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*
*  *

156. Θέσις της ’Αστυνομικής Σχολής ’Α στυφυλάκω ν και μέτρα 
πού έλήφθησαν κατά τή διάρκεια τής κομμουνιστικής στάσεως.

Ή  ’Αστυνομική Σχολή ’Αστυφυλάκων κατά τό κομμουνιστικό κίνημα τοϋ 
Δεκεμβρίου 1944 λειτουργούσε στήν ’Αθήνα καί ήταν έγκατεστημένη στο οίκημα τοϋ 
ΣΤ' Γυμνασίου Θηλέων, πού εύρίσκετο στήν οδό Έπτανήσου άριθμ. 42.

Διοικητής της ’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυφυλάκων ήτο 6 ’Αστυνομικός Δ/ντής 
Α' κ. Γεράσιμος Λιαρομμάτης, 'Υποδιοικητής ό τότε Άστυν. Α' κ. Γεώργιος Γερα
λέας καί Άξ/κοί τής Σχολής, οί ’Αστυνόμοι κ.κ. ’Ιωάννης Γιαβρούτας, Δημ. Άργυ- 
ρόπουλος, οί Ύπ/μοι Α' κ.κ. Π. Λυκούσης, ’Ιωάννης Κεφαλας, Στέργ. Γεωργίου, 
Κων. Τουζένης, Βάϊος Παπασταθόπουλος καθώς καί άρχιφύλακες οί κ.κ. ’Ιωάν
νης Μπλέτσος, Δημ. Σαγρόπουλος καί Θεόδ. Ζαχαρής, οί όποιοι όλοι σήμερα είναι 
’Αστυνόμοι. Οί έκπαιδευόμενοι δόκιμοι μέ τό κατώτερο προσωπικό τής Σχολής ήσαν 
130 περίπου.

Κατά τή διάρκεια τοϋ παράνομου συλλαλητηρίου τής Κυριακής 3ης Δεκεμβρί
ου 1944, οί δόκιμοι άστυφύλακες καί τό προσωπικό τής Σχολής έμειναν σέ αυστηρά 
έπιφυλακή.

Μετά τά αιματηρά γεγονότα καί τήν ένοπλο επίθεση των κομμουνιστών 
έναντίον των άκραίων’Αστυνομικών Τμημάτων τή νύκτα τής 3ης προς 4/12/1944,
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ή το πλέον φανερόν δτι ο! κομμουνισταί έπεδίωκαν νά εξουδετερώσουν την ’Αστυνομία, 
καταλαμβάνοντες δλες τΙς 'Υπηρεσίες της. Πίταν επόμενο, λοιπόν, να επιτεθούν καί 
κατά της Σχολής ’Αστυφυλάκων.

Ό  Διοικητής τότε τής Σχολής, Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Γεράσ. Λιαρομμάτης, 
μέ επείγουσα αναφορά του προς τό ’Αρχηγείο τής ’Αστυνομίας Πόλεων ζήτησε νά 
του σταλούν όπλα καί πυρομαχικά καί είδικώτερα χειροβομβίδες καί οπλοπολυβόλα, 
ώστε νά μπορέση νά όργανώση άμυνα, γιατί ό οπλισμός τής Σχολής ήταν άσήμαντος, 
δηλαδή δέκα δπλα μάλιγχερ καί πέντε χειροβομβίδες.

Τό ’Αρχηγείο διέταξε τότε νά παρουσιασθή προσωπικώς ό Διοικητής στον 
κ. ’Αρχηγό, άλλά είχε νυχτώσει πλέον καί ή μετακίνησις ήταν επικίνδυνη. Ά π ε- 
φάσισε δέ νά πάη στο ’Αρχηγείο τήν έπομένη ήμέρα (Τρίτη 5/12/44).

Στο μεταξύ δμως οί κομμουνισταί έπετίθεντο καί κατελάμβανον τό ένα μετά 
τό άλλο τά άκραΐα ’Αστυνομικά Τμήματα, είχαν δέ πολιορκήσει καί τό Ζ' ’Αστυ
νομικό Τμήμα Κυψέλης, πού εύρίσκετο πλησίον στή Σχολή ’Αστυφυλάκων. Έ ξ  
άλλου τό οίκημα τοϋ Γυμνασίου έπί τής όδοϋ Έπτανήσου 42, δπου έστεγάζετο ή 
’Αστυνομική Σχολή, ήταν πολύ παλαιό, διώροφο, δλες δέ οί γύρω ταράτσες ήσαν 
ύψηλότερες, ώστε ήταν πολύ εύκολο νά χτυπηθή άπό εκεί. Γι’ αύτό ό Διοικητής άπε- 
φάσισε καί έθεσε σ’ εφαρμογή τά εξής μέτρα : 1) ’Έδωσε διήμερο άδεια στούς δο
κίμους άστυφύλακες, πού έμεναν στήν ’Αθήνα, στον Πειραιά καί τά περίχωρα, 
νά πάνε στά σπίτια τους. 2) Κατόπιν, δταν ένύχτωσε, μέ πάσα μυστικότητα μετε- 
κινήθη ή υπόλοιπος δύναμις, δηλαδή τό προσωπικό τής Σχολής καί 50 περίπου δόκι
μοι μέ τον οπλισμό τους στήν πολυκατοικία Λαναρά, πού εύρίσκετο στή διασταύρωση 
των οδών Έπτανήσου καί Φωκ. Νέγρη. ’Εκεί έλήφθησαν μέτρα άσφαλείας, δηλαδή 
έκλείσθη ή σιδερένια έξώθυρα καί έτοποθετήθησαν σκοποί ένοπλοι στο μικρό δωμάτιο 
τής ταράτσας. 3) Στο οίκημα τής όδοϋ Έπτανήσου παρέμειναν δύο μόνον άστυφύλακες, 
ήτοι : οί Στεφάνής Θεοδ. καί Κουρκούτσελος γιά τήν φύλαξη των δημοσίων ειδών.

Έ τσ ι ή νύχτα τής 4ης προς τήν 5ην Δ/βρίου 1944 πέρασε ήσυχη. Οίκομμουνι- 
σταί δμως κατώρθωσαν νά καταλάβουν τό Ζ' ’Αστυνομικό Τμήμα. Ό  Διοικητής 
τής Σχολής Άστυν. Δ/ντής Α' κ. Λιαρομμάτης τό πρωί τής Τρίτης (5/12/1954) μέ 
τον Άρχιφύλακα κ. Θ. Ζαχαρή καί τον άστυφύλακα Έμμ. Τρουλλινό, πήγε στο 
’Αρχηγείο καί άνέφερε σχετικώς ζητώντας εφοδιασμό μέ δπλα. Τό μεσημέρι δμως, 
όπότε έπρόκειτο νά έπιστρέψη στήν Σχολή, άρχισαν παντού συμπλοκές τών κομ
μουνιστών μέ τις έθνικές δυνάμεις τής ’Αστυνομίας καί τοϋ Στρατού καί έτσι δέν 
μπόρεσε νά έπιστρέψη.

’Έμεινε λοιπόν ώς Διοικητής τής Σχολής, ό Υποδιοικητής της ’Αστυνόμος 
Α' κ. Γ. Γερανέας.

Τις μεσημβρινές ώρες μεγάλη δύναμις κομμουνιστών μπήκε στο οίκημα τής 
Σχολής έπί τής όδοϋ Έπτανήσου, δπου είχαν μείνει οί άστυφύλακες Στεφάνής καί 
Κουρκούτσελος. Τούς έπίεσαν καί τούς άπειλήσανε νά φανερώσουν ποΰ είχαν πάει, 
οί Άξ/κοί. ’Εκείνοι δμως έδήλωσαν ψύχραιμα δτι είχαν πάει στήν ’Αστυνομική 
Διεύθυνση. Διέρρηξαν τότε τήν άποθήκη καί πήραν 35 παλαιά άχρηστα βουλγαρικά 
δπλα, πού έχρησιμοποιοΰντο γιά τή θεωρητική έκπαίδευση τών δοκίμων.

157. ’Απόπειρα εισόδου τώ ν κομμουνιστών στήν πολυκατοικία  
Λαναρά απου κατέφυγαν οί αστυνομικοί τής Σχολής.

Στο μεταξύ οί κομμουνισταί μέ ισχυρά δύναμη εξοπλισμένη καλώς, έπολι- 
όρκησαν καί τό μέγαρο (πολυκατοικία) Λαναρά, δπου είχαν καταφύγει οί άστυνο- 
μικοί τής Σχολής, είχαν δέ έκεί παραμείνει καί μερικοί άπό τό προσωπικό τής πο
λυκατοικίας καί άρχισαν νά κτυποΰν τις πόρτες γιά νά τούς άνοίξουν.

Ό  κ. Γερανέας σέ συνεννόηση μέ τούς Άξ/κούς άπεφάσισε νά άμυνθή καί 
άμέσως τοποθέτησε κατάλληλα τούς Άξ/κούς καί άστυφύλακες στις δύο σκάλες, 
δηλαδή στή σκάλα τής κυρίας εισόδου καί στήν σκάλα τής εισόδου ύπηρεσίας, κα-
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θώς καί στήν ταράτσα, όπου σ’ ένα δωμάτιο ήσαν συγκεντρωμένοι οΐ άοπλοι δόκιμοι, 
Οί κομμουνισταί βλέποντας δτι δεν μπορούσαν να παραβιάσουν τήν κυρία είσοδο πού 
έ'κλεινε μέ δυνατή σιδερένια πόρτα, έ'στρεψαν τήν έπίθεσή τους στήν είσοδο υπηρεσίας 
πού μπορούσε νά ύποχωρήση εύκολώτερα. Πίσω άπό αυτή έ'μενε ό κ. Γερανέας με 
τον 'Υπ/μο Α' κ. I. Κεφαλά καί έναν αστυφύλακα. Οί ’Αστυνόμοι κ.κ. I. Γιαβρούτας,. 
κ. Δ. Άργυρόπουλος είχαν άναλάβει τήν έποπτεία τής υπολοίπου δυνάμεως.

Ό  κ. Γερανέας ήταν βέβαιος δτι οί κομμουνισταί δεν γνώριζαν δτι οί άστυνο- 
μικοί τής Σχολής είχαν καταφύγει έκεΐ καί προσπαθούσαν νά μποΰν στήν πολυκατοι
κία Λαναρά για νά τή λεηλατήσουν καί νά χρησιμοποιήσουν τήν ταράτσα γιά τ ις  
έπιχειρήσεις των. Γι’ αύτο διέταξε νά μήν πυροβολήση κανείς άπό τούς άστυνομι- 
κούς, άν δεν έβαλλε αύτος πρώτος μετά τήν παραβίαση τής εισόδου.

'Η πρώτη λοιπόν προσπάθεια των κομμουνιστών νά μποΰν στήν πολυκατοικία. 
Λαναρά άπέτυχε καί μόνον μερικά τζάμια τής έξώπορτας έ'σπασαν.

Ή  ώρα ήταν περίπου 5 μ.μ., όταν οί κομμουνισταί άρχισαν νέα, πιο δυνατή, 
επίθεση κτυπώντας τις πόρτες μέ τούς ύποκοπάνους τών όπλων, χωρίς δμως καί 
πάλι νά τις παραβιάσουν, γιατί ήσαν καλά άσφαλισμένες. Ή  έπίθεσι έπανελήφθη καί. 
πάλιν αργότερα καί έφαίνετο δτι τελικά θά υποχωρούσε ή πόρτα τής υπηρεσίας καί 
θά επακολουθούσε σύγκρουσις. Τήν ώρα δμως εκείνη πέρασαν άπό τήν οδόν Πατησίων 
δύο έξωπλισμένα ’Αγγλικά αυτοκίνητα άπ’ δπου μέ τηλεβόα άνακοινώνετο ή διαταγή 
τού Συμμαχικού Στρατηγείου, δτι ή κυκλοφορία περιωρίζετο έως στις 17.30' καί. 
δτι όποιος θά έκυκλοφόρη μετά άπό τήν ώρα αυτή θά συλλαμβάνεται ή θά πυροβολεΐται.

Οί κομμουνισταί πού πολιορκούσαν τήν πολυκατοικία Λαναρά, όταν είδαν τά. 
αυτοκίνητα καί άκουσαν τή διαταγή τού περιορισμού τής κυκλοφορίας, πού σέ λίγα, 
λεπτά άρχιζε, διελύθησαν καί δέν έπανέλαβον τήν έπίθεσή τους.

Έ τσ ι ήλθε τό σκοτάδι. Ό  κ. Γερανέας ύπολογίζοντας, όρθώς, δτι τήν επομένη 
6/12/44 (ήμέρα Τετάρτη), οί κομμουνισταί θά προσέβαλλον καί πάλιν τήν πολυκα
τοικία Λαναρά καί έχοντες ύπ’ δψει του δτι ή Άστυν. Διεύθυνσις εύρίσκετο σέ άδυνα- 
μία ν’ άποστείλη ένίσχυση, παρά τήν προσπάθεια τού κ. Λιαρομμάτη, ό όποιος ήταν 
στήν Διεύθυνση καί ένεργοΰσε σχετικά, πήρε τήν απόφαση νά μεταφέρη τή δύναμή 
στήν έδρα της, δηλαδή στο οίκημα τής οδού Έπτανήσου. ’Έτσι καί έγινε. Οί άστυνο- 
μικοί έπωφελήθηκαν τής άπαγορεύσεως τής κυκλοφορίας καί έπανήλθαν στή Σχολή 
μέχρι τής 8 μ.μ. ώρας, δπου καί άνεπαύθησαν.

158. Έ γκατάλειψ ις τής Σχολής άπό τούς αστυνομικούς και λεηλα
σία τώ ν δημοσίων ειδών άπό τούς κομμουνιστάς.

Κατά τήν νύκτα αύτή, έγινε καί τούτο τό περίεργο. 'Ολόκληρος λόχος άπό 40 
έλασΐτες πήγε στις 10 μ.μ. περίπου στήν ’Αστυνομική Σχολή. Τούς δέχτηκαν οί 
άστυφύλακες Στεφάνής καί Κουρκούτζελος καί τούς διεβεβαίωσαν δτι δέν υπήρχε 
κανείς άλλος στή Σχολή. ’Εκείνοι μπήκαν στο έστιατόριΟ καί κοιμήθηκαν επάνω 
στούς πάγκους. Τά ξημερώματα οί έλασΐτες έφυγαν καί έλαβαν μέρος στήν έπίθεσή 
πού έγινε στήν 'Υπηρεσία Χωροφυλακής, τής οδού ’Άνδρου—Έπτανήσου.

'Ο κ. Γερανέας βλέποντας δτι ή παραμονή στή Σχολή τών άοπλων άστυνομι- 
κών δέν ήταν συμφέρουσα στον δλον άγώνα, διέταξε τούς άστυνομικούς νά πάνε μεμο
νωμένοι στή Γενική ’Ασφάλεια καί στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση, ντυμένοι μέ πολι
τικά ρούχα, ώστε νά μή πέσουν στά χέρια τών κομμουνιστών. 'Ο ίδιος ό κ. Γερα
νέας κατώρθωσε μέσω Τουρκοβουνίων νά φθάση στο ’Αρχηγείο τής ’Αστυνομίας.

Μετά τήν εγκατάλειψη τής Σχολής, οί κομμουνισταί μπήκαν καί έλεηλάτησαν 
όλα τά δημόσια είδη.

Οί ’Αξιωματικοί καί οί άστυφύλακες τής Σχολής πού κατώρθωσαν νά φθάσουν 
στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση ένετάχθησαν στο Ιο Τάγμα τής ’Αστυνομίας, πού 
άπετελέσθη άπό μαθητάς τών Σχολών 'Υπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων, γιά τήν 
δράσι τών οποίων θά γράψουμε στά επόμενα τεύχη.

(Στο επόμενο ή δράσις έτέρων ‘Υπηρεσιών Δ)νσεως ’Αθηνών)
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ΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
-  Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΝ 

ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ -
Άναδημοσίευσις άπδ τό περιοδι-

_____________________ κόν «ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ Τ Α ------------------------------------
ΚΕΙΜΕΝΑ» τεΰχ. 12 Άπριλ. 1957

Τό άσυμβίβαστον της μαρξιστικής θεωρίας προς τα δεδομένα τής πραγματι- 
κότητος είναι γεγονός άπολύτως έπιβεβαιωμένον οχι μόνον άπό την διάψευσιν όλων 
σχεδόν των βασικών προοπτικών της, άλλα καί άπό την θεωρητικήν άνάλυσιν καί τήν 
επιστημονικήν μελέτην τής έξελίξεως τής άστικής οικονομίας, άπό τής έποχής τοϋ 
Μάρξ μέχρι σήμερον.

Μολονότι τήν άλήθειαν αυτήν δεν ήδυνήθησαν να άποφύγουν όλοι οί Πατριάρ- 
χαι τοΰ Μαρξιστικού καί τοϋ Σοβιετικού κομμουνισμού, μηδέ τής σημερινής «συλ
λογικής σοβιετικής ήγεσίας» έξαιρουμένης (όπως τουλάχιστον άπεδείχθη άπό τάς 
κατά τό 20ον Συνέδριον τοΰ Κ.Κ.Σ.Ε. συζητήσεις καί τάς μετ’ αύτό εκδηλώσεις 
της) έν τούτοις εξακολουθεί καί σήμερον νά προβάλλεται ή μαρξιστική θεωρία ώς 
αποτελούσα τήν θεωρητικήν θεμελίωσιν τοΰ Σοβιετικοΰ κομμουνισμοΰ.

'Η άντεπιστημονική καί άντιρεαλιστική αυτή επιμονή τής σημερινής σοβιε
τικής ήγεσίας, οφείλεται, πράγμα άλλως τε τό όποιον καί δέν άποκρύπτεται, εις τήν 
ανάγκην τής ύποστηρίξεως τής μπολσεβικής εξουσίας καί τοΰ άπροκαλύπτου σοβιε- 
τικοΰ ιμπεριαλισμού. Διά τήν έξυπηρέτησιν τής άνάγκης αυτής, άκριβώς, οί σοβιε
τικοί ήγέται καί γενικώς όλοι οι άπολογηταί τοΰ σοβιετικοΰ κομμουνισμού, δέν δι
στάζουν νά προβάλλουν μέ άξιώσεις έπιστημονικής άληθείας βασικάς θέσεις καί προο- 
πτικάς προ πολλοΰ ύπερβληθείσας καί διαψευθείσας ύπό τής πολιτιστικής καί τεχνι
κής έξελίξεως τής άνθρωπίνης κοινωνίας.

Μίαν χαρακτηριστικήν περίπτωσιν όχι μόνον άνενδοιάστου περιφρονήσεως 
τών πλέον άδιαβλήτων έπιστημονικών πορισμάτων καί τής βίωσης πραγματικότη- 
τος, άλλά καί έμμέσου ομολογίας τοΰ άσυμβιβάστου τής μαρξιστικής θεωρίας μέ τήν 
πραγματικότητα, άποτελοΰν αί έκφραζόμεναι εις πρόσφατον άρθρον τοΰ I. Λεόνωφ 
(«Σοβιετικά Νέα» 30/3/57), άντιλήψεις περί άτομικής ιδιοκτησίας εις τον σοσια
λισμόν.

«Μερικοί διαβεβαιώνουν, γράφει ό Λεόνωφ, ότι τάχα ό σοσιαλισμός δέν άνα- 
»  γνωρίζει τήν άτομικήν ιδιοκτησίαν. Στήν πραγματικότητα συμβαίνει έντελώς τό 
»  άντίθετο. ’Επί σοσιαλισμού ή άτομική ιδιοκτησία τών πολιτών δέν περιορίζεται 
»  άλλά μεγαλώνει άπό χρόνο σέ χρόνο. Αύτό φαίνεται άπό τήν ζωήν τών έργαζομέ- 
»  νων τής Ε.Σ.Σ.Δ.... 'Η άτομική ιδιοκτησία στήν Ε.Σ.Σ.Δ. προστατεύεται μέ Νόμο 
» τοΰ Κράτους. Τό δικαίωμα τής άτομικής ιδιοκτησίας τών πολιτών, λέγει τό Σύν- 
»  ταγμα τής Ε.Σ.Σ.Δ., πάνω στά εισοδήματα τής έργασίας των καί άπό τις κατοι- 
» κίες καί στους βοηθητικούς χώρους, στά άντικείμενα οικιακής οικονομίας καί 
»  χρησεως, στά αύτοκίνητα προσωπικής χρήσεως καί άνέσεως, όπως καί τό δικαίωμα 
» τής κληρονομιάς τής άτομικής ιδιοκτησίας τών πολιτών, προστατεύονται άπό τον 
» Νόμο...Εκείνοι πού υποστηρίζουν ότι τάχα ό σοσιαλισμός δέν άναγνωρίζει άτομικήν 
»  ιδιοκτησίαν, κάποτε έν γνώσει καί κάποτε έν άγνοια τών άρχών τοΰ σοσιαλισμού 
»  τήν συγχέουν μέ τήν άτομικήν ιδιοκτησίαν πάνω στά μέσα παραγωγής, πού ύπάρ- 
»  χει εις τό καπιταλιστικό σύστημα τής παραγωγής... 'Η άτομική ιδιοκτησία πάνω 
» στα μέσα τής παραγωγής οδηγεί στήν σκληρή έκμετάλλευσι τών έργαζομένων, 
»  στά μεγάλα κέρδη τών καπιταλιστών εις βάρος τής έργασίας τής πλειοψηφίας τοΰ 
» λαοΰ. Κάτω άπό τέτοιες συνθήκες τό περισσότερο μέρος τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος
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»  της χώρας πέρνα στα χέρια των καπιταλιστών. "Ετσι ή ατομική ιδιοκτησία των 
» έργαζομένων είναι πολύ περιορισμένη καί ασταθής».

Δέν θέλομε να άμφισβητήσωμε τήν ειλικρίνειαν της βεβαιώσεως αυτής τοϋ 
Λεόνωφ. Καί τοΰτο διότι αί εις το αυτό άρθρον άναφερόμεναι έν συνεχεία έπεξηγημα- 
τικαί διαπιστώσεις του άπό τήν πραγματικότητα εις τήν Ε.Σ.Σ.Δ. μας άποκαλύπτουν 
ασφαλώς ότι λόγου θέσεως πιστεύει άπολύτως εκείνο το όποιον λέγει.

«'Η  Σοβιετική Κυβέρνησις, λέγει ό Λεόνωφ, κτίζει τεράστιον άριθμόν κα- 
» τοικιών γιά τούς έργαζομένους...Οί κατοικίες αυτές πού οΐκοδομοϋνται άπό το 
» σοβιετικό κράτος, άποτελοϋν συλλογικήν ιδιοκτησίαν καί όχι άτομικήν. Άλλα 
» οί σοβιετικοί πολίτες πέρνουν δωρεάν κατοικίες άπό τό κράτος είς αυτά τά σπίτια, 
»  γιά προσωπικήν χρήσιν επ’ άόριστον χρονικόν διάστημα. Γιά τήν κατοικίαν πλη- 
» ρώνουν κάθε μήνα ένοίκιον, όχι περισσότερον τών 5 °/0 έπί τοϋ μισθού των».
Έ ν συνεχεία άναφέρει :

«Είναι κανόνας πιά, οί επιστήμονες καί οί μηχανικοί, οί λογοτέχνες καί οί 
» καλλιτέχνες νά έχουν ιδιόκτητες όμορφες έπαύλεις, αυτοκίνητα, πολύτιμες βιβλιο- 
» θήκες καί κάθε τι χρήσιμο γιά τήν ίκανοποίησιν τών προσωπικών των άναγκών».

Ό  Λεόνωφ, βεβαίως δέν άνήκει εις τήν πρώτην κατηγορίαν τών «έργαζο
μένων» αλλά είς τήν δευτέραν τών «ιδιοκτητών όμορφων έπαύλεων» καί συνεπώς 
είναι οπωσδήποτε ειλικρινής. ’Εκείνο όμως τό όποιον θά μάς έπιτρέψη ό Λεόνωφ νά 
άμφισβητήσωμεν, είναι ή διαπίστωσις του ότι «όσοι υποστηρίζουν ότι τάχα ό σοσια
λισμός δέν άναγνωρίζει άτομικήν ιδιοκτησίαν πλανώνται, κάποτε έν γνώσει καί κά
ποτε έν άγνοια τών άρχών τοϋ σοσιαλισμού» καί ότι, ή «άτομική ιδιοκτησία πάνω 
στά μέσα παραγωγής, πού υπάρχει είς τό καπιταλιστικό σύστημα, οδηγεί στήν σκληρή 
έκμετάλλευσι τών έργαζομένων, στά μεγάλα κέρδη τών καπιταλιστών είς βάρος τής 
έργασίας τής πλειοψηφίας τοϋ λαοϋ, τέλος δέ καθιστά τήν άτομικήν ιδιοκτησίαν τών 
έργαζομένων πολύ περιωρισμένην καί άσταθή».

Πρώτον, διότι, έάν ύπάρχη «άγνοια τών άρχών τοϋ σοσιαλισμοΰ», υπάρχει 
μόνον είς τήν πλευράν τοϋ Λεόνωφ, άφοΰ είναι παγκοίνως γνωστόν, ότι μία άπό τάς 
βασικάς άρχάς τοϋ Μαρξιστικοϋ σοσιαλισμοΰ είναι οτι «ή ιδιοκτησία άποτελεΐ κλο
πή» (ρήσις τοϋ Προυντών, τήν όποιαν οί ίδιοι οί κομμουνισταί άνήγαγον είς έπίσημον 
δόγμα των) καί ότι «ή άτομική ιδιοκτησία πρέπει νά καταργηθή, διότι έμποδίζει τήν 
δικαίαν κατανομήν τών εισοδημάτων». Τό έάν ύπεχρεώθη ό σοβιετικός κομμουνισμός, 
ώς άλλος «Προκρούστης», νά άγνοήση τήν βασικήν αύτήν «θέσιν» όχι μόνον τό 1921 
μέ τήν υίοθέτησιν ύπό τοϋ Λένιν τής Ν.Ε.Π. (Νέας Οικονομικής Πολιτικής), ή όποια 
έσήμαινεν έπάνοδον είς τό μέγα...καπιταλιστικόν έλάττωμα τής ιδιοκτησίας, άλλά 
καί τό 1935, μετά τήν τρομακτικήν πτώσιν τής γεωργικής παραγωγής έξ αιτίας τής 
«άναγκαστικής κολλεκτιβοποιήσεως» τοϋ Στάλιν, διά τής...συνταγματικής προστα
σίας τής ιδιοκτησίας, καθώς καί προσφάτως άκόμη, διά τών προς τήν άτομικήν ιδιο
κτησίαν παραχωρήσεων τοϋ Μαλένκωφ (Αύγουστος 1953) αί όποΐαι καί συνεχί
ζονται είσέτι ύπό τής ((συλλογικής κομμουνιστικής» ήγεσίας τοϋ Κροΰτσεφ, τοΰτο 
άσφαλώς δέν οφείλεται είς τήν «έν γνώσει» προσπάθειαν τών έπικριτών τοϋ σοσιαλι- 
σμοΰ.

Δεύτερον, διότι, όπως άποδεικνύεται άπό τήν πραγματικότητα, ή ιδιοκτησία 
είς τό καπιταλιστικόν σύστημα, δέν οδηγεί είς «τήν σκληρήν έκμετάλλευσιν τών 
έργαζομένων», οΰτε έμποδίζει τήν «δικαίαν» κατανομήν τών εισοδημάτων, οΰτε είναι 
«περιωρισμένη καί ασταθής». Συμφώνως προς δλας τάς άντικειμενικάς μελέτας έπί 
τή βάσει τών έκατέρωθεν έπισήμων στοιχείων, δύναταί τις νά προβή είς τον κάτωθι 
συγκριτικόν άπολογισμόν, όσον άφορά τήν έκμετάλλευσιν τών έργαζομένων καί τήν 
κατανομήν τών εισοδημάτων των :
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«Είς την Ρωσίαν, οί όλιγώτερον άμειβόμενοι έργάται κερδίζουν ημερομίσθιον 
»  ίσοδυναμοϋν προς 25 δολλάρια (ή 750 περίπου δραχμάς) μηνιαίως, ένω οί διανοού- 
3) μενοι, οί τεχνικοί καί οί διευθυνταί οί καλύτερον άμειβόμενοι, κερδίζουν άντιστοί- 
»  χως 1.000—2.000 δολ. (ή 30—60 χιλιάδας δραχμάς) πληρώνοντες φόρον 6 °/0 
»  περίπου. ’Αλλά, τά 1.000 δολλάρια άντιπροσωπεύουν 50 φοράς τά δέ 2.000 δολλά- 
)) ρια 80 φοράς το εισόδημα του έργάτου.

« Είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, άντιθέτως οί όλιγώτερον άμειβόμενοι έργά- 
3) ται κερδίζουν 200 δολλάρια (ή 6.000 δραχμάς) μηνιαίως. ’Εάν πολλαπλασιάσω- 
3) μεν τον άριθμόν αυτόν έπί 40 ή επί 80, θά έχωμεν άντιστοίχως 8.000 (ή 24.000 
3) δραχμάς) καί 16.000 δολλάρια (ή 480.000 δραχμάς). Διά νά άμείβεταί τις, μέ το 
3) ποσόν των 8.000 δολ. (ή 240.000 δραχμάς καί 16.000 δολ. ή 480.000 δραχμ.) 
3) μηνιαίως, απαλλασσόμενος φόρου, πρέπει νά έ'χη ετήσιον άκαθάριστον εισόδημα 
3) 1.000.000 δολλάρια (ή 30 έκατομμύρια δραχμ.) καί 2.000.000 δολ. (ή 60 έκατομ- 
3> μύρια δραχμ.) περίπου, ποσόν πράγματι άστρονομικόν. ’Ήδη είς τάς Η.Π.Α. μία 
3) έτησία άμοιβή 50.000 δολλαρίων (ή 1.500.000 δραχμ.) δεν είναι καί τόσον συνή- 
3) θης δι’ ενα ’Αμερικανόν Διευθυντήν ή Μηχανικόν, άλλά καί είς την περίπτωσιν 
3) αύτήν, ό υπανδρος Διευθυντής ή Μηχανικός, μετά τήν άφαίρεσιν των φόρων, δεν 
3) λαμβάνει τελικώς παρά μόνον 24.000 δολλάρια (ή 720.000 δραχμ.) ήτοι 10 φοράς 
3) τήν άμοιβήν του όλιγώτερον άμειβομένου άμερικανοϋ έργάτου καί 5 μόνον φοράς 
3) τήν μέσην άμοιβήν του βιομηχανικού εργάτου».

Είναι, κατά ταΰτα, έξώφθαλμος ή τεραστία άνισότης είς τήν κατανομήν των 
εισοδημάτων είς τήν περισσότερον έξελειγμένην χώραν του σοσιαλισμού καί ή επι
τυχής κατανομή των εισοδημάτων είς τήν καπιταλιστικήν ’Αμερικήν, διά νά μή 
έπεχειρήσωμεν τήν σύγκρισιν καί μέ τήν βιομηχανικώς ύπανάπτυκτον ακόμη Ε λ
λάδα, είς τήν οποίαν ή διαφορά μεταξύ κατωτάτου καί άνωτάτου ορίου άπολαυών, 
μόλις φθάνει τό έξαπλάσιον ή έπταπλάσιον.

Είναι δέ προφανέστερον, δτι εκείνο τό όποιον κυρίως έπιδιώκει ό Μάρξ καί 
οί οπαδοί του καί έπίστευον οτι θά πραγματοποιηθή μέ τον σοσιαλισμόν, δηλαδή ή 
δικαία κατανομή των εισοδημάτων, έπραγματοποιήθη είς τον καπιταλισμόν.Έπετεύ- 
χθη τούτο είς τόν καπιταλισμόν διά της παρακολουθήσεως της άπλής αρχής : Είς τήν 
μαζικήν παραγωγήν, είναι άπαραίτητος ή μαζική κατανάλωσις, αυτή δμως άπαιτεΐ 
μίαν μαζικήν άγοραστικήν ικανότητα, ή οποία έ'χει ώς άποτέλεσμα υψηλά εισοδήμα
τα διά τήν έργαζομένην μάζαν.

Ό  Μάρξ δέν είχε καταλάβει τόν άπλοϋν καί φυσικόν τούτον Νόμον καίέπίστευεν 
δτι ό άπαραίτητος διά τήν μαζικήν παραγωγήν έξοπλισμός, δέν θά έχρησίμευεν παρά 
διά τόν πλουτισμόν των βιομηχάνων μόνον, ένω ή έξαθλίωσις των έργαζομένων θά 
ηυξανεν δσον θά έβελτιοΰτο ό έξοπλισμός των βιομηχανιών.

Είς τήν αύτήν πλάνην, είτε έν γνώσει είτε έξ άγνοιας των ορθοδόξων οικονομι
κών Νόμων, ευρίσκονται καί οί σημερινοί κομμουνισταί ήγέται. Διότι, ένω είναι τοϊς 
πάσι γνωστόν δτι είς. τάς Η.Π.Α. ή μηχανική ένέργεια άντιπροσωπεύει τά 95 ο/ο 
περίπου της πραγματοποιουμένης έργασίας καί ή άνθρωπίνη ένέργεια τού έργαζομέ- 
νου δέν προσφέρει παρά μόνον 5 °/0, ή δέ άμοιβή τών άτόμων τών άσχολουμένων είς 
τήν λειτουργίαν τών μηχανών φθάνει μόνο 10 φοράς περισσότερον της άμοιβής τού 
άπλοΰ έργάτου, έν τούτοις έξακολουθοΰν νά προπαγανδίζουν τήν άνωτερότητα τού 
έπί τής καταργήσεως τής άτομικής ιδιοκτησίας έρειδομένου σοσιαλισμού καί νά 
έπιδιώκουν τήν καταστροφήν τού καπιταλισμού. Φαίνεται δτι περισσότερον ή ίκα- 
νοποίησις άλλων άνομολογήτων σκοπών καί όλιγώτερον ή άνάγκη τής βελτιώσεως 
τής άνθρωπίνης ζωής διά τής έπιστημονικής έρεύνης καί τής τεχνικής τελειοποιήσεως, 
υποχρεώνει τούς σημερινούς κομαουνιστάς ήγέτας νά μή θέλουν νά έξέλθουν τής
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'Η άποπλάνησις προς άσέλγειαν προσώπων νεωτέρων των 16 ετών ή ή προς 
ταύτην παραπλάνησες των, τιμωρείται κατά τον Ελληνικόν Ποινικόν Κώδικα διά 
καθείρξεως 5 έως 10 ετών. 'Η ποινή επιτείνεται εάν έπήλθεν ό θάνατος του θύμα
τος. 'Η κατάχρησις όμως άνηλίκων εις άσέλγειαν προϋποθέτει πραξιν τελουμένην 
ύπό άνιόντων έξ άγχιστείας ή θετών γονέων ή έπιτρόπων, έπιμελητών ή παντός 
άνατροφέως η διδασκάλου, παιδαγωγού ή κληρικού, μετ’ άνηλίκου τελοΰντος ύπό 
την επιμέλειαν ή διαπαιδαγώγησίν των ή ακόμη και ύπό ύπηρέτου μετ’ άνηλίκου 
της οικογένειας παρ’ ή ύπηρετεΐ ή τέλος παντός προσώπου μετ’ άνηλίκου διαπιστευ- 
θέντος αΰτώ προς έποπτείαν ή φύλαξιν. 'Η πραξις αΰτη τιμωρείται διά φυλακί- 
σεως τουλάχιστον ενός έτους καί μέχρι 5 έτών. Φρονοϋμεν δτι ή ποινή αυτή είναι 
ύπερμέτρως έπιεικής, λαμβανομένης ύπ’ δψιν της ευθύνης ήν τά άνωτέρω πρόσωπα 
•έχουν διά τήν επιμέλειαν καί διαπαιδαγώγησίν ή καί άπλήν έπίβλεψιν του άνηλίκου. 
Κατά τήν Γαλλικήν νομοθεσίαν ή άποπλάνησις άνηλίκου ήλικίας κάτω τών 15 έτών, 
τιμωρείται διά καθείρξεως, ώς παρ’ ήμΐν. ’Εάν δμως πρόκειται περί καταχρήσεως 
«ίς άσέλγειαν, ήτοι οσάκις ή πραξις τελείται παρ’ ένός προσώπου εύρισκομένου εις 
ειδικήν σχέσιν μετά τοϋ παθόντος άνηλίκου, λόγω συγγένειας έξ άγχιστείας, υιο
θεσίας ή λόγω πνευματικών δεσμών, ώς του παιδαγωγού, διδασκάλου, κληρικού 
κλπ., ή προβλεπομένη ποινή είναι τών καταναγκαστικών έργων. Καί κατά τον Βελ
γικόν Νόμον οί δράσται άποπλανήσεως παίδων κάτω τών 16 έτών τιμωρούνται διά 
ποινής καθείρξεως. 'Η Δανικός Ποινικός Νόμος τιμωρεί τήν άσέλγειαν μετ’ άνη
λίκου κάτω τών 15 έτών, διά ποινής καθείρξεως μέχρι 12 έτών. ’Επί καταχρήσεως 
άνηλίκων εις άσέλγειαν ύπό άνιόντων, ή προβλεπομένη ποινή είναι τών καταναγκα
στικών έργων 10 έως 15 έτών, έπί βιασμού δέ 17 έτών. Είναι πράγματι άκατανόη
τος ή έπιείκεια τήν οποίαν έπιδεικνύει ό Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ προς τοσοΰτον 
πεπωρωμένα ήθικώς πρόσωπα, τά όποια, παρά τήν ύφισταμένην ίδιάζουσαν σχέσιν 
«αυτών μετά τού άνηλίκου—θύματος, ήτις σχέσις έδει νά έπαυξάνη τήν φυσικήν καί 
ηθικήν αυτών ευθύνην έναντι αυτού, ένεργοΰν πράξεις αΐτινες άποδεικνύουν σοβαράν 
έπικινδυνότητα, διά τήν παρεμπόδισιν τής οποίας άπαιτοΰνται μέτρα αυστηρά καί 
■τιμωρία παραδειγματική.

’Ακόμη περαιτέρω, ό Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ έχει ειδικήν διάταξιν καθ’ 
ήν, έάν τό θύμα τών άναφερθεισών άδικων πράξεων κατά τών ήθών, είναι θήλυ, ή

■πλάνης, τήν οποίαν, ώς διαφαίνεται σαφώς έκ τών πρακτικών των έκδηλώσεων 
Αντιλαμβάνονται πλήρως.

'Οπωσδήποτε δμως, οί σοβιετικοί κομμουνισταί, δσας καί αν έπιχειροΰν προ
παγανδιστικάς δολιχοδρομίας, δεν θά δυνηθοΰν νά προσβάλουν τήν άλήθειαν, τήν 
όποιαν βάσει τών πραγματικών δεδομένων, διεκήρυξεν ό οικονομολόγος DEWURST:

« ’Εξ δλων τών μεγάλων βιομηχανικών ’Εθνών, έκείνο τό όποιον παρέμεινεν 
» περισσότερον πιστόν εις τον άτομικόν καπιταλισμόν, πλησιάζει περισσότερον 
»  προς τον σκοπόν τού σοσιαλισμού νά φέρη εις δλους τήν άφθονίαν, εις τό πλαίσιον 
ω μιας άταξικής κοινωνίας».
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ποινική δίωξις χωρεί μόνον κατόπιν έγκλήσεως. Μόνος λόγος, έπ'ι του οποίου έβα- 
σίσθη προφανώς ή τοιαύτη διάταξις, ύπήρξεν ή ιδέα τής άποφυγής τής διαπομπεύ- 
σεως του θήλεος. Καί έάν μέν πρόκειται περί ενηλίκου θήλεος ή διάταξις αΰτη δύ- 
ναται νά θεωρηθή σκόπιμος, διότι ή ένήλιξ έχει συναίσθησιν τής θέσεώς της καί των 
συμφερόντων της καί δέον νά άφίεται έλευθέρα νά κρίνη έάν είναι συμφέρουσα ή μη- 
ή δίωξις του κατ’ αυτής υπαιτίου μιας των άνωτέρω πράξεων. Ή  καταστρεπτική; 
όμως έπίδρασις τής πράξεως επί τής προσωπικότητος τής άνηλίκου καί τής διαμορ- 
φώσεως τοϋ χαρακτήρος της, κατά ποιον τρόπον δύναται νά άποφευχθή; Ή  ατιμω
ρησία του δράστου, μεγίστην άσφαλώς έπίδρασιν θά έχη επί τής καταρρακώσεως 
τής άξιοπρεπείας καί τής έν γένει προσωπικότητος τής άνηλίκου. Τήν τοιαύτην δέ 
καταστρεπτικήν διά τήν ήθικήν ύπόστασιν τής άνηλίκου συνέπειαν, επιτείνει έτι 
μάλλον ή άσυνειδησία καί ή κακουργότης πλείστων δραστών, οΐτινες φθάνουν μέχρι, 
τοϋ σημείου νά έκμεταλλεύωνται καί έμπορεύωνται άκόμη τήν ώς έκ τής ήλικίας. 
άπειρίαν καί δειλίαν τών θυμάτων των, τήν εγκληματικήν άδιαφορίαν ή άκόμη τήν 
φιλοχρηματίαν άναξίων γονέων καί κηδεμόνων ή έστω καί νά επωφελούνται τής 
άφελείας ένίων έξ αυτών, παρασυρομένων έκ τής ύπούλως καλλιεργουμένης ιδέας 
τής άποφυγής τής δήθεν διαπομπεύσεως τής παθούσης άνηλίκου θυγατρός των. Ή  αύ- 
τεπάγγελτος όμως δίωξις τών τοιούτων άτόμων ένεργούντων εις βάρος άνηλίκων (θη- 
λέων, ώς καί άρρένων) θά έχη ώς συνέπειαν νά τεθή φραγμός εις τά άδικήματα ταϋτα. 
τών οποίων τήν διάπραξιν δεν θά ήδύνατο πλέον νά καλύψουν οδτοι διά κακοήθους 
συναλλαγής... Έ ξ άλλου ή προβαλλομένη δήθεν διαπόμπευσις τών θυμάτων δύ- 
ναται ν’ άποφευχθή διά τής υποχρεωτικής έκδικάσεως τών τοιούτων άδικημάτων 
κεκλεισμένων τών θυρών καί διά τής άποφυγής πάσης δημοσιότητος διά τοϋ τύπου, 
τοϋ ραδιοφώνου κ.λ.π. Διά τοϋ τρόπου τούτου ή παραδειγματική τιμωρία τοϋ δρά
στου θά ρίψη βάλσαμον εις τήν διά τής πράξεως τραυματισθεΐσαν άξιοπρέπειαν τής 
άνηλίκου καί θά άποκαταστήση, έν μέρει έστω, τήν κλονισθεΐσαν ήθικήν της προ
σωπικότητα. Μία άνήλικος 16 έτών είσαχθεΐσα εις τό ’Αναμορφωτικόν Κατάστημα 
Θηλέων, ώς διάγουσα έκλυτον βίον, μοΰ έλεγε : όταν μέ έβίασε προ ένός έτους ό Α. 
έδωσεν εις τήν μητέρα μου 5.000 δραχμάς διά νά μή ύποβάλωμεν μήνυσιν. ’Αφού 
λοιπόν μέ τά χρήματά του αύτός άγόρασε τήν τιμήν μου, διατί πταίω έγώ τώρα 
διότι έξακολουθώ μόνη μου νά τήν πουλώ; ’Ά ν όμως τότε αύτός είχε τιμωρηθή, δεν 
θά έφθανα σήμερα έγώ έδώ όπου έφθασα, διότι ή θά εΐχεν άναγκασθή νά μέ νυμφευθή 
ή τουλάχιστον ή τιμή μου δέν θά ώμοίαζε μέ έμπόρευμα πού πουλιέται καί άγορά- 
ζεται». Κατά τόν τρόπον αύτόν μία κοινωνικώς καί πνευματικώς ύστεροΰσα άνή
λικος αισθάνεται καί κρίνει τήν δημιουργηθεΐσαν εις βάρος της κατάστασιν. Φρο- 
νοΰμεν όθεν ότι ή διάταξις αΰτη δέον νά άπαλειφθή καί οί άνήλικοι—άρρενες καί θή- 
λεις, άδιακρίτως—νά προστατεύωνται ύπό τοϋ Ποινικού Νόμου διά τοϋ αύτοΰ μέτρου.

Μία άλλη ειδεχθής πράξις, ή οποία όταν ιδία έχη ώς θΰμα άνήλικον, είναι έτι 
πλέον άπαισία, είναι ή αιμομιξία. Κατά τόν Ελληνικόν Ποινικόν Κώδικα, άνιόν- 
τες έξ αίματος δράσται αιμομιξίας τιμωρούνται διά ποινής φυλακίσεως τούλάχι- 
στον 1 έτους καί μέχρι 5 έτών, οί δέ κατιόντες έφ’ όσον μέν είναι ένήλικες τιμωρούν
ται διά φυλακίσεως μέχρι 2 έτών, έφ’ όσον όμως δέν συνεπλήρωσαν κατά τόν χρό
νον τής πράξεως τό 17ον έτος τής ήλικίας των, δύνανται νά άπαλλαγοΰν πάσης ποι
νής. Πάσα έτέρα άσελγής πράξις τιμωρείται μέ φυλάκισιν μέχρις 1 έτους διά τούς 
άνιόντας,· ένώ οί άνήλικοι κατιόντες δύνανται νά άπαλλαγοΰν. Κατά τόν Δανικόν- 
Ποινικόν Κώδικα, ή αιμομιξία μετ’ άνηλίκου κάτω τών 18 έτών, τιμωρείται διά 
καθείρξεως μέχρι 10 έτών. Ή  αιμομιξία, είναι, ώς εΐκός, πράξις ειδεχθής, προσβάλ- 
λουσα σοβαρώς τό περί ήθικής καί περί ίερότητος τής οικογένειας αίσθημα τοϋ λαού 
μας. Έν τούτοις, ιδία εις τά χωρία, λόγω τών συνθηκών διαβιώσεως, τής στενότη- 
τος τοϋ χώρου έντός τοϋ οποίου διαβιοΐ ή οικογένεια καί τής έλλείψεως πάσης κοι
νωνικής διαφωτίσεως, τοιαΰτα άδικήματα παρατηρούνται ούχί σπανίως. Επομένως
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ή απειλή βαρυτέρας ποινής θά έξυπηρέτει μεγάλως, καθ’ ήμάς, τήν ειδικήν και γε
νικήν πρόληψιν των άδικημάτων τούτων. Παραλλήλως δμως δέον να λαμβάνωνται 
μέτρα προς βελτίωσιν των δρων διαβιώσεως των οικογενειών των χωρίων ή γενι
κώς τών άπορων και να άναληφθή μία σταυροφορία κοινωνικής διαφωτίσεως.

Δεν είναι όλιγώτερον σοβαρόν καί απεχθές τδ άδικη μα τής παρά φύσιν άσελ- 
γείας, οί δρασται τής όποιας, έφ’ δσον θΰμα είναι άνήλικος ήλικίας κατωτέρας τών 
17 ετών, τιμωρούνται κατά τον Ποινικόν ήμών Κώδικα διά φυλακίσεως τουλάχι
στον 3 μηνών καί μέχρι 5 ετών. Τό άδίκημα τοΰτο δέον νά θεωρηθή έκ τών πλέον 
επικινδύνων διά τήν κοινωνικήν ήθικήν, διότι ώς συνέπειαν έχει, ούχί μόνον τήν φυ
σιολογικήν διαστροφήν του άνηλίκου, άλλά καί τήν ψυχικήν τοιαύτην καί δύναται 
νά έπηρεάση σημαντικώς τήν μελλοντικήν έξέλιξιν τούτου, ώς φυσιολογικού σωμα- 
τικώς καί ψυχικώς άτόμου. Τό άδίκημα τούτο λαμβάνει κατά τά τελευταία έτη δια
στάσεις άνησυχαστικάς. "Υποπτα, καθ’ έξιν διεστραμμένα άτομα, περιφέρονται εις 
λαϊκούς κινηματογράφους, εις κέντρα τυχηρών παιγνίων καί άλλους χώρους, δπου 
είναι δυνατόν νά συχνάζουν άνεξέλεγκτοι άνήλικοι καί στρατολογούν τά θύματά των. 
’Ακόμη καί διεθνώς, τό θέμα ήρχισε σοβαρώς νά άπασχολή τούς επιστήμονας. Αί 
στατιστικαί έν Γαλλία π.χ. άπέδειξαν γεωμετρικήν αΰξησιν τών κρουσμάτων τοιού- 
των άδικημάτων εις βάρος άνηλίκων καί δή ένώ τό 1945 κατεδικάσθησαν 20 άτομα, 
τό 1947 ό άριθμός έφθασε τάς 126 καταδίκας, τό δέ 1951 τάς 210. Έν Γαλλία, οί 
δρασται τοιούτων άδικημάτων κατ’ άνηλίκων ήλικίας κατωτέρας τού 21ου έτους, 
τιμωρούνται διά φυλακίσεως 6 μηνών έως 3 ετών καί χρηματικής ποινής, κατά δέ 
τον Δανικόν Ποινικόν Κώδικα διά καθείρξεως μέχρις 6 έτών. ’Ανάγκη δθεν επιτα
κτική κρίνεται ή τροποποίησις εις τό σημεΐον τοΰτο τών νομοθεσιών, ίνα άπειλήται, 
βαρυτέρα ποινή εις τούς δράστας τοιαύτης πράξεως οσάκις τό θΰμα είναι άνήλικος 
διότι αί συνέπειαι έπί τής έν γένει προσωπικότητος τού άνηλίκου—θύματος είναι 
σοβαραί καί δύνανται νά όδηγήσωσι τούτον εις πλήρη ήθικήν καί κοινωνικήν έξα- 
θλίωσιν.

Σοβαράν άπειλήν κατά τής ήθικής προσωπικότητος τών άνηλίκων άποτελοΰν 
τά άδικήματα τής μαστρωπείας καί σωματεμπορίας. Ή  μαστρωπεία, ήτοι ή έπί 
έξυπηρετήσει άλλοτρίας άκολασίας προαγωγή προς πορνείαν ή έξώθησις προς δια
φθοράν άνηλίκων ή ή διευκόλυνσις τών πράξεων τούτων, τιμωρείται διά φυλακίσεως 
3 μηνών μέχρι 3 έτών καί διά χρηματικής ποινής. Ή  ποινή αΰτη έπιτείνεται προβλε- 
πομένης φυλακίσεως τούλάχιστον 6 μηνών, εάν ή πράξις στρέφεται κατ’ άνηλίκου- 
νεωτέρου τών 16 έτών ή έάν έγένετο δι’ άπατηλών μέσων ή παρ’ άνιόντος έξ αίματος 
ή κηδεστίας ή θετού γονέως, συζύγου, έπιτρόπου ή παντός άλλου εις τον όποιον άνε- 
τέθη ή άνατροφή, διδασκαλία, έποπτεία ή φύλαξις τού άνηλίκου, έστω καί προ
σωρινούς. Σωματεμπορία έξ άλλου ύφίσταται οσάκις τις προς έξυπηρέτησιν άλλοτρίας 
άκολασίας προσλαμβάνει ή παρασύρει θήλυ άνήλικον προς σκοπόν πορνείας, έστω 
καί τή συναινέσει αύτοΰ, ώς καί έπί ώρισμένων περιπτώσεων ένηλίκων θυμάτων. 
'Η πράξις αΰτη τιμωρείται διά φυλακίσεως 6 μηνών μέχρι 3 έτών, έπιτεινομένην 
μέχρι 5 έτών εις τάς άναφερθείσας έπιβαρυντικάς περιπτώσεις. Κατά τον Γαλλικόν 
Νόμον ή άπειλουμένη διά τήν σωματεμπορίαν ποινή είναι φυλακίσεως 2 έως 5 έτών 
καί χρηματική ποινή, καί κατά τον Δανικόν φυλακίσεως μέχρι 4 έτών. Αί κατά τον 
Ελληνικόν Ποινικόν Κώδικα προβλεπόμεναι ποιναί διά τάς πράξεις ταύτας είναι 
καθ’ ήμάς ύπερμέτρως έπιεικεΐς, έάν άναλογισθώμεν τήν βαρύτητα αύτών, στρεφο- 
μένων ούχί μόνον κατά τών συγκεκριμένων άνηλίκων ών καταστρέφουν παντελώς τήν· 
ήθικήν ύπόστασιν καί τήν άνθρωπίνην αύτών άξιοπρέπειαν, άλλά καί κατά τής κοι
νωνίας ολοκλήρου, δυνάμεναι νά χαρακτηρισθοΰν ώς πραγματική κοινωνική πληγή. 
'Η άπειλή έλαφρών ποινών κατά τών δραστών τοιούτων έγκλημάτων, οίτινες τυγχά- 
νουσι πεπωρωμένα τήν συνείδησιν άτομα, δέν μειώνει τήν έπικινδυνότητα των ούδέ 
συντελεί εις τον σωφρονισμόν των. ' Η βραχεία φυλάκισις δι’ αύτούς άποτελεΐ μικράν·
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ανάπαυλαν είς τό κοπιώδες καί ριψοκίνδυνον έργον των, τδ δέ βεβαρημένον ποινικόν 
των μητρώον διά μικρών καταδικών, άποτελεί δι’ αυτούς τίτλον τιμής είς τό επάγγελ
μα καί άπόδειξιν, δτι έδεινοπάθησαν χάριν τής έξυπηρετήσεως τών άλλων. Ά ντι- 
θέτως, ούτοι δέον να καθίστανται άνίκανοι να βλάψουν τό κοινωνικόν σύνολον, διά 
μακρας άποσπάσεώς των έξ αυτών. Ή  άπειλή βαρείας ποινής οσάκις τό θϋμα είναι 
άνήλικον, θά είχε τήν διττήν σκοπιμότητα: τούς έξ αύτών μή πεπωρωμένους, ή δειλούς 
ή τούς νέους είς τό έπάγγελμα, θά έξηνάγκαζε νά στραφούν προς έτερον όλιγώτερον 
επικίνδυνον έπάγγελμα, διότι ή ιδέα τής μακρας φυλακίσεως είναι δι’ αύτούς οδυνηρά, 
τών δέ πλέον πεπωρωμένων θά περιώριζε την δραστηριότητα ή θά άπέσπα διά τών 
μακρών καθείρξεων, άπό τού καταστρεπτικού των έ'ργου. Φρονοΰμεν δέ δτι τά προ- 
βλεπόμενα άσφαλιστικά εις βάρος αύτών μέτρα, τής παραπομπής τούτέστιν είς κατά
στημα εργασίας ή τής θέσεως περιορισμών διαμονής, δέν καλύπτουν τούς κινδύνους 
τής ίσχυούσης έπιεικοΰς ποινικής των μεταχειρίσεως. Τό θέμα τούτο ώς γνωστόν, 
έχει απασχολήσει διεθνώς την έπιστήμην καί τούς διεθνείς οργανισμούς καί έχουν 
προς τούτο καταρτισθή διεθνείς συμβάσεις διά την καταπολέμησιν διά κοινών γενι
κών μέτρων τής σωματεμπορίας, θεωρουμένης διεθνώς κοινωνικής πληγής.

Ό  Ποινικός Κώδιξ τιμωρεί διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους τούς έχοντας 
ύποχρέωσιν τής έποπτείας ανηλίκου νεωτέρου τών 17 καί παραλείψαντας νά παρε
μποδίσουν τούτον άπό τής τελέσεως άξιοποίνου πράξεως ή άπό τού νά έπιδίδηται 
είς τήν πορνείαν. Οί έξ άμελείας ύπαίτιοι τής τοιαύτης παραλείψεως τιμωρούνται 
διά φυλακίσεως μέχρι 3 μηνών. Αί ποιναί αδται έπιτείνονται, ή πρώτη μέχρι 2 έτών 
καί ή δευτέρα μέχρις 6 μηνών, έάν υπαίτιοι είναι γονείς, έπίτροποι ή κηδεμόνες είς 
ούς άνετέθη διά δικαστικής άποφάσεως ή υπεύθυνος έπιμέλεια τού άνηλίκου.Αί δια
τάξεις αύται θά είχον θετικήν συμβολήν είς τήν άμυναν τής κοινωνίας κατά τού έγκλή- 
ματος τών άνηλίκων, έάν έτύγχανον εύρείας καί αύστηρας έφαρμογής. Δέν είναι 
άτυχώς ολίγοι οί γονείς καί κηδεμόνες οίτινες έξ άδιαφορίας, άστοργίας, άμελείας 
ή άκόμη καί έκ διαθέσεως έκμεταλλεύσεως τών ύπό τήν έποπτείαν των άνηλίκων, 
ανέχονται ή έξωθοΰν τούτους είς τό έκκλημα ή τήν πορνείαν. Έάν ή έν τώ νόμω 
άπειλουμένη ποινή γίνη πραγματικότης διά πολλούς τοιούτους άστοργους ή έστω 
άμελείς γονείς, ή έγκληματικότης τών άνηλίκων θά περιορισθή σημαντικώς. Όσάκις 
οί γονείς καί κηδεμόνες δέν συναισθάνωνται τάς ύποχρεώσεις των έκ τού ήθικοΰ καί 
γραπτού νόμου έναντι τών τέκνων των ή τών ύπό τήν έποπτείαν των άνηλίκων, ας 
τούς τάς ύπενθυμίση ό ποινικός Νόμος καί ή άπειλή τής φυλακής. Τά έντεταλμένα 
δθεν πρόσωπα διά τήν παρακολούθησιν τής καλής διαβιώσεως τών άνηλίκων, ήτοι 
οί διδάσκαλοι, οί κοινωνικοί λειτουργοί, οί έπιμεληταί άνηλίκων, τά άστυνομικά 
«όργανα, οφείλουν νά έντείνουν τάς προσπάθειας των, διά νά υπενθυμίζουν είς τούς 
έπιλήσμονας γονείς καί κηδεμόνας τάς ύποχρεώσεις καί τάς εύθύνας των, η παράλειψις 
τών οποίων δύναται νά όδηγήση αύτούς είς τό έδώλιον τού κατηγορουμένου.

Συναφής προς τήν άνωτέρω διάταξιν είναι ή άναφερομένη είς τήν παραμέλη- 
σιν τής αποτροπής άνηλίκων άπό τής έπαιτείας ή άλητείας. Τιμωρείται διά φυλα
κίσεως μέχρις 6 μηνών ή διά χρηματικής ποινής, ό ύπαίτιος τής έξωθήσεως προς 
επαιτείαν ή άλητείαν ή τής παραμελήσεως τής παρεμποδίσεως άπό τών πράξεων 
τούτων προσώπων τελούντων ύπό τήν έπιμέλειαν ή έξαρτώμενα ύπ’ αύτοΰ. Διά τής 
αύτής ποινής, τιμωρείται καί ό ύπαίτιος τής παραχωρήσεως είς άλλους άνηλίκων 
κάτω τών 17 έτών, προς τον σκοπόν νά προκαλοΰν διά τού νεαρού τής ήλικίας των 
τον οίκτον ή τήν περιέργειαν τού κοινού, προς ίδιον τού ύπαιτίου ή άλλότριον χρημα- 
τισμόν. Είς τά μεγάλα ιδία άστικά κέντρα αί πράξεις αδται είναι συνήθεις, διότι ή 
επαιτεία καί άλητεία θεωρούνται προσοδοφόρα έπαγγέλματα, μάλιστα δταν άσκοΰν- 
■ται παρ’ άνηλίκων ή άναπήρων. Ούχί σπανίως αί πράξεις αδται καλύπτονται έπιμελώς 
ύπό διάφορα προσχήματα, ώς παΐδες άδοντες έντός συγκοινωνιακών μέσων, ή πω- 
Δοΰντες άνθη ή άλλα είδη είς ώρας καθ’ ας έδει νά φοιτούν είς τό σχολείον, ή, δπερ
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καί χειρότερον, εις προκεχωρημένας ώρας και εις κέντρα διασκεδάσεως ή εις άλλους 
επικινδύνους χώρους. Οί άνήλικοι εθίζονται ούτω εις την φυγοπονίαν ώς καί εις την 
-προς την άπάτην καί διαστροφήν ροπήν, έτι δέ πλέον διατρέχουν πλείστους όσους 
ηθικούς κινδύνους, λόγω της έγκαταλείψεως καί του συγχρωτισμού των μετά προσώ
πων υπόπτων καί λόγω της περιπλανήσεώς των εις έπικινδύνους περιοχάς. Άτυχώς 
■παρ’ ήμΐν, παρά την ύφισταμένην νομοθετικήν ώς καί εις το προηγούμενον άδίκημα 
-πρόβλεψιν, εις τήν πράξιν δεν παρατηρεΐται συστηματική δίωξις των υπαιτίων. 
'Η άπειλή της ποινής έχει σχεδόν καταστή γράμμα νεκρόν. Έν τούτοις ή άπειλή ποι
νής στερητικής τής έλευθερίας κατά τοιούτων άστοργων καί άναξίων γονέων καί 
κηδεμόνων, θά καθίστα τούτους πλέον προσεκτικούς διά τήν πρέπουσαν επιμέλειαν 
καί έπίβλεψιν των ύπο τήν έποπτείαν των άνηλίκων. Τά εντεταλμένα, ώς προηγου
μένως άνεφέραμεν, πρόσωπα διά τήν προστασίαν τής νεότητος καί τής κοινωνικής 
ηθικής, δέον όπως πράττουν παν το δυνατόν διά νά προλαμβάνουν τοιαύτας πράξεις 
ή παραλείψεις εις βάρος των άνηλίκων, μεριμνούν δέ διά τήν δίωξιν έν άνάγκη τοι
ούτων άτόμων. Θά είναι ούτω βέβαιοι, ότι εξυπηρετούν τό συμφέρον των άνηλίκων 
καί συντελούν εις τήν κοινωνικήν άμυναν κατά τής παρούσης καί μελλούσης έγκλη- 
ματικότητος. 'Ο Γαλλικός Ποινικός Κώδιξ διά τάς περιπτώσεις έξωθήσεως άνηλί
κων προς τήν έπαιτείαν, προβλέπει ποινήν βαρυτέραν, ήτοι φυλακίσεως 6 μηνών 
έ'ως 2 ετών. Φαίνεται όμως ότι εις τήν πράξιν καί εκεί δεν έπιδεικνύεται ικανοποιη
τικός ζήλος διά τήν δίωξιν τοιούτων άδικημάτων. Εις τήν Πολιτείαν COLORADO 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, χορηγείται ευρέως υπό τών δικα
στηρίων τό ευεργέτημα τής άναστολής τής ποινής κατά γονέων ή κηδεμόνων υπαι
τίων τοιούτων άδικημάτων εις βάρος τών τέκνων των, όταν τό πρώτον προσάγονται 
είς τό δικαστήριον, παρακολουθοΰνται δέ μετά ταΰτα έντατικώς. ’Εν υποτροπή 
•όμως ό ύπαίτιος συνεκτίει τόσον τήν άνασταλεΐσαν ποινήν, όσον καί τήν νέαν τοιαύτην, 
ήτις καί είναι βαρυτέρα λόγω τής υποτροπής. Ούτως, οί τοιοΰτοι γονείς έξαναγκά- 
ζονται νά είναι πλέον προσεκτικοί είς τήν έπιμέλειαν καί έποπτείαν τών τέκνων 
•των, ίνα άποφύγουν βεβαίαν καί βαρυτέραν καταδίκην έν περιπτώσει δευτέρας προσ
αγωγής των είς τό δικαστήριον Ό  Leonce Andre θεωρεί σκόπιμον όπως έφ’ 
όσον γονεύς καταδικασθή έπί τοιαύτη πράξει, ύποχρεοΰται νά καταβάλη τάς δαπάνας 
ή μέρος αύτών διά τήν περίθαλψιν τού τέκνου του είς τό ένδεδειγμένον ίδρυμα έπί 
ώρισμένον χρονικόν διάστημα. Ή  Πολιτεία, λέγει, θά είχε διπλοΰν όφελος : πρώτον 
θά έπωφελεϊτο τοιούτων καταδικών διά τήν οικονομικήν άνακούφισιν τών ιδρυμά
των της καί δεύτερον καί κυριώτερον θά έπετυγχάνανε τήν καλυτέραν έπιμέλειαν τών 
•ανηλίκων έκ μέρους γονέων, οίτινες, άδιάφοροι είς τήν φωνήν τού καθήκοντος θά 
-ήσαν πλέον εύαίσθητοι είς τήν φωνήν τού συμφέροντος

Αί ξέναι νομοθεσίαι, προκειμένου περί γονέων, οίτινες υπήρξαν υπαίτιοι άδι
κημάτων στρεφομένων κατά τής σωματικής ή ήθικής ύποστάσεως τών τέκνων των, 
προβλέπουν τήν έκπτωσιν τούτων άπό τής πατρικής έξουσίας ή ώς λέγεται έξουσίας 
γηνέων, δεδομένου ότι,.έν άντιθέσει προς τά παρ’ ήμΐν ίσχύοντα, έξουσίαν δέν άσκεΐ 
μόνον ό πατήρ άλλά καί ή μήτηρ. Παρ’ ήμΐν, κατά τό άρθρον 1525 τού ’Αστι
κού Κώδικος, ό πατήρ έκπίπτει τής πατρικής έξουσίας έάν κατεδικάσθη είς 
•φυλάκισιν τούλάχιστον ενός μηνός, ένεκεν άδικήματος δολίως πραχθέντος καί άφο- 
ρώντος τήν ζωήν, τήν υγείαν καί τά ήθη τού τέκνου. Φρονοΰμεν ότι έδει μεγαλυτέρα 
-εύχέρεια είς τον δικαστήν όπως προβαίνη είς τήν έκπτωσιν τής πατρικής έξουσίας, 
οσάκις τούτο κρίνεται ότι έξυπηρετεΐ τό συμφέρον τού άνηλίκου. Διότι οί γονείς δέν 
είναι άνάξιοι νά άσκοΰν τήν έξουσίαν ταύτην μόνον όταν κατεδικάσθησαν είς ποινήν 
φυλακίσεως τούλάχιστον ένός μηνός, είναι έξ ίσου άνάξιοι καί όταν δέν κατεδικά- 
■σθησαν μέν,άλλ’όταν ή μεταχείρισις τών τέκνων των, ή έγκατάλειψις ή ή ιδία αύτών 
κοινωνική συμπεριφορά είναι τοιαύτη, ώστε νά πρόκαλή κινδύνους διά τήν πρέπου- 
<7αν άνατροφήν καί ομαλήν έξέλιξιν τού τέκνου. Θεωροΰμεν όθεν τον γονέα αύτόν



4754 Μ. Μαυρομμάτη

άξιον' νά έπιμελήται τού τέκνου του, όταν μονίμως καί σταθερώς τραυματίζη ή δια
στρέφω την προσωπικότητα τούτου; ’Ασφαλώς βχι... Μόνον ό Δικαστής, κρίνων τα: 
γεγονότα καί έχων ΰπ’ οψιν τήν έν γένει προσωπικότητα τοϋ γονέως, δύναται να λάβη 
την διά τον άνήλικον συμφέρουσαν άπόφασιν. Κατά τήν Γαλλικήν Νομοθεσίαν (Νόμος- 
τής 24-7-1889 συμπληρωθείς διά της Ordonnace τοϋ 1945), δύναται νά έκπέσουν 
της πατρικής εξουσίας, α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  π ά σ η ς  κ α τ α δ ί κ η ς ,  γονείς οί. 
όποιοι θ έ τ ο υ ν  ε ι ς  κ ί ν δ υ ν ο ν ,  τήν υγείαν, τήν άσφάλειαν ή τά ήθη τοϋ τέ
κνου των, διά κακής μεταχειρίσεως, δι’ άναρμόστου συμπεριφοράς λόγω καθ’ εξ ιν  
μέθης ή άνηθίκου διαγωγής,ή διά παραλείψεως φροντίδων ή τής πρεπούσης άγωγής.

Τά άδικήματα τά όποια μέχρι τοΰδε άνεπτύξαμεν, ανήκουν εις τήν κατηγορίαν 
εκείνων τά όποια στρέφονται κατά συγκεκριμένου άνηλίκου. 'Υπάρχουν όμως καί. 
πράξεις, ως έν άρχή έξεθέσαμεν, ών αί συνέπειαι δεν προσβάλλουν τόν ένα, αύτόν ή 
έκεϊνον άνήλικον, άλλά τό σύνολον των άνηλίκων μιας περιφερείας ή μιας χώρας. 
Διά τής άντιμετωπίσεως των πράξεων αυτών άσκείται μία εΰρεϊα καί ομαδική προ
στασία τής νεότητος.

Έ κ τών τοιούτων άδικημάτων, πρωτίστως άναφέρομεν τά σχετιζόμενα προς: 
τήν εργασίαν τών άνηλίκων καί δή εις δ,τι άφορα τήν διατήρησιν δρων υγιεινών καί 
ήθικών εις τόπους εργασίας καί εις τήν άπαγόρευσιν τής χρησιμοποιήσεως άνηλίκων 
είς ώρισμένα έπαγγέλματα. 'Υπάρχει παρ’ ήμΐν ειδικός νόμος περί εργασίας γυναι
κών καί άνηλίκων, χρονολογούμενος άπό τό 1912. Έκτοτε δμως, παρά τήν μετα
βολήν τών συνθηκών τής ζωής καί έργασίας, δεν έγένετο τροποποίησις καθιστώσα: 
τήν άντιμετώπισιν πλήρη. Έκτος αύτοΰ είναι γνωστόν είς πάντας ήμάς δτι ούδέ 
καί ό νόμος ούτος τηρείται αύστηρώς, δεδομένου δτι κ α ί  κάτω τής καθοριζομένης 
ήλικίας, άνήλικοι τοποθετούνται είς έργασίαν, πολλάκις καί είς άκατάλληλον τοιαύ- 
την κ α ί οί δροι έργασίας δεν είναι πάντοτε ικανοποιητικοί. Επομένως, έκτος τής: 
άνάγκης τροποποιήσεως έπί τό αύστηρότερον τοϋ σχετικού νόμου, άπαιτεΐται, του
λάχιστον έπί τοϋ παρόντος, ή αύστηρά τήρησις τών υφισταμένων διατάξεων, αί- 
τινες, παρά τήν άνεπάρκειάν των, έφαρμοζόμεναι αύστηρώς θά περιορίσουν τήν παν
τοειδή έκμετάλλευσιν τών άνηλίκων καί θά μειώσουν τούς κινδύνους τούς όποιους 
ούτοι διατρέχουν έκ τής άκαταλλήλου έργασίας των ή τής έπαγγελματικής των έκ- 
μεταλλεύσεως.

’Αδικήματα στρεφόμενα γενικώς κατά τής νεότητος θεωρούνται καί τά άνα- 
φερόμενα είς τάς διαφόρους έκδόσεις καί δημοσιεύματα, ώς καί είς τόν κινηματογρά
φον. Τό άνάγνωσμα άσκεΐ μεγίστην έπίδρασιν έπί τού νεανικού ψυχικού κόσμου,, 
είτε τούτο έμφανίζεται ύπό τύπον βιβλίου, περιοδικού ή έφημερίδος, είτε εικονο
γραφημένης έπιθεωρήσεως καί ετέρων συναφών έντύπων. Γαλλικός Νόμος τού 1949' 
καθώρισε περιορισμούς είς τόν τύπον χάριν τής προστασίας τής νεότητος, πρώτον 
δσον άφορα τά δημοσιεύματα τά προοριζόμενα διά τήν παιδικήν καί έφηβικήν ήλι- 
κίαν καί δεύτερον διά παν δημοσίευμα, τό όποιον παρουσιάζει οίονδήποτε ήθικόν 
κίνδυνον διά τήν νεότητα. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις οί παραβάται τιμωρούνται, 
διά φυλακίσεως 1 μηνός έως 1 έτους καί χρηματικής ποινής. Παρ’ ήμΐν δεν κατα
βάλλεται ή δέουσα προσοχή έπί τού σημείου τούτου. Ή  κυκλοφορία έπικινδύνων καί. 
άσέμνων έντύπων δέν άντιμετωπίζεται αύστηρώς,άλλά μετά μεγάλης έλαστικότητος. 
’Εξ άλλου δημοσιεύματα κατάλληλα, προοριζόμενα δι’ άνηλίκους έλλείπουν. Καί. 
έχομεν άνάγκην τοιούτων έκδόσεων, κυρίως δι’ έφήβους, αί όποϊαι νά καλύπτουν 
τά ένδιαφέροντα τής έφηβικής ήλικίας άμφοτέρων τών φύλων, μέ ύλην συγχρονι- 
σμένην καί εύχάριστον, άνταποκρινομένην προς τάς άπαιτήσεις τής ήλικίας τούτων,, 
καί ούχί ύλην στενώς καί σχολαστικώς ήθικοπλαστικήν. Μόνον διά τού τρόπου τού
του θά άποσπάσωμεν έκ τών χειρών τών άνηλίκων τάς έκδόσεις τύπου «Μάσκας»· 
καί άλλας συναφείς, καί θά τάς ίδωμεν άντικαθισταμένας τη έλευθέρα ' *υλήσεl 
τών έφήβων, διά τών καταλλήλων άναγνωσμάτων.



Τά κατά των ανηλίκων τελούμενα αδικήματα 4755

'Ο κινηματογράφος περαιτέρω θεωρείται δτι άσκεΐ μεγίστην υποβολήν εις 
•την νεότητα,ής εξάπτει τήν φαντασίαν καί ευρύνει τούς ορίζοντας γνώσεων καί. πεί
νας. Διά τούς λόγους τούτους ή έπίδρασις τοϋ κακοϋ κινηματογράφου δύναται να 
«ιναι όλεθρία. Αί διαπιστώσεις αύται καθιέρωσαν τον προληπτικόν έλεγχον των κι
νηματογραφικών ταινιών. Παρ’ ήμΐν νομοθετικαί διατάξεις τοϋ 1937 καί 1942 βά
σει τών οποίων ρυθμίζονται τά θέματα ταϋτα, έχουν άνάγκην τροποποιήσεως.'Η 
είσοδος εις κινηματογράφους καί παρακολούθησις ταινίας χαρακτηρισθείσης ώς άκα- 
ταλλήλου, έπιτρέπεται κατά τήν ΐσχύουσαν νομοθεσίαν εις άνηλίκους συμπληρώσαν- 
τας τό 14ον έτος της ήλικίας των. Είναι πράγματι άκατανόητον, πώς είναι δυνατόν 
νά θεωρήται ώριμος διά τήν παρακολούθησιν πάσης ταινίας άνήλικος μόλις συμπλη- 
φώσας τό 14ον έτος, ό όποιος τ ό τ ε  άκριβώς διέρχεται τό επικίνδυνον στάδιον της 
«φηβείας, οπότε ό ψυχικός του κόσμος ύφίσταται σοβαράν επεξεργασίαν, ή φαντα
σία του οργιάζει καί ή προσωπικότης του άλλάσσει μορφήν.'Η ήλικία αυτή είναι 
-ή πλέον πρόσφορος διά τήν άφομοίωσιν τοϋ κοίλου ή τοϋ κακοϋ καί διά τήν διάπλα- 
σιν τοϋ ψυχικοΰ κόσμου. Τό δριον τοΰτο φρονοΰμεν δτι δέον νά άναβιβασθή εις τό 
18ον έτος, οπότε ό έφηβος έχει κατά τό μάλλον καί ήττον σταθεροποιήσει τον χα
ρακτήρα του. ’Ακόμη όμως εις ώρισμένους λαϊκούς κινηματογράφους, δπου συχνά
ζουν άλήται, καί ύποπτα ήθικώς άτομα, ούχί τόσον διά νά παρακολουθήσουν τήν ται
νίαν άλλά διά νά άναπαυθοΰν, θερμανθούν ή καί νά στρατολογήσουν άνηλίκους διά 
τάς άνωμάλους καί διεστραμμένας συνήθειας των, ή είσοδος εις άνηλίκους κάτω τών 
18 έτών δέον ν’ άπαγορευθή, ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  τής καταλληλότατος ή μή τής 
προβαλλομένης ταινίας. Καί περαιτέρω δμως, δσον άφορά τον χαρακτηρισμόν τών 
ταινιών ώς άκαταλλήλων καί τάς συνέπειας τής παραβάσεως τών σχετικών διατά
ξεων, ό ισχύων νόμος έχει άνάγκην άναθεωρήσεως καί προσαρμογής του εις τά έπι- 
στημονικά δεδομένα τών. συγχρόνων παιδαγωγικών καί ψυχολογικών επιστημών. 
'Η  δέ άναθεώρησις αυτή εις τά τρία κυρίως ώς άνω σημεία έ π ε ί γ  ε ι διότι, ή φθο
ροποιός έπίδρασις τοϋ κακοϋ κινηματογράφου, ως θεάματος ή ώς χώρου, είναι όλε
θρία, τά δέ θύματα ταύτης κατά μέγα ποσοστόν άποτελοΰν τήν πελατείαν τών Δι
καστηρίων ’Ανηλίκων.

’Ισχύουν άκόμη παρ’ ήμΐν ποινικαί καί άσχυνομικαί διατάξεις, διά τήν άπαγό- 
ρευσιν τής εισόδου καί παραμονής άνηλίκων εις ύποπτα κέντρα, καφωδεία, χορευτικά 
κέντρα καί τά τοιαΰτα. Αί διατάξεις αύται έάν τυγχάνουν εύρείας καί αύστηράς εφαρ
μογής καί έάν αί έπιβαλλόμεναι κατά τών παραβατών κυρώσεις δεν άποτελοΰν γράμμα 
νεκρόν, οί ήθικοί κίνδυνοι διά τούς άνηλίκους θά περιορισθοΰν αίσθητώς. Διά τήν 
καλυτέραν άντιμετώπισιν τοϋ προληπτικού τούτου κατά τοϋ εγκλήματος καί τής 
διαφθοράς τών άνηλίκων έργου, άπαραίτητος είναι ή όργάνωσις καί παρ’ ήμΐν ειδι
κού Σώματος ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων, τής οποίας ό ρόλος θά είναι περισσότερον 
προστατευτικός ή κατασταλτικός, ώς λίαν έπιτυχώς έφαρμόζεται εις άλλας χώρας. 
Πρόκειται περί σοβαρού κενοΰ έν τή δλη προσπάθεια τής Πολιτείας, κενοΰ τό οποίον 
με περισσοτέραν έκ μέρους τών αρμοδίων κατανόησιν δύναται νά πληρωθή. 'Η ωφέ
λεια θά είναι άναμφιβόλως μεγίστη.

Τό θέμα τέλος τής καταπολεμήσεως τών ναρκωτικών δέον καί τοΰτο σοβαρώς 
νά άπασχολήση τούς άρμοδίους, διά τήν έντατικήν δίωξιν καί αύστηράν τιμωρίαν 
τών «εμπόρων τοϋ θανάτου», ιδία δταν θύματα αύτών είναι άνήλικοι. Διότι οί έμπο- 
τοι ούτοι τής συμφοράς, έν τώ καταστρεπτικοί των έργω,ούδέν μέτρον γνωρίζουσι 
καί παρασύρουν εις τήν δίνην τής καταστροφής τούς δυστυχείς καί τούς νέους.

Εις άμεσον σχέσιν προς τά έκτεθέντα περί τής ποινικής μεταχειρίσεως τών 
ένηλίκων ύπαιτίων πράξεων στρεφομένων κατά τών άνηλίκων, εύρίσκεται φρονοϋ- 
μεν καί έν δικονομικόν θέμα : Ποιον Δικαστήριον δέον νά είναι αρμόδιον διά τήν 
έκδίκασιν τών τοιούτων άδικημάτων; Αί γνώμαι τών έπιστημόνων διίστανται. 
Κατά μίαν γνώμην, τά ειδικά δικαστήρια άνηλίκων τών οποίων σκοπός είναι ή προ-
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στασία του ανηλίκου εκείνου, όστις έπέδειξεν άντικοινωνικήν συμπεριφοράν, είναι, 
τό πλέον αρμόδιον διά νά έπιληφθή της προστασίας καί τοϋ άνηλίκου έκείνου, ό όποιος, 
υπήρξε θϋμα κακής συμπεριφοράς έκ μέρους ένήλικος. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην 
πιστεύεται δτι ό Δικαστής ’Ανηλίκων, έχων είδικάς παιδαγωγικάς καί ψυχολογικάς; 
γνώσεις καί πείραν, είναι ό πλέον αρμόδιος νά κρίνη πάσαν περίπτωσιν ανηλίκου,, 
είτε δράστου είτε θύματος, διότι διά τοϋ τρόπου τούτου ή προστασία τοϋ άνηλίκου· 
καί των συμφερόντων του άντιμετωπίζονται ένιαίως καί εξασφαλίζονται σταθερώς. 
Κατά τήν άντίθετον γνώμην ή δικαιοδοσία τοϋ Δικαστοΰ ’Ανηλίκων επί ένηλίκων 
κατηγορουμένων θεωρείται ξένη προς τό πνεΰμα καί τον σκοπόν τοϋ Δικαστηρίου 
’Ανηλίκων. 'Η άποψις αυτή ύπερίσχυσε κατά τήν συζήτησιν τοϋ θέματος εις τήν 
Γαλλικήν Έθνοσυνέλευσιν, βάσει των κάτωθι κυρίως έπιχειρημάτων:

1)'Η ειδική διαδικασία δι’ άνηλίκους είσήχθη διά νά άποσπάση τον άνήλι- 
κον άπό τήν αύστηράν κοινήν ποινικήν διαδικασίαν, ής σκοπός είναι κυρίως ή κατα
στολή τοϋ έγκλήματος.Πρός τοΰτο ή διαδικασία τοϋ Δικαστηρίου ’Ανηλίκων περιε- 
βλήθη χαρακτήρα παιδαγωγικόν καί προστατευτικόν.' Η έπιβάρυνσις, δθεν, τής δια
δικασίας ταύτης διά τής εύθύνης τής επιβολής αύστηρών πολλάκις ποινών έναντίον 
δραστών έγκλημάτων κατ’ άνηλίκων, ήθελεν άναστατώση τον τρόπον τοϋ σκέπτε- 
σθαι καί κρίνειν τοϋ Εΐδικοΰ Δικαστοΰ ’Ανηλίκων, ειδικευμένου, ώς έλέχθη, είς 
τήν προστασίαν καί ούχί τήν καταστολήν, 2) ή διαδικασία τών Δικαστηρίων ’Ανηλί
κων, έχουσα ώς σκοπόν τήν προστασίαν τοϋ άνηλίκου, έ'χει άπλουστευθή, άπομα- 
κρυνθεΐσα είς πλεΐστα σημεία τής κοινής ποινικής δικονομίας καί άπαλείψασα, προς 
τό συμφέρον τοϋ άνηλίκου, ώρισμένους τύπους τής ποινικής διαδικασίας. Είναι όμως 
ορθόν νά στερήται τοιούτων έγγυήσεων ή ύπεράσπισις τοϋ ένήλικος, τοϋ οποίου δι
καίως ή μή διακυβεύεται διά τής δίκης ή ζωή, ή ελευθερία ή ή περιουσία του; 3) έάν 
ύπαχθοΰν αί υποθέσεις αύται είς τά Δικαστήρια ’Ανηλίκων δεν θά συνεσωρεύετ» 
φόρτος εργασίας προς βλάβην ίσως τών υποθέσεων τών άνηλίκων; 4) τέλος ή τοι- 
αύτη μεταρρύθμισις θά έδημιούργει πολύπλοκα διαδικαστικά προβλήματα, ιδία 
οσάκις ή πράξις τοϋ διωκομένου έστρέφετο έναντίον άνηλίκων, συγχρόνως δέ καί 
ένηλίκων. Είς τοιαύτην περίπτωσιν, ό δράστης θά ύποχρεοΰτο νά προσαχθή ένώπιον 
δύο διαφορετικών δικαστηρίων; Διά τούς λόγους τούτους κυρίως ή Γαλλική Έθνο- 
συνέλευσις άπέρριψε τήν πρότασιν τοιαύτης μεταρρυθμίσεως, ής ή άποδοχή έκρίθη 
έν τή έφαρμογή της δυσχερής, συγχρόνως δέ καί έπιζημία, τόσον έπί τοϋ πεδίου τής 
δικαστικής τεχνικής, όσον καί τοϋ τοιούτου τής προστασίας συμφερόντων τοϋ κατη
γορουμένου. Έ ξ άλου έθεωρήθη ότι καί άνευ τής προταθείσης μεταρρυθμίσεως δεν 
παύουν προστατευόμενα τά συμφέροντα τών άνηλίκων—θυμάτων. Ή  καλυτέρα καθ’ 
ήμάς γνώμη συναφώς, είναι ή ύπό τών ’Αμερικανών έπιστημόνων ύποστηριζομένη 
καί έφαρμοσθεΐσα εις τινας Πολιτείας μέση λύσις, καθ’ ήν υπάγονται είς τά Δικαστή
ρια ’Ανηλίκων αί περιπτώσεις τών ένηλίκων έκείνων, οί όποιοι εύρίσκονται είς άμε
σον σχέσιν μέ τον άνήλικον-θΰμα, καί δή, οί γονείς, κηδεμόνες, έπίτροποι, διδάσκα
λοι κλπ. κατηγορούμενοι δι’ έγκατάλειψιν, σκληράν μεταχείρισιν, άνήθικον συμπε
ριφοράν, προώθησιν είς τήν έγκληματικότητα, άνηθικότητα ή άλητείαν άνηλί
κου τελοΰντος ύπό τήν άμεσον καί συνεχή αυτών έπιμέλειαν ή έπίβλεψιν. Αί. 
ύποθέσεις όμως τών ένηλίκων οί όποιοι κατηγοροΰνται δι’ άδίκημα στρεφόμενου 
μέν κατ’ άνηλίκου, χωρίς όμως νά εύρίσκωνται είς άμεσον καί συνεχή σχέσιν μετ’ 
αύτοΰ, υπάγονται είς τά κοινά ποινικά δικαστήρια. Φρονοΰμεν ότι ή μέση αυτή λύσις 
είναι ή καλυτέρα, διότι άποφεύγει τά άναφερθέντα μειονεκτήματα τής υπαγωγής 
είς τήν ειδικήν διαδικασίαν τών Δικαστηρίων ’Ανηλίκων πάσης ύποθέσεως, ής θϋμα 
είναι άνήλικος, ένώ συγχρόνως παρέχη τάς έγγυήσεις τοϋ παιδαγωγικού καί προ
στατευτικού υπέρ τών άνηλίκων χειρισμού τών υποθέσεων ύπό τοϋ Δικαστοΰ ’Ανη
λίκων, οσάκις δράσται είναι οί έχοντες ηύξημένην έναντι τών άνηλίκων νομικήν καί
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ηθικήν εύθύνην ενήλικες, οί όποιοι έχουν καί θά έξακολουθουν νά έχουν άμεσον καί 
συνεχή προς αυτούς συγγενικήν ή πνευματικήν σχέσιν.

Ή  άνάπτυξις τοϋ είδους καί τής έκτάσεως των κινδύνων, ους διατρέχουν 
οί άνήλικοι έκ πράξεων καί παραλείψεων ενηλίκων, ώς καί τοϋ τρόπου τής άντιμε- 
τωπίσεώς των, θά ήδύνατο νά έπεκταθή καί πέραν των πλαισίων μιας ομιλίας, ής 
τά χρονικά τούλάχιστον δρια είναι περιορισμένα. 'Η προσπάθειά μας δθεν, περιωρί- 
σθη είς την άναγνώρισιν τοϋ έδάφους, τήν τοποθέτησιν τοϋ προβλήματος καί την 
διατύπωσιν σκέψεών τινων.'Η άντιμετώπισις τοϋ προβλήματος άποτελεΐ καθήκον 
Πολιτείας καί Κοινωνίας. 'Η νεότης τής σήμερον θά άποτελέση τήν αυριανήν κοι
νωνίαν. Είναι καθήκον καί συμφέρον μας νά καταστήσωμεν τήν κοινωνίαν ταύτην 
εύτυχεστέραν τής [δικής μας. Προς τον σκοπόν τοΰτον όφείλομεν νά τής έξασφαλί- 
σωμεν τάς προϋποθέσεις τής τοιαύτης έξελίξεως. 'Ως έν άρχή τής ομιλίας μας εΐπο- 
μεν, αί προσπάθειαι αδται βασίζονται επί τής άντιμετωπίσεως των φυσικών καί ψυ
χικών άναγκών τών ένηλίκων καί έπί τής άποφυγής τών έπικινδύνων διά τό σώμα 
καί τήν ψυχήν των ένεργειών καί καταστάσεων. Τό θέματα ταΰτα άπετέλεσαν άντι- 
κείμενον μελέτης διεθνών συγκεντρώσεων έξ ειδικών επιστημόνων. Έ ν τούτοις,, 
ενώ διεθνώς άνεγνωρίσθη ή άνάγκη άντιμετωπίσεως άποτελεσματικώς τοϋ προβλή
ματος τούτου, είς τήν πραξιν δεν είναι μόνον άτομα τά παραβαίνοντα τάς άποφάσεις 
ταύτας. Έξαφάνισιν τοιούτων αδικημάτων έκ μέρους τών άτόμων, δεν δυνάμεθα 
βεβαίως νά άναμένωμεν. Μείωσιν έπιζητοΰμεν. ’Εκείνο όμως τό όποιον είναι άπα- 
ράδεκτον είναι όταν έθνη, έκ τών έμφανιζομένων είς τάς διεθνείς ταύτας έπιστημο- 
νικάς συζητήσεις ώς τά πλέον προοδευτικά είς τάς ύπέρ τών άνηλίκων επιτεύξεις^ 
παραβιάζουν καταφανώς τάς ιδίας αύτών δοξασίας, ας, δογματικώς, προσπαθούν 
νά μεταδώσουν καί είς τούς όλιγώτερον κοινωνικώς ανεπτυγμένους λαούς. Τοιαϋτα 
δ ή θ ε ν  πρωτοπόρα είς τήν επιστήμην έθνη, εφαρμόζουν είς τήν πραξιν είς βάρος, 
άνηλίκων μέτρα,τά όποια οί ίδιοι έχουν καταδικάσει έντός καί έκτος τής χώρας των 
καί τά έχουν χαρακτηρίσει έπισήμως ώς βάρβαρα καί άναχρονιστικά. Έννοοΰμεν, 
ώς είναι άντιληπτόν, τά ύπό τών Βρεταννών είς τήν Κύπρον έφαρμοζόμενα είς βάρος 
τών άνηλίκων μέτρα, έξ ών τό πλέον άπαράδεκτον είναι ή έφαρμογή τής ποινής τής, 
μαστιγώσεως. 'Η ποινή αυτή είς τήν Μ. Βρεττανίαν κατηργήθη όριστικώς δι’ ειδι
κής διατάξεως τοϋ Crimanal Justice Act τοϋ 1948, καθ’ ήν «είς ούδένα έπιβάλ- 
λεται ύπό Δικαστηρίου ποινή μαστιγώσεως, πάσα δέ προγενεστέρα διάταξις δι’ ής 
παρείχετο είς τά Δικαστήρια τοιοΰτον δικαίωμα, καταργεΐται». Έν τούτοις έπα- 
νέφερον είς τήν Κύπρον τήν ύπ’ αύτών τών ίδιων χαρακτηρισθεΐσαν ώς βάρβαρον 
καί άναχρονιστικήν ποινήν τής μαστιγώσεως, καί μάλιστα είς βάρος μαθητών τών 
όποιων, τό μόνον έγκλημα ύπήρξεν ή κραυγή τής έλευθερίας. Μέ τοιούτου είδους 
στοιχειώδεις παραβάσεις τών διεθνώς άναγνωρισθέντων άρχών, καί τής Διακηρύ- 
ξεως τής Γενεύης ύπέρ τής Παιδικής ήλικίας, δεν δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ή αύτο- 
καλουμένη πολιτισμένη άνθρωπότης έν τώ συνόλω της άντιμετωπίζει σταθερώς καί 
άποτελεσματικώς τά προβλήματα τών άνηλίκων. Έ ν τούτοις, όφείλομεν νά εϊμεθχ 
αισιόδοξοι. Τοιαΰται παρεκκλίσεις θά έκλείψουν συντόμως, καί άπαντα τά Έθνη 
τοϋ πολιτισμένου κόσμου θά έφαρμόσουν καί είς τήν πραξιν δ,τι άπεδέχθησαν είς 
τήν θεωρίαν, ίνα έξασφαλίσουν είς τήν νεότητα τάς δυνατότητας προόδου, εύημερίας 
καί ήθικής άναπτύξεως, προς τό συμφέρον αύτών τούτων τών ’Εθνών, καί ολοκλή
ρου τής άνθρωπότητος τοϋ μέλλοντος. "Οσοι δέ έξ ήμών, έτάχθημεν είς τήν έξυπη- 
ρότησιν τών σκοπών αύτών, ας έντείνωμεν τάς προσπάθειας μας προς τον ύπέρ τών 
άνηλίκων προστατευτικόν καί προληπτικόν άγώνα. Αί προσπάθειαι μας αύται, ώς 
λέγει ό διακεκριμένος Ελβετός ειδικός έπιστήμων Maurice Veillard, θά άποτελοΰν 
τήν άπάντ/)σιν τής όμαλότητος προς τήν άταξίαν, τοϋ καλοΰ προς τό κακόν, τής έλπί- 
δος προς τήν άπογοήτευσιν, θά είναι ή άπάντησις τής ΑΓΑΠΗΣ, ήτις άποτελεΐ τήν 
τροφήν τής ΝΕΟΤΗΤΟΣ, τοϋ πολυτιμωτέρου τούτου φυσικού πλούτου τών έθνών 
καί τής παγκοσμίου κοινωνίας. Μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
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Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ι Σ  Λ Ε Ω ΦΟ Ρ Ε Ι Ω Ν
Ύπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ/ντou Α'

Στίς 14 Μαΐού 1950, ή μέρα Κυριακή και ώρα 1.15' μετά τό μεσημέρι, στή 
λεωφόρο Ροϋσβελτ (πρώην ’Ακαδημίας) καί άκριβώς κοντά στη διασταύρωσι μέ 
-τήν όδό Σίνα συνεκρούσθησαν δύο λεωφορεία, τό ύπ’ άριθ. 49995 της γραμμής Πεν
τέλης, πού κατέβαινε πρός τήν Πλατεία Κάνιγγος καί τό ύπ’ άριθ. 48353 τής γραμ
μής ’Αμπελοκήπων, πού ανέβαινε πρός τον ’Ερυθρό Σταυρό.

’Αποτέλεσμα τής συγκρούσεως αυτής ήταν νά τραυματισθοϋν ένδεκα επιβά
τες καί νά πάθουν σοβαρές ζημίες τά αυτοκίνητα. Τό πρώτο μάλιστα άχρηστεύθηκε 
τελείως.

Τώρα, θά ρωτήσετε πώς έγινε ή σύγκρουσι αύτή καί ποιος φταίει;
*Η άπάντησις δεν είναι εύκολη. Βέβαια, κατά πρώτο λόγο, θά πούμε δτι φταίει 

κάποιος από τούς δύο οδηγούς τών αύτοκινήτων ή καί οΐ δυο μαζί. Καί άσφαλώς κά- 
-ποιος πρέπει νά έχη τήν εύθύνη τής συγκρούσεως καί αύτό θά τό δούμε πιο κάτω.

’Αλλά έκτος άπό τήν εύθύνη τού οδηγού, τήν άμεση, υπάρχει εύθύνη καί γιά 
-πολλούς άλλους, πού έμμεσα έγιναν άφορμή νά γίνη τό δυστύχημα αύτό καί πρέπει 
νά ξέρουμε δτι γιά κάθε δυστύχημα, σχεδόν πάντοτε, εκτός άπό τον παράγοντα τής 
κακής όδηγήσεως συντρέχουν καί πολλοί άλλοι παράγοντες, γιά τούς οποίους δημιουρ- 
-γεϊται έ μ μ ε σ η  ή ή θ ι κ ή  ε ύ θ ύ ν η .

’Έτσι στήν έρευνά μας αύτή γιά τις αιτίες τής συγκρούσεως τών ύπ’ άριθ. 
49995 καί 48353 λεωφορείων, θά άρχίσουμε άπό τούς εμμέσους παράγοντας πού 
«δημιούργησαν εύνοϊκές προϋποθέσεις γιά τό δυστύχημα αύτό καί πού είναι οί άκό- 
λουθοι :

1) Στο μέσον τής λεωφόρου Ροϋσβελτ, πίσω άκριβώς άπό τήν ’Ακαδημία 
-υπήρχε τότε ένα μεγάλο καταφύγιο, πού δέν εξυπηρετούσε κανέναν άπολύτως σκοπό. 
Τό καταφύγιο αύτό ήταν παγίδα καί εμπόδιο γιά τά οχήματα πού άνεβαίνουν τή 
λεωφόρο Ροϋσβελτ, γιατί έπεφτε στο ύψος τού δεξιού πεζοδρομίου καί τά άνάγκαζε 
νά λοξοδρομούν, ώστε νά πάρουν τήν εύθεϊα.

Είχα ζητήσει έπίμονα, δταν ύπηρέτουν ως Διοικητής τής 'Υπ/νσεως Τροχαίας 
Κινήσεως ’Αθηνών, άπό τό Δήμο νά βγή τό καταφύγιο αύτό άπό έκεϊ, γιά νά προλά
βουμε κανένα δυστύχημα άλλά δέν είχε γίνει τίποτε. Νά λοιπόν ή πρώτη προϋπό- 
θεσι τού δυστυχήματος. Τό αυτοκίνητο τών ’Αμπελοκήπων θέλοντας ν’ άποφύγη 
τούς λάκκους πού είχε πρός τά δεξιά ό δρόμος, άκολούθησε τό άριστερό τού καταφυ
γίου καί έτσι προχωρούσε πάνω στίς σιδηροτροχιές άντικανονικά. Εύτυχώς δταν έγινε 
ή διαπλάτυνσις τής λεωφόρου ’Ακαδημίας βγήκε καί τό άχρηστο αύτό καταφύγιο.

2) Δεύτερη προϋπόθεσι τού δυστυχήματος ήταν, δτι ή λεωφόρος Ροϋσβελτ 
είχε πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, γιατί δλες οί γραμμές τών λεω
φορείων Κηφισίας, ’Αμαρουσίου, Φραγκοκλησιάς, Πεντέλης κλπ. κλπ. άνεβοκατέ- 
βαιναν τότε άπό αύτή. ’Από μήνες πολλούς ζητούσαμε νά χρησιμοποιηθή καί ή λεω-
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•φόρος ’Αλεξάνδρας, κατά τήν κάθοδο των αυτοκινήτων προς τήν Πλατεία Κάνιγγος, 
οπότε δέν θά έγίνετο άσφαλώς ή διασταύρωσις των αυτοκινήτων στή λεωφόρο Ροΰ- 
•σβελτ κα'ι έπομένως ή σύγκρουσις.

3) ’Άλλη προϋπόθεσις γιά τό δυστύχημα αυτό υπήρξε ή στενότητα πού είχεν 
ή λεωφόρος Ροΰσβελτ, όπου, ένω τά οχήματα δύσκολα καί επικίνδυνα έκινοΰντο στο 
κατάστρωμα του δρόμου, τά πεζοδρόμια είχαν περιττό φάρδος χωρίς άναλογία καμ- 
μία μέ τον άριθμό των χρησιμοποιούντων αύτά πεζών. "Ετσι, μόλις βρέθηκε σταθ- 
μευμένο ένα ταξί στο δρόμο αύτό, άνάγκασε τό λεωφορείο ν’ άλλάξη προς τ’ άρι- 
•στερά τήν πορεία του καινά 
συγκρουσθή μέ τό άλλο πού 
ήρχετο άπόάντίθετα. Γι’αύ- 
•τό άκριβώς ή ύπηρεσία Τρο
χαίας επιμένει νά μή σταθ
μεύουν τ ’ αύτοκίνητα στούς 
κεντρικούς δρόμους, γιατί 
- αποτελούν παγίδες καί σο
βαρά έμπόδια στήν κανονική 
κυκλοφορία. Στήν περίπτω- 
σί μας, αν δέν υπήρχε τό 
σταθμευμένο ταξί, τό λεω
φορείο θ’ άκολουθοΰσε τήν 
εύθεϊα πορεία καί ή σύγ- 
κρουσι δέν θά έγίνετο. I

’Επίσης αν είχαν τό
τε περιορισθή τά πεζοδρό
μια, όπως είχαμε ύποδείξει άπό πολύ καιρό, καί όπως έγινε κατόπιν, θά υπήρχε 
χώρος στο κατάστρωμα του δρόμου καί τό ταξί νά σταθμεύση γιά λίγο καί τό λεω
φορείο νά περάση άκίνδυνα.

Αύτοί είναι οί έμμεσοι παράγοντες πού συνετέλεσαν στο δυστύχημα καί ή 
•υπαρξις τών παραγόντων αυτών δημιουργεί άναμφισβήτητα ήθική ευθύνη γιά όσους 
-συνετελεσαν νά ύπάρχουν καί νά μή εξουδετερωθούν έγκαιρα παρά τις ύποδείξεις τής 
Τροχαίας. Βέβαια οί έμμεσοι αύτοί παράγοντες, πού δημιουργούν ήθικές εύθΰνες, 
για διάφορες ’Αρχές, δέν άπαλάσσουν τής ποινικής καί διοικητικής εύθύνης τούς οδη
γούς, οι όποιοι βαρύνονται έξ ίσου γιά τή σύγκρουσι. Καί οί δύο, άπό ώρισμένους 
λογους, άναγκάσθησαν νά συγκλίνουν τήν πορεία τους προς τό κέντρο τού δρόμου, 
αλλα καί οί δύο δέν ύπελόγισαν καλά τό φάρδος καί βρέθηκαν στον άξονα τής λεωφό
ρου εν επαφή. Ή  θέσι πού βρέθηκαν τά λεωφορεία μετά τή σύγκρουσι φανερώνει 
πως καί τά δύο είχαν άναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη άπό τήν κανονική, πιο πολύ 
δε το λεωφορείο τής Π-εντέλης, τό ύπ’ αριθμόν 49995.

Η δικαιοσύνη άσφαλώς κατένειμε τις εύθΰνες καί επέβαλε άνάλογες ποινι
κές κυρώσεις,άλλά οί κυρώσεις αύτές όσο βαρειές καί αν είναι δέν θά δώσουν στά 
θύματα, τά μέλη πού έχασαν ή τήν υγεία τους πού έκλονίσθη, πράγματα τά όποια 
ποτέ δέν διατιμώνται, γιατί σχετίζονται άπόλυτα μέ τή χαρά τής ζωής καί τό μέλ
λον πολλές φορές τών άνθρώπων.

Ό  τόπος τ ή ; συγκρούσεων

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ
Ύπό χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΑ, Ύπαστυνάμου ΑΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. 'Ορισμός δημοσίων συναθροίσεων κα ι είδη αυτών.
2. ’Α τομική κα ι ομαδική ψυχολογία.
3. Ψυχολογία τον πλήθους.
4. Ψυχολ-ογικόν πλήθος.
5. ’Αρχηγός πλήθους.
6. Ή  φωνή τοϋ πλήθους.
7. Ά ντιμετώ π ισ ις τών δημοσίων συναθροίσεων.

«Γένος ούδέν έ'στι κακονούστερον τώ  πλή—
θει πονηρών ρητόρων καί δημαγω γώ ν».
** *

1 .  'Ορισμός δημοσίων συναθροίσεων καί εϊδη αύτώ ν.
'Ο άνθρωπος, παρ’ δλην τήν διαφοράν την οποίαν παρουσιάζει έν ταΐς λεπτο- 

μερείαις, συνεπεία πολλών αιτίων, μεταξύ τών όμοιων του, εμφορείται υπό αισθη
μάτων, τάσεων, πόθων καί ένστικτων κοινών, συμφυών ούτως εΐπεΐν μέ τήν άνθρω- 
πίνην φύσιν. ’Αποτέλεσμα τών τοιούτων έκδηλώσεών του είναι καί ή τάσις του προς 
τό συνέρχεσθαι, ήτις πολύ δικαίως άνεγνωρίσθη ώς δικαίωμα παντός πολίτου, δι’ ·ο 
καί συμπεριελήφθη ώς τοιοϋτον εις τον καταστατικόν χάρτην τών πεπολιτισμένων 
Κρατών.

Παρ’ ήμϊν τό Σύνταγμα εις τό ύπ’ άριθ. 10 άρθρον του ορίζει δτι: Οί 'Έλλη
νες έχουσι τό δικαίωμα τοϋ συνέρχεσθαι ήσύχως καί άόπλως.

Πράγματι, έπί τή βάσει τοϋ έν λόγω άρθρου καί μετά προκαθωρισμένας ένίας 
διοικητικάς διατυπώσεις, καθ’ έκάστην σχεδόν πραγματοποιούνται διάφοροι συνα
θροίσεις. Αδται έ'χουσαι άμεσον σχέσιν μέ τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν, τά μέ
γιστα ένδιαφέρουν τά Σώματα ’Ασφαλείας.

Γ ε ν ι κ ώ ς ,  σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ς  κ α λ ε ί τ α ι  ή σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ς  
- π ο λ λ ώ ν  ά τ ό μ ω ν ,  π ο λ λ ά κ ι ς  τ υ χ α ί α ,  μή  π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ο υ σ α  
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν  ν ο μ ι κ ο ύ  τ ί ν ο ς  δ ε σ μ ο ύ  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν ,  ε ί τ ε  
π ρ ο ς  ά κ ρ ό α σ ι ν  ρ ή τ ο ρ ο ς ,  ε ί τ ε  π ρ ο ς  έ ν ά σ κ η σ ι ν  τ ο ϋ  δ ι 
κ α ι ώ μ α τ ο ς  τ ο ϋ  ά ν α φ έ ρ ε σ θ α ι .

’Από άστυνομικής άπόψεως, δημοσίαν συνάθροισιν καλοϋμεν πάσαν τυχαίαν 
ή κατόπιν προπαρασκευής συγκέντρωσιν πολλών άτόμων εις τινα δημόσιον τόπον, 
έπί σκοπώ έκφράσεως οίασδήποτε γνώμης, έκδηλώσεως φρονημάτων, άνταλλαγής 
σκέψεων, λήψεως άποφάσεων, συντάξεως κοινής άναφοράς ή άκροάσεως ρητόρων 
κλπ. καί κοινής έπί τούτων ένεργείας.

Τάς δημοσίας συναθροίσεις γενικώς διακρίνομεν: α) Εις έκείνας αίτινες πραγ
ματοποιούνται είς κλειστούς χώρους καί β) εις έκείνας αίτινες πραγματοποιούνται 
εις άνοικτούς τοιούτους. Τάς είς άνοικτούς χώρους πραγματοποιουμένας συναθροίσεις 
διακρίνομεν είς συλλαλητήρια καί διαδηλώσεις.

Σ υ λ λ α λ η τ η ρ ί ο υ  κ α λ ε ί τ α ι  ή δ η μ ο σ ί α  σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ς  
π λ ή θ ο υ ς ,  έ π ί  σ κ ο π ώ  ο μ α δ ι κ ή ς  έ κ δ η λ ώ σ ε ω ς  τ ή ς  γ ν ώ μ η ς  
τ ο υ  έ π ί  ώ ρ ι σ μ έ ν ο υ  ζ η τ ή μ α τ ο ς ,  ε ί τ ε  π ο λ ί τ ι κ ο υ  ε ί τ ε έ π α γ -  
γ ε λ μ α τ ι κ ο ϋ .

Δ ι α δ ή λ ω σ ι ς  κ α λ ε ί τ α ι  π ά σ α  ο μ α δ ι κ ή  κ α ί  έ π ι δ ε ι 
κ τ ι κ ή  π α ρ έ λ α σ ι ς  π λ ή θ ο υ ς  ά τ ό μ ω ν  έ χ ό ν τ ω ν  τ ά ς  α ύ τ ά ς  
α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  έ π ί  τ ί ν ο ς  ζ η τ ή μ α τ ο ς ,  ι δ ί ω ς  π ο λ ί τ ι κ ο υ  ή έ π ι -  
δ ι ω κ ό ν τ ω ν  τ ο ύ ς  α υ τ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς .

Ή  ουσιώδης διαφορά μεταξύ συλλαλητηρίου καί διαδηλώσεως είναι, δτι κατά
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τό συλλαλητήριον οί συγκεντρούμενοι είναι στατικοί, ένώ κατά την διαδήλωσιν οδτοι 
παρελαύνουν καί μάλιστα επιδεικτικούς. Παρά ταΰτα πολλάκις εν συλλαλητήριον 
είναι δυνατόν νά μετατραπή εις διαδήλωσιν καί άντιθέτως μία διαλήλωσις εις συλλα
λητήριον. Όθεν ή διαχωρίζουσα τό συλλαλητήριον από της διαδηλώσεως όροθετική 
γραμμή είναι λίαν ελαστική καί ευμετάβλητος.

Αί έν κλειστώ χώρω πραγματοποιούμεναι δημόσιαι συναθροίσεις δύνανται 
ωσαύτως νά έξελιχθώσιν εις συλλαλητήριον ή διαδήλωσιν, επομένως καί αύται πα- 
ρουσιάζωσι τό αύτό ενίοτε ενδιαφέρον άπό άστυνομικής πλευράς μέ τάς έν άνοικτώ 
χώρορ πραγματοποιουμένας τοιαύτας.

2. ’Ατομική καί ομαδική ψυχολογία.
'Η άτομική ψυχολογία εξετάζει τούς ψυχολογικούς νόμους τούς διέποντας τον 

άνθρωπον (είτε παϊς είναι ούτος, είτε ώριμος) αυτόν καθ’ εαυτόν, ώς άτόμου, άνε- 
ξαρτήτως τοΰ περιβάλλοντος εις δ ζή καί της κοινωνίας ής μέλος τυγχάνει.

'Η έπιστημονική παρατήρησις κατέδειξεν δτι δταν αριθμός τις άνθρώπων 
ένοΰται, τότε έξ αυτής ταύτης τής ένώσεως παράγονται νέοι ψυχολογικοί χαρακτή
ρες, διάφοροι των ψυχολογικών χαρακτήρων έκάστου τών άποτελούντων τό πλήθος 
τούτο κατ’ ιδίαν μελών.

Μέ την μελέτην τών νέων τούτων ψυχολογικών χαρακτήρων άσχολεϊται ή 
ψυχολογία τοΰ πλήθους ή ομαδική ψυχολογία (Psychologie des fonles ή Psycho- 
logie sociale).

Τής έν λόγω ψυχολογίας εις τών πρώτων συστηματικών έρευνητών είναι δ 
Γάλλος φιλόσοφος Gustave le Bon.

'Ο νέος ούτος κλάδος τής ψυχολογίας έχει σπουδαιοτάτην σημασίαν όχι μόνον 
διά τον κοινωνιολόγον, τον πολιτικόν καί τον δικαστήν, αλλά καί διά τον ήγήτορα. 
Στρατιωτικόν καί ’Αστυνομικόν.

3. Ψυχολογία τοΰ πλήθους.
Οί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, μέ τήν έντασιν καί οξύτητα μεθ’ ής διεξήχθησαν, 

έπέφεραν κολοσσιαΐαν άνατροπήν εις τούς δρους τής πολιτειακής, κοινωνικής καί 
ιδιωτικής ζωής. Ποιος τολμά νά άρνηθή τάς έπελθούσας κοινωνικάς μεταμορφώσεις; 
Ποιος εχει τό θάρρος νά ύποστηρίξη δτι ή διανοητικότης ένός άνθρώπου τού εικο
στού αΐώνος είναι όμοια προς τήν διανοητικότητα ένός άνθρώπου τοΰ μέσου αίώνος 
ή τής ’Αναγεννήσεως; ’Ασφαλώς ούδείς.

Έ φ ’ δσον λοιπόν αί κοινωνικαί καί ψυχολογικαί έπιδράσεις έπί τών άτόμων 
ήλλοίωσαν ούτως είπεΐν ταΰτα, προκαλέσασαι μεταμορφώσεις καί ψυχοδιανοητικάς 
μεταλλαγάς, κατ’ άναλογίαν θά άνέμενέ τις δτι καί ή ψυχή τοΰ πλήθους θά ένεφανί- 
ζετο βαθέως ήλλοιωμένη. Τοΰτο δμως δέν συνέβη καί συνεπώς ή ψυχολογία τοΰ 
πλήθους παραμένει ή αύτή, ώς τήν περιέγραψεν ό διάσημος Gustave le Bon.

Οΰτω, ή λέξις πλήθος διεγείρει άμέσως τήν ιδέαν τής αιφνίδιας οργής, τοΰ 
αύθορμήτου ένθουσιασμδΰ, τών ορμητικών έκδηλώσεων καί τοΰ άποτόμου μίσους. 
Τοΰτο έμφανίζεται δτε μέν ώς άγρια θύελλα, δτε δέ μέ άπατηλήν ήρεμίαν. Τίποτε 
δέν δύναται ν’ άντισταθή εις τήν ορμήν του, ή δύναμίς του είναι άκατανίκητος, τά δέ 
παν ισχυρά του κύματα τά πάντα παρασύρουν καί τά πάντα καταστρέφουν.

Ή  ένταξις άτόμων εις μίαν μάζαν παραλύει ώρισμένας ψυχικάς δυνάμεις τών 
άνθρώπων, ένώ ταυτοχρόνως τελειοποιεί καί δραστηριοποιεί τρόπον τινά άλλας. 
*0 ’Ιωσήφ de Maitre έλεγεν: «Δέν γνωρίζω τί είναι ή καρδιά ένός άχρείου, γνωρίζω 
δμως τί είναι ή καρδιά ένός τιμίου άνθρώπου, είναι φρικώδης». ’Εάν τοΰτο είναι 
άληθές προκειμένου περί άνθρώπου κατ’ ιδίαν δρώντος καί σκεπτομένου, τί νά είπη 
τις δταν ούτος εύρεθή έν μέσω πλήθους όμοιων του, καί συμμερισθή τά πάθη αύτών;

Κατά τάς συναθροίσεις διαμορφώνεται ένας μαζικός ψυχισμός, χαρακτηρι
στικού περιεχομένου καί ύφής. 'Η ψυχή τής μάζης χαρακτηρίζεται κατά τον Le Bon
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κυρίως άπό το ότι είς ταύτην συρρέουν μόνον τά ασυνείδητα, ενστικτώδη καί αισθη
τικού χαρακτήρος στοιχεία, άτινα είναι κοινά εις ολα τά άτομα καί οΰχί συνειδητά 
στοιχεία, άτινα θεμελιώνουν τάς άτομικάς διαφοράς των άνθρώπων.

4 . Ψυχολογικόν πλήθος.
Παν πλήθος δεν άποτελεί πάντοτε καί ψυχολογικόν τοιοϋτον. "Ινα πλήθος 

άνθρώπων προσλάβη τον χαρακτήρα τοϋ ψυχολογικού τοιούτου, δέον τά διάφορα 
άτομα : α) νά κατέχωνται άπό κοινάς ιδέας, αισθήματα, τάσεις καί πόθους, β) έκα
στον άτομον νά συναισθάνεται δτι υπό των παρ’ ών τοϋτο κατέχεται συναισθημάτων, 
ιδεών κλπ.,κατέχεται καί τό πλήθος των άλλων άτόμων καί γ ) τό πλήθος των άνθρώ
πων τούτων νά άποκτήση ιδίαν ψυχήν. Προς έπίτευξιν των ψυχολογικών τούτων 
ιδιοτήτων δεν είναι άπαραίτητος ή έπί τώ αύτώ συγκέντρωσις τοΰ πλήθους.

Τό ψυχολογικόν πλήθος χαρακτηρίζεται άπό κοινότητα αισθημάτων, συγκι
νήσεων καί πόθων προσδιδόντων είς τό σύνολον έτερογενών άνθρωπίνων στοιχείων 
χαρακτηριστικήν τινα ένότητα καί άτομικότητα. Τούτο είναι άδέξιον, εΰπιστον, 
εύϋποβόλιμον, εύμετάβλητον, συγχρόνως δέ δύσπιστον καί επίμονον, περιφρονεΐ τά 
τυχόν έν αύτώ ευρισκόμενα εύγενή πνεύματα καί τάς άνωτέρας διανοίας, δημιουρ
γούν ιδίαν συνολικήν ψυχήν έξ έπιδράσεως άσημάντων ενίοτε γεγονότων.

Τό θάρρος τοΰ πλήθους τούτου είναι άχαλιναγώγητον καί φθάνει μέχρι τών 
αίσχίστων έγκλημάτων, συνεπεία τής ένώσεως, τής συλλογικής δυνάμεως καί τής 
βεβαίας άτιμωρησίας.

Τό ψυχολογικόν πλήθος ώθούμενον ύπό άγνώστου δυνάμεως αίφνιδίως καί 
άνευ λόγου δύναται νά φθάση μέχρις ήρωϊσμοΰ καί έξοχου ευσπλαχνίας είς πρόσωπα, 
άτινα έκ τύχης διεσώθησαν τής προ ολίγου μανίας του.

Κατόπιν τών άνωτέρω, ό Βολταϊρος δικαίως άπεκάλεσε τό πάθος τοΰ πλή
θους φρενοβλάβειαν τοΰ συρφετού.

'Ο σοφός Κοραής, είς άποσταλεΐσαν έκ Παρισίων τήν 20—9—1791 έκθεσίν 
του, άφηγεΐται ώς έπεται τήν Γαλλικήν έπανάστασιν. «Άφοΰ άνέβησαν είς τό παλά- 
τιον, σπάσαντες τάς πύλας αύτοΰ, σχεδόν εκατόν χιλιάδες άνδρών, γυναικών καί 
τέκνων, έτρεχαν ώς μαινόμενοι, άλλοι είς τον θάλαμον τοΰ Βασιλέως (Λουδοβίκου 
τοΰ ΙΣΤ ') καί άλλοι προς τήν Βασίλισσαν. *0 Βασιλεύς είχεν έγκλεισθή είς τό οί
κημά του μέ ολίγους σωματοφύλακας, άλλά βλέπων δτι, ό δχλος μετεχειρίζετο τάς 
άξίνας διά νά σπάση τήν θύραν τοΰ οικήματος, έσηκώθη μόνος του μέ άκραν μεγαλο
ψυχίαν καί ήνοιξε καί τάς δύο πτυχάς τής θύρας. Εύθύς τό οίκημα έγεμίσθη άπό τό
σους ώπλισμένους, ώστε ήτο άδύνατον νά σωθή ό Βασιλεύς μέ τοσοΰτον ολίγον αρι
θμόν σωματοφυλάκων.Έσύρθη λοιπόν είς τό παράθυρον, καί έκεΐθεν ήρχισε νά δημη- 
γορή τον δχλον, έρωτών τήν αιτίαν διατί έρχονται προς αύτόν μετά μαχαιρών καί 
ξύλων. Είς τοιαύτην φοβεράν περίστασιν ό Λουδοβίκος έφέρθη μέ σταθερότητα με- 
γάλην καί φρόνησιν όντως Βασιλικήν, ένωμένην μέ άκραν γαλήνην καί εύγένειαν. 
Τό πρόσωπόν του, λέγουσι, δέν ήλλαξε παντελώς, ούτε παραμικρόν φόβον έδειξεν είς 
τοιοϋτον κίνδυνον, καί ίσως αύτή ή σταθερότης τον ήλευθέρωσεν άπό τήν σφαγήν. 
Τούς είπε μέ γελαστόν πρόσωπόν, δτι αύτό τό κίνημα ήτο εναντίον τών νόμων, τούς 
οποίους -αύτός άπεφάσισε νά φυλάξη καί μέ αύτόν τής ζωής του τον κίνδυνον. Τότε 
τοΰ έπρόσφεραν ένα κόκκινον σκοΰφον, παρακαλοΰντες τον νά τον βάλη είς τήν κε
φαλήν του, ώς σημεΐον τής έλευθερίας (διότι ό κόκκινος σκοΰφος είναι σήμερον εδώ 
σημεΐον τής έλευθερίας καί προ ολίγων μηνών έφάνησαν καί είς αύτάς τάς οδούς 
πολλοί μέ κόκκινους σκούφους, άντί καπέλλων). Ό  δυστυχής ό Βασιλεύς έστεψε τήν 
Βασιλικήν του κάραν μέ τον Ζακύνθιον σκοΰφον. Τότε μερικοί έφώναξαν ΖΗΤΩ. 
ΤΟ ΕΘΝΟΣ! ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! είς αύτάς τάς κραυγάς καί αύτός ό Βασι
λεύς μέ δλην του τήν δύναμιν άντεφώνει ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ».

Τό ώς άνω παράδειγμα είναι κλασσικόν τής πλήρους μεταστροφής τής οργής 
τοΰ πλήθους είς εύσπλαχνίαν προς τον Βασιλέα, δστις έσώθη ώς έκ θαύματος.
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5. ’Αρχηγός πλήθους.
Τό πλήθος άνακηρύσσει αρχηγόν τον δημαγωγόν, τον όχλοάρεστον, διότι 

αγαπά τούς κολακεύοντας τα πάθη του και τούς άπευθυνομένους μάλλον εις την φαν
τασίαν του, παρά εις την λογικήν του.

'Ο άνθρωπος προς άνάδειξίν του εις άρχηγόν μεταχειρίζεται τον λόγον, την 
γραφήν, τάς χειρονομίας καί τάς εικόνας. Οί παράγοντες ούτοι της έπιδράσεως συ- 
ναντώνται συχνότερον μεμονωμένοι. Έ ν συνδυασμώ εμφανιζόμενοι είναι πλέον 
δραστικώτεροι.

Κατά τάς δημοσίας συναθροίσεις ό αρχηγός μέ δχλοκοπικήν μαεστρίαν 
καί διά λόγων όχλοτερπών, προσαρμοζομένων καταλλήλως προς τάς περιστάσεις 
καί τάς διαθέσεις της ψυχής του χύδην λαοΰ, συνεγείρει καί κατευθύνει τούτον.

’Επί τού προκειμένου δέον νά τονίσωμεν ιδιαιτέρως τήν έπίδρασιν καί ίσχύν 
των πλακάτ, πανώ καί εικόνων, αΐτινες τά μέγιστα συμβάλλουσιν εις τήν έπιτυχίαν 
τού σκοπού τού άρχηγοΰ.

Άναφέρεται οτι τό 1341 ό ταραχοποιός Νικόλα Rienri ήθέλησε νά δημιουρ- 
γήση έν Ρώμη, ήτις έκλυδωνίζετο άπό τάς ραδιουργίας των εύγενών, μίαν κίνησιν 
προς κατάκτησιν τής αρχής καί έμπέδωσιν τής δικαιοσύνης καί τής ειρήνης. Ούτος 
έπέτυχε τού σκοπού του διά τής ένώσεως των φλογερών λόγων του μέ τήν έκ τής 
έπιδείξεως παραστατικών εικόνων αύξάνουσαν ύποβολήν.

Έάν εις πάντα τά άνωτέρω προσθέσωμεν τον ορυμαγδόν τής ρητορικής καί 
τάς περιστάσεις αί όποΐαι διεγείρουν τήν φαντασίαν, θά άντιληφθώμεν οποίαν μορ
φήν ύποβολής παρέχει ή ενώπιον πολλών ομιλία. Προς πίστιν τούτων παραθέτομεν 
τό κάτωθι χαρακτηριστικόν παράδειγμα.

Κατά τό 405 μ.Χ. έν ’Αλεξάνδρειά ή Φιλόσοφος, μαθηματικός καί αστρονό
μος 'Υπατία, κόρη τού ώσαύτως διαπρεπούς μαθηματικού Θέωνος, υπήρξε θύμα 
τής ύποβολής ήτις προεκλήθη έξ ενός καί μόνον πυρίνου λόγου. Κατά τήν ως άνω 
έποχήν οί μαθηματικοί έθεωροΰντο, ώς καί κατά τον μεσαίωνα, μάγοι καί άνθρωποι 
γενικώς τού πονηρού, συνεπεία τών θεωριών των, δι’ δ μία καί μόνη έστω καί έλα- 
χίστη άφορμή ήτο δυνατόν νά έρεθίση τον όχλον ίνα στραφή έναντίον των. Τήν έν 
λόγω προς τούς μαθηματικούς έχθρότητα υιοθετούσε καί ύπεδαύλιζεν καί αύτή άκομη 
ή Πολιτεία, ώς άποδεικνύεται έκ σχετικών Διαταγμάτων διαφόρων αύτοκρατόρων 
π.χ. τού ’Γουλιανού τού Παραβάτου, τού Θεοδοσίου τού Α' κ.ά. Διά τών έν λογω 
Διαταγμάτων προεβλέπετο ή ποινή τού θανάτου κατά τών μαθηματικών, λόγω τών 
θεωριών των. Οΰτω τήν Μεγάλην Παρασκευήν τού ώς άνω έτους, μετά τήν τελετήν 
τής Άποκαθηλώσεως εις τον Ιερόν Ναόν τού 'Αγίου Κωνσταντίνου καί Ελένης 
(άλλοτε ναόν τού Καίσαρος),εϊς άναγνώστης όνόματι Πέτρος άνήλθεν επί τού άμβω- 
νος καί διά καταλλήλου ομιλίας κατεφέρθη έναντίον τών εχθρών τής Χριστιανικής 
πίστεως, μεταξύ τών οποίων καί κατά τής μεσουρανούσης τότε 'Υπαίτιας. Ούτος, 
άφοΰ διά τής ρητορικής του κατώρθωσε νά έξάψη καί ύποβάλη τά πλήθη, άνέκραξεν: 
’Εμπρός, εμπρός νά τϊμωρήσωμεν τούς έχθρούς τής πίστεως καί εύθύς έσχηματί- 
σθη μία δραματική διαδήλωσις ήτις ώδευσεν προς τήν οικίαν τής 'Υπατίας, ένθα άνευ- 
ρόντες ταύτην τήν έθανάτωσαν κατά τον πλέον σκληρόν τρόπον.

Τήν δύναμιν ταύτην τής ύποβολής έκμεταλλεύεται ό άρχηγός, δστις κολακεύει 
τά πάθη τού πλήθους διά δαψιλών ύποσχέσεων, αί όποΐαι [λικνίζουσι τάς καρδίας 
τών συναθροισθέτων, ώς ή Κίρκη τήν καρδίαν τού Όδυσσέως.

6. 'Η φω νή  τοϋ πλήθους.
'Η φωνή τού πλήθους (ή δημοσία γνώμη ή κοινή γνώμη) γεννάται έξ άφορμής 

γεγονότων διακρινομένων άπό τής καθημερινής πορείας τών πραγμάτων, τουτέστιν 
έκ γεγονότων ών ή παροδικότης συνιστά καί τήν παροδικότητα τών άντικειμένων 
τής φωνής τού πλήθους, π.χ. ή ένεργητικότης καί ή συμπεριφορά τής ’Αστυνομίας
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επί ασυνήθους περιπτώσεως μεγάλης πυρκαϊάς, συναθροίσεως κλπ. καθίσταται, αιτία 
δημιουργίας κοινής γνώμης ώς προς τήν ένεργητικότητα καί τήν συμπεριφοράν αυτής. 
Αυτή δημιουργεϊται δι’ επιχειρημάτων προσιτών εις τούς πολλούς καί οφείλεται 
εις ολίγων ή καί ένος άκόμη τήν έμπνευσιν. 'Ο είς τούτων δέον να κέκτηται τήν ικα
νότητα του άρχηγοϋ, του δημαγωγού. Το κύριον οργανον τής κοινής γνώμης κατά 
τον T5nnies είναι ό τύπος, ή έφημερίς. Δι’ αύτής δημιουργεϊται ή κοινή γνώμη, 
ήτις πολλάκις παρασύρει καί αύτήν άκόμη τήν Πολιτείαν. Σήμερον εις τά μέσα 
προς δημιουργίαν κοινής γνώμης δέον νά συμπεριληφθή ό κινηματογράφος, το ρα- 
διόφωνον καί ή τηλεόρασις.

Έ ξ αύτοϋ τούτου τού πλήθους καί έν αύτώ γεννάται ή δημοσία γνώμη, δι’ ής 
π.χ. υποδεικνύεται τις ώς ένοχος έγκλήματός τίνος, μέ τήν άξίωσιν επιβολής βαρυ- 
τάτης ποινής. Είς παρόμοιας περιπτώσεις άπεδείχθη οτι ή δημοσία γνώμη άσκεϊ 
θλιβεράν ενίοτε έπίδρασιν έπί των δικαστών καί τών οργάνων τάξεως, διότι ούτοι 
καί ταϋτα καί άντίθετον άκόμη γνώμην έάν έχωσιν, άνεπιγνώστως πολλάκις λαμβά
νουν ύπ’ 0ψιν των τήν δημοσίαν γνώμην ή φωνήν τού πλήθους, καθ’ όσον ή ήχώ τής 
δημοσίας οργής εισδύει πάντοτε έστω καί είς μικρόν είς τά ΰφαλα τού άνακριτικοΰ 
γραφείου καί αύτής άκόμη τής αιθούσης τών δικαστηρίων.

Οί άνθρωποι δυστυχώς δεν μετεβλήθησαν ψυχολογικώς έπί τά βελτίω άπο 
τής1 εποχής, καθ’ ήν το πλήθος έζήτει θορυβωδώς παρά τού Πιλάτου τήν είς θάνατον 
καταδίκην τού ’Ιησού τού Ναζωραίου. Ούδενος έκ τών παρευρεθέντων διαφεύγουν 
τής μνήμης τά διαδραματισθέντα γεγονότα, ολίγον προ τής έκρήξεως τού εθνοκτό
νου κινήματος τού Δεκεμβρίου τού 1944, είς τον προ τής Τέρας Μητροπόλεως ’Αθη
νών χώρον, ώς καί είς τον προ τού Μνημείου τού ’Αγνώστου τοιοΰτον, καθ’ ά διά
φορα άτομα ύπεδεικνύοντο ώς προδόται. Τά έν λόγω άτομα, μετά πολλοΰ κόπου καί 
τή έπεμβάσει άξιολόγου άστυνομικής δυνάμεως κατωρθώθη νά διαφύγουν τον έπί 
τόπου θάνατον.

Πάντα τά άνωτέρω συμβαίνουν, διότι μετά κοινωνικήν τινα καταστροφήν 
ή μετά τήν διάπραξιν φοβερών έγκλημάτων κατά τήν διάρκειαν έπαναστάσεων ή 
άλλης τίνος άνωμάλου περιόδου, καίτοι αυτή αΰτη ή κοινωνία είναι πολλάκις ό πραγ
ματικός ύπεύθυνος,το πλήθος κατέχεται ύπο τής άνάγκης τής άνευρέσεως έξιλαστη- 
ρίων θυμάτων.

’Αλλά μήπως καί κατά τήν απονομήν τής δικαιοσύνης ή φωνή τού πλήθους 
δεν άσκεϊ έπίδρασιν; Μήπως αί προς Πιλάτον κραυγαί τού πλήθους «σταύρωσον, 
σταύρωσον αύτον» δεν έπέδρασαν έπ’ αύτοΰ κατά τρόπον, ώστε οδτος νά κλονισθή 
καί νά εϊπη το έπαίσχυντον—νίπτω τάς χεΐρας μου—;

Μήπως ό Φωκίων δεν υπήρξε θύμα τής φωνής τού όχλου; ’Ιδού τί λέγει ό 
Πλούταρχος (βίος Φωκίωνος κεφ. 32): «...Τότε οί μέν βέλτιστοι τών πολιτών, βλέ— 
ποντες τον Φωκίωνα κρινόμενον, κάτω κύψαντες το πρόσωπον έδάκρυον, είς δέ έτόλ- 
μησε νά εΐπη ότι, τηλικαύτης κρίσεως προκειμένης, καλώς ειχεν οί ξένοι καί οί δού
λοι ν’ άπέλθωσιν έκ τής έκκλησίας, άλλ’ ό όχλος άνακράζων ήπείλει νά φονεύση τούς 
ολιγαρχικούς καί μισοδήμους, δτε ό Φωκίων εϊπεν: —’Έστω έγώ μέν κακώς έπολι- 
τεύθην καί είμαι άξιος θανάτου, τούτους δέ τούς άλλους διατί καταδικάζετε είς θά
νατον; 'Ο όχλος άναβοα: σοί φίλοι είσίν.»

Πλήν τών άνωτέρω καί πλήθος άλλων άτόμων ύπήρξεν έξιλαστήριον θύμα 
τού μαινομένου πλήθους καί τής κοινής γνώμης, δι’ ό πολύ όρθώς ό δαιμόνιος Ε λ 
ληνικός λαός λέγει: «Φωνή λαού οργή Θεού».

'Όθεν ή φωνή τού πλήθους είς πλείστας περιπτώσεις έπηρεάζει τήν δικαιο
σύνην καί έστιν δτε προστιθεμένη είς τά πάθη καθίσταται παράγων λίαν άνησυχα- 
στικός διά τήν άλήθειαν καί τήν ορθήν κρίσιν.
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7. 5 Α ντιμετώ πισις τω ν δημοσίων συναθροίσεων.
Ό  τρόπος άντιμετωπίσεως των έκάστοτε δημοσίων συναθροίσεων (1) δεν 

δύναται νά προκαθορισθή επακριβώς, τό μέν διότι πολλαί προς τοϋτο προϋποθέ
σεις καί δεδομένα τυγχάνουν συναρτήσεως πλείστων μεταβλητών παραγόντων, τό 
δέ, διότι έφ’ έκάστης περιπτώσεως υπεισέρχονται καί αστάθμητοι παράγοντες.

’Εκείνο πάντως τό όποιον δυνάμεθα γενικώς καί έκ τών προτέρων νά εϊπωμεν 
•συνοψίζεται εις τό δτι, ό ήγήτωρ της δλης άστυνομικής δυνάμεως, ώς καί οί κατά 
τομείς τοιοΰτοι δέον νά έχωσιν σοβαρώς ύπ’ δψιν των τά παρά της Επιστήμης πα
ρεχόμενα, άτινα άποτελοϋν τηλαυγείς φάρους έν μέσω τρικυμιώδους καί ζοφεράς 
νυκτός, άτινα έν συγκερασμώ μετά της άστυνομικής των πείρας θά άποτελώσι δι’ 
■αυτους γνώμονα—τή βοήθεια τοϋ οποίου θά χαράσσωσιν έκάστοτε κατά τρόπον σαφή, 
σταθερόν καί κατηγορηματικόν τήν γραμμήν τής πορείας καί ένεργείας των.

Τά παρά τής Επιστήμης παρεχόμενα διδάγματα έξεθέσαμεν άνωτέρω, έν 
συνάψει δέ ταΰτα εΐσίν τά κάτωθι :

α) Αί διάφοροι κοινωνικαί τάξεις εύχερώς συγκροτοΰσιν ψυχολογικόν πλή
θος, ιδίως μάλιστα οί έργατικοί, λόγω τής μεγάλης όμοιογενείας καί τής συντεχνίας 
■αυτών.

β) Καί οί έν έπιστημονική άκόμη διαλέξει συγκεντρούμενοι δύνανται ν’ άπο- 
τελέσωσι ψυχολογικόν πλήθος, συνεπεία μιας έκφράσεως του άγορητοϋ ή καί άπλώς 
ένός έπιφωνήματος αύτοϋ.

γ) Τό πλήθος προς έπιτυχίαν τοϋ σκοπού του τίθεται ύπό τήν αιγίδα ένός 
•άρχηγοϋ, δστις οδηγεί αυτό (Kranss, Stieler). ’Ενίοτε έκλιπόντος τοϋ άρχηγοΰ τό 
πλήθος διαλύεται.

δ) 'Η κρίσις όχλοκρατηθέντων άτόμων είναι κατωτέρα τής κρίσεως ένός 
έκαστου. "Οθεν έν συγκεντρώσει πολλών συγκεντροϋται ούχί τό πνεύμα, άλλ’ ή άνοη- 
σία.

ε) Αί πράξεις τοϋ πλήθους ρυθμίζονται ούχί έκ τής κρίσεως καί τής διανοίας, 
«αλλα υπό τοϋ έρεθισμοΰ καί τοϋ θυμικοΰ τών συναθροισθέντων καί τοϋτο, διότι ή 
ατομική βούλησις παραλύει καί τό άτομον πράττει ώς αισθάνεται καί ούχί ώς σκέ
πτεται (Sighele).

στ) Τό πλήθος χαρακτηρίζεται : 1) άπό ένότητα, κοινότητα αισθημάτων καί 
πόθων, 2) άπό αύθόρμητον ένθουσιασμόν, 3) άπό άφθαστον θάρρος, 4) άπό αίφνι- 
δίαν οργήν, άπότομον μίσος καί όρμητικάς έκδηλώσεις καί 5) άπό ύποβολιμότητα, 
άδεξιότητα καί εύπιστίαν.

ζ) Τό πλήθος ένεργεΐ βιαίας καί έγκληματικάς πράξεις, συνεπεία: 1) τοϋ συ
ναισθήματος τοϋ άνευθύνου, 2) τής υποβολής, 3) τής μιμήσεως, 4) τής μεταδοτι- 
κοτητος καί 5) τοϋ συναισθήματος τής ισχύος.

η) Τό πλήθος μεταστρέφεται εύκόλως.
Τά ύπό τής πείρας παρεχόμενα διδάγματα περιέχονται εις τήν «Πρακτικήν 

-Διδασκαλίαν» ή άλλως εις τήν « ’Αστυνομίαν Τάξεως», δι’ δ καί δεν άναφέρομεν ταΰτα.
Γενικώς, έκεΐνος δστις ήθελε έπιχειρήση έν ταξίδιον εις τον ευφλεκτον χώρον 

τών συγκεντρώσεων, ήθελε διαπιστώση δτι τά δυσάρεστα άποτελέσματα έμφανί- 
ζονται ένίοτε ώς μία άλυσσος άρχομένη άπό τήν παράλειψιν, συνεχιζομένη είς τό 
■σφάλμα καί καταλήγουσα εις τήν σύρραξιν, μέ τά γνωστά δυσάρεστα άποτελέσματα.

"Οθεν κατά τάς δημοσίας συναθροίσεις καί δή κατ’ έκείνας καθ’ άς άπό τής

1. Χάριν της ιστορίας άναφέρομεν δτι ή ’Αστυνομία της πόλεως Μανιζάλες της Κο
λομβίας έδοκίμασε τελευταίως μίαν νέαν μέθοδον διά την διάλυσιν τών διαδηλωτών. ’Άφησεν 
ελεύθερα μπροστά στην έμπροσθοφυλακή τών διαδηλωτών μερικά μη δηλητηριώδη φίδια. Τά 
άποτελέσματα ύπηρξαν μέχρι σήμερον ίκανοποιητικώτατα : Οί διαδηλωταί καταλαμβάνονται
■άπό πανικόν καί έξαφανίζονται έν ριπή όφθαλμοϋ (Έφημερίς «Άκρόπολις» 2-6-57).
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•πρώτης στιγμής εμφανίζεται ό όρίζων νεφελώδης, δέον απαραιτήτους νά μη παραμε— 
λήται τδ επιτήδειον τέχνασμα, οί έλιγμοί, αΐ κατάλληλοι κινήσεις καί κυρίως ό κα
τάλληλος λόγος έν τη καταλλήλου στιγμή, προς μεταβολήν καί άλλοίωσιν τής έπι- 
κρατούσης ρθ7τής καί τάσεως των συγκεντρωθέντων, καθ’ όσον, ώς έλεγεν ό ’Αρί
στιππος :

«Μη τούς λόγους δι’ οργής άγωμεν, αλλά την οργήν διά των λόγων καταπαύ- 
σωμεν».

Προς άπόδειξιν των άνωτέρω παρέχομεν τδ εξής παράδειγμα: Κατά μίαν δια- 
δήλωσιν του παρελθόντος έτους εύρισκόμεθα μετά δυνάμεως 20 άστυφυλάκων τού- 
’Επιτελείου τής ’Αστυνομικής Δ/σεως, πρδς φρούρησιν τής επί τής όδοΰ Σταδίου 
έδρευούσης ’Αμερικανικής Βιβλιοθήκης. Εις μίαν στιγμήν πλήθος μαινόμενον άνήρ- 
χετο τήν οδόν Σταδίου πρδς πλατείαν, έξαλλον- όταν έφθασεν πρδ τής ώς άνω Βιβλιο
θήκης ήθέλησε νά άναρτήση πρδ τής προσόψεως μίαν σημαίαν, ήν τούτο εϊχεν άναπε- 
πταμένην, ένώ έν ταυτώ ήπείλει τδ παν' τότε είσελθών έντδς τοΰ πλήθους καί περί 
τήν κεφαλήν αύτοΰ ειπον: ευχαρίστως, όχι μόνον νά σάς έπιτρέψω τήν άνάρτησιν 
τής σημαίας, άλλά καί νά σάς βοηθήσω πρδς τούτο, όταν όμως πιδ πάνω οί άλλοι 
διαδηλωταί σάς έρωτήσουν πού είναι ή σημαία σας, τί θά είπετε; έτσι έγκαταλεί- 
πεται ή σημαία; Τότε τδ πλήθος ευθύς έπείσθη καί συνέχισε τήν πορείαν του καί ή- 
βιβλιοθήκη διεσώθη έκ τής τελείας κατηστροφής ήν θά ύφίστατο, έάν κατ’ άλλον 
τρόπον συμπεριφερόμεθα πρδς αύτό.

'Ο ιατρός Berillon προσδιορίζει διά τής λέξεως άφρονας (aphonignes) έκείνους: 
οί όποιοι, ένώ δεν δοκιμάζουν καμμίαν δυσκολίαν ούτε δισταγμόν τινά όπως ένεργή- 
σωσιν, έπιδεικνύουν εις τάς άποφάσεις καί εις τάς πράξεις των τήν έλλειψιν τακτι
κής συνέσεως, συνδεδεμένην μέ έλλειψιν έπιτηδειότητος εις τδ νά έκτιμήσωσιν όρθώς: 
τήν άξίαν των πραγμάτων.

Πλήν των άνωτέρω, πρδς έπιτυχή άντιμετώπισιν τοΰ όλου θέματος των δημο
σίων συναθροίσεων, φρονοΰμεν ότι ή άρμοδία ’Αστυνομική ’Αρχή δέον νά έπιδιώξη 
καί προκαλέση τροποποίησιν ΐσχυουσών νομικών διατάξεων, ώστε μεταξύ των άλ
λων: 1) Νά άπαγορεύηται άπολύτως πάσα πέριξ ώρισμένων χώρων συγκέντρωσις: 
π.χ. πέριξ καί εγγύς των ’Ανακτόρων, των Πρεσβειών, Προξενείων κλπ. καί 2) Νά 
άπαγορεύηται έπί ποινή φυλακίσεως εις τούς αΐτούντας τήν άδειαν πρδς πραγματο- 
ποίησιν δημοσίων συναθροίσεων νά άποχωρώσιν έκ τοΰ τόπου τής συγκεντρώσεως, 
πρδ τής πλήρους διαλύσεως τών συγκεντρωθέντων, τοΰτ’ αύτδ δέον νά ΐσχύη και 
διά τούς προκαθορισθέντας όμιλητάς.

’Εν πάσει περιπτώσει εις άλλους άρμοδίους έναπόκειται ή όλη λεπτομερής, 
καί έπιστημονική μελέτη τοΰ όλου θέματος κατά τρόπον ώστε, ή ’Αστυνομία, διά 
τής έρεύνης τών διαφόρων έκάστοτε κοινωνικών ένεργειών, νά είναι ικανή νά άνευ- 
ρίσκη τά αισθήματα, άτινα άποτελοΰν τήν κινητήριον δύναμιν έκάστης πράξεως και 
νά ρυθμίζη μετ’ άκριβείας τάς ένεργείας της, συμβάλλουσα ουτω ένσυνειδήτως εις 
τήν διατήρησιν τής τάξεως καί κοινής ήσυχίας, τουτέστιν αυτή δέον νά ένεργή έπι- 
σταμένως διαδικαστικόν ούτως είπεΐν έλεγχον τών έκάστοτε κοινωνικών ένεργειών, 
έρευνώσα καί άνευρίσκουσα τά έκάστοτε αίτια καί τδν σκοπόν αύτών καί γενικώς νά. 
κατορθώνη νά άναλαμβάνη τήν καθοδήγησιν τοΰ κοινοΰ διά καταλλήλων ψυχολογι
κού περιεχομένου άνακοινώσεών της, έκδιδομένων, δημοσιευομένων καί μεταδιδο— 
μένων διά τοΰ ραδιοφώνου, πρδ έκάστης δημοσίας συναθροίσεως, χρηζούσης τοιαύ- 
της προεργασίας.
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'Υπό κ. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άστυφύλακος;

Έπιστρέφων έξ 'Αγίων Τόπων μεταφέρω εύχάς καί εύλογίας του Μακαριω- 
τάτου καί Πανευλαβοΰς Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Κυρίου Βενεδίκτου, προς τον 
έξοχώτατον 'Υφυπουργόν ’Εσωτερικών καί προς άπαντας τους άστυνομικούς της; 
’Αστυνομίας Πόλεων, ήτοι: τον κ. ’Αρχηγόν ήμών, τούς κ.κ. Διευθυντάς, ’Αστυνόμους 
καί δλους έν γένει τούς άστυνομικούς.

Λίγες ημέρες πριν της Μεγάλης έβδομάδος, ήξιώθην να άναχωρήσω άτμοπλοϊ- 
κώς κατευθυνόμένος εις 'Αγίους Τόπους, ΐνα 
διέλθω εκεί τό Πάσχα καί προσκηνύσω τον 
τόπον όπου έγεννήθη, έ'ζησεν καί έμαρτύρη- 
σεν ό Κύριος ήμών Ίησοϋς Χριστός.

Άνεχώρησα έκ Πειραιώς διά τοϋ ά/π 
«ΚΟΡΙΝΘΙΑ». Μετά ταξίδιον 2 ήμερών ά- 
φίχθην εις Βηρυττόν καί έκεϊθεν μετά Ιίωρον 
περίπου δι’ αύτοκινήτων διαδρομήν άντίκρυσα 
τήν Ίεράν Πόλιν 'Ιερουσαλήμ, τήν έ'δραν τοϋ 
ουρανίου Κράτους, έπι της γης ταύτης. ’Επί 
τή θέα της 'Αγίας Πόλεως, μέ κατέλαβεν 
βαθύτατος σεβασμός, διότι άπανταχοΰ αύτης 
βασιλεύει ύψος Θειον καί μεγαλεΐον ύπεράν- 
θρωπον, διότι είς τήν 'Αγίαν αύτήν πόλιν ό 
Θεός έφανερώθη έν σαρκί, ώς οί προφήτάι εϊ- 
χον προφητεύσει. Είς τήν πόλιν αύτήν έξετυ- 
λίχθη τό Θειον δράμα, ήρως δέ τοϋ υπέρ φύ- 
σιν τούτου δράματος ήτο Αύτός ό δημιουργός 
της Κτίσεως, τον όποιον άγγελοι δοξολογούν 
καί πάσα ή φύσις υμνεί καί γεραίρει.

Τέλος φθάσας είς τό κέντρον της 'Αγίας 
Πόλεως κατέλυσα είς τό Ξενοδοχεϊον. Τήν 
έπομένην ήμέραν, έορτήν τοϋ 'Αγίου Λαζά
ρου, μετέβην είς τήν Βηθανίαν, όπου υπάρχει ’Από τό Πραιτώριον ξεκίνα ό Δεσπότης 
έκκλησία τοϋ 'Αγίου Λαζάρου, όπου σώζε- Τριφύλλια; μέ τόν Σταυρόν είς τόν ώμον 
ται ό λίθος έπί τοϋ όποίου έκάθητο ό Χρι- ™  δΡόμον πΡ°5 τόν Γολγοθδν
στός, όταν αί Άδελφαί τοϋ Λαζάρου Τοϋ άνήγγειλαν τόν θάνατον τούτου.

Μετά τήν λειτουργίαν, σύμπας ό κλήρος μετά τοϋ έκκλησιάσματος μετέβημεν 
είς τόν τάφον τοϋ Λαζάρου, όπου έγινε τελετή.

Τήν έπομένην, Κυριακήν τών Βαίων, παρηκολούθησα τήν θείαν λειτουργίαν-
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είς τόν Ναόν της Άναστάσεως, ου τά έν αύτώ προσκηνύματα θά περιγράφω κατω
τέρω, καί έν συνεχεία δλην την Μεγάλην εβδομάδα, παρηκολούθησα δλας τάς τελετάς. 
Έ κ παραλλήλου μετέβην μετά των άλλων προσκηνυτών καί εις έπίσκεψιν καί άλλων 
ιερών τόπων. Ουτω τήν Μεγάλην Τρίτην δι’ αυτοκινήτου μετέβημεν εις τήν νεκράν 
θάλασσαν (Σόδομα καί Γόμορα) εις τόν Ίορδάνην Ποταμόν, δπου έβαπτίσθη ό 
’Ιησούς Χριστός, ένθα έψάλη αγιασμός υπό ’Αρχιμανδρίτου τοϋ Πατριαρχείου μέ 
τόν όποιον έράντισεν δλους τούς προσκηνυτάς. Κατόπιν έπήγαμε εις τήν 'Ιεριχώ 
δπου είδαμεν τήν συκομορέαν τοΰ Ζακχαίου, είτα άνέβημεν εις τό Σαραντάριον δρος, 
δπου ό Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός ένήστευσε 40 ήμέρας. Δεν ήμπορώ νά σάς περι
γράφω τό θρησκευτικόν δέος πού κατείχε πάντας, δταν άναλογιζόμεθα δτι βαδίζομεν 
επάνω είς τούς τόπους δπου έπάτησαν οί άχραντοι πόδες τοϋ Σωτηρος. Τάς άλλας 
ήμέρας έπεσκέφθημεν τό Πραιτώριον, τήν Προβατικήν Κολυμβήθραν, τήν οικίαν

των Θεοπατόρων ’Ιωακείμ καί ’Άννης, τήν 
Γεσθημανή, τόν Τάφον της Παναγίας, τό 
Όρος των ’Ελαίων, είς πρόποδας τήν ’Εκ
κλησίαν Πάτερ 'Υμών, πού προσηυχήθη ό 
Χριστός δταν ήτο μέ τούς τρεις μαθητάς 
Του, τό μέρος δπου άνηνέχθη ό Κύριος, εκεί 
δέ άκριβώς υπάρχει τό άποτύπωμα τοϋ ποδός 
Αυτού. Δεξιά εύρίσκεται ό Ναός τοΰ Πρω- 
τομάρτυρος Στεφάνου, ό τάφος τοΰ ’Ιακώβ, 
ό τάφος Άβεσαλώμ, καί ή Κολυμβήθρα τοΰ 
Σιλωάμ. ’Επίσης έπήγαμε είς τήν Βηθλεέμ 
καί έπεσκέφθημεν τό σπήλαιον δπου έγεν- 
νήθη ό Χριστός, τήν φάτνην δπου έσπαργα- 
νώθη καί πλεΐστα άλλα προσκηνύματα, τά 
όποια ή πτωχή πέννα μου δέν δύναται νά 
περιγράψη.

Τώρα θά προσπαθήσω έν όλίγοις νά 
περιγράφω τά έν τώ Ναώ της Άναστάσεως 
προσκηνύματα, πιστεύω δέ δτι μέ τήν βοή
θειαν τοΰ Θεοΰ, θά κατορθώσω νά σάς δώ
σω μίαν άμυδράν εικόνα τών κυριωτέρων έκ 
τούτων.

Μόλις είσερχόμεθα έν τώ Ναώ βλέπο-
Οί έκδρομεϊς μεταξύ, τών όποιων καί ό £εν τό ^ , δπ,ου έναπετέθη τό σώμα τοΰ 
άστυφύλαξ Β. Παπαδό ττουλοζ, πρό τής Χρίστου μετά την Αποκαθηλωσιν, κατόπιν 

’Εκκλησίας τοΰ Λαζάρου. προχωροΰντες άντικρύζομεν τό Κουβούκλιον
έν ώ ό τάφος τοΰ Σωτηρος. Δέος καταλαμβά

νει πάντας καί μεγάλη συγκίνησις· Κατόπιν κατευθυνόμεθα προς τόν φρικτόν 
Γολγοθάν, άνερχόμενοι 17 βαθμίδας. Είναι άδύνατον νά περιγράψη τις τήν συγ- 
κίνησιν πού αισθάνεται δταν έπισκέπτεται τό μέρος τό όποιον έβάφη μέ τό πανά
χραντον Θειον αίμα.

Έν τώ Ναώ ύπάρχουν πλεΐστα άλλα προσκυνήματα, δπως τό Παρεκκλήσιον 
τοΰ ’Ακάνθινου Στεφάνου, τό σπήλαιον της Εύρέσεως τοΰ Τιμίου Σταυροΰ καί πολλά 
άλλα, τά όποια διά νά γραφοΰν χρειάζεται ολόκληρον βιβλίον.

Έ κ τών τελετών τής Μεγάλης έβδομάδος, τήν μεγαλειτέραν έντύπωσιν μοί 
έπροξένησαν αί έψής :

1) 'Η άναπαράστασις τοΰ νιπτήρος τήν Μεγάλην Πέμπτην έν τώ Προαυλίω 
•τοΰ Ναοΰ, δπου ό Πατριάρχης έν μέσω κατανύξεως νίπτει τούς πόδας 12 ’Αρχιερέων
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κατ’ άπομίμησιν τελείαν τοϋ Κυρίου, πλύναντος τούς πόδας των Μαθητών. 2) 'Η 
■άναπαράστασις της μεταφοράς τοϋ Σταυροΰ ύπο τοϋ Κυρίου, ήτις γίνεται την Μεγά- 
λην Παρασκευήν ύπο ενός Άρχιερέως καί συγκεκριμένως έφέτος παρά τοϋ Μητρο- 
πολίτου Τριφυλλίας, δστις φορτωμένος τον Σταύρον ξεκίνα από το Πραιτώριον άκο- 
-λουθούμενος ύπο πλήθους Λαοΰ καί διά της όδοΰ τοϋ Μαρτυρίου φέρει τοΰτον είς τον 
Γολγοθάν, δπου τελείται λειτουργία μέχρι της 12ης ώρας. 3) 'Η μετάδοσις τοϋ 'Α 
γίου Φωτός. Τό Μέγα Σάββατον, ώραν 12 πρωινήν, εισέρχεται ό Πατριάρχης είς τον 
"Αγιον Τάφον, δπου προσευχόμενος λαμβάνει Θείω θαύματι έκ της πλακος τοϋ Τάφου 
το 'Άγιον Φως, το όποιον δίδει κάτωχρος έκ συγκινήσεως είς τούς έξω άναμένοντας 
πιστούς, έκαστος των οποίων κρατεί 33 κηρία άντιπροσωπεύοντα τά χρόνια τοϋ 
Χριστού. Το τί γίνεται είναι άδύνατον νά περιγραφή. Τά πάντα καταυγάζονται άπο 
το άνέσπερον Φως καί ή χαρά είναι παντοΰ διάχυτος. Τέλος τύ Σάββατον γίνεται είς 
•τάς 11 μ.μ. ή τελετή της Άναστάσεως. 'Όταν ό Πατριάρχης λέγη το ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ,ήχοΰν χαρμοσύνως οί καμπάνες τοϋ Ναοΰ καί κτυποΰν τά σήμαντρα τά 
•δέ ιερά Λάβαρα περιστρέφονται, ένώ δλος ό κόσμος ψάλλει. Νομίζει κανείς πώς ακούει 
•άοράτως τάς γλυκυτάτας φωνάς ιπταμένων άγγέλων, ψαλλόντων το: ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ.

Αί τελεταί αύταί θά μείνουν άνεξίτηλοι είς τήν μνήμην μου.
Εύχομαι όλοψύχως δπως ό Πανάγαθος Θεός άξιώση δλους τούς συναδέλφους 

μου νά μεταβώσιν είς το ιερόν τοΰτο προσκήνυμα, ίνα ζήσωσι αύτάς τάς στιγμάς, 
καί ίδωσιν ίδίοις δμμασι πάντα, έκτελοΰντες οΰτω το πρώτιστον καθήκον παντός 
^Χριστιανού.

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

'Η λύσις τοϋ ’Αστυνομικού Προβλήματος τοϋ 97ου τεύχους, ύπο τον 
τίτλον «Ό  τσιγκούνης» είναι ή εξής :

1. Είς τά πράγματα τού συζύγου βρέθηκε ένα εισιτήριο μετ’ επιστρο
φής το όποιον έστοίχιζε 918 δραχμές, δπως φαίνεται άπο το σημειωματά
ριό του* τό είχε βγάλει δέ μετ’ έπιστροφής διά νά κερδίση τήν έκπτωσιν 10 °/0 
ήτοι δραχμάς 102.

2. Διά τήν σύζυγόν του είχε βγάλει άπλοΰν είσιτήριον άνευ έπιστροφής, 
διότι ύπελόγισε ή σύζυγός του νά μή... γυρίση καί ήθελε τοιουτοτρόπως νά 
έξοικονομήση τά χρήματα τής έπιστροφής του.

’Εκ των άναγνωστών μας άπέστειλαν ορθήν λύσιν οί : 1) 'Τπαστυνό- 
μος Α' κ. Καραβασίλης Γεώργιος καί 2) ’Αστυφύλακες κ.κ. Άθανασόπου- 
λος Νικόλαος καί Άναστασόπουλος Κωνσταντίνος.



ΛΑΟΓΡΑΦ ΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ε λ λ η ν ι κ ό
Μη ν ο λ ό γ ι ο

'Τπό κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ, Άρχιφύλακος;

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟ
’Ανάμεσα στις καινούργιες ’Επιστήμες, ή πιο πρωτότυπη καί ίσως ή πιο- 

σημαντικώτερη, στάθηκε ή Λαογραφία. Για νά κατανοήσωμε αύτό τό άπίστευτο,. 
έκ πρώτης οψεως, δεν έχουμε παρά νά ρίξουμε μιά ματιά στο πρόσφατο παρελθόν:

'Όταν κατά τις 28 Δεκεμβρίου τοϋ 1908, ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου- 
’Αθηνών Νικόλαος Πολίτης, καλοϋσε στην ’Εθνική βιβλιοθήκη είκοσι επτά άνθρώ- 
πους των γραμμάτων γιά νά ίδρύση τή Λαογραφική Εταιρεία, ποτέ δεν μπορούσε: 
νά προβλέψη, οΰτε αύτός, ούτε κανείς άλλος, πώς ή σταδιοδρομία της Ελληνικής; 
Λαογραφίας θά ήταν τόσο γόνιμη καί τόσο άλματώδης. Στά έλπιδοφόρα έκεϊνα χρό
νια πού ή Μεγάλη ’Ιδέα έπαιρνε σάρκα καί οστά, συμπίπτει καί ή πνευματική άνα- 
γέννηση της Ελλάδος μέ τό γλυκοχάραγμα της δημοτικής γλώσσης, πού στήθος, 
μέ στήθος άναμετρήθηκε μέ τήν καθιερωμένη γλώσσα τοϋ Πασεπιστημίου καί τοϋ· 
Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ή ταν μεγάλη ή πάλη πού έγινε άνάμεσα στούς δύο πνευματικούς κόσμους. 
’Από τή μιά μεριά οί θιασώται τής προπατορικής γλώσσης, τής καθιερωμένης έως; 
τότε «καθαρευούσης». ’Από τήν άλλη οί ύποστηρικταί τής νέας πραγματικότητος— 
τής δημοτικής. 'Ως τόσο, ή δημοτική γλώσσα τράβηξε άπό τότε τό δρόμο της, καί. 
μαζί μ’ αύτήν, σάν δορυφόρος ξεκίνησε καί ή Λαογραφία.

Όλοι οί βιογράφοι τοϋ Πολίτη, παλαιότεροι καί σύγχρονοί μας, τον άποκαλοΰν 
θεμελιωτή καί πατέρα τής Νεοελληνικής Λαογραφίας. Μεγάλος ό τίτλος βέβαια, 
αλλά τοϋ άξίζει. Περισσότερο όμως άπό κάθε άλλο, τον άξέχαστο Λαογράφο μας. 
τον άνέδειξε ή θέση πού πήρε πολεμώντας τις θεωρίες ξένων καί ΐδικών μας, γιά τον 
έκφραγκισμό τοϋ Ελληνικού πνεύματος τον Μεσαίωνα καί τή φράγκικη έπίδραση- 
πού υπάρχει τάχα στον Έρωτόκριτο καί σέ πολλά μας δημοτικά τραγούδια. Πολλοί 
ήταν έκεΐνοι, πού άκόμα καί σέ ήθη καί έθιμα γνήσια Ελληνικά, προσπάθησαν νά 
βροΰν σημεία φραγκισμοϋ. Τά επιχειρήματα όμως τοϋ Ν. Πολίτη ήταν τόσο πειστικά, 
τόσο άκαταμάχητα, πού κανείς πλέον σήμερα δέν πιστεύει σέ μιά τέτοια ούτοπία.

"Ετσι λοιπόν ξεκίνησε κι’ έτσι θεμελιώθηκε ή Ελληνική Λαογραφία. Τούς, 
πρώτους άγώνες τούς έκαμε ό Ν. Πολίτης, προπαγανδίζοντας τήν νέα κίνηση μέ τό 
δημοσιογραφικό όργανο «Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας». Μαχη
τικό όργανο υπήρξε καί τό σύγγραμμα τοϋ καθηγητοΰ Στίλπωνος Κυριακίδη, πού· 
φέρνει τον τίτλο «Ελληνική Λαογραφία». ’Αλλά καί ό Καθηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, Γεώργιος Μέγας, έδημοσίευσε τά πλήρη ερωτηματολόγια, μέ τίτλο 
«Ζητήματα τής Ελληνικής Λαογραφίας».

'Υποκείμενον τής Λαογραφίας, μπορούμε νά πούμε ότι είναι ό λαϊκός πολι
τισμός, άλλά ό πολιτισμός αύτός, σάν εκδήλωση τής ένιαίας λαϊκής ζωής καί ψυχής.
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ίΜποροΰμε άκόμα νά ποϋμε, ότι ή Λαογραφία άσχολεΐται μέ τή λαϊκή διανόηση, καί 
-την ενδιαφέρουν τά φαινόμενα εκείνα, πού άποτελοϋν έκδηλώσεις της λαϊκής ψυχής.

** *
Στις ημέρες μας βλέπουμε νέες κατευθύνσεις στη Λαογραφία. Καινούργιοι 

■ορίζοντες, άγνωστοι ώς τώρα, άνοιξαν γ ι’ αυτήν. 'Η δράση της ξαπλώθηκε σέ θέματα 
-πού πριν ξέφευγαν άπό την δικαιοδοσία της. Για πρώτη φορά το 1928, ή Κοινωνία 
-των ’Εθνών διωργάνωσε το πρώτο λαογραφικο συνέδριο τής Πράγας, ένώ παραλ- 
λήλως ιδρύθηκε ή «Commission internasionale des artset traditions populaires». 
’Αργότερα, οί διεθνείς σκοποί τής λαογραφικής έρεύνης διαγράφονται μέσα στα πλαί
σια τής «Unesco», πού προσπαθούσε μέ τή Λαογραφία νά έπιτύχη τή γνωριμία 
-τών ’Εθνών άναμεταξύ των. Μά άν καί οί αναζητήσεις αυτές φαίνωνται σάν νεώτερες, 
-φέρνουν όμως πάντοτε τή σφραγίδα τών καθιερωμένων σκοπών τής Λαογραφίας: 
' Τή ν  π λ ή ρ η  γ ν ώ σ η  τ ο ύ  λ α ϊ κ ο ύ  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  κ α ί  τ ή ν  
ε ξ ε ρ ε ύ ν η σ η  τ ή ς  λ α ϊ κ ή ς  ψ υ χ ή ς .

Πάντως, έμάς μάς ένδιαφέρουν δχι οί διεθνείς σκοποί τής Λαογραφικής έρεύ
νης, μά ή τοπική μελέτη, ή καθαρά Ελληνική Λαογραφική έ'ρευνα. Παραδόσεις, 
συνήθειες τού λαϊκού, ποιμενικού, ναυτικού, άγροτικοΰ βίου, παροιμίες, θρύλοι, 
-τραγούδια, δεισιδαιμονίες, προλήψεις, μετεωρολογικές προβλέψεις, όλα αύτά θά 
-προσπαθήσω νά πραγματευθώ μέ τις μικρές δυνάμεις πού διαθέτω. Κι’ άς μέ συγ
χωρήσουν οί αγαπητοί άναγνώστες γιά τις τυχόν άτέλειες πού θά παρατηρήσουν, 
κ ι’ άς φανούν έπιεικεΐς στις κρίσεις τους γιά τή μελέτη μου αύτή. Θά τούς χρωστάω 
έτσι... πολλή εύγνωμοσύνη.

Ή  καλλίτερη άπόδοση τής μελέτης αύτής, θά γινόταν έάν μεταχειριζόμουν 
-τά τοπικά γλωσσικά ιδιώματα τών διαφόρων περιοχών τής Ελληνικής γής πού περ
πάτησα. Τούτο όμως είναι αδύνατον γιά πολλούς λόγους, αλλά ό κυριώτερος λόγος 
είναι ή έλλειψη διαλεκτικών τύπων τών τοπικών γλωσσικών ιδιωμάτων. Χρειάζεται 
πολλή έπιτόπια μελέτη τού Μωρηά καί τής Ρούμελης, τής ’Ηπείρου καί τής Μακεδο
νίας, τής Θράκης καί τών Νησιών μας, γιά ν’άποδοθή πιστά ή τοπική λαϊκή διάλε
κτος τής κάθε περιοχής. Καί δυστυχώς, ή μελέτη αύτή δέν έχει γίνει μέχρι σήμερα 
-τουλάχιστον.

Θά δώσω λοιπόν στις συνέχειες πού θά έπακολουθήσουν, τά ήθη καί έθιμα πού 
έζησα άπό μικρός στον τόπο μου, έκεΐνα πού είδα στις περιοχές πού ταξίδεψα, έκεΐνα 
πού ακόυσα, άλλά καί έκεΐνα πού θά μ Λ  στέλνουν οί άναγνώστες, σχετικώς μέ τά 
λαογραφικά ήθη καί έθιμα τού τόπου πού γεννήθηκαν. "Ολοι μας έχουμε τραγουδήσει 
τά τραγούδια, έχουμε χορέψει τούς χορούς καί έχουμε ζήσει τις ομορφιές τού λαϊκού 
βίου τής έπαρχίας μας. Καί όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι, όπως ό άρχαΐος Ελληνικός 
κόσμος καλλιεργούσε, καί λάτρευε μέ θρησκευτική συνείδηση τούς μύθους καί τις 
παραδόσεις του, έτσι καί τώρα, κάθε όμορφη καί εύγενική έκδήλωση στή ζωή τού 
λαού, άναγνωρίζεται καί καθιερώνεται σάν έθιμο σ’ ολόκληρο τό λαό, γίνεται θρησκεία 
καί παράδοση.

Άπό τό τεύχος αύτό, θά δοθούν οί παραδόσεις, οί μύθοι, τά τραγούδια, άλλά 
καί οί παροιμίες, πού συνηθίζονται καί λέγονται γιά τον κάθε μήνα τού έτους χωριστά. 
Θά γίνη δηλαδή ένα μικρό « α π ά ν θ ι σ μ α »  τών ώραιοτέρων συνηθειών τού λαού 
μας στον κάθε μήνα καί θά δοθή τό άθάνατο Ελληνικό πνεύμα σχετικά μέ τά όσα 
παρατηρούνται στον κάθε μήνα. Άπό τό «Έ  λ λ η ν ι κ ό  Μ η ν ο λ ό γ ι ο »  θά 
παρελάση όλος ό πλούτος τής ψυχής τού λαού μας. "Ολα αύτά όμως σέ λίγες σελίδες 
γιατί ό χώρος τού περιοδικού μας είναι πολύ μικρός καί, έκτος αύτού, προέχουν τά 
ζητήματα έκεΐνα πού άποβλέπουν στήν α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  μας μόρφωση άφ’ ένός καί 
στήν έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  μας κατάρτιση άφ’ έτέρου.

Μ’ αύτές τις υποχρεώσεις καί αύτά τά συναισθήματα, άνοίγω τή φτωχή μου
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μελέτη γιά τή Λαογραφία. Είμαι βέβαιος ότι εκείνοι πού θά μέ διαβάσουν, θά είναι, 
έπιεικείς καί θά μοΰ συγχωρήσουν τις άτέλειες.

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

1) Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ ! 1)
«"Οταν ξυπνά ό κορυδαλλός αρχίσετε το θέρος 
καί πάψετε όταν κοιμηθή, στο κάμμα άναπαυθήτε.
'Όσοι άλωνίζουν, μή ζητούν ύπνο τό μεσημέρι 
αυτήν την ώρα τρίβονται σάν άχυρα τά στάχια».

(Βουκολικό τραγούδι άπό τά «Ειδύλλια» 
του Θεόκριτου, κατά μετάφραση I. Πολέμη).

Θά είμεθα έκτος της πραγματικότητος αν δεν σταματήσουμε μπροστά σέ μιάτ 
μεγάλη διαπίστωση: Στο οτι τά σημερινά ήθη καί έθιμα τοϋ λαοϋ, είναι πανάρχαια. 
λείψανα τοϋ κόσμου των ’Αρχαίων Ελλήνων, Ρωμαίων, Εβραίων καί Βυζαντινών. 
Μέσα σ’ αύτά υπάρχουν προλήψεις καί δοξασίες τοϋ βίου των αρχαίων αύτών λαών, 
πού συγγενεύουν μέ τά σημερινά ήθη καί έθιμα τοϋ Έλληνικοΰ λαοϋ.

Διαπιστώνουμε λοιπόν πώς τά πανάρχαια λείψανα άρχαίων λατρειών, βρίσ
κονται στά σημερινά ήθη καί έ'θιμα τοϋ λαοϋ. Ό  Ελληνικός λαός τά καλλιεργούσε, 
καί τά άφωμίωνε μέσα σέ χιλιάδες χρόνια, σύμφωνα μέ τον τρόπο της ζωής του καί 
τά διάφορα περιστατικά. Κατώρθωσε δέ μέ την προφορική παράδοση, νά τά διαφυλά- 
ξη σάν μιά μεγάλη παρακαταθήκη καί ιερή κληρονομιά, αν εξαιρέσουμε τις ελάχιστες 
παραλλαγές καί παραφθορές πού άναπόφευκτα φέρνει ό χρόνος.

Τή διαπίστωση αυτή τήν κάνουμε άπό τά άρχαΐα κείμενα πού έ'χουμε ύπ’ δψιν.. 
’Εκτός λοιπόν άπό τό παραπάνω βουκολικό τραγούδι τοϋ Θεόκριτου, άς δοΰμε καί 
τον θείο "Ομηρο σέ μιά εικόνα τοϋ θερισμού της έποχής του. Τή βρίσκουμε στή 
σελίδα 550 της Ίλιάδος κ ι’ ή μετάφραση οφείλεται στον ’Αλέξανδρο Πάλλη :

«Κι’ εκεί ένα βαθυγράσιδο μέσα έφτιανε μετόχι, 
πού θεριστάδες, τροχιστά στά χέρια τους δρεπάνια 
βαστώντας, δώσ’ του θέριζαν κ ι’ άπ’ τις χουφτιές λές άλλες 
έπεφταν χάμου άπανωτές στή γης άράδα-άράδα, 
άλλες πάλι έπαιρναν γοργοί δετάδες νά τις δέσουν.
Τρεις οί δετάδες π ’ δριζαν κ$|ί τά παιδιά άπό πίσω 
δίχως νά στέκουν, άγκαλιές τό χόρτο κουβαλούσαν 
κ ι’ έδιναν πάντα. Κι’ ήσυχος παρέκει ό νοικοκύρης 
ραβδί κρατώντας έστεκε χαρούμενος στον 6χτο.
Καί κράχτες χώρια τοίμαζαν κάτου άπό λέφκα δείπνο, 
κ ι’ έψιναν βόδι ποΰσφαξαν μεγάλο, κ ι’ οί γυναίκες 
πολλά άσπρα άλέβρια ζύμωναν, ταγή τώ δουλεφτάδων».

Γιά σχόλια στο άπόσπασμα αυτό τοϋ Όμήρου, δέν μάς μένει καιρός. Προχω
ρούμε σ’ έναν άλλο άρχαΐο "Ελληνα ποιητή, πού άσχολήθηκε μέ τήν γεωργία, τή 
σπορά καί τό θερισμό. Τό άπόσπασμα είναι τοϋ 'Ησιόδου, άπό τό «Έργα καί 
Ήμέραι» καί ή μεράφραση οφείλεται στον Π. Λεκατσά :

«'Όταν άνατέλλουνε οί πλειάδες (ή πούλια), οί κόρες τοϋ ’Άντλαντα, δώστε 
ν’ άρχίση τό θέρος, κ ί  δταν βασιλεύουνε (23—30 Νοεμβρίου) δώστε ν’ άρχίση τό 
δργωμα.

Μένουν αύτές κρυμμένες σαράντα μερόνυχτα, άλλά καθώς κυκλογερνα ό καιρός 
ξαναφαίνονται πάλι τήν ώρα πού ξαναπαίρνει κανείς ν’ άκονίση τό δρεπάνι».

(1) ’Αρχίζω μέ τόν μήνα ’Ιούνιο, δχι γιατί πιστεύω σέ κανένα νέο, άνύπαρκτο ήμερο- 
λόγιο, άλλα γιά τόν άπλούστατο λόγο τοϋ οτι ή δημοσίευσις τής μελέτης αύτής, άρχίζει άπό 
τόν μήνα πού διανύουμε.
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Αύτά γιά τούς προγόνους μας. "Ας έρθουμε τώρα στις δικές μας ημέρες, για
να ίδοϋμε τα ήθη καί έθιμα του τόπου μας κατά τον μήνα ’Ιούνιο.

** *
«Ά πό Θεοϋ άρξασθε...» Κι’ οί χωρικοί μας, σέ κάθε τους ένέργεια θέλουν ν’ 

άρχίζουν μέ την έπίκληση τοϋ Θεοϋ γιά τή βοήθειά Του.
Έ τσ ι καί τον ’Ιούνιο, το «θεριστή». Άφοΰ τούτος ό μήνας, είναι ό μήνας τοϋ 

θερισμού, ό λαός μας τραγούδησε καί φιλοσόφησε ζητήματα σχετικά μέ το θερισμό. 
Πριν δμως άρχίση τά τραγούδια καί τις «φιλοσοφίες», ό λαός θυμάται τον Πλάστη. 
Κόβουν λοιπόν οί θεριστάδες μιά δέσμη στάχια, τά πρώτα πού θά θερίσουν, καί τά 
κρεμάνε στά εικονίσματα σάν προσφορά στό Θεό καί στους ‘Αγίους. Σέ πολλά χωριά 
τής Θεσσαλίας καί τής ’Ηπείρου, ή δέσμη αυτή, πού λέγεται καί «ψάθα», έχει τό σχή
μα τοϋ Σταυροΰ, τήν κρεμάνε δέ στη «μεσιά» τοϋ σπιτιοΰ στό «σιμιντούστ» όπως 
λένε στη Λέσβο. Ή  ψάθα ξεκρεμιέται τον άλλο χρόνο, τότε πού θά βάλουν τή νέα.

Τό θέαμα τοϋ θερισμού είναι άφάνταστα ειδυλλιακό. Οί θεριστάδες, μέ τραγούδια 
καί χαρές παραβγαίνουν μέ κείνους πού θερίζουν στά γειτονικά χωράφια γιά τό ποιοι 
θά τελειώσουν πρώτοι τό θέρισμα, φωνάζοντας: « ’Ίσα κι’ πιάσαμι τού λαγό»..."Υστερα 
οί νικηταί κοροϊδεύουν τούς νικημένους καί τούς δίνουν νά πιοΰν κρασί άπό τό «δερ- 
μάτι», έτσι γιά νά παρηγορηθοΰν.......

Τό κυριώτερο φαγητό τών θεριστών είναι ή «σκορδαλιά». Τό φτιάχνουν άπό 
σκόρδα, ξύδι καί ψωμί, καί είναι πολύ δροσιστικό. Στά νησιά μας, τό...έδεσμα αύτό 
λέγεται καί «σκουρδάρυμ».

’Από τό θέρισμα έχουν βγή χιλιάδες παροιμίες πού καθρεφτίζουν τή σοφία 
τοϋ λαοΰ μας γιά τά διάφορα γεγονότα. Καί είναι πραγματικά αύτές οί παροιμίες, 
σωστή φιλοσοφία γιά τον έργατικό, τον τεμπέλη, τον καιροσκόπο, τον άχάριστο, 
τό δεικτικό τύπο κλπ. Λένε λ.χ. στή Ρούμελη :

«"Οποιους σπέρν’ θιρίζ».
Κι’ έννοοΰν δτι, δποιος δουλεύει, εκείνος άπολαμβάνει. Γιά εκείνους δμως πού 

έργάσθηκαν πολύ στή ζωή χωρίς νά προφθάσουν ν’ άπολαύσουν τίποτα, μόνον καί 
μόνον γιατί βρέθηκαν άλλοι τυχηροί νά καρπωθοΰν άπό τή στρωμένη δουλειά τών 
άλλων, λένε:

« ’Άλλους σπέρν’ κι θιρίζ’ 
κι’ άλλους τρώει κ ι’ μακαρίζ’».

Στήν Πελοπόννησο καί στά νησιά τοϋ Αιγαίου—ιδίως στή Λέσβο—λέγεται 
τον μήνα αύτόν μιά πολύ τσουχτερή παροιμία γιά τούς καιροσκόπους καί τούς άχά- 
ριστους. Τήν παραθέτω στήν τοπική γλώσσα τοϋ Μωρηά:

« ’Ίσαμι πού θιρίζαμι, Βασίλη μ’ κύρ’ Βασίλ’ ! 
μά σάν άπουθιρίσαμι, ποΰ σ’ είδ’ βρέ κασίδ’».

’Αλλά καί ή φοβέρα γιά κείνους καί γιά κείνον πού πάει νά κάνη τον έξυπνο στούς 
άλλους, δέν είναι ξένη άπό τον θερισμό. ’Ακούστε τήν στήν γλώσσα τοϋ νησιοΰ τής 
Σαπφοΰς:

«Τσί σύ καλό χουράφ’ μά τσί’ γω καλό δρεπάν’ ».
Τήν ίδια άπάντηση στον «έξυπνο», νά πώς τή λένε στή Λωρίδα:

«Κι’ σύ καλό χειρόβουλου άλλά κ ι’ γώ καλό διμάτ’».
Πόσες καί πόσες θυμοσοφικές παροιμίες έχει ό λαός μας γιά τον μήνα τούτον I 

Θά άξιζε τον κόπο νά παρατεθούν πολλές έδώ, άλλά είπαμε: Ό  χ ώ ρ ο ς ! ! !
** *

Έκτος άπό τό θερισμό, τον ’Ιούνιο υπάρχει καί ένα άλλο γεγονός, πλούσιο σέ 
λαογραφικά στοιχεία. Είναι ό «κλήδονας» πού εορτάζεται στά χωριά μας τήν 24η 
’Ιουνίου. Τήν ήμέρα έκείνη τιμάται ή γέννηση τού Ίωάννου τού Προδρόμου. Τό πώς 
καθιερώθηκε ό κλήδονας, είναι άγνωστο μέχρι τώρα. Τό μόνο γνωστό γιά τήν εορ
τή τού Αγίου Ίωάνου, είναι ένα άλλο ζήτημα στό όποιον ό λαός μας δίνει τήν
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Εξήγηση. Είναι το  ζήτημα των ακριδών, πού την εποχή αυτή κατατρώγουν τα τρυ
φερά βλαστάρια των φυτών, ιδίως των «ζαρζαβατικών», πού καλλιεργούν στα περι
βόλια καί τα «μποστάνια», καί τών καλαμποκιών. Πιστεύουν δηλαδή οί χωρικοί μας, 
ότι οί άκρίδες καταστρέφουν τις φυτείες για νά...εκδικηθούν τον "Αη-Γιάννη, πού ώς 
γνωστόν έτρέφετο μέ άκρίδες...

Αύτό όμως δέν είναι σωστό. Διότι κατά πολλούς, οί άκρίδες, τών ιερών γρα- 
•φών δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τά άηδή έντομα πού γνωρίζουμε, άλλά είναι οί κορυ
φές τών φυτών, τά τρυφερά βλαστάρια δηλαδή.

'Η έορτή τοϋ 'Αγίου Ίωάννου μέ τον κλήδονα, άγνωστο γιατί, είναι συνδε- 
:δεμένη μέ πολύ κακές προλήψεις γιά τά χωριά μας. Πιστεύουν στά χωριά της Μα
κεδονίας καί πολλών νησιών, ότι τήν ήμέρα πού πέφτει ή γιορτή τοϋ 'Αγίου Ίωάννου 
•τοϋ «Λιτροπιοΰ» ( J) πρέπει νά τή θυμούνται όλοι καί νά μή δουλεύουν αύτή τήν ήμέρα. 
Διαφορετικά, οί δουλειές δέν θά πάνε καλά. Πιστεύουν μέ πείσμα, ότι τήν ήμέρα πού 
έτυχε νά είναι τοϋ 'Αγίου Ίωάννου—Δευτέρα ας ποϋμε—αν φυτέψης δέντρο, το 
δέντρο θά ξεραθή. Το ΐδιο πιστεύουν καί γιά κάθε άλλη έργασία. Είναι δηλαδή κάτι
• σάν τήν ήμέρα Τρίτη, πού δυστυχώς, έχουν ώς κακή πολλοί καί μέσα στις πόλεις 
άκόμα, καί σάν τον άριθμό 13, στή «γρουσουζιά» τοϋ οποίου πιστεύουν πολλοί, έπίσης.

Στή Ρούμελη, οί γυναίκες σηκώνονται νωρίς το πρωί τ ’ 'Άη—Γιαννιοΰ καί 
πάνε στις βρύσες γιά νά πάρουν « τ ’ άνήλιαγου νιρό». Μ’ αύτό, πιστεύουν, όταν 
λουσθοΰν, τά κάλλη τους θά παραμείνουν δροσερά. Στή Θεσσαλία καί στους κάμπους 
της Μακεδονίας, οί γυναίκες ζώνουν τήν ήμέρα εκείνη μιά λυγαριά στή μέση τους 
«γιά νά μή πουνή ή μέσ’ τους άπ’ τσί δ’λειές». Πριν βγη ό ήλιος τήν ήμέρα εκείνη, 
■οί γυναίκες βγάζουν τά ροΰχα άπό τά μπαοϋλα καί τά ραίνουν μέ «τ ’ άνήλιαγου νιρό».

Στή Μυτιλήνη, όταν βγη ό ήλιος, στέκονται οί γυναίκες καί βλέπουν τον ίσκιο 
τους. 'Όταν ό ίσκιος τους φαίνεται καθαρά, τότε θά είναι υγιείς γιά όλο το χρόνο. 
Ά ν  όμως 6 ίσκιος φαίνεται χωρίς κεφάλι τότε θά πεθάνουν μέσα στο χρόνο. Μά, 
όταν ό ίσκιος τους δείξει δύο κεφάλια, τότε θά παντρευτη οπωσδήποτε μέσα στο 
χρόνο ή άνύπαντρη, ή δέ παντρεμμένη θ’ άποκτήση παιδί...

Τήν ήμέρα εκείνη γιορτάζεται καί ό κλήδονας, όπως είπαμε.
"Ας γυρίσουμε όμως είκοσι τέσσαρες ώρες πίσω, στήν παραμονή, γιατί τοϋ 

κλήδονα προηγούνται τά «κάψαλα». Κι’ αύτά γιορτάζονται το βράδυ τής παραμονής.
Είναι τά «κάψαλα» αύτά πού όλοι μας ξέρουμε: Οί φωτιές πού άνάβονται στις

• αύλές καί στούς δρόμους. Μαζεύονται λοιπόν παρέες άπό γυναίκες καί άνδρες, πού 
καίνε στίβες άπό ξερά χορτάρια κ ι’ άγκάθια. 'Όλοι τότε, μικροί καί μεγάλοι, πηδούν 
ένας—ένας στις φλόγες, γιατί έτσι, πιστεύουν, φεύγουν όλες οί άρρώστειες καί οί 
κακομοιριές. Πηδώντας, ρίχνουν στή φωτιά καί άπό μιά μεγάλη πέτρα, κάνοντας 
διάφορες επικλήσεις. ’Άλλοι παρακαλοΰν τον Ά γιο  γιά λεπτά, άλλοι γιά ευτυχία, 
άλλοι γιά νά φύγουν τά κακά καί οί άρρώστειες κ.ά.τ. Αύτά είναι τά κάψαλα.

Άφοΰ τελειώσουν τά κάψαλα λοιπόν, έτοιμάζεται ό κλήδονας πού θά άνοιχθή 
τό πρωί. Γιά τον κλήδονα επιστρατεύονται δυο παιδιά, άγόρια ή κορίτσια, πού παίρ
νουν τή νύχτα άπό τρεις βρύσες τό «άμίληχτο νιρό». Τά παιδιά πρέπει νά μήν είναι 
ορφανά καί νά προσέχουν τήν ώρα πού κουβαλούν τό νερό, νά μή μιλήσουν σέ κανέναν 
άπό έκείνους πού θά συναντήσουν στο δρόμο. Τό νερό αύτό τό ρίχνουν σ’ ένα πήλινο 
δοχείο. "Οσοι λοιπόν θά λάβουν μέρος στον κλήδονα, ρίχνουν μέσα στο δοχείο άπό 
ένα νόμισμα. "Αλλοι ρίχνουν δαχτυλίδια, άλλοι χάντρες, κέρματα, σκουλαρίκια 
κλπ. "Τστερα σκεπάζουν τό δοχείο μ’ ένα κόκκινο πανί καί τό άφήνουν στο ύπαιθρο 
γιά νά τό βλέπουν τ ’ άστρα. ’Αλλού, τό δοχείο τό βάζουν στο φούρνο, άλλοΰ μέσα

(1) Λέγεται ή γιορτή αύτή τοϋ «Άη-Γιαννιοΰ τοϋ Λιοτροπιοΰ», γιατί τις ήμέρες έκεΐνες 
•ό ήλιος στρέφει πρός τά νότια.
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στά λουλούδια, άλλου κάτω άπό ένα δέντρο ή άνάμεσα στα ξύλα. ’Εκεί θά μείνη για 
όλη τη νύχτα.

Το πρωί ή το μεσημέρι της άλλης ήμέρας, μαζεύονται δσοι έρριξαν τό νόμι
σμα κ ι’ άνοίγουν τό δοχείο. Φυσικά, πρωτοστατούν οί νέες κοπέλλες. Μαζεύονται 
λοιπόν στήν αυλή ενός σπιτιού καί άφοΰ ξεσκεπάσουν τον κλήδονα—τό δοχείο—,τά 
παιδάκια πού τό γέμισαν μέ « τ ’ άμίληχτο νιρό» άρχίζουν να βγάζουν ένα—ένα τα 
νομίσματα. Πριν βγή όμως τό νόμισμα, ή κάθε μια κοπέλλα θά πή ένα αύτοσχέδιο 
τραγούδι κι’ ένα δίστιχο. 'Η κάθε μιά προσπαθεί νά πή τό καλλίτερο τραγούδι, 
γιατί στη γιορτή μετέχουν καί νέοι άντρες...Είναι λοιπόν αυτονόητος ό συναγωνισμός.

Στις περισσότερες γειτονιές της ορεινής Ρούμελης, άντί για τραγούδι συνη
θίζουν νά λένε άπό ένα πειραχτικό δίστιχο. Λέγει π.χ. ή μιά ένα δίστιχο καί κατόπιν 
τό παιδί βγάζει ένα νόμισμα. Τό δίστιχο πού ειπώθηκε, ισχύει για κείνη στήν οποία 
άνήκει τό νόμισμα πού βγήκε. Άπό τή σημασία τού δίστιχου λοιπόν, έξαρτάται καί 
ή τύχη τού κάθε κοριτσιού.Καί, όπως είπαμε, τα δίστιχα είναι πειραχτικά, τσουχτερά, 
καί προκαλοΰν τις εΐρωνίες καί τα γέλια τής παρέας, γιά εκείνες πού άπευθύνονται.

Ά ς  πάρουμε όμως κ ι’ έμείς μέρος στο λαϊκό αύτό πανηγύρι, πού είναι καί 
ένα λαϊκό μαντείο, για νά τό καταλάβουμε καλλίτερα.

Μιά κοπέλλα άπό τή συντροφιά λέγει τό δίστιχο :
«Άνοίξιτι τού γκλήδονα κι’ στρώσιτι βιλούδια 
γιά νά πιράσ’ ού βασιληας μί τή βασιλοπούλα».

Τό παιδί βγάζει ένα νόμισμα. ’Ανήκει στήν Α. Αύτή γελάει ευχαριστημένη 
γιατί τό δίστιχο τής λέει ότι ή τύχη της είναι συνυφασμένη μέ βασιλόπουλα. Προχω
ρούμε λοιπόν :

Μιά άλλη κοπέλλα λέει άλλο δίστιχο :
«Σά φουρτουνιάσ’ ή θάλασσα κί βγούνε τά χταπόδια, 
τότι θά παντρευτής κι’ σύ, μί τά στραβιά σου πόδια».

Τό παιδί βγάζει άλλο νόμισμα. ’Ανήκει στήν Β. Ή  Β, φυσικά, κατεβάζει 
τά μούτρα καί γίνεται στόχος τής παρέας στά πειράγματα, γιατί ή τύχη δέν μιλάει 
τώρα γιά βασιλόπουλα...

Καί τό πανηγύρι συνεχίζεται μέ άλλα δίστιχα, μέ άλλα πειράγματα, μέ γέλια 
καί φωνές στή γειτονιά :

«Άνοίξιτι τού γκλήδονα στ’ Ά η —Γιαννιού τή χάρη 
κ ι’ όποιου εΐν’ καλορίζικου, τώρα θέ νά προβάλη».
«Χρυσή μου ήρθις κι’ ϊκατσις άπάνου στή πιζούλα, 
κ ι’ κρέμασις τ ’ άχείλια σου σά τ’ χταποδιού τ ’ γκουκούλα».
«Σά τί τραγούδι νά σοΰ πώ, πουλί μ’ νά σ’ άρέσ’ 
ποΰχεις ά^γιλικό κορμί κι’ δαχτυλίδι μέσ’».
«Ά νοίξιτι τού γκλήδονα κ ι’ στρώσιτι χουρτάρια 
γιά νά πιράσ’ ό βασιληας μί τά στραβά πουδάρια»
«Βασίλισσα εΐσι μάτια μου, έχεις κί τή κουρώνα, 
έχεις κί τον παράδεισου, στά χείλη καί στού στόμα».
«Μουρή κατσίκα ψουριαριά, κατρά κατραδιασμέν’ 
πούκατσις κι’ άνοιγέλαξις πέρδικα πλουμισμέν’ ».
Κι’ άλλα κι’ άλλα...

Σάν τελειώσει ό κλήδονας, τά κορίτσια ξεχύνονται στούς δρόμους τού χωριού. 
Τό όνομα πού θά πρωτακούσουνε, θά είναι τό όνομα τού άνδρα πού θά πάρουν.

Στις Κυκλάδες, όταν τελειώση ό κλήδονας—δηλαδή τό δοχείο μέ τά νομίσμα
τα—τά κορίτσια χύνουν στο μαντικό νερό άπό ένα άσπράδι τού αύγοΰ. Τό σχήμα 
πού παίρνει τό άσπράδι, δείχνει καί τό επάγγελμα πού θά έχη ό άνδρας πού θά 
παντρευτοΰνε.
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Στις περιοχές της Κατερίνης στη Μακεδονία, αλλά καί στή Λέσβο, τα κορί
τσια κόβουν άπό τη παραμονή τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τόσα συκόφυλλα, όσους άγαπη- 
τικούς έχουν. Για τό κάθε συκόφυλλο, ισχύει καί ένα πρόσωπο. «Μελετούν» λοιπόν 
τό πρόσωπο κι’ υστέρα ρίχνουν πάνω σ’ όλα τα φύλλα ψηλό άλάτι. Τό πρωί, τό συ
κόφυλλο πού θά βρεθή πιο πράσινο καί δροσερό, θά είναι καί τό τυχερό. Θά παντρευ- 
τοϋνε εκείνον πού μελέτησαν γιά τό συκόφυλλο αυτό.

** *
Τις ημέρες του, ό λαός μας, θέλει νά τις πέρνα όσο μπορεί πιο άνετα. Θέλει 

νά 
τοι
εκδηλώσεις αύτόν τον μήνα, μά όπως είπαμε δεν μένει χώρος γιά νά έπεκταθοϋμε 
πιο πολύ. Τί νά πρωτοπή κανείς γιά τον «"Αγιο Νούφριο», πού γιορτάζεται στις 
12 τοΰ μηνός ; Τί νά πρωτοπή γιά τά τόσα γραφικά έθιμα πού έχει ό λαός μας την 
ημέρα αυτή ;

’Αλλά γιά σταθήτε. Ξέρετε τί ήταν ό "Αγιος Όνούφριος ; "Αν δχι, νά σάς τό 
πώ εγώ, όπως μου τό είπε μιά αιωνόβιος γυναίκα, στήν Πηγή της Μυτιλήνης :

«'Η  γ ι’ άγιους Ούνούφριος ήνταν σπανός, τσί τούν γιλοϋσαν’ οί γ ι’ άλλ’. Τσί’ 
παρακάλισι τού Θιό, τσί τούν έδουσι πουλλά γένεια, πού φτάναν ίσαμι κάτου στά 
πουδάρια τ’ . "Υστιρα μαδήσαν τ ’ άλλ’ νώνα τά γένεια, τσ’ αύτοϋ ’νοϋ καθόνταν άκόμα».

Τί νά πρωτοπή κανείς επίσης, γιά τή γιορτή των 'Αγίων ’Αποστόλων μέ τά 
σπιτικά γλυκίσματα, τά ριζόγαλα, τά σφιγκάτα κλπ. Γιά τις κοπέλλες πού βγαίνουν 
στις έξοχες τραγουδώντας καί στήνοντας κούνιες στά δέντρα... Τό τραγούδι τής 
κούνιας άκούγεται παντού τότε. ’Αλλά καί τά αυτοσχέδια δίστιχα δεν λείπουν : 

«Πάλι στή κούνια έκατσα, πάλι θά τραγουδήσου, 
ν’ άνοίξου τσί καρδούλις σας κι’ νά τις λουλουδήσου».

«"Ορκο ’κανα στήν Παναγιά, πλιά νά μήν τραγουδήσου, 
γιά τήν καλή τή συντρουφιά τούν όρκο θά πατήσου».

’Αλλά καί οί πιτσιρίκοι δεν πάνε πίσω. Τσιρίζουν χαριτωμένα :
«Κούνια—κούνια, ρέτα—ρέτα. 
ού παπάς μί τήν τρουμπέτα, 
έσκυψι νά πάρη πέτρα, 
νά χτυπήση τήν Άνέττα, 
κι’ ή Άνέττα μεθυσμένη 
δέν τούν πίστεψι ή καΟμένη».

** *
Στέκεται εκστατικός ό έπισκέπτης τού κάμπου, τοΰ βουνού καί τής θάλασσας, 

αύτόν τον μήνα. ’Ακούει καί βλέπει τόσα πολλά στο Ελληνικό χωριό. ’Ακούει τον 
τζίτζικα νά σκάζη τραγουδώντας καί θυμάται τον Αίσωπο. Θυμάται όμως καί τον 
'Ησίοδο. Μά, πάλι αύτόν ; θά μοΰ πήτε. Ναί ! πάλι αύτόν. ’Ακούστε τό σχετικό 
άπόσπασμα άπό τό « ’Έργα καί Ή μέραι»:

«Κι’ όταν τό γαϊδουράγκαθο βγάνει τά λουλούδια του, καί τό λάλο τζιτζίκι 
καθισμένο στο δέντρο χύνη κάτου άπ’ τά φτερά του άδιάκοπα τό λυγερό τραγούδι 
του, είναι τότε τοΰ κοπιαστικού καλοκαιριού ή ώρα».

Διαβαίνοντας ό έπισκέπτης κάτω άπό τά βαθύσκιωτα δέντρα τού Μακεδονικού 
κάμπου, τά κατάμεστα άπό καρπούς αύτόν τόν μήνα, βλέπει ένα τρύπιο λιθάρι κρε
μασμένο στο κλαδί κάποιου δέντρου. Πάνω στο λιθάρι, βλέπει γραμμένη μιά στροφή 
άπ’ τόν Γ. Ψαλμό:

«Κι’ έσται ως τό ξύλον τό πεφυτευμένον παρά τάς διεξόδους τών ύδάτων, δ 
τόν καρπόν αύτοΰ δώση έν καιρώ αύτοΰ καί τό φύλλον αύτοΰ ούκ άπορρυήσεται»_

τις μικραίνει τό μήνα αύτόν πού είναι πολύ μεγάλες. Γι’ αύτό έχει τις συνήθειές 
, τά πανηγύρια του, τις βραδυνές «κοινωνικές» του επαφές. "Εχει πάρα πολλές
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« . . .  Κ λ ο π ή . . .  ’Έ ρ ω τ α ς . . .  Φ α ν τ α σ ί α . . . »
'Υπό κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Άρ/ιφάλαχος

Είναι δύο και τέταρτο το μεσημέρι...
'Ο ήλιος μαστιγώνει άλύπητα τή γη...’Ίσως γιά νά τήν έκδικηθή για τή χθε- 

σινόβραδυνή βροχούλα της...
'Η άσφαλτος καίει, λυώνει, μεταβάλλεται σ’ ένα πολτό λάσπης, πάνω στά 

όποια χαράζονται τ ’ άποτυπώματα των παπουτσών των διαβατών...
Ούτε φύλλο δεν κουνιέται, ούτε μιά στάλα δροσιάς...
’Έχουν πέσει δλα στην νωθρή νάρκη τής ζέστης καί δεν έχουν τή δύναμη ν’ 

άπαλλαγοΰν άπ’ τό τυραννικό σφιχταγκάλιασμά της...
Βρίσκουμαι ολομόναχος στο γραφείο μέ συντροφιά τά βιβλία, τά περιοδικά, 

τούς φακέλλους καί τά μηχανήματα τής Υπηρεσίας μου...
Δεν έχω διάθεση νά έργασθώ.,.’Έχω όμως μιάν άκατανίκητη επιθυμία νά 

γράψω...
Νά γράψω...Μά τί ;,..Ό λα τά θέματα μέσα στο μυαλό μου έχουν πνιγή στή 

θάλασσα, τήν καυτή θάλασσα τής μεσημεριάτικης αυτής ζέστης πού μέ κυκλώνει...
Σκόρπιες ιδέες κι’ άπιαστα θέματα, σωριασμένα κάτω, ακίνητα, παραδομένα 

στή λάβα τής ζέστης, σάν «πλίνθοι καί κέραμοι άτάκτως έριμμένα»...
Τί νά φτειάξης μέ τέτοιο ύλικό ;
Κανείς δέν μοϋ τό επιβάλλει..."Ομως θέλω νά γράψω...
Αύτό τό « θ έ λ ω  » ’ίσως πολλοί νά μήν τό καταλαβαίνετε...
'Υπάρχουν στιγμές πού σου γεννιέται ή έμμονη, ή παθολογική ίσως ιδέα νά 

γράψης...Είναι οί στιγμές των παχέων άγελάδων...τότες πού αισθάνεσαι πιο έντονα 
τις υποχρεώσεις σου καί θέλεις νά ξαλαφρώσης τήν ψυχή σου...

...Δίπλα μου, πάνω στο τραπέζι μου διάφορα βιβλία...Τραβώ ένα στήν τύχη... 
Είναι φετεινό.,.έκδόσεως 1957...’Ίσως αύτό νά βοηθήση στήν ταξινόμηση τών ιδεών 
μου...Δέν άποκλείεται...

’Έχει 552 σελίδες καί άφθονες εικόνες καί περιέχει θέματα παρμένα άπ’ τή 
ζωή καί τή δράση τών έγκληματιών...Χρήσιμο θάναι δπως δήποτε έτοϋτο τό βιβλίο... 
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» Έ  τσι έπιγράφεται... Καί 
είναι γραμμένο άπ’ τον Διευθυντή μου, καί Διευθυντή τών ’Αστυνομικών Σχολών, 
τον κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτη...

Τ’ άνοίγω μέ τήν κρυφή ελπίδα δτι κάτι θά δώ ενδιαφέρον... «Μέρος πρώτον. 
’Επιστημονική ’Αστυνομία. Όργάνωσις τών 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας καί μεθοδι- 
κότης εργασίας...».

Περνώ μιά—μιά τις σελίδες του έπί τροχάδην...Δέν είναι τής παρούσης στιγ
μής αύτά τά θέματα..."Ομως, φυλλομετρώντας το, άρχίζω νά ξεχνώ τή ζέστη, ή 
επιθυμία μου νά γράψω παίρνει συγκεκριμένη μορφή...Νά τί θά γράψω..."Ενα θέμα 
από τήν ’Επιστημονική ’Αστυνομία.. ’Έφαγα σχεδόν δυο ώρες μέ τό άπλό διάβασμα...

Διάβολε ! ! ! ώρες είναι νά κλείσω τό ήμερολόγιό μου, καί νά ξεχαστώ στο 
διάβασμα αύτοΰ του βιβλίου...Λέω νά προσπεράσω άδιάφορος τήν κάθε σελίδα του, 
μά, χωρίς νά τό θέλω, σταματώ κάθε τόσο καί λιγάκι...

Θαυμάζει έτσι ό επισκέπτης τή θρησκευτική συνείδηση του λαού μας. Σ’ αύτόν 
τό στίχο στηρίχτηκε ό λαός μας, γιά νά πιστέψη δτι τό δένδρο κρατεί τον καρπό 
του εάν δεθή μιά τρύπια πέτρα πάνω σ’ ένα κλαρί καί γραφή ό λόγος του ψαλμωδοϋ.

’Έτσι περνά ό μήνας Ιούνιος. Μέ τό θερισμό, καί τό λαό μας σ’ ένα άστείρευτο 
κέφι, γιά νά μικραίνη τις κοπιαστικές του ημέρες μέ τον πλούτο τής ψυχής του.

(Στο επόμενο, ό ’ Ιούλιος)
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Έπιτήρησις υπόπτων οικιών—κέντρων—καταστημάτων—γραφείων κ.τ.λ....
Παρακολούθησις ύποπτων άτόμων.
Έρευναι...
’Έκτακτοι άναζητήσεις.
Πρόληψις του έγκλήματος...
’Εγκλήματα αναρχικών καί κομμουνιστών...
Υποχρεώσεις πολιτών καί καθήκοντα άστυνομικών, ευρισκομένων πρώτων 

εις τον τόπον του έγκλήματος...
Μά ! ! !  έ ! ! !  στόπ... Τό άνοικτό ήμερολόγιό μου μέ καρτερεί ανυπόμονα έκεϊ... 

καλό είναι καί τό διάβασμα, άλλα εγώ θέλω να γράψω...
«Μέρος Δεύτερον... ’Επιστημονική Άνάκρισις...».
Έξέτασις κατηγορομένου...'Ομολογία...
Μάρτυρες...
Ψυχοτεχνικαί μέθοδοι καί συσκευαί διαγνώσεως έκουσίου ψεύδους...
Ά  ! παρατράβηξα τό σκοινί...Κοντεύουν νά βγουν οΐ δόκιμοι άπό τα διδακτή

ρια... Είναι έφτά καί μισή ή ώρα, κι’ εγώ διαβάζω άκόμα...
Έ ! όχι μέχρις έκεϊ...
Μέ ταχύτατο ρυθμό θά περάσω τις σελίδες του...
Μέρος τρίτο...
Λησταί... 'Ωραίο θέμα.. .Συναρπαστικό μάλιστα, άλλα δεν έχω νά θυμηθώ 

τέτοιο περιστατικό, άπ’ την άστυνομική μου ζωή...
Έκβιασταί... ’Άλλη φορά θά βρώ την ευκαιρία νά σάς διηγηθώ τίποτε σχετικό 

μ’ αύτούς...
Κλοπαί... 'Ωραίο θέμα...πλούσιο...’Ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο...’Όχι μονάχα 

τούς άστυνομικούς, άλλά καί τούς πολίτας.,.Κι’ ίσως μάλιστα περισσότερο αύτούς...
Κλοπαί έκ θυλακίων (λωποδϋται)... Γελώ μέ την άνάμνηση μερικών περιστα

τικών ποδρθαν στο μυαλό μου...
Νά σάς γράψω ένα άπ’ αύτά ;...’Αλλά ας προχωρήσουμε καί βλέπουμε...
Κλέπται άνηρτημένων ειδών εις οικίας προς άερισμόν ή στέγνωσιν, άνευ εισό

δου (μπουγαδοκλέπται).
Κι’ αυτό ώραΐο θέμα.,.Μά έγώ θάθελα κάτι άστυνομικό καί ρωμαντικό μαζί... 

Κάτι πού νάχη καί λιγουλάκι έρωτα μέσα, ώστε νάναι πιό ευχάριστο κ ι’ ένδιαφέρον...
Πάρα κάτω, λοιπόν...
Κλέπται δι’ εισόδου εις οικίας (μπουκαδόροι) σελίς 409... ’Επί τέλους...Νά 

τό θέμα πού μ’ ένδιαφέρει...
« Εύρηκα... Εύρηκα...».
Θυμήθηκα ένα όμορφο περιστατικό, πού παρακολούθησα στά πρώτα άστυνο- 

μικά μου βήματα....
’Έξω μιά δροσούλα ραντίζει τή γή...Οί ύστερες ηλιαχτίδες χάθηκαν πίσω άπ’ 

τ ’ άντικρυνό βουνό...Τά πρώτα σκοτάδια ολοένα πυκνώνουν...Νυχτώνει...'Η νάρκη 
τινάζεται, τά πάντα μπαίνουν σέ κίνηση, ένας ολόκληρος κόσμος ξανανασταίνεται... 
Κι’ έγώ άνάβοντας ένα τσιγαράκι άκόμα κλείνω την « ’Επιστημονική καί Τεχνική 
’Αστυνομία» του κ. ’Αρχιμανδρίτου, κι’ άνοίγω τό φτωχικό μου ήμερολόγιο,.,Σκέ- 
φτουμαι λίγο, θυμάμαι, τραβώ μιά δυο ρουφιξιές καπνού κι’ άρχίζω...

...Είναι πρωί...πολύ πρωί... Έ ξω  στούς κάμπους τ ’ άγριολούλουδα ξεπετά- 
γονται άπό τά σπλάχνα της γης, όλο χρώματα, δροσιά καί χάρη.,.ένώ πάνωθέ τους 
τά πουληά κελαδοΰν καί παίζουν...

Τά κοκόρια της αυλής χαλνούν τον κόσμο, μέ τά έωθινά τους σαλπίσματα... 
Οί σκύλοι, κουρασμένοι άπό τή νυχτερινή βάρδια τους, είναι κουλουριασμένοι σέ 
μιάν άκρη, καί μισοκοιμοΰνται...
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Μιά σκηνή άπ’ τή ζωή αύτή.,.Τό πρωινό ξύπνημα!!! ’Όμορφο, γραφικό, 
ποιητικό, άλλα καί...γεμάτο δράση...καθώς οί άνθρωποι τινάζονται άπό τον ύπνο, 
πλένονται, ντύνονται, καί τραβάν για τή δουλειά τους, σαν ν’ άνήκουν σ’ ενα μεγάλο- 
μεγάλο ειρηνικό στράτευμα, πού κάθε τέτοια ώρα γεμίζει τούς δρόμους καί τ ’ αυτο
κίνητα...

Αυτή βέβαια είναι ή μιά οψη τής πρωινής δράσεως.,.'Η όψη τοΰ τίμιου μόχθου 
καί τής καθαγιασμένης βιοπάλης...’Αλλά υπάρχει καί κάποια άλλη...πού μας ενδια
φέρει, κυρίως, άπόψε τουλάχιστον...

Είναι ή όψη μιας, κάποιας άλλης δουλειάς...’Εκείνης πού γεμίζει κάθε μέρα τά 
άστυνομικά δελτία μέ δράστες καί μέ θύματα...

Πολλή παληά ιστορία αύτή...Παληά σάν τά γέρικα πλατάνια, πού ρίζωσαν 
βαθειά μέσα στο χώμα, καί τίποτα καί κανείς δεν μπορεί νά τά ξεριζώση... ’Αλλά ας 
πάρουμε τά πράγματα άπό τήν άρχή, όπως μου συνέβησαν εμένα κάποιο πρωινό.

Νά ένα σπίτι, διόροφο, μοντέρνο, χαρούμενο... μέ όλα τά παράθυρα άνοιχτά, 
καί μέ πολλή ήσυχία μέσα, γιατί λείπουν άπό κεΐ, έκτος άπό εκείνη τή μικρή ξανθιά 
κοπελίτσα, πού σιγοτραγουδώντας τινάζει κάτι άπ’ τό παράθυρο τοΰ δευτέρου ορό
φου...’Αλλά ας κάνουμε ότι δέν τήν προσέχουμε, γιατί είναι παράβαση αύτό πού 
κάνει...Αυτή τό λοιπόν ή όμορφη κοπελλίτσα, ή κόρη τοΰ πλουσίου ιδιοκτήτου αύτοΰ 
τοΰ σπιτιού, είναι τό ύποψήφιο θύμα. Τί ; Ψάχνετε νά βρήτε τον δράστη ; Μά μήν 
βιάζεστε, φίλοι μου, θά σάς τον παρουσιάσω καί αυτόν έγώ μέ τήν σειρά. Μήν είστε 
άνυπόμονοι.....

...Καί ό κόσμος πάει καί έρχεται...’Έρχεται καί χάνεται, όπως ένας χείμαρρος, 
στο μεγάλο δρόμο...Μά, καμμιά φορά, χάνεται μαζί καί τό πορτοφόλι του, ή τό δέμα 
πού κρατά, ή τό παλτό, πού έχει κρεμασμένο στή κρεμάστρα τοΰ σπιτιού του... 
’Αλλά ας συνεχίσουμε τήν ιστορία μας μέ τό άνοιχτό παράθυρο καί τήν όμορφη, 
ξανθειά κοπελλίτσα....

Νά ένας γέρος...Σέρνει άργά-άργά τά κουρασμένα πόδια του πάνω στο δρόμο... 
Μήπως είναι αυτός ό δράστης ; ή μήπως έκεΐνος εκεί ό ζητιάνος, στή γωνιά τοΰ 
δρόμου ; Μά, μή βιάζεστε, καλοί μου, θά τον γνωρίσετε τον δράστη...

Τώρα ένας νεαρός εργάτης, μέ μπλέ μπλούζα, μέ προσπερνά άδιάφορος καί 
βιαστικός...Κρατεί στο ένα χέρι του κάτι χαρτιά, καί στ’ άλλο μιά σκάλα. Είναι 
τοιχοκολλητής διαφημίσεων...'Ωραίο έπάγγελμα ! Καί, εδώ πού τά λέμε, έχει καί 
τά τυχερά του, όπως θά δούμε παρακάτω... Πέρνει λοιπόν ό νεαρός τή σκάλα, 
τήν τοποθετεί στον τοίχο τού σπιτιού τής κοπέλλας, κι’ άρχίζει νά άνεβαίνη σιγά- 
σιγά, ενώ εκείνη, άπ’ επάνω στο παράθυρο, τον καρτερεί όλο χαμόγελα... Είναι 
ερωτευμένη μαζί του ; Γιατί όχι ; ’Αλλά εσάς τί σάς ένδιαφέρει ;....

Μά, ενώ έμεΐς κουτσομπολεύουμε τον άνθρωπο, έκεΐνος, άνάμεσα στά γλυκά 
χαμόγελα καί ζεστά βλέμματα μέ τή μικρή, άρχίζει τή δουλειά του, ώσπου έκείνη 
έξαφανίζεται στο βάθος τού σπιτιού, πηγαίνοντας στή κουζίνα νά έτοιμάση έναν καφέ. 
'Ωραία λοιπόν...

Μά, έ ! ψίτ ! φίλε ! γιά πού τοβαλες καί μάλιστα τόσο βιαστικός ; Έκεΐνος 
όμως δέν άκούει τίποτε, άλλά μέ άστραπιαία ταχύτητα, δρασκελίζει τό παράθυρο, 
μπαίνει μέσα στή κάμαρα, άνοίγει ενα συρτάρι, τραβόί άπό μέσα μιά χούφτα διαμαν
τικά, κατεβαίνει γρήγορα τή σκάλα, βρίσκεται στο δρόμο, καί...μήν τον ε ίδα τε !!! 
Έρχεται σέ λίγο χαμογελαστή ή κοπελλίτσα καί μέ τον καφέ σ’ ένα δίσκο, ψάχνει 
νά βρή τον καλότης, άλλά πουθενά...Γυρνά τότε άπογοητευμένη στο δωμάτιό της, 
βλέπει τό άνοιχτό συρτάρι, πλησιάζει, μένει λίγα λεφτά άφωνη, κοκκινίζει, χτυπά 
νευρικά τό τακουνάκι της στο πάτωμα, ύστερα μιά καί δυο (πού άλλοΰ) ; στο γειτο
νικό Τμήμα, όπου συντάσσεται μήνυσι γιά κλοπή, κατ’ άγνωστου. Στο Τμήμα όμως 
έξακριβώνεται άκόμα ότι ό...άγνωστος αυτός ιππότης, έκανε ταχτικά αυτές τις
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άναρριχήσεις καί ο τ', παρακολουθώντας τή ζωή της κοπελλίτσας άπό έρωτικό ενδια
φέρον δήθεν έ'μαθε οσα ήθελε, για τά διαμαντικά της, καί τάλα τά ξέρετε, γιατί σάς 
τά είπα πάρα πάνω....

Καί ό κόσμος πάει καί έρχεται...έ'ρχεται καί χάνεται, όπως ένας χείμαρρος 
στο μεγάλο δρόμο...

Καί ό δράστης ; "Ω! μην άνησυχήτε! Αύτός είναι μιά χαρά! ! !  Τί ; δεν τό 
πιστεύετε ; Καλέ, νάτον πάλι ! Μέ τη σκάλα στον ώμο, σ’ άλλη γειτονιά! Μέ μόνη 
τή διαφορά ότι εδώ στάθηκε λιγάκι άτυχος, ό καϋμενούδης ! ! ! . . .  Γιατί, μέσα στο 
δωμάτιο, βρεθήκαμε καί εμείς, έκτος άπό τήν κοπέλλα του σπιτιού, κάπου κρυμμένοι... ’ 
Καί όταν εκείνη πήγε για τον καφέ, καί εκείνος άρπαξε τά διαμαντικά, καί έκανε νά 
φύγη, τον άγκαλιάσαμε στοργικά, οπότε έκεΐνος μάς χαμογέλασε καί μάς είπε : 
ότι : «άστεΐα τοκανε»...Καί έμεΐς γελάσαμε μέ τήν καρδιά μας, μέ τό άθώο άστεΐο 
του καλού φίλου μας...’Άσχετο αν στο Δικαστήριο οί δικασταί δέν τό βρήκανε καί... 
τόσο άστεΐο, καί τον φόρτωσαν μέ δυο τρεις μήνες στην πλάτη...

Θυμάμαι καί τή συνέχεια ετούτης τής διασκεδαστικής καί διδακτικής ίστορι’ού- 
λας... ,

Τ ήν κωμικοτραγική συνέχεια πού γράφτηκε στο Τμήμα, μετά τή σύλληψη 
του κομψού κλέφτη...

Έ κεΐ συγκεντρώθηκαν δέκα κοπέλλες, άγριεμένες, έξω φρενών, χειρονομών
τας, άπειλώντας καί βρίζοντας.

Μά, ποιές είναι αυτές καί τί ζητούσαν; Μήπως άπεργία; σεισμός; φωτιά; 
πλημμύρα;... Μπά!... Τίποτα άπ’ όλα αύτά... Άπλούστατα αί συγκεντρωμένες 
καί έξαλλες κοπέλλες ήταν οί κατά καιρούς «θαυμάστριες» τού νεαρού ιππότη καί 
ζητούσαν νά τον λυντσάρουν...

Κι’ έμεΐς βέβαια τον προστατέψαμε άπό τό... «ερωτικό μένος» τών θυμάτων 
του, όμως... "Ομως τό θέμα δέν είναι αύτό... Είναι άλλο... Είναι ή σκληρή πάλη τού 
κακού προς τό καλό... 'Η προαιώνια άναμέτρησις τών δικαίων προς τούς άδικους...

Τώρα είναι βράδυ... Καί έξω είναι σκοτάδι... Τά κοκόρια τής αυλής κοιμούν
ται... Κι’ έσεΐς έτοιμοι εισθε νά τον πάρετε... Πηγαίνετε λοιπόν γιά ύπνο... ’Αλλά 
αύριο, όταν θά ξαναπάρη καί πάλι ό ήλιος τον άνήφορο, θυμηθήτε αύτήν τήν όλότελα 
άληθινή ιστορία, καί φροντίστε τουλάχιστον νά μήν είσθε σείς τό καινούργιο θύμα. 
Καί δέν θά εισθε μόνον, αν άκοΰτε πρόθυμα καί μ’ εμπιστοσύνη τις δικές μας ύπο- 
δείξεις, αν μάς βοηθάτε μέ όλες σας τις δυνάμεις, άλλά καί αν άποκτήσετε τή δύ
ναμη νά προστατεύετε κ ι’ έσεΐς λιγάκι τον εαυτό σας...

"Ολα τά άστυνομικά βιβλία καί περιοδικά πρέπει νά τά διαβάζετε κ ι’ έσεΐς 
καί τά παιδιά σας... Πρέπει νά τά τοποθετήτε σέ μιά τιμητική θέση μέσα στή βι
βλιοθήκη σας...

Είναι ό ώραιότερος καί άσφαλέστερος τρόπος άμύνης σας, έναντίον τών 
κακών άνθρώπων πού σάς περιτριγυρίζουν...

"Οσο γιά τήν « ’Επιστημονική καί Τεχνική ’Αστυνομία» τού κ. ’Αρχιμανδρί
του, πού σάς φέρνει σ’ έπαφή καί σάς γνωρίζει μέ τον κόσμο τού έγκλήματος καί σάς 
μαθαίνει τις πονηριές καί τά τεχνάσματά του, θά τήν φυλλομετρήσω καί άλλοτε, 
μέ πρώτη ευκαιρία, καί θά μάς χρησιμεύση καί πάλι γιά ένα καινούργιο χρήσιμο, 
διδακτικό καί ένδιαφέρον θέμα...
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“ Χ Α Μ Ε Ν Α  Σ Κ Υ Λ Ι Α ,  Χ Ω Ρ Ι Σ  Π Ε Ρ Ι Λ Α Ι Μ Ι Ο »
(CHIENS PEROUS SUN COLLIER)

'Υπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν 
« ’Αστυνομικών Χρονικών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ' .

"Ενας πελώριος Πύργος δλο μεγαλοπρέπεια ώρθωνότανε εκεί απέναντι... 
Κι’ ήταν ό πρώτος πύργος πούβλεπε στη ζωή του ό μικρός ’Αλλέν Ρομπέρ.'Υψωνό
τανε πίσω άπό τήν άντικρυνή όχθη σιωπηλός κ ι’ αινιγματικός, σαν Κάστρο αρχαίων 
'Ιπποτών...

'Ο ήλιος, από ψηλά, πουπεφτε πάνω στο σκονισμένο δρόμο, έκανε όλα τρι
γύρω νά φαντάζουν παράξενα, μακρυνά, απρόσιτα, θεατρικά... κάτω άπό τούς μι
κρούς πυργίσκους καί τις έπάλξεις...

—«Τί ιππότες, τί άλογα, πόσα μυθικά πρόσωπα ζοϋσαν σ’ έτούτη έδώ τή 
σιωπηλή γωνιά, μέσα στην καρδιά του Παρισιού ! ! ! ,  συλλογίστηκε'/ ό μικρός, καθώς 
άκολουθοϋσε τρέχοντας τον συνοδό του...

—«Πάμε γρήγορα, ’Αλλέν Ρομπέρ» τού έλεγε εκείνος κάθε τόσο καί λιγάκι, 
μ’ ένα κουρασμένο ύφος.

Αυτά τά λόγια τά άκουγε ό ’Αλλέν συνεχώς άπό τις τέσσερις τό πρωί, πού κτύ- 
πησε τό ξυπνητήρι της κάμαράς του, μέχρι τούτη τή στιγμή...Τά ’ίδια στο σιδηρο
δρομικό σταθμό... τά ίδια στο βαγόνι, πού μύριζε τόσο άσχημα άπό χνώτα... Τά 
ίδια τώρα...

—«’Ά ς βιαστούμε, ξανάπε ό συνοδός, έπιταχύνοντας τό βήμα... Γύρισε υστέρα 
καί παρατήρησε τό παιδί, πού άμίλητο καί μέ τά φρύδια συνωφρυωμένα σάν δυό μαύρα 
κύματα, τον άκολουθούσε πρόθυμα...

Πρόσεξε τά μάτια του, πού ήταν λαμπερά καί έξυπνα, τά μισάνοιχτα χείλη 
του πού κάτι πήγαιναν νά ποΰν, μά στέκονταν τρεμουλιάζοντας σάν νάθελαν νά κλά- 
ψουν, καί έφερε στο μυαλό του κάθε τί πού είχε σχέση μέ τήν ιστορία τού παιδιού...

Παράξενο! ! ! !  Τό μικρό αύτό αγόρι τών έντεκα χρόνων, πού ώς τά τώρα είχε 
μείνει άδιάφορο, πού μέσα στο τραίνο είχε μείνει εντελώς άκίνητο, μέ τά χέρια στις 
τσέπες καί τό γιακά σηκωμένο, πού δέν είχε κάνει ούτε μιά έρώτηση, αυτός ό μικρός 
ξένος τον έκανε κάπως νά ντρέπεται...

Κάποια στιγμή σήκωσε ό μικρός τό χέρι, καί δείχνοντας μέ τά δυό δάχτυλα, 
πού έξεΐχαν άπό τό μακρύ μανίκι τού σακακιού του, τον Πύργο, ρώτησε μέ τρελου- 
λιαστή φωνή : Λ

«Τί είναι αύτό; εκεί κάτω...».
—«Τό Δικαστικό Μέγαρο» άπάντησε άόριστα ό συνοδός.
—«Καί τί έχει λοιπόν μέσα;...»
—«Μά... κλέφτες, δολοφόνους καί... δικαστάς. Κάνε γρήγορα όμως. Πρέ

πει νά βιαστούμε».
—Τά λόγια αύτά άντήχησαν παράξενα στην φαντασία τού μικρού ’Αλλέν... 

Στο μυαλό του σχηματίστηκε μιά φοβερή εικόνα... μιά ματωμένη εικόνα μαρτυρίων, 
μέ άγχόνες σέ κάθε όροφο, μέ άγριεμένους δημίους έδώ κι’ έχει, μέ...

Μά άπό τις σκέψεις αύτές τό έβγαλε ξαφνικά ό θόρυβος ενός ρυμουλκού πού 
διέσχισε μονότονα τήν σιωπή...

Έτρεξε τότε τό μικρό παιδί στή μέση τής γέφυρας, γιά νά προφτάση τό ρυ-
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μουλκό, πριν κρυφτή κάτω άπό τό τόξο... Είδε τότε, πάνω στο ρυμουλκό, ένα άλλο 
παιδί της ηλικίας του, ξαπλωμένο στή μικρή πλώρη, άνάμεσα σέ γλάστρες καί σ’ 
ένα κλουβί κουνελιών. Τά βλέμματά τους διασταυρώθηκαν άδιάφορα.

« ...’Ά ν μπορούσα νά τό σκάσω κι’ έ γώ ! ! ! . . . »  συλλογίστηκε, σφίγγοντας τις 
γροθιές μέσα στα μακρυά μανίκια του...

—«Κύτταξε» τουπέ τότε ό συνοδός του «νά ένα περίφημο πανόραμα! ’Εδώ 
» τό Δικαστικό Μέγαρο... άριστερά τό Ειρηνοδικείο... κοντά ή Εισαγγελία... 
» καί πιο πίσω τό «Ξενοδοχείο του Θεοΰ», ένα πολύ παληό Νοσοκομείο......

... Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ! ! !  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α  ...Ν ο σ ο κ ο μ ε ΐ ο ! ! !  μέ τις τρεις 
αύτές λέξεις του, ό μεγάλος άνθρωπος, έχτισε ένα μαρμαρένιο κόσμο ολόγυρα στον

του σάν άδεια... Ά ! τό πλοίο... τό ξαπλωμένο παιδί, πού ήταν κι’ όλας τόσο μα
κρυά ! ! !

'Ο Άλλέν Ρομπέρ σήκωσε τό όλο μποϋκλες κεφάλι του, καί κύτταξε προσε
κτικά τον συνοδό του, αυτόν τον άκατανόητο τύπο, πού τοϋ χαμογελούσε μέ καλω- 
σύνη.... Τον παρατήρησε μέ περιέργεια...

Καπέλλο, γυαλιά, άδιάβροχο, όλα άπό τό ’ίδιο χρώμα... ’Έμοιαζε κ ι’ αύτός 
σάν ένα μνημείο, άνάμεσα στά τόσα άλλα...

Τό παιδί άπορούσε πώς τά χέρια του ήταν άκόμα ζεστά....
«...Καί ή άγορά τών λουλουδιών άρκετά γραφική...» συνέχισε ό συνοδός, αδιά

φορος γιά τις σκέψεις τοϋ Άλλέν.
Μά ήδη τό άγόρι δέν άκουγε πιά. Είχε στηλώσει τό βλέμμα άνήσυχο στο βά

θος της άγοράς τών λουλουδιών, άπ’ όπου ένα σκυλί έτρεχε προς τό μέρος τους...
'Ο Άλλέν Ρομπέρ ένοιωσε τήν καρδιά του νά χτυπά, χωρίς νά καταλάβη τό 

γιατί. Μέ τό κεφάλι καί τό λαιμό τεντωμένα, αύτό τό σκυλί, βάδιζε μέ βήμα πουχε 
μιά άκατανόητη μεγαλοπρέπεια. ’Ερχότανε κατ’ εύθεϊαν προς τό μέρος του, σάν 
γνώριμος, παληός φίλος...

Ό  Άλλέν αίστάνθηκε ένα άκαθόριστο συναίσθημα νά τον πλημμυρίζη, καθώς 
παρατηρούσε αύτό τό σιωπηλό ζώο μονάχο καί βιαστικό, νά διαβαίνη μέ τέτοιο 
ύφος άπό τό πολυθόρυβο καί περαστικό εκείνο παρισινό σταυροδρόμι, χωρίς νά νοιά
ζεται γιά τούς άνθρώπους πού πήγαιναν καί έρχονταν ολόγυρά του....

Τό σκυλί τον άγγιξε, χωρίς νά σταματήση... 'Ο δικός του κόσμος ήταν τόσο 
διαφορετικός άπό τον κόσμο τών άνθρώπων! ! ! . . .

"Υστερα τό ζώο άρχισε νά τρέχη γρήγορα, μέ τό στόμα άνοιχτό καί τή γλώσσα 
κρεμασμένη έξω... Κάπου κοντοστάθηκε άναποφάσιστο, σάν ένα ιστιοφόρο πού άνα- 
πάντεχα άνταμώνει μπροστά του τή στερηά... Μά μιά στιγμή κράτησε μονάχα ό 
δισταγμός του... Γιατί υστέρα, μέ τό κεφάλι κάτω, άφησε τό πεζοδρόμιο καί διέ
σχισε τον δρόμο λοξά, χωρίς νά ένδιαφέρεται γιά τά αυτοκίνητα πού πέρναγαν γρή
γορα άπ’ αύτό τό σημείο... Τήν ’ίδια ώρα ένας άστυφύλακας, άπ’ αύτούς πού φρου
ρούν τό Δικαστικό Μέγαρο, έρριξε βλοσυρή τή ματιά του κατά τό σκυλί... 'Ο Άλλέν 
τό παρετήρησε, κ ι’ έννοιωσε μιά δυνατή άνησυχία μέσα του... Μέ μαζεμένα τά φρύ
δια καί σφιγμένα τά χείλη του ακούσε ό Ρομπέρ πολύ ξεκάθαρα τήν καρδιά του νά 
χτυπά τόσο δυνατά, λές κ ι’ ήθελε νά σπάση... Πώς ό προσεκτικός συνοδός του δέν 
τήν άκουγε;

...Τό σκυλί συνέχισε τό δρόμο του, προς τ ’ άλλο πεζοδρόμιο, μέ μιά ψεύτικη 
εύχέρεια... Σάν νάθελε νά δείξη ότι καθόλου δέν φοβότανε... ’Έκανε τό γύρο τής πλα
τείας καί βρέθηκε ξανά στήν ίδια θέση... Τότε σταμάτησε άσθμαίνοντας... καί γύ
ρισε τό κεφάλι εδώ κι’ έκεί ικετευτικά, σάν τον έτοιμοθάνατο πού περιμένει χάρη...

Ό  Άλλέν Ρομπέρ, πού τό παρακολουθούσε συνέχεια μέ τά μάτια του, πρό
σεξε πώς δέν φορούσε περιλαίμιο... καί, καθώς άπό ώρα είχε ξεχάσει νά πάρη άνα-
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πνοή, άνάπνευσε βαθειά καί δυνατά, κ ι’ ένοιωσε σ’ δλο του τό κορμί μια δυνατή τρε
μούλα...

—«Τι συμβαίνει;» ρώτησε τότε ό συνοδός, πού ώς εκείνη τη στιγμή έξακολου- 
θοΰσε νά διηγηται ένα σωρό πράγματα για τό Ξενοδοχείο του Θεοϋ...

«...Τίποτα... να ι! τίποτα...», άπάντησε τό παιδί δειλά, καί ξαναρώτησε μέ 
προσποιητό ένδιαφέρον :

«...Κ ι’ ύστερα; μετά τον "Αγιο Λουδοβίκο;»...
"Ηθελε μέ τήν ήσυχία του νά συγκέντρωση τις σκέψεις του, χωρίς κανείς νά 

τον ένοχλή... Καί τήν ήσυχία τους τήν βρίσκουν τά παιδιά μονάχα όταν μιλάνε οί 
μεγάλοι...

Κι’ ενώ ό συνοδός ξανάρχισε τις διηγήσεις του, ό μικρός άφοσιώθηκε καί πάλι 
στο σκυλί, πού ήταν μονάχο καί χαμένο, άνάμεσα σέ τόσους άνθρώπους, καί πού 
μόλις τώρα τό κατάλαβε καί τό ίδιο ότι δέν είχε ελπίδα νά σωθή.

Ή ταν ένα μεγάλο ζώο, κοκκινότριχο μέ άσπρες βούλες, πολύ άδύνατο. Τό 
τρίχωμά του κυμάτιζε γύρω από τό σώμα του, σάν πολυτελής στολή, ένός καταδι
κασμένου βασιληά...

Τό σκυλί ξεκίνησε καί πάλι προς τήν άντίθετη πλευρά τρέχοντας.
—«'Ωραία» συλλογίστηκε τό παιδί, μέ κρυφή λαχτάρα «μέ τό τρέξιμο θά 

γλυτώση οπωσδήποτε...».
Μά ό χ ι!! ! Τί κρ ίμ α !!!... Τό σκυλί σταμάτησε καί πάλι... Τούτη όμως τή 

φορά έτρεμε σύγκορμο κι’ έρριχνε ολόγυρα τό βλέμμα σάν νάψαχνε κάπου νά καθίση, 
νά κρυφτή...

Κρύωνε άράγε;... "Ισως ό κρύος άγέρας νά περνούσε μέσα άπ’ τό πυκνό τρί
χωμά του...

Ξαφνικά, ξανάρχισε τό δρόμο του, προς τήν ίδια πάλι κατεύθυνση... Καί παρά 
λίγο νά τό κομματιάση ένα βιαστικό αύτοκίνητο πού περνούσε... 'Ο Άλλέν Ρομπέρ 
σήκωσε τά χέρια του μέ φρίκη, σάν νάθελε νά διώξη άπό ’κεΐ τό άσπλαχνο τροχο
φόρο...

Τό σκυλί ύπεχώρησε ζαρωμένο... Τό βλέμμα του είχε ένα παγωμένο φόβο 
πού σέ τρόμαζε...

Τότε ό άστυνομικός τού Δικαστικού μεγάρου φώναξε κοντά του δυό συναδέλ
φους του, καί κάτι τούς είπε δείχνοντας τό άδέσποτο σκυλί... ένω ό συνοδός τού 
παιδιού, άδιάφορος γιά όσα γίνονταν εξακολουθούσε τις διηγήσεις του γιά τή μικρή 
έκκλησιά...

—«...Πέστε μου...» τον ρώτησε ξαφνικά ό Άλλέν Ρομπέρ... «σάς παρακαλώ 
πολύ, πέστε μου, τί γίνεται μέ τά χαμένα σκυλιά;,..»

-—«...Μέ τά χαμένα σκυλιά είπες;» άπάντησε ξαφνιασμένος ό άντρας, φτειά- 
χνοντας τά γυαλιά του «... Μά τί σχέση έχουν μέ τήν κουβέντα μας;...».

—«... "Ω! Καμμιά! ! !  ’Αλλά πέστε μου... Τί τά κάνουν;...» ξαναρώτησε ικε
τευτικά τό παιδί...

—«...Α πλό πράγμα... Ή  ’Αστυνομία τά μαζεύει, γιά νά τά πάη μέσα...».
«...Καί εκεί τά κρατάνε;...» έπέμεινε τό παιδί, μέ φωνή πού έτρεμε...
...«Τ ί νά τά κάνουν;...».
« ... ’Αφού δέν τά κρατάνε, τότε τί τά κάνουν;...».
—«...Τά θυσιάζουν...».
—«...Τά θυσιάζουν είπατε; Μά... σέ ποιόν;...».
—«Τί πάει νά πή σέ ποιόν;...
~-«...Λέω δηλαδή σέ ποιόν τά θυσιάζουν... Δέν καταλαβαίνω...»
(Ό  μικρός είχε μπερδευτή γιά μιά στιγμή στην παγίδα τών μεγάλων λέξεων, 

ένω ό άντρας φαινότανε ικανοποιημένος άπό τήν όμορφη λέξη πού προτίμησε).
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—«Λοιπόν, Άλλέν Ρομπέρ, θυσιάζω θά πν) σκοτώνω...)).
Μια κραυγή ξέφυγε από τά χείλη του αγοριού.
«...Τα... τά... τά σκοτώνουν;... Μά γιά ποιο λόγο; Τί έγκλημα έκαναν;...»
—«Μά... έτσι... Γιά την τάξη... ’Αδέσποτα σκυλιά είναι πάντα έπικίνδυνα...».
'Ο Ρομπέρ άνατρίχιασε, καί συλλογίστηκε ότι αυτή θάταν καί ή γνώμη του 

άστυνομικοϋ, καθώς τον είδε νά πηγαίνη μέ τούς συναδέλφους του προς τό μέρος του 
χαμένου σκυλιού....

Τούς είδε ύστερα καί τούς τρεις νά ξεδιπλώνουν τήν μανδύα τους καί νά προ
χωρούν, σάν πελώριες νυχτερίδες, κατά τό άτυχο ζώο, πού τρέμοντας τά μπλε 
είχε σταθή κάπου εκεί κοντά... ’Έβλεπε τούς άνθρώπους μέ τά μπλέ νά πλησιάζουν 
κ ι’ έτέντωσε άσυναίσθητα τον λαιμό του. ’Ακόμα καί ή ούρά του κουνήθηκε ικετευ
τικά.

Ό  Άλλέν Ρομπέρ ένοιωσε μιά άβάσταχτη ντροπή νά τον πνίγη... Αύτό πού 
έγινε ύστερα χρειάστηκε λιγώτερη ώρα γιά νά γίνη παρά νά γραφτή.

Τό παιδί ξέφυγε αναστατωμένο άπό τον συνοδό του καί ρίχτηκε στά τυφλά 
στο δρόμο. Τον διέσχισε λοξά, τρέχοντας—όπως καί προηγουμένως—τό σκυλί. Συγ
χρόνως ψάχνοντας τις τσέπες του τράβηξε άπό ’κεΐ ένα μακρύ σπάγγο καί τον ξεδί
πλωσε. Οί αστυνομικοί έν τώ μεταξύ είχαν περικυκλώσει στενά τό ζωο. 'Ο Άλλέν 
Ρομπέρ γλύστρησε άνάμεσα στούς άστυνομικούς καί τέντωσε τό χέρι προς τό σκυλί...

«...Τόσο τό χειρότερο άν μέ δαγκώση...» συλλογίστηκε...
Γύρισε τότε προς τό σκυλί καί μέ προσποιητά άπορρημένο ύφος τό ρούτησε:
«...Τ ί κάνεις εδώ μονάχο σου, παληόπαιδο; Πώς μοΰ ξέφυγες; Πώς βρέθηκες 

λοιπόν εδώ;...».
Λέγοντας αύτά εΐχε πολύ πλησιάσει τό ζώο καί προσπαθούσε νά δέση γύρω 

άπ’ τό λαιμό του τον σπάγγο, μέ χέρια πού έτρεμαν...
«...Μοΰ έφυγε τό άφιλότιμο...» είπε στούς άστυνομικούς...
Ή ταν ένας ώραιότατος τόνος ύποκρισίας...
Οί άστυνομικοί λίγο άκόμα καί θά πίστευαν πώς τό σκυλί άνήκε στ’ άλήθεια 

σ αύτό τό παιδί, μέ τά βαρειά παπούτσια καί τά μακρυά φορέματα καί μαλλιά...
'Ο συνοδός όμως μέ τό άδιάβροχο κατέφθασε πάνω στήν ώρα γιά νά χαλάση 

τό παν μέ τά λόγια του...
«...Αοιπόν... τί κάνεις εκεί;...»  ρώτησε τό παιδί...
'Ο σκύλος λές καί κατάλαβε πιο γρήγορα άπό τούς άλλους... καί μέ μιά κ ί

νηση, όμοια μ’ αύτήν πού γλύτωσε πιο πριν άπ’ τ ’ αυτοκίνητο, τραβήχτηκε μακρυά 
άπ’ τούς άνθρώπους μέ τά μπλέ...

Οί άστυνομικοί, άπό τά δυο θύματά τους διάλεξαν τό πιο άπροστάτευτο... 
Κι’ άφήνοντας προς στιγμήν τον Ρομπέρ, έτρεξαν πίσω άπ’ τό σκυλί, μέ τήν κάσκα 
στο χέρι, σάν ψεύτικοι ταυρομάχοι...

—“ Ό χι!... ’Ό χ ι!...»  φώναξε ό Άλλέν Ρομπέρ, χώνοντας τά δάκτυλά του στο 
μανίκι της καμπαρντίνας του «θά τό πιάσουν... ώ ! δέν πρέπει ...τί κρ ίμ α !!!... δέν 
ςερω τί πρέπει νά κάνω... κυττάξτε...».

Τή στιγμή όμως πού οί άστυνομικοί κόντευαν νά πιάσουν τό σκυλί, κι’ αύτό 
εΐχε σταθή στήν άκρη μέ τό κεφάλι άκίνητο, τ ’ αύτιά ριγμένα προς τά κάτω καί τήν 
ουρά μαζεμένη, ένας άλλος σκύλος παρουσιάστηκε άπό τήν όχθη τού ρολογιού... 
Ή ταν ένα λυκόσκυλο, χωρίς περιλαίμιο κι’ αδέσποτο... Κι’ έτρεχε δείχνοντας τά 
δόντια του, χωρίς νά γαυγίζη, χωρίς νά έλαττώνη τό βήμά του... Οί άνθρωποι άπο- 
μακρυνθήκανε, καί τά δυο ζώα έφυγαν μαζί, προς τήν όχθη, μέ τό ’ίδιο βήμα...

«...Σωθήκανε» σκέφτηκε ό Άλλέν Ρομπέρ «...σωθήκανε, είμαι βέβαιος. Γιατί 
ήρθε καί τό άλλο σκυλί... σωθήκανε γιατί είναι δύο...».
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ω θ ή κ α ν ε ε ί ν α ι  δ ύο ... Αύτο αοά γε είναι και το μυστικόγ ι α ·
των παρατημένων παιδιών;...

'Ο Άλλέν Ρομπέρ δεν ξέρει πώς τήν ίδια στιγμή, άπο το άλλο μέρος έτούτης 
τής άγνωστης πόλης, ό Μάρκος έτοιμάζεται να τον συναντήση ! ! !

'Ο Μ ά ρ κ ο ς ! ! !  Ποιος είναι ρωτάτε;... Κάντε λίγη υπομονή... ΓΙοιός είναι;... 
Μά άπλούστατα τό πεπρωμένο... αότό πού οδηγεί δυο άνθρώπους τον ένα κοντά στον 
άλλον, καί πού θά ένώση τον Άλλέν μέ το Μάρκο, τά δυο αύτά χαμένα παιδιά...

Το πεπρωμένο θά έμφανισθή καί εδώ, στίς επόμενες σελίδες, σάν ένα παρά
ξενο φάντασμα μέ δυο χέρια : το ένα πού έμεΐς το λέμε : γ ι α τ ρ ό ,  καί τ ’ άλλο, 
το άριστερό της καρδιάς, πού ονομάζεται : Δ ι κ α σ τ ή ς  ά ν η λ ί κ ω ν...

« . . . Σ ω θ ή κ α ν ε  γ ι α τ ί  ε ί ν α ι  δ ύ ο ...»  έλεγε καί ξανάλεγε μηχα
νικά άπο μέσα του ό Άλλέν, όταν ό συνοδός του τον τράβηξε άπο το μπράτσο, κάπως 
άπότομα...

«...Τ,ί έπαθες μ’ αύτο το σκυλί;» το ρώτησε δειλά, βέβαιος προκαταβολικά 
ότι δέν θά πάρη καμμιά άπάντηση...

"Ομως ό Άλλέν ζαρώνοντας τά φρύδια του άπάντησε πικρά :
« ...’Ήθελα... ήθελα νά τό... νά τό πάρω... νά !_ήθελα νά τό σώσω... Μά τό

είδατε; Μέ φοβήθηκε τόσο, όσο καί αύτούς πού ήθελαν νά τό πιάσουν... Είναι πολύ 
άδικο...»

«...Ν αί! πολύ άδικο!...» έπανέλαβε ό άνθρωπος μέ κωμικά λυπημένο ύφος, 
κ ι’ άφησε ξαφνικά τό μπράτσο τού παιδιού «...άφοσιώνεται κανείς σ’ αύτά, θέλει 
νά τά σώση, θυσιάζει άκόμα καί τη ζωή του γιά χάρη τους, κι’ εκείνα ορίστε: σέ 
φοβούνται, σέ κοροϊδεύουν... Ά !  ναί! είναι πολύ άδικο... Αλλά περπάτα γρήγορα... 
πάμε τώρα... Μάς περιμένουν στο Ντανφέρ...».

Τό παιδί γύρισε καί τον κύτταξε άπορημένο... Είχε μιλήσει μέ τόση θέρμη, 
λές καί συμφωνούσε μέ τον Άλλέν.

Ό  μικρός τον παρατήρησε κατάματα. Είδε τό πρόσωπό του κατακόκκινο, 
τά μάτια του νά λάμπουν περίεργα κάτω άπ’ τά γυαλιά του, ή άναπνοή του ήταν 
γρήγορη καί κομμένη...

Χωρίς νά καταλάβη γιατί, πήρε στά χέρια του τό χέρι αύτοΰ τού άνθρώπου, 
καί δείχνοντας, μέ τό μακρύ μανίκι του, ένα σωρό άπο πέτρες (πού ήταν ή Παναγία 
τών ΓΙαρισίων) τον ρώτησε μέ τρεμουλιαστή φωνή:

«...Καί αύτή ή εκκλησία, κύριε, τί είναι;...».
(Συνεχίζεται)



ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
Έλάβομεν την άπό 25 Μαίου έ. ε. επιστολήν του Δημοδιδασκάλου κ. Β. 

Άλεξοπούλου, ήν καί παραθέτομεν κατωτέρω :

Κύριε Διευθυντά,
Παίρνοντας σήμερα την άπόφαση, νά επικοινωνήσω μαζί σας, αισθάνομαι 

ένα κύμα εκρηκτικής χαράς, νά πλημμυρίζη την ψυχή μου. Οί φτωχικές μου τούτες 
γραμμές, πού άπευθύνονται προς το περιοδικό σας—χωρίς βέβαια νά γνωρίζω ποιας 
υποδοχής θά τύχουν έκ μέρους σας—είναι γραμμένες μέ άπόλυτη ειλικρίνεια, μέ 
ευθύτητα κρίσεως καί μέ πνευματική διαύγεια, πού χαρακτηρίζουν ένα νέον τής ήλι- 
κίας μου, φλεγόμενον άπό τή δίψα καί τή λαχτάρα τής πνευματικής άνατάσεως καί 
άγωνιζόμενον γιά τήν κατάκτηση των όμορφων ιδεών, των αθανάτων καί αιωνίων 
άξιων τής ζωής.

Είναι γιά μένα μιά υπέρτατη εύτυχία, ή στιγμή τούτη, πού μέ τή φτωχή μου 
πέννα, μαυρίζω ένα κομμάτι χαρτί καί πού σέ λίγο θά φθάση στά χέρια σας σάν 
ύπαρξη, γεμάτη πνοή καί ζωντάνια, μεταφέροντας τούς παλμούς μιας φλογερής 
νεανικής καρδιάς, πού παρακολουθεί το έργο σας, δοκιμάζει τις δυσκολίες σας,βρα
βεύει τούς άθλους καί τά κατορθώματά σας.

Σήμερα κυρίως άπευθύνομαι σέ σας, τούς πνευματικούς ήγέτας του ’Αστυ
νομικού Σώματος, πού έπωμίσθητε το μέγιστον βάρος καί τις τεράστιες εύθύνες, 
πού μέ μόχθο καί τήν ακάματη προσπάθειά σας δώσατε δχι μόνο στο ’Αστυνομικό 
Σώμα, άλλά καί στά ύγιά. στρώματα τής ’Αθηναϊκής καί ολοκλήρου τής Ελληνικής 
κοινωνίας, έναν πνευματικό φωτοδότη, ένα φάρο, πού καταυγάζει τό φώς τής αλή
θειας καί τής προόδου, μιάν άστείρευτη πηγή, γεμάτη δροσιστικές γαλανές άνα- 
λαμπές.

Καί ό πνευματικός σας αύτός θρίαμβος, δέν είναι τίποτε άλλο, παρά τό περιο
δικό σας, πού λέγεται «’Αστυνομικά Χρονικά».

Γράφοντας αύτά γιά τό πνευματικό σας έπιτελεΐο, δέν σημαίνει μ’ αύτό ότι 
παραγνωρίζω κι’ άρνοΰμαι τό κοπιαστικό καί ύπεύθυνο έργο τών ύπολοίπων.

Γι’ αύτούς, πού μοχθούν καί κοπιάζουν κ ι’ έταξαν τον εαυτό τους φύλακα τής 
τιμής, τής περιουσίας καί τής ασφαλείας τού πολίτου, γ ι’ αύτούς, πού περιλούζει 
τό μέτωπό τους ιδρώτας τίμιος κι’ άνθρώπινος, κατρακυλώντας άπ' τό βάρος τής 
δουλειάς καί τής εύθύνης, πού χάριν τού καθήκοντος, μεταβάλλονται καθημερινώς 
σέ δικαστάς, γιατρούς, συμβούλους καί βοηθούς, γ ι’ αύτούς πού ή μοίρα τους πρό
σταζε νάρχωνται, σέ μιά διαρκή σύγκρουση, μέσα στο στίβο τών άνομοιογενών 
στρωμάτων τής κοινωνίας, άποκομίζοντας πίκρα, άηδία, κι’ άπογοήτευση, γ ι’ 
αύτούς κάποιος άλλος, εμπειρότερος άπό μένα, κάποιος πνευματικώτερος βλαστός 
τού Σώματός σας, πού έζησε κ ι’ άντιμετώπισε τις δυσκολίες τού έπαγγέλματός του, 
πού δοκίμασε τήν πίκρα τής δουλειάς του κι’ ένοιωσε τή χαρά τής έπιτυχίας της, 
αύτός θά μπορούσε νά γράψη περισσότερο άπό μένα.

Γι’ αύτό λοιπόν θά περιοριστώ στο περιοδικό σας, χωρίς τούτο νά σημαίνη 
οτι έχω τήν πρόθεση ν’ άσκήσω κάποιο είδος κριτικής. Δέν είμαι κριτικός καί γιά 
νά είμαι άπόλυτα ειλικρινής, δέν τρέφω καί πολλές συμπάθειες προς τούς κριτικούς.

Ή  έκδοσις του περιοδικού « ’Αστυνομικά Χρονικά» άποτελεΐ ένα λαμπρό
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καί επαινετό κατόρθωμα. Πάνε μήνες τώρα, πού διαβάζω μέ πραγματική λαχτάρα 
τις σελίδες του, βρίσκοντας άνάμεσά τους κάποιο βαθύτερο νόημα, κάποιες πραγ
ματικές αξίες, πού δυστυχώς σκεπάστηκαν κι’ ενταφιάστηκαν από τα επιπόλαια 
φυλλάδια της μοντέρνας έποχής μας. Μέσα στο περιοδικό σας, στεγάσατε τήν ιδέα 
τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί προβάλατε τό έ'ργο σας στην Ελληνική κοινωνία, 
μέ τή θαυματουργή δύναμη του πνεύματος.

Τούτο άποτελεϊ ένα περίλαμπρο δείγμα της προκοπής καί τής προόδου σας 
δείχνει τό θαρραλέο σας βήμα προς τήν άνοδο, παρουσιάζει τήν έργασία σας καί τήν 
πολύμοχθη προσπάθειά σας, φτασμένη σ’ ένα σημείο μεστής ώριμότητος.

Ή  έργασία κι’ ό μόχθος τής ’Αστυνομίας, βρήκε άνάμεσα στις σελίδες τού 
περιοδικού σας μια στοργική γωνιά, γεμάτη χάδια καί συμπαράσταση, μια στέγη 
πατρική καί πρόσχαρη. Άνάμεσά της, άνάσανε έλεύθερα κι’ ή ανάσα της έγινε πνοή 
θαλπωρής καί δημιουργίας, έγινε οίστρος μεθυστικής δραστηριότητος, έγινε πνευ
ματικός άνεμος, σκορπίζοντας τις φωτεινότερες, τις γαλανότερες, τις ώριμώτερες 
άναλαμπές του.

Μέσα στο πνευματικό σας αύτό δημιούργημα, κλείστηκε ή άξια καί τό βαθύ 
άνθρωπιστικό νόημα τού κλάδου σας, τράβηξε τον κοπιώδη άνηφορικό δρόμο κι’ 
έφτασε στο πνευματικό μεγαλείο, στον πραγματικό θρίαμβο,στή φωτεινή πυραμίδα 
πού στέλνει τις άκτΐνες της σε κάθε στρώμα τής Ελληνικής κοινωνίας.

Λέγω τής κοινωνίας, γιατί τα θέματά του δέν απευθύνονται μόνο στούς αστυ
νομικούς, άλλα σέ κάθε "Ελληνα,πού διψά νά μάθη περισσότερα, να άνέλθη γρηγο- 
ρώτερα, νά βαδίση σταθερώτερα.

Μια ποικιλία θεμάτων άπό ιστορικά άναγνώσματα, κοινωνιολογικές μελέτες, 
ιατρικές έρευνες κλπ. γραμμένες άπό τούς πιο μεγάλους δεξιοτέχνες τής πέννας, 
άποτελοΰν τό κόσμημα καί τό καμάρι τού περιοδικού σας.

Καί πάν’ άπ’ όλα τό λογοτεχνικό στοιχείο, συμπληρώνει τή μεγάλη ποικι
λία, βάζει τήν καλλιτεχνική σφραγίδα του, γεμίζει τήν καρδιά, μέ ομορφιά καί χάρη.

Δίνει φτερά στήν άνθρώπινη ψυχή, τήν ποτίζει μέ τό μύρο τής θεϊκής της τέ
χνης, τήν περιλούζει μέ τις εύγενέστερες ριπές τής πνοής της.

Γιατί τί άλλο είναι ίκανώτερο νά σαγηνέψη τις άνθρώπινες καρδιές καί νά με- 
θύση τά αίσθήματά τους άπό ένα λογοτεχνικό άριστούργημα, πού άντιγράφει τις 
πίκρες καί τις χαρές μας,τό κλάμμα καί τό γέλιο μας, τήν κωμωδία καί τό δράμα 
μας, τά πανηγύρια καί τούς θανάτους μας, τά μίση καί τήν άγάπη μας, τούς έρωτές 
μας καί τις βεντέττες μας καί πάν’ άπ’ όλα τον Ελληνικό ήρωϊσμό καί τήν αυτο
θυσία μας;

• Μετά τιμής
Βασίλειος Γ. Άλεξόπουλος 

Δημοδιδάσκαλος.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι αστυνομικοί υπάλ
ληλοι : Άνθυπαστυνόμος κ. Μητρούλιας Γεώργιος, άρχιφύλαξ Κοντογιάννης Χαρά
λαμπος καί αστυφύλακες : Παναγάκης ’Απόστολος, Κουτσουλιανός Γεώργιος, 
Γιαλελής Γεώργιος, Βούτσας Νικόλαος, Λιβάνιος ’Επαμεινώνδας, Παπαϊωάννου 
Γεώργιος καί Ρουμελιώτης ’Αλέξανδρος.

—Άπελύθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό Άνθυπαστυνό- 
μος κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης.

—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, κατόπιν άποφάσεως τοΰ ΙΙει- 
θαρχικοΰ Συμβουλίου, οί άστυφύλακες : Καρατζογιάννης Γεώργιος καί Πασχάλης 
Παΰλος.

*
j|c *

ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΤΤΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΩΝ
Δημοσιεύομεν κατωτέρω πίνακα έπιτυχόντων κατά τάς είσιτηρίους εξετάσεις 

διά την Σχολήν Άρχιφυλάκων, κατά σειράν έπιτυχίας, μετ’ ένδείξεως της βαθμο
λογίας ενός έκάστου.

1) Γουρνιάς Νικόλαος 1183,84, 2) Χρονόπουλος Κων/νος 1177,58, 3) Γκόν- 
τας Γεώργιος 1123,06, 4.) Καραχάλιος Μιχαήλ 1114,56, 5) Σαλμας Τηλέμαχος 
1111,88, 6) Λυδιώτης Δημήτριος 1105,18, 7) Μπαρμπούνης Παναγιώτης 1100,54, 
8) Πρίμπας ’Επαμεινώνδας 1100,46, 9) Κοντός Στέφανος 1099,84, 10) Φανουρά- 
κης Γεώργιος 1077,78, 11) Οικονόμου Γεώργιος 1067,68, 12) Σωτήρχος Λουκάς 
1064,46, 13) Χοχτούλας Δημήτριος 1063,72, 14) Κυριαζής Χρηστός 1062,46, 15) 
Πολυχρονόπουλος Πολύβιος 1058,46, 16) Φιλόπουλος Παναγιώτης 1056,22, 17) 
Παπαϊωάννου ’Απόστολος 1054,88, 18) Καλαφατάκης Μιχαήλ 1045,24, 19) Κυ- 
ριακουλάκος ’Ιωάννης 1044,86, 20) Παυλόπουλος Γεώργιος 1043,84, 21) Βαίτσης 
Χρηστός 1043,18, 22) Σαρρής Δημήτριος 1042,48, 23) Καραμπάτος 'Ηρα-

. κλής 1039,24, 24) Σποΰλος ’Ιωάννης 1034,48, 25) Τσαγκανής Νικόλαος 1033,16, 
26) Μαυρογιάννης Βασίλειος 1031,82, 27) Καλιαμπάκος Κων/νος 1031,12, 28) 
Λορεντζάτος Σπυρίδων 1027,18, 29) Συρϊγος Στυλιανός 1024,42, 30) Γεωργου- 
λάκης Γεώργιος 1023,14, 31) Κίννας Παναγιώτης 1021,82, 32) Ζαροδήμος Στυ
λιανός 1016,48, 33) Καλδής Νικόλαος 1012,82, 34) Μελισσηνός Σοφοκλής 1009,72, 
35) Πέτρου Παντελής 1009,24, 36)Κότσιρας Ήλίας 1004,54, 37) Σέργης Γεώρ
γιος 1002,88, 38) Ντζούρας Δημήτριος 1000,54, 39) Τσακαλάκης Δημήτριος 999,12, 
40) Μαντζαβάς Θεοχάρης 998,86, 41) Καντζουράκης Σταΰρος 996,58, 42) Κα- 
τζουράκης Βασίλειος 996,48, 43) Παπουτσόπουλος Χριστόδουλος 993,58, 44) 
Γιολδασέας Πέτρος 993,30, 45) Μπάρος Θεόδωρος 992,46, 46) Περράκης Χρή- 
στος 990,60, 47) Λάλας Γεώργιος Ίωάννου 990,58, 48) Παπαγγελόπουλος Παρα- 
σκευάς 989,22, 49) Πα7τπάς Χρηστός 988,52, 50) Κακίσης Σωτήριος 985,12, 51) 
Άνδρινόπουλος Διονύσιος 984,54, 52) Άγλαμίσης Μιχαήλ 983,90, 53) Παυλό
πουλος Κων/νος 981,94, 54) Άναστασόπουλος ’Ιωάννης 975,78, 55) Καραχάλιος 
Κων/νος 973,22, 56) ΚρομπάςΠαναγιώτης 972,52, 57) Λάσκαρης ’Ηλίας 971,88, 
58) Ραγκαβάς Γεώργιος 971,52, 59) Σώτηρας Νικόλαος 970,14, 60) Νικολακό- 
πουλος Δημ. 969,88, 61) Λιάσκος Λουκάς 969,82, 62) Τσιτσιμπΐκος Ευάγγελος 
968,52, 63) Κατσαντώνης ’Ιωάννης 967,84, 64) Ρήγας Νικόλαος 966,54, 65) Πα- 
παχαραλάμπους ’Ιωάννης 963,18, 66) Άναγνωστάκης Κων/νος 962,18, 67) Γαρ-
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γαρέας Ήλίας 960,16, 68) Τριαντάφυλλος Ευάγγελος 955,82, 69) Άποστολόπου- 
λος Λάμπρος 955,82, 70) Παρίσης Φώτιος 954,60, 71) Άντύπας Σπυρίδων 951,90, 
72) Μανδραγώνης Δημήτριος 949,18, 73) Καραμπάτσος Θεόδωρος 948,88, 74) 
Μαστοράκος ’Απόστολος 948,84, 75) Μπούγαλης Χαράλαμπος 947,84, 76) Βούλ- 
γαρης Θεόδωρος 946,50, 77) Κοντός Παναγιώτης 945,94, 78) Γκίκας ’Αθανάσιος 
940,64, 79) Λιβάνιος Άνδρέας 940,24, 80) Πίσπας ’Αλέξανδρος 938;44, 81) Ρα- 
πτάκης Γεώργιος 935,42, 82) Κασσέλας Ευριπίδης 935,08, 83) Βαρώτσος ’Ιωάννης 
933,18, 84) Γιαννακούρας Παναγιώτης 931,78, 85) Γαλανός Κων/νος 927,14, 
86) Μάρκου Παναγιώτης 918,18, 87) Μπαφοΰτσος Δημήτριος 917,48, 88) Μαν- 
τζουρατος ’Αθανάσιος 917,30, 89) Μαυροειδής Γεώργιος 913,94, 90) Άγγελό- 
πουλος Γεώργιος 913,16, 91) Μίχας Γεώργιος 910,90, 92) Γκέκης ’Ιωάννης 910,80, 
93) ΙΙαπαδάκης Χρηστός 908,52, 94) Τζοΐτης ’Αντώνιος 908,48, 95) Λουκάς 
Δημήτριος 907,94, 96) Ντζαφέρης Γεώργιος 906,60, 97) Παπαδόπουλος Μιλτιά
δης 906,50, 98) Ούρανός Μιχαήλ 905,84, 99) Παυλάκης ’Ιωάννης 905,28, 100) 
Παναγιωτόπουλος Λεωνίδας 901,78, 101) Γούλας ’Αθανάσιος 901,18, 102) Πα- 
νουσόπουλος Σπυρίδων 899,12, 103) Εύγένης Κλεομένης 898,52, 104) Άργύρης 
’Αθανάσιος 897,20, 105) Σπανάκος Γεώργιος 895,48, 106) Σβούκας ’Αλέξανδρος 
892,58, 107) Κάκκος Χρηστός Παν. 891,78, 108) Μουσούλης Θεόδωρος 889,88, 
109) Καραγιάννης Χαράλαμπος 885,24, 110) Σπανός Όδυσσεύς 884,52, 111) 
Χριστόπουλος Κων/νος 883,14, 112) Άντωνόπουλος ’Ιωάννης 879,88, 113) Κου- 
τσοκώστας ’Ανδρέας 878,60, 114) Κουβελιώτης Κων/νος 877,22, 115) Μπισκί- 
νης ’Ανάργυρος 875,28, 116) Καμαρινός Κων/νος 874,82, 117) Μαρνέρης Γεώρ
γιος 874,22, 118) Πάνος Παναγιώτης 872,78, 119) Τζουρμπάκης Γεώργιος 872,24, 
120) Άγγελόπουλος Άγγελής 871,90, 121) Μπόβης Νικόλαος 871,88, 122) Σπα- 
νέας Στυλιανός 869,84, 123) Λιβαδίτης Νικόλαος 869,64, 124) Κοτρωνιάς Ζώης 
865,88, 125) Μποσινάκης Έμμαν. ή Θεμιστοκλής 864,90, 126) Σαπουντζής Δη- 
μήτριος 864,52, 127) Καψοκαβάδης ’Αλέξανδρος 864,48, 128) Κάνης Κων/νος 
862,48, 129) Σολωμός Διονύσιος 858,48, 130) Ματσούκας ’Ιωάννης 854,46, 131) 
Όρφανάκης Μιχαήλ 853,94, 132) Δαουτάκος Ευθύμιος 853,82, 133) Νόνας Κων/νος 
852,90, 134) Χαλαστάνης Δημ. 846,64, 135) Μπούρας ’Ιωάννης 845,24, 136) 
ΓΙατούνης Σπυρίδων 839,54, 137) Λαμπρόπουλος Γεώργιος 822,48, 138) Δημη- 
τρόπουλος ’Αναστάσιος 811,18, 139) Γαλανόπουλος Γεώργιος 803,18, 140) Κα- 
λαμπόκης Σπυρίδων 793,94, 141) Νινάσιος Βασίλειος 791,14.

Έκ τοϋ άνωτέρω πίνακος οί 51 κατά σειράν επιτυχίας είσήχθησαν τήν 6ην 
τρέχοντος μηνός εις τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, προς έκπαίδευσιν διά τον βαθμόν 
τοϋ Άρχιφύλακος.

*
j|$ j|(

ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΦΤ- 
ΑΑΚΩΝ ΙΔης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τήν ΙΟην ’Ιουνίου έ.έ. έγένετο άγιασμός καί έ'ναρξις μαθημάτων της ΤΔ' ’Εκ
παιδευτικής περιόδου τής Σχολής Άρχιφυλάκων.

Προς τούς νέους δοκίμους Άρχιφύλακας, ό Διοικητής τής Σχολής κ. Ν. ’Αρχι
μανδρίτης ’Αστυνομικός Διευθυντής Α', είπε τά εξής :

«Νέοι δόκιμοι Άρχιφύλακες
Ή  άγάπη σας προς τήν ’Αστυνομίαν, ή επίμονος μελέτη, ή πίστη στον εαυτό 

σας και ή εύγενική άμιλλα προς έπτακοσίους περίπου συναδέλφους σας, σάς έφερε 
στήν αίθουσα αύτή τής Σχολής Άρχιφυλάκων.

Καλώς ώρίσατε.
Συνέπεσε μάλιστα, σήμερα πού γίνεται ό άγιασμός γιά τήν έναρξι τής ’Εκπαι

δευτικής σας Περιόδου, νά τιμά ή Χριστιανωσύνη τό «Άγιον Π νεύμ α » .
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Είναι μια από τις μεγαλύτερες ή γιορτή αύτή του 'Αγίου Πνεύματος, γιατί 
καί ό 'Ελληνισμός καί ό Χριστιανισμός στη δύναμι του πνεύματος έστήριξαν καί 
στηρίζουν την ύπόστασί τους.

Τήν καλλιέργεια λοιπόν καί την άνάπτυξι του πνεύματος βά άπεργασθοϋμε 
στη Σχολή ετούτη, πού σας είναι γνώριμη αφού μέσα στο περιβάλλον -της κάνατε 
τήν πρώτη γνωριμία προς τήν ’Αστυνομία.

Πιστεύω δτι ή επιλογή σας πού έβασίσθη στα πνευματικά καί ψυχικά σας 
προσόντα θ’ άποδειχθή επιτυχής.

'Η Σχολή Άρχιφυλάκων θά σας δώση τήν εύκαιρία ν’ άναπτύξετε τά προ
σόντα αύτά σέ υψηλότερα έπίπεδα, ώστε νά γίνετε ικανοί καί άξιοι, ν’ άνεβήτε στα
θερά στήν ίεραρχική κλίμακα των βαθμοφόρων τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Δεν πρέπει όμως ποτέ νά λησμονήτε δτι τό πνεύμα σας, τό άγαθοποιόν πνεύμα, 
τό ανώτερο πνεύμα, πρέπει νά προπορεύεται καί νά κυρίαρχη πάντοτε σ’ δλες τις 
ένέργειές σας. ’Έτσι, θά είστε βέβαιοι καί σεις καί ή Πολιτεία, πού σάς ένεπιστεύθη 
μιά τόσο λεπτή υπηρεσία δπως είναι ή ’Αστυνομία, καί ή Κ οινω νία , πού σάς βλέ
πει πάντοτε σάν προστάτες καί φίλους, δτι θά συμβάλλετε καί σεις στήν πρόοδο 
τού Πολιτισμού πού χαρίζει τά δώρα του καί επί δικαίους καί έπί άδικους.

Σάς εύχόμεθα καλή πρόοδο».
** *

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΠΟ ΤΟΤ Ο.Φ.Α.Α. ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΑΠΟ- 
ΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

’Εξαιρετικήν επιτυχίαν έσημείωσε καί έφέτος ή σεμνή έορτή ’Απονομής Δι
πλωμάτων υπό τού προέδρου κ. Ά π . Άλεξανδρή είς 18 μαθήτριας τού Οίκου Κο- 
πτικής—Ραπτικής καί Γαλλικών τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, ήτις έλαβε χώραν είς τό 
έπί τής οδού Κολοκοτρώνη άρ. 47 Μορφωτικόν Κέντρον αύτοΰ, έπί τή λήξει τής 
σχολικής περιόδου 1956—57.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν πλήθος κόσμου καί πολλοί επίσημοι, έν οΐς καί ό ’Αρχη
γός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ν. Κόκκινος, ό Διοικητής τών Σχολών κ. ’Αρχι
μανδρίτης, ό Διευθυντής ’Αθηνών κ. Γεωργίου, ό Άστυν. Δ/ντής κ. Νούσιας, ή Γεν. 
Γραμματεύς τού Ο.Φ.Α.Α. κ. Εύτ. Ίωακείμογλου, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
'Ομίλου, ώς καί οί γονείς καί κηδεμόνες τών μαθητριών.

Εύχόμεθα είς τάς έπιτυχούσας πάσαν προκοπήν, συγχαίροντες θερμώς καί 
πάλιν τό-εκλεκτόν Διοικητικόν Συμβούλιον τού Ο.Φ.Α.Α., δπερ πλείστας δσας 
πολυτίμους υπηρεσίας προσφέρει εις τάς οικογένειας τών άστυνομικών υπαλλήλων. 
Σημειώνομεν δέ διά τούς τυχόν ένδιαφερομένους, δτι αί έγγραφαί τής νέας σχολικής 
περιόδου διά τήν Κοπτικήν—Ραπτικήν καί Γαλλικά άρχονται τον προσεχή Σεπτέμ
βριον έ.έ.

*
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ΣΎΣΤΑΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Έγκριθέντος νομίμως τού καταστατικού, συνεστήθη έν Άθήναις αστικός 
Συνεταιρισμός περιωρισμένης εύθύνης, ύπό τήν επωνυμίαν «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥ
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ—ΠΕΙΡΑΙΩΣ» 
σκοπός τού οποίου είναι ή διά παντός νομίμου τρόπου έξασφάλισις εύθυνής ιδιοκτή
του κατοικίας είς τούς συνεταίρους άστυνομικούς,ή μέριμνα διά τήν στέγασίν των, 
διά τής διανομής οικοπέδων ένεργουμένης διά κληρώσεως, καί ή έκτέλεσις, προ- 
κειμένου περί ομαδικής άνοικοδομήσεως, κοινωφελών έργων.

Είς τον Συνεταιρισμόν αυτόν δύναται νά έγγραφή πάς έγγαμος ή έν χηρεία 
ή έν διαζεύξει διατελών άστυνομικός υπάλληλος τώ ν’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Α
θηνών καί Πειραιώς, ώς καί αί χήραι τών άποβιωσάντων συνεταίρων, έφ’ δσον έχουσι



τέκνα συστεγαζόμενα μετ’ αύτών, άλλα καί πας άγαμος άστυνομικός υπάλληλος 
των αύτών πόλεων, έφ’ όσον συστεγάζεται μετά προστατευομένων μελών άπό ΙΟετίας.

Προϋπόθεσις έγγραφης είναι ή συμπλήρωσις 15ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας 
έν τώ Άστυνομικώ Σώματι, ή στέρησις ιδιοκτήτου κατοικίας ή οικοδομήσιμου 
οικοπέδου, ώς καί ή μή έγγραφή εις έτερον Συνεταιρισμόν, τον αύτόν έπιδιώκοντα 
σκοπόν.

Κατά την έγγραφήν καταβάλλεται έφ’ άπαξ μέν εισφορά έκ δραχμών δέκα 
(10), έτησία δέ τοιαύτη, κανονιζομένη πάντοτε ύπό της Γενικής Συνελεύσεως.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Τα άστυνομικά ραδιοφωνικά προγράμματα έξακολουθοϋν πάντα νά συγκεν
τρώνουν τον γενικό θαυμασμό καί τη μεγάλη προτίμηση του κοινού συνεχίζοντας 
τις όμορφες έπιτυχίες τους.

"Ετσι, στο δεκαπενθήμερο αυτό, προσετέθηκαν τρία άκόμη έκλεκτά προ
γράμματα βελούδινου ρυθμού, συνθέσεως καί μουσικής ποιότητος.

*
■—Μέ ξένες κινηματογραφικές έπιτυχίες άνοιξε καί έκλεισε τό πρόγραμμα 

τής 22-5-57, πού εύχαρίστησε τούς άκροατάς του χάρις στην ποικιλία του καί τα 
όμορφα λόγια τής πρόζας του. Στο πρόγραμμα αύτό, στο όποιο μεταδόθηκαν καί' 
χρήσιμες υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ ζητήματα γενικωτέρου κοινωνικού 
ένδιαφέροντος, έλαβαν μέρος ή Μπελίντα, ό Κορώνης, ό Φίλανδρος, ό Γ. Λουκάς, 
ή Γιώτα Λύδια καί ό Άρχιφύλαξ Μάνθος Φελώνης. Μετεδόθη έπίσης καί μια τε
λευταία έπιτυχία τού Ρενατο Καροζόνε, ώς καί διδακτικό άπόσπασμα τού ήμερο- 
λογίου τής ’Αστυνομίας.

*
—Στο ’ίδιο στύλ, άλλα μέ άλλα τραγούδια καί διαφορετικούς καλλιτέχνες, 

μετεδόθη τό πρόγραμμα τής 29-5-57 πού έπίσης άρεσε, γιατί ήταν μαζί εύχά- 
ριστο, πλούσιο καί διδακτικό. ’Άνοιξε καί έκλεισε μέ ξένα ταγκό καί συνεχίστηκε 
μέ υποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ άστυνομικά θέματα. Στο πρόγραμμα αύτό 
μετεδόθη καί διδακτικό άπόσπασμα τού ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο 
άπό τον άρχιφύλακα Σπόρο Πηλό, καί έλαβαν μέρος ή Έλίζα Μαρέλλη, ή Μαριάννα 
Χατζοπούλου, ή Σούλη Σαμπάχ, ό Νάσος Πατέτσος, ό Πολυμέρης, ό Βάγγος Πα- 
πούλιας καί ό Τώνης Μαρούδας.

*
—’Εκλεκτό, πλούσιο, μέ υπέροχη μουσική υπόκρουση καί σέ σπάνιας ομορφιάς 

λογοτεχνικές εικόνες, τό πρόγραμμα τής 5-6-57, σέ κείμενο ’Αστυνομικού Διευθυν- 
τοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, έγοήτεψε τούς άκροατάς του καί τούς ένθουσίασε. Στο 
πρόγραμμα αύτό μετεδόθη έκλεκτή λογοτεχνική περιγραφή τού κ. ’Αρχιμανδρίτου, 
έκδρομής πού έπραγματοποίησε ή Σχολή 'Υπαστυνόμων στην ’Ήπειρο, τή Θεσσα
λία καί τήν Κέρκυρα. Μέ στιγμιότυπα ιστορικά, τουριστικά καί περιγραφικά άπό 
τά χωριά καί τις πόλεις τών νομών αύτών, καί μέ δημοτικά τραγούδια, άπετέλεσε 
ένα υπέροχο ραδιοφωνικό πρόγραμμα, γιά τό όποιο άκούστηκαν ένθουσιώδη σχό
λια τού κοινού. ’Ήταν μιά άπ’ τις μεγάλες έπιτυχίες τής άστυνομικής έκπομπής.

*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

κ. Βασ. Γ. Άλεξόπουλον, Δημοδιδάσκαλον. Εύχαριστοΰμεν θερμότατα γιά τις 
εύμενέστατες κρίσεις σας. Ή  έπιστολή σας δημοσιεύεται στο τεύχος αύτό.

κ. Κ. Σμαίλην, άστυφύλακα. Τό «στο σκοτεινό πεζοδρόμιο» δείχνει πώς θά 
μπορέσης μέ τή μελέτη καί τήν άσκηση νά έπιτύχης στην άστυνομική λογοτεχνία. 
Χρειάζεται πολλή μελέτη καί άσκηση.
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H π ε ρ ιλ α ίμ ιο . Τότε σ κ έπ τεσ α ι ό τ ι α υ τά  τ ά  σ κ υ λ ιά  ε ίν α ι
| επ ικ ίνδ υ να  κ α ί ζη τά ς  ν ά  σ υ μ μ α ζε υ το ύ ν  κά π ου ή κ α ί νά
| θ α ν α τ ω θ ο ύ ν .
jjj Σ ω σ τά  σ κ έ φ τ ε σ α ι έ τ σ ι . ’Α λ λ ά  α ύτή  ή ε ικό να  μπο-
| ρεϊ νά  σε κ ά νη  ν ά  σ κ ε φ τ ή ς  κ α ί κ ά τ ι άλλο  άκόμα : Τ ά έγ -
* κ α τα λ ελ ε ιμ μ ένα  δηλαδή π α ιδ ιά  πού μ εγ α λ ώ νο υν  σ το υς
* δρόμους χ ω ρ ίς  φ ρ ο ν τ ίδ ε ς . Τ ί σ κ έπ το ντα ι άρά γ ε  α ύ τά  ;
I Π ώς μ άς β λέπ ο υν  εμ άς το ύ ς  ά λ λο υ ς  ; Τ ί π ρέπει νά  γ ίνη
* μ ’ α ύ τ ά ;
jjj Γ ι’ ά π ά ντη σ η  σ τά  σοβαρά ε το ύτα  ερ ω τή μ α τα  κάθε
I σ ύγχ ρο νου  ά νθ ρ ώ π ο υ , ό δ ιάσημος Γ άλλο ς σ υ γ γ ρ α φ έ α ς  
| QIL CESBRON έγ ρ α ψ ε  ένα  μ υθ ισ τό ρ η μ α , ή μ ά λλο ν  μ ιά  
| ρ εα λ ισ τ ικ ή  ισ τ ο ρ ία : τ ή ν  ισ τορ ία  το ύ  Ά λ λ έ ν  Ρ ομπέρ.
* 'Α π λ ά , ζεσ τά , με όμορφ ες ε ικόνες κ α ί σ υνα ρ π α σ τ ικ ή  
IH πλοκή μέσα  σ ’ α υτό  τό  β ιβ λ ίο  το υ  μ ελε τά  μέ π ο λύ  προ-
* σοχή τό  ζω τ ικ ό  α ύτό  θ έ μ α .

I “ΧΑΜΕΝΑ ΣΚΥΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ,,«►
Jj Μ έσα σ τή  δ ιεθνή  φ ιλ ο λ ο γ ία  τό  β ιβ λ ίο  α ύτό  πήρε
* μ ιά  έξέχ ουσα  θέση , άπ έσπ ασε τή ν  π α γκ ό σ μ ια  προσοχή κ α ί
* έγνώ ρ ισ ε  π ρ ω το φ α νή  ε π ιτ υ χ ία  ώ ς  κ ινη μ α το γ ρ α φ ικ ό  έρ γο .

\ “ΧΑΜΕΝΑ ΣΚΥΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ,,
•j Μέ ικανοπο ίηση  τά  «ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ»
'* παραδίδουν άπό σήμερα στο  ά να γ νω σ τ ικ ό  το υ ς  κο ινό
* τό  ά ρ ισ το ύργη μ α  α ύτό  το ύ  δ ιασήμ ου Γ άλλο υ  σ υγ γ ρ α -  
| φ έ ω ς ,  πού π ρέπει όλο ι νά  τό  δ ια β ά σ ο υν  κ α ί νά  τό προ-
* σ έ ξο υ ν , άν θέλουν νά  π ροσφέρουν μ ιά  μ ικρή  βοήθεια
* στή  μ εγάλη  σ τα υρ ο φ ο ρ ία  ό λω ν  τ ω ν  κ ρ α τώ ν  γ ιά  τή ν
* σ ω τη ρ ία  τή ς  π α ιδ ικ ή ς  ή λ ικ ία ς .

“ΧΑΜΕΝΑ ΣΚΥΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ,,
Ε ιδ ικο ί σ υνερ γά τες  το ύ  περ ιοδικού μας ερ γάστη κα ν

* άδ ιάκοπα μέρα κ α ί ν ύ χ τ α  γ ιά  νά  π ροσφέρουν σ το ύς  
I ά ν α γ ν ώ σ τε ς  μας μ ιά  π ε ισ τ ικ ή  μ ε τά φ ρ α σ η , μ ιά  έπ ιμ ε-
* λημ ένη  , λ ο γ ο τεχ ν ικ ή  μ ετά φ ρ α σ η  το ύ  π ο λύ τ ιμ ο υ  α ύτο ΰ  
. β ιβ λ ίο υ .

“ΧΑΜΕΝΑ ΣΚΥΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ,,$ S
| ’Από τό τεύχ ο ς  αύτό  ά ρ χ ίζε ι ή δ η μ ο σ ίευσ ις  τή ς  |
| μ ετα φ ρ ά σ εω ς  το ύ  ρ εα λ ισ τ ικ ο ύ  μ υθ ισ το ρ ή μ α το ς πού θά |
* μ ιλή σ η  σέ κάθε ά νθρ ώ π ινη  κα ρδ ιά . |
3 *


