλλη ερμηνεία αυτών παρέλκει. 'Απλώς μόνον προς 
συμπλήρωσιν έκείνων, τονίζομεν οτι τό πράγμα πρέπει νά είναι κινητόν ύπό τήν φυ
σικήν του έννοιαν. Τά μέρη τού ζώντος άνθρώπου, διά τοΰ χωρισμού των καθίσταν
ται πράγματα άνήκοντα εις τήν κυριότητα έκείνου, εις τοΰ οποίου τό σώμα άνήκον. 
*0  άφαιρών τοιαΰτα πράττει κλοπήν ή ύπεξαίρεσιν.’Εάν όμως ό ίδιος προβή εις τον 
χωρισμόν των καί έν συνεχεία άφαίρεσιν τούτων πράττει έν ταύτώ καί σωματικήν 
βλάβην (άπλήν κατ’ άρχήν) ένδεχομένως δέ καί έξύβρισιν. Ούδέποτε όμως φθοράν 
ξένης ιδιοκτησίας, έστω καί αν άμέσως τά καταστρέψη. Οΰτω π.χ. ό τη7 κόμην- 
τίνος κείρας καί άπορρίψας ή έγκαταλείψας αύτήν.

Ομοίως, λαμβανομενου υπ’ οψιν, οτι άντικείμενον τής ύπεξαιρέσεως άποτελεΓ 
ξένον κινητόν πράγμα, δεν δυνανται νά καταστώσι τοιαΰτα τά αδέσποτα, τά άγρια 
ζώα, τά προς κήδευσιν ή καΰτιν προοριζόμενα πτώματα.

Και τών εγκαταλελειμμενων πραγμάτων ύπεξαίρεσις δεν είναι νοητή, άφ’ ού> 
ταΰτα εις ούδενός τήν κατοχήν άνήκουν.

ϊ

1
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Κατά τήν ρητήν του νόμου διατύπωσιν τό κινητόν πράγμα καθίσταται άντι- 
κείμενον ύπεξαιρέσεως, έστω καί άν είναι μόνον έν μέρει ξένον. 'Η  διάταξις είναι νέα, 
προσετέθη δέ προς άρσιν διαφωνιών, αΐτινες κατά τό παρελθόν, έπί τοΰ άντικειμένου, 
ύφίσταντο. Ουτω ή προηγουμένη νομολογία του Α. Π. έδέχετο, κατ’ άντίθεσιν προς 
τούς πλείστους των συγγραφέων μας, ότι τό έπίκοινον δέν άπετέλει άντικείμενον 
ύπεξαιρέσεως, άλλά τοιοΰτον ιδιωνύμου εγκλήματος.

I I I . Ή είς τήν κατοχήν τοϋ δράστου περιέλευσις τοϋ πράγματος, 
ώς απαραίτητον στοιχεϊον τοϋ εγκλήματος.

Τό ξένον κινητόν πρά.γμα, τό όποιον καί άποτελεΐ άντικείμενον τής ύπεξαι
ρέσεως, δέον νά περιήλθεν οπωσδήποτε είς τήν κατοχήν τοΰ δράστου. Έ κ  τοΰ όρου 
οπωσδήποτε συνάγεται ότι δέν έχει σημασίαν, πώς ό υπαίτιος άπέκτησε κατοχήν, 
δηλ. συνεπεία συμβάσεως, εύρέσεως ή τυχαίων περιστατικών. ’Εάν όμως ή κατοχή 
τοΰ πράγματος περιέλθη εις τινα δι’ άθεμίτου τρόπου (Κωστή Γ  σελ. 98) ώς λ.χ. 
διά βίας, αύτογνωμόνου άφαιρέσεως, άπάτης κλπ. ή τοιαύτη ίδιοποίησις δέν άπο
τελεΐ ύπεξαίρεσιν, άλλά ληστείαν ή έκβίασιν, κλοπήν ή άπάτην.

Νομική όμως κατοχή δέν άπαιτεΐται. "Οπως καί άνωτέρω έλέχθη (σελ. 
3371 τοΰ παρόντος) ή κατοχή έπί τοΰ προκειμένου είναι διάφορος άπό τήν τεχνι
κήν τοΰ Άστικοΰ δικαίου έννοιαν ταύτης. Ώ ς τοιαύτη ένταΰθα θεωρείται μία πραγ
ματική σχέσις κυριαρχίας προς τό πράγμα. 'Ο έχων τοΰτο είς τήν διάθεσίν του τότε 
άσκεΐ τοιαύτην κυριαρχίαν, όταν ύφίσταται καί βούλησις (θέλησις) παρ’ αύτώ προς 
άσκησίν της. Τό πότε τώρα ύφίστανται άμφότερα τα στοιχεία ταΰτα, δέν δύναται νά 
καθορισθή διά νομικών κανόνων, άλλά κρίνεται έπί τη βάσει τών έκάστοτε καί έκα- 
σταχοΰ κρατουσών κοινωνικών άντιλήψεων. Οί ύπηρέται δέν είναι κάτοχοι, άτε 
μή άσκοΰντες έπί τών πραγμάτων τοΰ κυρίου των βούλησιν κυριαρχίας, οΐα ή 
άνωτέρω. Είναι όμως κάτοχος τών έπίπλων κλπ. τής οικίας του ό άπουσιάζων 
είς τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα μέ άδειαν δημόσιος υπάλληλος, ή ό ιδιοκτήτης 
όστις νυμφευθείς διανύει τον μήνα τοΰ μέλιτος είς τήν ώραίαν Ρόδον. Ά ντι-  
θέτως οΰτε δ κ. Διευθυντής τής Άστυν. Σχολής, ούτε άλλος τις κατέστη κά
τοχος τών έπανωφορίων τών προσκεκλημένων είς τήν Άστυν. Σχολήν, 
κατά τήν εορτήν τών άπόκρεω, άτινα έτοποθετήθησαν είς τήν ιματιοθήκην αύτής, 
έλλείψει τοιαύτης βουλήσεως. 'Ομοίως καί οί διδάσκοντες έν ταΐς Σχολαΐς Καθη- 
γηταί δέν κτώνται κατοχήν τών έν τώ διδακτηρίω άντικειμένων, παρ’ ό,τι χρη
σιμοποιούν αύτά. Τούτων ή κατοχή άνήκει είς τον Διοικητήν τής Σχολής, όστις 
ούδεμία άμφιβολία, οτι άσκεΐ έπ’ αύτών βούλησιν κυριαρχίας.

Βούλησιν κυριαρχίας κατά τά άνωτέρω καί συνεπώς κατοχήν δύνανται νά 
έχουν καί οί παΐδες καί οί πνευματικώς άσθενεΐς, άφοΰ δέν είναι έστερημένοι οία- 
σδήποτε θελήσεως, ούχί όμως καί τά νομικά πρόσωπα, άτινα μόνον κατά fictio 
juris είναι πρόσωπα, μή δυναμένου νά γίνη δι’ αύτά λόγος, περί βουλήσεως κυ
ριαρχίας.

ΙΥ . ‘Ο δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχεϊον τοϋ εγκλήματος τής 
ύπεξαιρέσεως.

’Απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχεϊον τοΰ έγκλήματος τής ύπεξαιρέσεως, 
όπως καί έπί κλοπής συμβαίνει, είναι ό δόλος τοΰ δράστου, ή βούλησις τ.έ ή άπο- 
δοχή αΰτοΰ όπως ίδιοποιηθή τό είς τήν κατοχήν του περιελθόν ξένον κινητόν πράγμα. 
Περιλαμβάνει όθεν ό τοιοϋτος δόλος, άφ’ ενός μέν τήν συνείδησιν ότι τό πράγμα 
είναι ξένον, άφ’ ετέρου δέ τήν θέλησιν τής παρανόμου ίδιοποιήσεως αύτοϋ. Πρόθεσις 
περιουσιακής ώφελείας δέν άπαιτεΐται. Κατά ταΰτα έπομένως, ό τό ξένον πράγμα 
έκλαβών ώς ίδικόν του καί ιδιοποιηθείς αύτό, έν ούδεμιά περιπτώσει θέλει κριθή ώς 
ύπεξαιρέτης, έστω καί άν έπραξεν έκ πλάνης (συγγνωστής ή μή), διότι έπί τη βάσει
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των γενικών περί πλάνης άρχών (άρθρον 30 Π. Κ  ), έν τη περιπτώσει ταύτη '̂ 
πραξις' του καταλογίζεται εις αύτόν ώς έξ άμελειας έγκλημα. Αλλ υπεςαιρεσις ε

$νλ-, ι  r - i M / V I  Μ Γ \ Υ Ι ^ " Υ 1 V  Π  Τ  (Ί  V O [ 1.0 V .

έστω, δτι ύφίσταται δικαίω- 
αύτό, πράττει αύτοδικίαν

άμελειας δεν είναι νοητή κατά νόμον > \ ■> α~ »
Καθ’ δμοιον τρόπον καί ό νομ,ίζων,^ουχι ορθώς έ( 

μά του προς ίδιοποίησιν του πράγματος, εάν ΐδιοποιηθή
καί ούχί ύπεξαίρεσιν. , ,

Τέλος το παράνομον της ΐδιοποιήσεως άποκλειεται όταν υπαρχη συγκαταθεσις
του κυρίου, έστω καί άγνωστος εις τον δράστην.

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  τ ι ν έ ς έ π ί  τ ή ς  έ ν ν ο ι α ς  τ ο υ  δ ρ ο υ  « ί δ ι ο
π ο ί  η σ ι ς».

Συμπληρωματικής πρός δσα έξεθέσαμεν, δσον αφορά τήν έννοιαν του βρου ΐδιο- 
άνωτέρω καί δή έν σελ. 3311 έπ. τοϋ παρόντος, άναφέρομεν και τα ακόλουθα.

καθίσταται ύπεξα-ιρέτης αύτοϋ, 6ταν ή πρόθεσίς του περί άπελευθερώσεώς του έν τώ 
μέλλοντι, είναι έκ των προτερο^ν αβασιμος και επισφαλής. ,

Το αύτδ ο'οτέον καί δσον αφορά τάς περιπτώσεις τής παρακαταθήκης. Περί

περί
A. Κ. καθ’ δ «διά τής συμβάα .-, , ( . .- . , ■ „
παρ’ άλλου κινητόν πράγμα, ϊνα φυλάττη αύτό, ύπόχρεως εις αποόοσιν όταν ζητηθή». 
Παρακαταθετών δθεν πράγμα περιελθδν εις την κατοχήν μου, δεν πράττω υπεςαιρεσιν 
άφοΰ δεν ιδιοποιούμαι τούτο.

Δεν προσήκει δμως, φρονοΰμεν, ή αύτή, δσον άφορφ καί την ανώμαλον παρα-

τών δικηγόρων των. Συνετάχθημεν με ,
καταθήκη ήτο ομαλή καί κατά συνέπειαν ούτε ο θεματοφυλαξ ούτε τρίτος τις κατέστη 
κύριος τής γραφομηχανής, θά συνέτρεχε δε εν εναντία περιπτωσει, διαπραξις ιοΰ 
έγκλήματος τής ύπεξαιρέσεως. Ταΰτα, καθ’ δσον ή γραφομηχανή δεν είναι δυνατόν 
νά χαρακτηρισθή ώς πράγμα άντικαταστατόν, άτε μη προσδιοριζόμενη εν ταίς. συ- 
ναλλαγαΐς κατ’ άριθμόν, μέτρον ή σταθμα. ( Αρθρον 950 A. Κ .).

Πραγμάτων τινών ή χρήσις άναλίσκει ταΰτα. Πρόκειται περί των άναλωτων 
του άρθρου 951 του A. Κ. (λ.χ. οίνου, βιβλίων, υφάσματος κλπ.). Έν ταίς 
περιπτώσεσιν αύταίς, ύφίσταται ύπεξαίρεσις. Ούτω εκ των φαγητών τα οποία χρω- 
γονται ή τών άνθράκων, οΐτινες καίονται.

Ώ ς πραξις ΐδιοποιήσεως χαρακτηριστέα καί ή άνάμιξις τών πραγμάτων προς 
τά ίδια, έφ’ δσον ουτιο προσβάλλεται ή ξένη κυριαρχία. Ό  κατά τό άρθρον 1061 τοϋ 
A. Κ. έπομένως, δι’ έπεξεργασίας ή μεταπλάσεως άλλοτρίας ύλης παραγαγών νέον 
κινητόν πράγμα, ένοχος ύπεξαιρέσεως κατέστη, έστω καί αν έγινε ενδεχομένως κύ
ριος αύτοϋ, έπί τή βάσει τών τοϋ ’Αστικού Κώδικος διατάξεων. 'Ομοίως καί δ μι-
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σθωτής κινητού, ώς καί ό διαχειριστής άλλοτρίων, ιδιοποιούμενοι τά πράγματα ταΰτα, 
πράττουν ύπεξαίρεσιν.

Υ. Είδικαί τινες περιπτώσεις ύπεξαιρέσεως υπό τοϋ νέου Κώδικος 
τό πρώτον διατυπωθεΐσαι.

Προς έξασφάλισιν του άξιοποίνου ώρισμένων περιπτώσεων, ό ήμέτερος νομο- 
θέτης ρητώς έξομοιοί διά τής τρίτης § του έξεταζομένου άρθρου 375 προς ξένον 
πράγμα, α) τό ληφθέν τίμημα έμπιστευθέντος τω ύπαιτίω προς πώλησιν κινητού 
πράγματος καί β) τό κτηθέν κινητόν πρά.γμα, διά χρημάτων ή ά.λλου πράγματος 
έμπιστευθέντων τω ύπαιτίω προς άγοράν ή άνταλλαγήν τού κτηθέντος.

Υ Ι. Ποινή καί άλλαι τινές παρατηρήσεις.
Ή  ύπεξαίρεσις τιμωρείται βασικώς μέν διά φυλακίσειυς μέχρι δύο έτών, εις 

έξαιρετικάς δέ περιπτώσεις καί συγκεκριμένως όταν τό άντικείμενον αυτής είναι 
ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας διά φυλακίσεως τούλάχιστον ενός έτους (’Άρθρον 375 
§ 1 Π .Κ .). Έάν δμως αυτή έχη ώς άντικείμενον πρά.γμα ευτελούς αξίας, τότε τ ι
μωρείται διά χρηματικής ποινής ή φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών (’Άρθρον 377 § 
1 Π. Κ .). Τέλος ή πράξις, ώς καί μέ την κλοπήν συμβαίνει, άν έτελέσθη προς ά.μεσον 
χρήσιν ή άνάλωσιν τού ύπεξαιρεθέντος δύναται νά κριθή ώς ατιμώρητος.

Έ κ  τής άντιπαραβολής των διατάξεων τούτων προς τάς τής κλοπής τοιαύτας 
διαπιστούμεν, δτι εκεί ή τιμωρία είναι βαρυτέρα καί τοΰτοδιότι ή πράξις τής ύπε- 
ξαιρέσεως δέον νά τιμωρήται ήπιώτερον, λόγω τής ήπιωτέρας μορφής ύφ’ ήν έμφα- 
νίζεται αυτή.

'Η  έννοια τής «άξίας» τού πράγματος είναι ή αύτή, ήτις καί σχετικώς προς τήν 
κλοπήν έξετέθη.

'Ο Κώδιξ ούτε κλοπήν, ούτε ύπεξαίρεσιν τιμωρουμένην εις βαθμόν πταίσματος 
γνωρίζει. Τούτο διότι, ώς καί ύπό τής αίτιολογικής έκθέσεως τονίζεται, πταισματικαί 
παραβάσεις είναι συνήθως παραπτώματα άστυνομικής φύσεως, ένω ή κλοπή καί 
ύπεξαίρεσις όσονδήποτε μικρόν καί άν είναι τό άντικείμενον αύτών, ενέχουν προ
σβολήν τού δικαιώματος τής ιδιοκτησίας καί ώς έκ τούτου δεν έχουν θέσιν μεταξύ 
των πταισμάτων.

Ό  νόμος μίαν μόνον περίπτουσιν διακεκριμένης κλοπής γνωρίζει, ήν καί τ ι
μωρεί διά καθείρ.ξεως μέχρι 10 έτών..Είναι δέ αυτή έκείνη, καθ’ ήν ή πράξις ένέχει 
κατάχρησιν ιδιαιτέρας εμπιστοσύνης. Τούτο συμβαίνει ίδια όταν πρόκειται περί 
αντικειμένου έμπεπιστευμένου τω ύπαιτίω α ) λόγω άνάγκης, οίον πυρκαϊάς, πλημ
μύρας κλπ., β) λόγω τής ΐδιότητος αυτού ώς έπιτρόπου ή κημεδόνος τού παθόντος 
καί γ ) λόγω τής ΐδιότητος αύτοΰ ώς μεσεγγυούχου ή διαχειριστοϋ άλλοτρίας περι
ουσίας. Έ κ  τής λέξεως «ιδία» συνάγεται δτι καί έν άλλαις περιπτώσεσιν ένδεχο- 
μενως ή πράξις νά ένέχη κατάχρησιν ιδιαιτέρας έμπιστοσύνης, οπότε καί κριθήσεται 
ώς διακεκριμένη ύπεξαίρεσις.

Τό άδίκημα τής ύπεξαιρέσεως διώκεται αύτεπαγγέλτως, έκτος τής περιπτώ
σεις τού άρθρου 377, ένθα πρόκειται περί ύπεξαιρέσεως άντικειμένων εύτελοΰς 
άςίας, ώς έπίσης καί τής τοιαύτης τού άρθρου 378 ήτις καί άφορα τήν μεταξύ συγ
γενών ύπεξαίρεσιν ή κλοπήν (ύφαίρεσιν) περί ής κατωτέρω. Τετελεσμένον χαρακτη
ρίζεται τό έγκλημα, διά τής ένεργείας οίασδήποτε πράξεως, ήτις καταμαρτυρεί τον 
σκοπον τής ιδιοποιήσεως τού άλλοτρίου πράγματος, ή διά τής άρνήσεως τού λα~ 
βοντος δτι κατέχει τό πράγμα ή διά τής άναλώσεως ή άπαλλοτριώσεως αύτοΰ ( ‘ )·

(Συνεχίζεται)

(1), (Επειδή τό έγκλημα της ύπεξαιρέσεως καθημερινώς άπασχολεϊ τάς Άστυν. Υ π η 
ρεσίας καί επομένως παρουσιάζει ενδιαφέρον, εις τό τέλος τής όλης μελέτης μας θά παραθέ- 
σωμεν περιπτώσεις ύπεξαιρέσεως έκ τής νομολογίας ληφθείσας έν συνδυασμω προς τοιαύτας 
και των λοιπών κατά τής ιδιοκτησίας εγκλημάτων.



ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
«ΣΚΛΗΡΟΣ» ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

«Γ ια τί; ’Επειδή εχω ίδή πολλά τρομερά πού οί άνθρωποι κάνουν 
στον εαυτό τους, όταν βρίσκωνται στο βολάν».

Τροχονόμος ΤΖΩΝ ΚΑΡΛΣΟΝ
’Από τό Reader’s Digest τεϋχος ’Ιουλίου

___________________  1955, κατά μετάφρασιν ‘Υπαστυνόμου A' X . --------------------------
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

—Ε ίμαι ένας πόλισμαν, άπό αύτούς πού δεν συμπαθείτε. Ε ίμα ι «σκληρός». 
"Οταν σας σταματήσω στο δημόσιο δρόμο, δεν σάς άφήνω νά μου φύγετε. Γ ιατί; 
’Επειδή γνωρίζω ότι είναι τό ΐδιο εύκολο νά σάς άφήοω νά φύγετε, μέ τό νά πεθάνετε.

—Πάρτε αύτή την κυρία πού μόλις έσταμάτησα. ’Έ τρεχε μέ 70 μιλιά την 
ώρα, δηλαδή μέ ύπέρβασι 50 μιλίων. Ένω εγώ προχωρούσα στο κέντρο της οδού

μέ μεγάλη ταχύτητα, εκείνη εξακολουθούσε 
νά προηγήται άπό μένα σέ μιά μεγάλη απο- 
στασι. Χρειάστηκαν δέκα λεπτά να τη 
φτάσω.

—Είναι μιά κυρία μέ καλή έμφανισι, 
30 έτών. Μοΰ έμειδίασε καί είπε: « ’Ώ ! κ. 
’Αστυνόμε, ελπίζω ότι δέν έτρεχα».

—«15 μίλια ύπέρβασι», τής είπα. 
« ’Εγώ θά έδινα κλήσι γ ι’ αύτή την ταχύ
τητα' έσεΐς;»

—« ’Ελάτε τώρα, μή σκέπτεσθε έτσι! 
λέτε καί λήστεψα καμμιά τράπεζα», απάν
τησε εκείνη, ένω μ.οΰ χάριζε ένα άλλο χαμό
γελό διακοσίων βάτ.

—Τής έδωσα μιά κλήσι.
—« ’Ώ  ! Τ ί τρομερό !» άνεφώνησε. « ’Α

φήστε με'αύτή τήν φορά. Σ ά ς  π α ρ α- 
κ α λ ώ».

—«Κ  υ ρ ί α, μάταια κουράζεσθε», τής
είπα.

—«Γ ια τ ί τόση σκληρότητα;» μοΰ α
παντά. «Ένόμιζα, πώς τούς τροχονόμους 
ό κόσμος τούς θεουρεΐ πολύ χαριτωμένους

καί εύγενεΐς».
—« ’Ώ —κέϊ, κυρία, είμαι ένας σκληρός πόλισμαν. Θέλετε νά μάθετε γιατί; 

’Ίσως θά έπρεπε ν’ ακούσετε τ ί συνέβη, άκριβώς πριν άπό δυο εβδομάδες, όχι πολύ 
μακρυά άπ’ εδώ, ένα απόγευμα σάν κι’ αυτό. "Ενα νεαρό ζευγάρι μέ τό αυτοκίνη
τό του κατευθύνετο προς τό σπίτι ενός φιλικού προσώπου, για φαγητό. Μιά γυναίκα 
τής ηλικίας σας, μέ δυο μικρά παιδιά στο πίσω κάθισμα, κατέβαινε άπό τήν άντί- 
θετη κατεύθυνση μέ ταχύτητα μεγάλη—άκριβώς όπως κ ι’ έσεΐς. Ξαφνικά, παίρ
νοντας μιά στροφή, τής ξέφυγε ή όδήγησις τού αυτοκινήτου, άνέβηκε στην πρασια 
τής οδού καί έπεσε μέ τή μούρη μέσα στο αυτοκίνητο τού ζεύγους.

—’Έφτασα στο δυστύχημα μετά άπό λίγα λεπτά τής ώρας. Παρετήρησα ότι
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οί πόρτες τοΰ αύτοκινήτου ήσαν άνοιχτές, τό μπροστινό κάθισμα ήταν άδειανό και 
τό νεαρό ζευγάρι πεταγμένο έξω. Ήσαν νεκροί—τρομερό θέαμα. ’Αφού ή νεκροφόρα 
καί τα νοσοκομειακά αυτοκίνητα, πού έφτασαν στο μεταξύ, τελείωσαν τό έργο τους 
καί αφού άπεμάκρυνα όλα τά συντρίμματα καί άποκατέστησα την κυκλοφορία, κατευ- 
θύνθηκα στο σπίτι του νεαρού ζεύγους. "Ενα κάθισμα μωρού άπάντησα στην πόρτα. 
"Ενα παιδί δυο ετών, καθισμένο σ’ αύτό, κοιμόταν βαθειά. Τό σκέπασα καλά μέ 
τις κουβέρτες του καί παρέμεινα για λίγο στο δωμάτιο, ώσπου να συνέλθω άπό την 
ταραχή.

—Έ πειτα  έπρεπε νά έπισκεφθώ τό νοσοκομείο, όπου μετεφέρθη ή γυναίκα 
πού ώδηγούσε. Έ κλα ιγε δυνατά—ένα άπό τά παιδιά της είχε πεθάνει. Έσκότωσε δε 
δυο αθώους άνθρώπους καί έκανε ορφανό τό παιδί τους. Καί υστέρα άπό αύτά θ ε- 
λ ε τ ε  ν ά σ α ς  ά φ ή σ ω  ν ά  φ ύ γ ε τ ε ,  κ υ ρ ί α ;

—Έ π ί 13 χρόνια τώρα, ως τροχονόμος, υπήρξα μάρτυς τρομερών πραγμάτων, 
πού οί άνθρώπινες υπάρξεις κάνουν στον εαυτό τους καί σέ προσφιλή τους άκομα 
πρόσωπα, όταν άνεβαίνουν σέ τροχοφόρο. Οί περισσότεροι άπό σας είσθε φιλήσυχοι 
πολίτες, πού κατ’ άρχήν δεν σκεφθήκατε νά διαπράξετε έγκλημα. ’Αλλά, έδώ σ’ αυτή 
τή λωρίδα τής άσφάλτου, πού περιπολώ, μερικοί άπό σάς γίνονται άχαλίνωτοι δο
λοφόνοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει έδαφος συζητήσεως.

—Πριν άπό δυο μέρες έκανα σήμα νά σταματήση, σ’ ένα παράξενο άνθροτπο, 
πού ώδηγούσε ένα κλειστό αυτοκίνητο μέ τέσσαρες πόρτες καί έτρεχε σχεδόν μέ 80 
μίλια. Ή  σύζυγός του έκάθητο δίπλα του καί τρία μικρά παιδιά στο πίσω κάθισμα. 
«Τέτοια κυκλοφορία είναι πολύ επικίνδυνη» τοΰ είπα, «θάπρεπε νά προσέχετε του
λάχιστο γιά τή ζωή τών παιδιών σας, αν δεν υπολογίζετε τή ζωή σας».

—« ’Άκου» μοΰ είπε, «δώσε μου, τώρα, μια κλήσι καί κύτταξε τή δουλειά σου. 
Τό αν θέλω νά σκοτώσω αύτά τά άθώα πλάσματα, είναι δική μου δουλειά».

—έάς πειράζει καθόλου αύτό; Σκεφθήτε έπί πλέον, πώς αύτά τά λόγια πρέπει 
νά θεωρούνται ήπια, έν συγκρίσει μέ όσα μοΰ λένε οί αύτοκινητισταί. Μολονότι δέ 
αυτοί είναι τόσο παράξενοι, έν τούτοις εγώ τούς τραβώ έξω άπό τό βολάν μέ κα- 
τατσακισμένα τά στήθη τους, τά πρόσωπά τους πολτοποιημένα καί αίμόφυρτα, και 
σπασμένα τά σώ μ ατά  τους.

—’Ενθυμούμαι άκόμη κάποια νύχτα, πού ένας όμιλος άπό μαθητάς τού Γυ
μνασίου έπαιζε, άνεβαίνοντας σ’ ένα όχημα φορτωμένο μέ σανό. Τό παραφορτω
μένο άπό το σανό όχημα κατέβαινε σιγά τό δρόμο, ενώ ένα ζευγάρι μεγάλα κόκκινα 
φώτα ταλαντεύονταν πίσω του. "Ενα μεγάλο κλειστό αύτοκίνητο, πού έρχόταν σαν 
βολίδα καί μουγκρίζοντας, πέφτει έπάνοο του άπό τό πίσω μέρος καί συντρίβεται, 
σκορπίζοντας στο δρόμο όλα τά παιδιά. Χρειάσθηκαν μιά δωδεκάδα νοσοκομειακά 
αύτοκίνητα νά μεταφέρη όλα τά θύματα στο νοσοκομείο.

—Έβοήθησα στή μεταφορά αύτών τών άμοιρων παιδιών μέσα στά νοσοκο- 
κομειακά αύτοκίνητα, εκείνο τό βράδυ. Έ ν συνεχεία τοποθέτησα τον οδηγό τού αυτο
κινήτου στο περιπολικό μου όχημα. ’ Ηταν ένας εκλεκτός πολίτης, ό όποιος πήγαινε 
στο σπίτι του έρχόμενος άπό κάποιο κοκταίηλ—πάρτυ. Ή  κατάθεσίς μου τον κατε- 
δίκασε σ’ ένα χρόνο φυλάκισι. ’Αλλά αύτό δέν έβοήθησε σέ τίποτα τά παιδιά, πού 
είχαν σπασμένα κεφάλια, χέρια καί πόδια.

—Κ α ί ε π ι μ έ ν ε τ ε  ν ά  μ ά θ ε τ ε  γ ι α τ ί  δ έ ν  χ α μ ο γ ε λ ώ  κ α ί  
δ έ ν  έ ν ε ρ γ ώ  έ τ σ ι  ώ σ τ ε  ν ά  γ ί ν ω μ α ι  ε υ χ ά ρ ι σ τ ο ς ,  ό τ α ν  
σ ά ς  δ ί ν ω  κ λ ή σ ι ;

—Θέλω μερικοί άπό σάς τούς βιαστικούς, άν ήταν δυνατό, νά έλθετε μαζί μου 
σ’ ένα άπό τά δυστυχήματα πού έπελήφθην τελευταία. "Ενας άνδρας, ή σύζυγός του 
καί τά τέσσαρα παιδιά τους, έταξείδευαν μ’ ένα αύτοκίνητο, οπότε σέ μιά στιγμή 
έσπασε ένα λάστιχο. Ό  άνδρας πήγε όσο μπορούσε δεξιά καί, μέ τήν Ιθχρονη κόρη
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του, άρχισε νά άντικαθιστά τό έξωτερικό λάστιχο τοΰ τροχού.Ένα αύτοκίνητο, πού 
πρέπει νά έτρεχε μέ 90 μίλια, κατέβαινε πετώντας κυριολεκτικά στον αέρα το δρομο 
αυτό, έχτύπησε τον άνδρα καί την κόρη του καί τούς έσυρε 50 μέτρα μακρυα, προς
την κεντρική πρασιά τοΰ δρομου. , , » ,

—’Έπρεπε νά φωτογραφήσω αυτά τά δυο πτώματα. Τα εσωθικα της κο
πέλας είχαν άποσπασθή άπό τό σώμά της, τό κεφάλι του άνδρός είχε κατασυντριβη. 
Ό  οδηγός αύτοΰ τοΰ αυτοκινήτου, είχε περάσει τό άπόγευμα του σ ενα μπαρ^της 
Νέας Ύ όρκης-καί κατέληξε στή φυλακή, έφωδιασμένος με μια καταδίκη. 11 απε- 
γινε όμως μέ τή χήρα καί τά τρία μικρά παιδάκια της; Έδεχθησαν μια καταδίκη, 
τήν οποία ή μεταμέλεια εκείνου αδυνατεί να μεταβαλη. ( , -

—'Η ταχύτης έχει μεταβληθή σ’ ένα είδος άγωνίσματος—για τρελλους. 
Μέ τό ένα μάτι στον καθρέφτη τής «προς τά πίσω θέας» καραδοκεί την ευκαιρία 
πού θά ξεγλυστρήση άπό τήν έπίβλεψι τοΰ τροχονόμου—περιπόλου. ' Οταν κατα- 
ληφθή παραβάτης, άναμένει άπό τον τροχονόμο νά συμμερισθή και δικαιολογηση το 
άγωνιστικό πνεύμα. "Αν δέ ό άστυφύλαξ δέν τό σεβασθή, τότε είναι ένας καταστρο-
φεύς τής αθλητικής ιδέας. ν , ,

Βγάζω μέσα άπό ένα κατασυντριμμένο αύτοκίνητο μιά γυναίκα με σπασμένη 
τή μέση καί τό κεφάλι—α ύ τ ό  δ έ ν  ε ί ν α ι  α γ ώ ν ι σ μ α .   ̂ ( s.

Ένας ανδρας περιζωμένος άπό φλόγες, καίγεται σαν λαμπάδα μέσα στο αυτο
κίνητο, τοΰ οποίου οί πόρτες έχουν «κολλήσει» απο το τρακάρισμα και φωναζοί 
άπελπισμένα ζητώντας βοήθεια, πού δέν μπορώ να παρασχω ζ η τ  η μ α ε ί ν α ι  
αν α ΐ ι τ ό  λ έ γ ε τ α ι  ά γ ώ ν ι σ μ α .  ( , , ,  ·.

"Ενα νεκρό παιδί κουλουριασμένο μέσα στο γρασίδι, 40 μέτρα μακρυα ααο .όν
τόπο τοΰ δυστυχήματος. (

"Ενας οδηγός φορτηγοΰ πού φωνάζει γοερα απο πονους, ενώ οι φλόγες · ςς 
αναμμένης βενζίνης έργάζωνται νά τον άπαλλαξουν απ αυτους- άλλοι^ εργαζόμενοι 
καί υπάλληλοι πάσης φύσεως, πού βρήκαν οικτρο θανατο και που^θα^ ήθελαν να. 
πάνε σε  μακρυνές αποστάσε ις , περνώντας άπό στενούς δρομους- μια^συζυγος /ιου 
τήν ξυπνοΰν τή νύχτα γιά νά τής πουν πώς ό συζυγος της δε ζή’ αυτα φίλοι μου 
δέν είναι άγωνίσματα. Σάς τό τονίζω: δ ε ν  ε ί ν α ι  α γ ω ν ί σ μ α τ α ! !

—Έ τσ ι, όταν σάς σταματώ γιά υπερβολική ταχύτητα καί σάς δίνω κλησι, 
ή άπάντησί σας πρέπει νά είναι άπόρροια μεταμέλειας και ο τροπος σας χαμογελα
στός άπό εύχαρίστησι. Νά σκέπτεσθε δε πως εγω δε μπορώ να χαμογελώ ευχαρι
στημένα, επειδή σάς βλέπω μέ τά μάτια, τά όποια έχουν δή εκατοντάδες τρομαχτικά 
δυστυχήματα, πού έχουν συμβή σ’ όσους ταξειδεύουν μέ αυτοκίνητο, ακριβώς όπως 
εσείς. Μολονότι μπορεί νά σκέπτεσθε πώς δική σας είναι ή ζωή,αύτή πού κινδυνεύει, 
ε γ ώ  έν  τ ο ύ τ ο  ι ς  τ ό  γ ν ω ρ ί ζ ω  κ α λ λ ί τ ε ρ α  α π ο  σ α ς  α υ τ ό  κ α ι  
έ χ ω  ύ π ο χ ρ έ ω σ ι  ν ά φ ρ ο ν τ ί ζ ω  ν ά μ ή χ ά ν ε τ ε  α δ ι κ α  κ α ι  
ά σ κ ο π α  τ ή  ζ ω ή  α ύ τ ή » .
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

5. Περίτιτωσίς απάτης καί ανάγκη πληρότητας τών αποδείξεων.

5. Περίπτωσις άπατης καί ανάγκη πληρότητος τών αποδείξεων.
Ή  περίπτωσις, που κατωτέρω άναφέρεται, άποτελεΐ κλασικήν άπάτην διά 

καταχρήσεως εμπιστοσύνης, ή οποία έξετελέσθη άπο τρεις άπατεώνας την άνοιξιν 
τοϋ 1948.

Τρεις άνθρωποι, οί A, Β  καί Γ  συνηντήθησαν τυχαίως εις ένα μπαρ, όχι πολύ 
μακρυά άπο τήν Πλατεία Πικαντύλλι. Καί οί τρεις ήσαν σεσημασμένοι κακοποιοί 
μέ έγκληματολογικόν φάκελλον καί δχι πολύ γνωστοί μεταξύ των. Συνωμίλησαν 
για λίγη ώρα καί εις τήν συζήτησιν ό ένας τους έκανε τήν πρότασι να συνεργασθοΰν 
για μιά άπατη, πού εις γενικάς γραμμάς τούς άνέπτυξε. Διά νά «θολώσουν τά νερά» 
τής ’Αστυνομίας καί διά νά είναι δύσκολος ή άπόδειξις ένοχης των άν συνελαμβά- 
νοντο, ή άπάτη είχε σχεδιασθή κατά τέτοιο τρόπον, ώστε ό καθένας νά παίζη έντε- 
λώς χωριστόν καί έξ ίσου σπουδαϊον ρόλον εις τήν διεξαγωγή της. Δεν υπήρχε άρ-
χηγόζ·

’Από τής πλευράς τοϋ ντέτεκτιβ, πού άργότερα άνέλαβε τήν έξιχνιασιν τής 
άπάτης αύτής, ή ύπόθεσις άρχισε δταν άπο μιάν ’Επιχείρηση χονδρικής πωλήσεως 
οινοπνευματωδών ποτών ειδοποίησαν τηλεφωνικώς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα, ότι 
κάποιος πού άργότερα άπεκαλύφθη δτι ήταν ό Β , προσπαθούσε νά «πασσάρη» ένα 
δχι «έν τάξει» τσεκ (τραπεζιτική έπ ιταγή) καί νά παραλάβη μιά μεγάλη ποσό
τητα οινοπνευματωδών ποτών καί κρασιού, περίπου 2.000 λιρών (170.000 δραχ
μών). Αί ύποψίαι προεκλήθησαν άπο τήν πρώτη στιγμή πού παρουσιάσθηκε ό άνθρω
πος διά νά παραλάβη τά παραγγελθέντα, ,ό όποιος έφόρτωσε μόνο τά μισά άπ’ αύτά 
στο αυτοκίνητο πού είχε φέρει μαζί του. ’Αλλά καθώς έφευγε μέ τό μισό εμπόρευμα, 
ό άρμόδιος υπάλληλος έπί τής παραδόσεως έκράτησε τον άριθμό τοϋ αυτοκινήτου— 
καί αύτό διότι κάτι «ψυλιάστηκε» άπο τή στάση του—καί άκολουθως έτηλεφώνησε 
εις τήν Δ/νσιν τής έπιχειρήσεως τάς υποψίας του.'Η Δ/νσιςπροέβη εις έξακρίβωσιν 
τοϋ τσέκ, πού ό ύποπτος είχε δώσει εις τήν άρμοδίαν Τράπεζα καί διεπίστωσε δτι 
δεν υπήρχε τέτοιος λογαριασμός.

'Ο άνθρωπος μέ τό αυτοκίνητο είχε πή εις τον ύπάλληλον, δτι τό υπόλοιπον 
θά παρελαμβάνετο τό άπόγευμα τής έπομένης.

Α ί πληροφορίαι αύται έδόθησαν εις τον ντέτεκτιβ λίγο προ τής 5ης μ .μ .. 'Η  
πρώτη φροντίδα του ήτο νά εύρη τό όχημα τό συντομώτερον. ’Από τον άριθμόν κυ
κλοφορίας του διεπίστωσεν, δτι ό ιδιοκτήτης του κατοικούσε εις τό Φάλχαμ καί έπήγε 
μέ ένα συνάδελφόν του έκεΐ. Δεν εύρήκε τον ίδιον, άλλά ή σύζυγός του πού τούς άνοιξε 
τήν πόρτα είπε, δτι δεν έγνώριζε τ ί ώρα θά έπέστρεφε. Ε ις ερωτήσεις τών άστυνο- 
μικών διεβεβαίωσεν, δτι ό σύζυγός της ε ίχ ε ένα αυτοκίνητο μεταφορών, πού συμφω
νούσε μέ τήν περιγραφή τού υπαλλήλου τής έπιχειρήσεως. Μετά άπ’ αύτό οί ντέτε-
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αναμένουν 
ΐδ αν

να 3ανγ)... __  __ ρεδέχθη ότι μετέφερε
ερωτήσεις κατεδείχθη δτι ήτο άθώος. Η εργασία του, είπε, ήτο ν̂α εκτελή μετα
φοράς και έκεΐνο τδ πρωί τοϋ είχε τηλεφωνήσει ό Α, πού τον γνώριζε κάπως,^τοϋ 
είπε για τή «δουλειά» καί τον συνηντησε μαζί με δυο άλλους στη γωνία μιας οδού 
κοντά εις τήν Πλατείαν τοϋ Πικαντύλλι. Τοϋ έξήγησαν δτι πρέπει νά^παραλάβη 
ποσότητα οινοπνευματωδών ποτών και οίνων απο μια αποθηκη και ένας απ αυτους 
ό Β θά τον συνώδευε. "Οταν πήγαν στην άποθήκη, ό Β  έδωσε εις τον υπάλληλο 
μιά επιταγή καί μία κάρτα. Κατόπιν ο υπάλληλος υπόδειξε την θεσιν του εμπορεύ
ματος καί ό Β έφόρτωσε τό αύτοκίνητο οσο μποροΰσε περισσότερό. Οταν έφυγαν, 
ό Β  τοϋ είπε δτι έπρεπε νά πάνε τό πράγμα σ’ ένα μπάρ εις τό Μέϊντχάντ — έδωσε 
εις τον ντέτεκτιβ την διεύθυνσιν—και του είπε οτι την επομενην θα επρεπε να πα/] 
μόνος του διά νά παραλάβη τό υπολοιπον. Αυτά είπε ο ιδιοκτήτες και οό/)γος του 
οχήματος καί ύπεσχέθη νά βοηθήση την Αστυνομίαν οσο μποροΰσε.

’Αργότερα, τό ίδιο πρωί, μετά άπό ύπνο μόνον τριών ωρών, ό ντέτεκτιβ πήγε 
καί άνέκρινε τούς άνθρώπους τής έπιχειρήσεως που τον ενδιεφεραν. Εκεί ^εμαθε 
δτι ή ύπόθεσις άρχισε λίγες ημέρες πριν, όταν έλαβαν μια καρτα τοϋ Β , που ανέ
γραφε τον τίτλον ενός γνωστόΰ μπάρ τοϋ Λονδίνου. Η ’καρτα εγραφε επι πλέον οτι 
ό Β , επιθυμούσε νά κάνη «μπίζνες» μαζί τους και ζητούσε ένα ραντεβού με τον διευ
θυντή. Πράγματι ό διευθυντής έπραγματοποίησε τήν συνάντησι μέ τον Β , μιά. η 
δυο ημέρες αργότερα. Ό  Β  τού όποιου ή περιγραφή, έμοιαζε με τον άνθρωπο που 
συνώδευε τό όχημα, πήγε ακριβώς εις τήν ώρα του. Ε ίπε εις τον διευθυντήν, ότι μό
λις είχε αγοράσει ένα ξενοδοχείο, τού όποιου έπρόκειτο να κάνη εγκαίνια τις· ήμε
ρες εκείνες καί επειδή δεν είχε στοκ ποτών καί οίνων, ήθελε να αγοραση μια ποσό
τητα. Ό  διευθυντής συνεφώνησε καί τού συνέστησε νά προτιμήση ουίσκι καί τσέρρυ. 
'Ο  Β τότε τού έξήγησε δτι έπρεπε νά «πάρη υπογραφή» καί άπό τό συνεταίρο του 
διά τήν επιταγήν καί δτι θά έστελνε δι’ αύτό προ τής 1.30’ μ.μ. και ότι η παραλαβή 
θά έγίνετο τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας. Ό  Διευθυντής και πάλι συνεφώνησε, διότι 
ε ίχε τον χρόνον νά κάνη έξακρίβωσιν τής επιταγής, πριν δώση παραγγελία παρα- 
δόσεως τού εμπορεύματος, ειδοποίησε δμως νά έτοιμασθοΰν τά παραγγελθεντα.

Λίγο μετά άπό τή 1 μ.μ., όταν οί ύπάλληλοι είχαν διακόψει τήν έργασία των 
καί μόνον μία δακτυλογράφος ήτο εις τό γραφεΐον τής Έπιχειρήσεως, τηλεφώνησε 
ό Β καί είπε δτι δεν κατώρθωσε νά πάρη υπογραφή άπό τό συνεταίρο του, διότι δεν 
τον ηύρε εις τό σπίτι του καί δτι θά τον συναντούσε τό άπόγευμα. Είπεν επι πλέον 
δτι θά έδιδε τήν επιταγή εις τον οδηγόν τού αυτοκινήτου, διά νά τήν παραδωση εις 
τον υπάλληλον προ τής παραλαβής. Κατόπιν τού νέου διακανονισμού τής υποθε- 
σεως, έγνωστοποιήθη τούτο εις τον αρμόδιον τής άποθήκης καί τό αύτοκίνητον εφθα- 
σεν εκεί στάς 4 μ.μ. 'Ο Β  έδωσε εις τον υπάλληλον τήν επιταγή καί μιά ίδια κάρτα 
μέ εκείνην πού είχε στείλει εις τήν διεύθυνσιν προ τής έπισκέψεώς του, έπί τής οποίας 
είχαν άναγραφή μέ πολύ κακή γραφή τά εξής: «Παρακαλώ παραδώσατε παραγγελ- 
θέντα εις τον κομιστήν τής παρούσης», υπογραφή Β. 'Ο υπάλληλος δέν έγνώριζε 
όμως τον Β  προσωπικώς.

Μέχρι τής στιγμής αύτής ό ντέτεκτιβ είχε στοιχεία διά τον Β  καί διερωτάτο 
διά τον ρόλον πού έπαιξαν ό Α καί ό άλλος άνθρωπος, τον ό όποιον οδηγός τού αυτο
κινήτου συνήντησε. 'Όταν δμως τελείωσε μέ τούς άνθρώπους τής Έπιχειρήσεως, 
μετέβη εις τήν διεύθυνσιν πού ό οδηγός είπε δτι μετέφερε τό «πράγμα». Ε κ ε ί ήτο 
ένα μικρό μπάρ, δπως άκριβώς τό περιέγραψε ό οδηγός. Συνήντησε τον Γ , πού είπε 
δτι ήτο ό ιδιοκτήτης. Τού έδήλωσε δτι είναι άστυνομικός καί ότι είχε βάσιμους 
λόγους νά πιστεύη δτι εις τό κατάστημά του μετεφέρθη μιά ποσότητα οινόπνευμα-
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ματος», ότι τδ άγόρασε «καλή τη π ίσ τει» άπδ τον Α καί δτι ούδέποτε είχε άκουσει 
νά γίνεται, λόγος διά τον Β. Ό  ντέτεκτιβ ήτο άπολύτως βέβαιος δτι ό Γ  έψεύδετο, 
άλλα δεν τον ήνώχλησε μέ άλλας έρωτήσεις έκεΐ. Έβιάζετο νά έπιστρέψη εις τδ 
Αονδΐνον διά νά προλάβη νά συλλάβη τούς άπατεώνας, δταν θά έπήγαιναν νά παοα- 
λάβουν καί τδ δεύτερο μέρος τής παραγγελίας των.

Ό  δδηγδς παρεκλήθη νά έκτελέση τή συμφωνία τους χωρίς νά πή τίποτε 
•εις τδν Β  ή τδν Α, σχετικά μέ τάς άστυνομικάς ένεργείας. Ό  ντέτεκτιβ ήτο βέ
βαιος, δτι ό Β  είχε μείνει μέ την έντύπωση δτι ή έξήγησις πού έδωσε έγινε πιστευτή 
καί δτι δέν θά έκανε πίτοτε πού ν’ άναμείξη τδν έαυτόν του καί νά άποδειχθή δτι 

ψέμματα, κάνοντας μιά κατά κάποιο τρόπο επαφή μέ τούς άλλους. 'Ο ύπάλ- 
έλαβε οδηγίας νά παραδώση τδ υπόλοιπο τής παραγγελίας, σάν νά μή συνέβη

ελεγε 
ληλος 
τίποτε.

Τή κανονισμένη ώρα τδ άπόγευμα, τδ αυτοκίνητο έφθασε εις τήν άποθήκη. 
Ό  όδηγδς τή φορά αυτή συνωδεύετο άπδ τδν Α καί όχι τδν Β . Ό  ντέτεκτιβ μέ τδν 
συνάδελφόν του, πού περίμεναν στή γωνία, μπήκαν στήν άποθήκη καί συνέλαβον 
τδν Α, ό όποιος ήρνήθη έντονα κάθε άνάμειξί του εις τήν ύπόθεσιν αύτήν. Ε ίπ ε δτι 
ε ίχε έλθει ώς άπεσταλμένος τού Β  καί δτι άνέλαβε μόνον νά έκτελέση καλοπίστως 
συμφωνηθεΐσαν παράδοσιν των άγορασθέντων ποτών εις τδν Γ , έν δνόματι του έντο- 
λοδόχου του Β . Ό  όδηγδς δμως είχε δή καί τούς τρεις άπατεώνας μαζί και-αύτδ 
αποτελούσε σαφή ένδειξιν, οχι έν τούτοις άπόδειξιν—ώργανωμένης συμμορίας.

Μέ ένα τηλεφώνημα έφεραν καί τδν Γ . Τδ άλλο πρωί τούς έστειλαν εις τδ δι- 
καστήριον, τδ όποιον άνέβαλε τήν έκδίκασιν τής ύποθέσεως, ώστε νά δοθή χρόνος 
εις τήν ’Αστυνομίαν νά συμπληρώση τά άποδεικτικά στοιχεία τής δικογραφίας. 
Μέσα σέ λίγες ήμέρες ό ντέτεκτιβ ξεκαθάρισε εις τήν έντέλεια καί τάς πλέον μικράς 
λεπτομέρειας τής άπάτης. Άνεκάλυψε δτι ένα «μπλοκ» έπιταγών τού μπαρ τού 
Μέιντιχαντ, τδ όποιον έχρησιμοποίησεν ή σπείρα διά τήν άπάτην της, είχε κλαπή 
πριν λίγο καιρό. Διεπίστωσε διά γραφολογικής έξετάσεως δτι ή γραφή τών καρτών 
έγινε άπδ τδν Α, καί οχι τδν Β . Έ κ  τού Έγκληματολογικοΰ ’Αρχείου διεπιστώθη 
δτι καί οί δυδ είχαν προηγουμένως καταδικασθή δι’ άπάτας. Άνεκρίθη έκ νέου ό 
Γ  καί διά τών άντικρουομένων άπαντήσεων, πού έδιδε εις τάς έρωτήσεις τού ντέ- 
τεκτιβ, έστηρίχθη ή κατηγορία «έπ ί άπάτη» έναντίον του. Παρ’ δλα δμως αυτά ή δικο
γραφία δέν έθεωρήθη πλήρης, διότι ένας ικανός δικηγόρος θά ήδύνατο νά δημιουρ- 
γήση άμ.φιβολίας εις τούς δικαστάς ύπέρ τού Α. Δ ι’ αύτδ έπείσθη καταλλήλως δ Γ. 
καί διά νά έπιτύχη τήν έπιείκιαν τού δικαστηρίου ώμολόγησε πλήρως καί έξήγησε 
τδ σχέδιον τής άπάτης εις δλας τάς λεπτομέρειας του. ’Έ τσ ι άπεστάλησαν εις τδ 
δικαστήριον, μέ τελείους άποδεδειγμένην τήν ενοχήν το:>ν, τδ όποιον τούς κατεδί- 
κασε.

(Συνεχίζεται)
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Μέ σεβασμό κ ι’ εύλάβεια μεγάλη 
ήρθα ξανά για νά σέ προσκυνήσω, 
εν’ αγιοκέρι νά σ’ άνάψω πάλι, 
τ ’ άνάλαφρό σου χώμα νά φιλήσω ! !!

*

’Ατρόμητος μέ τ ’ όπλο σου στο χέρι 
πολέμησες σκληρά μέσα στά χιόνια ! ! !  
καί βγήκες νικητής σ’ όλα τά μέρη... 
δεν σέ φόβισαν ξίφη καί κανόνια!!

*

Κ ι’ αν τώρα έχής φύγει άπό κοντά μας 
κ ι’ αν άφησες στη μέση τά όνειρά σου 
θά ζής Π Α Ν ΤΟ ΤΕΙΝ Α  μέσ’ την καρδιά μας 
καί θά μας δίνη θάρρος ή σκιά σου.

*

Κ ι’ αν κάποτε ενα δάκρυ μας ξεφύγη 
καί ραίνη νεοερά τό πέρασμά σου, 
εΐν’ δάκρυ σεβασμού πού μάς τυλίγει 
μέ περηφάνεια γιά την τόση λεβεντιά σου ! ! !

*

Μά ΟΧΙ. Δέν πέθανες. Παντού θάν’ ή πνοή σου 
καί άν τά μαύρα σκότη σ’ άγκαλιάζουν 
θά λάμπη μέσ’ τ ’ αστέρια ή ψυχή σου, 
σαν βλέπης καί τούς άλλους νά σοΰ μοιάζουν ! ! !

N IN A  ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Υ
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Μ ε γ ά λ η  Π α ρ α σ κ ε υ ή
...Μια Νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, εδώ καί τρία χρόνια...
Πριν λίγη μόλις ώρα γύρισα στο σπίτι μου...κι’ είμα ι μονάχος καί συλλογι

σμένος... Δέν ξέρω αν πρέπει νά νοιώθω εύτυχία ή άν είναι πιο σωστό νά γονατίσω 
μπροστά στον μικρό Εσταυρωμένο τοϋ κρεβατιού μου καί νά τού κουβεντιάσω μέ 
πόνο...

Μεγάλη Παρασκευή...Οί καμπάνες τής Εκκλησίας κτυποϋσαν άπό πολύ ενω
ρίς πένθιμα...ό Ουρανός ήταν μελαγχολικός, θλιμμένος, λες κ ι’ έκλαιγε μαζί μέ 
τής Μυροφόρες...Τά σπίτια αδέιασαν αργά τό απόγευμα κ ι’ οί άνθρωποι ξεχύθηκαν 
στους δρόμους, ακολουθώντας τον ’Επιτάφιο...'Υπάρχουν όμως καί κάποια σπίτια 
αδειανά άπό καιρό...Είναι αυτά πού λέμε έμεΐς «άκατοίκητα»... Καί τά γράφουμε 
σ’ ένα μεγάλο βιβλίο, γιά νά τά έπιτηροΰμε ξεχωριστά, άφοϋ οί ιδιοκτήτες τους λεί
πουν...Μ’ ένα «άκατοίκητο» σπίτι καί μέ μιά επιτάφια πομπή άρχινάει αύτή ή 
ιστορία πού έζησα σήμερα...’Απόψε βρέθηκα νά κάνω υπηρεσία στήν ’Ακολουθία 
τού ’Επιτάφιου τής γειτονιάς μου. Τό ίδιο βέβαια κάνετε κι εσείς, κ ι’ ολοι οι Χ ρ ι
στιανοί, άκολουθώντας την θεία πομπή, τή Νύχτα τής Μεγάλης Παρασκευής...Μέ 
μιά μικρή μονάχα διαφορά...'Ότι δηλαδή εσείς είστε απερίσπαστοι άπό κάθε άλλη 
μέριμνα κείνη τή στιγμή κ ι’ άφήνετε τήν ψυχή σας νά δεχθή όλες τις συγκινήσεις 
τού τραγικού, τού Θείου Δράματος, ενώ έμεΐς κοντά στήν Πίστη μας γιά τον Μεγάλο 
Νεκρό, νοιώθουμε τήν ανάγκη νά προσέχουμε καί σαν αστυφύλακες...

’Έ τσι πολλοί αγνοί Χριστιανοί βρεθήκανε κοντά μου άπόψε.,.στή γειτονιά 
μου.,.νά άκολουθούν τον ’Επιτάφιο...άκούγοντας τις γλυκείες ψαλμωδίες καί τά δρά- 
κρυα τών γυναικών...μέσα στά Έξαπτέρυγα, στά κεράκια, στο Σταυρό, στο σεμνό 
κενοτάφιο...ένώ οί καμπάνες κτυποϋσαν πάντα πένθιμα...Αυτή ή πονεμένη εύλάβεια 
ρίχνει σέ μιά απερίγραπτη έκσταση κάθε καρδιά που πιστεύει...'Η  Ζωή έν Τάφω, 
κχτετέθης Χριστέ...

Καί, ένώ ή Θεϊκή Πομπή περνούσε έπιβλητικά ανάμεσα άπό τά μικρούτσικα 
δρομάκια αύτής τής ’Αθηναϊκής γειτονιάς, ένα παράθυρο στο δεύτερο όροφο ενός 
πανύψηλου σπιτιού, άνοιγόκλεισε... Κάποιο πρόσωπο πρόβαλλε μέ προφυλάξεις 
κ ι’ ύστερα άπόμεινε κάποιος άνδρας νά κρυφοκυττάζη πίσω άπό τις γρίλλιες...Κ ι’ ό 
’Επιτάφιος συνέχιζε άργά-άργά τό πένθιμο διάβα του.,.Ο ί ταπεινοί ύμνοι συνεχί
ζονταν...

Μά.,.αύτό τό παράθυρο...Αυτό τό παράθυρο φυγάδεψε τή γαλήνη καί τήν εύλά- 
βειά μου, κ ι’ ήλθε νά βάλη τυρανικά στο μυαλό μου μιάν υποψία...

’Απομάκρυνα τότε τά βήματά μου άπό τον κόσμο καί στάθηκα σέ μιά γωνιά 
συλλογισμένος...Οί ψαλμωδίες ολοένα άκούγονταν μακρύτερα, έρχόταν σαν γλυκός 
άντίλαλος, θαρρείς, άπό τον ουράνιο θεϊκό θόλο...’Έβγαλα τότε άπό τήν τσέπη μου 
ενα μικροσκοπικό σημειωματάριο...Καί κάτω άπό τό φώς του δρόμου στάθηκα στήν 
τέταρτη σελίδα...Διαβάζοντας αίστάνθηκα μιάν άγωνία νά πνίγη τήν καρδιά μου... 
Ναί...ΤΗταν άλήθεια.. .Δέν μούμενε πιά καμμιά άμφιβολία...Αύτό τό σπίτι ήταν άπό 
τά άκατοίκητα τής περιφέρειας μου... Τότε; ’Έ ! Δέν είχα πιά δικαίωμ,α εκλογής. 
Τό καθήκον μου πρόβαλλε μπροστά μου επιτακτικά...’Έκανα τό Σταυρό μου μέ κα
τάνυξη, καί ξαναγύρισα άπό τό πίσω μέρος στο σπίτι...Άφουγκράστηκα προσεκτικά... 
Τίποτε δέν άκούγεται,.,Ούτε μιά άχτίδα άπό φώς...Σκοτεινό, πελώριο στέκει αύτό 
άντικρύ μου σάν αίνιγμα... 'Ο μανδρότοιχος είναι ψηλός...Μά τον σκαρφαλώνω μέ 
τήν βοήθεια ενός δέντρου πού βρίσκεται στο πεζοδρόμιο...Πηδώ μέσα στον κήπο... 
Δέντρα πανύψηλα, γεμάτα πυκνές φυλλωσιές νομίζεις ότι μέ μαλλώνουν γιά τό θρά
σος μου,.,Μά έγώ τά προσπερνώ αδιάφορος...Φτάνοντας στή μικρή ξύλινη πορτί-
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τσα τοΰ πλυσταριού δοκιμάζω μιαν έκπληξη... 'Η  κλειδαριά έίναι σπασμένη κι η; 
πόρτα ανοικτή...Δεν την αγγίζω ...Κ αί χώνουμαι μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο, απο
φασισμένος για όλα ...Στ’ αύτιά μου πάντα άντήχεϊ ό ’Επιτάφιος Θρήνος... Μα εγω 
διαβαίνω, στις μύτες των ποδιών μου, ένα-ένα τα δωμάτια, ανεβαίνω μια ξύλινη 
σκάλα, φτάνω στον πρώτο όροφο, άπ’ έκεϊ στο δεύτερο... Κ ι’ ύστερα σταματώ. Και. 
πάλι σιωπή καί σκοτάδια...Θαρεϊς καί χίλια άόρατα χέρια απλώνονται εχθρικά ολό
γυρά μου. Βγάζω άπό την τσέπη το περίστροφο, κ ι’ υπολογίζω που βρίσκεται το 
δωμάτιο πού είδα άπό τό δρόμο...Κι’ όταν τό ανακαλύπτω βλέπω μια αμυδρη αχτιδα. 
άπό φώς νά ξεγλυστρά άδιάντροπα άπό τή χαραμάδα τής πόρτας...Τά άλλα έγιναν 
γλήγορα. ’Ανοίγω άπότομα τήν πόρτα, καί βρίσκουμαι μπροστά σ’ ένα μεσοκοπο 
άντρα, γονατισμένο σ’ ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο, νά προσπαθή να το παραβίαση.... 
Διάρρηξη ! ! ! ’Έ τσ ι λέγεται στή γλώσσα μας...’Αλλά μονάχα «διάρρηξη» πρεπει νά. 
όνομαστή αύτή ή πράξη μιά Νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, τήν ώρα που κηδεύουν
τον Θ εό;...

«Υ ή λά  τά χέρια» φωνάζω άποιοασιστικά «Μήν κινηθής. Ά λλοιώ ς πυροβολώ»- 
Καί προτείνω τό περίστροφό μου. Καί ξεχνώ τις Τ  αλμωδίες, τον ’Επιτάφιο, τα. 
Έ ξαπτέρυγα,.,Κ ι’ έκεΐνος, χωρίς νά πή λέξη, σήκωσε ψηλά τά χέρια κ ι’ έγειρε το 
βλέμμα του κατά μένα.,.Αύτό τό βλέμμα μέ άναστάτωσε.,.Δέν ήταν πανούργο, εγ
κληματικό...Τ Ηταν βλέμμα σπλαχνικό, πονεμένο...

—« ’Έ ! Αύτή τή μέρα διάλεξες γιά νά κλέψης;» τον ρώτησα «δεν φοβήθηκες: 
το Θεό;»

—« ’Έ χεις δίκηο» μου άπάντησε, χαμηλώνοντας τά μάτια «ε ίμα ι έναςπαληαν- 
θρωπος, ένας ιερόσυλος. Τιμωρήστε μ ε ...»

Στάθηκε λίγες στιγμές συλλογισμένος...κι’ υστέρα, πλησιάζοντας, γονάτισε, 
μπροστά μου, καί συνέχισε:

—«'Ό μως λυπήσου τά παιδιά μου.,.τά πέντε παιδάκια μου.,.πούναι νηστικά, 
καί ξυπόλητα άπό πολλές μέρες. Τ ί νά τούς πώ; τ ί νά κάνω; ποιά δικαιολογία να. 
τούς βρώ όταν μου ζητάνε λίγο ψω μάκι;... Πεινάνε...Κρυώνουν...Πεθαίνουν σιγά, 
σ ιγά...»

—«Γ ια τ ί δέν δουλεύεις;» τον ρώτησα τότε.
—« . ..Δούλευα...’Αλλά τό έργοστάσιο πού δούλευα έκλεισε...έμεινα στο δρόμο...»
«Δέν είμα ι κακός άνθρωπος. Έξακρίβωσέ το. Δέν έχω πάει ούτε γιά μάρτυρας 

στο Δικαστήριο...’Αλλά έρχεται Πάσχα καί τά παιδάκια μου πεινούν. Τά στερή
θηκα όλα γιά νά τά μεγαλώσω. Τ ί νά κάνω; Νά τά βλέπω μέ σταυρωμένα χέρια να 
πεθαίνουν μπροστά στά μάτια μου; κ ι’ εγώ είμα ι χριστιανός...άλλες χρονιές μαζί με
τά παιδάκια μου άκολουθούσαμε τον ’Επιτάφιο... Μά φέτος! ! ! . . . »  Καί ξέσπασε σ ένα. 
δυνατό κλάμμα, πού ξανάφερε στή σκέψη μου τούς Θρήνους τού ’Επιταφίου...

—«Σήκω  έπάνω» τον διέκοψα ήσυχα... «Δέν ξέρω τ ί θά κάνη ό Διοικητής μου- 
στο Τ μή μ α ...’Αλλά μήν ξεχνάς ότι είσαι άντρας. Καί πρέπει κ ι’ έσύ μέ έγκαρτέρηση> 
νά σηκώσης αύτόν τον βαρύ Σταυρό πού οί άνεξιχνίαστες Θεϊκές Βουλές σοΰ έβαλαν 
στήν πλάτη. Μήν χάνης τήν Πίστη σου. 'Η  Πίστη μονάχα θά γαληνέψη τήν Τ υχή  
σου πού τυραννιέται, δαρμένη άπό τόσες μπάρες...»

’Έ τσ ι τον 7τήγα στο Τ μήμα ...Ό  Διοικητής μου τον άκουσε συγκινημένος..- 
Κ ι’ όταν βεβαιώθηκε πιά ότι τά λόγια του ήταν άληθινά, τοΰ είπε στοργικά:

—«Μήν κλαΐς. Μήν άπελπίζεσαι. Ό  Χριστός σταυρώθηκε γιά όλους, και για 
μένα καί γιά σένα, γιατί όλους τούς άνθρώπους τούς άγάπησε, όσο κακοί κ ι’ αν είναι... 
Θάναι φοβερό νά σέ κλείσω στή φυλακή τέτοιες μέρες καί νά πετάξω τά άμοιρα παι
δάκια σου στο δρόμο...Νά σοΰ γίνη όμως μάθημα αύτό τό πάθημά σου. Αυτό μοναχα. 
ζητάω άπό σένα.,.Καμμιά κακή πράξη δέν έμεινε κρυφή ίσαμε τό τέλος...Δέν είναι 
τό έγκλημα εκείνο πού μπορεί νά σέ σώση άπό τή φτώχεια»... "Υστερα ό Δ ιο ι-
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κητής μου μας κάλεσε δλους στο γραφείο του καί μας διηγήθηκε την ιστορία αύτοΰ 
του άτυχου. Μάς συμβούλεψε να τον βοηθήσουμε όλοι μαζί μέχρι νά τον τακτο
ποίηση οριστικά σέ μια δουλειά. ’Έ τσ ι στά πρόχειρα κάναμε έναν έρανο μεταξύ μας 
καί τοΰ μαζέψαμε ένα μικρό ποσό, πού τοϋ τό έδωσε ό Διοικητής για νά περάση τό 
Πάσχα μέ τά παιδιά του...Την άλλη μέρα ήλθε στο Τμήμα ό πλούσιος ιδιοκτήτης 
τοΰ σπιτιού, έμαθε τ ί συνέβη κ ι’ επηρεασμένος άπό τό ενδιαφέρον του ’Αστυνόμου 
μας, δέχτηκε νά πάρη τον άνθρωπο αύτό νυχτοφύλακα στο σπίτι του, χαρίζοντας 
ξανά την Εύτυχία στη ρημαγμένη οίκογένειά του...

’Εδώ τελειώνει αύτή ή απλή ιστορία...ή ιστορία πού έζησα μιά Μεγάλη Πα
ρασκευή, πριν τρία χρόνια...

’Αλλά ή Μεγάλη ’Αστυνομική 'Ιστορία δεν τελειώνει ποτέ...Γράφεται αδιά
κοπα_τις νύχτες καί τις μέρες...τούς χειμώνες καί τά καλοκαίρια...Χριστούγεννα
καί Πάσχα...τήν κάθε ώρα καί τό κάθε λεπτό...

ΚΑΙ ΘΑ Σ Υ Ν Ε Χ ΙΖ Ε Τ Α Ι Π Α Ν ΤΟ ΤΕ ΟΣΟ ΘΑ Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν  ΑΝ
Θ ΡΩ ΠΟ Ι...

Είναι ή α ί ώ ν ι α ι σ τ ο ρ ί α  πού έγραψε μ έ τ ό  α ι μ α Τ ο υ ό  Χριστός 
στον Σταυρό...

Σ . Κ. Π .

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Ή  λύσις τοϋ άστυνομικοΰ προβλήματος τοϋ 70οΰ τεύχους ύπό τον τίτλον «Τό 

λάθος πού προδίδει τόν κλέπτη» είναι ή άκόλουθος :

Εις τόν συνεργάτη μας έκαμε έντύπωσιν ό σωρός τών βιβλίων, τά όποια 
βρέθηκαν πίσω άπό τή μοναδική πόρτα τής βιβλιοθήκης τήν όποιαν είχαν 
φράξει κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε νά χρεία στη νά σπρώξη δυνατά, νά παρα
μερίση τά βιβλία καί νά μπή μέσα.

Πώς όμως άφοΰ λίγο πρωτήτερα είχε βγή ό κλέπτης άπό τήν ’ίδια 
πόρτα, όπως διετείνετο ό Φεντερλάϊν βρέθηκε ό σωρός τών βιβλίων πίσω 
άπό αύτήν; ’Εάν πράγματι έβγαινε ό κλέπτης άπό τήν πόρτα τά βιβλία θά 
είχαν παραμερισθή καί ή πόρτα θά άνοιγε ελεύθερα.

Αύτό ήτο τό σφάλμα τό όποιον ό κλέπτης, ό όποιος δεν ήτο άλλος άπό 
τόν ίδιο τόν Φεντερλάϊν, διέπραξε. Κατά τά άλλα είχε σκηνοθετήσει θαυμάσια 
τήν κλοπή.

Βγήκε σιγά άπό τή Β ιβλιοθήκη, κλείδωσε τήν πόρτα έξωτερικώς, ά
νοιξε τήν έξώπορτα καί βγήκε στον κήπο όπου καί έκρυψε τό βιβλίο, άκολού- 
θως μπήκε άπό τό παράθυρο (τό όποιον προηγουμένως είχεν άφήση άνοικτό) 
στη βιβλιοθήκη, έκλεισε τό παράθυρο, έρριξε τά βιβλία άπό τό ράφι στό πά
τωμα, άνέβηκε στη σκάλα καί άρχισε νά φωνάζη «βοήθεια».

Πλήν όμως δ ε ν  ε ί χ ε  π ρ ο σ έ ξ ε ι  ότι τά βιβλία πού έρριξε στό 
πάτωμα ε ί χ α ν  φ ρ ά ξ ε ι  τ ή ν  π ό ρ τ α  καί αύτό τό ΛΑΘΟΣ τόν πρό- 
δωσε.

Έ κ  τών αναγνωστών μας, οίτινες άπέστειλαν λύσεις τοϋ προβλήματος, 
τήν ορθήν λύσιν έδωσαν οί:

1) Δ /ν ίς  ’Ασπασία Παπανικολάου (Συν. Ζωγράφου). 2 ) Άρχιφύλαξ 
Τ. 2 Κυρανάκος Νικόλαος. 3 ) Άστυφύλαξ Τ . 134 Κατσαρέας Νικόλαος, 
καί 4 ) Άστυφύλαξ Λ Γ. 30 Νικολακόπουλος Δημήτριος.



«Δ ε ύτ ε  λάβε τ ε  φως!...»
‘Υπό κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ, [8οκ. Άρχιφύλακος

Τδ μεγάλο μήνυμα έρχεται άπδ «την πέτραν τής ζωής». ’Έρχεται, άπό τον 
«άποκεκυλισμένον λίθον» του μνημείου, πού μέ τδ φως του καταυγάζει γή και ου
ρανούς. Θεία άνοιξιάτικη αύρα τδ φέρνει στους αιθέρες καί στόματα άγγέλων τδ 
σκορπίζουν σ’ δλη τή πλάση.

Θά τδ διαλαλήσουν καί πάλι οί καμπάνες των μεγαλοπόλεων καί μέσα στή 
νύχτα θά καλέσουν τούς πιστούς για νά γιορτάσουν. Θά τδ βροντοφωνάξη κ ι’ ή μικρή 
καμπάνα του χωριού καί τδ ραγισμένο σήμαντρο τού μοναστηριού. Ο ί καρδιές θά 
ριγήσουν καί τά χείλη θά ψάλλουν:

ΧΡΙΣΤΟΣ Α Ν ΕΣΤΗ !...
Χαράς μήνυμα ξεχύνεται άπ’ τδ Γολγοθά, καί άπλώνεται παντού.
'Η  θυσία τού Υιού τού ανθρώπου σέ δλη την έκτασή της. Τδ δράμα τού Θεαν

θρώπου, πού έγινε μήνυμα άγάπης, χαράς κ ι’ αισιοδοξίας.
'Η  ταφόπετρα τής άδικίας, τής άπιστίας καί τού Θανάτου, στάθηκε άνίκανη 

νά κρατήση μέσα στδν Τάφο «τήν πέτραν τής ζωής». Δεν ήδυνήθη νά αίχμαλωτίση 
τδ φως πού φωτίζει, πού σώζει, πού ξεχύνεται άπ’ τδν κενδ Τάφο καί γεμ ίζει τδν κόσμο.

«Νϋν πάντα πεπλήρωτας φως, ουρανός τε και τά καταχθόνια»
Τδ ’Αναστάσιμο φως πού ξεπήδησε μέσα άπ’ τδν κενδ τάφο, είναι καρπδς τής 

"Υπέρτατης Σταυρικής Θυσίας. Ε ίναι έκφραση τής Θεϊκής δυνάμεως τού ’Εσταυ
ρωμένου. Ε ίνα ι τδ φως πού διέλυσε τά σκοτάδια τού άγνώστου καί έλυσε οριστικά 
πλέον τδ πρόβλημα τής Ζωής καί τού Θανάτου.

'Ο κενός Τάφος πού έζησε τή συγκλονιστική άδυναμία τού Θανάτου, είναι τδ 
γλυκοχάραμα τής αιώνιας Άνοίξεως. Ε ίναι τδ άναπόφευκτο άνοιγμα των μυρωμένων 
λουλουδιών καί ή ανατολή ένδς 'Ηλιου πού ποτέ δέν έγνώρισε δύση. Θά στέκεται 
πάντοτε ό μάρτυς μιας τρομακτικής ήττας πού δοκίμασαν οί διαστρεβλωταί των 
'Αγίων Γραφών, οί Χριστιανόμάχοι κοί οί Θεοκτόνοι" πού δοκίμασαν οί εχθροί τής 
αλήθειας, τής άγάπης καί τής ένεργείας.

Χιλιάδες ψυχές θά σταθούν κάτω άπδ τήν Εικόνα τού χθεσινού ’Εσταυρωμένου 
καί θά δοθούν άναπόσπαστες στδ θαύμα τού Θεανθρώπου. Δέν έχει καμμιά σημασία 
άν θά σταθούν μπροστά σέ χρυσοποίκιλτα εικονίσματα καί άπέραντους θόλους ή 
μπροστά σέ ξεβαμμένα σανίδια μέ άνάγλυφη τδ μορφή τού Κυρίου. Κ ι’ άπδ Μητρο- 
πόλεις, κ ι’ άπδ ’Εκκλησάκια, κ ι’ άπδ τού χωριού τό ρημαγμένο ναΐδριο, άπδ παντού, 
το ίδιο πρόσταγμα θάάκουσθή. Τδ πρόσταγμα πού άποτελεΐ τήν άρμονικώτερη ου
ράνια συμφωνία. Τή συμφωνία τής Λαμπρής, τής ’Αγάπης καί τής αισιοδοξίας:

« Ε ι ρ ή ν η  ' Υ μ ϊ  ν » _
Μυριάδες ψυχές θά ζητήσουν τήν έπαλήθευση τής προσδοκίας καί τής άμαρ- 

τιας τή λήθη. Θά άφήσουν νά ξεσπάση ή μεταμέλεια, γιά κάτι τδ κακό πού έκαμαν 
στον συνάνθρωπο καί θά ζητήσουν νέα δύναμη γιά νά βαδίσουν τδν τίμ ιο καί άνη- 
φορικό Γολγοθά τού πεπρωμένου.

*Μά εφέτος θά σημάνουν μελαγχολικά τά σήμαντρα τού αιματοβαμμένου μας
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■ νησιού. Ό  Χρίστος τής ’Αγάπης καί τής Θυσίας δεν θά μπόρεση νά χύση στις καρ
διές των Κυπρίων τή Χαρά καί την άγαλλίαση, πού άρμόζει σέ Χριστιανικές καρδιές. 
Θά θυμίση την έγκατάλειψη καί τή προδοσία των συμμάχων μας καί θά φέρη στη 
θύμιση άνάλγητη τή μορφή των τριάκοντα άργυρίων. 'Η  Θυσία τού Σταυρού θά ξα- 
ναζήση στις ψυχές των σκλαβωμένων καί ή άχαριστία μαζί μέ τής πίκρας το ποτήρι 
θά ζωντανέψουν τον άβάσταχτο πόθο τής άπολυτρώσεως.

Μά θά κρατηθή ακοίμητο τό καντήλι τής καρδιάς. Ή  χώρα των Ελλήνων 
-συχνά έζησε τήν Εβδομάδα των Παθών τού Γένους καί περισσότερο άπό κάθε άλλη 
χώρα έσήκωσε το βάρος των αμαρτωλών επιθυμιών πολλών εχθρών τού Γένους. 
'Υπήρξαν πολλοί οί εχθροί τού ’Έθνους καί τής άληθείας, πού δοκίμασαν νά φέρουν 
-το αιώνιο σκοτάδι στον τόπο μας. Έπεδίωξαν μέ κάθε τρόπο νά διώξουν τήν ευτυχία 
καί νά έγκαταστήσουν μόνιμα τή δυστυχία. Προσπάθησαν νά άντικαταστήσουν τή 
χαρά μέ τή λύπη καί νά μεταβάλουν το ιερά μας χώματα σέ μιά άτέλειωτη Κοιλάδα 
Κλαυθμώνος. Νά τά μετατρέψουν σέ ένα Γολγοθά χωρίς τήν έλπίδα τής ’Αναστά
σεως.

"Ομως άπέτυχαν. 'Η  πίστη στά ’Ιδανικά τής Ελληνικής Φυλής καί ή ιδέα τής 
Πατρίδος καί τής Ελευθερίας, δεν στάθηκε δυνατόν νά ύποκύψουν. Το μήνυμα τής 
ύπάρξεως καί τής ύπερηφανείας, το ιδανικό τού αλύτρωτου λαού καί ή πλούσια πα
ρακαταθήκη άπό τά ύψηλά ιδεώδη τών προγόνων μας, στάθηκαν βράχος απροσπέ
λαστος στις έπιδιώξεις τών Τυράννων. 'Η  ’Ανάσταση τού Γένους έπραγματοποι- 
ήθη τόσες καί τόσες φορές, καί τό χέρι τής ’Αγάπης, τής λήθης καί τής μεγαλοψυχίας 
-απλώθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις:

«Συγχωρήσωμεν πάντα τή Ά ναστάσει. . . »
’Αλλά έμεινε βουβή ή καμπάνα τής Πίστεως καί τής ’Αγάπης γιά πολλούς. 

'Υπήρξαν άρκετοί εκείνοι στούς οποίους τά σήμαντρα τής Λαμπρής δέ μίλησαν τήν 
’Ανάσταση. ’Έμειναν τυφλοί μπροστά στο άναμφισβήτητο καί βουβοί στήν πρό
σκληση «Δεύτε λάβετε φως, έκ τού ένεσπέρου φω τός!...»

Καί υπήρξαν, δυστυχώς, πολλοί έκεΐνοι πού έμειναν τυφλοί μπροστά στο 
-αναμφισβήτητο. "Ας άφήσουμε τούς άλλοθρησκους! Αυτοί ζοϋν μακρυά άπό τό φώς 
τής Αναστάσεως κ ι’ έχουν πολλά έλαφρυντικά, όταν οργιάζουν εις βάρος τού Σταυ
ρού, τής Πίστεως καί τής Άληθείας. Πάντοτε οί άλλόθρησκοι φοβήθηκαν τή δύναμη 
τού Σταυρού καί πολλές φορές τον ποδοπάτησαν. Τον ποδοπάτησαν καί προχθές! 
Τον έκαψαν μαζί μέ τά εικονίσματα καί τά ιερά άμφια τών ιερέων καί γκρέμισαν 
πολλά άπό τά φρούρια τής ’Ορθοδοξίας. ’Ογδόντα Ε κκλησ ίες περίπου μετέβαλαν σέ 
σωρούς άπό έρείπια καί άρκετούς άπό τούς λειτουργούς τού 'Υψίστου κατακρεούρ
γησαν ή έσυραν στούς δρόμους άλαλλάζοντες. Κορίτσια Χριστιανών Ελλήνων έβιά- 
σθησαν καί παντρεμμένες Έλληνίδες άντίκρυσαν μέ δέος τήν άπαίσια μορφή τού 
πρωτόγονου κτηνανθρώπου...

Πνιχτό σκοτάδι άσιατισμού! ’Ανείπωτη βαρβαρότητα κι’ άνάλγητη άπο- 
στροφή άπό κάθε ηθική άξια...

Αυτοί δμως δέν λογαριάζονται. Δέν είναι ικανοί νά νοιώσουν τό μήνυμα τής 
’Αναστάσεως, μά ούτε καί τις άνθρώπινες άξιες μπορούν νά ένστερνισθοΰν. Ρήμαξαν, 
επί τετρακόσια χρόνια τον αδούλωτο λαο μας και μεταμόρφωσαν τον τοπο σε γή της 
συμφοράς. ’Έτειναν τό χέρι τής ύπουλης άγάπης καί είπαν, οτι θέλουν νά λογαριά- 
ζωνται γιά άνθρωποι πού ξέφυγαν άπ’ τά σκοτάδια τού άσιατισμού.. Κ ι’ έφθασε ή 
έκτη Σεπτεμβρίου γιά νά θυμηθούν τήν πραγματική καταγωγή.τους καινά άκολου- 
θήσουν τό δίδαγμα τών τριάκοντα άργυρίων...

Αύτοί, είναι εκείνοι πού δέ μπορούν νά νοιώσουν τό άνέσπερο φώς τής Άνα- 
-στάσεως. Τό «Δεύτε λάβετε φώς...», δέν ισχύει γ ι ’ αυτούς.
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Οί άλλοι, δμως; Ε κ ε ίν ο ι πού ισχυρίζονται δτι είναι οί πρωταγωνισταί της ’Ορ
θοδοξίας καί πού θέλουν να πιστεύουν δτι μέσα τους φωλιάζει πιο πολύ άπ’ δλους ό 
Χριστός της ’Αγάπης καί τού μαρτυρίου; ’ Εκείνοι πού προσπάθησαν νά έπιβάλουν 
τήν αδυσώπητη ιδέα του Κομμουνισμού μέ τό έγκλημα, τό ψεύδος καί την προστυχιά;

Αυτοί είναι εκείνοι πού μετέβαλαν τό μήνυμα τής Άναστάσεως σέ μήνυμα- 
μίσους, προδοσίας καί καταστροφής τού έργου τού Σωτήρος. Καί αύτοί, περισσότερο 
άπό κάθε άλλον, έκαμαν συνισταμένη τού προορισμού των τό έγκλημα. Έπραγμα- 
τοποίησαν τό μεγαλύτερο έγκλημα των αιώνων εναντίον τής άνθρωπότητος! Μπρο
στά στο Κομμουνιστικό έγκλημα ώχριοϋν έκεΐνοι πού αδίστακτα έκήρυξαν πολέμους 
κ ι’ έσάρωσαν ανθρώπινες γενεές. Ώχριοϋν οί πατροκτόνοι, οί μητραλίαι καί οί έκ- 
βιασταί τού αίσχίστου είδους.

'Ομιλούν οί Τσάροι τού κόκκινου Φασισμού για τον Σταυρικό Θάνατο χωρίς 
νά πιστεύουν σ’ αύτόν. 'Ομιλούν γιά τό θαύμα τού Θεανθρώπου, ένώ έχουν γιά π ι
στεύω τους έκεΐνο πού τούς ώθησε σέ τόσα καί τόσα έγκλήματα κατά των οπαδών 
τού Χριστού. ’Εκείνο πού συνοψίζεται σέ λίγες λέξεις καί πού προορίζεται γιά τη 
καταστροφή τού έργου τού Άναστάντος έκ νεκρών :

«'Η  θρησκεία είναι τό όπιο τοϋ λ α ο ΰ !...»
Μήνυμα κακίας, καταστροφής κ ι’ έρημωσεως... Η Ε λλην^η  Πα.ριδα υπε- 

στη τις συνέπειες τού μηνύματος αύτοΰ. "Εδωσε τό μεγαλύτερο φ°Ρ° ^αίματος, θυ
σίας καί τιμής κ ι’έκάλυψε μέ τον μικροσκοπικό της δγκο τά νώτα εκείνων πού πο
θούσαν τήν Ελευθερία. "Ηταν άναπότρεπτο ύστερα άπ’ αύτό νά θρηνήση τα ερείπια 
της, νά άντηχήσουν οί χαράδρες τών Ελληνικώ ν βουνών απ’ το βογγητο που έβγαι
ναν τά όστά'τών παλληκαριών της, μαχόμενα ένάντια στον δλεθρο... ’Επιπόλαιες 
καρδιές, πίστεψαν στο μήνυμα του Σατανα και μετεβαλαν τον τοπο σε καπνιζοντα. 
ερείπια. Καί ήρθε ή ημέρα πού ή Χριστιανική Πατρίδα του Ελληνισμού ετεινε και 
σ’ αυτούς τό χέρι τής ’Αγάπης :

« .. .Καί άλλήλους περιπτυξώμεθα...»
Τό δέχτηκαν οί πολλοί. Τό έσφιξαν θερμά καί τά μάτια τους πλημμύρισαν 

άπό δάκρυα ευγνωμοσύνης. Καί είδαν ! Άνένηψαν και ακολούθησαν το δρομο που 
έχασαν ακολουθώντας εκείνους πού είχαν κάθε συμφέρον να καταπροδωσουν τη 
γαλάζια Πατρίδα μας.

★

Πέρα άπ’ αυτούς υπάρχουν οί άλλοι. ’ Εκείνοι πού άπαρνήθηκαν τά δίκαιά 
μας καί πότισαν τον 'Ελληνικό Λαό μέ άφθονο δηλητηριο. Ή ταν και είναι φίλοι 
μας άγαπητοί, πλούσιοι σέ αισθήματα άγάπης καί μέ υψηλά ’ Ιδανικά. ’Εμφορούνται 
άπό τό πνεύμα τής άλληλεγγύης καί έχουν βαθειά ριζωμένη τη θυσία τοϋ Τιοΰ τού 
άνθρώπου. Τούς άπησχύλησε πολλές φορές τό έρώτημα τού « Τ  ί ε ί ν α ι  Χ ρ ι 
σ τ ό  ς». Ξέρουν δτι Χριστός είναι τό φώς πού μετέβαλε τις τρεις γυναίκες άπό μυ- 
ροφόρες σέ Εύαγγελίστριες. ’Από απλές προσκηνύτριες σέ διαπρύσιους κήρυκες. 
της μεγαλύτερης άλήθειας. Ά π ό ταπεινές γνωστές τοϋ ’Εσταυρωμένου σέ 'Ιερα
ποστόλους τού Άναστάντος... Είναι εκείνοι πού άντελήφθησαν, δτι Χριστός είναι, 
τό φώς πού διασκέδασε τό φόβο τών μαθητών καί τούς ώδήγησε στή κοσμοϊστο- 
ρική ιεραποστολική τους πορεία, άκλόνητους γιά τή πραγματοποίηση τής μεγάλης, 
έντολής τού Διδασκάλου των :

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά Έ θ νη ...»
"Ομως άμάρτησαν... "Υπουλοι δεσμοί οί όποιοι άφήνουν υπόπτους τριγμούς,, 

τούς έκαμαν νά άθετήσουν εκείνα πού δίδαξαν καί έκεΐνα πού κάλεσαν δλο τον πο
λιτισμένο κόσμο νά άκολουθήση. ’Αδιαφόρησαν γιά εκείνα πού οί παγκόσμιες συν-
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θήκες τούς έφεραν νά διαφυλάξουν, νά μεγαλύνουν καί νά πραγματοποιήσουν, ώς 
πρόμαχοι των ιδανικών τής ανθρώπινης άξιοπρεπείας, τής τιμής του λόγου καί του 
σεβασμού των άνθρωπίνων δικαιωμάτων. ’Έκαμαν συμμαχία μέ έναν άνώριμο λαό 
για νά καταπνίξουν το δίκαιο αίτημα τής Ένώσεως τής Κύπρου μέ τή μητέρα 
Ελλάδα. Κ ι’ έστειλαν εξορία τον άξιο λειτουργό του 'ΐψ ίσ το υ , τον τίμ ιο  ποιμενάρχη 
καί τον ιδανικό άγωνιστή τής άληθείας, τής δικαιοσύνης καί τής ’Ελευθερίας...

Γ ι ’ αύτό έφέτος θά σημάνουν μελαγχολικά τά σήμαντρα τοϋ Ελληνικού νη
σιού. Ο ί π ρ ό μ α χ ο ι  τ ω ν  ά ν θ ρ ω π ί ν ω ν  ά ξ ι ω ν  ά μ ά ρ τ η σ α ν !  
-Πραγματοποίησαν μεγάλη άμαρτία ένώπιον Θεού καί άνθρώπων! Περιφρόνησαν 
τό ’Αναστάσιμο φως καί άγνόησαν τό μεγάλο μήνυμα πού έφερε στον κόσμο ή ’Ανά
σταση τού Κυρίου...

"Ας προσέξουν οί άγαπημένοι μας φίλοι νά μή σβύση ποτέ ή λαμπάδα τής 
πίστεως. "Ας προσέξουν νά μή φθάση ή ζωή νά θεωρήται ώς μία επικίνδυνη άμφι- 
βολία. "Ας φροντίσουν νάγτή θεωρήται ό άποκεκυλισμένος λίθος ώς πέτρα σκανδά
λου καί ας προσπαθήσουν νά μή μείνη βουβή ή καμπάνα τής πίστεως καί τής άγά- 
πης. Θά είναι τρομερά επικίνδυνη ή κατάσταση πού θά άκολουθήση τότε Οί "Ελλη
νες, έχουν τόσο μεγάλη ιστορία πού, όποια σελίδα κ ι’ αν κυττάξουν οί φίλοι μας, 
θά δοΰν άγώνες άδελφωμένους μέ τό Σταυρό. Θά δοΰν ότι τά όπλα μας δέν νικήθη
καν ποτέ, όταν εύλογήθησαν άπό τά χέρια τού παπά καί όταν ό σκοπός μας ήταν 
συνυφασμένος μέ τις Χριστιανικές άλήθειες. ’Αλλά θά δοΰν καί ότι κανέναν άγώνα 
δέν έκάμαμε χωρίς τήν εύλογία τής ’Εκκλησίας, χωρίς νά είναι δίκαιος, ά γ  ν ό ς 
κ α ί  π ρ ο  π ά ν τ ω ν  τ ί μ ι ο ς !

"Αν λοιπόν οί φίλοι μας ξέφυγαν άπό τό δρόμο πού ή άνθρωπότης τούς ορα
ματίστηκε νά άκολουθοΰν, άν ξέχασαν τις ήθικές καί άκατάλυτες άξιες πού τό άνέ- 
σπερο φως τής Άναστάσεως σκόρπισε στή γή, άν τέλος, γύρισαν στή πρωτόγονη 
εκείνη έποχή πού οί άνθρώπινες άξιες κατεπατοΰντο κ ι’ έστραγγαλίζοντο, έμείς 
είμαστε υποχρεωμένοι νά τούς συγκρατήσουμε. Ε ίμαστε υποχρεωμένοι νά τούς 
άνακόψουμε τον ολισθηρό κατήφορο καί άνοίγοντας μια όποιαδήποτε σελίδα τής
ιστορίας μας νά τούς πούμε :

«ΔΕΥ ΤΕ ΛΑΒΕΤΕ Φ Ω Σ ...»
Ξέρουμε ότι γνωρίζουν πολύ καλά τήν ιστορία μας. Την επηνεσαν μαλιστα 

καί είπαν πράγματα πού έξέπληξαν τον κόσμο γιά τον ορθολογισμό τους. "Ομως, 
κακή βάσκανος μοίρα τούς έκανε νά γίνουν έπιλήσμονες... Τους έκανε να παίξουν 
παιγνίδι χωρίς τιμιότητα.

Γ ι ’ αύτό, άνοίγοντας όποιαδήποτε σελίδα άπό τό κεφάλαο «Ε Λ Λ Α Σ » θα τ ούς  
υ π ε ν θ υ μ ί σ ο υ μ ε  άπλώς τήν καταγωγή μας. Και θα τους πούμε να διαβα
σουν προσεκτικά έκεΐνες τις σελίδες πού άναφέρονται στον Πατριάρχη Γρηγοριο 
τον Ε ', στον Παλαιών Πατρών Γερμανό καί, φεΰ!, εκείνη τή κατάμαυρη πού άνοιξε 
τώρα τελευταία καί πού τό μελάνι της είναι πολύ νωπό ακόμα. ’Εκείνη που ομιλεΐ 
γιά κάποιον θρυλικό ’Αρχιεπίσκοπο, πού βρίσκεται στή μέση τού ’Ινδικού ’Ωκεα
νού, πάνω σέ κάποιο ξερονήσι... Καί θά τους πούμε εμπιστευτικα, φιλικά, ε ν τ ε 
λ ώ ς  μ ε τ α ξ ύ  μ α ς :

« Α ύ τ ή  τ ή ν  τ ε λ ε υ τ α ί α  σ ε λ ί δ α ,  ν α  τ η  π ρ ο σ ε ξ ε τ ε  π ο λ ύ !  
Ε ί ν α ι  έ ξ ί σ ο υ  μ α ύ ρ η  μ έ τ ί ς  ά λ λ ε ς  δ υ ό ! »

'Ύστερα θά τούς δώσουμε τό χέρι γιά νά σφίξουμε τό δικό τους. Θα τους πούμε 
μέ άνυπόκριτο ενθουσιασμό γ ι’ αύτό πού γεννιέται μέσα μας, αυτές τις ήμερες :

ΧΡΙΣΤΟ Σ ΑΝΕΣΤΗ
’Ελπίζουμε νά άκουσθή καί πάλι ό περίεργος κ ι’ άνεξήγητος άντίλαλοςτών 

αιώνων :
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
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Εϊ και σφόδρα άλγεΐς μηδέν ήρεδιομένος 
πράξης προπετώς

________ 'Τπό κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Ι Κ Ο Υ_________________________
Δοκίμου Ύπαστυνόμου

Γεγονός άναντίλεκτον τυγχάνει, ότι ή ζωή του άνθρώπου είναι μια συνεχής 
πορεία έν μέσω τριβόλων καί πονούν, άντιξοοτήτων καί ατυχιών, δακρύων και γ ε
λώτων, άλγους καί οδύνης. Παλαίει ό άνθρωπος αγωνίζεται, ιδρωκοπα, μοχθεί, 
ύπομένετ τάς οίασδήποτε άτυχίας, ουδέποτε ομ,ως άποθαρρύνεται καί εαν τελικως 
δεν καμφθή, επιτυγχάνει εις τον έπιδιωκόμενον σκοπόν καί θεωρείται νικητής του 
μεγάλου άγώνος τής ζωής. Ά λ λ ’ όμως ποια, τή άληθεία, ή ψυχή του όντος όπερ 
παραγνωρίζον τήν πραγματικήν υφήν τής ζωής, ενίοτε δέ καί αγνοούν ταύτην, παρα- 
σύρεται εύκόλως εις τον κατηφορικόν δρόμον τής απώλειας καί τού αφανισμου; 
'Έρμαιον των έκάστοτε άντιξόων περιστάσεων, μή έκτιμών άναλόγως ταύτας, εκδη- 
λοΰται εις παντός είδους έκφράσεις καί ένεργείας, αίτινες τυγχάνουσι σήμα κατα- 
τεθέν μή έχέφρονος όντος. Πολλάκις ύστερον μετανοεί διά τήν τοιαύτην του συμπε
ριφοράν, τό κακόν όμως έπετελέσθη.

Ό  τής άρχαιότητος μέγας άνήρ Μένανδρος στεντόρεια τή φωνή διεκήρυςε 
το ώς άνω ρητόν, όπερ μεγίστην άνά τούς αιώνας άπέκτησε σημασίαν. «Ούδενμη 
πράξωμεν εάν εύρισκώμεθα εις κατάστασιν ερεθισμού ένεκεν οίουδήποτε 
λόγου. ’Εάν καί αρκούντως άλγώμεν μηδέν ήρεθισμένοι έπιτελέσωμεν έν 
σπουδή καί βία άνευ λογικής σκέψεως» . 'Υψίστην έχει σημασίαν διά τήν καθ’ 
ημέραν ζωήν ημών τό ύπό τού Μενάνδρου λεχθέν. Πάντες, άναμφισβητήτως, έχομεν 
πίκραν άνάμνησιν γεγονότων, άτινα εποχήν τινα άπέβησαν έπιζήμια δι’ ημάς, εκ του 
λόγου ότι εις τάς κρίσιμους έκείνας στιγμάς δεν ήκούσαμεν τήν φωνήν τής λογικής 
άλλα ήκολουθήσαμεν τήν οδόν τής άλογου σκέψεως. Τ ις  δύναται νά άρνηθή ότι εν τω 
βίω  του δεν έπλήρωσεν άρκούντο^ς τήν στιγμιαίαν ή έν έρεθισμώ ληφθεισαν απο- 
φασίν του; ’Αλλά καί εάν είσέτι άπεφύγωμεν έκδηλα δυσάρεστα άποτελέσματα, δεν 
ήδυνήθημεν όμως νά καθησυχάσωμεν τήν ταραχθείσαν συνείδησιν ημών.

Είνα ι έπάναγκες όπως άπέχωμεν πάσης έκδηλώσεως καί ένεργείας, καθ όν 
χρόνον έξ οίασδήποτε αιτίας δεν είμεθα ψυχικώς νηφάλιοι; Τούτο ού μόνον είναι 
άναγκαΐον, άλλά είναι καί καθήκον έπιβεβλημένον παντός ύγιώς καί σοβαρώς σκε- 
πτομένου άνθρώπου. "Αν ρίψωμεν εν βλέμμα έν τή κοινωνία, τών λογικών ζωων, 
έν ή διαβιώμεν, άνέτως δυνάμεθα νά άχθώμεν εις τό συμπέρασμα, ότι μόνον αι πρά
ξεις αίτινες έπετελέσθησαν έν ήρέμω ψυχική καταστάσει είναι επιτυχείς. "Ανθρωπε, 
αναφωνεί ό Μένανδρος, όταν έν τή όδώ τής ζωής διάφοροι αίτίαι καθιστώσι ταυτην 
οδυνηράν, μή ένεργής άσυναισθήτως καί μή σπεύδης εις τήν λήψιν άποφάσεων. Προ 
πασης ένεργείας σου, έν τώ καιρώ τού άλγους καί τής τεταραγμένης ψυχικής κατα- 
στάσεως, σκέφθητι πλέον σοβαρώς καί φρόντισε όπως ή άπόφασις, ήν θά λαβής, 
είνα ι αποτέλεσμα σκέψεως σώφρονος καί ούχί απόρροια τού έρεθισμοΰ έκ τίνος ατυ
χούς συμβεβηκότος.

Έ φ ’ όσον ζώμεν έν κοινιυνία άνθρώπο^ν, ήτις δεν δύναται είσέτι νά καυχηθή 
οτι ευρίσκεται έν τώ Χ ριστιανική έπιπέδω καί έν τή όποια τήν θέσιν τής αγαπης 
κατέλαβε τό μίσος, τής συγγνώμης ή έκδίκησις, άείποτε οί άνθρωποι θά ζώσιν εν 
πονοις και θλιψεσι, εν χαραίς καί όδύναις, έν δυστυχία καί ευτυχία. Τοιαυτη είναι 
ό ζωη τού ανθρουπου. Ποτήριον πλήρες δακρύων, χαράς καί γέλωτος, πόνου και 
οδύνης, όπερ τότε μόνον κενοΰται, όταν τελειώση ή παρούσα ζωή. ’Αλλά, τ ί δέον
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νά ποάξωμεν έν προκειμένω; Νά έγκαταλείψωμεν τον αγώνα καί νά άναμένωμεν 
μοιραίως την λύτρωσιν τοΰ θανάτου; Νά καταθέσωμεν τά. δπλα καί νά παραδοθώμεν 
άνευ όρων. Ούχί, εάν θέλωμεν νά νικήσωμεν καί νά στολίση ήμάς ό στέφανος τής 
νίκης, δέον νά άγωνισθώμεν έν πείσματι καί καρτερικότητι, ουδέποτε δμως μακράν 
τής λογικής καί τής ύγιοϋς συνειδήσεως. ’Εάν οΰτω πράξωμεν καί εάν έν έκάστη 
πεοιπτώσει προπορεύεται ή σκέψις τής ένεργείας, άς εΐμεθα βέβαιοι δτι ουδέποτε θα 
θρηνήσωμεν. Δέον νά εΐμεθα προσεκτικοί εις τάς άποφάσεις έκείνας, αΐτινες δυνατόν 
νά ζημιώσωσιν ήμάς. ’Εάν στιγμήν τινα αίσθανθώμεν τον έαυτδν ήμών διατελοϋντα 
έν ψυχική αναταραχή, άς άναβάλωμεν δι’ εύθετώτερον χρόνον την λήψιν άποφα- 
σεώς τίνος. ’Εάν εΐμεθα έξωργισμένοι, άς μή προβώμεν εις οίανδήποτε πράξιν. ’Ά ς 
μή παρορμηθώμεν έκ τίνος στιγμιαίου παροξυσμού ή θλίψεώς τίνος και ομιλήσωμεν 
ή ένεργήσωμεν ούχί άνθρωπίνως. Ά ς  βασανίσωμεν τάς σκέψεις καί ύστερον άς εΐ- 
πωμεν. "Οταν ή γλώσσα προπορεύεται τής διανοίας, άναμφιβόλως τά άποτελεσματα 
ημέράν τινα θά ώσι θλιβερά.

Άνθρωποι, λαοί ολόκληροι, κοινωνίαι καί ’Έθνη, έπέτυχον καί έδημιούργησαν 
αξίας, δταν αί αποφάσεις άς έλαβον εις κρίσιμους στιγμάς ήσαν άποτέλεσμα σοβα
ρών μελετών, λογικών σκέψεων. Ούχί σπανίως πάντες, επηρεασμένοι έκ διάφορων 
γεγονότων έκφραζόμεθα καί ένεργοΰμεν κατά τρόπον μή επιτρεπτόν εις λογικά οντα 
καί μόνον μετά τήν παρέλευσιν τών έξωγενών αιτιών, συνερχόμεθα και κατακρινομεν 
εαυτούς διά τήν συπεριφοράν ήν έπεδείξαμεν. ’Επιτυχία, πρόοδος, νίκη, πολιτισμός 
καί κοινωνική εξέλεξες είναι άποτελέσματα σωφρόνων σκέψεων καί έπιτυχών ιδεών, 
ψύχραιμου δέ κατά κανόνα ψυχικής καταστάσεως. Δ ιατί νά εΐπώ τι, δπερ δυνατόν 
ύστερον νά καταστρέψη τό έργον τό όποιον κατεσκεύασα μέ πόνους καί θυσίας; 
’Ήχθην εις τήν ανάγκην νά ομιλήσω, αισθάνομαι δμως τήν ψυχήν τεταραγμενην ή 
έξώργισμένην, άς σιωπήσω καλλίτερον, παρά νά εΐπω τ ι άνάρμοστον και αγενες. 
’Ά ς  άφήσω νά παρέλθη 6 παροξυσμός, νά καταπραϋνθώσι τά νεύρα, νά παρέλθη ο 
πόνος, νά άποκατασταθή έν τή λελογισμένη ψυχική ισορροπία και τότε πλέον ας 
ενεργήσω. Έάν οΰτω πράξω, το λεχθέν ή ένεργηθέν παρ’ έμοΰ ασφαλώς θά είναι το 
προσήκον, τό άρμόζον εις πεπολιτισμένον άνθρωπον.

Έάν λοιπόν καί σφόδρα άλγώμεν, ούδέν ήρεθισμένως καί προπετώς πράξω
μεν.Ή σκέψις άς προβαδίζη πάσης ήμών έκδηλώσεως. Μόνον διά τοιούτο^ν σκέψεων 
θά έπιτύχωμεν καί θά δυνηθώμεν, ώς ό ’Απόστολος Παύλος, ό γίγας έκεινος τής 
Χριστιανικής Θρησκείας, νά εΐπωμεν ήμέράν τινα, «Τήν πίστιν τετήρηκα, τον δρό
μον τετέλεκα, νΰν άπόκειταί μοι ό τής δικαιοσύνης στέφανος».

Φανώμεν καί ήμεΐς πιστοί τηρηταί τοΰ υπό τού Μενάνδρου λεχθέντος, βέβαιοι 
οντες δτι ουτω ίκανοποιοΰμεν ού μόνον τό συμφέρον ήμών, άλλά καί τής κοινωνίας 
καί τής Πατρίδας ήμών γενικώτερον. Μόνον τοιοΰτοι 'Έλληνες δύνανται νά δημιουρ- 
γήσωσι πάλιν τήν Ελλάδα τοΰ Πλάτωνος καί τού Περικλέους, τού Μ. ’Αλεξάνδρου 
καί τών τόσων άλλων τής πατρίδος ήμών έξοχων πνεΐΓμάτων τής τε αρχαίας καί νεω- 
τέρας Ελλάδος.

Εΐδικώτερον ήμεΐς οί άστυνομικοί, άς έχωμεν τό ώς άνω τού Μενάνδρου ρητόν 
ώς φωτεινόν οδηγόν καί άστρον λαμπρόν έν παντί βήματι τής υπηρεσίας ήμών. Μο- 
νον οΰτω θά φανώμεν συνεπείς καί ειλικρινείς προς τον σκοπόν δν έπιδιώκει ή Α 
στυνομία καί μόνον οΰτω θά δυνηθώμεν νά καταστήσωμεν ταύτην έτι ύπέροχον και 
φωτεινήν. Α ί άποφάσεις καί οί λόγοι ήμών δέον νά είναι σώφρονες, τ ίμ ιο ι, δίκαιοι, 
άμερόληπτοι καί λογικοί. Μακράν ήμών πάσα σκέψις άλογος καί φθονερά. Φανώμεν 
ιεραπόστολοι τοΰ θείου τής ’Αστυνομίας ’ Ιδεώδους, κήρυκες ταύτης διά τών λογικών 
ένεργειών ήμών, ουδέποτε έξοργιζόμενοι άλλά έτι περισσότερον ούδέποτε ενερ- 
γοΰντες έν παροξυσμω.
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'ΤπόΝΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ή ταν μια άπο τις χλιαρές νύχτες του ’Απρίλη.
'Ένα έλαφρό αεράκι χαΐδευε άπαλά τά καταπράσινα κλωνάρια των δένδρων 

καί τά σπίτια της ’Αθήνας. Ά πο ψηλά, το χλωμό φεγγάρι παρακολουθούσε την κι- 
νησι τής Πρωτεύουσας.

Ξημέρωνε Πασχαλιά. Ζωηρή κίνησι στους δρομους. Προετοιμασίες για την 
ευλογημένη στιγμή. Την 'Ιερή στιγμή τής Άναστασεως. Μέσα απο τις βιτρινες των 
καταστημάτων, ξεπροβάλλουν φανταχτερά τα σοκολατένια αυγα και τα τσουρεκια, 
πού έ'χουν σμίξει σέ μια εύθυμη παρέα καί χαμογελούν διακριτικά στους μικρούς των 
φίλους πού τά θαυμάζουν. Στους κεντρικούς δρόμους, οι πασχαλιάτικες λαμπάδες 
μέ τις πολύχρωμες κορδέλλες δίνουν ένα χαρούμενο και ζωηρό τονο σ όλη την γιορ- 
τάσιμη άτμόσφαιρα. Καί τό άπαλό άεράκι, εξακολουθεί να σκορπά γύρω την πνοή 
του, πού είναι άνακατεμένη μέ τήν ορεκτική μυρωδιά τής μαγειρίτσας. Ωρες- 
ώρες γίνεται έπιθετικώτερο. 'Απλώνει τό άθλο χεράκι του και χαϊδεύει με προσοχή 
κάποιο κήπο προς τό Χολαργό, πού τά λουλούδια του έχουν γείρει το κεφάλι ναρ
κωμένα άπο τή δροσερή πάχνη. Λίγα μέτρα πιο κάτω, αναμεσα απο μερικά πεύκα, 
μια κάτασπρη βίλλα φαντάζει σαν ξωτική νυφούλα. Τό εσωτερικό της περιποιημενο 
μέ γούστο καί υπολογισμό. Λίγα βαρειά έπιπλα έπιβάλλουν το σεβασμό και τη μεγα
λοπρέπεια. 'Ένα ρολόι κρεμασμένο στον τοίχο, άργοχτυπαει ρυθμικά και δίνει κα- 
ποια ζωντάνια στο σπίτι αυτό, πού βασιλεύει απόλυτη σιγή. Λίγες πασχαλιές σ ενα 
κρυστάλλινο βάζο, σκ.ορποΰν τό μεθυστικό άρωμά τους που είναι ανακατεμένο με το 
νληνλ finnrr/u/v -τηΓί 1 1 η/τνη’λίΡ,ηνη)) Μιά νυά’λινη πιατέλλα αε κοκκ.ινα αυνα. καααοωνει

άκρη, ένας παχουλός γάτος Άγκύρας κοιμάται ξένοιαστος. Ποτε-πότε, ανοίγει νυ
σταγμένα καί τεμπέλικα τό ένα του μάτι καί παρακολουθεί μιάν ώριμη γυναίκα που 
έχει βυθιστεί σέ σκέψεις. ’Αργά καί πού, ρίχνει τή ματιά του λίγο πιο πέρα, σ ένα 
μεσόκοπο άνδρα μέ γκρίζους κροτάφους, πού έχει ξεχαστή στο διάβασμα τής εφη
μερίδας του. Μιά καταθλιπτική ήσυχία έχει καλύψει τό σπίτι αυτό τού Χολαργοΰ. 
Καί μόνο ο ίδιος πάντα χτύπος τού ρολογιού δίνει κάποια ζωντάνια. 'Ο νοΰς.τής γυ
ναίκας γυρνά στά περασμένα. Είκοσι χρόνια πίσω. Μιά ζωή ολόκληρη. Ή ταν τότε, 
μιά φτώχειά μοδιστρούλα. 'Ένα κορίτσι τού λαού, πού ξενυχτοΰσε πάνω στή βελόνα 
γιά νά συντηρήση τον άρρωστο πατέρα της καί τά μικρά της άδελφάκια. "Οταν ήταν 
πιο μικρή, είχε διαβάσει γιά βασιλόπουλα των παραμυθιών, πού χάρισαν στήν καλή 
τους τήν ολόχρυση πορφύρα τους καί τήν έκαναν ευτυχισμένη.

Μιά τέτοια εύτυχία περίμενε κ ι’ αύτή. 'Ένα βασιλόπουλο, πού θά τήν έκανε 
εύτυχισμένη μέ τά πλούτη του. Πολλές φορές, ό νούς της πάνω σ’ αύτή τή σκέψι 
έκανε κατάχρησι. Καί μόνο τό τσίμπημα τής βελόνας πάνω στο ρόδινο δαχτυλάκι 
της, τήν ξανάφερνε στή σκληρή πραγματικότητα. Καί νά.,.πού κάποτε ήρθε τό βα
σιλόπουλο πού ονειρευόταν. 'Ένα νέος λαμπρός, πού διηύθυνε τό εργοστάσιο του πα
τέρα του. Τά πρώτα χρόνια τού γάμου της τά πέρασε ευτυχισμένα. ' Οσο όμως περ
νούσε ό καιρός, έβλεπε τήν εύτυχία της λίγο-λίγο νά απομακρύνεται. "Απλωνε τότε 
τά χέρια γιά νά τήν πιάση καί τήν έβλεπε νά τις ξεφεύγη καγχάζοντας. Τήν αιτία 
τήν ήξερε ξαλά. Μιά μέρα ξέφυγαν άπο τά χείλη τού άντρα της αύτά τά βαρειά 
λόγια:
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«Σύ  φταις, πού δεν έχομε καί μεΐς ένα παιδάκι.! Το είπαν οί γιατροί. Μά
λιστα. Σύ φ τα ις!! άν ήξερα...))

« Ά ν  ήξερες ;!! !»
Δέν άπάντησε κείνος. ’Ήξαιρε δμως καλά που ήθελε να καταλήξη.
Κάποια βασανιστική ψυχρότητα είχε μπή άνάμεσά τους, πού δηλητήριαζε 

μέρα μέ τή μέρα την ευτυχία τους. Πόσο μάτωνε ή καρδιά της, όταν τον έβλεπε νά 
στυλώνη το μάτι του μέ λαχτάρα πάνω στ’ άθώα προσωπάκια των παιδιών, πού τυ- 
χαινε νά συναντήσουν στο δρόμο τους. Γονάτιζε τότε μέ κατάνυξι μπρος στ’ άσημε- 
νιο εικονοστάσι καί προσευχόταν:

«Γλυκεία Παρθένα. Κάνε τό θαΰμά σου. Βοήθησέ με, όπως σύ νομίζεις καλ
λίτερα». Καί το όλόγλυκο πρόσωπο τής Παναγίας νόμιζε πώς την κοιτούσε μέ συμ- 
πόνοια. Μέ άπειρη κατανόηση.

Κάποτε τόλμησε νά τού πή.
«Νο υιοθετήσομε ένα παιδάκι».
Θηρίο έγινε κείνος. Ούτε νά τ ’ άκούση. Νά πάρουν ένα παιδί ξένο ! ! !
Καί ό καιρός έτρεχε άδιάκοπα, σέ μιά παγερή άτμόσφαιρα.
'Υπήρχαν στιγμές ωστόσο, πού τήν έπιανε μιά άνείπωτη αισιοδοξία.
«Δέν ήταν δυνατό νά τήν άφήση ή Παναγιά νά ύποφέρη τόσο ! ! !  κάποτε θά 

έκανε τό θαύμα της».
Σήκωσε τό πικραμένο της βλέμμα, καί κύτταξε τούς δείχτες τού ρολογιού. 

’Ήθελε μισή ώρα γιά τή γλυκειά Άνάστασι.
Μέ αργές κινήσεις έτοίμασε τό ’Αναστάσιμο τραπέζι.
Οί καμπάνες άρχισαν νά σκορπούν γύρω τήν 'Ιερή μελωδία τους. ’Έ ξω  ό 

ευλαβικός κόσμος έχει χυθή στούς δρόμους καί μέ τις λαμπάδες στο χέρι, τρεχει νά 
πανηγυρίση τή μεγάλη χαρά τής Άναστάσεως.

’Αφήνει ό άνδρας τήν έφημερίδα καί σηκώνεται.
«Π άμε γυναίκα. 'Ώρα ε ίν α ι! ! ! ........................................................................................
Οί καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Ή  φωνή τού ίερέως άκούγεται μέ συγκί

νηση, σάν ουράνια μελωδία.
«Χριστός Ά νέστη έκ νεκρών» ! ! !
Τά φώσφορα σκορπούν μέ θόρυβο τις πολύχρωμες σπίθες τους. Ο κροτος 

τών βαρελότων άκούγεται βαρύς κ ι’ άνακατεύεται μέ τά κανόνια πού πέφτουν από 
τήν κορφή τού Λυκαβηττού. Τά μικροσκοπικά φωτάκια τών κεριών, πού μοιάζουν 
σάν μαγικά λαμπιόνια, δίνουν κ ι’ αυτά μιά μεγόπρεπη φαντασμαγορία στούς δρόμους 
τής Πρωτεύουσας.

Μπρος στήν πόρτα τού σπιτιού τους, στέκεται ή γυναίκα καί κάνει ένα μικρό 
σταυρό. Μ’ ένα χαμόγελο καλωσύνης, εκείνος άπλώνει τό χέρι του στο τραπέζι καί 
παίρνει δυο αυγά. Δ ίνει τό ένα στή γυναίκα του. «Χριστός Ά νέστη», τής ψιθυρίζει 
μέ σύρτη φωνή.

« ’Αληθινός ό Κ ύ ρ ιο ς !!!»
Τό χτύπημα τών αυγών, κείνη τή στιγμή, άνακατεύεται μ’ ένα άλλο χτύ

πημα. 'Ένα δειλό κρότο, πού έρχεται άπό τήν πόρτα τους.
Ρίχνουν κ ι’ οί δυο ένα κατάπληκτο βλέμμα προς τά κεϊ καί υστέρα κυττάζονται 

έρωτηματικά.
Ποιος νά είναι τέτοια ώ ρ α ;;;! ! !
Άκουμπάει ό άνδρας τό αύγό στο τραπέζι καί προχωρεί προς τήν πόρτα. 

Καθώς τήν άνοίγει, βλέπει μιά σκιά νά χάνεται στή στροφή τού δρόμου. Κάτο) στά 
πόδια του άπ’ ένα μικρό δέμα, βγαίνει μιά κλαψάρικη φωνούλα. ’Ανοίγει πελώρια 
τά μάτια του καί τό κυττάζει. Κυττάζει υστέρα καί τή γυναίκα του, πού έχει πλη
σιάσει κ ι’ αύτή καί βλέπει άναστατωμένη τό βρέφος. Σκύβει, τό παίρνει στήν άγκα-
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λιά του 6 άνδρας καί το φερνει κάτω απ το μεγάλο φως του αμπαζούρ. Το μωρό 
εχει ανοίξει τα έξυπνα ματάκια του και τους κυτταζει. Ενα χαμόγελό αγγελικό έχει 
άπλωθή στ’ άθώο του προσωπάκι. Μια θαλασσιά κουβερτίτσα έχει τυλίξει προσε
χτικά το μικροσκοπικδ εκείνο πλασματακι. Λίγο πιο κ ε ΐ, ένας άσπρος φακελλος 
πού είναι καρφιτσωμένος μέ μια παραμανα, τους τραβά την προσοχή. Με χέρι που 
τρέμει, το ξεκαρφώνει εκείνος καί το δίνει σ τη  γυναίκα του.

«Διάβαστο», της λέει μέ βραχνή φωνή. , , , , ,
Παίρνει ή γυναίκα στα χέρια της το φάκελλο καί τον άνοίγει. ’Απ’ τή συγκί- 

νησι, νοιώθει ενα δυνατό σφίξιμο στήν καρδια.
«Καλοί μου κύριοι», διαβάζει μέ πνιγμένη φωνή. «Ε ίμ α ι μιά δυστυχισμένη 

γυναίκα. "Ενα θύμα των κακών άνθρώπων τής κοινωνίας. "Ενα θϋμα τής.,.άπει- 
ρίας μου...Πριν τρία χρόνια, άφησα το χωριό μου καί το Λιακό, ένα λεβέντη ΐσα 
με κ ε ΐ πάνω, πού μ’ άγαποϋσε καί πού θά μ’ έκανε γυναίκα του, γιά νάρθω στήν 
’Αθήνα νά έργασθώ σ’ ένα πλουσιόσπιτο. "Ηθελα νά βοηθήσω τούς φτωχούς μου 
γονείς, αλλά είχα καί τήν επιθυμία να γνωρίσου την πρωτεύουσα, που τόσα είχα 
άκούσει γ ι ’ αύτή...Στό σπίτι πού δούλευα όλοι μέ είχαν σαν παιδί τους. Μιά φορά 
μάλιστα τή βδομάδα, μ ’ άφηναν νά πηγαίνω στο σινεμά. "Ενα σούρουπο, τήν ώρα 
πού πήγαινα γιά τό σπίτι, βρέθηκε δίπλα μου κάποιος νέος. "Ημουν μιά άβγαλτη 
χωριατοπούλα πίστεψα στά λόγια του. Κ ι’ ένα βράδυ, έκανα τό φριχτό λάθος καί... 
τού τάδωσα όλα... ΤΩ, μή μέ κατακρίνετε’ όλοι στή ζωή μας πέφτουμε σε λάθη. 
'Υπάρχουν όμως καί λάθη πού ή σκληρή άνάμνησή τους μας πληγώνει γιά πολύ καιρό 
τήν ζωή· Γ ια τ ί είναι λάθη...πελώρια...λάθη...άνεπανόρθωτα.

"Οταν άργότερα του είπα πώς θά γινόμουν μητέρα, γέλασε ειρω νικά:’
«Κ α ί τ ί μέ νοιάζει εμένα; Ξαίρω γώ τ ί κάνεις εσ ύ ;! ! . . . »

.........."Οταν ή κατάστασί μου επιδεινώθηκε, είπα στήν κυρία μου πώς θά γύριζα
στο χωριό μου. Δέν ήθελα νά καταλάβη τίποτα αύτή, ή τόσο καλή γυναίκα. Δώ καί 
λίγες μέρες, έφερα στον κόσμο τό άγοράκι αύτό. Τ ί νά τό κάνω χωρίς...πατέρα;;; 
πώς νά τό ζήσω; Γ ι ’ αύτό, τό έμπιστεύομαι σέ σάς, πού όπως έμαθα είστε άνθρωποι 
τού Θεού. ’Ελπίζω πώς θά τό κάνετε εύτυχισμένο. Τό πρωί θά φύγω γιά τό χωριό 
μου. Ή  πρωτεύουσα μέ τ ις  φανταχτερές βιτρίνες δέν είναι γιά μένα. Θά πάω νά 
ακούσω ξανά τη φλογέρα τού Λιάκου μου, πού τόσο μάγευε τήν ψυχή μου, μέ τις 
άπαλές της νότες. Θά πιω κρυστάλλινο νεράκι άπ’ τη μαρμάρινη πηγή του. Θά 
ξυπνώ τό πρωί μέ τό βέλασμα τών προβάτων καί τό δροσερό αεράκι τοϋ βουνού, 
πλημμυρισμένο άπ’ τό θυμάρι, θά άπαλύνη κάπως τις πικρές άναμνήσεις τής πρω
τεύουσας».

Δυο δάκρυα συμπόνιας, κατανόησης, άλλά καί άγωνίας ξεφεύγουν άπ’ τά γλυκά 
μάτια τής γυναίκας καί θαμπώνουν τή σελίδα τής επιστολής.

Ρίχνει μιά ερευνητική ματιά στον άνδρα της καί τον βλέπει νά κυττάζη μέ 
τρυφερότητα τό άθώο παιδάκι. Στρέφει υστέρα τό βλέμμα της προς τήν Παρθένα, 
σάν νά τις  ζήτα τή βοήθειά της.

Σηκώνεται έκεΐνος άργά καί τήν κυττάζει στά μάτια. Στο βλέμμα της διαβάζει 
μιά σιωπηλή ικεσία, σάν νά τού λέει:

«Κράτησέ το τό δυστυχισμένο. Μή τό παραδώσης στήν ’Αστυνομία!»__
Μέ μιά αυθόρμητη κίνηση σκύβει έκεΐνος καί φίλα τό μαγουλάκι τού μωρού. 

Πλησιάζει υστέρα τή γυναίκα του.
«Π  ά ρ τ ο  γυναίκα. Χριστός Ά νέστη. Μάς τό στέλνει ό Χριστός πού άνα- 

στήθη. Δέν πρέπει νά τού χαλάσωμε τό χατήρι».
Τό αρπάζει εκείνη καί τό σφίγγει μέ λαχτάρα στήν άγκαλιά της.
«Μ  έ γ  α ς είσαι Κύριε καί θαυμαστά τά έργα σου».
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Τά δάκρυα άπδ τά μάτια της τρέχουν σαν σταλαχτΐτες, πάνω στήν κουβερ- 
τίτσα του μωροϋ. Μέ άπειρη εύλάβεια πλησιάζει τδ Εικονοστάσι.

((Γλυκεία Παρθένα, έκανες τδ θαϋμα σ ο υ !!! Σ ’ ευχαριστώ...»
Καί τδ πρόσωπο τής Μεγαλόχαρης, πίσω άπδ τδ καθαρδ τζάμι, χαμογελα. 

γλυκά, μέ ίκανοποίησι.
'Όλα σ’ αύτδ τδ σπίτι που πριν λίγη ώρα είχε άπλωθεΐ μια ψυχρή σιωπή πήραν

πνοή.
Τδ χρώμα τών αυγών έγινε ζωηρότερο. Οί δείχτες του ρολογιού χτυπούν 

χαρούμενα, σαν νά παίζουν κυνηγητό. Τδ φως τής 'Ιερής Καντήλας έγινε μεγαλύ
τερο. 'Η  μυρωδιά τής πασχαλιάς άπ’ τδ κρυστάλλινο βάζο, έγινε πιδ μεθυστική. Ό  
παχουλός γάτος, έχει ξυπνήσει κ ι’ αύτδς καί μέ σηκωμένη τήν ούρά του, τρίβεται, 
παιχνιδιάρικα πάνω στα πόδια του κυρίου του. Και τδ άπαλό άεράκι, ήρθε νά χαϊ- 
δέψη έντονώτερα τδ σπίτι εκείνο του Χολαργοΰ, πού ξημέρωνε γ ι’ αύτδ μιά διπλή 
ΧαΡά· (

'Η  χαρά τής Άναστάσεως καί τής μητρότητος.

Ε ί μα ι  φτωχός
Είμα ι φτωχός, τδ ξέρω, τ ί νά πώ; 
καί σύ νά φύγης θέλεις τώρα άπδ μένα, 
φτωχός εγώ δέν πρέπει ν’ άγαπώ,
’ίσως τής φτώχειας νάναι έτσι τά γραμμένα.

*

Τρέξε σέ πλούσιο άν είναι νάβρης τή χαρά, 
πήγαινε, κ ι’ ας νοιώθω τόσο πόνο, 
δόσ’ μου τδ χέρι σου γιά υστερνή φορά 
καί κύτταξέ με μέσ’ τά μάτια μόνο.

*

Φτωχός· μά έχω αισθήματα λεπτά, 
πού δέν αλλάζονται ποτέ τους μέ τδ χρήμα, 
μόνο τήν ΰλη αγοράζεις μέ λεπτά, 
τδ πνεύμα μέ αύτά δέν κάνεις κτήμα.

*

Φτωχός εγώ, μά φταίω; τ ί νά πώ ! 
βιάσου, λοιπόν, ό άλλος περιμένει, 
φτωχός εγώ, δέν πρέπει ν’ άγαπώ, 
άς είσαι σύ μικρή μου εύτυχισμένη.

Σπ. Άντύπας 
Άστυφύλαξ
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"Μέ τή Σχολή Άρχιφυλάκωνστούς Δελφούς,,
Οί ’Αστυνομικές Σχολές, στην τελευταία τριετία , έχουν νά έπιδείξουν ένα 

πλούσιο εκδρομικέ πρόγραμμα, σέ διάφορες πόλεις τής Ελλάδος, μέσα στις πιο 
άνετες κ ι’ ευχάριστες συνθήκες.

"Αν παρακολούθηση κανείς τή ζωή των ’Αστυνομικών Σχολών σ’ αύτό τό 
διάστημα, θά βρεθή κατάπληκτος μπροστά σ’ αύτόν τον έκδρομικό οργασμό, πού 
έπιδρα άποτελεσματικά δχι μονάχα στήν αύξηση τών γνώσεων τών δοκίμων καί 
τήν άνύψωση του πνευματικού τους έπιπέδου, άλλά γενικώτερα στο ήθικό, καί τον 
χαρακτήρα τους. Παράλληλα δέ τονώνει τήν π ίσ τ η  τους στή ζωή καί καλλιεργεί 
τό πνεύμα τής άλληλεγγύης καί τής άγάπης μεταξύ τους καί τού σεβασμού προς τούς 
καθηγητάς καί τούς ’Αξιωματικούς τους.

Εκδρομές σάν εκείνες .τις Έπιδαύρου, τής Θεσσαλονίκης καί πέρσυ τών Δελ
φών, έμειναν σταθμοί στήν ιστορία τών ’Αστυνομικών Σχολών καί παρουσίασαν 
τή Σχολή σάν ένα πολιτισμένο, καλλιτεχνικό σύνολον Δημιουργίας καί προόδου. 
Φτάνει κανείς νά άναλογισθή πόσα κολακευτικά λόγια θαυμασμού άκούστηκαν για 
τήν ’Αστυνομία Πόλεων, άπ’ οπού πέρασαν οί εκδρομείς τών Σ χ ο λ ώ ν !!! ! . . .

Δέν είναι πρόθεσις τού γράφοντος αύτό τό σύντομο έκδρομικό σημείωμα, ν’ 
άναζητήση τον άνθρωπο πού τόσο ριζικά άλλαξε τή σχολική ζωή καί τής έδωσε 
αύτήν τήν άξιοζήλευτη κατεύθυνση.

Αύτό είναι γνωστό...τόσο γνωστό...
Πρόθεσή του όμως είναι νά σημειώση δτι κάθε εκδρομή τής Σχολής, γίνεται 

καί μιά ζωντανή διαφήμιση γιά ολόκληρη τήν ’Αστυνομία Πόλεων, πού τόσες πίκρες 
δοκίμασε τά μεταπολεμικά χρόνια παλεύοντας νά θεμελιώση τήν τάξη, ανάμεσα στήν 
πιο άκατάστατη ασυνέπεια άνθρώπων καί ιδεών...

"Ενα στιγμιότυπο από τήν εκδρομήν τών δοκίμων Άρχιφυλάκων εϊς Δελφούς.
1. Άνωθεν τοϋ Θεάτρου. 2. Προ τοΰ Σταδίου. 3. Πρό τής Κασταλλίας πηγής.

Συνεχίζοντας λοιπόν τήν μεγαλειώδη έκδρομική της παράδοση ή Σχολή, 
πρόσθεσε μέ άριστη επιτυχία μιά άκόμα όμορφη εκπαιδευτική έκδρομή, στο πλούσιο 
ενεργητικό της, στούς Δελφούς, μέ τή Σχολή Άρχιφυλάκων.

Μέ άψογη καί τέλεια οργάνωση καί προπαρασκευή ή έκδρομή αύτή τών δο
κίμων Άρχιφυλάκων, πραγματοποιήθηκε τά ξημερώματα τοΰ Σαββάτου, 7 Α π ρ ι
λίου, μέ τουριστικά λεωφορεία—πούλμαν, πού είναι, ώς γνωστόν, τά πιο άνετα καί 
κομψά μεταφορικά μέσα σ’ δλον τον κόσμο.

'Η  έκδρομή αύτή έγινε μέ υποδειγματική τάξη καί πλούσιο κέφι, αφήνοντας 
εξαιρετικές άναμνήσεις στούς δοκίμους καί τις οίκογένειές τους. Σ ’ αυτό βοήθησε 
πολύ καί ό θαυμάσιος καιρός έκείνης τής ήμέρας, άλλά καί τά πλούσια έφόδια πού 
είχαν διανεμηθή από ένωρίς στούς έκδρομεΐς, γιά τό δρόμο καί γιά τό μεσημέρι.
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Ή  σπανία ομορφιά των Ελληνικών τοπείων γαλήνεψε την καρδιά των δο
κίμων, έρριξε τις ψυχές τους σ’ ενα πανδαιμόνιο εύτυχισμένων στιγμών καί τούς 
Ικανέ άπό τήν άρχή μέχρι το τέλος τής διαδρομής νά ξεχαστοϋν σ’ ενα τρελλό γλέντι, 
μέσα στο όποιο όμως κυριαρχούσε απόλυτα ό πολιτισμός καί ή άξιοπρέπεια.

Χρησιμοποιήθηκαν στή διαδρομή τά μεγάφωνα τών λεωφορείων, άπό τά όποια 
βρήκαν τήν εύκαιρία οί εκδρομείς νά εκδηλώσουν ολόκληρο τον ένθουσιασμό που 
βασίλευε μέσα στον ψυχικό τους κόσμο, γιατί τούς είχε δοθή ή εύκαιρία νά χαροϋν 
-τήν ’Αστυνομία στήν πιο ραφιναρισμένη μορφή της...μ ια  μορφή χαρούμενης Δη
μιουργίας, όπου τό «τερπνόν» σφιχταγγαλιάζονταν κάθε τόσο καί λιγάκι μέ τό 
«ωφέλιμον»...

Ή  άτμόσφαιρα τών λεωφορείων ζωηρή, έντονη, χαρούμενη, ζεστή, δεν άφησε 
κανέναν νά σοβαρευτή, νά θυμηθή κακές αναμνήσεις, νά μελαγχολήση. "Ολοι διασκέ
δασαν. "Ολοι τραγούδησαν. "Ολοι είπαν άστεΐα, άνέκδοτα, ποιήματα...

Κ ι’ ένώ τά αύτοκίνητα διάβαιναν άνάμεσα σέ πολύχρωμες χαράδρες καί μώβ 
■ άπέραντα χαλιά, ένώ οί έληές, τά ποτάμια, οί ρίζες τών δέντρων, οι λευκοί μαντρο- 
τοιχοι, τά ζώα, τά σπαρτά, οί άγροί, τά πουλιά, εφτειαχναν εικόνες άσύγκριτης 
μαγείας, οί εκδρομείς, ξεχασμένοι όλότελα στή παντοδύναμη αύτή δίνη τής πιο 
εύτυχισμένης στιγμής τής σχολικής τους ζωής, αίστάνονταν μιά δίκαιη περηφανεια 
γιατί άνήκουν στήν ’Αστυνομική οικογένεια, γιατί είναι μαθηταί τής ’Αστυνομικής 
Σχολής, γιατί έχουν τήν εύτυχία νά ζοϋν μέσα σ’ αύτό τό περιβάλλον τής δουλειάς 
καί τής αισιοδοξίας.

Χίλια  δυο συναισθήματα πλημμύριζαν τις καρδιές τους... πότε έκσταση μπρο
στά σέ τεράστιες βουνοκορφές, πού σάν αύστηροί δεσμοφύλακες, υψώνονταν γύρω- 
γύρω άπό φτωχά λουλουδάκια, άθώα πρόβατα, άφελείς άνθρώπους, ξένοιαστα που
λιά ...Π ότε ίλιγγος, πάνο) άπό βαθειές χαράδρες καταπράσινες κ ι’ ασυγκράτητες 
στον κατήφορο τους...

Πότε πάλι εθνικά ρίγη, κάτω άπό τον χιονισμένο Παρνασσό, πού σάν άσπρο- 
μάλλης γέρος άγωνιστής βροντοφωνεί, άθάνατος στους καιρούς, τή δόξα τής Ε λ 
λάδος. ..

Κ ι’ άλλοτε νοσταλγία γιά τήν μακρυνή πατρίδα τους, γιά τις μαννάδες καί τις 
αδερφές τους, όταν άντίκρυζαν ροδοκόκκινα κορίτσια, μέ πολύχρωμα φουστάνια, 
σκυμμένα πάνο:> στή Γή, σάν μιά άπέραντη παράταξη...

Στούς Δελφούς είδαν καί έμαθαν τόσα πολλά πράγματα...'Η Μυθολογία μας 
στήν πιο έπιβλητική της μορφή...οί παραδόσεις μας σέ μιά άνυπέρβλητη γοητεία...

Κ ι’ έκεί, άπό τό ρημαγμένο Μαντείο τών Δελφών, μέσα άπό τά χαλάσματα 
τής Πυθίας, ξεπετάχτηκε πανέμορφη κ ι’ ’Αθάνατη ή ’Αρχαία Ε λλάδα ...Κ ι’ εδωσε 
τό χέρι συγκινημένη στούς νεαρούς συνεχιστές του μεγαλείου της, γιά νά τούς πή 
γιά μιά άκόμα φορά πόσο πρέπει νάναι περήφανοι γιατί γεννήθηκαν "Ελληνες. Ν α ί! 
Αύτά δέν είναι τά άψυχα συντρίμματα ενός Ναού. Είναι οί κτύποι τής καρδιάς τής 
Φυλής μας. Καί θά άκούγωνται πάντα στον ίδιο ρυθμό, έστω κ ι’ άν τρεμουλιαστή ή 
φωνή τών γέρων ιερέων ψιθυρίζει μελαγχολικά, πάνω άπό τον Τρίποδα τής Πυθίας:

«...Χ α μα ί πέσε Δαίδαλος αύλά, 
ούκ’ ετι Φοίβος εχει καλύβην, 
ού μάντιδα Δάφνην 
ού παγάν λαλέουσαν 
άπέσβετο καί λάλον ύδωρ....»

Ν α ί! Έ κ εΐς  στούς Δελφούς, γράφτηκε μιά άκόμα ωραία έκπαιδευτική σελίδα 
τής Σχολής. Καί ξεσήκωσε καί πάλι τον θαυμασμό τών άγαθών κατοίκων τού άρ- 
χαίου τόπου. ’Αλλά εδωσε συγχρόνως καί σ’ όλους έμά,ς τήν εύκαιρία νά καμαρώ
σουμε αύτήν τήν φτωχή καί χιλιοκατηγόρημένη Πίστη μας πού ονομάζεται: Α Σ Τ Υ 
ΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ .............. ...................................................................  (Σ . Κ  Π .)



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
-  ΝΙΚΑί ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ -

Τήν 21ην καί 22αν Α πριλίου 1956, εις τό Εθνικόν Σκοπευτήριον έτελέσθη- 
σαν οί Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί ’Αγώνες Άνωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, εις 
τούς οποίους μετέσχον αί Σχολαί Εύελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων, ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί Χωροφυλακής.

I .  Γενική βαθμολογία εις τό άγώνισμα βολής διά πολεμικού τυφεκίου άπό 
300 μ. καί διά τυφεκίου άκριβείας τών 22 άπό 50 μέτρων.

1) Σχολή 'Τπαστυνόμων βαθμοί 36—έπαθλυν Υπουργείου ’Εθνικής Π αι
δείας καί Θρησκευμάτων. 2 ) Στρατιωτική Σχολή Εύελπίδων βαθμοί 34. 3 ) Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων βαθμοί 32 καί 4 ) Σχολή ’Αξιωματικών Χωροφυλακής βαθμοί 12. 

I I .  Ειδική βαθμολογία.
' Ο μ α δ ι κ ό ς  ά γ ω ν  π ο λ ε μ ι κ ο ύ  τ υ φ ε κ ί ο υ  ά π ό  300 μ έ τ ρ ω ν .
1)  Σχολή 'Τπαστυνόμων βαθμ,οί 676—έπαθλα Γενικού ’Επιτελείου Ναυτι

κού καί Σχολής 'Τπαστυ
νόμων. 2) Σχολή Εύελπί
δων βαθμοί 662. 3 ) Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων βαθμοί 
645 καί 4 )  Σχολή ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής βα
θμοί 450.

' Ο μ α δ ι κ ό ς  ά γ ω ν  
τ υ φ ε κ ί ο υ  ά κ ρ ι β ε ί
α ς τ ώ ν  22 ά π ό 50 μ.

1)  Σχολή Ναυτικών Δο
κίμων βαθμοί 313, έπα- 
θλον ’ Ηλεκτρικής Ε τ α ι
ρείας ’Αθηνών Πειραιώς. 
2 ) Στρατιωτική Σχολή Ευ- 
ελπίδων βαθμοί 894. 3 ) 
Σχολή 'Τπαστυνόμων βα
θμοί 885 καί 4 )  Σχολή ’Α 
ξιωματικών Χωροφυλακής

'Η σκοπευτική όμάς τήζ Σχολής 'Υπαστυνόμων μετά τοΰ 
Διευθυντοΰ αυτής κ. Ν. ’ Αρχιμανδρίτου.

743.
’Α τ ο μ ι κ ό ς  ά γ ω ν  

π ο λ ε μ ι κ ο ύ  τ υ φ ε 
κ ί ο υ  ά π ό  300 μ έ τ ρ ω ν .

1)  Κουβέλης βαθμοί 161 (Σχολή 'Τπαστυνόμων), έπαθλον Πανελληνίου 
Σκοπευτικής Ετα ιρείας, 2 ) Τσαγκαράκης βαθμοί 195 (Σχολής Εύελπίδων). 3 )  
Σωτηριάδης βαθμοί 155 (Σχολής Ναυτικών Δοκίμων). 4 ) Πατριανάκος βαθμοί 155 
(Σχολής 'Τπαστυνόμων). 5 ) Μπέλμπας βαθμοί 155 (Σχολής 'Τπαστυνόμων) και 
6 ) Δασκαλάκης βαθμοί 151 (Σχολής Σύελπίδων).

’Α τ ο μ ι κ ό ς  ά γ ω ν  τ υ φ ε κ ί ο υ  ά κ ρ ι β ε ί α ς  τ ώ ν  22 ά π ό 50 μ·
1)  Τσαγκαράκης βαθμοί 188 (Σχολής Εύελπίδων) έπαθλον Σ .Κ .Ο .Ε . 2 ) 

Κουβέλης βαθμοί 187 (Σχολής 'Τπαστυνόμων). 3 )  Μερτίκας βαθμοί 187 (Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων). 4 )  Σωτηριάδης βαθμοί 185 (Σχολής Ναυτικών Δοκίμων). 5 ) 
Δασκαλάκης βαθμοί 183 (Σχολής Εύελπίδων) καί 6 ) Λαγάρας βαθμοί 182 (Σχο- 
λής Ναυτικών Δοκίμω ν).

Οί άποτελούντες τήν Σκοπευτικήν 'Ομάδα τής ’Αστυνομικής Σχολής Ά ξ ιω -



ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
(Έ χ τ ή ς  Έφημερίδος «Στρατιω τικά  Νέα» της 7-8-55)

’Ενώ τίθεται ύπό συστηματικωτέραν μελέτην το ανακοινωθέν τής τετραμερούς 
διασκέψεως τής Γενεύης, γίνεται φανερόν οτι αΐ δυτικαί δυνάμεις έδωσαν εις την 
σοβιετικήν άντιπροσωπίαν νά άντιληφθή, δτι ή ΰπαρξις του σιδηρού παραπετάσμα
τος άποτελεΐ το σοβαρώτερον έμπόδιον διά την έδραίωσιν μονίμου ειρήνης καί διά 
τήν διάθεσιν των έκ τής μειώσεως των εξοπλισμών οικονομιών, διά τήν άνάπτυξιν 
τών καθυστερημένων περιοχών καί τήν έπέκτασιν τής εύημερίας. Καί ήτο αδύνατον 
εις τούς σοβιετικούς ήγέτας νά προσποιηθοϋν οτι δεν άντιλαμβάνονται τάς δυσμε
νείς διά τήν ειρήνην συνέπειας, ώς έκ τής ύπάρξεως καί τής διατηρήσεως του σιδη
ρού παραπετάσματος, πού υψωσεν ό Στάλιν, διά νά καταστήση εύκολωτέραν τήν 
■ αποικιακήν έκμετάλλευσιν τών λαών τής ’Ανατολικής Ευρώπης, καθώς καί τήν 
όργάνωσιν τού «ψυχρού πολέμου» καί τής συνωμοσίας διά τήν άνατροπήν τών δη
μοκρατικών καθεστώτων. ’Επ ’ αύτοΰ έχομεν καί μίαν δήλωσιν τού 'Υπουργού τών 
Εξωτερικών τών Ηνωμένων Πολιτειών, καθ’ ήν κατέστη δυνατόν νά κατανοηθή 
άπό τήν ρωσικήν άντιπροσωπίαν εις τήν τετραμερή διάσκεψιν δτι, ή διατήρησις τού 
υφισταμένου εις τήν Ανατολικήν Εύρώπην καί τά Βαλκάνια άνελευθέρου καθεστώ
τος, εγκυμονεί κινδύνους διά τήν ειρήνην καί προκαλεΐ δικαιολογημένας άνησυχίας 
εις  τήν Δύσιν.

Διεκηρύχθη κατ’ έπανάληψιν άπό τάς δημοκρατικάς κυβερνήσεις καί άπό 
το σύνολον τών οργάνων τής δημοκρατικής κοινής γνώμης, δτι έν ούδεμια περιπτώ- 
σει θά έξαπολύση ή Δύσις προληπτικόν πόλεμον, περιοριζομένη μόνον εις τήν λή- 
ψιν τών αναγκαίων διά τήν άμυνάν της μέτριυν. Βασικώς δμως ή δημοκρατική κοινή 
γνώμη είναι βεβαία, δτι ή προσπάθεια διά τήν άνοικοδόμησιν τής ειρήνης δεν θά 
στεφθή ύπό επιτυχίας, έάν δέν δυνηθοϋν δλοι οΐ λαοί νά εκφράζουν έλευθέρως τάς 
θελήσεις καί τάς πεποιθήσεις των, έάν δέν έλθουν εις έλευθέραν καί άνεμπόδιστον 
μεταξύ των επικοινωνίαν, έάν δηλαδή δέν έπαναλειτουργήση ή δημοκρατία εις δλας 
τάς περιοχάς τής γής καί έάν δέν άρθή το σιδηροΰν παραπέτασμα. Οί τρεις δυτικοί 
ε ις  τήν Γενεύην δέν ήγνόησαν τάς έπί τού προκειμένου απόψεις τών έλευθέρων λαών. 
Είναι δέ γνο^σταί αί προσπάθειαί των διά τήν άρσιν τού σιδηρού παραπετάσματος 
καί τήν έφαρμογήν τών άναληφθεισών ύπό τής Ρωσίας κατά τήν Διάσκεψιν τής 
Γιάλτας υποχρεώσεων, διά τήν διενέργειαν έλευθέρων έκλογών εις τάς χώρας πού 
περιήλθον ύπό τον έλεγχον τού σοβιετικού στρατού. ’Αλλά, ποιον ύπήρξε τό άπο- 
τέλεσμα αυτής τής προσπάθειας τών τριών Δημοκρατιών εις τήν Γενεύην! Βεβαίως 
6 κόσμος άναμένει τήν Διάσκεψιν τών τεσσάρων 'Υπουργών τών ’Εξωτερικών τού 
-προσεχούς ’Οκτωβρίου, διά νά έχη έγκυρον καί άσφαλή άπάντησιν.

Έ ν τώ μεταξύ δμως, ένας άπό τούς έγκυρωτέρους δυτικούς παρατηρητάς,

ματικών δόκιμοι Ύπαστυνόμοι, Κουβέλης Κων/νος, Πατριανάκος Ή λίας, Μου- 
ρελάτος Παναγιώτης, Βάμβουκας Κων/νος, Μπέλμπας Νικόλαοε, Άριδάς Στυ
λιανός καί Ράϊκος ’ Ιωάννης μετά τού άρχηγοΰ αύτής 'Υπαστυνόμου Β ' κ. Βλαχάκη 
Παν. είναι άξιοι παντός έπαίνου, διότι άντιμετωπίσαντες τάς 'Ομάδας τών Στρα
τιωτικών Σχολών τής Χώρας είς τό εύγενές άθλημα τής Σκοποβολής έπέτυχον τάς 
περισσοτέρας πρώτας νικάς, προκαλέσαντες οΰτω τον θαυμασμόν καί τά εύμενή 
Σχόλια τών Άνωτάτων καί Άνωτέρων ’Αξιωματικών έτι δέ καί πολλών άλλων 
προσωπικοτήτων οΐτινες παρηκολούθησαν τούς άγώνας.



3480 Τακτική νίκη τής Δύσεως

ό εργατικός ηγέτης και πρώην Βρεταννος 1 φυπουργος των Εξωτερικών κ. Χρι- 
στοφερ Μαίηχιου, ύπεστήριξεν εις άρθρον του, δομοσιευθεν εις τας μεγαλυτερας. 
εφημερίδας τοϋ κόσμου καί τάς σοβαρωτερας πολιτικας επιθεωρήσεις οτι̂  η Δια- 
σκεψις τής Γενεύης επέτυχε νά καταφέρη καίριον πλήγμα κατά τοΰ Σίδηρου Παρα
πετάσματος. Ό  κ. Μαίηχιου λέγει, δτι έπέρασαν απαρατήρητοι δύο παράγραφοι 
τοϋ άνακοινωθέντος τής Γενεύης,εις τας οποίας γίνεται λογος δια τ̂ον προοδευτικόν 
παραμερισμόν των εμποδίων εις την ελευθεραν επικοινωνίαν και το ελεύθερον εμπο- 
ριον μεταξύ των λαών καί δεύτερον διά την καλλιέργειαν έλευθέρων επαφών μεταξύ 
τών έθνών τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως. Ή εφαρμογή τοϋ τμήματος αύτοΰ τοϋ· 
άνακοινωθέντος τών τεσσάρων Μεγάλων θα εχη ως άμεσον συνέπειαν  ̂την δημιουρ
γίαν άρχικώς μέν ρωγμών άργότερον δε, και εν συνεχεία, ρηγμάτων εις το σιδηροΰν 
τείχος άνελευθερίας, πού οικοδόμησε προς μεγιστην ζημίαν τής ειρήνες και τής ευη
μερίας τών λαών, ό Στάλιν.

Δεν ενδιαφέρει έάν άποτελή τοΰτο, δηλαδή ή προοδευτική άρσις τοΰ ̂ Σίδηρου· 
Παραπετάσματος τήν πράθεσιν ή οχι τών διάδοχων τοΰ Σταλιν. Αι διεθνείς εξελί
ξεις είναι βεβαίως εις σημαντικόν ποσοστον αποτέλεσμα τών διαθέσεων και τών 
προθέσεων τών ισχυρών προσώπων. Κυρίως όμως είναι το δημιούργημα τών παρα- 
γόντων εκείνων πού διαφεύγουν τοϋ ελεγχου τών δικτατόρων. Πρόκειται περί τής. 
αιωνίου έπαναλήψεως τοϋ φαινομένου, τής διασπάσεως^τής επαφής μεταξύ ολοκλη
ρωτικών κυβερνήσεων, λαών και καταστάσεων. Οι ιστορικοί νομοί ̂  λειτουργούν 
καί επενεργούν μ.έ ίδικήν των αυτονομίαν και δεν επηρεάζονται απο τον αστυνομι
κόν έλεγχον τών καθεστώτων τής βίας. Τπο τας παρούσας δε συνθηκας οι ̂ σοβιε
τικοί ήγέται εύρίσκονται εις αντικειμενικήν άδυναμίαν νά διασώσουν καί νά ενισχυ- 
σουν τον άποικιακόν των έλεγχον επι τών λαών, τους οποίους υπεταξεν η Ε.Σ.Σ.Δ., 
συνεπείατών εξελίξεων τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Τό ότι δέ έξαναγκάζεται. 
έκ τών πραγμάτων ή σοβιετική ηγεσία νά έφαρμόση τήν παράγραφον τοΰ άνακοι- 
νωθέντος τής Γενεύης, πού υποσημειώνει ό κ. Μαίηχιου, άποδεικνυεται συγκριτι- 
κώς έκ τοΰ έξης: "Οταν άπηυθύνθη ή πρόσκλησις διά τήν όργάνωσιν τοΰ σχεδίου 
άμοιβαίας βοήθειας, ή τσεχοσλοβακική κυβέρνησις έδήλωσεν ότι άποδέχεται τήν 
πρόσκλησιν. Ήναγκασθη όμως, κατόπιν κυνικης και απροκάλυπτου επεμβασεως 
τής Μόσχας,νά άνακαλέση τήν εύμενή της άπάντησιν.’Ήδη όμως οί σοβιετικοί άναγκα- 
ζονται νά έπιζητοΰν όμα'λάς έμπορικάς καί οίκονομικάς σχέσεις μέ τον δυτικόν κό
σμον καί ν’ άναλαμβάνουν τήν έπίσημον ύποχρέωσιν νά συμβάλουν εις̂  την̂  αποκα- 
τάστασιν ελευθέρου εμπορίου καί άδεσμευτων επαφών. Η διάφορά̂  είναι φα
νερή καί δεν οφείλεται παρά εις τήν ύφισταμένην καθεστωτικήν και αυτοκρατορι- 
κήν κρίσιν τής Σοβιετικής Ένώσεως. Έ  κρίσις δέ αυτή καί ή άξίωσις τών ελευ
θέρων λαών διά τήν έπέκτασιν τής ελευθερίας, αποτελούν έπικινδύνως συσσωρευμε- 
νην δυναμίτιδα εις τά επισφαλή θεμέλια τοΰ σιδηρού παραπετάσματος. Ή Δύσις 
κερδίζει μίαν «τακτικήν νίκην» πράς όφελος τής παγκοσμίου ειρήνης.



I

ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩ Ν

—Άπηλλάγησαν των καθηκόντων των έν τώ ’ Αστυνομικέ» Σώματι διά λόγους 
υγείας, ό Ύπαστ. Β ' κ. Γραμμένος Κωνστ., ό Ύπαρχιφύλαξ Αύγουστΐνος Νικόλαος 
καί άστυφ. Βούλγαρης Χαράλαμπος.

—Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ό 'Υγειονομικός Ά ξ/κός, ’Αστυ
νομικός Δ/ντής Α' κ. Χανιώτης Νικόλαος καί οΐ άστυφύλακες Παπαδόπουλος 
Χρηστός τοϋ Μ ιλτ., Μπαντζάνης Δ ημ., Σκύλλαρης Κωνστ. καί Παπαϊωάννου 
’Αλέξιος.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σοόματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί Ύπα- 
στυνόμος Α' κ. Μελιγδής Γεώργιος καί άστυφύλακες Άνδρουλάκης ’Ιωάννης, 'Η λιό- 
πουλος Κωνστ., Κάππας Κωνστ., Τούμπας Διον., Βουτσινάς Κωνστ., Σκουρλής 
Χριστόφ., Καλλιοτζάκης Νικόλ., Γκάγκαρης Νικόλ. καί Καλαθάς Νικόλαος.

—Διωρίσθη 'Υγειονομικός Ά ξ/κός τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος επί βαθμω 
καί μισθώ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, ό ιδιώτης ’Ιατρός κ. Καρύδης Νικόλαος τοϋ 
Ροδόλφου, τοποθετηθείς εις ’Αστυνομικήν Δ/νσιν Κερκύρας.

ΑΜΟΙΒΑΙ

Δ ι’ άποφάσεως τοϋ Στρατηγοΰ Διοικητοΰ τής Α .Σ .Δ .Α .Ν . κ. Κοντοπούλου 
'Ηρακλέους άπενεμήθη έπαινος εις τον ’Αστυνόμον Β ' κ. Ζαμπλάραν Διονύσιον, 
διότι ούτος έκτελών υπηρεσίαν άπό τής 30-1-54 παρά τώ Α2 γραφείω τής Α .Σ .Δ .Α .Ν . 
έπέδειξε διαγωγήν άρίστην, έσημείωσεν άκρως έπιτυχή άπόδοσιν εις άπάσας τάς 
άνατεθείσας αύτω μέχρι σήμερον έμπιστευτικάς ύπηρεσίας, έπέδειξεν ότι είναι εύσυ- 
νείδητος καί άριστα μορφωμένος, ακέραιος τον χαρακτήρα, πειθαρχικός καί ειλ ι
κρινής, άπεδείχθη άπολύτως άφωσιωμένος εις τήν Πατρίδα του καί τά εθνικά ιδεώδη, 
τέλος δέ προυκάλεσε τήν άγάπην καί τήν έκτίμησιν των ’Αξιωματικών τής Α .Σ .Δ .Α .Ν  
διά τά προσόντα του ταΰτα καί διά τήν προς τό καθήκον του άφοσίωσιν καί τήν θερμήν 
καί έν πλήρει κατανοήσει συνεργασίαν του μετ’ αύτών.

*$ $
ΕΥ Χ Α Ι Ε ΙΣ  Ε Ο Ρ Τ Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των εορτής εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς ’Αθηνών κ. ’Αναστάσιον 
Γεωργίου καί Πατρών κ. ’Αναστάσιον Κανελλόπουλον.

Ε π ίσ ης εύχονται χρόνια πολλά εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. 
Γεώργιον Άναγνωστόπουλον, Γεώργιον Πολίτην, Γεώργιον Κοντογεώργον καί 
Γεώργιον Παπανικολάου ώς καί εις άπαντας τούς εορτάζοντας συνδρομητάς τοϋ 
περιοδικού.

**  *
ΡΑ ΔΙΟ ΦΩ ΝΙΚΑ Ι ΕΚ Π Ο Μ Π Α Ι Α Σ Τ Υ Ν . ΠΟΛΕΩΝ

—Μέ ολοένα μεγαλύτερες καλλιτεχνικές άξιώσεις προβάλλουν οί εκπομπές 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού έγιναν πιά οί άγαπημένες τοϋ κοινού, καί άποκτοΰν 
κάθε έβδομάδα 6λο καί καινούργιους φίλους.

—’Ιδιαιτέρως θαυμάζεται καί προκαλεΐ τά πιο ενθουσιώδη σχόλια των άκροα- 
τών τους, ή άψογη έπιμέλειά τους, ή γλυκειά μουσική τους υπόκρουση, τά όμορφα



■ 3482 Ειδήσεις καί πληροφορίαι

-τραγούδια τους, τά άριστα λογοτεχνικά τους κείμενα καί ή^λεπτή^ραδιοφωνική τους 
φαντασία, πού τις καθιέρωσαν σάν μια εκπομπή εκλεκτής ποιότητος, μέσα στήν 
όποια κυριαρχεί τό τερπνό και το ωφέλιμο. - ,

Γ ι ’ αύτό εξακολουθούν πάντα νά φτάνουν στη Σχολή, κάθε βδομάδά, ΎΡαΚ  
ματα άπό όλες τις συνοικίες των ’Αθηνών καί τού Πειραιώς, πού δείχνουν καθαρα 
πόσο έχει άγαπηθή ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας καί ποσο πολύ ενθουσιάζει τους 
-φίλους της.

—’ Εκλεκτό, σέ βελούδινο ραδιοφωνικό στύλ, τό πρόγραμμα τής 4 /4 /5 6 , 
προξένησε ιδιαίτερη συγκίνηση στούς φίλους τής σοβαρής μουσικής, χάρη στη συμ- 
μ,ετοχή τού εκλεκτού βαρύτονου κ. Σπύρου Σαλιγγαρου, ευγενεστατα προσφερ- 
θέντος, καί τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, υπο την διεύθυνση τού 
’Αρχιμουσικού κ. Σπύρου Δουκακη.  ̂  ̂ , ν

Στο πρόγραμμα αύτό μεταδόθηκαν και καλλιτεχνικά μουσικά πορτραίτα απο 
τήν Φύση καί τήν Τέχνη, μέ ώρα.ιότατα λογοτεχνικά κείμενα. Και η εκπομπή έκλεισε 
μέ τό εμβατήριο τού κ. Δουκάκη «Η  Κ Ι  Π Ρ Ο Σ  Μ Α Σ» και χαιρετισμό προς ιούς 
σκλαβωμένους 'Έλληνας τής Κύπρου.

★
—Μέ έκλεκτούς καλλιτέχνες, απαλή μουσική, ωραία τραγούδια και υποδεί

ξεις προς τό Κοινό πάνω σέ κοινωνικά ζητήματα, η εκπομπή τής 1 1 /4 /5 6 , θεωρή
θηκε σάν μιά άπό τις καλλίτερες εκπομπές της Αστυνομίας και άρεσε ξ&χωριστα.^

’Ανάμεσα σέ μικρές λογοτεχνικές εικόνες άπό τή ζωή, τραγούδησαν ή̂  Ελίζα 
Μαρέλλη, ό Νίκος Γούναρης, ό Γιώργος Λουκάς, τό Τρίο Μπελκάντο καί ό άστυ- 
-φύλαξ Ματθαίος Φελώνης.

’Έκπληξη προκάλεσε ή μουσική υπόκρουση τών κειμένων μ ’ ένα  ̂γλυκό, 
ρωμαντικό σκοπό, άπό ένα γαλλικό τραγούδι τού κινηματογράφου, που τώρα τε
λευταία κυκλοφόρησε στήν Ευρώπη.

Στήν Έκπομπή αύτή μεταδόθηκε επίσης και μικρό, διδακτικό απόσπασμα 
■ άπό τό «'Ημερολόγιο τής ’Αστυνομίας» με τίτλο ((Οι Αθλιοι», γραμμένο απο τον 
δ. Ά ρ χ/κ α  Σπόρο Πηλό.

(Κείμενα, επιμέλεια, τεχνική έπίβλεψις, ραδιοσκηνοθεσία: ^Τμήματος Πνευ
ματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής—Τεχνική έπεξεργασία Γιάννη Πορετσάνου. 
Συμμετέχει πάντα ό έκλεκτός συνεργάτης τού ραδιοφωνικού Σταθμού Γιώργος 
Ντούμας. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Μίμης Φραγκιουδάκης).

*·£ ·);

TO N EO N  ΔΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Ο Ν  ΣΤΜ ΒΟ ΤΛ ΙΟ Ν  ΤΟ Υ Ο.Κ.Φ .Α . Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ

Γενομένων γενικών άρχαιρεσιών τήν 16-4-1956, προς άνάδειξιν Νέου Δ ιο ι
κητικού Συμβουλίου τού 'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς διά τήν 
τετραετίαν 1956—1960, έξελέγησαν αί κάτωθι κυρίαι:

’Αθήνα Δηλαβέρη, Μάνια Γερανέα, ’ Ισμήνη Παπατέστα, ’Άννα Παπαδο- 
πούλου, Μαρία Καλαμάκη, Σοφία Κατσιβαρδάκου, Εύγενία Φλέγκα, ’Αφροδίτη 
Δαρδανοΰ, Ρέα Κασάπη, Αίκ. Ίωάννου, Μ. Γουργουρή καί Κλείω Νικολετοπούλου.

*
*  *

Δ Ω Ρ Ε Α  Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η Ν  Ο .Κ.Φ .Α . Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ

Ό  διαπρεπής νομικός καί συγγραφεύς έπιστημονικών έργων κ. X . Γιώτης 
έδωρήσατο εις τήν Βιβλιοθήκην τού «Αναρρωτηρίου» Ο .Κ.Φ .Α . Πειραιώς, ανα δυο 
αντίτυπα τών έργων του «Ά νακριτική» καί «Ό ρος τής αλήθειας (ναρκοαναλυσις)».

Τον δωρητήν καί εκλεκτόν συνεργάτην μας, τό περιοδικόν εύχαριστεΐ θερμώς 
-διά τήν εύγενή χειρονομίαν καί τά φίλαλλα αισθήματα, άτινα τρέφει έναντι τών α-



στυνομικών, καθώς καί τούς καλούς λόγους ούς άπηύθυνεν εις ήμας διά σχετικής 
έπιστολής του, την οποίαν διεβιβάσαμεν εις τον Ο .Κ.Φ .Α . Πειραιώς.

**  *
Α Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Σ Ε ΙΣ  Τ Η Ν  Α ΣΤΥΝΟ Μ ΙΑ Ν  ΠΟΛΕΩΝ

α) Σ τ ίβ ο ς
Κατά τούς τελεσθέντας Διασυλλογικούς αγώνας Στίβου έν τώ Παναθηναϊκά» 

Σταδίω τής 8ης καί 22-4-56 έλαβον μ,έρος οί άστυφύλακες άθληταί καί έσημείωσαν 
επιδόσεις καί νικάς ώς έξής :

Σίλλης Βασίλειος εις τά 100 μ. 1ος, 1 T 4 "  καί εις τά 400 μ. 1ος 4 9 '6 " , Κόρ- 
μαλης Λεωνίδας εις τά 100 μ. 1ος 1 Τ 7 "  καί εις τά 400 μ. 1ος 5 0 Ί " ,  Σύριος Ι ω 
άννης εις τά 5000 μ. 1ος, 15 '48 ", Πολίτης Κων/νος εις το άλμα εις ύψος 1ος, 1.84 μ., 
Γυφτάκης ’Ιωάννης είς το άλμα εις ύψος 2ος, 1.70 μ., Ντόκος Γεώργιος εις τό άλμα 
επί κοντώ 1ος, 3 .60  μ., Ντόντος Κων /νος εις τό άλμα εις μήκος 3ος, 6.50 μ. καί άλμα 
τριπλοϋν 2ος 13.90 μ., Διαμαντής ’Αθανάσιος είς τά 100 μ. 2ος, 12 ", Παπαγεωργίου 
’Ανδρέας είς τον άκοντισμόν 2ος, 53.80 μ., Τρουλινός ’Εμμανουήλ είς την σφυρο
βολίαν 1ος, 47.58 μ. καί είς την σφαιροβολίαν 2ος, 12.22 μ.

β) Ποδόσφαιρον
Την 5-4-56 καί ώραν 17ην ή άστυνομική ποδοσφαιρική όμάς συνηντήθη είς 

άγώνα φιλικόν μετά τής όμάδος τοϋ Ήλυσιακοΰ έν τώ γηπέδω του μέ αποτέλεσμα 
3—2 υπέρ τής ’Αστυνομικής όμάδος.

Τά τέρματα έσημείωσαν, οΐ Χοντάσης 2, Βουρλιωτάκης 1.
Τήν 10-4-56 καί ώραν 17ην ή όμάς τής ’Αστυνομίας συνηντήθη έν τώ γη

πέδω του Παναθηναϊκού μετά τής ομωνύμου A—Β όμάδος μέ άποτέλεσμα 7—2 ύπέρ 
τής ’Αστυνομίας.

γ) Πετόσφαιρα (Βόλλεϋ-Μπώλλ)
Τήν 20-4-56 καί ώραν 17ην ή άστυνομική όμάς Πετοσφαίρας έσημείωσεν 

εΰκολον νίκην έπί τής όμάδος τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων μέ 2—0. Ό  άγων 
ούτος έγένετο κατόπιν προσκλήσεο^ς είς τό έν Πειραιεΐ γήπεδον τής άνωτέρω Σχο
λής. Τον άγώνα παρηκολούθησαν ’Αξιωματικοί καί Δόκιμοι τής Σχολής.

δ) Καλαθόσφαιρα (Μπάσκετ-Μπώλλ)
Τήν 21-4-56 καί ώραν 17ηνέν τώ γηπέδω τοϋ Τρίτωνος ή όμάς τής ’Αστυ

νομίας Πόλεων συνηντήθη μετά τής όμάδος τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Ή  
φιλική αΰτη συνάντησις εληξε μέ νικήτριαν τήν Άστυν. ομάδα, μέ βαθμούς73—56.

e) Πυγμαχία
Τήν 22-4-56 καί ώραν 10.30 ελαβον χώραν φιλικοί πυγμαχικοί άγώνες είς 

τό ρίγκ τοϋ ’Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, κατ’ αύτούς άνεδείχθησαν νικηταί 
είς τά σημεία των κατηγοριών των οί άστυφύλακες Σταμπουλόπουλος Γ . καί Πα- 
λαιολόγου ’Αθανάσιος.

’Έλαβε μέρος ό άστυφύλαξ Κωνσταντόπουλος Σωτήριος καταχειροκροτηθείς 
ύπό των θεατών διά τήν έπιδειχθεΐσαν τεχνικήν του κατάρτισιν.

’Επίσης τήν 8-4-56  καί ώραν 12ην κατά τούς έν τώ Πανελληνίω Γυμναστικά» 
Συλλόγω τελεσθέντας Πανελληνίους Πυγμαχικούς αγώνας άνηκηρύχθη πρωταθλη
τής Ελλάδος κατηγορίας ήμιβαρέων ό άστυφύλαξ Σταμπουλόπουλος Γεώργιος, 
κατακτήσας καί τό ύπό τοϋ κ. Ά ρχηγοΰ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος άθλοθετηθέν 
κατά τούς άγώνας τούτους βαρύτιμον κύπελλον. 

στ) Σκοποβολή
Είς προκριματικούς άγώνας περιστρόφου τήν 14-4-56, ό Ύπαστυνόμος Α' 

κ. Κρύος Βασίλειος έσημείωσεν Διεθνή έπίδοσιν είς 10 βολάς καί έπέτυχεν 
9 5 / 100 βαθμούς.



Κάδε Τετάρτη καί ώραν 7,30 —  

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταδμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καδοδηγη

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν δαυ- 

μασμόν καί έπεβλήδη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν

καί μορφωτικόν περιεχόμενόν της.
/

Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε 

όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.


