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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ
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ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ά ντε ισαγγελεύς  Ά ρείου Π άγου
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ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Α στυνομ ικός Δ ιευθυντής Β'
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνόμος Α'
ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ . Γυμνασιάρχης
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ΕΤΟΣ Ε'. ΑΘΗΝΑΙ, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1?57 ΤΕΥΧΟΣ 10άΟΝ

ΙΣ Τ Ο ΡΙΚ Α  ΤΗ Σ ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1957)

Ύ π ό  χ. Ν . Α ΡΧ ΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤ Ο Υ  , Ά σ τυ ν . Δ/ντοϋ Α* 
(Συνέχεια άτιό τό  προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
— ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Υ Μ Η ΧΑΝΟΚΙΝ ΗΤΟΥ ΤΜ Η Μ ΑΤΟ Σ 

ΑΘΗΝΩΝ — Α Μ ΥΝ Α ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΙΣ — Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ Τ Ο Υ —

Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ:

171. —Ή  δράσις τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος κατά  τη δ ιάρ
κεια τοΰ κομμουνιστικού κ ινήματος (Δεκεμβρίου 1944).

172. —Νεκροί κα ι τραυματίες αστυνομ ικοί τον Μ ηχανοκινήτου
Τμήματος.

173. ·—Οί αστυνομ ικο ί πού διεκρίθησαν στις μάχες τοϋ Μηχανο
κ ινήτου Τμήματος.

** *
171. Ή  δράσις τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος κατά τή διάρκεια τοϋ 

κομμουνιστικοΰ κινήματος (Δεκεμβρίου 1944).
α ) Θ έ σ ι ς τ ο ΰ  Μ η χ α ν ο κ ι ν ή τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς  κ α ι  δ ύ ν α μ ι ς  
α ύ τ ο ΰ  κ α τ ά  τ ό  Δ ε κ έ μ β ρ η  τ ο ϋ  1 9 4 4 .

Κατά τήν διάρκεια της κατοχής, οί Γερμανοί είχαν επιτάξει τά δύο οΐκήμα- 
τά του, έπί τής όδοΰ Πατησίων 91 καί 93, μέ τό συνεχόμενο γκαράζ.Έτσι τούτο εΐχεν 
έγκατασταθή προσωρινώς στο οίκημα έπί τής όδοΰ Άχαρνών—Σουρμελή. "Οταν 
όμως οί Γερμανοί έφυγαν άπό τήν ’Αθήνα, άμέσως τό Μηχανοκίνητο Τμήμα έγκατε- 
στάθη στά άρχικά οικήματα τής όδοΰ Πατησίων 91 καί 93.

Διοικητής τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος, κατά τή διάρκεια τής κομμουνιστι
κής έπαναστάσεως τοΰ Δεκεμβρίου 1944, ήταν ό ’Αστυνόμος Β'. κ. ’Ιωακείμ Καρα- 
τζουβάλης μέ δύναμη 2 ’Αστυνόμων, 5 Ύπαστυνόμων, 4 Άνθυπαστυνόμων, 4 άρχι- 
φυλάκων καί ύπαρχιφυλάκων καί 35 άστυφυλάκων.'Η δύναμις αυτή, καίτοι ήταν μι
κρή, ήταν όμως άποφασισμένη νά πολεμήση μέχρις εσχάτων. Γνωρίζοντες δέ ότι 
οί κομμουνισταί θά έπετίθεντο μέ μανία καί λύσσα γιά τήν κατάληψη τοΰ Μηχα-
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νοκινήτου Τμήματος καί τή σφαγή των «Μπουραντάδων», έλαβαν δλα τά ένδεικνυ- 
όμενα μέτρα για την άμυνα και για την επίθεση κατά των κομμουνιστών.

Κατά τις δύο πρώτες μέρες τοΰ κινήματος, δη
λαδή τήν Κυριακή καί τήν Δευτέρα (3, 4 Δεκεμβρίου 
1944) οι κομμουνισταί δεν έπετέθησαν κατά του Μη
χανοκινήτου Τμήματος, αλλά ήρκοϋντο σέ άπειλές με 
τά χωνιά καί μέ κάθε μέσο, ώστε νά μπορέσουν νά 
ρίξουν τό ήθικδ τών αστυνομικών. Κατά τις επόμενες, 
δμως ήμέρες άρχισαν έντονες έπιθέσεις τών κομμου
νιστών, αλλά καί ήρωϊκή άντίστασις καί άντεπιθέσεις: 
τών άστυνομικών τοΰ Μηχανοκινήτου, δπως άναφέ- 
ρουμε αμέσως παρακάτω. ’Έτσι κατά χρονολογική 
σειρά τά γεγονότα έξελίχθησαν ώς ακολούθως : 
β ) Τ ρ ί τ η ,  5 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4 4 .  Π ρ ώ-  

τ η  έ π ί θ ε σ ι ς  κ α τ ά  τ ο ΰ  Μ η χ α ν ο 
κ ι ν ή τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς .

I ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΒΑΛΗΣ Οί άστυνομικοί τοΰ Μηχανοκινήτου, περιμένον-
τας τήν επίθεση τών κομμουνιστών, είχαν λάβει δλα 

τά άπαιτούμενα μέτρα φρουρήσεως τών οικημάτων καί άμύνης κατά πάσης έπιθέ- 
σεως, άπό οπουδήποτε καί άν έξεδηλώνετο. Είχαν κατασκευάσει οχυρά εις έπίκαιρα 
σημεία τών οικημάτων. ’Επίσης τμήμα αστυνομικών είχεν έγκατασταθή στή ταρά
τσα τής πολυκατοικίας τής όδοΰ Πατησίων 
εκείνου συγκροτήματος.

Οί κομμουνισταί, τήν Τρίτη (5 Δεκεμβρίου 1944), άφοΰ συνεκέντρωσαν με
γάλες δυνάμεις, έπετέθησαν αΐφνιδιαστικώς στις 23.30' μέ χειροβομβίδες, μέ αύτό- 
ματα δπλα, πολυβόλα καί μέ τυφέκια. Οί άστυνομικοί περιμένοντας τήν έπίθεση 
αυτή οχι μόνον δέν αίφνιδιάστηκαν, άλλά άπήντησαν τόσο έντονα στήν έπίθεση αυτή 
καί μέ τόση ευστοχία ώστε έθεσαν μεταξύ δύο πυρών τούς έλασΐτες. Ή  μάχη έληξε 
μετά μισή ώρα μέ πλήρη άπόκρουση τών κομμουνιστών, πού άφησαν 6 νεκρούς.

Πρέπει νά σημειωθή, δτι οί κομμουνισταί είχαν άποθρασυνθή, γιατί άπό το 
πρωί τής ιδίας ήμέρας έπετέθησαν καί κατέλαβαν τά οικήματα διαφόρων 'Υπηρεσιών 
τής Χωροφυλακής πού εύρίσκοντο στήν περιοχή καί πλησίον στά οικήματα τοΰ Μη
χανοκινήτου Τμήματος.

Οί 'Υπηρεσίες αυτές τής Χωροφυλακής ήσαν ή Άνωτέρα Δ/σις Χωρ/κής ’Α
θηνών, έπί τής όδοΰ "Υδρας, ή Δ/σις Χωρ/κής ’Αττικής έπί τής όδοΰ Κυψέλης—Κο- 
δριγκτώνος καί τό έπί τής όδοΰ Έλπίδος Παράρτημα τής Ειδικής ’Ασφαλείας.

’Επίσης τήν ίδια μέρα έπετέθησαν καί κατά τοΰ οικήματος τής Ειδικής ’Α
σφαλείας Χωρ/κής, πού εύρίσκετο στήν όδό Γ' Σ/βρίου καί Δεριγνύ. Οί άνδρες δμως. 
τής Ειδικής ’Ασφαλείας ήμύνθησαν μέχρι τις πρωινές ώρες τής 6-12-44, οπότε 
άπεχώρησαν μέ τή συνδρομή μηχανοκινήτων μέσων. "Οταν μάλιστα ή μάχη τής. 
Ειδικής ’Ασφαλείας εύρίσκετο σέ μεγάλη ένταση, οί άστυνομικοί τοΰ Μηχανοκινήτου 
Τμήματος τής ’Αστυνομίας έβοήθησαν τούς άμυνομένους άνδρες τής Ειδικής ’Ασφα
λείας, βάλλοντες συνεχώς κατά τών κομμουνιστών έκ τών νώτων. Δύο πολυβόλα τών 
έλασιτών πού ήσαν έγκατεστημένα τό μέν ένα στήν ταράτσα τοΰ οικήματος τής όδοΰ 
Πατησίων 97, δπου ό «Οίκος τοΰ φοιτητοΰ», τό δέ άλλο στήν ταράτσα τής όδοΰ Χά- 
μιλτων 8, έπεσημάνθησαν άπό τό Μηχανοκίνητο Τμήμα τής ’Αστυνομίας καί έβλή- 
θησαν καταγιστικώς μέ άποτέλεσμα νά σιγήσουν. "Αλλη ομάδα τοΰ Μηχανοκινήτου 
έβαλε κατά τών κομμουνιστών πού ήσαν συγκεντρωμένοι στήν πλατεία Κυριακοΰ 
καί έπετίθεντο μέ σφοδρά πυρά κατά τής Ειδικής ’Ασφαλείας. Τό πρωί έξηκριβώθη 
δτι οί κομμουνισταί είχαν 15 νεκρούς καί τραυματίας κατά τή νυκτερινή αύτή μάχη. 
Ό  έπικεφαλής τής δυνάμεως τής Ειδικής ’Ασφαλείας, Μοίραρχος τότε κ. Μπεθάνης

89, η οποία εδεσποζε τοΰ οικοδομικού·
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πήγε το πρωί της 6-12-44 στο Μηχανοκίνητο Τμήμα καί ευχαρίστησε τούς άστυ- 
νομικούς, γιά τή βοήθεια πού έδωσαν στήν 'Υπηρεσία του.

Καθ’ δλη τή διάρκεια της ήμέρας τής Τρίτης 5-12-44 καί κατά την νύκτα, 
κανείς άστυνομικός δεν άνεπαύθη, άλλά όλοι έμειναν στις θέσεις των, αδιαφορώντας 
γιά διατροφή καί μέ τήν άπόφαση νά νικήσουν τούς κομμουνιστάς. 
γ) τ  ε τ ά ρ τ η ,  6 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4  4. Δ ε υ τ έ ρ α  έ π ί θ ε σ τ ς  κ α 
τ ά  τ ο υ  Μ η χ α ν ο κ ι ν ή τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς .

Οί κομμουνισταί δταν άπεχώρησαν οί άνδρες τής Ειδικής ’Ασφαλείας, κατέλα- 
βον τά οικήματα τής 'Υπηρεσίας αύτής, καθώς καί το οίκημα τοΰ «Οίκου φοιτητοΰ» 
τής όδοΰ Πατησίων 97. ’Εκεί ώχυρώθησαν καί μετέφεραν βαρειά πολυβόλα, γιά νά 
μπορέσουν νά εκπορθήσουν το Μηχανοκίνητο Τμήμα τής ’Αστυνομίας, πού ήταν 
πλέον περικυκλωμένο άπο παντού.

’Έτσι, άφοΰ ένισχύθησαν, έπετέθησαν άπο τά οικήματα αυτά τις άπογευματινές 
ώρες κατά τού Μηχανοκινήτου μέ καταιγιστικά πυρά.

’Αλλά οί άστυνομικοί άπήντων μέ έντονώτατα πυρά. 'Η μάχη συνεχίστηκε 2 
ώρες, οπότε οί κομμουνισταί έσταμάτησαν τήν έπίθεση. 'Η έπαγρύπνησι τοΰ Μη
χανοκινήτου έγίνετο συνεχώς, χωρίς νά κοιμάται κανείς, γιατί οί κομμουνισταί είχαν 
εντολή μέ κάθε θυσία νά καταλάβουν το Τμήμα καινά σφάξουν τούς Μπουραντάδες. 
'Η νύχτα πέρασε έτσι μέ άγρυπνη φρούρηση.
δ) Π έ μ π τ η ,  7 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4  4. Τ ρ ί τ η  έ π ί θ ε σ η  κ α τ ά  τ ο ΰ  
Μ η χ α ν ο κ ι ν ή τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς .

Οί άποτυχίες τών κομμουνιστών, κατά τις δύο προηγούμενες επιθέσεις έναν- 
τίον τοΰ Μηχανοκινήτου Τμήματος, τούς άνάγκασε νά προπαρασκευάσουν καί τρίτη 
κατά σειρά έπίθεση, σφοδρότερη άπο τις άλλες. Συγκέντρωσαν λοιπόν νέα πυρομα- 
χικά καί πολυβόλα στά οικήματα τής Ειδικής ’Ασφαλείας καί στο οίκημα τοΰ «Οί
κου τοΰ φοιτητοΰ», πού είχαν καταλάβει καί τις μεσημβρινές ώρες έξαπέλυσαν σφο- 
δροτάτη έπίθεση μέ δλμους, χειροβομβίδες καί πολυβόλα. 'Η άπάντησις τών άστυνο- 
μικών ύπήρξεν έξ ίσου έντονος καί εύστοχος, γιατί ύστερα άπο μάχη πού βάσταξε 
τρεις ώρες οί κομμουνισταί άναγκάστηκαν νά σταματήσουν τήν έπίθεση, άφοΰ είχαν 
καί 4 νεκρούς στο οίκημα τής Ειδικής ’Ασφαλείας.

'Όπως είναι φυσικό, οί άστυνομικοί έμειναν σταθεροί στις έπάλξεις των χωρίς 
νά κοιμούνται καθόλου καί μέ έλάχιστα τρόφιμα πού είχαν στή διάθεσή τους, 
e) Π α ρ α σ κ ε υ ή ,  8 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4  4 .  Ν έ ε ς  σ υ ν ε χ ε ί ς έ π ι  θ έ 
σ ε ι ς  κ α τ ά  τ ο ΰ  Μ η χ α ν ο κ ι ν ή τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς .

'Η έπιτυχημένη καί πεισματώδης άντίστασις τών άστυνομικών τοΰ Μηχανι- 
κινήτου Τμήματος, έκανε τούς κομμουνιστάς ν’ άντιληφθοΰν δτι οί έλάχιστοι «Μπου
ραντάδες» δέν έπρόκειτο εύκολα νά κατανικηθοΰν. Γιαυτό άρχισαν πλέον νά κάνουν 
συνεχείς έπιθέσεις άπο διάφορα σημεία, έλπίζοντας έτσι δτι θά μπορέσουν νά βροΰν 
τά άσθενή σημεία, ώστε νά πετύχουν τήν κατάληψη τοΰ Τμήματος. Κατώρθωσαν 
λοιπόν κατά τήν νύκτα τής 7 προς 8-12-44 νά έγκατασταθοΰν στήν ταράτσα τής 
πολυκατοικίας πού βρισκόταν στήν όδό Γ' Σ/βρίου καί Χέϋδεν. Οί αστυνομικοί 
δμως τούς άντελήφθησαν τό πρωί καί άμέσως τούς έπετέθησαν αίφνιδιαστικώς. 
’Εκείνοι δέν μπόρεσαν νά προβάλουν άντίσταση καί άπεσύρθησαν μέ άπώλειες.

’'Αλλοι κομμουνισταί κατώρθωσαν καί έγκατεστάθησαν στήν ταράτσα πολυ
κατοικίας έπί τής όδοΰ Γ' Σ/βρίου, μεταξύ τών οδών Χέϋδεν—Δεριγνύ καί σέ μιά 
άλλη ταράτσα τής πολυκατοικίας έπί τής όδοΰ Χέϋδεν 12. ’Αμέσως άρχισαν έπίθεση 
κατά τοΰ Μηχανοκινήτου Τμήματος, άλλά καί αυτοί ύστερα άπο τήν άμεσο καί ραγ
δαία άντεπίθεση τών άστυνομικών καί μετά δίωρο μάχη άπεσύρθησαν μέ άγνω
στες άπώλειες.

Τήν ίδια ήμέρα άλλη ομάδα κομμουνιστών έπετέθη κατά τοΰ Τμήματος άπο
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την όδό Άλκιβιάδου μέ χειροβομβίδες, άλλά καί ή ομάδα αυτή άπεκρούσθη καί άφησε 
επί τόπου ένα νεκρό.

’Έτσι έληξαν καί οί μάχες τής ημέρας αυτής, τετάρτης κατά σειράν, μέ πλήρη 
αποτυχία των κομμουνιστών. Οί άστυνομικοί όμως είχαν καταβληθή πολύ άπο τήν 
άϋπνία καί τήν κακή διατροφή. Έ ν τούτοις το ηθικό τους ήτο άκμαιότατο. 
στ) Σ ά β β α τ ο ,  9 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4 4 .  Ν έ α  έ π ί θ ε σ ι ς  τ ω ν  
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν  π ο ύ  ά π ο τ υ γ χ ά ν ε ι .

Κατά τήν νύκτα οί κομμουνισταί έγκατεστάθησαν στήν ταράτσα τής επί τής 
όδοΰ Πατησίων—Γκύλφορδ οικίας καί κατά τά έξημερώματα άρχισαν άπο εκεί αιφνι
διαστική επίθεση. Άλλά καί πάλι τά άμεσα καταιγιστικά καί εύστοχα πυρά τών 
αστυνομικών τούς άνάγκασαν νά έγκαταλείψουν τις θέσεις των, άφήνοντας έπί τόπου 
δύο νεκρούς. "Ολη τήν άλλη μέρα δεν έπεχειρήθη νέα έπίθεσις. Οί άστυνομικοί όμως 
δεν έ'παψαν ούτε λεπτό τής ώρας τήν έπαγρύπνηση.
ζ) Κ υ ρ ι α κ ή ,  10 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4 4 . Ν έ ε ς  ά τ υ χ ε ς  ε π ι θ έ σ ε ι ς  
τ ώ ν  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν .

Τήν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 1944 οί κομμουνισταί συνέχισαν τις έπιθέσεις 
των κατά τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος άπο διάφορα σημεία. "Ετσι άπο τό οίκημα 
τοϋ «Οίκου φοιτητού» (Πατησίων 97) τό Τμήμα έβάλλετο κατά διαστήματα συνε
χώς όλη τήν ήμέρα. ’Επίσης έ'βαλλαν οί κομμουνισταί καί άπο ενα σπίτι στο όποιον 
είχαν έγκατασταθή καί εύρίσκετο κοντά στήν ’Εκκλησία τοϋ Αγίου Παντελεήμονος. 
Ά λλη ομάδα πυροβολούσε άπο τήν πλατεία Κυριάκου καί ενα άλλο συγκρότημα 
πυροβολούσε άπο ενα σπίτι πού βρίσκονταν στήν διασταύρωση τών οδών Πατησίων- 
Κοδριγκτώνος. "Ολες όμως οί έπιθέσεις αύτές, οί όποιες είχαν προφανή σκοπό να 
καταπονήσουν τούς άστυνομικούς, άπεκρούσθησαν μέ ευχέρεια. Πάντως ήταν φα
νερό ότι οί κομμουνισταί παρεσκεύαζαν μεγάλη έπίθεση κατά τοϋ Μηχανοκινήτου 
Τμήματος, πού μόνον τοϋτο καί ή Γενική ’Ασφάλεια Αθηνών δέν είχαν καταληφθή 
άπο αύτούς στήν περιοχή τών ’Αθηνών, τήν οποία ήλεγχαν σχεδόν έξ ολοκλήρου, 
η) Δ ε υ τ έ ρ α ,  11 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4 4 .  Σ φ ο δ ρ ά  ί έ π ι θ έ σ ε ι ς  
τ ώ ν  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν .  Έ ξ ό ρ μ η σ ι ς  τ ώ ν  ά ν δ ρ ώ ν  τ ο ϋ  Μ η 
χ α ν ο κ ι ν ή τ ο υ  κ α ί  σ ύ λ λ η ψ ι ς  4 6  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν .  ’Α π ό 
π ε ι ρ α  ά ν α τ ι ν ά ξ ε ω ς  τ ο ϋ  Μ η χ α ν ο κ ι ν ή τ ο υ .

Οί κομμουνισταί έφρύαξαν κυριολεκτικά, γιατί δέν μπόρεσαν ύστερα άπο 
τόσες έπιθέσεις νά καταλάβουν τό Μηχανοκίνητο Τμήμα, πού τό είχαν περικυκλώσει 
από παντού, καί ή λύσσα τους ξέσπασε στούς άτυχους ’Αξιωματικούς καί χωροφύ
λακες τής Άνωτέρας Δ/σεως Στερεάς Ελλάδος, πού πέσανε στά χέρια τους καί πού 
τούς έκτελέσανε κατά τρόπο άγριο. Γιαυτό, όλη τή νύχτα τής 10 προς 11/12/1944 
έκαναν προπαρασκευές γιά νέες έπιθέσεις.’Έτσι τά ξημερώματα τής Δευτέρας (11-12- 
44) άρχισαν σφοδρά έπίθεση άπο 6λα τά γύρω οικήματα, πού βάσταξε 2.30' ώρες. 
'Η  έπίθεσι αύτή, πού ήταν ή σφοδρότερη άπο όλες, άπεκρούσθη. Τότε, μιά όμάς θα
νάτου τών κομμουνιστών έφωδιασμένη μέ δέσμες δυναμίτιδος, ώρμησε προς τά παρά
θυρα τοϋ ισογείου διαμερίσματος, μέ σκοπό νά ρίξη μέσα τις δυναμίτιδες καί νά άνα- 
τινάξη τό Τμήμα. Άλλά καί ή άπόπειρα αύτή άπέτυχε, γιατί οί άστυνομικοί τούς 
άνάγκασαν νά πετάξουν στο δρόμο τις δυναμίτιδες, πού έ'σκασαν μέ τρομερό κρότο 
χωρίς νά κάμουν σοβαρή ζημιά.

Τις μεσημβρινές όμως ώρες παρουσιάσθη ένα Αγγλικό άρμα μάχης, πού έκανε 
περιπολία στήν περιοχή έκείνη, γιά νά προστατεύση τήν άποχώρηση τών ’Αγγλικών 
στρατευμάτων άπο τήν Σχολή τών Εύελπίδων. Ή  δύναμις τότε τοϋ Μηχανοκινήτου 
Τμήματος κάνει μιά ήρωϊκή έξόρμηση, περικυκλώνει τον «Οίκο τοϋ φοιτητοϋ» (Πα
τησίων 97), όπου ήσαν κομμουνισταί καί συλλαμβάνει αιφνιδιαστικά 46 άπο αύτούς, 
τούς οποίους άφοπλίζει καί τούς οδηγεί συντεταγμένους ώς αιχμαλώτους στήν Γε
νική ’Ασφάλεια, έπί τής όδοΰ Πατησίων καί Στουρνάρα. Άπο έκεΐ τούς παρέλαβαν
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οί ’Άγγλοι. Μέσα στον «Οίκο τοΰ φοιτητοΰ» βρέθηκαν άρκετά τρόφιμα, γιατί τό οί
κημα ,αύτό άποτελοΰσε τρόπον τινά κέντρο εφοδιασμού καί μικρή ποσότητα πυρομα- 
χικών, τα όποια πήραν οί άστυνομικοί στο Μηχανοκίνητο Τμήμα. Οί κομμουνισταί 
υστέρα άπό τό χτύπημα αυτό έπαθαν κάποια σύγχυση καί έτσι οί άστυνομικοί έκα
ναν καί έρευνα σέ διάφορα καταστήματα, τής στοάς Ματάλα, όπου κατά πληροφορίες 
έθνικοφρόνων πολιτών υπήρχε άποθηκευμένο πολεμικό υλικό των κομμουνιστών. 
Οί κομμουνισταί όταν άνασυνετάχθησαν έπετέθησαν κατά τών άστυνομικών καί έτσι 
έγινε μάχη’ στούς δρόμους μέ άποτέλεσμα νά σκοτωθούν 4 στασιασταί.

Τή νύχτα οί κομμουνισταί έπεχείρησαν νά τοποθετήσουν έκρηκτικές ύλες 
στήν πίσω πλευρά τού σταθμού αυτοκινήτων (γκαράζ), άλλα οί άστυνομικοί είχαν 
τοποθετήσει στήν πολυκατοικία τής οδού Πατησίων 89 ισχυρό προβολέα καί έτσι 
άντελήφθησαν τήν επιχείρηση αύτή. ’Αμέσως μέ χειροβομβίδες καί πυροβολισμούς 
άνάγκασαν τούς κομμουνιστάς νά παραιτηθούν τού σκοπού των. 
θ) Τ ρ ί τ η ,  12  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4  4. 4 ω ρ η έ π ί θ ε σ ι ς  τ ώ ν  κ ο μ 
μ ο υ ν ι σ τ ώ ν .  Κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς  σ τ ά  κ τ ί ρ ι α  τ ο ΰ  Μ η χ α ν ο κ ι 
ν ή τ ο υ .

Οί κομμουνισταί άφοΰ καί πάλι ανασυγκροτήθηκαν κατά τήν νύχτα καί ύστε
ρα καί άπό τήν έπιτυχία τών άστυνομικών πού συνέλαβαν δλη τή φρουρά τοΰ «Οΐ- 
κου φοιτητοΰ», άρχισαν τα ξημερώματα μιά άνευ προηγουμένου γενική έπίθεση άπό 
όλες τις γύρω πολυκατοικίες, στις όποιες είχαν έγκατασταθή. 'Η έπίθεσι αύτή 
κράτησε δύο ώρες καί άπεκρούσθη μέ άπώλειες τών κομμουνιστών δύο νεκρούς, 
στήν ταράτσα τής πολυκατοικίας οδών Πατησίων—Γκίλφορδ. Άλλα τις μεσημβρι
νές ώρες άρχίζει νέα σφοδρότερη έπίθεσις. Χρησιμοποιούνται δλμοι, βαρεία πολυ
βόλα, δέσμες δυναμίτιδος καί καπνογόνες βόμβες, πού έκάλυψαν στον καπνό τα 
οικήματα τοΰ Μηχανοκινήτου Τμήματος. 'Η έπίθεσις αύτή έκράτησε 4 ώρες καί οί 
άστυνομικοί πνιγμένοι άπό τούς καπνούς δέν άφήνουν τις θέσεις των, άλλα κατορ
θώνουν νά άποκρούσουν τούς κομμουνιστάς. Τά κτίρια δμως λόγω τών έκρήξεων τής 
δυναμίτιδος ύπέστησαν σοβαρές καταστροφές καί ρήγματα, έτσι πού κατά τό βράδυ 
πού έγινε σχετική έπιθεώρησι διεπιστώθη, δτι ήσαν πλέον σέ κατάσταση πού δέν 
παρείχαν έγγύηση άμύνης καί άσφαλείας.
ι)  Τ ε τ ά ρ τ η ,  1 3  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4  4. Π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή  τ ώ ν  
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν  γ ι ά  τ ή ν  ά ν α τ ί ν α ξ η  τ ο ΰ  Μ η χ α ν ο κ ι ν ή τ ο υ .  
Ά π ο χ ώ ρ η σ ι ς  τ ώ ν  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν .

Οί κομμουνισταί κατά τή διάρκεια τής νύχτας έξεκένωσαν μέ τή βία τά σπίτια 
πού ήσαν παραπλεύρως στο οίκημα τοΰ Μηχανοκινήτου (Πατησίων 93) καί έτρυ- 
ποΰσαν τούς τοίχους’, γιά νά τοποθετήσουν έκρηκτικές ύλες καί έπιτύχουν έτσι την 
άνατίναξη τοΰ Τμήματος. ’Επίσης κατέλαβον καί τό κτίριο τής Άνωτάτης ’Εμπο
ρικής Σχολής, πού ήταν άπέναντι άκριβώς άπό τό Τμήμα καί έτοποθέτησαν πυρο
βόλα καί δλμους.

'Ο Διοικητής τότε καί οί ’Αξιωματικοί τοΰ Μηχανοκινήτου συνεσκέφθησαν 
καί άπεφάσισαν, δτι περαιτέρω παραμονή στά έτοιμόροπα οικήματα θά εΐχεν ως 
αποτέλεσμα νά σκοτωθούν δλοι, ένώ έπρεπε μέ κάθε τρόπο νά διασωθούν γιά νά χρη
σιμοποιηθούν επωφελώς κατά τών κομμουνιστών. 'Η άπόφασις αύτή άνεφέρθη 
στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση καί έζητήθη ή άποστολή μεταφορικών μέσων γιά την 
παραλαβή τών υλικών τού Τμήματος. Στις 11 π.μ. έφθασε έκεΐ ένα ’Αγγλικό άρμα 
μάχης, τό όποιον κατόπιν υποδείξεων τών άστυνομικών έβαλλε κατά τής πολυκατοι
κίας πού εύρίσκετο στή διασταύρωση τών οδών Γ' Σ/βρίου—Δεριγνύ καί έπέφερε 
σοβαρές ζημίες στο οίκημα καί στούς στασιαστάς, οί όποιοι έτσι έπαψαν νά χτυπούν 
άπό έκεΐ τό Μηχανοκίνητο. Τό άπόγευμα έφθασε άλλο ’Αγγλικό άρμα μάχης με 
έντολή νά προστατεύση καί διευκολύνη τήν άποχώρηση τών άστυνομικών.

'Ο Ά γγλος ’Αξιωματικός έδωσε μισής ώρας προθεσμία νά έκκενωθούν τα οι-
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κήματα, τά όποια σημειωτέου εξακολουθούσαν νά βάλλωνται άπό διάφορα σημεία. 
’Αμέσως σέ τρία αύτοκίνητα τοϋ Μηχανοκινήτου έφορτώθησαν τά πυρομαχικά καί 
τό πολεμικό υλικό. Τά αύτοκίνητα αύτά άπεχώρησαν προς την ’Αστυνομική Διεύ
θυνση. Συγχρόνως οί άστυνομικοί, καί οί οικογένειες των άστυνομικών πού είχαν 
καταφύγει σ’ αύτό, στις 16 ή ώρα, βγήκαν άκροβολισμένοι καί άκολούθησαν τήν όδό 
Πατησίων μέ κατεύθυνση προς τήν 'Ομόνοια. Κατά τήν πορεία αύτή οί άστυνομικοί 
πολεμούσαν μέ τούς κομμουνιστάς, πού κρυμμένοι στις παρόδους έβαλλαν εναντίων 
των. ’Έτσι μαχόμενοι εφθασαν στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση μέ τό πολεμικό υλικό 
τού Τμήματος.

172. Νεκροί καί τραυματίες αστυνομικοί τοϋ Μηχανοκινήτου Τμή
ματος .

Κατά τήν διάρκεια τής κατοχής, όπό'ταν οί άστυνομικοί τού Μηχανοκινήτου 
Τμήματος πολεμούσαν κατά των εγκληματιών κομμουνιστών γιά νά σώζουν έθνι- 
κόφρονες πολίτες, πού άπήγοντο προς δολοφονίαν, καί κατά τις μάχες τού Δεκεμβρια
νού κινήματος, έτραυματίσθησαν έν συνόλω 38. Είδικώς κατά τις μάχες τού Δεκεμ
βρίου 1944 έτραυματίσθησαν οί έξής.

1) 'Ο τότε Άρχιφύλαξ Νικ. Τσόπελας, δεχθείς βλήμα στή δεξιά_κνήμη κατά

t  Κ1ΝΤΗΣ Λ. f  ΧΡ1ΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Γ.t  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

f  ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Β. !■ "  f  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Γ. f  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Β.

τήν εξόρμηση γιά τήν κατάληψη τού «Οίκου τού φοιτητοΰ», όπου συνελήφθησαν 
οί 46 κομμουνισταί.
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2) Ό  άστυφύλαξ Ν125 Ίωαννίδης Βασίλειος, δεχθείς βλήμα στο μηρδ κατά 
-την μεταγωγή στή Γενική ’Ασφάλεια των συλληφθέντων κομμουνιστών.

3) Ό  άστυφύλαξ Ν104 Άρναούτης ’Ιωάννης, τραυματισθείς διά βλήματος

t  ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ Σ. f  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. t  ΨΑΡΡΟΥΛΗΣ Γ.

t  ΜΑΡΝΕΡΗΣ A. t  Γ ΑΛΙΩΤΟΣ Σ. f  ΚΟΚΟΤΟΣ I.

f  ΜΠΟΚΟΛΑΣ Ν .·^Ξ 3t  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Φ. t  ΣΑΡΔΗΣ Δ.
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στο μέτωπο, ό όποιος μάλιστα μετά τήν επίδεση τοϋ τραύματος συνέχισε να μά
χεται μέ τούς συναδέλφους του.

4) 'Ο Άνθυπαστυνόμος Τεμπέλης Δημήτριος, τραυματισθείς σοβαρά στήν 
κνήμη κατά τήν έγκατάλειψη τοϋ Τμήματος, μετεφέρθη άπό τον τότε Άρχιφύλακα

Χαρ. Παπαγιαννόπουλον, τον ιδιώτην Γεώργιον 
Άπέργην καί τήν δίδα Σκαλίδου Πολυξένην 
στο Ξενοδοχεΐον «Άκροπόλ», έπί τής όδοΰ Πα
τησίων, όπου ήσαν εγκατεστημένοι ’Αμερικανοί 
τής Όργανώσεως «Ουνρα».

5) 'Ο 'Υπαστυνόμος Β' Σουλελές Δημή- 
τριος, δεχθείς βλήμα στο δεξιό πόδι. Λόγω τής 
σοβαρότητος τοϋ τραύματος μετεφέρθη στο 
Ξενοδοχεΐον « ’Ακροπόλ», άπό όπου τήν έπο- 
μένη μαζί μέ τον Άνθυπαστυνόμο Τεμπέλη 
μετεφέρθησαν στο Νοσοκομεΐον «Ευαγγελι
σμός».

6) Ό  άστυφύλαξ Ν310 Τριανταφύλλης 
Βασίλειος, έτραυματίσθη σοβαρώς στο θώρα
κα κατά τήν αποχώρηση άπό τό Τμήμα. Μετε
φέρθη στον «Ευαγγελισμό» καί πέθανε τήν ε
πομένη ημέρα.

’Εκτός άπό τούς τραυματίας έχουμε καί. 
τούς νεκρούς.

"Οταν κάποτε εύρεθή ό καλλιτέχνης, πού θά στήση στον περίβολο τοϋ Μηχα
νοκινήτου Τμήματος τό μνημείο των άνδρών του, οί όποιοι έπεσαν στή μάχη γιά τήν

t  ΜΑΤΖΑΜΟΡΤΑΣ Δ.

t  ΔΑΜΙΓΟΣ Π. t  ΓΚΥΡΑΣ Κ. f  ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.

’Ελευθερία τοϋ άτόμου καί τοϋ λαοΰ, θά χαράξη πάνω στο λευκό μάρμαρο τ ’ άκό- 
λουθα ονόματα:

ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ετών 35 ’Αστυνόμος 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ ΑΛΙΩΤΟΣ ετών 34 'Υπαστυνόμος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΥΡΑΣ έτών 23 άρχιφύλαξ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ έτών 22 άρχιφύλαξ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΡΔΗΣ έτών 22 άρχιφύλαξ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ έτών 23 ύπαρχιφύλαξ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΤΟΣ έτών 24 ύπαρχιφύλαξ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ Π ΟΚΟΛΑΣ έτών 26 ύπαρχιφύλαξ
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ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ έτών 25 ύπαρχιφύλαξ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΡΟΥΛΗΣ έτών 28 ύπαρχιφύλαξ 
ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ έτών 25 άστυφύλαξ 
ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ έτών 21 άστυφύλαξ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΤΛΟΣ έτών 24 άστυφύλαξ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ έτών 22 άστυφύλαξ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΝΤΗΣ έτών 21 άστυφύλαξ 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΟΥΛΟΣ έτών 21 άστυφύλαξ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ έτών 22 άστυφύλαξ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΤΖΑΜΟΡΤΑΣ έτών 21 άστυφύλαξ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ έτών 21 άστυφύλαξ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΓΔΗΣ έτών 22 άστυφύλαξ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ έτών 21 άστυφύλαξ
'Η ευγνωμοσύνη της κοινωνίας θά είναι αίωνία γιαύτούς. Χρονογραφικώς άνα- 

φέρω, δτι οί άνωτέρω 21 φονευθέντες του Μηχανοκινήτου Τμήματος είναι έπί συνο- . 
λικής δυνάμεως κυμαινομένης άπό 80—120 άνδρες.

"Αν μάλιστα υπολογίσουμε καί 38 τραυματίας καί άναπήρους βλέπουμε δτι 
το Μηχανοκίνητο Τμήμα υπήρξε παντού πρωτοπόρο γιά τον άγώνα υπέρ τής κοινω
νικής έλευθερίας, θυσιάζοντας πλέον άπό τό ήμισυ τών συνόλου τών άνδρών του.

173. Οί αστυνομικοί πού διεκρίθησαν στις μάχες τοϋ Μηχανοκινή
του Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια τών έπιχειρήσεων άπό 5—13 Δεκεμβρίου 1944, δλοι οί 
άστυνομικοί τοΰ Μηχανοκινήτου Τμήματος έπολέμησαν ήρωϊκώτατα καί μέ αυτο
θυσία, γιατί έμάχοντο νύχτα μέρα χωρίς νά κοιμηθούν καθόλου καί σχεδόν νηστικοί. 
’Ιδιαιτέρως δμως διεκρίθησαν οί εξής: 1) 'Ο Διοικητής ’Αστυνόμος Β' ’Ιωακείμ 
Καρατζουβάλης, 2) 'Ο ’Αστυνόμος Β' Βασίλειος Παπανικολάου, 3) Ό  'Υπαστυνό- 
μος Α' Χρήστος Άδαμόπουλος, 4) Ό  Ύπαστυνόμος A' Ν. Μπιτούνης, 5) *0 ‘Υπα- 
στυνόμος Α' Κυριάκος Σπυριούνης, 6) Ό  'Υπαστυνόμος Β' Δημ. Σουλελές, 7) Ό  
Άνθ/μος Δημ. Τεμπέλης, 8) Ό  ’Ανθ/μος ’Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, 9) 'Ο Άνθ/ 
μος Γεώργιος Παναγόπουλος, 10) 'Ο άρχιφύλαξ Ν10 Χαρ. Παπαγιαννόπουλος, 11) 
Ό  άρχιφύλαξ Ν18 Γεώργιος Δημητρέλος, 12) 'Ο ύπαρχιφύλαξ Ν25 Σταύρος Ά ν- 
θόπουλος, 13) 'Ο ύπαρχιφύλαξ Ν37 Κων/νος Σκιντέρης, 14) 'Ο άστυφ. Ν112 Δη- 
μήτριος Πίτσιος, 15) 'Ο άστυφύλαξ Ν168 Δημ. Δημητρέλος, 16) Ό  άστυφύλαξ, 
Ν113 Γεώργιος Άσπρούδης, 17) 'Ο άστυφύλαξ Ν149 Διονύσιος Δώριζας, 18) Ό  
άστυφύλαξ Ν316 Βησσαρίων Τσουρβάκας, 19) 'Ο άστυφ. Ν175 ’Ιωάννης Άλεβι- 
ζόπουλος, 20) 'Ο ύπαρχ. Ν34 Παν. Κομπότης, 21) 'Ο άστυφ. Ν121 Βασίλειος Ίω - 
αννίδης, 22) 'Ο άστυφ. Ν244 Ευάγγελος Οικονόμου, 23) 'Ο ιδιώτης Εύάγγελος 
Ντόντος, άνεψιός τοϋ 'Υπαστυνόμου Χρήστου Άδαμοπούλου, δστις είχε καταφύγει 
εις τό Τμήμα άπό τής ένάρξεως τών ταραχών, 24) 'Ο ιδιώτης, μάγειρος τοϋ Τμή
ματος, Θωμάς Σκόρδας, 25) 'Ο βοηθός μαγείρου τοΰ Τμήματος, ιδιώτης Γεώργιος 
Άπέργης, 26) ό σερβιτόρος τοΰ Τμήματος, ιδιώτης Θεοφάνης Μπρούμης καί 27) 
ή διοικητικός ύπάλληλος Πολυξένη Σκαλίδου, ή οποία κατέφυγε είς τό Τμήμα άπό 
6/12/1944.

(Στο έπόμενο ή δρασις ετέρων ’Αστυνομικών ‘Υπηρεσιών).
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Ο ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ
’Από τό Περιοδικόν

--------------------------------- «Τά γεγονότα καί τά κείμενα»----------------------------------
Τεύχος 19ον, Α ύγουστος 1957

'Όταν ό Κροΰστσεφ κατώρθωσε προσφάτους νά καθαιρέση τούς άντιπάλους 
του, άνέφερεν ώς έν έκ των δικαιολογητικών διά τήν έγκαθίδρυσιν τής νέας δικτα
τορίας δτι ή άντιπολίτευσις άντέδρα εις τήν βελτίωσιν των Ρωσογιουγκοσλαυϊκών 
■σχέσεων καί γενικώτερον εις τήν άσκησιν μιας πλέον φιλελευθέρας πολιτικής έναντι 
των Δορυφόρων. Έ τσ ι ό Κροΰστσεφ ένεφανίζετο σύμφωνος προς το ζωηρόν αίτημα 
των κρατών τής ’Ανατολικής Ευρώπης δι’ άνεξαρτοποίησιν. Κατά τό διαρρεϋσαν 
δμως έκτοτε βραχύ χρονικόν διάστημα, ό νέος δικτάτωρ έφρόντισεν νά πράξη δ,τι 
•έπρεπε διά νά διαψεύση τάς έλπίδας, τάς οποίας ή έλευσίς του είς τήν άρχήν έδημι- 
ούργησεν μεταξύ των Δορυφόρων.

Μόλις έστερέωσεν τήν θέσιν του είς τήν Μόσχαν ό Κροΰστσεφ έστράφη πράγ
ματι προς τήν ’Ανατολικήν Ευρώπην. 'Ως βήμα του διά νά άπευθυνθή προς αυτήν, 
δμως, εκλέγει τήν Πράγαν, έδραν ένός έκ των Σταλινικοτέρων καί πλέον Ρωσοδού- 
λων καθεστώτων. ’Εκεί εκφράζει τήν άπόλυτον ίκανοποίησίν του διά τό καθεστώς 
αυτό, ένώ άντιθέτως έπιτίθεται δριμύτατα κατά τοΰ καταπλήκτου Βελιγραδιού, 
καθ’ ήν στιγμήν μάλιστα οί Γιουγκοσλαΰοι έπανηγύριζον διά τήν άπομάκρυνσιν τοΰ 
Μολότωφ άπό τήν έξουσίαν. Δεν θέλομεν, λέγει, νά σας ύποβάλλωμεν είς καμμίαν κρι
τικήν δοκιμασίαν. Ά λλ ’ έάν εσείς προσπαθήσετε νά κάνετε κριτικήν εναντίον μας, 
τότε γνωρίζομεν πώς νά σάς τήν άνταποδώσωμεν... ’Εμείς θέλομεν άπόλυτον ένό- 
τητα καί οί Κομμουνισταί δλου τοΰ κόσμου έντάσσονται μαζί μας. 'Η Γιουγκοσλαυια, 
άντιθέτως, μένει άπομονωμένη. Ποιοι όμιλοΰν υπέρ αύτής; Ό  Ντάλλες, ό Ά ϊζεν- 
χάουερ καί ό Μολλέ. Καλή παρέα! ! !

Κατά τών Πολωνών ό Κροΰστσεφ δεν επιτίθεται κατά μέτωπον, άλλά τά υπο- 
νοούμενά του έναντίον των είναι έπίσης σαφή. Σοσιαλισμός πού λαμβάνει βοήθειαν 
από τον Ντάλλες μυρίζει άσχημα, φωνάζει ό Κροΰστσεφ καί επιμένει δτι μονα
δικός δρόμος προς τον σοσιαλισμόν είναι ό σοβιετικός. 'Η διάψευσις τών ελπίδων τών 
λαϊκών δημοκρατιών ένισχύεται καί άπό έν κοινόν Τσεχορωσικόν άνακοινωθέν, 
δπου ύπογραμμίζεται ή άνάγκη τής διατηρήσεως τής σταλινικής αρχής τής μονολι- 
θικότητος, ή όποια άκριβώς σημαίνει τήν έξόντωσιν παντός διαφωνοΰντος. 'Η άπα- 
γοήτευσις τών Δορυφόρων συνεπληρώθη, τέλος, καί άπό τήν άγγελθεΐσαν ταύτοχρο- 
νως ένοποίησιν τών βιομηχανιών τής Ρωσίας—Τσεχοσλοβακίας ώς πρώτου βή
ματος διά τήν ένσωμάτωσιν τών βιομηχανιών δλων τών χωρών τής ’Ανατολικής 
Εύρώπης είς τήν Ρωσικήν οικονομίαν.

’Από τής στιγμής αύτής ούδείς πλέον μεταξύ τών Δορυφόρων άμφέβαλλεν, δτι 
ή άνοδος τοΰ Κροΰστσεφ είς τήν άρχήν έξυπηρέτει τήν ολοκληρωτικήν άποικιοποίησιν 
καί τήν έκμετάλλευσίν των ύπό τής Μόσχας. Ένεθυμήθησαν έπί τή ευκαιρία δτι το 
σχέδιον αύτό είχε προταθή καί τό 1950 άπό τον «σταλινικόν» Μολότωφ.

Αύ τά ήσαν τά έργα καί αί ήμέραι τοΰ Κροΰστσεφ είς τήν Τσεχοσλοβακίαν.
Εν τώ μεταξύ είς τήν Βουλγαρίαν καί τήν Ρουμανίαν άνηγγέλλοντο εκκαθαρίσεις. 

Καί έδώ λοιπόν έλλειψις οίασδήποτε πρωτοτυπίας. "Οπως καί έπί Στάλιν έτσι και 
τώρα, αί έκκαθαρίσεις είς τήν Μόσχαν συνοδεύονται άπό εκκαθαρίσεις είς τούς Δο
ρυφόρους. Καί έάν τουλάχιστον οί έκκαθαριζόμενοι ήσαν σταλινικοί, τότε ή δίωξις 
των, έάν δεν συνεβιβάζετο μέ τάς διακηρύξεις περί άνεξαρτοποιήσεως, πάντως, 
κατά κάποιον τρόπον, θά έδικαιολογεΐτο. ’Ιδού δμως δτι είς τήν Βουλγαρίαν έκκα- 
θαρίζεται ό Τσαγκώφ, ό όποιος είχε συνεργασθή στενώς κατά τον πόλεμον ώς άν-
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τάρτης μέ τον Τίτο καί ό όποιος τον παρελθόντα ’Οκτώβριον εϊχεν έπισκεφθή τό 
Βελιγράδιον διά να προωθήση τάς Βουλγαρογιουγκοσλαυϊκάς σχέσεις. Έξεκαθα- 
ρίσθη έπίσης ό Τερπέσε, ό όποιος είχε καθαιρεθή κατά τό 1950 ώς Τιτοϊκός, άπο- 
κατασταθείς μόλις προ τριετίας, μαζί δέ μέ αυτόν άπεμακρύνθη τής θέσεώς του ό 
στρατηγός Πανώφ γνωστός διά τά έθνικά καί άντιρωσικά του αισθήματα. Μέ άλ
λους λόγους, ό «φιλελεύθερος» Κροϋστσεφ ήρχισε νά έκκαθαρίζη άντισταλινικούς 
ένω «ό σταλινικός» Μαλένκωφ εϊχεν άναθέσει, τό 1953, την πρωθυπουργίαν τής 
Ουγγαρίας είς τον Νάγκυ.

Καί ένω αύτά διεδραματίζοντο είς την ’Ανατολικήν Εύρώπην, είς τό άλλο ήμι- 
σφαίριον έ'πιπτεν δολοφονημένος άπό τάς κομμουνιστικάς σφαίρας ό Πρόεδρος τής 
Γουατεμάλας ’Άρμας, ό όποιος προ διετίας εϊχεν έμποδίσει τήν μετατροπήν τής 
χώρας του είς Δορυφόρον τής Ρωσίας. Εϊμεθα υποχρεωμένοι νά παρατηρήσωμεν 
ότι ή χρονική αυτή σύμπτωσις του κύματος των εκκαθαρίσεων εντός καί έκτος του 
Παραπετάσματος δέν φαίνεται άσχετος μέ τον χρόνον άνόδου του Κροϋστσεφ είς 
τήν έξουσίαν.

Τί συμβαίνει λοιπόν; 'Απλούστατα είς τούς Δορυφόρους έκκαθαρίζονται όσοι 
εϊχον προσωπικούς δεσμούς μέ τήν ομάδα Μολότωφ—Μαλένκωφ καί όσοι καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπον εϊναι δυνατόν νά βλάψουν τά Ρωσικά συμφέροντα. Πρόκειται περισ
σότερον διά αλλαγήν προσωπικού παρά διά άλλαγήν πολιτικής. Αυτό βεβαίως δέν 
•σημαίνει ότι άποκλείεται, μέσα είς τον σάλον των άναγκών είς ώρισμένας περιπτώ
σεις, ή προώθησις ώρισμένων έθνικών στοιχείων, δεδομένου ότι ή διαμάχη είς τούς 
κόλπους τής Ρωσικής ηγεσίας ένθαρρύνει πάντως τάς κεντροφύγους καί αύτονο- 
,μιστικάς περιφερειακάς τάσεις.

Τά άνωτέρω άποδεικνύουν καταφανώς ότι ό Κροϋστσεφ δέν έπιθυμεΐ να 
άφίση έλευθέρους τούς Δορυφόρους. Τί έπιδιώκει τότε λοιπόν; Θέλει νά έπιτύχη 
πάσει θυσία τήν ένότητα τού κομμουνιστικού κόσμου καί διά τον λόγον αυτόν κατα
βάλλει άπεγνωσμένας προσπάθειας, έπιδιώκων κυρίως νά έξομαλύνη τάς σχέσεις 
τής Ρωσίας καί των βαλκανικών Δορυφόρων της μέ τήν Γιουγκοσλαυίαν. 'Η αιφνί
δια αΰτη μεταβολή συμπεριφοράς δέν άντιφάσκει παρά μόνον έπιφανειακώς προς 
•τάς προσφάτους έπιθέσεις του κατά τού γιουγκοσλαυικοΰ καθεστώτος. Ούσιαστι- 
κώς άποτελεϊ τήν έτέραν όψιν μιας καί τής αύτής προσπάθειας. Είς τήν πρώτην πε- 
ρίπτωσιν έπεδίωξε νά έκμηδενίση τήν γιουγκοσλαυϊκήν έπιρροήν έπί τών Δορυ
φόρων τής Σοβιετικής Ένώσεως, έπιτιθέμενος κατά τού Τίτο. Είς τήν δευτεραν 
περίπτωσιν έπιδιώκει τό αύτό, προσπαθών νά πείση τον Τίτο νά παραιτηθή τής εκμε- 
ταλλεύσεως τής έπιρροής του έπί τών Δορυφόρων, έναντι φυσικά ώρισμένων άνταλ- 
λαγμάτων. ’Ενεργών προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν άνανεώνει, παρά τάς Ρωσικας 
οίκονομικάς δυσχερείας, τήν παλαιοτέραν προσφοράν τού δανείου τών 250.000.000 
δολλαρίων, τήν όποιαν άλλοτε εϊχεν έκβιαστικώς άποσύρει. Ταύτοχρόνως διά νά επι- 
τύχη μίαν συμφωνίαν μέ τούς Γιουγκοσλαύους, ξανακαταπίνει μέ ύποπτον εύχερειαν 
τά όσα προ έβδομάδων μόλις εϊχε καταγγείλλει έναντίον των είς τήν Πράγαν και 
έκδίδει, μετά τάς συνομιλίας είς τήν Ρουμανίαν, ενα περιέργως άόριστον καί συμ
βατικόν άνακοινωθέν, είς τό όποιον άναγνωρίζει άμοιβαίως μέ τό Βελιγράδιον την 
αρχήν τής μή έπεμβάσεως είς τάς έσωτερικάς ύποθέσεις.

Βεβαίως, μικρά πίστις θά έπρεπε νά δοθή είς τό άνακοινωθέν αύτό, έφ’ όσον 
σειρά όλη ένεργειών είς τήν Πράγαν, προ ολίγων μόλις ήμερών, κατεδείκνυεν ότι το 
ιδεώδες διά τήν Ρωσίαν ήτο πάντοτε ή άποκατάστασις τής παλαιάς μονολιθικής 
ενότητος τύπου Κόμινφορμ. Δέν εϊναι τυχαΐον, άλλωστε, ότι τό Κ.Κ. τής Τσεχοσλο
βακίας έπρότεινεν τελευταίως τήν σύστασιν ενός είδους Κόμινφορμ. 'Η πρότασις 
όμως αύτή άπηχεΐ βεβαίως ευσεβείς πόθους, διότι θά προσκρούση είς τήν άντίδρασιν 
τής χειραφετηθείσης Γιουγκοσλαυΐας, τής Πολωνίας, άσφαλώς δέ καί άλλων κομμού-
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νιστικών κύκλων, οί όποιοι τήν βλέπουν ώς όργανον της Ρωσικής έπικρατήσεως. 
’Άλλωστε ή διαλυθεϊσα τό 1956 Κόμινφορμ εις ούδένα άφήκεν καλήν άνάμνησιν 
καί έκ των 18 κομμουνιστών, οί όποιοι υπέγραψαν προ δεκαετίας τήν άπόφασιν τής 
ίδρύσεώς της, δέν σώζονται σήμερον παρά μόνον οί 7. Οί υπόλοιποι ή έςετελέσθησαν, 
ώς ό Σλάνσκυ, ή άπέθανον μυστηριωδώς ώς ό Ζντάνωφ ή διεγράφησαν ώς ό Ρεάλε 
ή εύρίσκονται εις τήν φυλακήν, ώς ό Φάρκας καί ό Τζίλας, ή τελούν ύπό περιορισμόν, 
ώς ή Πάουκερ ή ποιούνται τάς διατριβάς των εις τήν εξορίαν ώς ό Μαλένκωφ. Δι’ 
αύτό άλλωτε καί ό Κροϋστσεφ, χωρίς να έγκαταλείπη όριστικώς τό σχέδιον τής 
έπανασυστάσεως τής Κόμινφορμ, επιζητεί έπί του παρόντος τήν άποκατάστασιν 
τής ένότητος τοΰ κομμουνιστικού κόσμου έπί ρεαλιστικωτέρας βάσεως, μή έπιδιώ- 
κων τήν άμεσον επιστροφήν εις τήν άπόλυτον ενότητα, άλλα προσπαθών να συμ- 
πληρώση τάς ρωγμάς πού παρουσιάζει έναντι τής Δύσεως τό κομματικόν μέτωπον 
τοΰ κομμουνισμού. Ταυτοχρόνως εμφανίζεται άνένδοτος είς τήν άντιδυτικήν πολι
τικήν τήν όποιαν διετύπωσεν έπιγραμματικώς λέγων: «Οί ΐμπεριαλισταί μάς άποκα- 
λοΰν σταλινικούς. "Οταν πρόκειται διά τον άγώνα κατά τοΰ ιμπεριαλισμού τότε ε ΐ- 
μεθα πραγματικώς όλοι σταλινικοί».

'Η σχετική αυτή ένότης πρέπει λοιπόν, κατά τήν Μόσχαν, νά πραγματοποιηθή 
έπί των εξής βάσεων: Πρώτον, οί κατά τόπους άντιβασιλεΐς τοΰ Κρεμλίνου θά πρέπει 
νά συγκεντρώσουν είς τάς χεϊράς των άρκετήν δικαιοδοσίαν έπί εσωτερικών ζητη
μάτων καί νά έχουν περιθώριον διά κάποιαν περιωρισμένην ιδεολογικήν καί πρα
κτικήν πρωτοτυπίαν, χωρίς όμως νά φθάνουν είς τήν χάραξιν ή είς τήν διακήρυξιν 
ένός τελείως ίδικοΰ των λόγου καί χωρίς νά θέτουν ύπό άμφισβήτησιν τήν ηγεσίαν 
τής Μόσχας. Δεύτερον, έναντι τής Δύσεως θά εφαρμόζεται ένιαία πολιτική, ή όποια 
θά καθορίζεται βασικώς άπό τήν Μόσχαν. Τρίτον, αί τοπικαί κομμουνιστικαί ήγε- 
σίαι θά πρέπη νά άποφεύγουν κάθε προσπάθειαν νά επηρεάσουν τάς έσωτερικάς εξε
λίξεις τής Ρωσίας.

'Όπως βλέπομεν, λοιπόν, πρόκειται περί ένός σχεδίου συμβιβασμού καί συνυ- 
πάρξεως μέ τούς Δορυφόρους, τοΰ όποιου τυπικόν παράδειγμα άποτελει ή Πολω
νία, είναι όμως φυσικόν ό συμβιβασμός αυτός νά μή άρέση καθόλου είς τό Βελιγρά- 
διον, τό όποιον, κατ’ άρχάς, ειχεν ελπίσει νά άποτελέση τό κέντρον τής έλξεως τών 
χειραφετουμένων Δορυφόρων καί τό όποιον δέν επιθυμεί τώρα νά έγκαταλείψη τήν 
άνεξαρτησίαν του καί τήν ’Αμερικανικήν βοήθειαν έναντι ένός άβεβαίου μέλλοντος 
είς τό σοβιετικόν στρατόπεδον. Ά λλωστε, είναι πολύ πιθανόν ότι ό Γκομούλκα θά. 
θέληση νά όλοκληρώση τήν άνεξαρτησίαν του. Διά τούς λόγους αυτούς ή προσπά
θεια τοΰ Κροϋστσεφ διά τήν σχετικήν ένότητα φαίνεται καταδικασμένη είς άποτυ- 
χίαν καί ή ’Ανατολική Ευρώπη φαίνεται καταδικασμένη νά παρουσιάζη άκόμη επι 
μακρόν μίαν πολύ ολίγον «μονολιθικήν» διαίρεσιν, ή όποια θά ήδύνατο νά άναλυθή 
είς τέσσαρας κατηγορίας:

α) Κατηγορία πιστής εφαρμογής τής Ρωσικής γραμμής. Είς αυτήν άνή- 
κουν ή Τσεχοσλοβακία, όπου ή σχετική ευημερία μειώνει τήν λαϊκήν πίεσιν, ή Βουλ
γαρία, όπου ή κολλεκτιβοποίησις έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε νά μήν είναι δυ
νατή μία άλλαγή τής οικονομικής πολιτικής καί ή ’Αλβανία, ή όποια λόγω τής ση
μασίας της, τής άπομονώσεώς της, καί τής πρωτογόνου καταστάσεώς της, έξαρ- 
τάται όλοκληρωτικώς άπό τήν Ρωσίαν.

β) Κατηγορία περιωρισμένης ελευθερίας. Είς αυτήν άνήκει ή Ουγγαρία, όπου- 
τό ισχυρόν έπαναστατικόν κίνημα έπέβαλεν ώρισμένας ύποχωρήσεις ώς ή διάλυσις 
τών κολλεκτίβων καί ή κατάργησις τής υποχρεωτικής παραδόσεως τών άγροτικών 
προϊόντων, ή Ρουμανία όπου ή ισχυρά λαϊκή πίεσις προωθή τά στοιχεία τοΰ έθνικοΰ· 
κομμουνισμού καί έπιβάλλει οίκονομικάς παραχωρήσεις προς τούς άγρότας καί ή
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’Ανατολική Γερμανία δπου ή έλλειψις τής λαϊκής βάσεως καί ή ιδιοτυπία τής χώρας 
επιβάλλουν την διατήρησιν των σχέσεών της μέ τδ δυτικόν τμήμα αυτής.

γ ) Κατηγορία τής μεγάλης ελευθερίας, πάντοτε έντδς του σοβιετικού συνα
σπισμού. Είς αύτήν άνήκει ή Πολωνία, δπου ό Γκομούλκα κατώρθωσε να λάβη άμε- 
ρικανικήν βοήθειαν, να συμφιλιωθή μέ τήν έκκλησίαν, νά κατάργηση την υποχρεω
τικήν παράδοσιν των άγροτικών προϊόντων καί νά καταστήση δυνατήν μίαν μικράν 
ελευθερίαν σκέψεως.

δ) Κατηγορία των έκτος του σοβιετικού συνασπισμού κομμουνιστών είς τήν 
οποίαν άνήκει ή Γιουγκοσλαυΐα.

'Η διατήρησις των διαβαθμίσεων αυτών τής έλευθερίας άποδεικνύει δτι ό 
Κροϋστσεφ δεν έπιδιώκει τήν άπελευθέρωσιν τών Δορυφόρων. Παραχωρεί άνεξαρ- 
τησίαν δχι διότι θέλει άλλα δταν δέν ήμπορεΐ νά πράξη άλλως. Μόνον ή μορφή τής 
δουλείας μεταβάλλεται διά λόγους τακτικής, δχι δμως καί τό περιέχόμενον τών σχέ
σεων τής Ρωσίας μέ τάς άλλας κομμουνιστικάς χώρας. 'Ο Κροϋστσεφ έπιδιώκει 
μίαν ενότητα τοΰ κομμουνιστικοΰ κόσμου, τουλάχιστον εις δ,τι άφορα τήν άντιδυτι- 
κήν κατεύθυνσιν καί τήν άποδοχήν τής Ρωσικής ήγεσίας. Φυσικόν είναι δτι μία 
τέτοια προσπάθεια δύναται νά στηριχθή άναγκαστικώς μόνον είς τούς σταλινικούς, 
οί όποιοι είναι οί έξ έπαγγέλματος πράκτορες παντός δικτατορικοΰ καθεστώτος. 
Διά τον ίδιον δμως λόγον, ό Κροϋστσεφ δέν δύναται νά συνεργασθή μέ τούς τεχνο- 
κράτας καί τήν άνερχομένην άριστοκρατίαν τής Σοβιετικής Ένώσεως, ή οποία θά 
παραμείνη πάντοτε άντίπαλος καί ξένη προς αύτόν καί θά έπιθυμή τήν έξόντωσίν 
του. ’Έτσι τελικώς ό «φιλελευθερισμός» τοΰ Κροϋστσεφ άποδεικνύεται άπλώς ένας 
νεοσταλινισμός, μία μεταμόρφωσις καί μία μπλόφα.

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

'Η λύσις τοΰ Άστυνομικοΰ Προβλήματος τοΰ 105ου τεύχους, ύπό τον 
τίτλον «Ό  κρεμασμένος», είναι ή έξής:

Δέν πρόκειται περί έγκλήματος άλλά περί αύτοκτονίας. 'Ο αύτόχειρ, 
διά νά φθάση τον βρόχο, έτοποθέτησεν έντός μιας σκάφης δύο στήλας πάγου, 
έπί τών οποίων έπάτησε καί άφοϋ έπέρασε τον βρόχον είς τον λαιμό του άπώ- 
θησε διά τών ποδών του αύτάς καί άπηγχονίσθη. 'Ο πάγος, ώς ήτο φυσικόν, 
έλυωσε καί εύρέθη ώς νερό μέσα στή σκάφη.

—Έ κ τών άναγνωστών μας άπέστειλαν ορθήν λύσιν οί: 1) 'Υπαστυνό- 
μοι Α' κ.κ. Γεώργιος Καραβασίλης, Νικόλαος Κουντουριώτης, 2) Συνταξιού
χος Άνθ/μος κ. Ν. Γαλάνης, 3) Άρχιφύλακες κ.κ. Νικόλαος Τσίγκας, Γεώρ
γιος Θωμόπουλος, Παναγιώτης Γάλλος, 4) ’Αστυφύλακες κ.κ. Δημήτριος 
Τσαλτάκης, Νικόλαος Άθανασόπουλος, Χρήστος Έλμέζογλου, ’Αναστάσιος 
Λίτσας, Σπυρίδων Καββαθας, Χρήστος Ράπτης, Παναγιώτης Κράμπας, ’Α
θανάσιος Κολώνιας, ’Αντώνιος Συκιωτάκης, Δημήτριος Σφαλτός, Χαράλαμπος 
Παπώνης, Κων/νος Γαροΰφος, Θεοφάνης Άθανασόπουλος, Παναγιώτης Κα- 
ραβάς, Δημήτριος Νικολακόπουλος, 5 ) ’Ιδιώται: α) Κα Χαρούλα Σώτηρα, 
β) Δδες: Νότα Κωστοπούλου, Εύαγγελία Δαλιεράκη, γ ) κ.κ. Κων/νος Πανα- 
γιωτόπουλος, Κων/νος Σταθάτος καί δ) οί μαθηταί Σχολείου: Εύθύμιος Κού
τρας, Νικόλαος Κοφτόρης καί Γεώργιος Μανοΰσος.



ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δ Ι Ε Θ Ν Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
ΤΑ ΕΝ Α Ο Ν Δ Ι Ν Ω  ΔΥΟ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  

« Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ω Ν  Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν »  ΚΑΙ « Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ »
'Υ πό  τοΰ Δικηγόρου, τ . Έ φέτου κα ί Γ ενι-

---------------------------------- κοϋ Γραμματέως της Ε λληνική ς Ε τ α ιρ ε ία ς --------------------------------------
Ποινικού Δικαίου κ . Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ  Π . Γ ΙΩ Τ Η

« ’Επ' ευκαιρία  τη ς -συγκλήσεω ς έν Ά θή να ις  το ΰ  Διε
θνούς Συνεδρίου Νομικών, άναδημοσιεύομεν έκ το ΰ  «Δ ικη
γορ ικού Α γώ νος» σειράν άρθρων το ΰ  διακεκριμένου Νομι- 
κοΰ καί σ υγγρ α φ έω ς  κ. Χ ρίστου Γ ιώ τη , επ ιφυλασσόμενοι 
νά  δώσωμεν κα ί νέαν σειράν άρθρω ν το ΰ  ίδ ιου δ ιά  τό  έν 
Ά θ ή να ις  συνελθόν Συνέδριον το ΰ  τρέχοντος έτους».

Κατά τό 1950, έκτος άλλων διεθνών συνεδρίων νομικών, λαβόντων χώραν 
άλλαχοϋ, συνήλθον εις Λονδΐνον δ ύ ο  δ ι ε θ ν ή  σ υ ν έ δ ρ ι α .  Τό π ρ ώ τ ο ν  
τούτων, φέρον τήν .προσωνυμίαν «3ον διεθνές συνέδριον έπαγγελματιών νομικών 
(Third international Conference of the legal profession), ώργανώθη όπό τής έν 
Νέα 'Υόρκη τής ’Αμερικής έδρευούσης, μεταπολεμικώς δέ ίδρυθείσης, «Διεθνούς 
Εταιρείας τών Δικηγορικών Συλλόγων» (International Bar Association). Τό 
δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  τούτων ύπό τό όνομα 3ον διεθνές συνέδριον συγκριτικού δικαίου 
(3me Congres international de droit compare), ώργανώθη ύπό τήν προστασίαν 
τής Ευρωπαϊκής Διεθνούς ’Ακαδημίας τοΰ Συγκριτικού Δικαίου καί είδικώτερον 
ύπό τοΰ Γεν. Γραμματέως αύτής καθηγητοΰ κ. Elemer Balogh.

Περί τής σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  εις άμφότερα τα διεθνή 
ταΰτα συνέδρια έμερίμνησεν ή ήμετέρα «Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου», 
έ'τι δέ είδικώτερον διά τό δ ε ύ τ ε ρ ο ν  τούτων έμερίμνησε μετά δ ρ α σ τ η ρ ι ό -  
τ η τ  ο ς τό «Ελληνικόν Ίνστιτοΰτον Διεθνούς καί ’Αλλοδαπού Δικαίου». Οδτω 
άπεστάλησαν εις άμφότερα ταΰτα τά συνέδρια, ιδία εις τό δεύτερον, άξιόλογος άρι- 
θμός έκθέσεων έπί τών διαφόρων κλάδων τοΰ δικαίου ύπό έλλήνων νομικών, τοΰ τε 
έγχωρίου καί τοΰ άποδήμου ελληνισμού, περιλαμβανομένων καί δοκίμων έκπροσώ- 
πων τής μεγαλονήσου Κύπρου.

Χρησιμότης τώ ν διεθνών συνεδρίων τώ ν νομ ικώ ν.
I . Προκειμένου ν’ άσχοληθώμεν περί διεθνών συνεδρίων νομικών, τίθεται αυτο

μάτως τό προεισαγωγικόν έρώτημα. ’Ενυπάρχει άράγε εις τάς έργασίας τών τοιού- 
των διεθνών έπιστημονικών συνεδρίων πρακτική τις χρησιμότης; ’Ή  μήπως, καί 
εκείνοι επί ματαίω συζητούν, καί ημείς ένταΰθα έ'τι μάλλον ματαιοσχολοΰμεν σχο- 
λιάζοντες τό τ ί έκεΐνοι είπον;

Έ ξ όσων έχω άντιληφθή, δύο ρεύματα γνωμών έπί τού άντικειμένου τούτου 
είναι παρ’ ήμΐν διάχυτα. Οί μέν θεωρούν τάς άποφάσεις τών τοιούτων διεθνών 
συνεδρίων ώς τό πόρισμα πάσης έπιστημονικής προόδου έν έκάστω θέματι, περί ού 
ταΰτα αποφαίνονται· τάς άποφάσεις τών τοιούτων συνεδρίων έκλαμβάνουν ώς τό 
άγιασμα τών άγιασμάτων. ’Άλλοι πάλιν, άντιθέτως, κρίνουν τά συνέδρια ταΰτα 
ώς άποτελοΰντα εύκαιρίας γευμάτων, κατά τά όποια απλώς καί μόνον γνωριμίαι συ- 
νάπτονται μεταξύ τυρού καί άχλαδίου, ή δέ άληθής έπιστήμη εύρίσκεται μακράν τών 
έφημέρων τούτων συναντήσεων, εις άπρόσιτα άντρα κατ’ ιδίαν έπιστημονικών με
λετών έν έκάστη Χώρα.

Ήδύνατο τις ίσως νά ύποθέση, ακολουθών μίαν κοινώς γνωστήν συμβιβα
στικήν μέθοδον,ότι ή άλήθεια εύρίσκεται εις τό μέσον. ’Εν τούτοις, έπί τού προκει-
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μένου συμβαίνει τι διάφορον: ή άλήθεια εύρίσκεται εις τδ άκρον καί της μιας καί της. 
άλλης γνώμης.

"Οσον άφορα τούς πρώτους, τούς άποδίδοντας δηλαδή είς τάς αποφάσεις τών- 
τοιούτων συνεδρίων, οίονεί μαντικήν δύναμιν, παραβλέπουν οδτοι, δτι αί εις τά συ
νέδρια ταϋτα συζητήσεις είναι άναγκαστικώς λίαν περιωρισμέναι κατά χρονικήν 
διάρκειαν, έν ω έξ άλλου 6 άριθμός των υπό συζήτησιν θεμάτων είναι συνήθως έν 
άναλογία μέγας, οί δέ μετέχοντες των συζητήσεων καί άποφάσεων πράττουν τούτο 
κατά προαίρεσιν καί οίονεί συμπτωματικώς· είναι επί πλέον εκδηλον, δτι αί συζη
τήσεις, έπί άμφισβητουμένων μάλιστα επιστημονικών θεμάτων, διά νά καταλήξουν 
είς άσφαλές συμπέρασμα προσαρμοζόμενον είς τάς διϊσταμένας άπόψεις, άπαιτούν 
συνήθως χρόνον μακράν, ό όποιος ελλείπει είς τά τοιαΰτα συνέδρια. Αί συζητήσεις 
έπομένως βραχύνονται, μέ άναγκαΐον επακόλουθου αί άποφάσεις νά λαμβάνωνται 
συνήθως έπί γενικών γραμμών, έπί τών οποίων είναι φυσικόν αί γνώμαι κατά κα
νόνα νά συμπίπτουν. Τούτο είναι τό ελάττωμα άμα καί τό προτέρημα τών άποφά
σεων τών τοιούτων συνεδρίων, τά όποια άφήνουν μέν πολλάκις άλυτα ζητήματα λε
πτομερειακά, διαπιστώνουν δμως τήν καθολικήν συμφωνίαν τών επιστημόνων τού- 
Κόσμου έπί τών βασικών γραμμών έκάστου έρευνωμένου θέματος, πράγμα τό ό
ποιον δύναται νά άποτελέση χρήσιμον οδηγόν διά τον νομοθέτην τών κατ’ ιδίαν 
Κρατών καί νά συντελέση άμα είς προοδευτικήν ένοποίησιν τών νομοθεσιών τών 
διαφόρων Χωρών. Πολύτιμον μέν, άληθώς, είναι τό άπό τής πλευράς ταύτης έκ τών 
τοιούτων διεθνών συνεδρίων άπόκτημα, άλλ’ δχι καί μέγα.

'Όσον άφορα ήδη τούς έχοντας τήν δευτέραν γνώμην οδτοι εύρίσκονται άπό 
τίνος άπόψεως είς καλλιτέραν τών πρώτων μοίραν διότι άποφεύγοντες ν’ άτενί- 
σουν κατά πρόσωπον τό περί διεθνών επιστημονικών συνεδρίων θέμα, κατευθύνουσι 
διά της φαντασίας των τά βλέμματα αύτών προς μίαν εύάρεστον άμα καί μάλλον 
πρακτικήν δψιν. Λησμονούσιν δμως, άλλ’ άπό άντιθέτου πλευράς οδτοι, δτι διά νά 
προπαρασκευασθή έν διεθνές επιστημονικόν συνέδριου, άπαιτεΐται προεργασία διε
τής ή τριετής, ένίοτε καί μακροτέρα, κατά τήν οποίαν οί διανοούμενοι της θεωρίας 
άμα καί της πράξεως τών πλείστων τών έπί Γης Χωρών, καταβάλλουσιν οικεία 
προαιρέσει—καί τούτο άκριβώς άποτελεϊ έγγύησιν άπεριορίστου έλευθερίας σκέ- 
ψεως—πάσαν προσπάθειαν, ίνα παραγάγωσι καί έμφανίσωσι διά τών ύποβαλλομένων 
εγγράφων έκθέσεών των έκαστος εργασίαν καί πορίσματα κατά τό δυνατόν πρωτό
τυπα έπί τών συζητητέων θεμάτων. Αί έκθέσεις αδται μετά τών έπ’ αύτών συζητή
σεων, έκτυποΰνται συνήθως ύπό της ’Οργανωτικής τού Συνεδρίου ’Επιτροπής, είτε 
καταχωρίζονται αδται είς διεθνή περιοδικά.—Είς τούς τόμους τούτους είς έρευνητής— 
άνεξαρτήτως τών άποφάσεων τών Συνεδρίων—άναδιφών, καί δή χωρίς νά διαθέση 
χρόνον πολύν, δύναται νά έπικοινωνήση μέ τάς σκέψεις, τούς θεσμούς, τήν διανοητι
κότητα, τον βαθμόν τής προόδου καί τού πολιτισμού οίασδήποτε έν διεθνεΐ έπικοι- 
νωνία εύρισκομένης Χώρας καί νά άντλήση οΰτω έκεΐθεν πάν τό ωφέλιμον καί προο
δευτικόν, έλέγξη 8ε καί άπορρίψη πάν τό καθυστερημένου καί έπιβλαβές. Τήν κοι
νωνικήν ωφελιμότητα τών τοιούτων έκ τής διεθνούς έπικοινωνίας προκυπτουσών 
γνώσεων, κατεΐδεν άπό πρώτης άκτΐνος τού ελληνικού πολιτισμού αυτός ό "Ομηρος 
καί έξήρε διά τού άξιομνημονεύτου περί τού πολυμηχάνου Όδυσσέως στίχου του:
«πολλών δ’ άνθρώπων ϊδεν άστεα καί νόον έγνω». 'Η ρηθεΐσα έντασις διεθνούς επι
στημονικής έργασίας καί συνεργασίας τών έν τή θεωρία καί τή πράξει τής νομικής 
έπιστήμης άσχολουμένων, δέν θά ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθή άνευ τών τοιού
των διεθνών συνεδρίων, δπου προωθείται παραλλήλως καί ή άμιλλα μεταξύ τών έπι- 
στημόνων τών διαφόρων Χωρών, έπ’ άγαθώ τής καθολικής έπιστημονικής προόδου.

I I . Ά φ ’ οδ κατά τινα τρόπον άνεγνωρίσαμεν τό έρευνητέον έδαφος, δυνάμεθα 
ήδη νά έπισκοπήσωμεν τά έν τοϊς ύπ’ οψει δυσί συνεδρίοις θέματα καί τάς έπί τού
των ληφθείσας άποφάσεις. Ά λλ ’ δμως, διά πλήρη τοιαύτην έπισκόπησιν θά άπη-
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τούντο ώραι μακραί, διότι άριθμητικώς μέν τά μελετηθέντα θέματα υπήρξαν ούκ 
ολίγα, ποιοτικώς δέ ή σαν τά πλεΐστα άξιολόγου σημασίας. Μή έπιθυμών δέ νά μα- 
κρυγορώ, θέλω κατ’ επιλογήν διεξέλθη άριθμόν τινα έκ των θεμάτων τούτων, ΐνα 
άφ’ ένός παράσχω μίαν ιδέαν του ποιου αύτών καί έπί πλέον προσπαθήσω νά έξα- 
γάγω γενικά τινα έκ τής διεθνούς ταύτης άνταλλαγής γνωμών συμπεράσματα.

III . ’Άρχομαι άπό του πρώτου, του όργανωθέντος υπό τής ’Αμερικανικής 
«Διεθνούς Εταιρείας των Δικηγορικών Συλλόγων». Εις τό διεθνές τούτο συνέδριον 
τό όποιον συνήλθεν έν Λονδίνω άπό τής 19ης μέχρι τής 26ης ’Ιουλίου 1950, άντιπρο- 
σωπεύθησαν περί ·τά 40 Κράτη, μετέσχον δέ πλέον τών έξακοσίων συνέδρων, καθη
γητών Πανεπιστημίου, δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων καί άλλων νομικών έξ 
άμφοτέρων τών 'Ημισφαιρίων.

Παρά τον τίτλον του, τό Συνέδριον τούτο δέν περιωρίσθη εις έξέτασιν επαγγελ
ματικών μόνον ζητημάτων, άλλ’ ήσχολήθη κυρίως μέ θέματα ειλημμένα έκ τού όλου 
Δικαίου.

Ήσχολήθη δηλ. μέ τάς εξής γενικάς κατηγορίας κλάδων ή ζητημάτων τού 
Δικαίου.

1) Ή  συντακτική διαμόρφωσις τού ’Οργανισμού Η νωμένων’Εθνών. 2) Αί 
σχέσεις μεταξύ’Οργανισμού Η νωμένων’Εθνών καί τοπικών ’Οργανώσεων. 3) Δι
καιώματα τού ανθρώπου. 4) Διεθνής Δικαιοσύνη. 5) Διεθνής δικαστική συνεργα
σία. 6) Σύγκρουσις νόμων, συγκριτικόν δίκαιον καί ομοιομορφία τών νόμων. 7 ) 'Ο 
χαρακτήρ καί ό σκοπός τών άξιουμένων ή έξασκουμένων δικαιωμάτων υπό τών Πο
λιτειών εις τό Δυτικόν Ήμισφαίριον έπί τών χωρικών ύδάτων καί τού υπεδάφους 
αύτών. 8) Νομικά προβλήματα σχετικώς μέ τήν διεθνή οικονομικήν συνεργασίαν. 
9 ) Τό έπάγγελμα τών νομικών. 10) Νόμος μεταναστεύσεως καί πολιτογραφή- 
σεως, καί δή άναφορικώς προς τά προβλήματα τά προκύπτοντα ένεκα τών έκτο- 
πιζομένων προσώπων καί τών πολιτικών φυγάδων. 11) Ένοποίησις τής διεθνούς 
προστασίας τών συγγραφικών δικαιωμάτων. 12) Προνόμια ευρεσιτεχνίας καί 
έμπορικά σήματα. 13) Διεθνές Οικονομικόν Δίκαιον. 14) Διεθνές Ποινικόν Δί
καιον.

’Επί ένός έκάστου τών κλάδων τούτων ή τμημάτων τού Δικαίου, έτέθησαν άνά 
3 έως 5 εΐδικώτερα έρωτήματα. ’Ιδού τινά τούτων σποραδικώς:

α) Πρέπει νά γίνη διεθνής σύμβασις προβλέπουσα διά τήν άναγκαστικήν 
έφαρμογήν τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων; καί τίνι τρόπω θά έπιβάλωνται ταΰτα;

β) Πρέπει τό Δικαστήριον Διεθνούς Δικαιοσύνης νά περιβληθή γενικήν ύπο- 
χρεωτικήν δικαιοδοσίαν;

γ ) Πρέπει νά έγκατασταθοΰν βοηθητικά δικαστικά όργανα τών Ηνωμένων 
’Εθνών μέ δικαιοδοσίαν νά ρυθμίζουν τάςάξιώσεις ιδιωτών, ιδρυμάτων ή σωματείων 
έναντίων Πολιτειών; ’Ή  νά ρυθμίζουν έμπορικάς ή άλλας διαφοράς μεταξύ ιδιωτών 
διαφόρου έθνικότητος;

δ) ’Αμοιβαία συνδρομή τών Πολιτειών προς έξακρίβωσιν άλλοδαποΰ νόμου 
εις εΐδικάς περιπτώσεις.

ε) Σύγκρουσις νόμων έπί διαζυγίων καί κληρονομικής διαδοχής, 
στ) Έκπαίδευσις τών νομικών.
ζ) ’Εγκλήματα κατά τής ειρήνης καί τής άσφαλείας τής Άνθρωπότητος.
η) Ή  ναρκοανάλυσις ώς άποδεικτικόν μέσον.
θ) Δικαίωμα τού συνηγόρου μετά τήν καταδικαστικήν άπόφασιν.
Έ κ τού συνόλου τών θεμάτων τούτων, δύο μόνον μοί έπιτρέπει ό χρόνος νά 

πραγματευθώ ένταΰθα καί δή περιληπτικώς. Τό έν άφορα τά έγκλήματα κατά τής 
ειρήνης καί τής άσφαλείας τής άνθρωπότητος, τό δέ έτερον τήν ναρκοανάλυσιν ώς 
αποδεικτικόν μέσον.

(Συνεχίζεται)
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ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
— Πώς eva τεμάχιον Ηφαιστειογενούς βράχου διηγείται μέσω 

ένός μέντιουμ την . . .  ιστορίαν του! Τί λέει γ ια  τό φαινόμε
νου αυτό 6 καθηγητής Ντέντον. Τί είναι ή ήλεκτρονική μνήμη —

'Υ πό  τοΰ Προέδρου τής 'Ε λλη νι-
_________________________ κής 'Ε ταιρείας Ψ υχικώ ν Ε ρ ευνώ ν----------------------------------------

κ . Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Τ Α Ν Α Γ Ρ Α

Εις τό βιβλίου τοΰ καθηγητοΰ της Γεωλογίας Ντέντον, ένός των ιδρυτών της 
Ψυχοφυσιολογίας καί υπό τον τίτλον «Αυτοβιογραφία Πέτρας» περιγράφεται τό 
έξης περιεργότατον πείραμα:

Ευρισκόμενος εις τήν Τζέημσβιλλ τοΰ Ούϊσκόνσιν, εξέλεξα τεμάχιον βράχου 
χρώματος σκοτεινού καί χαρακτηριστικού σχήματος, βάρους 4 λίτρων καί έκοψα έξ 
αύτοΰ μικρόν τεμάχιον, τό όποιον έδωσα εις τό μέντιουμ (τήν σύζυγόν του) πού ούτε 
έγνώριζε πόθεν προήρχετο ούτε ήδύνατο διά τής άφής να έννοήση τίποτε.

Αί εντυπώσεις της Ντέντον, ή όποια εις όμοιας περιπτώσεις ένεσαρκώνετο καί 
συνεσωματοΰτο, ούτως είπεΐν, τό παρουσιαζόμενον εις αύτήν άντικείμενον ήσαν αί 
έξής :

«—Θεέ μου! Τί σπασμοί της ύλης κρύπτονται εις αύτήν τήν πέτραν! Δεν εν
νοώ τίποτε!...’Έχω,τήν έντύπωσιν ότι έξημέσθην άπό ήφαίστειο μαζί μέ κύμα λά
σπης...Βλέπω πλησίον μου άλλα μεγάλα κομμάτια βράχων άκόμη μεγαλείτερα άπό 
εμέ, αν καί αισθάνομαι δτι είμαι άρκετά ογκώδης....

» Είναι τό παραδοξότερον συναίσθημα έξ όσων ήσθάνθην ποτέ...Αισθάνομαι 
ότι ώθοΰμαι προς τά επάνω μέ κυκλικήν κίνησιν άπό λασπώδη χείμαρρον παρασύ- 
ροντα μεγάλους λίθους...Αύτό όμως δέν γίνεται διά μιας, άλλά βαθμηδόν καί έπανει- 
λημμένως.,.Παρασύρομαι άπό τό ρεύμα πού κυλά τρομακτικά...Τώρα άπετέθην άκί- 
νητος κάπου, άλλά οί μυκηθμοί τού ήφαιστείου άντηχοΰν φοβερώτεροι άπό πρίν... 
Εις καθένα έξ αυτών κυλούν νέοι χείμαρροι διαπύρου λάσπης, οί όποιοι σφενδονίζον- 
ται βιαίως έξω τού κρατήρος...’Έξαφνα μία παλινδρόμησις τοΰ κύματος μέ φέρει 
ξανά μέσα εις τήν άβυσσον. Τί μανίαι υποχθόνιοι έξαπολύονται εκεί μέσα!..’Αλλά 
δέν βυθίζομαι πολύ διότι νέος βρυχηθμός, μέ νέον κύμα έκρήξεως μέ φέρουν πάλιν 
επάνω...

» Τό παν άναβράζει γύρω μου, άλλ’ εγώ δέν αισθάνομαι τον παραμικρόν πόνον... 
Δέν βλέπω καν φλόγας, άλλά μόνον καπνούς καί άναθυμιάσεις...

» Τώρα έχω κυλήσει κάτω εις τούς πρόποδας τού ορούς...’Ακούω άκόμη τούς 
μυκηθμούς τής έκρήξεως καί τό έδαφος τρέμει...Μένω έκεΐ πολύ καιρόν καί έπειτα 
βυθίζομαι είς βαθειάν καί σκοτεινήν κοιλότητα, οπού μέ περιβάλλουν νερά καί ύγρα- 
σία. Είμαι σάν θαμμένη είς τήν άβυσσον αύτήν.

» Τώρα όμως τά νερά όρμούν μέ μεγάλην δύναμιν καί μέ στριφογυρίζουν 
ίλιγγιωδώς,.,Άλλάσσω βραδέως θέσιν καί προχωρώ κάμποσον καιρόν. 'Ο καιρός 
αύτός όμως είναι α ί ώ ν ε ς ...Τέλος ξαναβλέπω τό φώς! Είναι μακρύς κρημνός 
κατερχόμενος προς τήν θάλασσαν. Προς αυτόν μέ ρίπτει γιγαντιαΐον κύμα καί μέ 
άφήνει είς τήν ξηράν. Αισθάνομαι περίεργον συναίσθημα παθητικότητος ν’ άφίνωμαι 
είς τό μοιραΐον. 'Όλα μοΰ φαίνονται τόσον περίεργα...’Έπειτα εύρίσκομαι είς τό βά
θος μιας λίμνης...’Όχι δμως πολύ βαθειά, διότι διακρίνω επάνω μου καί άλλους βρά
χους...’Αλλά τί κρύα είναι τά νερά αύτά!..Καί βαθμηδόν όπυθμήν τής λίμνης γεμί
ζει άπό μεγάλους βράχους πού άπό καιρού είς καιρόν κυλούν μέσα. Εύρίσκομαι είς 
ψυχρότατον γεωγραφικόν πλάτος καί αισθάνομαι δτι είμαι παγωμένη... (Τό μέντιουμ
όντως έτρεμεν όλόσωμον άπό τό φανταστικόν ψύχος).
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«Αισθάνομαι άκόμη δτι είναι επάνω μου κάτι πού δεν είναι νερό, δεν κατορ
θώνω δμως ν’ άντιληφθώ τί είναι...Μόλις κατορθώνω νά διακρίνω...Τώρα άρχίζω 
ν’ άντιλαμβάνωμαι πώς είναι πάγος, διότι άφήνει τό φως νά πέρνα...’Εννοώ δτι είμαι, 
αιχμάλωτος τεραστίου παγετώνος, δστις εκτείνεται έπ’ άπειρον. 'Ο πάγων δμως κι
νείται καί κινούμαι μαζί του προς Νότον μέ διαλείμματα κινήσεως καί έχω την συν- 
αίσθησιν δτι το άνώτερον μέρος του προχωρεί περισσότερον τοϋ κάτω. Λογικώς τούτο- 
είναι άδύνατον, καί δμως έτσι είναι.

» ’Αντιλαμβάνομαι συγχρόνως φοβερούς κρότους ώς θραυομένων βράχων καί τό 
ψύχος είναι άκόμη ζωηρότερον. Βαθμηδόν ή θερμοκρασία καταπίπτει καί ή θ ε ρ- 
μ ό τ η ς  α υ τ ή  φ α ί ν ε τ α ι  έ ρ χ ο μ έ ν η  κάτωθεν, διότι άκριβώς τό κάτωθεν 
μέρος τού παγετώνας φαίνεται ολίγον κατ’ όλίζον άναλυόμενον καί έλαττούμενον. 
’Εννοώ δτι έντός ολίγου θά άπαλλαγώ της αιχμαλωσίας μου...

Πράγματι !... Τώρα βλέπω δλον τον παγώνα σάν βουνόν μέ πολλάς κορυφάς 
...Έ γώ  δμως είμαι έλευθέρα πιά καί μόλις κινούμαι...».

'Ο καθηγητής Ντέντον, άναλύων τ ’ άνωτέρω, επικυρώνει δτι όντως τό τεμά- 
χιον τής πέτρας έλήφθη έξ ήφαιστειογενών πλανητικών βράχων, οίτινες μετεφέρθησαν 
εις τά μέρη αυτά άπό παλαιοτάτων παγώνων καί τονίζει άκόμη τήν έπιστημονικήν 
άλήθειαν τής παρατηρήσεως τού μέντιουμ, δτι υπάρχει διαφορά μετακινήσεως μετα
ξύ τών άνω καί κάτω μερών τού παγώνος.

"Ο,τι δμως άποτελεΐ άληθώς σπουδαΐον ζήτημα, είναι ή έκ τών κάτω προερ- 
χομένη θερμότης, ή οποία ύπήρξεν αιτία τής άναλύσεως τού παγώνος.

«Λοιπόν τό μέρος όπου έλήφθη τό τεμάχιον, λέγει ό Ντεντόν, ήτο ή περιοχή; 
τών μολυβδούχων κοιτασμάτων (Ίλλινόϊς Ούϊσκόνσιν) καί είμαι νΰν πεπεισμένος 
δτι ταΰτα προήλθον κάτωθεν καί έν άτμώδει καταστάσει ένεπότισαν τά θερμά άσβε- 
στοΰχα καί μαγνησιοΰχα στρώματα τού υπεδάφους. Αί ενδείξεις τού γεγονότος τού
του είναι άφθονοι εις δλην τήν περιφέρειαν.

Δηλαδή οί παγώνες κατερχόμενοι έκ βορρά καί συναντώντες τό γεωλογικώς 
άκόμη θερμόν τούτο στρώμα, άνελύοντο καί άφηναν νά καταπέσουν οί βράχοι, τούς 
οποίους είχον αιχμαλωτίσει κατά τήν πήξιν των. ’Εντεύθεν λοιπόν έσχηματίσθη 
δλη ή συσσώρευσις τών πλανητικών βραχωδών όγκων, οίτινες εύρίσκοντο εις τό- 
Ούϊσκόνσιν προς βορράν τών μολυβδούχων κοιτασμάτων. ’Εγώ δμως, τονίζει, ου
δόλως έ σ κ ε π τ ό μ η ν  τ ή ν  έ π ο χ ή ν  τ ώ ν  π ε ι ρ α μ ά τ ω ν  α υ τ ώ ν  
ό μ ο ί α ν  θ ε ω ρ ί α ν » .

Βέβαια, τώρα, κατά τήν γνώμην μας, τό περιστατικόν αυτό δεν μπορεί νά. 
θεωρηθή άποδεικτικόν, διότι ίσως ή κ. Ντέντον νά έπήρε τάς περιγραφάς αύτάς άπό 
τήν φαντασίαν τού γεωλόγου συζύγου της. Εις άντίκρουσιν δμως έρχεται ή έπαλή- 
θευσις διά τού πειράματος αύτοΰ μιας θεωρίας, τήν οποίαν τήν έποχήν έκείνην δεν 
έσκέπτετο ό Ντέντον.

Λοιπόν, πράγματι, κάθε άντικείμενον καί τό μικρότερον πετράδιον νά έχη; 
έπάνω του τήν ιστορίαν του ;... Μία πέτρα τών ’Αθηνών νά μπορή νά μάς είπή περισ
σότερα άπό δλα τά σχετικά βιβλία ; Νά ύπάρχη δηλαδή έκτος τής γνωστής μας μνή
μης τών έγκεφαλικών κυττάρων καί μνήμη ήλεκτρονιακή άνεξάλειπτος τής ένεργείας 
πού άποτελεΐ τήν ύλην;..

Τά πειράματα τής Ψυχομετρίας, περί τών οποίων έγράψαμε έκτενώς σέ προη
γούμενα τεύχη τών « ’Αστυνομικών Χρονικών» φαίνονται νά τό άποδεικνύουν, καί 
είναι περισσότερον άπό πιθανόν-.

Δ ιό τ ι ,  ό π ω ς  ά π ό  έ να  κ ο μ μ ά τ ι  λο υ ρ ί ε νό ς  φ ο ν ε υ θ έ ν το ς  σ τ ρ α τ ιώ τ ο υ ,  έ μ π ο τ ισ μ έ ν ο υ  
μ έ  τό  « έ π ιψ υ χ ίδ ιο ν »  τ ο ύ  κ α τ ό χ ο υ  τ ο υ , κ α τ ώ ρ θ ω σ ε  έ ν α  μ έ ν τ ιο υ μ  ν ά  μ α ν τ ε ύ σ η  ο λό 
κ λ η ρ ο ν  τ ή ν  ισ το ρ ία  τ ο ύ  φ ο ν ε υ θ έ ν το ς , έ τ σ ι  κ α ί  ά π ό  έ ν α  τ ε μ ά χ ιο ν  π έ τ ρ α ς  έ μ π ο τ ισ μ έ ν η ς  
ά π ό  ή λ ε κ τ ρ ο ν ια κ ή ν  μ ν ή μ η ν , ε ίν α ι  δ υ να τό ν  ν ά  μ α ν τ ε ύ σ ω μ ε  κ α ί  ν ’ ά π ο κ α λ ύ ψ ω μ ε ν  
ο λό κλη ρ ο ν τ ή ν  ίσ-ίΌ ρίαν τ ο ύ  ά ψ ύ χ ο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  τ η ς .  ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ



ΓΌΛ,Η eic Τ Ο Ν  Χ θ ω ΐ  # ,
«Κ ατόπ ιν τή ς  εκδρομής τή ς  ’Αστυνομικής Σχολής Ύ π α σ τ υ ν ό -  

μων εις τό  "Α γιον "Ορος, δημοσιεύομεν έκ το υ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ το υ  1926, τόμος Β, τ ή ν  ΩΔΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΘΩΝΑ 
το ϋ  ’ Εθνικού μας π ο ιη τή  ΦΩΚ1ΩΝΟΣ ΠΑΝΑ. ΟΙ δόκιμοι, ο ϊτινες 
έπεσκέφθησαν τό  "Α γιον "Ορος, θά  δοκιμάσουν εξαιρετικήν σ υ γ -  
κ ίνη σ ιν μελετώντας τ ή ν  φ δ ή ν  α υ τή ν» .

—  X  —

Ρήγα τρανέ των βουνών, άστρομέτωπε ’Άθω, σέ βλέπω, 
δπως δεν είδ’ ό Μωϋσής τοϋ Σινά τήν Θεόχτιστη ράχι.
Άφθαστον δρος καϋμών κ’ .ή Νιόβεια κ ’ έ'ρμη καρδιά μου, 

ξένη στον κόσμον αύτόν, 
άδελφόν της ξανοίγει πιστόν 
στην άγνή σου μορφή, Γίγαντά μου.

*
Θρόνους Καισάρων χρυσοΰς καί πορφύρας ας χαίρωνται άλλοι, 
άλλοι ας κυλιούνται βαρείς στη χρυσόκοκκην άμμο των Κροίσων, 
κ ι’ άλλοι ας μεθούν φοβεροί στα Αίμόβρεχτα τοϋ Άρεως τόξα.

Σ’ άλλους τοϋ κόσμου ή βοή, 
των οργίων ή πλάνος ζωή 
κ ’ ή έφήμερη Δόξα.

*
'Όταν στα σπλάχνα λύσσα καί τοϋ Πόνου μουγκρίζ’ ή μανία, 
δταν της Γνώσεως ό γύψ Προμηθέα κρυφόν σέ σπαράζη 
κ’ ή νοσταλγία τοϋ ’Απείρου μέ τον μαΰρόν του γρίφον σέ λυώνη, 

σύ μόνον, Ά θω  μου, σύ 
Γης Έδέμ μάς .προβάλλεις χρυσή 
καί γιατρεύονται οί πόνοι.

*
Κι’ δταν συντρίμμια φρικτά τα όνειρά μας έσκόρπισεν ή Μοίρα, 
κάθε μας άγιο παλμό καί μιαν Άρπυια κατάπιε τοϋ Φθόνου 
κι’ άχαρ’ ή Νειότ’ ή γλυκειά μεσ’ στον τάφο τής Μνήμης μας κλαίει, 

μιά σου ώ τότ’ έρημιά 
τής στυγός θεία είναι γωνιά, 
πού ό ληθάνεμος πνέει.

*
Στ’ άνθοστεφή σου νερά, πού μοσκιές καί πλατάνια ποτίζουν, 
κύκνος λευκός ή ψυχή κολυμπά καί τραγούδι τονίζει
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καί στών λοχμών σου εκεί τά αιώνια γυρμένος ελάτια, 
αίθεροδρόμων άητός, 
στής πένθιμου πετάει Νυκτός 
τά σκιόφεγγα πλατεία.

*
Την ώκεάνειαν οργή της θυέλλης, πού μέσα μας βόγγει 
καί ναυαγούς μυστικούς καθ’ Έλπίδ’ άφροβάσανη πνίγει 
τοϋ φλοισβικοΰ σου γιαλού, πού δροσόφτερ’ ή Αύρα χαϊδεύει, 

ή ζαφειρένια ματιά 
τή λυσσόστομη νικάει τρικυμιά 
καί το νοΰ γαληνεύει.

*’Έτσι καί πέρδικα άγνή κ’ έρωτόπνοο παρόμοια τρυγόνι, 
άγριου, σκληρού κυνηγού την αχόρταγη φεύγοντας κάννη 
λαχανιασμένα, δειλά καί μέ χείλη άπ’ τον πόνο κλεισμένα, 

μέσα σέ δάσος πυκνό, 
καταφύγιο εύρίσκουν στέρνο 
καί ξεχνούν τά καϊμένα.

*
Ρήγα σέ είπα βουνών, όχι! όρος, βουνόν, σύ δεν είσαι 
τού Σαβαώθ ό ναός τού ’Αγνώστου, είσαι τάγιο Βήμα.
Τό διαμαντένιο φεγγάρι πού λάμπει στά αιθέρια μάκρη 

άστρον δεν είναι Νυκτός,
Πολυέλαιος είναι χυτός 
στή γιγάντιά σου άκρη.

*
Τών κεραυνών σου ή βροντή, τών κωδώνων σου είναι ό ήχος.
Τής λαίλαπός σου ή πνοή θεοσύνθετη άπλοΰται άρμονία
καί τών δρυών σου ή κορφές, τών δρυών σου πού άστρόφθαστες

(σειούνται,
είναι οί λαμπάδες οί αγνές, 
πού μέ άλλες εκεί φωτεινές 
στά ουράνια φιλιούνται.

*
Τών νεφελών σου τά πλήθη, πού ώς χάους πυργώνονται τείχη, 
ε ίν ’ οί πυρίπνοες πύλες, πού άστράπτων ό Πλάστης προβάλλει 
καί τών φρικτών χαραδρών σου τ ’ άγριόκρεμνα κι άμετρα βάθη 

είναι τού "Αδου οί σπηλιές, 
πού μέ μαύρες δεμένα θηλιές 
βαραθροΰνται τά πάθη.

*Τών κορυφών σου ή τριάς, δέν είν’ , οχι! τό τρίκωχο στέμμα, 
πού στον όρέων τον ρήγαν κάποιο αόρατο έφόρεσε χέρι.
Εις τόν θεώρατον σέ, καί φοιβόθολον ναόν τού ονείρου, 

τών κορυφών σου ή τριάς 
είν’ αύτή σου ή Α γ ία  Τριάς 
καί Τριάς τού ’Απείρου.

—  κ  —
ί I οιοί ’νε πλήν όμως εκείνοι, πού ώς μαύρα καϋμών περιστέρια 

’  σέ γιασιμένιες φωλιές στά πελώρια πλευρά σου χτισμένες, 
φτεροκοπώντας γοργοί, πού κι’ άητοί θά ζηλεύαν άκόμα,
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μέ της πλειάδος το φως
στοΰ ναού σου τό βάθρον έμπρός
προσκυνούν μέ κυρτόγονυ σώμα ;

*
Κε’ άπ’ των σπηλαίων εκεί τα ταρτάρεια Οάλεγες βάθη, 
ποιοι Νεολάζαροι αυτοί, πού άπο τάφους Ζωής ώς νά βγαίνουν 
κι’ ώς φαντασμάτων σκιές, βαθυπώγωνες, ραβδογυρμένες, 

μέ τή ροδόχροη Αύγή 
είς τον Όρθρον προβαίνουν άργοί, 
μέ ματιές δακρυσμένες ;

*
Δράκε τρικέφαλε σύ, άπιστίας, κακίας καί φθόνου, 
πάψε τήν τόση χολή, τό πικρό σου νά χύνης φαρμάκι, 
πάψε τήν τόσην οργή, πού ωσάν σίφουνας μέσα σου πνέει 

κ’ έ'λα γονάτισε έμπρός 
εις αυτούς, πού μέ γλώσσαν πυρός 
τάγριο μίσος σου καίει.

Θείοι Κυναίγειροι αυτοί, μέ τά δόντια κρατούν ραγισμένα 
δ,τι άσεβείας έσύ τρελλός Αίολος θέλεις νά πνίξης 
κ’ ή πεντηκόντορος ναϋς, πού πανί της χρυσό τήν Ελπίδα 

καί γιά σημαία σεπτή 
τήν ψυχή τής ’Αγάπης κρατεί 
είν’ ή Πίστις—Θεού ναυαρχίδα.

*
Μέ τήν τριήρην αυτήν, πού τον Πλάστην μας ναύκληρον φέρει, 
νά ταξιδέψης μπορείς στάφρισμένο κανάλι τού Πόνου 
κι’ ώς Όδυσσεύς πλανηθείς κ ι’ άπό άγριο δερόμενος κύμα. 

’Άτρομος γίγας καί σύ 
σ’ Ευτυχίας πανώρηο νησί 
νά άράξης, νά φέρης τό βήμα.

’Αλλά μήπως σύ μόνον εδώ θειον σκάφος, καράβι άγιασμένο, 
σαν μαγική άλκυών στοΰ Άθωνός σου σκιρτάς τάκρογιάλια; 
Μήπως στο άνθόσπαρτο έκεί καί δροσόνερο δάσος γυρμένες, 

σαν Ναϊάδες σεμνές 
δυο άδελφάδες δέν γέρνουν αγνές, 
δέν φιλιούνται ενωμένες;

*
Μήπως δυο άηδόνια έκεί στοΰ 'Ωραίου τό δένδρο σμιγμένα, 
ώ Αρμονία σεπτή καί τού Ζεύξιδος άφθαστη τέχνη, 
κυνηγημένα φρικτά καί όλοΰθε, μέ δάκρυα σμιγμένα 

στις μυστικές σας φωληές, 
δέν σκορπίζετε ουράνιες λαλιές, 
καθώς πριν δοξασμένα ;

*
Κλίμακα μήπως ’Ιακώβ τή χαόσκεπη, ώ Ά θω , κορφή σου, 
τές τρομερές σου πλαγιές ούρανόγειο δέν κάνει γεφύρι, 
γιά νά μιλήση κρυφά κ ’ υπερκόσμια σάλπιγγα γίνη 

τής θεορρήτου φωνής, 
οποίος κόσμους νά πλάση εύγενείς 
μέσ’ στά σπλάχνα του κλείνει ;
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Μή τής άγριας ζωής οί φτωχοί ναυαγοί, δεν ευρίσκουν 
τές λατρευτές σου αμμουδιές, άσυλόν των τις θείες άκτές σου, 
καί των άγνώστων παλμών οί άφανεϊς νεομάρτυρες, μήπως 

δάκρυ δεν χύνουν πικρό 
καί δεν σβύνει καμίνι σκληρό 
των κυμάτων σου ό χτύπος ;

*
Μή του «'Οδοιπόρου» σου, έσύ, δεν υπήρξες παρήγορος μόνος (1) 
κ ι’ ό πληγωμένος άητός τής μεγάλης εκείνης ψυχής του 
μή στών άκτών σου αύτών τήν κλαγγήν, τό ούρανόφθαστον άσμα, 

δεν έξεχνοϋσε ό φτωχός 
όταν άφιλος καί μοναχός 
δυστυχίας κατήντησε φάσμα;

—  Γ  —
V φησε τώρα κ’ έμέ τοϋ ’Αχανούς άτυχή οδοιπόρον, 

^^Κ όνδωρα θείων παλμών μέ φτερά κατά γής μαδημένα,
καί σπουργιτών τολμηρών σκληρό παίγνιο κι έρμαιον τύχης, 

στά σκιερά σου πλευρά 
καί στά γάργαρ’ αύτά σου νερά 
ναόρω χώμα τρεις πήχεις.

Πλάκα μου ας εΐνε βαρειά, κάποιος άσπρος κι’ άνθόπλεχτος βράχος, 
κόσμος κηδείας γιά μέ τά ζαρκάδια σου, τάγια σου έλάφια, 
κ ι’ ένα μου δάκρυ πικρό, πού κανείς, ώ κανείς δεν θά χύση,

—τών ρυακιών σου ή δροσιά, 
ή βρεμένη σου αυτή φυλλωσιά 
καί ή έρμη έκεΐ βρύση.

*
"Ενας σου άητός τή λευκή καί άβυσσώδη σου άφήνοντας ράχι, 
στον στοιχειωμένο μου Κέρκη (2) τό άκράτητο φτερό του ας άνοιξη 
καί τής άγάπης μου αν δή τό πανώρηο δεντρί μαραμένο, 

ένα του φύλλο γυμνό 
ας μου ρίξη ένθύμιο στερνό 
μ’ άγιον αίμα βρεμένο.

*
'Ο θλιβερός σου βοριάς—άδελφός τής θλιμμένης ψυχής μου, 
ό έπιτάφιος ψάλτης αύτός ας μου γίνη καί μόνον.
Κ’ ένα σου άηδόνι γλυκό, ντροπαλό κ ’ έρημόλαλο άηδόνι, 

ας τραγουδή μυστικά :
Κάποιο ταίρι μου κλαίγω κρυφά, 
πού άγνώριστοι τώφαγαν πόνοι.

ΦΩΚΙΩΝ ΠΑΝΑΣ

(1) Τόν αείμνηστον υπαινίσσομαι ποιητήν Π . Σοϋτσον.
(2) Ό  ’Ά θ ω ς  της ιδιαιτέρας μου πατρίδος.
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‘Υπό κ.

Ζάλογγο
Ό  χορός 

τοϋ θανάτου

Θ . Μ Π Ο Υ Σ Η , Ά σ τυφ ύλακο ς

'Η χιλιοτραγουδισμένη ’Ήπειρος, δπως καί ολόκληρον τό Ελληνικόν ’Έθνος, 
στέκει λυπημένη. Τ ί! κ ι’ άν έβασίλεψαν βασιλείς καί άν έ'λαμψαν αύτοκράτορες καί 
άν άκόμη τα μνημεία της έφώτισαν καί έδίδαξαν κατά καιρούς τό μεγαλεΐον της Ε λ 
ληνικής ψυχής καί τό μέγεθος τοϋ πολιτισμού της Ελλάδος; ’Αλλά στά χρόνια τής 
Τουρκοκρατίας δλα είναι σιωπηλά «γιατί τάσκιαζε ή φοβέρα καί τά πλάκωνε ή 
σκλαβιά». 'Ολόκληρος ό Ελληνισμός στενάζει υπό τον βαρύ ζυγόν τής δουλείας «τής 
Υψηλής Πύλης τοϋ Σουλτάνου». Χάθηκε πλέον άπό τά χείλη των ραγιάδων τό χα
μόγελο, ξεψύχησε τό έλεύθερο Ελληνικό τραγούδι, τό κυριώτερο μέλημά τους είναι 
ή έξοικονόμησις τοϋ κεφαλικοΰ φόρου. «Τό χαράτσι!...».

Μία είναι δλων των ύποδούλων 'Ελλήνων ή σκέψις. Νά γίνουν έλεύθεροι!
Μά γιά τήν ώρα, ή Πύλη κυβέρνα!...
'Ο Σουλτάνος κρεμάει λεβεντόκορμα παλληκάρια καί άτιμάζει ολόδροσα σάν 

τήν αυγή τής ’Άνοιξης κορίτσια καί δλα πηγαίνουν καλά!...
Μά τό Σούλι; τό Σούλι μένει έλεύθερο!...

«κάθε κλαδί καί φλάμπουρο
κάθε κορφή καί κλέφτης».

Οί ήρωϊκοί υπερασπιστές του, σάν τούς αετούς περήφανοι, φωληάζουν μες τά 
κράκουρα, συχνομιλοΰν μέ τάσπρα. Ό  Άλή Πασάς, ό τύραννος των Ίωαννίνων, τό 
βλέπει πόνο στήν ψυχή του τό έλεύθερο Σούλι. Στέλνει χιλιάδες τούς πεζούς, μυριάδες 
τούς σπαχήδες. Μ ά! οί Σουλιώτες τούς τσακίζουν, τούς άφοπλίζουν καί τούς στέλ
νουν κουρελιασμένους εκεί πάνω στά Γιάννενα, στον άφέντη τους τον Άλή Πασά.

Είναι Δεκέμβριος τοϋ 1803!...
Ό  Άλή Πασάς επιχειρεί καί νέαν έπιχείρησι προς καθυπόταξι των ελευθέ

ρων Σουλιωτών. Οί ελεύθεροι άετοί τής ’Ηπειρωτικών κορυφών άποκρούουν μέ πρω
τοφανή ήρωϊσμόν καί περιφρόνησι τάς επιθέσεις τών ήλιοκαών Τούρκων πεζών. 
Τό άγριοβόρι τοϋ Δεκεμβρίου άνάβει περισσότερο τή φλόγα τοϋ πολέμου στις ψυχές 
τους καί ή πίστις γιά τήν νίκη ύψώνεται σάν πύργος άπροσπέλαστος. Τά δίκαια βό
λια τών Σουλιωτών θερίζουν τούς άπιστους καί άνέρχονται 1500 οί νεκροί. Μανία 
καταλαμβάνει τον Άλή Πασά, φόβος κι’ άπογοήτευσις, άλλά τό μοιραίο επέρχεται !..-.

'Ο Πήλιος Γούσης εισπράττει τά αργύρια τής προδοσίας καί ή ήρωϊκή άντί- 
■στασις χαλαροΰται. "Ολα πλέον μάταια, άνισος ό αγών, ούδεμία έλπίς σωτηρίας. 
Όστόσο πολεμούν! καί ό Άλής ζητά διαπραγματεύσεις. Νά έγκαταλείψουν οί Σου
λιώτες τό Σούλι τους καί νά φύγουν!... συναποκομίζοντες δ,τι ήμποροΰσαν. Λυπη
ρόν, μά πρέπει νά φύγουν, πρέπει νά ζήσουν, διότι κάποια ήμέρα θά ζητούσαν τήν
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άπελευθέρωσι της πατρίδος των. Είναι βαθειά χαραγμένα τα άγια λόγια στις ψυχές 
όλων «πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς, πάλι δικά μας θάναι!».

’Ανοίγουν γρήγορα τούς τάφους των ηρώων για νά παραλάβουν τα άγια καί. 
δοξασμένα κοκκαλά τους, ξεκρεμοϋν τις άγιες εικόνες των έκκλησιών καί παίρνουν 
τα άγια δισκοπότηρα καί ξεκινούν για τον τόπο τής ξενητειάς, όπου τούς περιμένει, 
το πικρό ψωμί.

«Στα ξένα δεν άνθίζουνε την ’Άνοιξη τα δέντρα, 
δεν φυλλωριάζουν τα βουνά, δέν πρασινίζει ό κάμπος 
καί δέ δροσίζει τό νερό καί τό ψωμί πικραίνει».

Παίρνουν καί γιά φυλαχτάρι τους λίγο χώμα, χώμα ελεύθερο, χώμα Ελλη
νικό !...

Ξεκινούν ένώ τα δάκρυα τρέχουν σαν βροχή άπό τα κουρασμένα μάτια τους,, 
σαν βλέπουν νά άποχωρίζωνται την γυλκειά τους πατρίδα, γιά την οποία τόσες θυ
σίες έκαμαν νά μη τήν μολύνουν οί άπιστοι μέ τό βρωμερό τους χνώτο. ’Αλλά ό 
Άλή Πασάς, Τούρκος πάντα στην ψυχή, άθετεϊ τον λόγο του. Κι’ ένώ οί Σουλιώτες, 
βαδίζουν κατάκοποι τον άδικον δρόμον της μοίρας, οί ήλιοκαεΐς πεζοί του τούς αίφνι- 
διάζουν!...

’Επιτίθενται έκ νέου στούς σχεδόν άοπλους ήρωας της έλευθερίας καί έπιζη- 
τοΰν τώρα νά λάβουν λάφυρα, νά φονεύσουν καί νά έκβιάσουν τις γυναίκες ήρωΐδες. 
'Ωστόσο τό γεγονός δέν τούς συγκινεΐ! εγκαταλείπουν άμέσως κάθε άποσκευή καί 
παίρνουν θέσι. Παίρνουν θέσι μάχης. ’Αποκρούουν μέ ήρωϊσμόν καί θερίζουν έκ νέου 
τούς άπιστους. Τό πολεμοφόδια όμως τελειώνουν καί τά σπαθιά τους σπάζουν ένα - 
ένα μέ μανία έπάνω στούς τούρκικους χαλκάδες. 'Ο καπνός τού πολέμου υψώνεται, 
καλύπτει καί τήν τελευταίαν κορυφή τού Σουλίου, κάθε κλέφτικο λιμέρι, τό όποιον 
άσυνήθιστο στόν άσφυκτικό καπνό της δουλείας προτιμά τήν φωτιά της έλευθερίας. 
Οόδεμία έλπίς σωτηρίας υπάρχει γιά τούς μαχητάς αύτούς, οί όποιοι μάχονται όχι 
πλέον γιά τήν τύχην των άλλά γιά τήν τύχην, περισσότερον, τών γυναικών, αί όποϊαι 
είναι άποκλεισμένες άπό τούς τούρκους. ’Εξακολουθούν όμως μαχόμενοι!... σάν 
πεινασμένοι λύκοι ρουφάνε τό αίμα τών άπιστων. ’Αλλά ή έξάντλησις έχει έπέλθει 
όριστικώς. ’Έτσι έλάχιστοι διαφεύγουν τον κλοιό ένώ οί άλλοι «τοϊς κείνων ρήμασι. 
πειθόμενοι» καλύπτουν τό πεδίον της μάχης. ’Αλλά τό δράμα δέν τελειώνει έδώ.. 
Οί Σουλιώτισσες δέν θά παραδοθοΰν!...

Εξήντα Σουλιώτισσες!...
Άλλες μικρές κοπέλες καί άλλες νεαρές μητέρες μέ παιδί στήν άγκαλιά. Μεσ’ 

τή φωτιά τής μάχης χωρίστηκαν άπό τούς άνδρες τους καί κινδυνεύουν νά πιαστούν 
άπ’ τούς άπιστους καί μανιασμένους έχθρούς.

Στήν τρομερή αυτή σκέψι, όρμοΰν μέ μιάς στή κορυφή ενός άποκρήμνου βου
νού πού λέγεται στεφάνι. Στήν χαράδρα, κυλάει τά ορμητικά του νερά ό Άχέρων πο
ταμός. Άπό παντού τις χτυπάει τό άγριοβόρι. Μέσ’ τις καρδιές τους όμως έχει, 
άνάψει ή φλόγα τού πολέμου.

Πετοΰν πέτρες, κυλούν μεγάλα λιθάρια κι’ ό,τι άλλο βρίσκουν έμπρός τους τό 
ρίχνουν μέ θάρρος στόν έχθρό πού όλο πλησιάζει. Μά νά ! Τά στίφη τών άπιστων- 
έφθασαν κοντά. Τρέχουν σάν πεινασμένοι λύκοι καί μέ μανία κουνάνε τά σπαθιά 
τους. Τί θά γίνη; οί Σουλιώτες εύρίσκονται πολύ μακρυά γιά νά τις ύπερασπισθοΰν. 
Καμμιά έλπίδα σωτηρίας δέν άπομένει. Λίγες στιγμές καί θά είναι σκλάβες; έξαφνα 
μιά έμπνευσις φωτίζει τον νού τους. «Θάνατος καί οχι σκλαβιά». Θαρρετά άπό τά χεί
λη τους ή άπόφασις τής καρδιάς τους. Χωρίς νά χάνουν τον καιρό όρμοΰν στήν άκρη, 
τού γκρεμού. Πλέκουν τά χέρια μέ άγάπη καί στήνουν τον χορό!
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«Τις έμάζωξε στο μέρος 
τοϋ Ζαλόγγου τ ’ άκρυνό, 
της ελευθερίας ό έρως 
καί τις έπνευσε χορό!...»

Τί, λοιπόν; είναι ώρες γιά χορό καί για γλέντι; Ποια χαρά καί ποια γιορτή 
γιορτάζουν; ΤΩ! δέν είναι αυτός χορός πασχαλινός, δεν είναι πανηγύρι. Είναι ό θρυ
λικός χορός τοϋ θανάτου πού στήνουν οί Σουλιώτισσες πάνω στο Ζάλογγο, 
λίγο πριν πεθάνουν έλεύθερες.

« ’Έχε γειά καϋμένε κόσμε, έχε γειά γλυκειά ζωή 
καί σύ δύστυχη πατρίδα έχε γιά παντοτεινή.
Στην στεργιά δέν ζή τό ψάρι, ουτ’ άνθος στήν άμμουδιά 
κι’ οί Σουλιώτισσες δέν ζοϋνε, μεσ’ την μαύρη τη σκλαβιά».

’Έξαφνα σταματούν. ’Εκείνη πού οδηγεί τον χορό έχει φθάσει στο χείλος τοϋ 
γκρεμνού. Γυρίζει μέ θάρρος, φιλεϊ τήν δεύτερη καί πηδάει στο χάος!...

Τό σύνθημα δόθηκε μέ τό φίλημα της άγάπης. Σάν άστραπή όρμάει καί ή δεύ
τερη. Ρίχνει τό βρέφος της ή τρίτη καί όρμάει κ ι’ αύτή κατόπιν του. Κι’ ό χορός 
έξακολουθεϊ γοργά, ένω οί πλαγιές καί τά λαγκάδια άντηχοΰν άπό τό σπαρακτικό 
τραγούδι.

« ’Έχετε γειά βρυσούλες 
λόγγοι, βουνά ραχούλες».

Μέ λυγμούς οί Σουλιώτες παρακολουθούνε άπό μακρυά τό σπαρακτικό θέαμα. 
'Ως καί αύτοί οί άπιστοι, μένουν έκπληκτοι στήν δραματική σκηνή τοϋ Ζαλόγγου. 
«Θάνατος καί δχι σκλαβιά», άντιλαλοϋνε άκόμη οί ραχούλες καί τά κορφοβούνια 
καθώς καί ή τελευταία τοϋ χοροϋ χάνεται στήν άβυσσο!...

Είναι Δεκέμβριος τοϋ 1803, πού οί ήρωΐδες αύτές γυναίκες έγραφαν μέ τή 
θυσία τους μιά άπ’ τις ήρωϊκώτερες σελίδες της ιστορίας μας. Ό  χορός τοϋ Ζαλόγγου 
έγινε θρύλος, έγινε σύνθημα καί γιά πολλές άλλες Έλληνίδες, πού σέ παρόμοιες στιγμές 
άκολούθησαν τό παράδειγμα των εξήντα Σουλιωτισσών, ήρωΐδων τοϋ Ζαλόγγου.

Λίγα χρόνια άργότερα, διακόσιες Σουλιώτισσες μετά άπό πολλές περιπέ
τειες, έχουν έξαντλήσει κάθε προσπάθεια πολεμώντας. Βρίσκονται άποκλεισμένες 
στά βουνά τών Τζουμέρκων, στον άπόκρημνο βράχο τοϋ Σέλτσου. Στο βάθος ό ’Αχε
λώος κυλάει τά άφρίζοντα περήφανα καί ορμητικά νερά του.

Οί άνδρες τους έπεσαν στή μάχη καί ό εχθρός πλησιάζει.
«Θάνατος καί δχι σκλαβιά»

ξανακούγεται καί πάλι ή ήρωϊκή κραυγή. ’Έτσι ή δραματική σκηνή τοϋ Ζαλόγγου, 
ξετυλίγεται καί πάλι στούς βράχους τοϋ Σέλτσου, άπ’ τούς οποίους οί Σουλιώτισσες 
αύτές πίπτουν στήν άβυσσο, ένω ό ’Αχελώος τις μεταφέρει στάς αιωνίους μονάς.

Τά χρόνια περνούν καί οί θυσίες αύξάνουν στον άγώνα γιά τήν ελευθερία. 'Ο 
χορός τοϋ Ζαλόγγου καί τοϋ Σέλτσου δέν θά λησμονηθή, ’ίσως τά ονόματα τών ήρωΐ
δων αύτών παραμένουν άγνωστα, μά ή θυσία τους δμως πέρασε μαζί μέ τόσες άλλες 
στήν άθανασία. Θί Σουλιώτες καί οί Σουλιώτισσες, καθώς καί τόσοι άλλοι πού στεφα
νώθηκαν τον στέφανον τοϋ μαρτυρίου γιά τοϋ Χριστού τή πίστι τήν άγια καί γιά 
της πατρίδος τήν ελευθερία, δέν πέθαναν. Ό χι, δέν πέθαναν, ζοϋν καί θά ζοΰν αιώνια 
στήν ψυχή τοϋ ’Έθνους καί θά άπολαμβάνουν πάντοτε δλα τά άγαθά πού σκορπίζει 
πλουσίως τό εύσκιόφυλλο καί άγλαόκαρπο δένδρο της ελευθερίας, τό όποιον έπό- 
τισαν μέ τό τίμιο Ελληνικό τους αίμα.
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— Διανομή 51 οικοπέδων σέ μέλη τού Οικοδομικού Συνε
ταιρισμού ’Αστυνομικών Υπαλλήλων, στον Πειραιά.

— Έτησία εορτή τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών στο γήπεδο τού «Πα
ναθηναϊκού».

Μια σεμνή γιορτή έλαβε χώραν το απόγευμα της Κυριακής, 29 Σ/βρίου 
έ.έ., στήν μεγάλη Αίθουσα τής ’Αστυνομικής Λέσχης Πειραιώς, όπου έγινε ή 
πρώτη διανομή 51 οικοπέδων σέ ισαρίθμους αστυνομικούς υπαλλήλους τής 
Άστυν. Δ/νσεως Πειραιώς, μέλη τοϋ νεοϊδρυθέντος Οικοδομικού Συνεται
ρισμού ’Αστυνομικών 'Υπαλλήλων ’Αθηνών—Πειραιώς.

Τα οικόπεδα αυτά βρίσκονται στήν γραφική καί υγιεινή τοποθεσία 
«Κοκκινόβραχος» τής περιοχής Άμφιάλης—Πειραιώς.

Έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους τήν όμορφη αύτή γιορτή ό 'Υφυπουργός 
επί τών ’Εσωτερικών κ. Νικ. ’Αθανασίου, ό 'Υφυπουργός έπί τών Οικονομι
κών κ. Άλιμπράντης, ό ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νικ. Κόκ
κινος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Ίωάν. Δασκαλάκης, ό Άστυν. 
Δ/ντής Πειραιώς κ. Ά . Κανελλόπουλος, ό 'Υποδιευθυντής ’Αστυνομίας Πει
ραιώς κ. Π. Πουλικάκος, ό Διοικητής ’Ασφαλείας Πειραιώς κ. Δ. Κορωνάκος, 
οί Άστυν. Δ/νταί κ.κ. Π. Συνοδινός, Βαλσ. Παυλόπουλος καί Π. Μαριόλης, 
οί ’Ανώτεροι 'Υπάλληλοι τής Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων τού 'Υπουρ
γείου Οικονομικών κ.κ. Κόκκαλης, Βεναρδής καί Άντωνιάδης, ό εκλεκτός 
φίλος τής ’Αστυνομίας πολιτευτής Πειραιώς κ. Κρίτων Δηλαβέρης, ό Πρόε
δρος τού Συνεταιρισμού ’Αστυνόμος Β' κ. Α. Άνδρινόπουλος, ολόκληρον 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Συνεταιρισμού, καί πλήθος ’Αξιωματικών 
τής ’Αστυνομίας καί άρκετοί φίλοι τού ’Αστυνομικού Σώματος.

'Ομίλησαν δι’ ολίγων, καταχειροκροτηθέντες, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Α
στυνομίας, οί 'Υφυπουργοί κ.κ. ’Αθανασίου καί Άλιμπράντης καί ό ’Αστυνό
μος Β' κ. Α. Άνδρινόπουλος.

’Ακολούθησε ύστερα ή κλήρωσις τών οικοπέδων άπό δυο κληρωτίδες, 
άπό τις όποιες ή μέν μία περιείχε τούς άριθμούς τών οικοπέδων, ή δέ άλλη τα 
ονόματα τών δικαιούχων.

Έ τσ ι έληξε ή ωραία αύτή γιορτή, ή οποία σημειώνει τήν άπαρχή μιας 
τόσο επαινετής προσπάθειας.

*
Ξεχωριστή επιτυχία έσημείωσεν εφέτος ή επιβλητική έτησία γιορτή 

τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, πού δόθηκε στο γήπεδο τού Παναθηναϊκού στις 4.15' 
τό άπόγευμα τής Τετάρτης 2 ’Οκτωβρίου έ.έ. Παρέστησαν πλεϊστοι όσοι έπί- 
σημοι, χιλιάδες λαού, ώς καί ολόκληρο τό έκλεκτό Διοικητικό Συμβούλιο τού 
Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, μέ επικεφαλής τήν άκούραστη καί υπέροχη Διευθύνουσα Κα 
Ευτυχία Ίωακείμογλου, στις προσωπικές φροντίδες, τήν δραστηριότητα καί 
τούς κόπους τής οποίας οφείλεται ή πανηγυρική έπιτυχία τού όλου προγράμ
ματος, τό όποιον έκτος τού πλουσιωτάτου ψυχαγωγικού, καλλιτεχνικού της 
μέρους περιελάμβανε καί ποδοσφαιρικόν άγώνα.

Στον άγώνα αύτόν έλαβαν μέρος άντιπροσωπευτικές ομάδες τού Πανα
θηναϊκού καί τού ’Ολυμπιακού, οί όποιες έπραγματοποίησαν ένα ταχύ, τεχνικό 
καί συναρπαστικό παιχνίδι. ’Αξίζουν πολλά θερμά συγχαρητήρια στις ευγε
νικές Κυρίες τού έκλεκτοΰ 'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί ιδιαιτέρως 
στήν Κα Ίωακείμογλου, γιά όλους τούς κόπους καί τήν άπέραντη καί ειλι
κρινή άγάπη τους άπέναντι τού άστυνομικοΰ κόσμου, τού όποιου έχουν πιά 
κερδίσει τον θαυμασμό καί τήν ευγνωμοσύνη. Σ . ΠΗΛΟΣ
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«Τό  παιδί πού πεινάI

πρέπει νά τραφή»

'Υ πό  κ. Σ Π . ΠΗΛΟΥ

Στα μεταπολεμικά χρόνια ή Άνθρωπότης κατακλύστηκε άπό ένα σωρό χτυ
πητά συνθήματα, πού άντικατοπτρίζουν τον προαιώνιο άνθρώπινο πόθο γιά μιά καλύ
τερη ζωή... συνθήματα πολιτικά καί οικονομικά, θρησκευτικά καί κοινωνικά, πού 
υπόσχονται νά λύσουν τά «μεγάλα» προβλήματα τοϋ Κόσμου τούτου καί νά τον 
οδηγήσουν στην Εύτυχία καί στην Δικαίωση...

Συνθήματα φοβερά καί τρομερά, μεγάλα καί φανταχτερά, πού κάποτε—άλ- 
λοίμονο! ! ! —μένουν λόγια, σκέτα μεγαλόπρεπα λόγια καί άερώδεις εκφράσεις. Κου
βέντες «περί άνέμων καί ύδάτων».

Γι’ αύτό ό ζαλισμένος άπό τις διασταυρούμενες φωνασκίες καί φορτωμένος 
άπό άλληλοσυγκρουόμενες ύποσχέσεις φτωχός θνητός, στέκει μέ δυσπιστία, μέ κά
ποιο φόβο πολλές φορές, μπροστά σέ κάθε νέο κήρυγμα πού ζητεί νά τον όδηγήση 
σέ κάποια καινούργια άγνωστη καί άμφίβολη Γη τής ’Επαγγελίας...

Χωρίς λοιπόν νά άγνοώ αύτό τό θλιβερό δεδομένο, θά πάρω τό θάρρος ν’ άνέβω 
στην Πνίκα τής Ζωής, γιά νά έπαναλάβω ένα σύνθημα φρέσκο λιγάκι καί κάπως ά- 
γουρο, άφοϋ γιά πρώτη φορά πρωτακούστηκε πέρσυ καί γιά δεύτερη έφέτος στην 
-δική μας πατρίδα...

Θά μιλήσω μπροστά στον ορμητικό χείμαρρο τής ζωής, όπου ή άδυσώπητη 
βιοπάλη τής ’Αγωνίας καί των ’Αριθμών μας έχει καθηλώσει στο χαράκωμα τοϋ 
άγώνα γιά την ύπαρξη, μέ τη ζεστή εύχή καί τήν κρυφή έλπίδα νά μήν παρασυρ- 
θοϋν τά λόγια μου στην άφάνεια άπό τά σοβαρά έπίκαιρα γεγονότα πού μάς κυνηγοϋν, 
άλλά νά τά υιοθετήσουν μέ κατανόηση όλοι οί καλοί συνάνθρωποί μου, σάν έπιτα- 
κτικό αίτημα των καιρών...

Κι’ ύστερα θά ύψώσω τη φωνή μου προς κάθε κατεύθυνση:
«Τό παιδί πού πεινά , πρέπει νά τρ α φ ή ...»

** *
Τό π α ιδ ί!! ! . . . Είναι γιά μάς τούς μεγάλους ένας διπίθαμος κοντορεβιθούλης, 

μέ κοντά παντελονάκια καί κωμικές γκριμάτσες, πού μάς διασκεδάζει μέ τήν άφέ- 
Δεια καί τά καμώματά του... Είναι ένα είδος ψυχαγωγίας στις ώρες τής άναπαύ- 
σεώς μας... πέραν δέ αύτοϋ ούδέν...

Kt’ όμως... Κάποτε αύτό τό μικροσκοπικό κι’ άθώο πλασματάκι, ό νάνος 
ετούτος τής Δημιουργίας, θά άνδρωθή, θά γίνη σάν κι’ έμάς, θά μάς διαδεχθή, θά 
μάς ξεπεράση, θά σταθή σιμά μας σάν μονάδα άξιόμαχη μέσα στον κοινωνικό άγώνα.. 
θά γίνη προσωπικότης ό κοντορεβιθούλης, θά γίνη Γίγας ό νάνος, θά γίνη άντρας 
τό παιδί...

Είναι αύτό ή δική μας φυσική διαδοχή, ή άδιάκοπη άνανέωση τής παγκό
σμιας δυνάμεως, τό αύριο στο γερασμένο χτές...
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"Αν τό χωνέψουμε χαλά-καλά αυτό θά νοιώσουμε ένα φόβο, κάτι σάν πανικό 
μέσα μας... Καί θά μάς ρωτήση ή συνείδησή μας: «Τί εφόδια δώσαμε, πώς τό παρα
δώσαμε στή ζωή, σέ ποιά κατάσταση, τον καινούργιο αυτό μαχητή τής Ζωής, ώστε 
νά μπορούμε νά του ζητήσουμε ν’ άγωνισθή γιά τ ’ άσπρα μας μαλλιά, γιά την ιστο
ρία καί τις παραδόσεις μας». 'Όλοι είμαστε κάποτε άθώα παιδιά... "Ολοι περάσαμε 
άπ’ αύτήν τήν ήλικία... Μά μόλις μεγαλώσαμε τά ξεχάσαμε δλα... Ψηλώσαμε τόσο 
πολύ, ώστε δεν καταδεχόμαστε νά κυττάξουμε τον άπέραντο αύτό κόσμο των νάνων, 
πού κάτω άπό τά πόδια μας ζή καί κινείται σάν αμελητέα ποσότης.

Δεν κάνω θλιβερές διαπιστώσεις. Δεν κατηγορώ κανένα. "Ομως θέλω νά τό 
τονίσω: «Τό παιδί πείνα. Καί πρέπει νά τρ α φ ή ...»

Πεινά τό παιδί σωματικά. Μεγαλώνει πολλές φορές μέσα στην ανέχεια, τη 
φτώχεια, τήν μιζέρια, τήν κακομοιριά. Άνδρώνεται μέσα σέ ύγρά δωμάτια,πλάι σέ 
μιά άρρωστη μάνα ή σ’ ένα άνάπηρο πατέρα. Γίνεται καχεκτικό, μεμψίμοιρο, φοβι
σμένο, μεγαλώνει μέ συντροφιά τήν ήττοπάθεια, καί κάποτε-κάποτε (άλλοίμονο! 
χίλιες φορές άλλοίμονο !) τήν πίκρα καί τήν έχθρα προς τούς μεγάλους.

’Ωμά μιλώ. Γιατί δέν είναι τό θέμα έτοϋτο άσκηση λογοτεχνική. Είναι ένα 
έπίμονο σήμα κινδύνου πού έκπέμπεται άπό ένα σωρό γωνιές τής γής, άπό χαλά
σματα καί φτωχογειτονιές, γιά νά ξυπνήση τούς μεγάλους άπό τον λήθαργο.

'Υπηρεσία προς τον Κόσμο δέν προσφέρει εκείνος, πού σκεπάζει τις πληγές, 
μέ έπιδέσμους σεμνοτυφίας, άλλά έκεϊνος πού τις χειρουργεΐ.

Καί οΐ εύγενικές κυρίες καί οί φιλάνθρωποι κύριοι πού έχουν άποδυθή στον 
τόπο μας, μέ τήν πολύτιμη πάντα κι’ άκούραστη φροντίδα τοϋ σημερινού Κράτους, 
στον ιερό άγώνα γιά τή σωτηρία τής παιδικής ήλικίας, αύτήν τήν βοήθεια ζητούν: 
Νά διαφωτισθή ό κόσμος όλος γύρω άπό τά μεγάλα καί σοβαρά ζητήματα πού άπα- 
σχολούν τά παιδιά... τά παιδιά μας, πού θάναι οί αύριανοί πατέρες τών παιδιών τους...

Τά παιδιά αυτά πρέπει νά τραφούν πολύ καί καλά, γιά νά γίνουν γεροί οργα
νισμοί, καί νά μπορέση νά κατοικήση στά ρωμαλέα κορμιά τους ό ύγιής νοΰς.

Είναι άνάγκη νά βοηθήσουν όλοι ύλικά τά φτωχά παιδιά, νά τά βγάλουν άπό 
τά υπόγεια, νά τά γεμίσουν φώς, ήλιο, άέρα, νά τά χορτάσουν, νά τά θρέψουν, νά τούς 
δώσουν δ,τι χρειάζονται γιά νά μεγαλώσουν φυσιολογικά.

"Ας τό πή ό ένας στον άλλον, δλοι μαζί ας τό φωνάξουμε:
«Τ Ο  Π Α ΙΔ Ι Π Ο Υ Π Ε ΙΝ Α , Π ΡΕΠ ΕΙ ΝΑ Τ Ρ Α Φ Η »

** *
Πεινά τό παιδί πνευματικά. Δέν έχει καλά βιβλία νά διαβάση. Δέν έχει γονείς; 

νά τό νουθετήσουν. Δέν εύκαιροΰν οί μεγάλοι νά καταπιαστούν μαζί του. Φθίνει τό 
πνεύμα του, μαραζώνει ή ψυχούλα του, άσφυκτια ή καρδιά του μέσα στήν βαρειά. 
άτμόσφαιρα ένός τραγικού πνευματικού λιμού. Καί κάπου-κάπου ξεφυτρώνει σάν 
παρασιτικό φυτό μέσα στις στήλες τών έφημερίδων, ήρως τραγικός έγκλημάτων, 
πολλές φορές άπεχθών. Τότε τό κυκλώνουμε δλοι μαζί άγριεμένοι. «Αύτό τό άνθρω- 
πόμορφο τέρας...» λέμε. Κι’ ύστερα ζητούμε τήν κεφαλή του επί πίνακι. Τό καταδι
κάζουμε καί ξεμπερδεύουμε μ’ αύτό, γιά νά πάμε ήσυχοι στά σπίτια μας νά κοιμη
θούμε, μέ τήν συνείδηση έλαφρή δτι έκάναμε τό καθήκον μας.

Κι’ δμως. "Οχι! Χίλια εκατομμύρια φορές οχι! Καθήκον μας δέν είναι νά κα
ταδικάσουμε τό παραστρατημένο παιδί, μά νά τό σώσουμε. Νά τό τραβήξουμε άπό 
τή λάσπη, νά τού τοποθετήσουμε φτερά στήν πλάτη, γιά νά πετάξη ψηλά στον Ού- 
ρανό.

«Αυτών γάρ έστίν ή βασιλεία τών Ούρανών».
'Υψώνω τή φωνή μου. Φωνάζω μέ δλη τή δύναμη τών πνευμόνων μου: «Τό 

παιδί π ε ίνα . Καί πρέπει νά τρ α φ ή ...»
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Οί γραμμές αυτές γράφονται μέ πολλή πίστη καί μ’ αισιοδοξία μαζί. Γιατί ό 
γράφων έ'τυχε νά σταθή κάποτε μέ σεβασμό, μέ θαυμασμό καί μέ συγκίνηση μπροστά 
σέ κάποιους πανάγιους Σταυροφόρους, πού απ’ όλα τά μέρη τής Γης ξεκίνησαν γιά νά 
βρουν καί νά σώσουν τό πεινασμένο παιδί.

Καί γράφονται ετούτες οί γραμμές σάν ευλαβικό προσκύνημα μιας πανέμορ
φης χριστιανικής γιορτής: Τής Δεύτερης ’Επετείου τής «'Ημέρας τού παιδιού».

** *
'Υπάρχει μιά διεθνής ένωσις εύγενικών άνθρώπων άπ’ όλα τά μέρη τής Γής: 

ή UIPE, ή «Διεθνής "Ενωσις προστασίας τής παιδικής ήλικίας». Καί υπάρχει άκόμα 
ένα διεθνές ίδρυμα, ένα χριστιανικό ίδρυμα, πού τό άποτελοΰν ένα σωρό Κράτη: τό 
UNICEF, τό «"Ιδρυμα των 'Ηνωμένων ’Εθνών γιά τό παιδί».

Αύτές οί δυο οργανώσεις λοιπόν, πού λειτούργησαν μέχρις σήμερα μέ θαυμα
στά άποτελέσματα καί πού συνεργάζονται μέσα στά πλαίσια τού Ο.Η.Ε., άπεφά- 
σισαν νά καθιερώσουν τήν πρώτη Δευτέρα κάθε ’Οκτωβρίου σάν: «Παγκόσμια 'Η 
μέρα τού παιδιού».

Καί νά τήν γιορτάσουν μέ διάφορες διαλέξεις, διαφωτιστικές, πάνω στά ζήτή- 
ματα πού άπασχολοΰν τήν παιδική ήλικία.

Τήν γιορτή αύτή καθορίζει, κάθε χρόνο, τό Γραφείο τής Όργανώσεως Παγκο
σμίου 'Υγείας, πού βρίσκεται στήν Γενεύη.

’Εφέτος λοιπόν προτιμήθηκε καί ώρίσθηκε ώς θέμα τού παγκοσμίου έορτα- 
σμοΰ τό 4ο άρθρο τής «Διακηρύξεως τής Γενεύης» πού άναφέρει τά έξής : «Τό 
παιδί πού πείνα πρέπει νά  τροφή, τό άρρωστο παιδί πρέπει νά τύχη πε- 
ριθάλψεως, τό καθυστερημένο \ά βοηθηθή, τό άπροσάρμοστο νά έκπαι- 
δευθή, τό όρφανό καί τό ε^κατσλελειμμένο νά περισυλλεγή».

*  *  3
Στον τόπο μας ή φροντίδα γιά τήν προστασία τού παιδιού έχει όργανωθή κατά 

τρόπο αληθινά άξιοθαύμαστο. Πολλές καί διάφορες οργανώσεις έχουν σχηματισθή 
μέ βάση τό σοβαρό ετούτο θέμα. Καί τήν όλη κίνηση κατευθύνει οχι άπλώς έπιδέξια 
άλλά μέ συγκινητική άληθινά αυταπάρνηση καί πίστη τό 'Υπουργείο Κοινωνικής 
Προνοίας, ύπό τήν έμπνευσμένην καθοδήγηση καί τήν προσωπική εργασία τής εξαί
ρετης καί Σεβαστής 'Υπουργού μας, Κυρίας Λίνας Τσαλδάρη, πούναι μαζί καί μιά 
χριστιανή γυναίκα καί έχει δώσει ολόκληρο τον εαυτό της γιά νά βοηθήση τά φτωχά 
παιδιά. ’Εδώ στήν Ελλάδα έχουμε άφθονα καί πλήρως έξωπλισμένα Κέντρα Κοι
νωνικής Προνοίας, 'Υγειονομικά Κέντρα καί τό γνωστό γιά τήν πολύπλευρη δράση 
του Πατριωτικό 'Ίδρυμα.

Θά αναφέρω, γιά λόγους άπλώς ένημερότητος τών άναγνωστών μου, μερικούς 
επιβλητικούς πράγματι άριθμούς, πού δείχνουν καθαρά ποιο σπουδαιότατο έργο 
έπιτελεΐ στον τόπο μας τό ’Επίσημο Κράτος. ’Έχουμε λοιπόν έδώ στήν Ελλάδα 30 
’Εθνικά Οικοτροφεία μέ 3.850 τροφίμους, 57 ’Εθνικούς Παιδικούς Σταθμούς μέ 
ήμερησία κίνηση 4.400 παιδιών, 33 ’Εθνικά ’Αγροτικά Νηπιοτροφεΐα μέ κίνηση 2.300 
παιδιών καί 41 ’Αγροτικές Οίκοκυρικές Σχολές μέ 1.650 μαθητές.

Μά τό σπουδαιότερο όργανο τού 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας είναι τό 
Πατριωτικό 'Ίδρυμα, γνωστό ώς Π.Ι.Κ.Π.Α., πούναι όργανο προστασίας τής Μη- 
τρότητος καί τής παιδικής ήλικίας.

Τό λαμπρό αύτό 'Ίδρυμα, πού άναμφισβήτητα τιμά τή χώρα μας, έχει 99 
Παραρτήματα στις έπαρχίες, 113 Συμβουλευτικούς Σταθμούς βρεφών, μέ ετήσια 
κίνηση 100.000 βρεφών, 67 Συμβουλευτικούς Σταθμούς έπιτόκων, μέ έτήσια κί
νηση 30.000, 132 Παιδικά ’Ιατρεία μέ κίνηση 200.000, 9 Στοματολογικά Ιατρεία, 
1 ’Ιατρείο Παιδικής Πολυκλινικής, 18 Νηπιαγωγεία μέ 2.000 τροφίμους, 1 Παιδικό
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’Αναρρωτήριο μέ 350, 1 Κέντρο Άποκαταστάσεως ’Αναπήρων παιδιών, μέ 150 
κλπ. κλπ. κλπ.

Τέλος τό Πατριωτικό "Ιδρυμα λειτουργεί κάθε χρόνο 63 παιδικές έξοχές, μέ 
συνολική δύναμη 45.000 παιδιών.

’Αλλά ή προστασία της παιδικής ηλικίας άσκεΐται καί άπό άλλα 'Υπουργεία, 
όπως τής Παιδείας, Δικαιοσύνης καί Γεωργίας, άλλα καί άπό τό Βασιλικό ’Εθνικό 
"Ιδρυμα, τον Ελληνικό ’Ερυθρό Σταυρό, τό Σώμα Έλληνίδων 'Οδηγών, την ΧΕΝ, 
τό ’Εθνικό "Ιδρυμα Προστασίας ’Εργαζομένου Παιδιού καί τέλος άπό τήν ιδιωτική 
πρωτοβουλία πού τήν έποπτείει καί τήν ένισχύει οικονομικά τό έπίσημο Κράτος.

Νά γιατί έγραψα πάρα πάνω, δτι νοιώθω αισιοδοξία για τό μέλλον τών παι
διών, μια καί άπό όλες τις πλευρές άρχίζει νά γλυκοροδίζη μιά δροσερή αύγή στον 
τόπο μας γ ι’ αυτά. Καί θά τοθελα πολύ νά κλείσω αύτές τις σημειώσεις μου μέ τήν 
άνάμνηση τών έκλεκτών αυτών 'Ιδρυμάτων, πού μοχθούν γιά νά σώσουν τά παιδιά μας. 
Μά κάποια στατιστική πού έχω εδώ μπροστά μου μέ κάνει νά μελαγχολήσω ξανά.

’Αναφέρει λοιπόν έτούτη ή θλιβερή στατιστική, δτι άπό τά 1.850.000.000 παι
διά τής Γής τάς 1.600.000.000 υποσιτίζονται ή τρέφονται κακώς, καί ποσοτικώς καί 
ποιοτικώς. ι

Τί νά πώ λοιπόν γ ι’ αυτούς τούς συντριπτικούς άριθμούς;...
Νά τούς άντιπαρέλθω; Μά πώς; "Εχω αύτό τό δικαίωμα; "Ω! καλοί μου άνα- 

γνώστες, δσοι πονάτε τον τόπο μας, δσοι ένδιαφέρεσθε γιά τό μέλλον τής Φυλής μας, 
δσοι είλικρινά έπιθυμεΐτε ή 'Ελλάδα μας ποτέ νά μήν πεθάνη, άκοΰστε τήν ταπεινή 
φωνή μου καί προστεθήτε κι’ έσεϊς στο μεγάλο ειρηνικό στράτευμα γιά τή σωτηρία 
τών παιδιών μας.

Μονάχα έτσι θά μπορέσουμε ν’ άποβλέψουμε μ’ έμπιστοσύνη στο Μέλλον...
Μονάχα αν κάνουμε άξίωμα, αν κάνουμε Σύμβολο τής πίστεώς μας τό τόσο 

άνθρώπινο καί χριστιανικό σύνθημα:
«Τό παιδί πού πείνα , πρέπει νά τρ α φ η ...»

ΣΠ ΥΡΟ Σ ΠΗΛΟΣ

ΠΟΙΗΜ ΑΤΑ

Στήν Ελευθερία
Γλυκόχρωμη σε γέννησε μιά αύγή 
περνώντας άπ’ τ ’ ουράνια τό πρωί, 
στοϋ σύγγνεφου τήν κάτασπρη εσάρπα 
σέ τύλιξε ένώ σοΰπαιζε τήν άρπα,
6 πρωινός άγέρας μεσ’ άπ’ τά χρυσά 
χοροπηδώντας τού άγροϋ τά στάχυα, 
ένώ ό αυγερινός σέ φύλαγε γλυκά.

*
Είσαι ή άνοιξι άπ’ δλες πιο τρανή 
κ ι’ ή νιότη κ ι’ ή χαρά καί ή ζωή· 
είσαι τής ’Ανάστασης ή κόρη σύ ή μία, 
είσαι στά χείλη τών λαών, 
έσύ ελπίς, έσύ ή ’Ελευθερία·
Είσαι τό δνειρο φυλών 
πού ζοΰν μεσ’ στήν δουλεία.

Σ . Χανδρής
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ΣΤΗ 12Η Σ Ε Λ ΙΔ Α
Της ΝΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τό Αυγουστιάτικο φεγγάρι άγκάλιαζε μέ τις άργυρές του αχτίδες δλη τήν 
’Αθήνα μας. 'Ολόγιομο καί στρογγυλό καμάρωνε πάνω άπό τό στερέωμα καί με 
τα μεγάλα μάτια του παρακολουθούσε μ’ ένδιαφέρον δλη τήν κίνησι της πόλεως, καί 
τή φυσική καλλονή της.’Έτσι, καθώς στεκόταν ψηλά, φώτιζε μέ καλωσύνη τό πρόσωπα 
ένός νέου πού βάδιζε βιαστικός στούς άσφαλτοστρωμένους δρόμους τοϋ Παλαιού- 
Φαλήρου, καί μέ τή χλωμή άντανάκλασι τουδινε κάποια ξεχωριστή χάρι καί ομορφιά. 
Καί κείνος προχωρούσε άνυπόμονα, θέλοντας να φθάση τό γρηγορότερο στή γυναίκα 
πού λάτρευε, καί πού σέ λίγες μέρες θά παντρευόταν.

’Από τούς ανθισμένους κήπους των σπιτιών, ξεχύνονταν μια γλυκεία ευωδιά. 
Καί τα πεύκα άπό μακρυά, έ'στελναν ένα θερμό χαιρετισμό μέ τό ελαφρό τους θρόισμα. 
Καί νά, τέλος. Τό σπίτι μέ τα γιασεμιά φάνηκε μπρος του καί έ'μοιαζε σάν νά περί- 
μενε καρτερικά τον συμπαθητικό έπισκέπτη. Στήν εξώπορτα σταμάτησε καί πήρε 
μιά βαθειά αναπνοή. Κάποιο κλωνάρι άπό γιασεμί είχε γύρει τό λευκό κορμάκι του 
έ'ξω άπό τά κάγκελα της μάντρας, σάν νάθελε νά τον κολωσορίση. Ά πλωσε κείνος 
τό χέρι του καί τό χάϊδεψε βιαστικά. Μέ μεγάλα βήματα υστέρα άνέβηκε τά μαρμά
ρινα σκαλοπάτια. Μιά μονότονη ήσυχία βασίλευε στο έξωχικό σπίτι. Έρριξε μιά 
ματιά γύρω του. Τό δωμάτιο της καλής του ήταν φωτισμένο. Άπό τήν άντίθετη 
πλευρά τού χώλλ φάνηκε ή σιλουέττα της ύπηρεσίας. ’Ηταν μιά συμπαθητική κο- 
πέλλα ώς τριάντα χρόνων, μέ κατάμαυρα μαλλιά.

-—Σεις εϊσθε κύριε Άνδρέα;
—Ναι Βαρβάρα. Πού είναι τ ’ άφεντικά σου;
—Ή  κυρία άνέβηκε στήν Αθήνα.'Ο κύριος δέν ήρθε άκόμα.'Η δεσποινίς Ά ννα  

διαβάζει στο δωμάτιό της, κι’ έγώ... ρεμβάζω στήν ταράτσα, τού είπε γελώντας.
Χωρίς ν’ άκούση τά τελευταία της λόγια, βρέθηκε κιόλας στο δωμάτιο της άγα- 

πημένης του. "Ενας μυρωμένος άέρας έ'μπαινε άπό τό άνοιχτό μπαλκόνι. Είδε τήν 
πλάτη τής καλής του, πού καθόταν σέ μιά πολυθρόνα μέ τό κεφάλι λίγο γυρτό προς 
τά δεξιά. Τήν πλησίασε άθόρυβα. Μπά! κοιμάται τό χρυσό μου, σκέφτηκε. Θά είναι 
κουρασμένη άπό τον μεσημεριάτικο περίπατο. Στάθηκε γιά λίγο κυττάζοντάς την. 
Λυπόταν νά τήν ξυπνήση. Στο τέλος, χάνοντας τήν ύπομονή του, άρχισε νά τήν σκουν- 
τάη έλαφρά. Κείνη δμως φαινόταν παραδομένη σ’ ενα βαθύ λήθαργο. Έπιασε τό κρι
νόλευκο χεράκι της, καί τό αίμα πάγωσε μέσα του. ’Όχι δέν ήταν δυνατόν! Τήν κύτ- 
ταξε προσεκτικώτερα... Θεέ μου! νομίζει κανείς πώς είναι νεκρή. Σάν τρελλός τήν 
άρπαξε στήν άγκαλιά του, καί άρχισε νά τής τραντάζη τό σώμα. Μοΰ τήν σκότωσαν, 
φώναξε μέ πνιγμένη φωνή. Τό πόδι του σκόνταψε σέ ενα βιβλίο, πού ήταν πεσμένο 
κάτω, κοντά στά πόδια τής νεκρής καί άνοιγμένο στή δωδεκάτη σελίδα. Μπά... ψι
θύρισε άπελπισμένα. Πέθανε διαβάζοντας. Μά... πώς; Τρέμοντας προχώρησε στο 
χώλλ, δπου βρισκόταν τό τηλέφωνο.

«Ασφάλεια αύτοΰ; Τρέξτε γρήγορα. Τώρα μόλις βρήκα νεκρή τήν άρραβω- 
νιαστικιά μου».

Σέ λίγο, ενα αύτοκίνητο στάθηκε έξω άπό τό σπίτι τού Παλαιού Φαλήρου καί 
τέσσαρες άνδρες πήδησαν βιαστικά καί άνέβηκαν τά σκαλιά. Στο χώλλ, μερικοί γεί
τονες άπεδοκίμαζαν μέ συμπόνοια τό θάνατο τής δμορφης γειτονοπούλας. Οί άστυ- 
νομικοί έρριξαν μιά ερευνητική ματιά γύρω τους.

—Ποιόν βρήκατε έδώ δταν ήρθατε;, ρώτησε τό νέο ό Ύπαστυνόμος Ζΐσκος.
-—Τή Βαρβάρα, τήν ύπηρεσία τους. Καί μέ λίγα λόγια τούς έξιστόρησε τά 

πράγματα.
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—Δεν είναι κανένας έδώ; άπευθύνθηκε υστέρα στήν κοπέλλα που στεκόταν σέ 
μιά γωνιά καί κύτταζε μέ τρόμο πότε τούς αστυνομικούς καί πότε τήν πεθαμένη 
κυρά της.

-—’Όχι. Ό  κύριος είναι στο μαγαζί του. ’Έχει χρυσοχοείο στήν όδό Περικλέους. 
'Η  κυρία πήγε στήν ’Αθήνα. Θά έκανε μερικά ψώνια, καί άπ’ έκεΐ θά πήγαινε σέ μιά 
φίλη της. ’Έτσι μοΰ είπε νά πώ αν τήν ζητούσε κανένας στο τηλέφωνο.

—Πότε μίλησες μέ τή νεκρή γιά τελευταία φορά;
—Στίς εξη καί μισή, το άπόγευμα. Μοΰ ζήτησε καφέ, καί μ’ έστειλλε νά τής 

αγοράσω ένα πακέττο τσιγάρα. "Οταν τής τάφερα, μοΰ είπε πώς ήμουν ελεύθερη, 
άν ήθελα, μέχρι τίς έννιά, νά κάνω ένα περίπατο. Μουδωσε μάλιστα καί χρήματα νά 
φάω παγωτό. ~Α!... ήταν χρυσή καρδιά ή μακαρίτισσα. Λάμπρο κορίτσι. Ευγενικό. 
Καί λέγοντας αυτά, έφερε τίς παλάμες στο πρόσωπό της, καί άναλύθηκε σέ λυγμούς.

—Καί σύ δέ βγήκες έξω;
—"Οχι, δέν είχα ορεξι. Μιά άνεξήγητη μελαγχολία μοΰ βάραινε τήν ψυχή.
—’Ήρθε κανένας σήμερα στο σπίτι σας;
—’Όχι, κανένας.
—Γιά θυμήσου καλά· μήπως ζήτησε κανένας τή δεσποινίδα "Αννα;
—"Οχι σάς λέω. Μά... γιά σταθήτε... Ναί, τή ζήτησαν στο τηλέφωνο σήμερα 

το πρωί δυο φορές. Μιά τίς 11, καί μιά το μεσημέρι, μεταξύ δώδεκα καί μισή, μέ 
μία. ’Ακρίβεια δέ θυμάμαι.

—Τί ήταν άνδρας ή γυναίκα;
—Γυναικεία φωνή.
—Καί δέν σοΰ είπε τί τήν ήθελε;
—"Οχι. «Μιά γνωστή της», μοΰ είπε καί έκλεισε το τηλέφωνο.
—Πού ήταν ή κυρία σου σήμερα το πρωΐ;
—Στον Πειραιά. Είχε πάει νά συναντήση τον άρραβωνιαστικό της.
—Τά πράγματα δείχνουν οτι ό θάνατος προήλθε άπο συγκοπή τής καρδιάς— 

είπε κάποιος γηραιός κύριος, πού μέχρι κείνη τή στιγμή παρακολουθούσε άμίλητος 
τή συζήτησι.

—Σεις ποιος εΐσθε;, ρώτησε ό Ύπαστυνόμος Ζΐσκος.
—Φίλος καί γιατρός τής οικογένειας.
—'Υπέφερε ή μακαρίτισσα άπο τήν καρδιά της;
—Ποτέ. 'Η  υγεία της βρισκόταν σέ άρκετά καλή κατάστασι.
—Μήπως θυμάσαι άν ή κυρία σου τώρα τελευταία είχε τίποτε στενοχώριες; 

ρώτησε πάλι ό 'Υπαστυνόμος Ζΐσκος τήν υπηρέτρια.
—Στενοχώριες; τί λέτε καλέ; τί στενοχώριες μπορεί νάχη μιά κοπέλλα πού τά 

εχει ολα;
—Δηλαδή;
—Δηλαδή υγεία, χρήμα καί άγάπη. Ό  κύριος Άνδρέας τή λάτρευε. Σέ λίγες 

μέρες θά έκαναν τούς γάμους τους.
—Ξέχασα νά σάς πώ, είπε ό νέος στούς άστυνομικούς. Στά πόδια τής νεκρής 

βρέθηκε αυτό το βιβλίο.
Το πήρε ό 'Υπαστυνόμος Ζΐσκος στά χέρια του καί το περιεργάστηκε 

μέ προσοχή. Τά φύλλα τού βιβλίου ήσαν άνοιγμένα μέχρι τή δωδεκάτη σελίδα. 
Χμ... ψιθύρισε σκεπτικός. Ξεχάσατε νά μάς πήτε το σπουδαιότερο. 'Η νεκρή 
πέθανε τήν ώρα πού έδιάβαζε. "Αρα ήταν ξένοιαστη, άνύποπτη.

—Τής άρεσε το διάβασμα τής κυράς σου; ξαναρώτησε τήν κοπέλλα.
Ώ ... ναί... ύπερβολικά. "Ολη τή μέρα διάβαζε., διάβαζε. Νά, γιά δές τε. 'Η 

βιβλιοθήκη της είναι γεμάτη άπο βιβλία ξένων καί δικών μας συγγραφέων.
—Αύτύ το ξέρω καί γώ, πετάχτηκε ό νέος. 'Η μόνη της χαρά ήταν όταν τής 

δώριζα κανένα καλό βιβλίο.



Σ τή 12η  σελίδα 5159

Τό πρωί της άλλης μέρας, το τηλέφωνο τοϋ ’Αστυνόμου Μπίλλη χτύπησε 
επίμονα.

—'Τπαστυνόμος Ζΐσκος εδώ—ακούστηκε μιά άνδρική φωνή άπό την άλλη άκρη 
του σύρματος. Άκοϋτε κύριε ’Αστυνόμε. Μ’ άκοϋτε;

-—Ναί. Σ’ ακούω.
—Μόλις βγήκα άπό τό χημικό εργαστήριο. Τό μυθιστόρημα «Καρδιές πού πό

νεσαν», είναι... είναι... δηλητηριασμένο.
—Πώς; δηλητηριασμένο;
—Ναί. Οί σελίδες του έχουν δραστικό δηλητήριο. Ό  ιατροδικαστής κ. Ζερ- 

γάνης καί τά φύλλα του... βιβλίου, ομολογούν ένα καί τό αύτό πράγμα. *0 θάνατος 
έπήλθε άκαριαίως, μέσα σέ λίγη ώρα, άπό ισχυρό δηλητήριο.

■—Χμ... τό περίμενα. Δέ μοΰ λές, δεν θά έρθης στο γραφείο;
—’Όχι άκόμα. "Εχω κάποια άλλη δουλειά νά κανονίσω.
Τό πρόσωπο τού ’Αστυνόμου Μπίλλη, βυθίστηκε σέ σκέψεις. Ποιος ό δολο

φόνος;... Τήν ίδια έρώτησι έκαναν καί οί δυστυχισμένοι γονείς τής νεκρής, πού τό 
σπαρακτικό γεγονός τούς είχε τσακίσει : Ποιος ό δράστης; τον ρώτησαν όταν βρέθη
καν στο γραφείο τής ’Ασφαλείας.

—Θά τον βρούμε καί γρήγορα μάλιστα. Είχε γνωριμίες ή μακαρίτισσα; 
ρώτησε τήν πικραμένη μάννα.

—Τί θέλετε νά πήτε; φίλες; ’Ηταν λίγο βαρεία στή φιλία της. Μά ωστόσο είχε 
μιά καλή φίλη, τήν "Αρτεμις, πού σπούδασαν μαζί στις καλόγρηες. Τώρα είναι άρρα- 
βωνιασμένη.

—’Έμαθα ότι τής άρεσε τό διάβασμα.
—Ναί, πολύ.
—Μήπως προσέξατε άν τώρα τελευταία τής χάρισε κανένα βιβλίο ό άρραβω- 

νιαστικός της;
—Κύριε ’Αστυνόμε—άκούστηκε μιά πνιγμένη άνδρική φωνή άπ’ ένα σημείο 

τού μεγάλου δωματίου—άπαγορεύω κάθε υποψία εναντίον μου. Τή μνηστή μου τή 
λάτρευα καί θά τήν παντρευόμουν μέ τή θέλησί μου. Δέν ύπήρχε κανένας λόγος νά 
τή σκοτώσω.

—'Ησυχάστε κύριε, τού είπε ψύχραιμα ό ’Αστυνόμος, ρουφώντας μιά γουλιά 
καφφέ άπό τό φλυτζάνι του. Είμαι άστυνομικός καί έχω χρέος νά τά εξετάσω όλα... 
όλα, καταλάβατε; Στράφηκε υστέρα στή Βαρβάρα.

—’Εσύ σιγύριζες τό δωμάτιο τής μακαρίτισσας;
—Ναί κυρ-Άστυνόμε μου. ’Εγώ.
—Τότε λοιπόν θά ξεσκόνιζες καί τή βιβλιοθήκη της.
—Ναί. Κάθε μέρα. Καί νά σάς πω τήν άλήθεια, πολλές φορές ξεχνιόμουν δια

βάζοντας κανένα κομματάκι πού μοΰ άρεσε, γιατί... γιατί... μή μέ βλέπετε έτσι. 
Ξέρω κι’ έγώ λίγα γραμματάκια καί τά βιβλία μοΰ άρέσουν. Μπορώ νά σάς πώ ότι 
ξέρω άπ’ έξω όλους τούς τίτλους.

—Τότε, άφοΰ γνωρίζεις όλους τούς τίτλους, θά πρέπει νά μάς πής πότε πρό
σεξες τό βιβλίο «Καρδιές πού πόνεσαν»;

—Δέν τό είδα ποτέ αύτό τό βιβλίο.
’Έγινε γιά λίγο σιωπή. Μιά καταθλιπτική ήσυχία είχε άπλωθή μέσα στο γρα

φείο τής ’Ασφαλείας. 'Ύστερα, άκούστηκε σταθερή ή φωνή τού ’Αστυνόμου.
—Μπορείτε νά πηγαίνετε όλοι σας. Έκτος άπό σάς κύριε Παχνά. Θέλω νά 

σάς ρωτήσω κάτω.
"Οταν έμειναν μόνοι οί δύο άνδρες στο γραφείο, τό έμπειρο μάτι τού άστυνο- 

μικοΰ άναμέτρησε τή ψυχολογική κατάστασι τού νέου.
—Καφεδάκι; τον ρώτησε.
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—Ευχαριστώ. "Εχω πιή τρεις άπό το πρωί.
—Τσιγαράκι, τότε. Τράβηξαν καί οί δυο μια ρουφηξιά, καί ή φωνή τοϋ’Αστυ

νόμου Μπίλλη άκούστηκε καί πάλι.
—Πότε άνταμώσατε μέ τή μνηστή σας για τελευταία φορά;
—Χθες τό πρωί. ΤΗρθε στον Πειραιά, στο γραφείο μου.’Έχω έκεΐ ένα εργοστά

σιο πού κατασκευάζει ζέρσεϋ. Τό μεσημεράκι την πήρα καί πήγαμε στη σπηλιά τού· 
Παρασκευά. Κάναμε τό μπάνιο μας, καί φάγαμε μέ δρεξι. Κατόπιν τήν έβαλα στον· 
’ Ηλεκτρικό για να πάη στή σπίτι της. ’Εγώ είχα να τελειώσω μια παραγγελία στο 
εργοστάσιο.

—Δεν μοϋ λέτε καί κάτι άλλο. Μεταξύ μας βέβαια. Πριν γνωρίσετε τή μακα- 
ρίτισσα είχατε κανένα σοβαρό δεσμό;

—Δεσμό; Πολλούς, οχι δμως σοβαρούς. Μά τί σημασία έχει αυτό κύριε ’Α
στυνόμε ;

—Χμ... δλα έχουν σημασία. ’Από μια μικρή λεπτομέρεια μπορούν να βγουν 
στήν επιφάνεια καί τα πιο στυγερά εγκλήματα.

—Σωστά.
—Καί τώρα, γιά πέστε μου τί γνώμη έχετε γιά τό φόνο; Ποιος μπορούσε νά. 

προβή σε μιά τέτοια πράξι καί γιατί;
—Τί νά σάς πω ; Τό μυαλό μου έχει σταματήσει. Δεν είναι σέ θέσι νά σκεφτή, 

τίποτε... τίποτε. Πώς βρέθηκε αύτό τό φονικό βιβλίο στά χέρια της, άπό ποιόν;
—Αυτή ή υπηρέτρια, ή Βαρβάρα... τί μέρος τοϋ λόγου είναι;
—Άπό δ,τι δείχνει, είναι καλή κοπέλλα. Μέ τή μακαρίτισσα ήσαν σάν φίλες-

*
Πέρασαν δυο μέρες. Κι’ ένα πρωί, ή πόρτα τοϋ γραφείου, πού βρισκόταν ό- 

’Αστυνόμος Μπίλλης, άνοιξε άπότομα καί στο άνοιγμά της φάνηκε ό 'Υπαστυ- 
νόμος Ζΐσκος.

—"Εχω νέα εύχάριστα, τοϋ είπε γελώντας αινιγματικά, ένώ έσκούπιζε τό· 
ίδρωμένο πρόσωπό του. Μά τήν πίστη μου. Νά μή μέ λένε Θόδωρο, αν δέ βρώ τό· 
δολοφόνο. Νά... τόν κρατώ κι’ δλας εδώ. Νά... έτσι καί έσφιξε τή φούχτα του μέ κω
μική χειρονομία.

—"Ελα τώρα. Ά φησε τόν ενθουσιασμό καί πές μου τις έρευνές σου.
—Άκοϋστε λοιπόν. Μετά άπό τό τηλεφώνημα πού σάς έκανα προχθές, τρά

βηξα γιά τόν τόπο τοϋ έγκλήματος, γιά τό Παλιό Φάληρο. Κουβέντιασα μέ τούς γεί
τονες γιά κάμποση ώρα, προσπαθώντας ν’ άπρσπάσω καμμιά διαφωτιστική λέξι 
πού θά μέ βοηθούσε στις έρευνές μου. "Ημουν έτοιμος νά φύγω άπελπισμένος, όταν· 
ένας μικρός, πού παρακολουθούσε τή συζήτησι, πετάχτηκε καί μοΰ είπε.

—Κύρ’ ’Αστυνόμε χθές τό μεσημέρι είδα τή δεσποινίδα Ά ννα πού κουβέντιαζε 
μέ μιά κοπέλλα. Νά... έκεϊ στο στενό. 'Η άλλη κοπέλλα λοιπόν τής έδωσε ένα βιβλίο,, 
πού ή δεσποινίς Ά ννα  τό πήρε καί τό έβαλε στήν τσάντα της.

—Τί ώρα ήταν μικρέ μου; μήπως θυμάσαι;
—Θά πλησίαζαν τρεις. Γιατί ύστερα άπό λίγο ήρθε ό μπαμπάς μου άπό τή; 

δουλειά του.
—’Εσύ τί έκανες έξω αύτή τήν ώρα;
—Δέν ήμουν έξω. Είχα άνεβή στήν άχλαδιά μας νά κόψω μερικά άχλάδια. 

'Η μάντρα τού σπιτιού μας είναι χαμηλή. Καί γώ άνεβασμένος στο δένδρο, τις είδα-
—Μήπως πήρε τό αύτί σου καμμιά κουβέντα;
—"Οχι. Άπό τή θέσι πού βρισκόμουν μπορούσα νά δώ, δχι δμως καί ν’ άκούσω-
—Πώς ήταν τό άλλο τό κορίτσι; μήπως πρόσεξες;
—Ναί. ΤΙΙταν ψηλή, άδύνατη, πολύ μελαχροινή, μέ μαλλιά πολύ κοντά. Νά..- 

σάν τά δικά σας σχεδόν... καί φόραγε ένα κόκκινο φόρεμα μέ άσπρες βούλες.
(Συνεχίζεται)
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Νοσταλγίες 
Δημητρίου Σκούζε

Τον περασμένο μήνα ή βιβλιοθήκη τής ’Αστυνομικής Σχολής 
άπέκτησε ένα καινούργιο, κομψό-κομψο βιβλιαράκι, μέ θαλασσί 

εξώφυλλο και μ’ ένα χαριτωμένο, καλλιτεχνικό σκίτσο τής Πάλη ας ’Αθήνας άπ’ έξω.
Για τό βιβλίο αυτό μας μίλησε μέ υπερβολικό ενθουσιασμό ό Διευθυντής μας, 

καί τό συνέστησε σέ όλους μας σαν ένα άπολαυστικό άνάγνωσμα, ξεκούραστο, ευχά
ριστο, άνάλαφρο, πλημμυρισμένο διαλεχτές συγκινήσεις.

'Η ένθουσιώδης λοιπόν αυτή κριτική του Διευθυντοϋ μου, μου κίνησε τόσο 
την περιέργεια, ώστε χτές βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ν’ άνοίξω άθόρυβα την 
πόρτα τής Βιβλιοθήκης, να γλυστρήσω μέσα καί να περάσω ένα ολόκληρο βράδυ 
μέ τή συντροφιά του.

Ή ταν ένα σκοτεινό καί κρύο χειμωνιάτικο βράδυ, δίχως αστέρια καί φεγγάρι, 
μέ πολλή σιωπή καί μ’ ένα δυνατό άγέρα, πού έσειε θυμωμένος τα παράθυρα καί τις 
πόρτες καί έδερνε άλύπητα τά γυμνά κλαριά των δέντρων...

Μέ τό υποβλητικό ετούτο άκοπανιαμέντο τού άνέμου, άρχισα νά περνώ μιά- 
μιά τις πρώτες σελίδες του, ώσπου σέ λίγο μοΰ φάνηκε ότι μέσα άπ’ τις γραμμές 
πού διάβαζα ξεπετάχτηκε παντοδύναμος ένας κάποιος άλλος παράξενος σίφουνας, πού 
γκρέμισε μέ μιας τό παρόν μέ τις πολυκατοικίες του, τά τρόλλεϋ καί τήν πολυθό
ρυβη κίνηση, καί στροβιλίζοντάς με στήν δίνη τών πιο δυνατών συγκινήσεων, άνοιξε 
μπροστά στά κατάπληκτα μάτια μου τις βαρειές πύλες τού μισοξεχασμένου παρελ
θόντος, γιά νά προσέλθω σάν πιστός νά μεταλάβω τών Άχράντων Μυστηρίων μιας 
παραμυθένιας εποχής, βασίλισσας τών Χρόνων...

Είδα τότε, σχεδόν δακρυσμένος, γραφικά λιθόστρωτα, καί φανάρια τού γκα
ζιού νά ρίχνουν τό ώχρό φώς τους μέσα σέ μιά ρωμαντική πολιτεία, πλημμυρισμένη 
θρύλους καί όνειρα...

"Ακόυσα τό θόρυβο πού έκαναν τά λαντώ καί οί βιττόριες, καθώς κυλούσαν 
άργά-άργά μέσα στούς στενούς δρομίσκους... Είδα τον άμαξα μέ τό ψηλό καπέλλο 
νά τινάζη στον άγέρα τό καμουτσίκι, νά κτυπα μέ τό πόδι τό μικροσκοπικό καμπα
νάκι, κι’ ύστερα νά χάνεται στή γωνιά τής μικρής πλατειούλας...

Βρέθηκα μέσα σέ παληά «άρχοντικά», άνάμεσα σέ κυρίους μέ φαβορίτες καί 
φλοτάν γραβάτες, καί φιλολογούσες μέ μυωπικά γυαλιά. Χόρεψα πόλκα, μαζούρκα 
καί καντρίλλιες... Βρέθηκα στής Πλάκας τις άνηφοριές κάτω άπό τά λουλουδιασμένα 
μπαλκόνια μέ τά γιασεμί, έξω άπό μικρούτσικες, άσβεστωμένες ταβερνίτσες... "Α
κόυσα τή λατέρνα καί τή ρεζεντά...

Σάν σέ κινηματογραφική ταινία πέρασαν άπό μπροστά μου χίλιες δυο εικόνες, 
μέσα σ’ ένα γαληνεμένο, ρωμαντικό φόντο, πού έκαναν πολλές φορές τά μάτια μου 
νά βουρκώσουν...

Είδα κι’ άκουσα πολλά... "Εζησα μιά ζωή ολόκληρη μέσα σ’ ένα βράδυ...
"Υστερα μ’ έπνιξε μιά θεϊκή γαλήνη μέσα στήν γαλανή άπεραντωσύνη κάποιας 

ονειρεμένης λίμνης, καί μονάχα οί λογισμοί μου άπέμειναν ν’ άρμενίζουν πάνω στά 
ήρεμα νερά, σάν βαρκούλες καλοτάξιδες, καί νά τραβούν γιά νάβρουν τό μνημείο τού 
’Αγνώστου Θεού τής Πλάκας, τον όποιον έμαθα νά σέβουμαι χωρίς ποτές μου νά τον 
γνωρίσω. Μετά δέν θυμάμαι άλλο τίποτε. "Ενοιωσα σάν υπνωτισμένος... Μέ κυρίεψε
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μιά νοσταλγική έκσταση... καθώς άντηχοΰσε από πολύ μακρυάένα γλυκόλαλο παρα
μύθι, πού τό άκομπανιάριζε ή λύρα της καρδιάς μου...'Ώσπου κάποτε βρέθηκα στήν 
τελευταία σελίδα... Τότες είδα τό τασσάκι γεμάτο άποτσίγαρα, καί τον ήλιο ψηλά 
στον Ουρανό...

Τότες άκάμα πόνεσα καί μέ κυρίεψε ένα παράπονο... Γιατί να κρατήση τόσο 
λίγο έτοΰτος ό γλυκός ρεμβασμός!!!.. .

Ξανάκλεισα τό βιβλίο καί τδβαλα προσεκτικά στή θέση του... Μά έμεινε βα- 
θειά χαραγμένο στή θύμησή μου εκείνο τό γαλάζιο εξώφυλλο κι’ έτοΰτος ό παρά
ξενος τίτλος: «ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ —παληές ιστορίες, σαν παραμύθια άληθινά. Δημη- 
τρίου Γ. Σκουζέ...»

Είναι ένα βιβλίο μέ μιά άκαταμάχητη γοητεία άπ’ τήν άρχή ’ίσαμε τό τέλος... 
σέ συναρπάζει, σέ καθηλώνει στήν ίδια θέση άτέλειωτες ώρες, μίλα στήν καρδιά 
σου, σέ μεταφέρει σέ κάποιον άλλο κόσμο, ταπεινό σάν φλόγα κεριού, άπέραντο σάν 
τήν θάλασσα, ευγενικό σάν ένα παληό ιππότη, γαλάζιο σάν τό έξώφυλλό του.

Είναι γραμμένο άπό χέρι επιδέξιο, μά καί καρδιά ζεστή. Είναι γραμμένο άπό 
ένα εύγενικό όνειροπόλο πού ξέρει νά μίλα απλά καί πειστικά στις καρδιές των άνα- 
γνωστών του, μέ παραστατικότητα καί σαφήνεια.

Γόνος παληάς άρχοντικής οικογένειας των ’Αθηνών ό εκλεκτός συγγραφεύς 
του, χρησιμοποιεί τις ίδιες τις ευτυχισμένες άναμνήσεις του σάν πηγές καί βοηθή
ματα στήν πορεία του στά χρόνια πού πέρασαν. Κι’ αύτό τού δίνει μιά ξεχωριστή 
πρωτοτυπία καί χάρη.

Είναι αύτό τό κείμενο σφιχτοδεμένο τόσο επιδέξια ώστε σέ κατακτά άμέσως.
Είναι άκόμα κι’ ένα ευλαβικό προσκύνημα στά χρόνια πού πέρασαν, έκεΐνα τά

αλησμόνητα χρόνια πού ό,τι κι’ αν γίνη στή ζωή θάχουν πάντα μιά τιμητική θέση 
μέσα στις άνθρώπινες καρδιές.

Θάπρεπε αύτό τό λογοτεχνικό κομψοτέχνημα νά τό διαβάσουν δλοι, μικροί, 
μεγάλοι, νέοι καί γέροι...

Τέτοια βιβλία στολίζουν άλήθεια τή μικρή βιβλιοθηκούλα μας, καί τέτοιοι 
συγγραφείς τιμούν τήν συντροφιά μας. Σ. Π.



Χ αμένα σκυλιά , χω ρίς περιλαίμιο 5167

Έ ξω  άπδ τά μαύρα αυτά οικοδομήματα, πού τά υπόγειά τους ήταν γεμάτα 
φυλακισμένους, πού δλα τά έπιπλα είχαν γεμίσει χαρτιά καί έ'γγραφα, πού οί κλειστές 
καί σιωπηλές αύτές αίθουσες είχαν άκούσει το πρωί της ίδιας μέρας ένα σωρό ψέμ- 
ματα καί άπειλές, πού έκρυβαν μίσος καί φόβο, έξω άπ’ όλα αύτά τά τρομακτικά 
διαμερίσματα, ό θόλος τοϋ Δικαστικού Μεγάρου ύψωνότανε λαμπερός, όπως ή πονε- 
μένη κραυγή ένός άρρωστου, πού δέν μπορεί νά κινηθή...

Ό  Νταριέ έπετάχυνε τό βήμα του. Βιαζότανε νά βγή έξω άπ’ αύτό τό μέγαρο, 
ν’ άναπνεύση λιγάκι έλεύθερο καί καθαρό άέρα...

’Ενώ περνούσε όμως βιαστικός τά κάγκελλα, έπεσε σχεδόν, επάνω στον Ζεράρ, 
τον γιο τού κυρίου Λαμύ, πού έσπευσε νά τον χαιρετήση.

—«Έρχεσθε νά έπισκεφθήτε τον πατέρα σας;» τον ρώτησε. «Είναι πάντως λι
γάκι άργά...»

«Ό χι...Μ ά όχι...» άπάντησε ό Ζεράρ κοκκινίζοντας «άπλώς περνούσα άπ’ 
εδώ. Κι’ έπειδή ξέρω ότι ό μπα..., ό πατέρας δηλαδή, άργεΐ πολύ, άνέβηκα ως εδώ...».

Παρατηρώντας τον Ζεράρ ό Νταριέ χαμογέλασε, καθώς τον είδε νά κλείνη 
τό δεξί του μάτι καί νά γέρνη τό κεφάλι προς τον ώμο, όπως άπαράλλαχτα κι’ ό δι
καστής.

«Τί κάνει λοιπόν ό Μάρκ;...» ρώτησε ξαφνικά τ ’ άγόρι.
«...'Ο Μάρκ; ’Ά !  Καλά...’Αλλά...τον γνωρίζετε;...»

—« ’Ακούω τον πατέρα μου πού μιλάει τακτικά γιά όλους αυτούς... Έ χω βλέπετε 
πολλούς άδελφούς...»

ΤΗταν ό τόνος τού Ζεράρ παράξενος καί ό Νταριέ δέν ήξερε τί έπρεπε ν’ άπαν- 
τήση. Τήν ίδια στιγμή ή σκιά ένός γερμένου κλαδιού χόρευε στά πόδια τους καθώς 
τό στριφογύριζε έδώ κι’ έκεΐ ό άνεμος.

Τή σιωπή διέκοψε τ ’ άγόρι.
«Χαίρετε, κύριε...»
« ’Αντίο σας...»

** *
Τό λεωφορείο άφησε τον Νταριέ στήν άκρη τού Παρισιού...Σέ μιά γωνιά πο

λυθόρυβη, γεμάτη φωτεινές έπιγραφές, καφφενεΐα κατάμεστα άπό κόσμο καί ψηλά 
πέτρινα σπίτια...

Μετά τήν συνοικία αυτή άπλωνότανε μιά σκοτεινή ζώνη, πού οί χάρτες Οικι
σμού καί Δημοσίας 'Υγείας τήν έσημείωναν μέ μαύρο χρώμα...ΤΗταν έδώ τό βασί
λειο της τρώγλης, της φυματιώσεως, τού ’Εγκλήματος.

’Ακολούθησε έναν βρώμικο δρόμο πού φαινότανε άπελπιστικός τή μέρα καί μυ
στηριώδης κάθε βράδυ...

Αύτόν τον δρόμον τον είχε διασχίσει τόσες καί τόσες φορές, άπό τότε πού άρ
χισε νά δρά ή μικρή συμμορία...

Στή θύμηση έκείνης της νύχτας νοιώθει ό Νταριέ μιά δυνατή ταραχή. Θυμά
ται καλά έκεΐνο τό χειμωνιάτικο βράδυ πού άναζητώντας τον Μάρκ, συνάντησε κατά 
τύχην δεκατρία παιδιά συγκεντρωμένα στο ύπόγειο ένός ερημωμένου έργοστασίου... 
Καθόντουσαν πάνω σέ πελώριους, σκουριασμένους τροχούς, άνάμεσα άπό σωρούς 
ρινισμάτων μετάλλου, κι’ είχαν άνάμεσά τους ένα άδύνατο γάτο... Μέ πόση παγερή 
σιωπή τον ύποδέχτηκαν 1 !! Καί μέ πόση στενοχώρια τον παρουσίασε ό Μάρκ στους 
άλλους!!! «'Ένας φίλος άπ’ τό Παρίσι» τούς είχε πή.,.Κι’ ύστερα, μέ τή βοήθεια 
τού Κλώντ τού Τυπογράφου καί τού Φρανσουά τού κλειθροποιού (πού ήταν άπό τά 
βασικά μέλη της συμμορίας) είχε καταφέρει νά έξημερώση σχεδόν τήν μικρή συμμο
ρία...

(Συνεχίζεται)



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 71

«Περί Β ιβλιοθηκών Α στυνομικώ ν Τμημάτων καί ’ Υπηρεσιών»

’Άρθρον Ιον : Ε ις έκαστον Ά σ τυ ν .  Τ μήμα ή Υ π η ρ εσ ίαν καταρτίζετα ι βιβλιοθήκη περι- 
λαμβάνουσα β ιβλ ία  κ α ί περ ιοδ ικά  αστυνομικού, νομικού, έπ ιστημονικοΰ κα ί εγκυκλοπαιδικού γεν ι
κ ώ ς  περιεχομένου.

’’Αρθρον 2ον : Τα β ιβ λ ία  προέρχονται έξ άγορών, έκ δωρεών, έκ προμήθειας άπο μέρους 
τώ ν  Π ροϊσταμένων 'Υ πηρεσιών κα ί έκ τής έκδόσεως το ιούτω ν παρ’ ’Α στυνομ ικώ ν Υ π ηρεσ ιώ ν.

’Άρθρον 3ον : Τ αϋτα  τα ξ ιθετο ϋντα ι κ α ί φυλάσσονται ε ίς ειδικήν Β ιβλιοθήκην κα ί εντός 
το ϋ  γραφείου ’Α ξιω μ ατικο ύ  'Υ πηρεσ ίας, δστις  είς την σχετικήν εγγραφήν περί άναλήψεως τώ ν  κ α 
θηκόντω ν του έν τώ  Β.Β. δέον νά  άναφέρη κ α ί περί τής κανονικής παραλαβής τούτων.

Άρθρον 4ον : Τα β ιβλ ία  καταχωροΰνται είς ειδικόν Μητρώον Β ιβλιοθήκης προσωπικώς  
ύπ ό  τού Δ ιοικητοΰ ή τού Ύ π ο δ ιο ικη το ΰ  τού Τμήματος ή τής 'Υπηρεσίας κ α ί άριθμοΰνται ώ ς τό 
κατω τέρ ω  υπόδειγμα :

α/α

■fr f= Η X
.3 ο
ϊ κb cn.

0 W

Τ ίτλος βιβλίου

Χ
ρο

νο
λο

γί
α

έκ
δό

σε
ω

ς ΑΡο  υ»
ί ξ

Χ
ρο

νο
λο

γί
α

κτ
ήσ

εω
ς

Τρόπος
κτήσεω ς

1
£

.§  |

11
<

Π
αρ

ατ
ηρ

ήσ
ει

ς

1 A —2 Γεν. Ά ρ χ α ί  
Ά σ τ .  Δ ικαίου 1955 Γ. Μ παλής 15 -7 -5 7 ’Α γορά έκ τού  

έμπορίου 1

2 Β—1 Έ γκλη  ματολογία  
Τόμ. Α ’ 1955 Κ. Γαρ-

δίκας 20-7-57 Δωρεά συγ-  
γραφέως 1

3

13 Β—3 ’Ενοχικόν Δίκαιον 1956 Κ. Φουρ- 
κιώ της 25-7-57 ’Α γορά έκ  

τού έμπορίου 1

Σημείωσις υποδείγματος

Α ί Β ιβλιοθήκαι (έφ’ όσον ύπάρχουσι πλείονες τής μ ιας) δέον νά  άρ ιθμώνται μέ τ ά  γράμματα  
Α ,Β ,Γ , κ.λ.π.

Έ κάστη  θυρίς τής αυτής Β ιβλιοθήκης λαμβάνει ίδιον άριθμόν, ήτο ι 1 ,  2, 3, κλπ ., έκαστον δέ 
βιβλίον φέρει τον αύξοντα άριθμόν τού οικείου Μ ητρφου.

Έ π ί τής ράχεως έκάστου β ιβλίου τ ίθ ε τα ι μικρά «έτ ικέττα»  επ ί τή ς  οποίας άναγράφεται, 
έν είδει κλάσματος, ό αΰξω ν άριθμός Μ ητρφου τού βιβλίου, ώ ς άριθμητής κ α ί τό ψηφίον τής Β ι
βλιοθήκης κ α ί ό άριθμός τής θυρίδος αυτή ς ώ ς παρονομαστής. Ο ΰτω λ.χ. έάν τό ύ π ’ αΰξ. άριθ. 13  
’Ενοχικόν Δ ίκαιον εύρ ίσκετα ι είς τή ν τρ ίτη ν  θυρίδα τής Β ιβλιοθήκης θά τεθή έπ ’ αυτού ή ένδειξις 
13/Β -3.

’Εάν ή Β ιβλιοθήκη ε ίνα ι μ ία  τ ίθ ετα ι ώς άριθμητής μέν τού κλάσματος ό άριθ. Μ ητρφου τού  
βιβλίου, ώ ς παρονομαστής δέ ό άριθμός τής θυρίδος τής Βιβλιοθήκης.

’Άρθρον 5ον : 'Υπό τού έκάστοτε ’Α ξιω μ ατικο ύ  'Υπηρεσίας κα ί ύπ ’ ευθύνην αυτού παρέ
χοντα ι β ιβλία  ε ίς τούς α ίτοΰντας τα ΰτα  ύπαλλήλους πρός χρήσιν ή μελέτην, γενομένης σχετικής  
χρεώσεως είς ειδικόν «Β ιβλίον Χ ρεώσεω ς» τώ ν διατιθεμένων έκ τής Β ιβλιοθήκης τού Τμήματος 
ή  'Υπηρεσίας β ιβλίω ν, δ ιά  μολυβδίδος, έφ ’ όσον τό βιβλίον θέλει κρατηθή πέραν τού χρόνου τής
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΑΣ 
ΕΙΣΑΓωΠΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΦΥΔ ΑΚίΰΝ 

ΙΕ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(’Ε γκύκλιος ’Αρχηγείου ’Α στυνομ ίας Πόλεων 9211/ 249/ 1/ 20-9-57)

Α '. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Έ κ θεσ ις  Ιδεών έπ ί γενικού θέματος, διδομένου διά λίαν περιληπτικού τίτλου, προς δ ιαπ ί- 

■στωσιν τω ν γραμματικώ ν γνώ σεω ν τοϋ υποψηφίου, τοΰ τρόπου χρήσεως τής γλώ σσης από άπό- 
ψ εω ς όρθογραφίας, συντακτικού, ακρίβειας κα ί εύχερείας δ ιατυπώ σεω ς τώ ν διανοημάτων αυτού.

Β'. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
1)  'Ορισμός κα ί δ ια ίρεσις τού Ποινικού Κώδικος. 2) Χρονικά κα ί τοπ ικά  δρια ισχύος τών  

π ο ινικώ ν νόμων. 3) Τό έγκλημα. 4) 'Ο άδικος τη ς  πράξεως χαρακτήρ. Λ όγοι αΐροντες τό άδικον.
5 )  Ό  καταλογισμός της πράξεως. 6) 'Υποκειμενική ύπ α ιτ ιό τη ς. 7) Σ τάδ ια  πραγματώ σεω ς τοΰ  
έγκλήματος. 8) Συμμετοχή εις τό έγκλημα. 9) Συρροή κ α ί υποτροπή. 1 0 )  Ό  εγκληματίας κα ί α ί 
κ α τ ’ αύτοΰ κυρώσεις. 1 1 )  Α όγοι έξαλείφοντες τό άξιόποινον. 12 )  Ε ίσαγω γ ικα ί τινες παρατηρήσεις 
έπ ί τώ ν κατά  τού ατόμου εγκλημάτων. 13 )  ’Ε γκλήματα κ ατά  τής ζωής. 14 )  ’Ε γκλήματα κατά  τής  
σω ματικής άκεραιότητος. 15 )  ’Ε γκλήματα κατά  τής προσωπικής έλευθερίας. 16 )  ’Ε γκλήματα  
κ α τά  τώ ν ήθών. 17 )  ’Ε γκλήματα περί τόν γάμον κα ί τήν οικογένειαν. 18 )  ’Ε γκλήματα κ ατά  τής  
τ ιμ ή ς . 19 )  ’Ε γκλήματα κατά  τής ιδιοκτησίας. 20 ) ’Ε γκλήματα κ ατά  περιουσιακών δικαίων. 
2 1 )  ’Ε παιτεία  κ α ί άλητεία. 22) Π οια τά  κ ατά  τού κοινωνικού συνόλου έγκλήματα. 23) Προσβολαί 
κ α τά  τής πολιτειακής εξουσίας. 24) ’Επιβουλή τής δημοσίας τάξεω ς. 25) ’Επιβουλή τής Θρησκευ
τ ικ ή ς  ειρήνης. 26) ’Ε γκλήματα περί τό νόμισμα. 27 j ’Ε γκλήματα περί τά .υπομνήματα. 28) Έ -  
κλή μα τα  περί τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης. 29) Έ γκλή ματα  περί τήν ύπηρεσίαν. 30) Κοινώς  
επ ικ ίνδυνα  έγκλήματα. 3 1)  Γ ενικα ί περί π τα ισμ άτω ν διατάξεις. 32) Ευθύνη διά π τα ίσ μ ατα  άλλου. 
3 3 )  'Υπότροποι ή καθ ’ έξιν π τα ΐσ τα ι. 34) Τά σπουδαιότερα τώ ν καθ’ έκαστον πτα ισμ άτω ν, ήτο ι: 
παράνομος άσκησις επιτηδεύματος, πρόκλησις άνησυχίας, δ ιατάραξις ήσυχίας, ύπέρβασις νυκτερ ι
νής ώρας, παραβάσεις περί τά  δημόσια θεάματα, παραβάσεις δ ιατάξεων περί τώ ν  οδών, παραβάσεις 
διατάξεω ν περί α ίγ ιαλώ ν, επικίνδυνος εις τήν υγείαν συνάφεια, παράβασις δ ιατάξεω ν περί νεκρών, 
παράβασις δ ιατάξεω ν περί καθαριότητος, ρύπανσις, παραβάσεις δ ιατάξεω ν περί κυκλοφορίας, πα 
ράνομος κατασκευή έκρηκτικών ύλών, παράβασις δ ιατάξεω ν προφυλακτικώ ν άπό τοΰ πυρός, παρά- 
β α σ ις  οικοδομικών διατάξεων, πρόκλησις κινδύνου διά ζφ ω ν , παραλείψεις περί τήν φύλαξιν φρεάτων 
κ λπ ., παραμέλησις έποπτείας παραφρόνων, άρνησις ιατρών, παραμέλησις άναγγελίας εύρέσεως 
νεκρού, παράλειψ ις τής άναγγελ ίας ξένων, παράνομος κατασκευή κλειδών κλπ., παραβάσεις περί

υπηρεσίας τοΰ ’Α ξιω μ ατικο ύ  τούτου, έφ ισ τά τα ι δέ ή προσοχή τώ ν χρησιμοποιούντων τά  β ιβλία  δ ιά  
τήν διατήρησιν τής καθαριότητος αυτώ ν κα ί πρόληψιν καταστροφής των.

"Αρθρον 6ον : Κ αθ ’ έκάστην τριμηνίαν τακτικώ ς, έκτάκτω ς δέ οσάκις κρίνη τούτο σκό- 
πιμον ό Δ ιοικητής τής 'Υπηρεσίας έπ ιθεω ρεϊ τήν Βιβλιοθήκην ινα βεβα ιώ τα ι περί τής ύπάρξεως 
τή ς  καλής τώ ν β ιβλίω ν συντηρήσεως, διατάσσων άμα τήν άντικατάστασ ιν τώ ν τυχόν άπολεσθέντων 
ή  φθαρέντων ύπό τώ ν υπευθύνων τής άπωλείας ή φθοράς. Περί πάντω ν τούτω ν ενεργεί έγγραφήν 
είς τό Β ιβλίον Συμβάντων.

Άρθρον 7ον : 'Η ’Α στυνομ ική Σχολή ή άλλη ’Α στυνομ ική  'Υπηρεσία, έκδίδουσα 'Υπηρε
σ ιακά βιβλία  ή άλλα οίαδήποτε έντυπα," οϊον χάρτας, τουρ ιστικούς οδηγούς, κ .λ.π . δέον άπαραι- 
τή τ ω ς  8πως έφοδιάζη άπάσας τά ς  'Υπηρεσίας δ ι’ άντιτύπω ν τούτων.

"Αρθρον 8ον : Ό  πλουτισμός τής Β ιβλιοθήκης έκάστης 'Υ πηρεσίας κα ί ή έν γένει άνά- 
π τυ ξ ις  τοΰ πνευματικού έπιπέδου τώ ν αστυνομικών υπαλλήλων, θέλει άποτελέσει έν έπ ί πλέον ασ
φαλές κριτήριον περί τής δ ιο ικητικής ίκανότητος τώ ν προϊσταμένων τούτων.

Έν Ά θήναις τη  29 Αύγουστου 1957 
Ό  'Αρχηγός 

Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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τά  μέτρα κα ί σταθμά, άρνησις παραδοχής νομ ισμάτω ν, παράνομος κατασκευή ιδ ιω τικώ ν σφραγίδω ν  
καί γενικά  περί παραβάσεως αστυνομ ικώ ν δ ιατάξεω ν.

Γ  . ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1)  'Ορισμός κα ί σκοπός Π οινικής Δ ικονομίας. Π οια κρατικά  όργανα λαμβάνουν μέρος ε ις  

τήν άνακάλυψιν, δ ίω ξιν  κ α ί τ ιμω ρ ίαν τώ ν  δραστών τώ ν εγκλημάτων. ’Α στυνομ ικά  όργανα. Ά ν α κ ρ ι-  
τ ικο ί υπάλληλοι. Κατηγοροϋντα όργανα.

2) Περί δ ικαστηρίων γενικώ ς. 'Ορισμός κ α ί διάκρισις πο ινικώ ν δικαστηρίων. Κ οινά πο ινικά  
δικαστήρια. Σ υγκρότησις κ α ί άρμοδιότης αύτών. Ε ιδικά ποινικά δικαστήρια, συγκρότησις κ α ί 
άρμοδιότης αύτών.

3) Σ τρατιω τικο ί. Σ τρ ατ ιω τικά  δικαστήρια. Π οιοι θεωρούνται ώς στρατιω τικο ί. Π οιοι ε ίνα ι 
οί ’Α ξ ιω μ α τικ ο ί κα ί ποιο ι οί ό π λ ΐτα ι τώ ν όπλων κα ί Σ ω μάτων. Π οια είνα ι τά  Σ τρ ατ ιω τικ ά  δ ικα
στήρια, πώ ς συγκροτούνται κ α ί ποιους δ ικάζει έκαστον τούτων. Σ τρατιω τικο ί έν ένεργεία κ α ί άπόν- 
τες. Ποϋ δικάζονται οί έν ένεργεία στρατιω τικο ί. Ποϋ δικάζονται οί άπόντες στρατιω τικο ί κ α ί ποϋ  
οί τής Χωροφυλακής. Σ υνα ιτιότης στρατιω τικώ ν κ α ί ιδ ιωτών.

4) Τρόποι δ ιώ ξεω ς έγκλημάτω ν. Μ ηνύσεις. Δ ίω ξις  εγκλημάτων. 'Ορισμός κ α ί είδη μηνύ
σεων. Δημοσία κ α ί Ιδιωτική μήνυσις. 'Υ ποδείγματα έκθέσεων μηνύσεων.

5) Κ α τ ’ έγκλησιν διωκόμενα εγκλήματα—Αύτόφωρον έγκλημα. Έ γκλη σ ις . ’Ε γκλήματα  
διωκόμενα μόνον κατόπιν έγκλήσεως του παθόντος. Πότε τό έγκλημα θεω ρείτα ι αύτόφωρον.

6) Περί συλλήψεως. Γ ενικά-Σ ύλληψις κ α ί ενέργεια επ ί αύτοφώρου πτα ίσματος. Π οια πρό
σωπα δεν έπ ιτρέπετα ι νά όδηγώνται είς τό αύτόφωρον Π ταισματοδικεΐον κα ί δ ια τί; Π οια δέν πρέ
πει νά όδηγώνται είς αύτό έκ λόγων σκοπιμότητος. Περί έκδικάσεως π τα ισμ ατ ικώ ν παραβάσεων  
α) τώ ν  περί κυκλοφορίας πεζών κ α ί οχημάτων διατάξεω ν έν Ά θ ή ν α ις  κα ί β) σχετικώ ς μέ τά  καθ ί
σματα  κ α ί τά  ε ισ ιτήρ ια  δημοσίων θεαμάτων. Έ νέργειαι έπ ί π τα ίσματος μή καταληφθέντος έπ ’ αύ-  
τοφώρω.

7) Π λημμελήματα—Κ ακουργήματα. Έ νέργεια ι έπ ί αύτοφώρου πλημμελήματος ή κακουρ
γήματος. Προανάκρισις. Έ κ θεσ ις  βεβαιώσεως πλημμελήματος έπ ’ αύτοφώρω. Έ νέργεια ι έπ ί μή  
αύτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος.

8) Τ ίτλοι συλλήψεως. Σ ύλληψ ις δυνάμει: α) έντάλματος συλλήψεως, βουλεύματος δ ικαστικο ύ  
Συμβουλίου, έντάλματος β ια ίας προσαγωγής, άμετακλήτου καταδ ικαστικής άποφάσεως ποινικού  
δικαστηρίου, άποφάσεως περί έκτοπίσεως, άποφάσεως περί άπελάσεως άλλοδαποϋ, α ίτή σεω ς  
άρμοδίας άρχής κ α ί έντάλματος προσωπικής κρατήσεως.

9) Σ ύλληψ ις ώρισμένων κατηγοριών προσώπων, ή το ι : Βουλευτών, στρατιω τικώ ν γενικώ ς, 
άστυνομικών ’Α στυνομ ίας Πόλεων, άνηλίκων, σιδηροδρομικών κα ί τροχιοδρομικών υπαλλήλω ν, 
άσθενών-παραφρόνων-μεθυσμένων κλπ., κα ί προς έξακρίβω σιν ταυτότητος ή προς πρόληψιν έγκλή- 
ματος, δυστυχήματος ή δ ιαταράξεως τής τάξεως.

10 )  Έ λληνες κ α ί άλλοδαποί μή συλλαμβανόμενοι έν Έ λλάδι. Π οιοι έκ τώ ν Ε λλή νω ν κ α ί  
πότε δέν έπ ιτρέπεται νά συλληφθοϋν κα ί δικασθοϋν έν Έ λλάδι. Π οιοι έκ τώ ν ’Α λλοδαπών δέν έπ ι-  
τρέπεται νά συλληφθοϋν κα ί δικασθοϋν έν Έ λλάδι. Προνόμια τώ ν άνωτέρω άλλοδαπών-ένέργειαι 
έπ ί τώ ν  έγκλημάτω ν αύτών.

1 1 )  Σ ύλληψ ις προξένων-προνόμια αύτών. Σ ύλληψ ις άλλοδαπών στρατιω τικώ ν γενικώς. 
Σ ύλληψις άνδρών άλλοδαποϋ έμπορικοϋ πλοίου κ α ί άεροπλάνου. Σ ύλληψ ις έντός ώρισμένων κ ατα 
στη μάτω ν κ α ί πλοίων.

12 )  Ποϋ κ α ί πότε άπαγορεύεται γενικώ ς ή ένέργεια συλλήψεως είς τά  κατώ τερα άστυνομ ικά  
όργανα. Τηρητέοι κανόνες κατά  τήν ένέργειαν συλλήψεως.

13 )  Έ ρευνα ι κ α τ ’ οίκον είς κέντρα-σω ματική . Κ α τ ’ οίκον έρευνα. Ε ϊσοδος-σύλληψις-έρευνα  
έντός δημοσίων κέντρων κ α ί γραφείων. Σ ω ματική  έρευνα.

14 )  Π ειστήρια-Κ ατάσχεσις αύτώ ν. 'Ορισμός πειστηρ ίω ν. Τ ί συγκεκριμένως πρέπει νά κα
τάσχετα ι έπ ί έκάστου εγκλήματος. Κ ράτησις αύτοκινήτων, ένεκα θανατώ σεω ς ή σ ω μ ατικής βλά
βης προσώπου δ ι’ αύτών.

15 )  Περί έγκληματολογικής σημάνσεως κ α ί προφυλακίσεως τοϋ κατηγορουμένου.
16) Π οινικά δ ικόγραφα-Έ πίδοσις αύτών. Ε ίδη ποινικών δικογράφων. "Οργανα κ α ί τρόποι, 

έπιδόσεως ποινικών δικογράφων.
17 ) Έ πίδοσις ε ίς χεϊρας τοϋ προς δν ή έπίδοσις. Έ πίδοσις είς χεΐρας τώ ν  συνοίκων ή υπ η 

ρετών ή θυρωρών τή ς  οικίας. Θυροκόλλησις έγγράφου. Έ πίδοσις ε ίς  κατάστη μα  ή γραφεϊον. Έ π ί-  
δοσις ε ίς ξενοδοχεΐον ή οίκοτροφεϊον. Έ πίδοσις ε ίς στενούς συγγενείς ή πρός τόν Δήμαρχον ή Πρό
εδρον Κοινότητος ή πρός τόν 'Ιερέα τής ένορίας.

18 )  Ε ίδικαί περ ιπτώ σεις έπιδόσεως. Ά να κο ίνω σ ις  τοϋ περιεχομένου τοϋ έπιδιδομένου έγ
γράφου κα ί σημείω σις έπ ’ αύτοϋ τή ς  χρονολογίας κα ί τοϋ τόπου έπιδόσεως. Κοινοποίησις έγγράφω ν. 
Π ροθεσμίαι έπιδόσεως. Π ίναξ προθεσμιών. Π αραβάσεις τοϋ διαμένοντος. ’Εμπρόθεσμος κα ί έκπρό- 
θεσμος έπίδοσις. Π αραβάσεις περί τήν έπίδοσιν.
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19) Περί άποδείξεως κα ί άποδεικτικών μέσων γενικώς.
20) Τά καθ ’ έκαστον άποδεικτικά μέσα, ήτο ι: ’Ε νδείξεις-Α ύτοψία-Π ραγματογνω μοσύνη-'Ο 

μολογία  κατηγορουμένου κα ί δ ικα ιώ ματα  αΰτοΰ-Μ άρτυρες.
21) Π οια πρόσωπα δεν έξετάζονται ώς μάρτυρες έπ ί ώρισμένων Θεμάτων-Ποΐοι μάρτυρες 

δικαιούνται νά  άρνηθώσι τήν μαρτυρίαν τω ν ώς προς παν ζήτημα. Π οιων μαρτύρων δύναται νά  
άπόσχη της έξετάσεως ό άνακριτικός υπάλληλος. Π οιοι μάρτυρες εξετάζονται οίκοι. 'Ορκωμοσία 
μάρτυρας. Π οιοι μάρτυρες εξετάζονται ανωμοτί.

22) ’Έ γγραφα-διερμηνεύς.

Δ ' . ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Κ Α Ι ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)
α) ’ Επιστημονική ’ Αστυνομία.

1 )  Γενικά κα ί ειδ ικά  προσόντα άστυνομ ικώ ν ’Α σφαλείας. 2) Ε ίδίκευσις εις τό  έγκλημα. 3) 
Πράκτορες ’Α σφαλείας, (Π ληροφοριοδόται) κα ί χρησιμοποίησις αύτώ ν. 4) Έ π ιτήρησ ις  υπόπτων 
-ο ίκ ιώ ν-κέντρων-καταστημάτων-γραφείω ν κλπ. 5) Π αρακολούθησις υπόπτω ν άτόμων. 6) Έ ρευνα ι 
εις ο ΐκ ία ς-καταστή ματα-γραφεϊα  κλπ. 7 ) Σ ω μ α τικ α ί έρευναι. 8) Ε γ κ λ ή μ α τα  άναρχικών κ α ί κομμου
ν ιστώ ν. 9) Υ ποχρεώ σεις  π ο λ ιτώ ν κ α ί καθήκοντα άστυνομ ικώ ν ευρισκομένων τό πρώτον εις τον 
τόπον τοϋ εγκλήματος. 10 ) Α ύτο ψ ία  ή έξερεύνησις τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος. 1 1 ) ’Α ποτυπώ ματα  
ποδών κα ί ίχνη βημάτων. 12 ) ’Α ποτυπ ώ μ ατα  ποδών ζφ ω ν , τροχών, ράβδων, ξ ιφ ώ ν κλπ. 13 )  
’Α ποτυπώ ματα  όδόντων κα ί ονύχων. ’Ίχνη υπολειμμάτω ν ύπό τούς όνυχας κα ί ίχνη κονιορτοϋ ή 
άλλω ν ουσιών έπ ί τώ ν  ενδυμάτων. 14) ’Α ποτυπ ώ μ ατα  διαρρητικών έργαλείων. 15 )  Περί κηλίδων 
αίματος. 16) Περί τρ ιχών. 17) Περί κηλίδων σπέρματος, κηλίδων τροφών, εμεσμάτων, σιέλων, ου
ρών κλπ. 18 )  ’Α παγχονισμός κ α ί ίχνη αύτοϋ. 19) Σ τραγγαλισμός κ α ί ίχνη αύτοϋ. 20) Π νιγμός κα ί 
ίχνη αύτοϋ. 2 1)  Φαρμακεία κα ί ίχνη αυτής. 22) ’Ε μπρησμοί κα ί ίχνη αύτών. 23) Παραχάραξις καί 
κιβδηλεία  μεταλλικών νομ ισμάτω ν. 24) Π αραχάραξις χαρτονομίσματος κ α ί άλλων άξιών. 25) Τρό
πος κυκλοφορίας παρακεχαραγμένων νομισμάτων. 26 ). Τρόπος δακτυλοσκοπήσεως κα ί χρησιμοποι
ούμενα μέσα. 27) Τρόπος μεταφοράς άντικειμένων, έπ ί τώ ν όποιων υπάρχουν δακτυλικά άποτυπώ - 
ματα. 28) Κ λέπ τα ι έκ  θυλακίων (λωποδϋται) (Γενικαί παρατηρήσεις-διάλεκτοι λω ποδυτώ ν-έξά- 
σκησις κ α ί τρόπος σνεργασίας τω ν). 29) Λ ωποδϋτα ι δ ιά της μεθόδου της ψαλίδος κα ί χρήσεως 
προκαλύμματος (μπουζουριέρας). Λ ω ποδϋτα ι δ ιά της μεθόδου της. έγχειρήσεως. 30) Λ ωποδϋτα ι 
διά  της μεθόδου της συγκρούσεως (τρακαδόροι). Μ ικρολωποδΰται άγορών κα ί πάρκων (ψειρηδες- 
ψαράδες, ή άλεποΰδες). Λ ω ποδϋτα ι δ ιά της μεθόδου τοϋ έναγκαλισμοΰ. 3 1)  Λ ω ποδϋτα ι έκ θηλακίου  
παντελονίων (παντελονάδες). Λ ω ποδϋτα ι εις αμαξοστοιχίας. Λ ω ποδϋτα ι δ ιά β ια ίας άφαιρέσεως 
τώ ν  τσαντώ ν (τσαντάδες ή άρπάχτρες). Λ ωποδϋτα ι βαρυτίμων καρφίδων, κοσμημάτω ν κ α ί πολυ
τ ίμ ω ν λίθων. 32) Λ ω ποδϋτα ι δ ιά της μεθόδου άνευρέσεως χρημάτων (Μ ανιταριτζήδες). 33) Κ λέ- 
π τα ι κοσμηματοπωλείων. 34) Κ λέπτα ι ξενοδοχείων ΰπνου. 35) Γ ενικα ί παρατηρήσεις περί τώ ν  διαρ
ρηκτών κα ί τοϋ τρόπου δράσεως αύτώ ν (είδίκευσις διαρρηκτών-πρωτόπειροι διαρρήκται-πεπειρα- 
μένοι διαρρήκται-συμμορία ι (σπεΐραι) διαρρηκτών). 36) Περί διαρρηκτικών έργαλείων, μεταφοράς 
τούτω ν κα ί φω τισ τ ικ ώ ν μέσων. 37 ) Ε ίδη διαρρήξεων. 38) Κλεπταποδόχοι. 39) ’Α πατεώ νες διά της 
ψευδούς Ιδιότητος. 40) ’Α πατεώ νες διά διαφόρων μεθόδων. 4 1 )  ’Α πατεώ νες διά της μεθόδου δ ια
φόρων παιγνίω ν.

β) Πρακτική ’ Αστυνομία (Διδασκαλία)
1)  Ε ισαγω γή εις τήν Π ρακτικήν ’Αστυνομίαν. 2) 'Υπηρεσίαι ’Α στυνομ ίας κα ί καθήκοντα  

αύτώ ν. 3) Τ ομεΐς-Σ κοπ ια ί-Δ ρομολόγια-Ά λλαγα ί. 4) Καθήκον άστυφύλακος, ύπαρχιφύλακος 
κ α ί άρχιφύλακος. 5) ’Εφόδια άστυφύλακος. 6) Πρόληψις κα ί καταστολή κλοπώ ν-Σ ήμανσις κ α τα 
στημάτω ν. 7) ’Α σθενείς κα ί παθόντες έν όδώ ή δημοσίω τόπω-οίνόφλυγες-παράφρονες-δεόμενοι 
βοήθειας. 8) Περί δυστυχημάτων. 9) Δ υστυχήματα δ ι’ οχημάτων. 10 ) Περί π τω μ ά τω ν άνθρώπων 
κ α ί ζώων. 1 1 ) Περί πυρκαϊών. 12 )  Κ υκλοφορία-έμπόδια-ρύθμισις κυκλοφορίας. 13 )  Περί δημοσί
ω ν συναθροίσεων κ α ί συγκεντρώσεων. 14 )  Περί πανικοΰ. 1 5 )  Υ π η ρ εσ ιακ ά  άστυνομ ικά  βιβλία.

Ε ' . ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Κ Α Ι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1)  Γενικά περί ’Α στυνομ ίας Πόλεοίν.
2) 'Ιεραρχία κα ί σύνθεσις Ά σ τυνο μ ικ ώ ν  'Υπηρεσιών.
3) Έ κπαίδευσ ις τοϋ προσωπικού τοϋ Σ ώ ματος της ’Α στυνομ ίας Π ό λεω ν-Ά στυνομ ικα ί 

Σχολαί (’Α στυφυλάκω ν, Ά ρ χ ιφ υλάκ ω ν, Ύ παστυνόμω ν Β' τάξεω ς).
4) Δ ικαιοδοσία Α σ τυνο μ ία ς  Πόλεων κ α ί άρμοδιότης τοϋ ’Α στυνομ ικού Σ ώματος-Σ χέσεις  

Α σ τυ νο μ ία ς  κ α ί Χωροφυλακής. Ά ρμοδ ιότης Β. Χωροφυλακής εις άς πόλεις άσκεϊ άστυνομ ικά  
καθήκοντα τό Σ ώ μα τής Α σ τυνο μ ία ς  Πόλεων.

5) Ίδ ιότης άστυνομ ικώ ν κα ί θεμελιώδη καθήκοντα αύτών. Γ ενικά  καθήκοντα  κ α ί ύποχρεώ- 
σεω ς τούτων.

6) 'Υπηρεσία γυνα ικώ ν άστυνομικών-Π ρόσθετοι άστυφύλακες.
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7 ) Περί προαγω γώ ν γενικώ ς. Π ροαγωγαί εις τδν βαθμόν τοϋ Ύ π αρ χ ιφ ύλακο ς,Ά ρ χ ιφ ύλα -  
κος, Ά νθυπαστυνόμου κ α ί Ύ παστυνόμου Β' τάξεω ς. Ά π α ιτο ύμ ενο ς πρός προαγωγήν χρόνος υπη
ρεσίας.

8) 'Υπηρεσιακά Συμβούλια. Συμβούλιου ’Α ρχηγών κ α ί ’Α στυνομ ικώ ν Δ ιευθυντώ ν Α' 
τάξεω ς, ’Αστυνομικόν κ α ί Π ειθαρχικόν (κατωτέρων άστυνομικών υπαλλήλω ν).

9) Περί πειθαρχίας κ α ί πειθαρχικών παραπτω μάτω ν. Π αραγραφήπειθαρχικών π α ρ α π τ ω -. 
μάτων. Σχέσεις πειθαρχικής πρός ποινικήν δίωξιν.

10 ) Π ερί πειθαρχικών διατάξεων. Π ειθαρχικαί ποιναι. Παρά ποιων επ ιβάλλονται αυτα ι. 
Σ υνέπειαι πειθαρχικών ποινών άργίας διά πρόσκαιρου παύσεως κα ί άργίας δ ι’ άπολύσεως. Έ π ί  
ποιων παραπτω μάτω ν έπ ιβάλλοντα ι α ί ποιναι της άργίας κα ί όριστικής άπολύσεως.

1 1 )  Περί πειθαρχικού ελέγχου. Δ ιαδ ικασ ία  επιβολής πειθαρχικών ποινών. Ά σ κ η σ ις  πειθαρ
χικής έξουσίας. Έ π αύξησ ις  ή μείω σ ις ποινών.

12 )  Δ ιο ικητική άνάκρισις. Σκοπός ταύτης κ α ί δ ικα ιώ ματα  τοϋ ύπό άνάκρισιν υπαλλήλου.
13 )  Π ερί διαθεσιμότητος. Σ υνέπειαι θέσεως εις δ ιαθεσ ιμότητα  άστυνομικοϋ ύπαλλήλου. 

Μόνιμος διαθεσιμότης.
14 )  Γάμος κα ί μ νηστεία  άστυνομ ικώ ν υπαλλήλω ν (κατωτέρων).
15 )  Π ερί τοποθετήσεων, μεταθέσεων κ α ί μετακινήσεων (προσωρινών) άστυνομικών.
16 )  Π αρ α ιτή σε ις-Ά π ο λύσεις-Ό ρ ιο ν ήλικ ίας-Έ παναδιορ ισμός άστυνομ ικώ ν υπαλλήλων.
17 )  ’Ά δ ε ια  άστυνομ ικώ ν (κανονική-έκτακτος-άναρρω τική).
18 )  Περί υγειονομικής υπηρεσίας τοϋ Σ ώ ματος τής Ά σ τυ ν . Π όλεων κ α ί νοσηλείας ά σ τυ 

νομικών υπαλλήλων.
19 )  Π οινικαί δ ιατάξεις άφορώσαι άστυνομικούς. Π ειθαρχικά παραπτώ ματα  άποτελοϋντα  

κα ί πο ινικά άδικήματα. Π οινικαί δ ιατάξεις τοϋ ’Οργανισμού τοϋ Ά σ τυνο μ ικ ο ϋ  Σ ώ ματος άφορώσαι 
τό κοινόν.

20) Περί άπαγορεύσεως συμμετοχής εις πολιτικάς διαμάχας κα ί εγγραφής εις Συλλόγους 
κ α ί Σ ω μ α τε ία  τώ ν  άστυνομ ικώ ν υπαλλήλων.

2 1 ) Περί τώ ν χορηγουμένων άμοιβών, παρεχομένων άποζημιώσεων κα ί άπονεμομένων με
ταλλ ίω ν εις τούς άστυνομικούς υπαλλήλους.

22) Ί μ ατ ισ μ δ ς-Ό π λ ισ μ ό ς κ α ί έξάρτησις-Σ τρατω νισμός κα ί έστίασ ις  άστυνομ ικώ ν υπαλ
λήλων.

23) Κανονισμοί ’Αρχηγείου ’Α στυνομ ίας Πόλεων περί: 1 )  Π ροσαγορεύσεως κ α ί χαιρετισμού, 
2) άναφορών-αίτήσεων κα ί παραπόνων άστυνομ ικώ ν ύπαλλήλω ν, 3) στολής Ά ρ χ ιφ υλάκ ω ν, Ύ -  
παρχιφυλάκων κα ί ’Α στυφυλάκω ν, 4) τώ ν ειδ ικώ ν ύποχρεώσεων τώ ν έν στολή κ α ί πολιτική  περι- 
βολή άστυνομ ικώ ν ύπαλλήλω ν, 5) εισόδου άστυνομ ικώ ν ύπαλλήλων ε ις δημόσια θεάματα, 6) ήμε- 
ρεσίας κ α ί διημέρου άναπαύσεως, 7) υπηρεσίας έν τώ  Ίπποδρόμω Φαλήρου, 8) άπαγορεύσεως κα
τοχής β ιβλ ίω ν κλπ. κ ατά  τάς έξετάσεις, 9 )  έσωτερικής τάξεω ς κα ίκαθαρ ιότητος έν τ ο ΐς ’Α στυν. 
ΰκαταστήμασ ι, 10 )  δελτίων ταυτότητος άστυνομ ικώ ν ύπαλλήλων, 1 1 )  μεταγω γής κρατουμένων κ α ί 
καθηκόντων συνοδοϋ κ α ί 12 )  όπλοφορίας, χρήσεως όπλου κ α ί άστυνομ ικής ράβδου ύπό άστυνομ ικώ ν  
ύπαλλήλων.

*0  Α ρ χ η γό ς  
Ν. ΚΟ ΚΚΙΝ Ο Σ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ «ΑΣΤΥΝ. ΧΡΟ Ν ΙΚΩ Ν »: *Η ΰλη τών μαθημάτων έχει ληφθή έκ 
τών έντυπων διδακτικών βιβλίων τής ’ Αστυνομικής Σχολής. Είδικώς διά τήν Ε π ι
στημονικήν ’ Αστυνομίαν ή ΰλη έχει ληφθή έκ τοϋ βιβλίου « ’ Επιστημονική καί 
Τεχνική ’ Αστυνομία» τοϋ Ά στυνομικοϋ Διευθυντοϋ Α' κ . Ν . ’ Αρχιμανδρίτου.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Βασιλικού Διατάγματος προήχθησαν οί κάτωθι ’Αξιωματικοί ’Αστυνο
μίας Πόλεων προς πλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων, ώς άκολούθως: Εις τον βα
θμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' τάξεως κατ’ άρχαιότητα ό Άστυκτηνίατρος 
’Αστυνομικός Διευθυντής Β' τάξεως κ. Κίννας Κωνσταντίνος. Εις τον βαθμόν τοΰ 
’Αστυνόμου Α' τάξεως κατ’ άρχαιότητα ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Λεβέντης Κων
σταντίνος. Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως οί Ύπαστυνόμοι Α' τάξεως: 
1) Κατ’ έκλογήν κ. Καπετανίδης ή Μπότης Εύάγγελος καί 2) κατ’ άρχαιότητα κ. 
Θεοδωράκης ’Ιωάννης.

—Διεγράφη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό άστυφύλαξ Δη- 
μακόπουλος Σπυρίδων.

*
*  *

ΑΜΟΙΒΑΙ
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική καί υ

λική άμοιβή είς τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους, διότι οδτοι έργασθέντες 
μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί άφοσιώσεως είς τό καθήκον παρέσχον έξαιρετικήν υπη
ρεσίαν προς έμπέδωσιν της ’Εθνικής ’Ασφαλείας, ήτοι έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί. 
σύλληψιν τών άνωτάτων στελεχών τοΰ Κ.Κ.Ε. 1) Πεταλωτή Περικλέους, 2) Λα
ζάρου Φωτεινής καί 3) Τσιγκούνη Βασιλείου, ώς καί τήν άνακάλυψιν τυπογραφείου 
ένθα έξετυποΰτο ή παρανόμως έκδιδομένη έφημερίς «ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ» καί τήν μα- 
ταίωσιν τής περαιτέρω δράσεώς των : ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Καραχάλιον 
Ίωάννην, ’Αστυνόμον Α' κ. Σακελλαρίου Βασίλειον, ’Αστυνόμους Β' κ.κ. Θανον 
Παναγιώτην, Τσάκωνα Κωνσταντίνον καί Παπασπυρόπουλον Κωνσταντίνον, Ά ν- 
θυπαστυνόμους κ.κ. Κοκκινάκην Λουκαν καί Φράγκον ’Αναστάσιον, ύπαρχιφύλακας 
Τσελώνην Χρήστον, Βάμβουκαν Άριστείδην, Τεζάρην Άνδρέαν, Εύαγγελινάκην 
’Εμμανουήλ, Ξενάκην Νικόλαον, Νικηφοράκην Μιχαήλ, Κλωνάρην Νικόλαον, Λύρην 
Βασίλειον, Παπαδόπουλον Σταΰρον καί άστυφύλακας: Τζαφέρην Γεώργιον, Ά πο- 
στολόπουλον Διονύσιον, Γκίκαν Γεώργιον, Νέσην Σωτήριον, Μαστραχαν Φραγκί
σκον, Χατζηκοκολάκην ’Εμμανουήλ, Νιάρχον Νικόλαον, Παπαχαραλάμπους Χαρ., 
Σαμαράν Κωνσταντίνον, Ξουραφαν Γεώργιον, Γιαννόπουλον Ίωάννην, Σωτηρό- 
πουλον Κίμωνα, Καρακούσην Ίωάννην, Λούγαρην Παντελήν, Κυριακόγκωναν· 
Γεώργιον, Άντωνόπουλον Δημήτριον, Παπασπηλιόπουλον Νικόλαον, Άλεξόπου- 
λον Παναγιώτην, Κουκουλομμάτην Κυριάκον, Φλώρον Γεώργιον, Θανασούραν Πα
ναγιώτην, Βλασίδην Χρήστον καί Ψιστάκην Γεώριον. 'Ομοίως άπενεμήθη έπαινος 
είς τον Διοικητήν τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών ’Αστυνομικόν 
Διευθυντήν Α' κ. Ρακιντζήν Θεόδωρον, διότι κατηύθυνε μετά δεξιότητος τούς άνω- 
τέρω ύπ’ αυτόν υπαλλήλους καί ουτω έπετεύχθη ικανοποιητικόν αποτέλεσμα άπό· 
άπόψεως ’Εθνικής ’Ασφαλείας έπί τής ώς άνω ύποθέσεως.

** *
ΣΎΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

—Ή  Γενική Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Πόλεων διά διαταγής της γνωρίζει ότι, 
κατά σχετικήν άνακοίνωσιν τής άρμοδιας 'Υπηρεσίας τοΰ Έλεγκτικοΰ Συνεδρίου, 
είς τάς αιτήσεις τών έξερχομένων τής υπηρεσίας καί ζητούντων τήν άπονομήν συν
τάξεως υπαλλήλων, δέον ν’ άναγράφηται άπαραιτήτως καί ή διεύθυνσις κατοικίας 
των (πόλις, χωρίον, οδός καί άριθμός κλπ .) ώς καί τό Άστυνονικόν Τμήμα ή προκει- 
μένου περί περιφερείας ύπαγομένης είς τήν Χωροφυλακήν, ό Σταθμός ή 'Υποδιοί- 
κησις κλπ. τής περιφερείας τής κατοικίας των. Αιτήσεις άπονομής συντάξεως άνευ 
τών άνωτέρω στοιχείων θά έπαναφέρωνται υπό τής άνωτέρω υπηρεσίας προς συμ- 
πλήρωσιν. Τ’ άνωτέρω άφοροΰν άπαντας τούς ’Αστυνομικούς καί Διοικητικούς 
υπαλλήλους.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Παρά τής 'Ιεράς Μονής Παντοκράτορος 'Αγίου "Ορους, επ’ εύκαιρίφ τής έπι- 

σκέψεώς μας εις αυτήν, μάς άπεστάλη τό κάτωθι έγγραφον.
Π ρ ο ς

Την Δ/σιν τής Σχολής ’Αστυνομίας Πόλεων
Εις ’Αθήνας

Κύριοι,
Λαβόντες γνώσιν τής ύπ’ άριθ. 517/3-8-1957 επιστολής 'Υμών, προς την 

'Ιεράν ’Επιστασίαν 'Αγίου "Ορους άπευθυνομένης, έχομεν τήν τιμήν καί αύθις έγ- 
γράφως να εύχαριστήσωμεν 'Υμάς, τόσον διά τήν τιμήν ήτις μάς προσεγένετο διά τής 
έπισκέψεως 'Υμών, όσον καί διά τήν ώς άνω επιστολήν Σας ταύτην.

Τό άγιώνυμον τοϋ "Αθω πλήρωμα καί είδικώτερον οί αδελφοί τής ύφ’ ήμών 
έπιτροπευομένης Τεράς καί Σεβασμίας Μονής τοΰ Παντοκράτορος είναι υπερήφανοι 
διότι, έστω καί έπ’ ολίγον, παρέσχον τήν φιλοξενίαν εις τούς μέλλοντας ήγήτορας 
τής έννόμου τάξεως, τούς άκαμάτους φρουρούς τών ’Εθνικών μας θεσμίων, τούς άπη- 
νεΐς διώκτας τοϋ εγκλήματος.

Γνωρίζομεν τούς συνεχείς Σας άγώνας καί Σάς θαυμάζομεν.
'Η ’Εθνική Σας δράσις μάς συγκινεΐ, διότι άνευ 'Υμών τό Έθνος δορυάλωτον 

θά έφέρετο τών σκοτεινών δυνάμεων αΐτινες πανταχοΰ ενεδρεύουν.
Εΐσθε οί άκοίμητοι φρουροί ήθικοΰ καί έννόμου καθήκοντος, δι’ δ συνιστά 

δι’ ήμάς τούς άπλούς τοΰ Χρίστου στρατιώτας τήν ύψίστην τιμήν νά προσευχώμεθα 
•συνεχώς, όπως'ή Χάρις τής Προστάτιδός μας 'Υπεραγίας Θεοτόκου σκέπη πάντοτε 
'Υμάς έν τή έπιτελέσει τοϋ θεαρέστου καθήκοντος Σας.

Διάπυροι προς Θεόν εύχέται 
ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ I. Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Γέρων Σωφρόνιος Προηγούμενος ’Αθανάσιος
***

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Μέ ενθουσιώδη σχόλια θαυμασμού καί άγάπης γίνεται δεκτό κάθε πρό

γραμμα τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή οποία εξακολουθεί νά συγκεν- 
τρώνη πάντα γύρω της τή γενική προτίμηση καί συμπάθεια.

—Μέ σκίτσα άπό τή φθινοπωρινή ζωή, πλαισιωμένη από εκλεκτή κινηματο
γραφική ύπόκρουση, άνοιξε τό πρόγραμμα τής 18/9/59. Καί συνεχίστηκε μέ καθο- 
δηγητικές ύποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ άστυνομικά καί κοινωνικά θέματα 
γενικωτέρου ενδιαφέροντος, καί μέ έλληνικά έλαφρά, μοντέρνα, δημοτικά καί λαϊκά 
τραγούδια, καί έκλεισε μέ συνθήματα σχετικά μέ τήν ’Αστυνομία καί τό έργο της. 
Στήν έκπομπή αυτή έλαβαν μέρος: ή Μαριάννα Χατζοπούλου, ή Σουλή Σαμπάχ, 
ό Βάγγος Παπούλιας, ή Γιώτα Λύδια, ή Έλίζα Μαρέλλη, ό Δ. Ζάχος καί ή Μαντο
λινάτα Τσιλίφη.

•—'Απαλό, βελούδινο, δεμένο τό πρόγραμμα τής 25/9/57, ευχαρίστησε ειδικά 
τούς άκροατάς του χάρις στήν ποικιλία τών ρυθμών του καί τό διδακτικό του περιε
χόμενο. Στήν έκπομπή αυτή έλαβε μέρος ή Σοφία Βέμπο, ή Ρένα Βλαχοπούλου, ή 
Μάγια Μελάγια, τό συγκρότημα Παπαγιάννη καί ό ’Ανδροκλής. Μετεδόθη έπίσης, 
μέ διαλεχτή κλασσική μουσική ύπόκρουση, καί διδακτικό άπόσπασμα τοΰ'Ημερο
λογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον Άρχιφύλακα Σπΰρο Πηλό, παρμένο 
άπό τήν δράση καί τά τεχνάσματα τών έκβιαστών.

(Κείμενα, έπιμέλεια, μοντάζ, ραδιοσκηνοθεσία: 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών 
’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Δίσκοι έκ τοΰ Κατ/τος Γ. Όρφανίδη. Συμμε
τέχει πάντα ό Γ. Ντούμας. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπ.Πηλός).
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ΓεΛίς
ΙΣΤ Ο ΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝ Ο Μ ΙΑΣ

'Ο  κόκκινος Δεκέμβρης, ύπό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, Ά σ τ υ ν .  Δ/ντοϋ Α ' (συνέχ ε ια ) .. 5 127  
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