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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ’Αστυνομικοί Διευθυντής A'
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, Μηχανικός—Τοπογράφος 
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Διευθυντής Β'
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ’Ιατρός
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντής Υ πουργείου Δικαιοσύνης
ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Υ φηγητής Πανεπιστημίου
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ τ. Έφέτης—Συγγραφεύς
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Είσαγγελεύς
ΓΕΩΡΓΙΟΥ NINA, Λογοτέχνις
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμος Α’
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ύπαστυνόμος Α'
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Ιατροδικαστής
ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής ’Αμερικανικού Κολλεγίου Ελληνικού 
ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ιστορικός 
ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ. ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων 
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμος Β’
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ’Αστυνόμος Β'
ΚΑΝ ΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύπαστυνόμος Α'
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Ύ παστυνόμος Β'
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ . ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ, Ά ρχιτέκτων
ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύ παστυνόμος Β'
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβουλος ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Δ /τω ρ  Δικαίου 
ΜΩΡΑΙ-ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ψυχίατρος
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Υ πουργείου Δικαιοσύνης 
ΜΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμος Α'
ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ύπαστυνόμος Α'
ΝΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμος Β'
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντής Γενικού Χημείου τού Κράτους 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής 
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Καθηγητής Δικαστικής Γραφολογίας 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ’Ιατρός 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ύπαστυνόμος Α'
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ύπαστυνόμος Α’
ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Άρχκρύλαξ 
ΡΑΊ’ΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ύπαστυνόμος Β'
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής Παντείου—Σύμβουλος Έπικρατείας 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής Ά νω τάτης ’Εμπορικής 
ΣΚΟΥΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος Συλλόγου ’Αθηναίων 
ΣΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, Τμηματάρχης Ε.Ι.Ρ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Άρχκρύλαξ 
ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Άντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρος τής Ελληνικής Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών 
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β'
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αστυνόμος Α'
ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ . Γυμνασιάρχης
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ΜΕΡΙΜΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οθ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ ΝΕΤΓΥ 17, ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-2<2

ΕΤΟΣ Ε'. ΑΘΗΝΑΙ, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 ΤΕΥΧΟΣ 100°ν

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

*Τπό χ .Ν .  ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α* 
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

-  ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ —

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ :

/ » -  Ή  Σχολή Άρχιφυλάκων τής Σ Τ ' ’Εκπαιδευτικής Περιό- 
ι δον και ή δράαις αυτής κατά την 3-12-1944.

ΙέΦ  —"Επίθεσις των κομμουνιστών κατά των Παλαιών "Avar 
t κτόρων και άπόκρονσις αυτών.

Μ  .—Συγκρότησις τής Σχολής Άρχιφνλάκων σέ μάχιμη στρα
τιωτική μονάδα καί δράαις αυτής άπό 8-12—1944 μέχρι 
5-1-1945.

** *

-4155 .ι*Η Σχολή Άρχιφυλάκων της ΣΤ' ’Εκπαιδευτικής Περιόδου καί 
ή δρασις αυτής κατά τήν 3-12-44.

Ή  Σχολή Άρχιφυλάκων της ΣΤ' Εκπαιδευτικής περιόδου λειτουργούσε τό 
Δεκέμβρη του 1944 στα Παλαιά, ’Ανάκτορα καί συγκεκριμένα στην αίθουσα τής 
Βουλής. Οί δόκιμοι άρχιφύλακες ή σαν 230. Διοικητής τής Σχολής ήτο ό νϋν ’Αστυ
νομικός Δ/ντής Α' κ. Δημήτριος Κόλλιας, Υποδιοικητής ό τότε ’Αστυνόμος Α' 
’Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, Κοσμήτωρ ό νϋν Δ/ντής Β' κ. Έμμ. Άρχοντουλάκης 
καί ’Αξιωματικοί ‘Υπηρεσίας οΐ νϋν ’Αστυνόμοι κ.κ. Άνδρ. Μπράμης, Χρήστος 
Καμπούρης, Κ. Τσιοΰγκος καί ό Άνθυπαστυνόμος κ. Γ. Γιαλακίδης.

Ή  δύναμις ήτο άρτίως έξωπλισμένη μέ όπλα καί αυτόματα τύπου ΣΤΕΝ. πού 
είχαν σταλή για την ’Αστυνομία Πόλεων άπό τό Στρατηγείο τής Μέσης ’Ανατο
λής. Τήν Κυριακή 3-12-1944 ή Σχολή Άρχιφυλάκων, κατόπιν Διαταγής τοΰ ’Αρ
χηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, έλαβε μέτρα άπαγορεύσεως τοΰ παρανόμου κομμου
νιστικού συλλαλητηρίου στην πλατεία Συντάγματος. 'Τπό τάς Διαταγάς τοΰ 
Διοικητοΰ τής Σχολής κ. Κόλλια διετέθη καί ό νϋν Άστυν. Διευθυντής Β' κ. 
Δημήτριος Καρανάσος, ό όποιος υπηρετούσε τότε στη Διεύθυνση Έγκληματολο-



4840 'Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

γικών 'Υπηρεσιών (1). Μέ τή δύναμη αύτή των δοκίμων άρχιφυλάκων είχαν δημιουρ- 
γηθή ζώνες σ’ δλα τα στόμια τών οδών πού ώδηγοϋσαν στήν πλατεία Συντάγματος,, 
ήτοι τών οδών Έρμου, Μητροπόλεως, Καραγεώργη Σερβίας, Φιλελλήνων καί Στα
δίου. Καί από μέν τάς οδούς Έρμου καί Καραγεώργη Σερβίας κατωρθώθη να έμπο- 
δισθή ή είσοδος κομμουνιστών. Οί ζώνες όμως τών οδών Φιλελλήνων—Σταδίου καί 
Μητροπόλεως διεσπάσθησαν καί έτσι ή πλατεία Συντάγματος γέμισε μέ ένοπλους 
κομμουνιστάς, πού κρατούσαν διάφορα λάβαρα καίήσαν φανατισμένοι καί άπειλητικοί. 
Οί’αστυνομικοί, σύμφωνα μέ τις διαταγές πού είχαν, προσπάθησαν να τούς διαλύσουν 
μέ ήπια μέτρα.

Κατά τις 11.30' π.μ. άκούσθηκαν άπό το βόρειο μέρος συνεχείς ριπές πολυ
βόλων, όπόταν οί κομμουνισταί πανικοβλήθησαν, πέταξαν τα λάβαρα καί τα διάφορα. 
πανώ πού κρατούσαν καί έτράπησαν εις φυγήν. ’Αμέσως όμως οί πιο θαρραλέοι 
άρχισαν μέ χωνιά νά καλούν τό πλήθος νά έπιστρέψη, λέγοντας ότι οί πυροβολισμοί. 
ρίχτηκαν γιά έκφοβισμό καί ότι δέν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο. ’Έτσι τό πλήθος 
άρχισε νά ξαναγυρίζη, οπότε άκούσθηκαν νέες ομοβροντίες άπό την ίδια κατεύθυνση, 
μέ άποτέλεσμα νά τραπούν καί πάλιν εις φυγήν οί διαδηλωταί, πού τή φορά αύτή 
κρατούσαν στούς ώμους των δύο ή τρεις τραυματίες. Μερικοί μάλιστα άπό τούς κομ- 
μουνιστάς έ'βαφαν μέ τό αίμα τών τραυματιών πινακίδες καί φανάτιζαν τούς διαδηλω- 
τάς προτρέποντας νά επιτίθενται κατά τών άστυνομικών. Συγχρόνως, μέ τά χωνιά, 
καλόΰσαν καί τούς άστυνομικούς νά πάνε μέ τό μέρος τού λαού, όπως έ'λεγαν. Οί άστυ- 
νομικοί συγκεντρωμένοι έκράτησαν σέ άπόσταση τούς διαδηλωτάς μέχρι τής 13.30' 
ώρας, οπότε κατέφθασε στήν πλατεία Συντάγματος ισχυρά δύναμις ’Άγγλων άλε- 
ξιπτωτιστών, πού !ν συνεργασία μέ τούς άστυνομικούς έξεκαθάρισαν τήν πλατεία 
καί άπομάκρυναν τούς διαδηλωτάς χωρίς άλλα έπεισόδια.

Ή  δύναμι τής Σχολής Άρχιφυλάκων άπεσύρθη τή 17η ώρα καί άνέλαβε τή 
φρούρηση τού οικήματος τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

Τήν επομένη ήμέρα, 4-12-1944, οί κομμουνισταί έπρόκειτο νά κάμουν έντυ- 
πωσιακή κηδεία τών δήθεν θυμάτων τού συλλαλητηρίου τής Κυριακής, μέ σκοπό 
προφανώς νά προκαλέσουν ταραχές καί έπίθεση κατά τών Καταστημάτων τών Κεν
τρικών 'Υπηρεσιών καί τής Κυβερνήσεως.

'Η  Σχολή Άρχιφυλάκων άνέλαβε τότε τή φρούρηση τής ’Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως, μέ δύναμη έκ 35 περίπου δοκίμων καί μέ έπί κεφαλής τον νΰν Άστυν. 
Δ/ντήν Β' κ. Δ. Καρανάσον.

Τις μεσημβρινές ώρες, ή διαδήλωσις τών κομμουνιστών μέ τά φέρετρα τών 
δήθεν θυμάτων κατευθύνετο προς τό Μνημείο τού Άγνωστου Στρατιώτου, οί δέ 
διαδηλωταί άρχισαν νά βρίζουν τούς άστυνομικούς φωνάζοντας «Θάνατος στούς 
Μπουραντάδες», κινώντας συγχρόνως άπειλητικά τις γροθιές των.

1ΘΘ. Έπίθεσις τών κομμουνιστών κατά τών Παλαιών Ανακτόρων 
καί άπόκρουσις αυτών.

Στις 6 Δεκεμβρίου καί ώρα 18, διετάχθη νά συγκεντρωθή επειγόντως όλη ή 
δύναμι τών δοκίμων άρχιφυλάκων στήν έδρα τής Σχολής, δηλαδή στά Παλαιά 
’Ανάκτορα, καί τούτο, γιατί οί κομμουνισταί είχαν άρχίσει έπίθεση κατά τού οικοδο
μικού συγκροτήματος τών Παλαιών ’Ανακτόρων. Οί δόκιμοι άρχιφύλακες άνέλαβαν 
τήν άμυνα τής άνατολικής πλευράς τών ’Ανακτόρων, ένώ στή δυτική πλευρά ήμύ- 
νοντο οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι.

'Η  άνταλλαγή πυρών έσυνεχίσθη όλη τή νύκτα καί τό πρωί τής 7-12-44 οί 
κομμουνισταί άρχισαν έντονώτερα καί πυκνότερα πυρά. ’Επειδή υπήρχε υπόνοια

(1) Τά στοιχεία γιά τή δρασι της Σχολής Άρχιφυλάκων έχουν ληφθή άπό αναφοράν 
(ήμερολόγιον) τοϋ κ. Δ. Καρανάσου καί άπό πληροφορίες πού συγκεντρώσαμε, καθόσον δέν· 
εΰρομεν στά άρχεια τοϋ ’Αρχηγείου άλλη σχετική έκθεση.



Ό  κόκκινος Δεκέμβρης 4841

οτι οί κομμουνισταί είχαν εισχωρήσει στο Βασιλικό κήπο και είχαν έγκαταστήσει 
εκεί πολυβολεία, εστάλη περιπολία άπδ δοκίμους άρχιφύλακας. Αυτοί έξερευνήσανε 
ολόκληρο τό Βασιλικό κήπο καί έπεσήμαναν δύο πολυβολεία των κομμουνιστών στην 
όδό Διοχάρους, κοντά στή γέφυρα τοϋ Ίλισσοϋ. ’Αμέσως είδοποιήθη ή έκεΐ ’Αγ
γλική μονάδα, ή οποία μέ βαρεία πολυβόλα άνάγκασε τά πολυβολεία των κομμουνι
στών να σιγήσουν. Κατά τις μάχες αυτές σκοτώθηκαν άρκετοί κομμουνισταί.

16Ϊ. Συγκρότησις τής Σχολής Άρχιφυλάκων σέ μάχιμη στρατιω
τική μονάδα καί δρασις αύτής άπό 8-12-1944 μέχρι 5-1-1945.

Γιά νά είναι πλέον έπιτυχής ή δρασις τών δοκίμων 'Υπαστυνόμων καί Άρχι- 
φυλάκων, καθώς καί όλων τών άστυνομικών πού έ'φθασαν στο Κέντρο μετά την 
κατάληψη τών ’Αστυνομικών Τμημάτων άπό τούς κομμουνιστάς, κατόπιν δια
ταγής τής Στρατιωτικής Διοικήσεως ’Αθηνών συνεκροτήθη τό Ιον Τάγμα τής 
’Αστυνομίας άπό τρεις Λόχους. Στούε ,δύο πρώτους Λόχους ενετάχθησαν οί δόκιμοι 
Άρχιφύλακες καί στον τρίτο οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι.

Ή  Διοίκησις του Τάγματος άνετέθη στον Άστυν. Δ/ντή Α' κ. ’Ιωάννη Γιαν- 
νοΰτσο, μέ Υποδιοικητήν τον Άστυν. Δ/ντή Β' κ. Σωτήριο Σταματιάδη. Οί Διοι- 
κηταί τών Λόχων ώρίσθησαν άπ’ εύθείας άπό τό ’Αρχηγείο.

’Έτσι ή Διοίκησις τοϋ 1ου Λόχου άνετέθη στον τότε ’Αστυνόμο κ. Γεώργιο 
Μπέλη, μέ βοηθούς τον τότε ’Αστυνόμο κ. Παναγιώτη Μαριόλη καί τον Άνθυπαστυ- 
νόμο κ. ’Αναστάσιο Μπεσιέρη καί μέ δύναμη δοκίμων Άρχιφυλάκων, οί όποιοι ήσαν 
οι έξης :

1) Άθανασόπουλος Εύστ,, 2) ’Αλεξάνδρου Νικόλαος, 3) Άμφιλοχιάδης Άμφ.,
4) Άναγνωστόπουλος Θεόδωρος, 5) Άναγνωστόπουλος Σπυρίδων, 6) Άνθούσης 
Χρήστος, 7) Άντεριώτης Δημήτριος, 8) Άποστολόπουλος Δημήτριος, 9) Άρα- 
βαντινός Άγαμ., 10) ’Αρβανίτης Σταύρος, 11) Άργύρης Άνδρέας, 12) Άσημακό- 
πουλος ’Αθανάσιος, 13) Βέος Βασίλειος, 14) Βασιλόπουλος Φώτιος, 15) Βέρροιος 
Άνδρέας, 16) Βοτσέας ’Ιωάννης, 17) Γιακουμάκης ’Ιωάννης, 18) Γλύκας Δημήτριος, 
19) Γραμμένος Δημήτριος, 20) Δάβος Άνδρέας, 21) Δαριώτης Σωτήριος, 22) 
Δασκαλάκης Παναγιώτης, 23) Δέδες Κων/νος, 24) Δεληστάθης Παναγιώτης, 
25) Δημόπουλος ’Ιωάννης, 26) Διαούρτας ’Αλέξανδρος, 27) Δρούζας ’Ιωάννης, 
28) Εύθυμίου ’Ιωάννης, 29) Έφεντάκης Στυλιανός, 30) Ζαΐμης Απόστολος, 31) 
Θεοφίλου Μιχαήλ, 32) Θωμόπουλος Θωμάς, 33) Καλαθάκης Μιχαήλ, 34) Καλο- 
γεράκης ’Εμμανουήλ, 35) Καμάρας Ταξιάρχης, 36) Καμπούρης Μιχαήλ, 37) Κανά- 
κης Φίλιππος, 38) Κανέλλης Κων/νος, 39) Κανελλόπουλος Σωτήριος, 40) Καραγεώρ- 
γος Γεώργιος, 41) Καρατζένης ’Ιωάννης, 42) Καραχάλιος Ευάγγελος, 43) Καρ- 
γάδος Άγγελος, 44) Καρκούλιας Γεώργιος, 45) Καρναβέζος Δημήτριος, 46) Καρ- 
πενησιώτης Ή λ., 47) Καρυδόπουλος ’Αναστάσιος, 48) Κατριγάρης ’Αθανάσιος, 
49) Κατσαρός Νικόλαος, 50) Κάτσαφάδος Νικόλαος, 51) Κατσόρχης Τσιλιβής, 
52) Κοκκινάκης Φώτιος, 53) Κοντογιάννης Ναρ., 54) Κριππάς Χρήστος, 55) 
Κουκουράκης Γεώργιος, 56) Κουλουμπής Παναγιώτης, 57) Κουρκουτάς Βασίλειος, 
58) Κουτσοσταθόπουλος Θεμ., 59) Κουτσοϋκος Βασίλειος, 60) Κρομμύδας 'Ηρα
κλής, 61) Κυριακόπουλος Άνδρέας, 62) Κωνσταντόπουλος Νικόλαος, 63) Λαμπρό- 
πουλος Κων/νος, 64) Λάριος Νικόλαος, 65) Λιαππής Σεραφείμ, 66) Μανώλης 
Νικόλαος, 67) Μασούρας Σωτήριος, 68) Μαστοράκης Μιχαήλ, 69) Νικολαΐδης Κων / 
νος, 70) Νευράκης Γεώργιος, 71) Ξουρής Θεόδωρος, 72) Ιΐαναγιωτόπουλος Χρή- 
ττος, 73) Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, 74) ΙΙαπαγγελής Θεόδωρος, 75) Πλέσσας 
Δημήτριος, 76) Πομώνης ’Απόστολος, 77) Πρέσβελλος Γεώργιος, 78) Ρήγας 
Κων/νος, 79) Σάββας Αντώνιος, 80) Σιδέρης Παναγιώτης, 81) Σκιγκόπουλος 
Κων/νος, 82) Τράγαρης Γεώργιος, 83) Φιορέτζης Μιχαήλ, 84) Θεοδωρόπουλος 
Άριστ., 85) Ζώης Πέτρος, 86) Κουράκης Μιχαήλ, 87) Κωστόπουλος Γεώργιος, 
88) Ράλλης Γεώργιος, 89) Λεβέντης Παναγιώτης, 90) Ζωγράφος Σπυρίδων,



4842 'Ιστορικά της Αστυνομίας Πόλεων

91) Δημόπουλος Χαρίλαος, 92) Λογοθέτης Γεώργιος, 93) Τσαγγάρης Λεωνίδας, 
94) Ροΰσσος Κωνσταντίνος, 95) Μακρής Γεώργιος, 96) Κοντολάκης ’Ιωάννης, 
97) Άναγνωστόπουλος Ά λ., 98) Βλαχόπουλος Παναγιώτης, 99) Άντωνόπουλος 
Κωνσταντίνος, 100) Γρηγορόπουλος Γρηγόριος, 101) Γαλάτης Ρένος, 102) Κρι- 
τσιδήμας Παντελής, 103) Άργυριάδης Άργύριος, 104) Ντάρλας Γεώργιος, 
105) Θεμέλης Νικόλαος, 106) Κυριακόπουλος Ήλίας, 107) Γιαννόπουλος Δημ., 
108) ’Αναστασίου ’Αναστάσιος, 109) Γιαννακόπουλος Νικόλαος, 110) Δολαψάκης 
Δημ., 111) Χριστοφορίδης X., 112) Γεωργίου Παναγ. καί 113) Δημόπουλος Κων.

'Η Διοίκησις τοϋ 2ου Λόχου άνετέθη στον τότε ’Αστυνόμο κ. Δημ. Κα- 
ρανάσο, ό όποιος καί έτήρησε λεπτομερές ήμέρολόγιο της δράσεως τοϋ Λόχου του.

'Η  σύνθεσις τοϋ Λόχου αύτοϋ των δοκίμων Άρχιφυλάκων ειχεν ώς έξης :
Διοικητής : ’Αστυνόμος Β' Καρανάσος Δημήτριος.
Υποδιοικητής : ’Αστυνόμος Β' Παπακωνσταντίνου ’Επαμεινώνδας.
Όμάς διοικήσεως : Δόκιμοι Άρχιφύλακες : Ταβουλαρέας, Οΐκονομίδης Λ., 

καί Χολέβας Δ.

Α '. Διμοιρία
Διοικητής : ’Αστυνόμος Β' Μαριολάκος Δημήτριος.
Βοηθός : 'Τπαστυνόμος Α' Χρυσανθόπουλος Άρ.
Σύνδεσμοι : Δόκ. Άρχ/κες: ΙΙαναγόπουλος Α., Πάνου Δ. καί Παπαγγελής Β.

Α'. Όμάς 
'Ομαδάρχης : 

Άνθυπαστυνόμος 
Γιαλακίδης Γ. 

Τυφεκιοφόροι Δόκ. Άρχ.
1) Παπαγεωργίου Ν..
2) Σταμούλης Κ
3) Στου7της Σ.
4) Κωστόπουλος Μ.
5) Τριανταφυλλόπουλος
6) Τροκάλης Λ.
7) Τσαντίλης Π.

Β' Όμάς 
'Ομαδάρχης : 

Δόκιμος Άρχιφύλαξ 
Γεωργακόπουλος Ή . 

Τυφεκιοφόροι Δόκ. Άρχ.
1) Τσάκας Λ.
2) Φειδας Άν.
3) Φουστέρης Δ.
4) Φρυσίδας Γ.
5) Παντελατος Π.

Β'. Διμοιρία

Γ' Όμάς 
'Ομαδάρχης : 

Δόκιμος Άρχιφύλαξ 
Χριστοφορίδης Γ. 

Τυφεκιοφόροι Δόκ. Ά ρχ.
1) Χρύσανθος Β.
2) Ρούμπος Π.
3) Παπαθανασίου Α.
4) Παπαθεοδώρου Α.
5) Τίγγας Ν.
6) ΙΙαπαχρυσάνθου II.

Διοικητής : Αστυνόμος Β' Κάουλας Θεοφάνης.
Βοηθός : Ύπαστυν. Α' Διαβάτης Εύάγγ. καί Καραματσούκης Εύάγγ. 
Σύνδεσμοι : Δόκ. Άρχ/κες : Παπουτσάκης Άγάπ., Πάχος Ί . καί Πετράκος Δ.

Α'. Όμάς 
'Ομαδάρχης : 

Άνθυπαστυνόμος 
Σωτηρόπουλος Κων/νος 

Τυφεκιοφόροι Δόκ. Άρχ.
1) Πεγης X.
2) Πλάκας Άθ.
3) Πολίτης Ά .
4) Ρήγας Κ. τοϋ Νικ.
5) Σαμαράς Λ.
6) Σβούκας Κων/νος

Β'. Όμάς 
'Ομαδάρχης : 

Δόκιμος Άρχιφύλαξ 
Σερέτης Δ.

Τυφεκιοφόροι Δόκ. Άρχ.
1) Σιδηρόπουλος Ά .
2) Σμυρλής Γ.
3) Κολιώνης Ν.
4) Κοτίνης Ά .
5) Λυμπερόλουλος X.
6) Λωλός Κ.

Γ'. Όμάς 
'Ομαδάρχης : 

Δόκιμος Άρχιφύλαξ 
Μακρής Γ.

Τυφεκιοφόροι Δόκ. Άρχ.
1) Μαλαβάζος Ε.
2) Μάνδαλος Λ.
3) Μαργέτης Κ.
4) Μασούρης Κ.
5) Μαστοράκης Ν.
6) Μαστρογεωργίου Ά .
7) Λυκόπουλος Θ.
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Γ '. Διμοιρία.
Διοικητής : ’Αστυνόμος Α' Δραγουμανος Παναγιώτης.
Βοηθός : 'Ύπαστυνόμος Α' Παπακώστας Ά .
Σύνδεσμοι : Δόκ. Άρχ/κες Μεγρέμης Α., Μηλιώνης Δ. και Μιχαλόπουλος Π.

Α'. Όμάς 
'Ομαδάρχης : 

'Ύπαστυνόμος Β' 
Γεωργακόπουλος Δ.

Β'. Όμάς 
'Ομαδάρχης : 

Δόκιμος Άρχιφύλαξ 
Οικονόμου X.

■ Γ . Όμάς 
'Ομαδάρχης: 

Δόκιμός Άρχιφύλαξ 
Σαρρής Μ.

Τυφεκιοφόροι Δόκ. Άρχ. Τυφεκιοφόροι Δόκ. Άρχ. Τυφεκιοφόροι Δόκ. Άρχ.
1) Οικονόμου X.
2) Μαλάμης Β.
3) Φωτόπουλος Γ.
4) Τασόπουλος Ή .
5) Κουλούρης Μ.

1) Μπερδούσης Γ.
2) Οικονόμου Τ.
3) Π αρασκευόπουλος Ν.
4) Λάγιος Γ.
5) Κυριακόπουλος Λ.
6) Λογοθέτης Γ.

1) Μίχας Ε.
2) Μπαμπίκης Ν.
3) Μπαχαδάκης Σ.
4) Ζαφείρης Κ.
5) Δάρλας Γ.
6) Ξουρής Θ.
7) Ξουρής Ί .

Κατά τή διάρκεια των επιχειρήσεων έτοποθετήθησαν στο Λόχο αύτό καί οι 
κάτωθι: Στις 9-12-44 ό 'Ύπαστυνόμος Α' κ. Βλαχάκης ’Αθανάσιος καί οί 'Ύπαστυν. Β' 
κ.κ. Παλούκης Δημ., Κοντός Κων/νος καί Πέτσης Εύάγγ., προερχόμενοι έκ της 
Δ/νσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών. ’Επίσης στις 12-12-1944 έτοποθετήθη
σαν καί οί άστυφύλακες ΙΕ'9, ΙΕ14, ΙΕ44, ΙΕ30, ΙΕ47, Δ6 (άρχιφ.), ΙΔ'149 καί 
Δ43 των οποίων τά ονόματα δεν μπόρεσα νά εξακριβώσω.

Τις βραδυνές ώρες κατόπιν διαταγής τής Στρατιωτικής Διοικήσεως άπεστάλη 
ό ’Αστυνόμος Β'. κ.Κάουλας Θ. μέ τή διμοιρία του στο Μαιευτήριο τής «Έλενας» γιά 
νά κάμη έ'ρευνα, γιατί έδόθη ή πληροφορία ότι εκεί υπήρχε άποθήκη όπλων των κομ
μουνιστών. Ή  δύναμις αύτή έξετέλεσε την άποστολή της κάτω άπό τά πυρά τών 
κομμουνιστών, πού έβαλαν εναντίον των κατά την μετάβαση καί κατά τήν επι
στροφή, οπότε έσκοτώθη καί ό στρατιώτης οδηγός του αυτοκινήτου τής ’Ορεινής 
Ταξιαρχίας πού μετέφερε τούς άστυνομικούς.

Στις 9-12-1944 καί ώρα 11, διετάχθη όλη ή δύναμι τοϋ 1ου Τάγματος τής 
Σχολής Άρχιφυλάκων καί 'Ύπαστυνόμων μέ τούς ’Αξιωματικούς νά έγκατασταθή 
στο οίκημα τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». 'Η  μετάβασις έγινε ύπό τά 
πυρά τών κομμουνιστών πού έβαλλαν άπό διαφόρους ταράτσες. 'Όταν όμως τό 
Τάγμα έγκατεστάθη στον «Παρνασσό» έγιναν συστηματικές έρευνες καί περιπο
λίες, έτσι πού έξεκαθαρίσθη ή περιφέρεια άπό τούς ελευθέρους σκοπευτάς.

Στις 11-12-1944, ώρα 12η μεσημβρινή, οί 2ος καί 3ος Λόχος τοϋ 1ου Τάγ
ματος, δηλαδή τό ήμισυ τής Σχολής Άρχιφυλάκων καί ή Σχολή 'Ύπαστυνόμων 
διετάχθησαν κάί μετεκινήθησαν στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, όπου έτέθησαν 
ύπό τάς διαταγάς τοϋ Άγγλου Συνταγματάρχου κ. ’Έρμαν. Ή  δύναμις αύτή έχρη- 
σιμοποιήθη γιά τήν ενέργεια μικτών περιπολιών προς έκκαθάρισιν τών ελευθέρων 
σκοπευτών στήν περιοχή τοϋ Μοναστηρακίου καί στήν περιοχή άπό Σίνα—Διδότου 
—Ίπποκράτους—Ά γ. Νικολάου (Πευκάκια)—Γερμανικής Σχολής—Σίνα—Ακαδη
μίας—Γεν. Χημείου τοϋ Κράτους. 'Η  ίδια δύναμι βαλλομένη συνεχώς άπό τούς 
κομμουνιστάς έκαμε διείσδυση στήν έλασοκρατούμενη περιοχή καί συνέχισε τήν επι
χείρηση άπό 2.30'—5ην πρωινήν ώραν τής 12-12-1944. Τήν 3.30' ή όμάς τής Σχο
λής Άρχιφυλάκων, έπί κεφαλής τής οποίας ήτο ό ’Αστυνόμος Καρανάσος Δημ. 
συνεπλάκη στήν πλατεία Ά γ . Νικολάου Πευκακίων μέ ισχυρά δύναμη κομμουνι
στών. ’Εκεί έτραυματίσθη σοβαρώς ’Άγγλος έπιλοχίας, τον όποιον μετέφεραν σέ 
άσφαλές σημεΐον οί άστυνομικοί καί άμέσως μέ άντεπίθεση διεσκόρπισαν καί άπεμά- 
κρυναν άπό τήν περιοχή εκείνη τούς έλασίτες.
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Κατά τάς 12, 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου 1944 ή δύναμι της Σχολής Άρχιφυλά- 
κων άπησχολεΐτο εις περιπολίας, εις έρεύνας υπόπτων καί είς έρεύνας σέ σπίτια καί πο
λυκατοικίες όπου έκρύπτοντο έλεύθεροι σκοπευταί. Σ ’ ένα σπίτι τής όδοϋ Σόλωνος 
84, συνελήφθησαν 4 άδελφοί Τ . . . . από τούς οποίους ό ένας ήταν λοχαγός 
τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. καί ό άλλος πολιτικός καθοδηγητής τοϋ Κ.Κ.Ε. ’Επίσης στην όδό 
Καπλανών 1 συνελήφθη ό Ίασημίδης Σωτήριος, στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε., κατεσχέ- 
θησαν δέ έ'νας πολύγραφος καί διάφορα κομμουνιστικά έντυπα. ’Εκτός αύτοΰ οί 
δόκιμοι άρχιφύλακες έκτελώντας υπηρεσίαν υπό ραγδαιοτάτην βροχήν έπέτυχαν 
νά εμποδίσουν διείσδυση των κομμουνιστών στή ζώνη πού έξεκαθαρίσθη. Στις 
15-12-1944 στήν όδό Ίπποκράτους συνελήφθη ό Φιλ.,.έλεύθερος σκοπευτής πού 
είχε σκοτώσει ’Άγγλο ύπολοχαγό.

’Από 16-12-1944 έσυνεχίσθησαν οί έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις μέ όλη τή 
δύναμη τής Σχολής Άρχιφυλάκων πού εφθασε μέχρι τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. 
’Έγινε έρευνα στήν όδό Σίνα 62, όπου έμενεν ό δικηγόρος Σ . . . ό όποιος κατά 
πληροφορίες πυροβολούσε άπό τον έξώστη τοϋ σπιτιοΰ του κατά των στρατιωτών 
πού περνούσαν στις παρόδους. ’Εκεί εύρέθη τμήμα άπό τό άρχεΐο τοϋ Κ.Κ.Ε., τό 
όποιο καί κατεσχέθη. ’Έρευνες έγιναν καί σ’ άλλα ύποπτα σπίτια, όπου συνελήφθη
σαν 10 άτομα (άνδρες καί γυναίκες) καί έκρατήθησαν.

Κατά τις ημέρες άπό 20—28 Δεκεμβρίου 1944 έγιναν έρευνες στο έπί τής 
όδοϋ Σόλωνος 83 βιβλιοδετείου, όπου άνευρέθησαν κομμουνιστικά βιβλία, στο επί

τής όδοϋ Ίπποκράτους 13 τυπογραφείου, 
όπου εύρέθησαν επίσης κομμουνιστικά βι
βλία. Έκτος αυτών συνελήφθησαν κρυμ
μένοι σέ διάφορα σπίτια 8 κομμουνισταί. 
"Οταν έγίνετο έρευνα κατά τις 21- 
12-1944 στήν περιοχή τής όδοϋ Ναυα- 
ρίνου, κομμουνισταί έπυροβόλησαν άπό 
γειτονικές στέγες καί έτραυμάτισαν θα- 
νασίμως μέ διαμπερές τραύμα τοϋ θώ- 
ρακος τό δόκιμο Άρχιφύλακα Οίκονο- 
μίδην Άνδρέαν, ό όποιος μέ ’Αγγλικό 
τάνκ μετεφέρθη είς Νοσοκομείου, όπου 
καί ύπέκυψεν, ένταφιασθείς τήν επομένη 
ήμέρα στο Βασιλικό κήπο.

Στις 29-12-1944 ή δύναμις τής Σχο
λής Άρχιφυλάκων διετέθη γιά σωματι
κές έρευνες τών πολιτών πού έμπαιναν 
στήν ελεύθερη ζώνη καί γιά έρευνες σέ 
πολυκατοικίες.

Τό προκεχωρημένο φυλάκιο τών ο
δών Μαυρομιχάλη καί Διδότου (οικία 
Ρουχωτά) έκινδύνευσεν άπό τούς κομ- 
μουνιστάς πού άνοιξαν τρύπες στά έν- 
διάμεσα οικήματα ώστε νά τό άνατινά-

t  ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜ1ΔΗΣ t'Jjtξουν. Τό πρωί δέ στις 6.30' ερριψαν 
κατά τοϋ φυλακίου αύτοΰ μεγάλη ποσό

τητα δυναμίτιδος, πού έςερράγη καί έξετίναξε στον άέρα τά παράθυρα καί τίς 
πόρτες, χωρίς όμως άνθρώπινα θύματα.

Τό βράδυ, τό φυλάκιο αύτό, κατόπιν διαταγής τής εκεί Αγγλικής μονάδος, άπε- 
σύρθη στο φυλάκιο τής όδοϋ Ίπποκράτους—Ναυαρίνου, εναντίον τοϋ οποίου έξεδηλώ- 
θη έπίθεσις, συγχρόνως μέ τήν επίθεση στο φυλάκιο τής όδοϋ Διδότου. Έδώ οί κομ-
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μουνισταί έξαπέλυσαν (διά κατρακυλήσεως) μια μεγάλη ρόδα αυτοκινήτου άπό κα
ουτσούκ γεμάτη μέ εκρηκτικές ύλες, άλλα κατά τη στιγμή εκείνη οί άστυνομικοί 
έβαλλαν κατά των κομμουνιστών καί έ'τσι δεν μπόρεσαν νά δώσουν κατεύθυνση στη 
ρόδα, πού παρεξέκλινε καί έξερράγη πιο πέρα χωρίς θύματα.

Στις 30-12-1944 συνελήφθη στην οδό Διδότου—’Ασκληπιού ό ’Ιταλός Άν- 
θυπολοχαγός Κατζιόλα Τζιοβάνι, πού έχρησιμοποιεΐτο άπό τούς κομμουνιστάς ως 
ελεύθερος σκοπευτής στούς δρόμους Μασσαλίας—Σόλωνος—’Ασκληπιού—Σκουφα 
ώς λοχαγός τού Ε.Λ.Α.Σ.

Σημειωτέου οτι στή διασταύρωση των οδών ’Ασκληπιού—Σόλωνος είχαν σκο- 
τωθή άπό ελεύθερο σκοπευτή δύο γυναίκες καί ένα παιδί.

Στις 2 ’Ιανουάριου 1945, οί δόκιμοι άρχιφύλακες άφοΰ έφωδιάσθησαν μέ πυ- 
ρομαχικά, ήσαν έτοιμοι σύμφωνα μέ τις διαταγές άπό τής 6.15' στο οίκημα τού 
Γεν. Χημείου τού Κράτους, γιά νά λάβουν μέρος στήν τελική έπίθεση κατά τών κομ
μουνιστών. ’Από ένωρίς τά ’Αγγλικά μηχανοκίνητα έ'βαλλαν κατά διαφόρων θέσεων 
πού κατείχαν οί έλασΐτες, τούς οποίους άνάγκαζαν νά τρέπωνται εις φυγήν. Στις 
7 ή ώρα διετάχθη νά έκκαθαρίση ή Σχολή Άρχιφυλάκων τήν κλινική επί τής 
οδού Χαριλάου Τρικούπη 35, όπου εύρέθησαν 200 περίπου κομμουνισταί, άλλοι ώς 
νοσηλευόμενοι, άλλοι ώς μάχιμοι, άλλοι ώς έπισκέπται καί άλλοι ώς προσωπικό τής 
κλινικής. Συνελήφθησαν μετά έπι- 

„ σταμένη διαλογή 29κομμουνισταί.
Μεταξύ τών συλληφθέντων ήταν 
καί ό Μανιάτης Γεώργιος τού ’Ε
λευθερίου, τραυματίας, νοσηλευ
όμενος, πού εύρέθη στο θυλάκιό 
του μία καπνοσύριγγα (πίππα) 
τήν οποίαν αυτός μετεχειρίζετο, 
καμωμένη άπό λεπτό κόκκαλο 
άνθρώπινο, μήκους 10 έκατοστών.

Στά θυλάκια τού ίδιου τέ
ρατος εύρέθη καί συστατικό ση
μείωμα δτι είναι καλός συναγω
νιστής.

Κατόπιν έγινε έξόρμησις 
τών δοκίμων Άρχιφυλάκων στά 
Έξάρχεια μέ πλήρη επιτυχία.

Στις επιχειρήσεις αύτές έ- 
τραυματίσθη στο δεξιό μάτι ό 
'Τπαστυν. Ά  κ. Βλαχάκης Ά θ . .

Στις 3-1-1945 όλη ή δύνα- 
μις συνεκεντρώθη στο κινηματο
θέατρο «ΟΡΦΕΤΣ», δπου άνε-
κοινώθη δτι οί κομμουνισταί κα- 
τετροπώθησαν καί όπισθοχώρουν 
άτάκτως.'Η πολεμική άποστολή 
τών δοκίμων Άρχιφυλάκων έλη
ξε. Οί ’Αξιωματικοί παρου- 
σιάσθησαν στις 'Υπηρεσίες των καί οί δόκιμοι Άρχιφύλακες πήγαν καί πάλι στή 
Σχολή τους δπου μετά εκπαίδευση ώνομάσθησαν έπαξίως Άρχιφύλακες.

(Στο επόμενο ή δράσις τής Σχολής Ύπαστυνόμων Β')

‘Η καπνοσύριγγα (π ίπ π α )  άπό άνθρώπινο κόκ
καλο πού χρησιμοποιούσε ό κομμουνιστής Γ. Μα
νιάτης καί τό συστατικό σημείωμα ότι είναι κα

λός . . . συναγωνιστής.
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ΣΥΛΛΗΦΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ TOY Κ .Κ .Ε . -  ΑΝΑΚΑΛΥΦΙΣ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Άναδημοσίευσις άπό τήν έφη- 
μερίδα «ΒΗΜ Α» τής 3-7-1957

'Η  Γενική Ασφάλεια ’Αθηνών είχε τάς τελευταίας ημέρας μίαν άκόμη μεγά- 
λην έπιτυχίαν εις τον τομέα τής διώξεως τοϋ κομμουνισμού, διά της συλλήψεως δύο 
σημαινόντων στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε., τά όποια είχαν άποσταλή εις τήν Ελλάδα άπό 
τό Παραπέτασμα διά τήν άναδιοργάνωσιν τοϋ κατασκοπευτικοΰ δικτύου και τον 
συντονισμόν τής δράσεως τών παρανόμων ανατρεπτικών οργανώσεων. Τά δύο ταϋτα 
στελέχη είναι ή Φ ω φ ώ  Λ α ζ ά ρ ο υ ,  ετών 35, τέως φοιτήτρια τής Νομικής καί 
ό Π ε ρ ι κ λ ή ς  Π ε τ α λ ω τ ή ς ,  έτών 45, γεωπόνος, έπικεκηρυγμένος άντί 
15.000 δραχμών. Παραλλήλως προς τάς ώς άνω συλλήψεις, ή Γενική ’Ασφάλεια

έσημείωσε καί άλλην έπιτυχίαν, διά τής άνακα- 
λύψεως ένός παρανόμου τυπογραφείου, λειτουρ- 
γοΰντος είς τήν Φιλοθέην, εις τό όποιον έξετυ- 
πόϋντο διάφορα κομμουνιστικά έντυπα καί εφη
μερίδες τής Ε.ΙΙ.Ο.Ν. «Νέα Γενιά».

Είναι γνωστόν, ότι ή Γενική ’Ασφάλεια 
κατά τά έτη 1953, 1954 καί 1955 διά συντό
νων ενεργειών καί παρακολουθήσεων, καθώς 
καί διά τής άξιοποιήσεως διαφόρων στοιχείων, 
τά όποια ειχον περιέλθει είς χεΐρας της, συνέ
λαβε περί τούς 100 σημαίνοντας κομμουνιστάς, 
έκ τών όποιων οί 30 ειχον είσέλθει άπό τό πα
ραπέτασμα. Μεταξύ αύτών ήσαν οί Καπετάν 
Γιώτης, Δ. Δάλλας, Λ. Τζεφρώνης, Κωνστ. Λου- 
λές, Ρούλλα Ζαχαριάδου, Αΰρα ΙΊαρτσαλίδου, 
Γ. Μωραΐτης κλπ.

Είς τάς άρχάς τοϋ 1955 ή Γενική ’Ασφάλεια, 
έπληροφορήθη ότι είχεν έλθει είς ’Αθήνας, ώς 
άπεσταλμένη τοϋ Κ.Κ.Ε. ή Φωτεινή Λαζάρου. Τά 
όργανα τής υπηρεσίας διώξεως κομμουνισμού έ- 
κινητοποιήθησαν άμέσως καί κατόπιν πολυμήνων 

ενεργειών έπέτυχον νά άνακαλύψουν τά ίχνη της. Διεπιστώθη τότε, οτι ή Λαζάρου 
είχεν ένταχθή είς τό γυναικεΐον τμήμα τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου, το όποιον 
διηύθυναν ή Αΰρα ΙΙαρτσαλίδου καί ή Ρούλα Ζαχαριάδου. "Οταν αί δύο αυται 
συνελήφθησαν, ή Γενική ’Ασφάλεια έθεώρησε σκόπιμον νά μή προβή είς τήν σύλλ.ηψιν 
τής Λαζάρου, διά νά δύναται νά παρακολουθή τάς κινήσεις καί τάς έπαφάς της. 
’Ολίγον κατόπιν έφθασε λαθραίως είς τάς ’Αθήνας ή ’Αλέγκρα Καπέτα, τακτικόν 
μέλος τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοϋ Κ.Κ.Ε., υπό τάς διαταγάς τής όποιας έτέθη 
ή Λαζάρου. Άργοτερον συνελήφθη ή Καπέτα, άλλά καί πάλιν ή Λαζάρου παρέμεινεν 
έλευθέρα καί ή άγρυπνος παρακολούθησίς της άπό τά όργανα τής ’Ασφαλείας συνε- 
χίζετο νυχθημερόν. Ή  παρακολούθησίς αυτής άπέδειξεν οτι αδτη είχε τακτικάς 
συναντήσεις μέ σημαίνοντα στελέχη τοϋ παρανόμου μηχανισμού τοϋ Κ.Κ.Ε., μεταξύ 
τών όποιων ήτο καί ό περιβόητος Ν. Άκριτίδης. "Οταν ή Γενική ’Ασφάλεια συνεκέν- 
τρωσεν όσα στοιχεία τής έχρειάζοντο, άπεφάσισε τήν σύλληψίν της. Ό  Διευθυντής

ΦΩΦΩ ΛΑΖΑΡΟΥ
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της Γενικής Άφαλείας κ. Ρακιτζής έδωσε τάς καταλλήλους διαταγάς καί προχθές 
αΰτη συνελήφθη εις ένα κομματικόν ραντεβού. Μετά τό ραντεβού αυτό, ή Λαζάρου 
άντιληφθεϊσα δτι παρηκολουθεΐτο και έπρόκειτο να συλληφθή, έπεβιβάσθη ενός αυ
τοκινήτου καί έτράπη προς την Πλατείαν ’Αμερικής. ’Αστυνομικόν «ύτοκίνητον 
έτέθη άμέσως εις καταδίωξίν της καί τελικώς παρ’ δλας τάς προσπάθειας της, δέν 
επέτυχε νά διαφύγη. Δέον νά σημειωθή, δτι ή ενέργεια των άστυνομικών αΐφνιδίασε 
την Λαζάρου καί κατά την σύλληψίν της κατεσχέθησαν εις χεΐρας της σημαντικά 
έγγραφα, 260 δολλάρια καί άλλα στοιχεία άποκαλυπτικά διά την δράσιν των κομ
μουνιστών εις ’Αθήνας. 'Η  Φωφώ Λαζάρου έκυκλοφόρει μέ πλαστήν ταυτότητα τοϋ· 
Γ' ’Αστυνομικού Τμήματος ύπό τό δνομα Μαρίνα Χηνά.

Δέον νά σημειωθή, δτι ή συλληφθεΐσα, ώς άποδεικνύεται άπό τό τηρούμενου· 
εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν δελτίον δράσεώς της, είναι άπό τά πλέον επικίνδυνα 
καί δραστήρια στελέχη του Κ.Κ.Ε. Υπήρξε μέλος τοϋ Κεντρικού Συμβουλίου τής 
Ε.Π.Ο.Ν. καί κατά τον συμμοριτοπόλεμον έδρασεν ο>ς στρατολόγος εις τήν περιοχήν 
Κορινθίας. ’Αργότερα είσήλθεν εις τό Παραπέτασμα, άπ’ δπου άπεστάλη τό 1952 
μέσω Γαλλίας εις Ελλάδα. Δέν έπέτυχεν δμως νά φθάση εις τό Ελληνικόν έδαφος, 
διότι συνελήφθη άπό τάς Γαλλικάς Άρχάς καί έπέστρεψεν εις τό Παραπέτασμα. 
’Εκεί έφοίτησεν εις διαφόρους κατασκοπευτικάς σχολάς καί άπεστάλη έκ νέου είς, 
Ελλάδα μέ εΐδικάς έντολάς τό 1955.

** *
Προχθές έπίσης, όλίγας ώρας μετά τήν σύλληψίν τής Φωφώς Λαζάρου, έπε- 

τεύχθη κατόπιν παρακολουθήσεως ή σύλληψις καί τοϋ Περικλέους Πεταλωτή. Ό  
Πεταλωτής εΐχεν έλθει είς ’Αθήνας άπό τό Πα
ραπέτασμα προ 8μήνου, έκτελών έντολάς τής 
νέας ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε, ή οποία είς τό πεδίον 
αύτό τής δράσεως, διά τής άποστολής στελεχών, 
άκολουθεΐ τήν παλαιάν τακτικήν τοϋ Ζαχαριά- 
δη. Ή  Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών έπληροφο- 
ρήθη μόλις προ 4μήνου τήν άφιξιν τοϋ Πετα
λωτή ένταϋθα, άμέσως δέ έτέθη είς άναζήτησιν 
τών ιχνών του. Κατόπιν συντόνων ένεργειών, 
άνεκαλύφθη τό κρησφύγετον τοϋ Πεταλωτή καί 
ούτος συνελήφθη. Ό  συλληφθείς κομμουνιστής 
είναι δπως καί ή Λαζάρου άπό τά σημαίνοντα 
στελέχη τοϋ Κ.Κ.Ε, εΐχεν έλθει δέ είς ’Αθήνας 
διά τήν ένίσχυσιν τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου.

'Ο Πεταλωτής κατά παρασχεθείσας άρμο- 
δίως πληροφορίας, έδρασεν ώς πολιτικός καθο- 
δηγητής τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. κατά τήν κατοχήν καί 
κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα διωρίσθη δήμαρ
χος Κιλκίς, διετέλεσεν μέλος τής Κεντρικής ’Ε
πιτροπής τοϋ Κ.Κ.Ε. καί έλαβε μέρος είς τον συμ
μοριτοπόλεμον. Μετά τον συμμοριτοπόλεμον κα- 
τέφυγεν είς τό Παραπέτασμα. Έξεπαιδεύθη είς κομμουνιστικάς σχολάς τής Βουλ
γαρίας καί τής Πολωνίας, ηδη δέ ή νέα ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. τον άπέστειλε προς δράσιν 
είς τήν Ελλάδα. ’Από τό 1950 ό Πεταλωτής έχει έπικηρυχθή άντί 15.000 δραχμών. 
Έ π ’ αύτοΰ κατεσχέθη κατά τήν σύλληψίν του πλαστή ταυτότης ύπό τό δνομα Χα
ράλαμπος Κορνίλης.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Είς τήν Φιλοθέην, έξ άλλου,
** *

έπετεύχθη κατόπιν πολυμήνου παρακόλουθή-
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σεως ύπό οργάνων τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών τοϋ φοιτητοϋ ’Αντωνίου Καρ- 
καγιάννη, ή άνακάλυψις τοϋ παρανόμου τυπογραφείου 'Ο Καρκαγιάννης, ό όποιος 
ένεφανίζετο εις την Φιλοθέην ώς φιλήσυχος καί μελετηρός νέος, εϊχεν έγκαταστήσει 
τέλειον τυπογραφεΐον εις την οικίαν του, είς τήν οποίαν έξετυποΰντο πολλά κομμου
νιστικά έντυπα καί επίσης τό επίσημον οργανον τής Ε.Π.Ο.Ν. «Νέα Γενιά», τό όποιον 
έκυκλοφόρει παρανόμως. 'Η Γενική ’Ασφάλεια δι’ αιφνιδιαστικής έρεύνης, επέτυχε 
τήν άνακάλυψιν καί κατάσχεσιν των τυπογραφικών έγκαταστάσεων. Ό  Καρκαγιάννης 
διέφυγε τήν σύλληψιν.

**jc *
'Ο 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Νικ. Β. ’Αθανασίου, εξ άφορμής τών ύπό 

τής Γενικής ’Ασφαλείας γενομένων ανακοινώσεων έπί τής συλλήψεως σημαινόντων 
μελών τοϋ παρανόμου μηχανισμοΰ τοϋ Κ.Κ.Ε., προέβη είς τάς άκολούθους δηλώσεις:

«Εις πείσμα τής άριστερας, ή οποία δεν παύει άπό τοϋ νά έκμεταλλεύεται κάθε 
περίστασιν καί νά διακηρύσση δτι ούτε παράνομος μηχανισμός τοϋ Κ.Κ.Ε. ύπάρχει 
έν Έλλάδι, ούτε παράνομος δρασις συντελεΐται, τά όργανα τής Γενικής ’Ασφαλείας 
τής χώρας έσχον τάς ήμέρας αύτάς μίαν άκόμη πρόσθετον έπιτυχίαν είς τόν τομέα 
τής άντιμετωπίσεως τοϋ κομμουνισμού. Οότω, κατόπιν συστηματικής καί άθορύβου 
παρακολουθήσεως, έπετεύχθη ή σύλληψις δύο είσέτι σημαντικών στελεχών τοϋ 
παρανόμου μηχανισμού τοϋ Κ.Κ.Ε., ήτοι τής Φωφώς Λαζάρου καί τοϋ Περ. Πετα
λωτή, περί τών οποίων γίνονται λεπτομερείς άνακοινώσεις άπό μέρους τής Γενικής 
’Ασφαλείας. Οί συλληφθέντες άπετέλουν ήγετικά στελέχη τοϋ παρανόμως δρώντος 
κατασκοπευτικού μηχανισμού τοϋ Κ.Κ.Ε. καί εΐχον είσέλ.θει είς τήν χώραν άπό τό 
Παραπέτασμα, ή μέν Λαζάρου άπό τοϋ 1955, ό δέ Πεταλωτής άπό οκταμήνου πε
ρίπου. 'Η σύλληψίς των έπετεύχθη αίφνιδιαστικώς καί χωρίς νά δοθή είς τούς συλ- 
ληφθέντας ή εύκαιρία καταστροφής τών πολυτίμων στοιχείων, τά όποια άνευρέθη- 
σαν καί τών οποίων ή άξιοποίησις θά όδηγήση ένδεχομένως καί είς άλλας έπιτυχίας. 
Διά μίαν άκόμη φοράν άποδεικνύεται ότι καί ή νέα ήγεσία, οργανον καί έντολεύς τής 
οποίας είναι ό Πεταλωτής, όπως καί ή παλαιά τοιαύτη τοϋ Κ.Κ.Ε., συνεχίζει τήν 
προσπάθειαν διαβρώσεως τής έθνικής παρατάξεως καί όργανώσεως τοϋ παρανόμου 
κατασκοπευτικού δικτύου τοϋ Κ.Κ.Ε.’Ενώ δέ μέ τήν μίαν χεΐρα, κατά τάς ύποδείξεις 
τοϋ Κ.Κ. Ρωσίας, προσφέρει κλάδον έλαίας, όμιλοΰσα περί ειρήνης καί ένότητος, μέ 
τήν άλλην κρατεί τό δολοφονικόν έγχειρίδιον καί τήν δυναμίτιδα προς άνατίναξιν 
τής καθεστηκυίας τάξεως. Δι’ αιφνιδιαστικής έπίσης έρεύνης τών οργάνων λής 
Γενικής ’Ασφαλείας εις κρησφύγετον, ένθα έξεδίδετο παράνομος τύπος, έπετεύχθη 
ή άνακάλυψις πλήρους τυπογραφικής έγκαταστάσεως, πολυγράφου καί πλήρως 
στοιχειοθετημένης όλης τοϋ παρανόμου έντύπου τής Ε.Π.Ο.Ν. «Νέα Γενιά». Κατε- 
σχέθη άφθονον τυπογραφικόν ύλικόν. Τό τυπογραφεΐον διηύθυνεν ό κομμουνιστής 
Καρκαγιάννης Άντών., άναζητούμενος ύπό τής ’Ασφαλείας».

Ή  έφημερ'ις «Βήμα» αχολιάζονσα τάς ανωτέρω συλλήψεις είς τό ψύλλον 
τής 4/7/1967 γράφει τά εξής:

«Δύο άπεσταλμένους κομμουνιστάς συνέλαβεν ή Γενική ’Ασφάλεια, έναν 
» άνδρα καί μίαν γυναίκα, έλθόντας ποοσφάτως άπό τό έξωτερικόν διά νά ένισχύ- 
» σουν καί νά δραστηριοποιήσουν τόν παράνομον κομμουνιστικόν μηχανισμόν, καί 
» τάς έν Έλλάδι άνατρεπτικάς καί κατασκοτευτικάς έργασίας του, αί όποΐαι είναι είς 
» όλους γνωσταί. ’Εκείνο πού προκαλεΐ έκ τών νέων αύτών άνακαλύψεων καί συλ- 
» λήψεων έντύπωσιν, είναι ότι είς τάς άποστολάς ταύτας αί Έλληνικαί καταδιωκτι- 
» καί Άρχαί δέν δύνανται νά άποδώσουν καμμίαν διαφοράν καί καμμίαν παραλλαγήν 
» έν σχέσει μέ τάς παλαιοτέρας, όταν δηλαδή τό Κ.Κ.Ε. διηύθυνεν ό Ζαχαριάδης καί 
» ή συμμορία του, ένώ είς τό μεταξύ έχει άναγγελθή ότι ό Ζαχαριάδης άπεκηρύχθη 
» καί έξετοπίσθη, καί ότι άλλοι νέοι άνδρες, μέ νέαν πολιτικήν καί διαφορετικά αίσθή-



Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ ΕΙΣ ΤΟ Γ1 ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΤΟΥ

ΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΑΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άναδημοσίευσις άπό τό περιοδικόν

_____________________«ΤΑ ΓΕΓΟ Ν Ο ΤΑ  ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»-------------------------------
(τ. 12 ’Απριλίου 1957)

'Η  Ελλάς μετέσχεν κατά τον τρέχοντα μήνα ώς παρατηρητής εις τό III Συν- 
έδριον του Άντικομμουνιστικοΰ Συνδέσμου των Λαών τής ’Ασίας, τδ όποιον συν- 
ήλθεν εις την Σαϊγκόν του Νοτίου Βιετνάμ μέ συμμετοχήν της Τουρκίας, του Πακι
στάν, τής ’Ινδονησίας, τής Βιρμανίας, του Νοτίου Βιετνάμ, των Φιλιππινών, τής 
Ταϊλάνδης, τής Αυστρίας, τής Μαλαισίας, τής Σιγκαπούρης, τής Έλευθέρας Κί
νας, τοϋ Χόγκ Κόγκ, τής Όκινάβας καί πολλών άλλων χωρών τής Έλευθέρας 
’Ασίας. Σκοπός τοϋ Συνεδρίου ήτο, μεταξύ άλλων, καί ό συντονισμός τής άντικομ- 
μουνιστικής δράσεως τών χωρών αύτών επί τοϋ ιδεολογικού, κοινωνικού, οικονομικού 
καί πολίτικου επιπέδου. Προς έπίτευξιν τών σκοπών του, τό Συνέδριον συνεκρό- 
τησεν έξ έπιτροπάς, αΐτινες. έμελέτησαν καί κατήρτισαν σχέδιον κοινής ένεργείας, 
έξέφρασε δέ έν τέλει τήν ευχήν οτι καί άλλα κράτη θά θελήσουν νά μετάσχουν εις 
τον άντικομμουνιστικόν αύτόν ’Ασιατικόν Σύνδεσμον, εις τρόπον ώστε νά άποκτήση 
«ουτος διεθνή χαρακτήρα καί νά καταστή εν είδος Άντικόμινφορμ.

Ά ς  ’ίδωμεν όμως καλύτερα τάς άποφάσεις μιας έκάστης επιτροπής έν λεπτο
μέρεια.

1. Εις τήν ’Επιτροπήν περί τής ακολουθητέας έναντι τών πρώην κομμουνι
στών πολιτικής άπεφασίσθη ή τήρησις, έναντι αυτών, μιας μεγαλοψύχου στάσεως 
ώστε νά δυνηθοϋν νά επιστρέφουν ευκόλως εις τον ελεύθερον κόσμον καί νά κατα
κτήσουν τήν ευημερίαν διά τής έργασίας των. Διά τον λόγον αύτόν, ό Σύνδεσμος
άπηύθυνεν έκκλησιν προς τούς λαούς τοϋ έλευθέρου κόσμου, όπως παράσχουν ήθικήν 
καί οικονομικήν βοήθειαν εις τούς πρώην κομμουνιστάς, καθώς καί εις όσους κατορ
θώνουν νά διαφύγουν τό παραπέτασμα, ανεξαρτήτως έθνικότητος, φυλής καί πίστεως. 
Έζήτησεν επίσης όπως, έφ’ όσον τοϋτο θά ήτο δυνατόν, ίδρυθοΰν κατά μήκος τοϋ 
παραπετάσματος στρατόπεδα ύποδοχής τών προσφύγων αύτών.

2. Εις τήν ’Επιτροπήν ’Ιδεολογικών Ζητημάτων τοϋ Συνεδρίου άπεφασίσθη :
α) Ή  ΐδρυσις μιας 'Ομοσπονδίας Άντικομμουνιστικοΰ Τύπου, ώς κέν

τρου συντονισμού διά τήν άντιμετώπισιν τής ψευδούς κομμουνιστικής προπαγάν
δας τοϋ Συνδέσμου.

β) 'Η όργάνωσις ένός συστήματος διεθνούς ραδιοφωνικής επικοινωνίας 
προς έξυπηρέτησιν τής άντικομμουνιστικής προπαγάνδας τοϋ Συνδέσμου.

γ) Ή  σύστασις ένός συστήματος άνταλλαγής πληροφοριών περί τών κομμου
νιστικών μεθόδων καί τακτικής, κατά προτίμησιν διά τής χρησιμοποιήσεως τεκμη
ριωμένων στοιχείων, εις τρόπον ώστε νά άντιμετωπίζηται εύχερέστερον ή τακτική 
αύτή.

» ματα άνέλαβαν τήν διεύθυνσιν τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος καί τής πολιτικής 
» του. ’Εκείνο κατά συνέπειαν πού πρέπει νά συμπεράνη ό Ελληνικός λαός έκ τής 
» ομοιομορφίας ταύτης, είναι ότι τό Κ.Κ.Ε. εΐτε Σταλινικόν, είτε μή Σταλινικόν καί 
» Κρουτσεφικόν, έφόσον έξαρτάται άπό τήν Μόσχαν, έξακολουθεΐ νά ύπηρετή τήν 
» αυτήν ιδεολογίαν καί νά έχη τούς ί δ ι ο υ ς  σκοπούς, οί όποιοι οΰτε διά το Κ.Κ.Ε. 
» ούτε διά τον άλλον Κομμουνισμόν έχουν μεταβληθή ούσιωδώς εις τίποτε».
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δ) 'Η  ενθάρρυνσής της παραγωγής καί διανομής πάσης φιλολογίας περιγρα- 
φούσης την βάρβαρον φύσιν τοΰ κομμουνισμού καί άποδεινυούσης τό άπατηλόν τών· 
έπαγγελιών αύτοΰ.

ε) 'Ο καθορισμός, εντός των ορίων τοΰ Συνδέσμου, μιας συντονισμένης πο
λιτικής διαφωτίσεως καί πληροφοριών.

3. 'Η  ’Επιτροπή διά τά άγροτικά καί εργατικά προβλήματα άνεγνώρισεν· 
δτι τό επίπεδον τής ζωής των άγροτών καί των εργατών ήτο πολύ χαμηλόν, διότι, 
έπί αιώνας ούτοι άπετέλουν άντικείμενον έκμεταλλεύσεως ύπό τών άποικιοκρατών 
καί τών φεουδαρχών. καί δτι κατ’ αυτόν τον τρόπον ούτοι καθίσταντο εύκολος λία 
τών κομμουνιστών. Διά τον λόγον αυτόν άπεφασίσθη δτι :

α) Τό βιοτικόν έπίπεδον τών εργατών καί τών χωρικών τής ’Ασίας πρέπει 
νά άνέλθη άμέσως.

β) Προς τον σκοπόν αυτόν αί έλεύθεραι άσιατικαί χώραι πρέπει νά ένθαρρύ- 
νουν τον σχηματισμόν ελευθέρων εργατικών συνδικάτων, νά προστατεύσουν με 
άποτελεσματικά μέτρα τά συμφέροντα τών έργατών, νά άποδόσουν την γήν είς έκεί- 
νους οί όποιοι τήν καλλιεργούν, νά βελτιώσουν τάς καλλιεργητικάς μεθόδους, τούς: 
γεωργικούς συνεταιρισμούς καί τήν άρδευσιν.

γ) Νά εφαρμόσουν δυναμικά προγράμματα διαφωτίσεως τών άγροτών καί. 
τών έργατών έπί τής πραγματικής φύσεως τοΰ κομμουνισμού.

4. Είς τήν περί έκπαιδεύσεως ’Επιτροπήν τοΰ Συνεδρίου άπεφασίσθη : 
α) 'Η  έξαφάνισις τοΰ άναλφαβητισμοΰ.
β) Ή  έκπαίδευσις τοΰ πολίτου ώστε νά δύναται ούτος νά μετέχη είς τήν· 

κοινωνικήν λειτουργίαν τής παραγωγής.
γ) 'Η  διάδοσις τής τεχνικής έκπαιδεύσεως βάσει τών κλίσεων ένός έκάστου, 

μέ σκοπόν τήν βελτίωσιν τοΰ ύλικοΰ πολιτισμοΰ.
δ) 'Ο σεβασμός, έκ μέρους τής έκπαιδεύσεως, τών θρησκευτικών πεποιθή

σεων καί τών παραδόσεων έκάστου λαοΰ.
ε) 'Η  εισαγωγή ένός έκπαιδευτικοΰ συστήματος, άναπτύσσοντος τό έρευνη- 

τικόν πνεΰμα τοΰ άνθρώπου καί τήν ικανότητα αύτοΰ προς έλευθέραν σκέψιν, έξασφα- 
λίζοντος δέ τήν μεγίστην δυνατήν διανοητικήν αύτοΰ άνάπτυξιν. Καλύτερα μέσα προς 
έπίτευξιν τών σκοπών αυτών, έκρίθησαν ύπό τοΰ Συνδέσμου, ή έφαρμογή ένός προ
γράμματος άνταλλαγής καθηγητών, μαθητών καί άποστολών καλής θελήσεως, προς 
προαγωγήν τής κατανοήσεως μεταξύ τών μελών.

5. 'Η  Οικονομική ’Επιτροπή τοΰ Συνδέσμου άπεφάσισεν : τήν άποκατάστα- 
σιν στενής συνεργασίας μεταξύ τών έλευθέρων ασιατικών χωρών, προς διαρκή άν- 
ταλλαγήν πληροφοριών καί έκθέσεων έπί τής κομμουνιστικής οικονομικής δρα- 
στηριότητος, τήν μελέτην καί έφαρμογήν ένιαίας έναντι αυτής τακτικής καί τήν· 
πρόληψιν κομμουνιστικών άνατρεπτικών ένεργειών έπί τοΰ οικονομικού έπιπέδου.. 
Άπεφασίσθη έπίσης νά δοθή ιδιαιτέρα έ'μφασις είς τήν προσπάθειαν έπιλύσεως τών 
διεθνών οικονομικών άνταγωνισμών καί έπί τής έκτελέσεως τοΰ'καθήκοντος τής 
οικονομικής άνασυγκροτήσεως, καθώς καί έπί τής καταπολεμήσεως παντός ίχνους 
φεουδαρχισμοΰ καί γραφειοκρατίας είς τον έλεύθερον κόσμον, έπί τής έγγυήσεως; 
τής διατηρήσεως τής άτομικής ιδιοκτησίας έντός λογικών ορίων καί έπί τής έκδημο- 
κρατήσεως τής οικονομίας. Έ ξ άλλου, ή έπιτροπή άπεφάσισεν δπως τά κράτη— 
μέλη τοΰ Συνδέσμου ένθαρρύνουν τούς οικονομικούς ήγέτας νά άνταλλάξουν όμαδι- 
κάς καί άτομικάς έπισκέψεις μεταξύ των, προς διαμόρφωσιν γνωμών καί σύσφιγξιν 
τών έμπορικών σχέσεων. Έτονίσθη ομοίως ή άνάγκη έφαρμογής προγραμμάτων 
αμοιβαίας οικονομικής βοήθειας καί άνταλλαγής άγαθών καί πρώτων υλών μέ τά 
κράτη τά όποια είναι άναγκασμένα νά προμηθεύωνται τά είδη αυτά άπό τούς κομμου- 
νιστάς, τέλος δέ άπεφασίσθη δπως ό Σύνδεσμος λάβη τά απαραίτητα μέτρα διά τήν
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^εφαρμογήν, έπί διεθνούς κλίμακος, έμπορικοΰ μποϋκοτάζ των κομμουνιστικών 
■χωρών.

6. Τέλος, εις την Επιτροπήν ’Ιδεολογικών Ζητημάτων, έτέθησαν ως άρχαί, 
-διά τών οποίων δύναται νά άντιμετωπισθή κ α ί'καταστραφή τδ κομμουνιστικόν 
-δόγμα, ή προσήλωσις εις την άνθρωπίνην άξίαν καί ελευθερίαν, ή πίστις εις τάς 
πνευματικάς καί ήθικάς παρακαταθήκας της άνθρωπότητος, ό σεβασμός εις την 
προσωπικότητα τοϋ άτόμου, ώς καί ή ανάγκη μιας έλευθέρας καί αρμονικής άναπτύ- 
•ξεως τόσον προς την πνευματικήν όσον καί προς τήν υλικήν κατεύθυνσιν, τήν ιδιω
τικήν καί συλλογικήν ζωήν, τέλος δέ τήν εθνικήν καί υπερεθνικήν δράσιν αύτοΰ.

Βάσει τών άνωτέρω άρχών, ό Σύνδεσμος άπεφάσισε νά έφαρμόση τδ κάτωθι 
•πρόγραμμα εργασίας, έπιπροσθέτως πρδς τάς ήδη ύποδειχθείσας ένεργείας :

α) Νά ίδρύση εις τήν Σαϊγκόν μίαν Γενικήν αύτοΰ Γραμματείαν πρδς συν
τονισμόν της δράσεώς του.

β) Νά ένώση τά οικονομικά μέσα τών οργανώσεων—μελών του διά τήν 
έπίτευςιν τών σκοπών του.

γ) Νά ζητήση άπδ τούς άποτελοΰντας αυτόν εθνικούς οργανισμούς νά επιστρα
τεύσουν ώς στοιχεία τοΰ άντικομμουνιστικοΰ άγώνος, τούς ήγέτας πολιτικών κομ
μάτων καί άντιπροσωπευτικών τοΰ λαοΰ οργανώσεων, καθώς καί τούς άποτελοΰντας 
τά κυριώτερα άκαδημαϊκά, θρησκευτικά, καλλιτεχνικά, έμπορικά, άθλητικά, γυ
ναικεία, έργατικά καί άγροτικά σωματεία; πρδς άπόκτησιν λαϊκής βάσεως. καί 
•δημιουργίας ενιαίου άντικομμουνιστικοΰ μετώπου.

δ) Νά ζητήση άπδ τά μέλη—χώρας νά συγκαλέσουν «Τεχνικά» Συνέδρια 
■γυναικών, τεχνικών, βιομηχάνων, νεολαίας, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών κλπ.

ε) Νά χτυπήση τήν ούδετεροφιλίαν καί τάς «πέντε άρχάς τής ειρήνης» τάς 
•οποίας διετύπωσεν ή Κυβέρνησις τοΰ Πεκίνου.

στ) Νά όργανώση έκθέσεις άντικομμουνιστικοΰ ύλικοΰ, τδ όποιον θά συγκεν- 
τρωθή μερίμνη τοΰ Συνδέσμου καί αί όποΐαι θά περιφέρωνται έτησίως εις τάς χώρας 
-—μέλη αύτοΰ.

ζ) Νά όργανώση έκθέσεις περί τών έπικρατουσών πέραν τοΰ Παραπετάσμα
τος συνθηκών ζωής.

η) Νά άρχίση διαφωτιστικάς εκστρατείας εντός τοΰ Παραπετάσματος, μέ 
•φυλλάδια έξ άεροπλάνου καί έκπομπάς ραδιοφώνου.

θ) Νά ένθαρρύνη τήν άνταλλαγήν πληροφοριακοΰ ύλικοΰ μεταξύ τών δια
φόρων ελευθέρων ραδιοσταθμών καί νά έγκαινιάση ειδικά ραδιοπρογράμματα τοΰ 
Συνδέσμου.

ι) Νά άναλάβη τήν εκδοσιν τοΰ μηνιαίου περιοδικοΰ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕ
ΤΩΠΩΝ.

ια) Νά σύσφιγξη τάς σχέσεις μεταξύ άντικομμουνιστικών οργανώσεων δι’ 
αλληλογραφίας, επισκέψεων κ.λ.π.

ιβ) Νά όργανώση επισκέψεις διακεκριμένων άντικομμουνιστικών προσωπι
κοτήτων, διαλέξεων κ.λ.π.

ιγ) Νά έπιδιώξη τήν όργάνωσιν Παγκοσμίου Άντικομμουνιστικοΰ Συνε
δρίου καί Παγκοσμίου Άντικομμουνιστικοΰ Συνδέσμου.

ιδ) Νά όργανώση ψυχολογικώς τάς λαικάς μαχητικάς μάζας εις τόν άγώνα 
κατά, τοΰ κομμουνισμοΰ.

ιε) Νά ζητήση άπδ όλους τούς λαούς νά βοηθήσουν ύλικώς καί ήθικώς τούς 
•δραπετεύοντας έκ τοΰ Παραπετάσματος, διευκολύνοντες τήν έπανεγκατάστασίν των 
εις νέα περιβάλλοντα.

ιστ) Νά έγκαταστήση παρά τη Γενική Γραμματεία «Τμήμα Ψυχολογικού
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Πολέμου» παρά τώ όποίω τά κράτη—μέλη θά στείλουν προς εργασίαν ειδικούς 
επί του θέματος αύτοΰ επιστήμονας.

ιζ) Νά ά.νταλλάσση καλλιτεχνικόν, θεατρικόν καί κινηματογραφικόν ύλικόν- 
άντικομμουνιστικοϋ περιεχομένου.-

ιη) Νά άνταλλάσση υποτροφίας των ίκανωτέρων νέων.
ιθ) Νά άποκαταστήση συνεργασίαν μεταξύ των Πανεπιστημίου των άντι- 

κομμουνιστικών χωρών.
κ) Νά όογανώση μ1'αν Παγκόσμιον Διάσκεψιν Διευκολύνσεως των Ναυτικών 

Μεταφορών.
κα) Νά ίδρύση «Ταμεία ’Επενδύσεων» έν συνεργασία μέ τάς Η.Π.Α. καί 

τόν Ο.Η.Ε.
κβ) Νά συνεργασθή μέ όλα τά Κράτη τοϋ κόσμου, διά τήν διενέργειαν άποτε- 

λεσματικοϋ οικονομικού άποκλεισμοΰ κατά τού κομμουνιστικού κόσμου.
κγ) Νά άντικαταστήση τά έξαγόμενα έκ τού Παραπετάσματος είδη εις τάς 

έλευθέρας άγοράς τού κόσμου.
κδ) Νά έπιζητήση άπό τάς μετεχούσας Κυβερνήσεις νά εντείνουν τά μέτρα;, 

τής Κοινωνικής Προνοίας, ιδίως τά άπευθυνόμενα προς τήν νέαν γενεάν.
κε) Νά έπιζητήση προστασίαν τών γυναικείων συμφερόντων καί δικαίων, 

κστ) Νά έπιζητήση άνάπτυξιν τών ευκαιριών έκπαιδεύσεως.
■κζ) Νά καταπολεμήση τήν άνεργίαν, νά έφαρμόση κατώτατα έργατικά ■η

μερομίσθιοί, νά ένθαρρύνη τάς έργαζομένας τάξεις όπως μετάσχουν εις τήν πολιτικήν- 
καί νά βελτίωση τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν αύτών θέσιν.

κη) Νά έπιζητήση τήν έφαρμογήν άγροτικών μεταρρυθμίσεων καί τήν βελ- 
τίωσιν τών άγροτικών δανείων καί μεθόδων καλλιέργειας, καθώς καί τής άγροτικής: 
έκπαιδεύσεως κ.λ.π.

ΛΥΣ1Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

'Η  λύσις τού ’Αστυνομικού Προβλήματος τού 99ου τεύχους ύπότόν 
τίτλον «'Η κυρία μέ τόν παπαγάλο» είναι ή εξής :

1) Τό ότι δέν ακούσε ή οικονόμος τόν θόρυβο τής πτώσεως τής γρηάς, 
ήγειρε τάς ύπονοίας έναντίον της.

2) Τό γεγονός οτι έν τή βία της είχε σβύσει τό φώς τού υπογείου, τήν 
έπεβάρυνε.

3) ’Αλλά τό ότι έκλεισε τήν πόρτα τού υπογείου μέ τόν έξωτερικό σύρτη 
όπως συνήθιζε, ήταν ή άπόδειξις τής ένοχής της.

’Εκ τών άναγνωστών μας άπέστειλαν όρθήν λύσιν ο ΐ : 1) 'Υπαστυνόμος 
Α' κ. Γεώργιος Καραβασίλης καί 2) Άρχιφύλαξ κ. Γεώργιος Δασκαλο- 
θανάσης.



ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΑΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

• ΤΟ ΣΤ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ·

'Υπό τοΰ Άρχιφύλακος 
κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ

((Διακονία στην έξυπηρέτηση  
τοΰ διεθνούς κομμουνισμού»

Στην Ελλάδα 6 κομμουνισμός φάνηκε τό 1917. Παρουσιάσθηκε σάν ένα 
κοινωνικό φαινόμενο μέ διάφορα σχήματα, διαφόρους τίτλους. Πέρασε άπό πολλά 
στάδια, παίρνοντας τη μορφή άλλοτε πολίτικου ρεύματος, άλλοτε συνδικαλιστικής 
κινήσεως, κοινωνικής έκδηλώσεως, απελευθερωτικού κινήματος, πάντοτε όμως 
άποκαλυπτόμενο σάν έγκληματικό σύνολο, όταν ξεσχιζόταν τό προσωπείο του.

’Ηλθαν καί παρήλθαν βάναυσες ήμέρες γιά τήν Ελλάδα, ημέρες άγωνίας καί 
εφιαλτικής καταστάσεως. 'Ο ώργανωμένος κομουνισμός ήττήθηκε κατά κράτος 
στη χώρα μας κι’ άναγκάσθηκε νά πάρη τό δρόμο τής αύτοεξορίας, τό δρόμο προς 
τη Τασκένδη καί τά άλλα «θέρετρα)), όπου ή ζωή είναι κατώτερη καί αύτοϋ τοΰ: 
κτήνους άκόμη, παρά τά περί τοΰ άντιθέτου διατυμπανιζόμενα άπό άνθρώπους 
πού έπεσκέφθησαν τό νοσταλγό συμμορίτη.

Μά αν ξερριζώθηκε άπό τον τόπο μας τό τρομοκρατικό στοιχείο, παραμένει 
πάντοτε έν δράσει τό «ειρηνικό», τό «άθωο» εκείνο στοιχείο πού παρουσιάζεται σάν 
μιά τρίτη κατάσταση, μιά κατάσταση πού θέλει τή «δ ι ε θ ν ή ε ι ρ ή ν η  κ α ί  
τ ή  π λ έ ρ ι α  σ υ ν α δ έ λ φ ω σ η  τ ω ν  λ α ώ  ν».

Μοναστηριακό πράγματι μήνυμα, προς τούς άπανταχοΰ τής γής άφελεϊς,. 
τό κήρυγμα τής ειρήνης. Μοιάζει μέ ιερό κήρυγμα βγαλμένο άπ’ τά βάθη τής χριστια
νικής σοφίας καί άρετής. «Ειρήνη ύμΐν ! Διεθνής ειρήνη καί πλέρια συναδέλφωση 
των λαών» !!! "Υψιστε Θεέ! Καί ποιος δεν θά ήθελε σήμερα νά γίνη πραγματικότης 
αυτό ; Ποιος δέν δίψα, γιά τή μόνιμη ειρηνική κατάσταση, γιά τον άφανισμό τής 
έ'χθρας πού υπάρχει άνάμεσα σέ διάφορους λαούς...

"Ομως, ξέρουμε τήν προέλευση των «άθώων» αύτών κηρυγμάτων καί δέν έκ- 
πληττόμεθα. Ξέρουμε τή γραμμή τοΰ Διεθνοΰς Κομμουνιστικού Στρατηγείου, γραμ
μή στήν οποία ύπακούουν καί κινούνται τά κομμουνιστικά κόμματα όλων των χω
ρών. Σ ’ αυτή τή γραμμή υπάκουσε καί σ’ αυτήν ύποτάχθηκε έδώ καί σαράντα χρόνια 
τό Κ.Κ.Ε. Δημιούργησε έτσι μιά_περίοδο πού διακρίνεται γιά δύο ιστορικά γεγονότα. 
Γιά τήν προδοσία καί τό έγκλημα.

Αύτή τή γραμμή πού χάραξε τό Κομμουνιστικό Στρατηγείο, τήν ακολουθεί 
πιστά μέχρι σήμερα. Τό π ρ ώ τ ο  σκέλος τής γραμμής είναι ή κοινωνική επανά
σταση, δηλαδή ή βιαία κατάληψη τής πολιτικής έξουσίας. Κι’ έπειδή ή έπανάσταση 
αύτή δέν είναι άρκετή, επειδή ή άνατραπεΐσα—άς ποΰμε—αστική κοινωνία διαθέτει 
άκόμα άρκετές δυνάμεις, πρέπει νά έπακολουθήση ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου. 
Τό προλεταριάτο είναι ή μοναδική κοινωνική δύναμη, στήν οποία ή έπανάσταση θά 
στηριχθή γιά νά διατηρήση τήν εξουσία. Γι’ αύτό πρέπει τό προλεταριάτο νά περι- 
βληθή μέ έκτακτη δύναμη, νά γίνη ή φωτιά καί τό σίδηρο μέ τά όποια τό νέο καθε
στώς θά έξοντώση τούς εχθρούς του, ήτοι άστούς, μικροαστούς, άγρότας πού θέ
λουν τό παληό εύγενικό καθεστώς.

Τό δ ε ύ τ ε ρ ο  σκέλος τής γραμμής παρουσιάσθηκε μετά τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο. Παρουσιάσθηκε σάν «μειδίαμα» στήν άρχή, σάν εγκάρδιος
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εναγκαλισμός των πάντων άπό τούς καλόκαρδους σοβιετικούς ήγέτας, σαν ένα 
σάλπισμα για την παγκόσμια συναδέλφωση. Έτονίσθησαν κατά κόρον οί όροι 
«συνύπαρξις», «ειρήνη των λαών», «παγκόσμιος πολιτισμός» και άλλα παρόμοια. 
’Άνοιξαν οί χοντρές πόρτες τοϋ Κρεμλίνου και δέχθηκαν τούς δικούς μας διανοου
μένους, καλλιτέχνας, άνθρώπους των γραμμάτιου καί των τεχνών. ’Έδειξαν τά 
επιτεύγματα τοΰ λαού, των οί μετασταλινικοί σοβιετικοί ήγέται καί έ'στειλαν μερικά 
καραβάνια Ρώσους πολίτες προς τις δυτικές χώρες γιά νά θαυμάσουν Άκροπόλεις, 
ζεστές ψυχές, ν’ άποκομίσοϋν νέες εντυπώσεις καί νά παραμείνουν πιστοί στο δόγμα 
τοΰ Μάρξ, τοϋ ’Έγκελς, τοϋ Λένιν καί τοΰ Στάλιν...

Σ ’ όλες τις χώρες, ό κομμουνισμός έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη νεολαία. 
Είναι κοινώς παραδεδεγμένο, ότι οί νέοι, λόγω της ιδιοσυγκρασίας των, εύκολώτερα 
ακολουθούν ιδέες επαναστατικές καί ότι είναι άποφασισμένοι νά δώσουν καί αύτήν

τά έκμεταλλεύθηκε καταλλήλως ό κομμουνισμός, φροντίζοντας νά ικανοποίηση 
κάθε αδυναμία της νεολαίας.

’Έδωσε λοιπόν στη νεολαία τό προβάδισμα στη κοινωνική ζωή. Προσπάθησε 
νά τή μορφώση ιδρύοντας πανεπιστήμια, νά τήν ψυχαγωγήση ιδρύοντας θέατρα καί 
προβαίνοντας σέ κάθε είδους θέσπιση καλλιτεχνικών εορτών. Προσπάθησε δμο>ς καί 
προσπαθεί, τον κομμουνιστή σπουδαστή νά τον κάνη άποκλειστικώς δικό του. Γι’ 
αύτο τοΰ δημιουργεί συνθήκες πού τον άπορροφοΰν άπ’ τις σπουδές του. Δημιουργεί 
τήν συνεχή επαφή μέ τή γυναίκα, καλλιεργεί τή σεξουαλική διάθεση τών νέων, σέ 
σημείο πού νά μήν ύπάρχη τίποτα πού νά συνδέη πραγματικά δύο νέους. Καλλιεργεί 
τό συγχρωτισμό τών νέων, τήν κοινότητα ζωής καί τήν όσο τό δυνατόν άπομάκρυνση 
άπό τήν οικογένεια. Διδάσκεται ό σπουδαστής καί ό νέος έργάτης τών σοβιέτ, ότι 
•δεν έχει καί πολλές σχέσεις μέ τήν οικογένεια, ότι καθήκον καί υποχρέωση τοΰ 
κάθε νέου είναι νά τιμωρή τούς έχθρούς τοΰ λαοΰ, ότι τό έγκλημα πού γίνεται μέ έν- 
τολή τοΰ Κόμματος δέν είναι έγκλημα.

'Η  ήγεσία τοΰ παγκοσμίου κομμουνισμού έπεδίωξε άπό τά πρώτα της βή
ματα τήν ψυχική κατάκτηση τοϋ νέου καί τής νέας. Γιά νά τό έπιτύχη φάνηκε προ
σηνής στούς νέους, δημιούργησε συνθήκες τέτοιες πού ενθουσιάζουν τά δύο φΰλα. 
Συγχρωτισμός διαρκής, χοροί, εορτές, λαϊκά πανηγύρια, καλλιέργεια τοΰ ελεύθερου 
σεξουαλικού έρωτα, ήταν εκείνα πού άπορρόφησαν τή νεανική ψυχή. Σ ’ αύτό πρέπει 
νά προστεθή καί ή μέριμνα τής ήγεσίας γιά τή πνευματική μόρφωση, τήν καλλιτε
χνική, τήν τεχνική, πού, όπως είπαμε παραπάνω, άποβλέπει μόνο στήν ψυχική 
καί σωματική υποδούλωση τοϋ νέου στήν πατρίδα τοΰ διεθνοΰς κομμουνισμοϋ.

Γιά τή διάδοση τής κομμουνιστικής ιδέας καί γιά τή γνωριμία μεταξύ τών 
νεολαιών τών διαφόρων χωρών, θεσπίσθηκαν άπό τήν κομμουνιστική ήγεσία τά 
μεταπολεμικά φεστιβάλ. Τό πρώτο φεστιβάλ νεολαίας ώργανώθηκε τό 1947 στήν 
Πράγα, τό δεύτερο στή Βουδαπέστη τό 1949, τό τρίτο στο άνατολικό Βερολίνο 
τό 1951, τό τέταρτο στο Βουκουρέστι τό 1953, καί τό πέμπτο στή Βαρσοβία τό 1955.

Τό έκτο φεστιβάλ νεολαίας πραγματοποιείται εφέτος στή Μόσχα, θά διαρκέση 
δέ άπό τις 28 ’-Ιουλίου έως τις 11 Αύγούστου. Τά σχετικά προγράμματα προβλέ
πουν συμμετοχή 30 χιλιάδων νέων άπό διάφορα κράτη, καί έχουν ληφθή όλα τά 
μέτρα ώστε ή φιλοξενία στή Μόσχα νά περιλαμβάνη δώρεάν μετακινήσεις, περιηγή
σεις κ.ά.τ. Γιά τήν επιτυχία τοΰ φεστιβάλ γίνονται σχετικές ενέργειες στον πολιτικό 
χώρο τής Σοβιετικής Ένώσεως, άλλά περισσότερες ενέργειες γίνονται στήν έκτος 
τών συνόρων περιοχή. Τοΰτο είναι αύτονόητο, διότι τό έκτο παγκόσμιο φεστιβάλ 
έχει ώς σκοπό νά εξυπηρέτηση τήν έξωτερική πολιτική τής Ρωσίας, τής όποιας 
άλλωστε άποτελεί τακτική εκδήλωση, πού άνήκει στήν κατηγορία τών διαφόρων 
■έντυπωσιακών ουδετεροφανών τεχνασμάτων. Εύνόητον λοιπόν είναι, ότι τό κύριον
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βάρος της δραστηριότητας πέφτει στην έκτος των Σοβιετικών συνόρων περιοχή, 
μή έξαιρουμένης καί της Ελλάδος φυσικά.

Τό ΣΤ' παγκόσμιο φεστιβάλ νεολαίας, τό διοργανώνει στη Μόσχα ή Παγκό
σμιος 'Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (Π.Ο.Δ.Ν.), ή οποία είναι οργάνωση 
μεταπολεμική. 'Ιδρύθηκε τό 1945, μέ έδρα της τό Παρίσι καί μέ φαινομενικούς σκο
πούς κάθε άλλο παρά κομμουνιστικούς. Τό προσωπείο όμως πού έκάλυπτε την 
οργάνωση αυτή άφηρέθη, καί τό 1951 ή Γαλλική κυβέρνηση άπήλλασε την γραμμα
τεία τής Π.Ο.Δ.Ν., λόγω τής κομμουνιστικής άνατρεπτικής δράσεως την οποίαν ά- 
νέπτυξε.

Σήμερα, πρόεδρος τής όργανώσεως αυτής είναι ό ’Ιταλός Μπροΰνο Βεννίνι, 
από τά μαχητικά στελέχη τής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας Νεολαίας τής ’Ιτα
λίας, καί γενικός γραμματεύς ό σημαίνων Γάλλος κομμουνιστής Ζάκ-Ντενίς. 'Ένα 
άπό τά ενδεικτικά σημεία τών σκοπών πού εξυπηρετεί ή Π.Ο.Δ.Ν., είναι καί τό 
ότι έστρεψε τά νώτα προς τήν Ουγγρική Νεολαία πού έπαναστάτησε κατά τοϋ ζυγοΰ 
τών Ρώσων, πράγμα τό όποιον κατηγόρησε καί αυτό τό ραδιόφωνο τής Βαρσοβίας.

Γιά τό έφετεινό φεστιβάλ τής Μόσχας, ή Π.Ο.Δ.Ν. καί ή Σοβιετική κυβέρνηση 
κατέβαλαν ιδιαίτερες φροντίδες. Στή διάθεση τών νέων πού θά έπισκεφθοϋν τή Μό
σχα γιά τό φεστιβάλ, έχουν τεθή πάνω άπό δύο χιλιάδες αύτοκίνητα. Ειδικές 
θεατρικές παραστάσεις, άθλητικοί άγώνες, διάφορες εκθέσεις, έκδρομές, όλα αύτά 
έχουν προβλεφθή καί καθορισθή μέ κάθε λεπτομέρεια. Τά «Ταμεία» άλληλεγγύης 
πού συγκεντρώνουν μεγάλα ποσά άπό τις λαϊκές δημοκρατίες, θά καλύψουν τά τε
ράστια έξοδα κινήσεως γιά τήν οργάνωση καί τήν έπιτυχία του φεστιβάλ. Προς τις 
λαϊκές δημοκρατίες, ή Μόσχα παρέχει τή διαβεβαίωση ότι άξίζει αύτή ή θυσία, 
γιά νά παρουσιασθοϋν στο εύρύ κοινό τά έπιτεύγματα τοϋ Σοβιετικού καθεστώτος. 
Γι’ αύτό διοργανώνουν τό φεστιβάλ μέ κάθε λεπτομέρεια, γιά νά έπιδειχθοϋν στούς 
ανύποπτους νέους τών «δημοκρατικών χωρών» ή «Σοβιετική τέχνη», ό «Σοβιετικός 
αθλητισμός», ή «Σοβιετική μουσική», τά «Σοβετικά γράμματα» καί ή «άνατολή 
τής νέας Σοβιετικής πραγματικότητας». 'Η  έπιτυχία τής «κολλεκτιβοποιήσεως» 
θά έπιδειχθή σέ ειδική άγροτική έκθεση, αν καί γιά τήν «έπιτυχία» αύτή τής κολλε- 
κτιβοποιήσεως έχουν δημιουργηθή ζωηραί άντιδράσεις του Ρωσικού λαοΰ.

Μέ έντονη προπαγάνδα καλλιεργείται εφέτος ή έντύπωση, οτι ή εκδήλωση 
τοϋ ΣΤ' Παγκοσμίου Φεστιβάλ τής Μόσχας, είναι δήθεν άσχετος προς κάθε πολι
τική ιδέα ή επιδίωξη. Μιά έκατονταμελής επιτροπή συνεδριάζει συνεχώς άπό τον 
Αύγουστο τοϋ 1956 γιά τό προπαρασκευαστικό στάδιο τής όργανώσεως, καί πενήντα 
περίπου χώρες έχουν στείλει μέλη τους στήν επιτροπή αύτή. Ή  έπιτροπή αύτή έξέ- 
δωσε μάλιστα καί σχετικό άνακοινωθέν, μέ τό προπαγανδιστικό πνεΰμα τής συγκα- 
λύψεως τών πραγματικών σκοπών τής Σοβιετικής Ένώσεως.-'Η έπιτροπή προβάλ
λει τόνΔούρειον ίππο—ας μοΰ συγχωρηθή τό ότι θίγω τό άρχαΐον εύρημα—τοϋ ούδε- 
τεροφανοΰς σκοποΰ τοϋ Φεστιβάλ, ένώ στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά τον 
εύρύ προπαγανδισμό τοϋ κομμουνιστικού παραδείσου. Οί ανύποπτοι νέοι ξεκινούν 
γιά νά μετάσχουν στο ούδετεροφανές Φεστιβάλ, καί εύρίσκονται κάτω άπό τήν 
ερυθρά προπαγάνδα πού άποβλέπει σέ δύο κυρίως σ κοπούςΣ το  νά καλλιεργήση 
στούς νέους τήν έντύπωση ότι δ άνατολικός συνασπισμός διαπνέεται άπό άγνά ειρη
νόφιλα αισθήματα έναντι τοϋ υπολοίπου κόσμου, καί νά καταπλήξη τούς άνώριμοι/ς 
πολιτικώς έπισκέπτας—ιδίως εκείνους πού προέρχονται άπό υπανάπτυκτες χώρες— 
μέ τά. έπιτεύγματα τής κομμουνιστικής ζωής. ’Έτσι, αποβλέπουν νά δημιουργηθή 
στούς νέους ή έξής σκέψις: Πρός τί τά αμυντικά όργανα ασφαλείας, άφοΰ ή Σοβιετι
κή "Ενωσις διαπνέεται άπό «ειρηνόφιλα αισθήματα» έναντι τών άλλων λαών ; Πρός 
τ ί τό άστικόν καθεστώς, άφοΰ στή Σοβιετία μέ τήν «κολλεκτιβοποίηση» δέν υπάρ
χουν πλούσιοι καί φτωχοί ;;;;;;;

Αύτή τήν έντύπωση θέλουν νά σχηματίσουν οί Σοβιετικοί ήγέται στούς άνύ-
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ποπτους νέους. 'Όμως, υπάρχει τό προηγούμενο του τί δείχνουν στή Σοβιετία, οί 
ιθύνοντες καί τοϋ τί άποκρύβουν έπιμελώς. Στους έπισκέπτας όλων των Φεστιβάλ, 
άλλα καί στους απλούς άλλους πού έπεσκέφθησαν τή χώρα αύτή κατά καιρούς, έπε- 
δείχθη ή βιτρίνα του Ρωσικού έπιπέδου ζωής καί άπεκρύβη ή πραγματικότης. 'Η 
αθλιότητα καί ή καταπίεση άποκρύφθηκαν μέ κάθε έπιμέλεια, καί στα μάτια τού 
επισκέπτη παρουσιάσθηκε μόνο το προπαγανδιστικό επίτευγμα ώρισμένων κλάδων 
τής οικονομικής ζωής. Καί σαν έπισφράγισμα των «ειρηνοφίλων» Σοβιετικών αι
σθημάτων, έρχονται τά τελευταία γεγονότα τής Ουγγαρίας, πού κατέρριψαν κάθε 
ιδέα τής «ειρηνικής διευθετήσεως» των ζητημάτων καί αυτών άκόμα τών δορυφόρων 
«λαϊκών δημοκρατιών».

Τό προσωπείο τών «ούδετέρων» σκοπών τού Φεστιβάλ νεολαίας, έρχονται 
νά τό καταρρίψουν αύτά τά δημοσιογραφικά όργανα τού κομμουνιστικού παραδεί
σου. Τό όργανο τού κομμουνιστικού κόμματος τής Πολωνίας, ή έφημερίς «Τρι- 
μπούνα Λιούντου» έγραφε τά εξής γιά τό παγκόσμιο φεστιβάλ νεολαίας τού 1955:

«...Πρέπει νά κατανοηθή ότι τό φεστιβάλ δεν γίνεται μόνο γιά τραγούδι καί 
» ψυχαγωγία. Προ πάντων, είναι ένα πολιτικό γεγονός παγκοσμίου κλίμακος. 
» Έν δψει τής διεθνούς του σπουδαιότητος, οί προετοιμασίες γιά τό Φεστιβάλ έπρεπε 
» νά γίνουν όχι μόνον ύπό τής Πολωνικής Κομμουνιστικής Όργανώσεως Νεολαίας, 
» άλλά καί ύπό τού κομμουνιστικού κόμματος...Οί νέοι έκ τών καπιταλιστικών καί 
» άποικιακών χωρών, πρέπει νά φύγουν άπό τό Φεστιβάλ μέ μιά ισχυρότερη πίστη 
» γιά τό άήττητο τού στρατοπέδου τής ειρήνης..,Ό έχθρός στις καπιταλιστικές χώρες 
» πρέπει νά άποκαλυφθή... II ρέπει νά ύποδείξουμε στούς νέους τον εχθρό, καί πρέπει. 
» νά διδαχθούν πώς νά τον .μισούν καί νά τον καταπολεμούν...».

Γιά τούς πολιτικούς παρατηρητάς, τό άπόκομμα αύτό τού κειμένου τής κομ
μουνιστικής έφημερίδος, μαρτυρεί τη δυσφορία τών «λ α ϊ κ ώ ν» ’δημοκρατιών 
γιά τό φόρο τής προπαγάνδας πού καλούνται νά πληρώσουν στά παγκόσμια Φεστι
βάλ νεολαίας. Ό  φόρος τής προπαγάνδας γιά τό Φεστιβάλ 1955, άνήλθε στήν Πο
λωνία πάνω άπό τά 6 °/0 τού ετησίου προϋπολογισμού της. Έκτος άπό τό φόρο- 
όμως, οί κάτοικοι τών λαϊκών δημοκρατιών καταβάλλουν ύποχρεωτικώς καί την 
εργασία τους γιά την οργάνωση τών φεστιβάλ. Εκείνοι πού έργάζονται πιο πολύ 
είναι οί νέοι. Στο τρίτο Φεστιβάλ τού 1951 πού έγινε στο άνατολικό Βερολίνο, 
2.700 άτομα έργάσθηκαν «έ θ ε λ ο ν τ  ι κ ώ ς» έπί 145 ημέρες. Τά δημοσιογραφικά 
όργανα τού κομμουνιστικού κόμματος Ανατολικής Γερμανίας, μάς πληροφορούν 
ότι ώρισμένες ταξιαρχίες εργατών τού Φεστιβάλ εκείνου, ξεπερνοΰσαν καθημερινώς 
τή «Νόρμα» (1) τους κατά 300—400 °/0.

"Ολα αύτά, άλλά καί όσα άλλα σχετίζονται μέ τά κομμουνιστικά Φεστιβάλ 
« δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν  ν ε ο λ α ι ώ  ν», περικλείονται στή φράση πού ό Λένιν έτό- 
νισε σέ παρόμοιο συνέδριο τού 1920: «'Η ό λ η  δ ι α π α ι δ α γ ώ γ η σ η  τ ή σ  
ν ε ο λ α ί α ς , ,  π ρ έ π ε ι  ν ά  ά π ο σ κ ο π ή  σ τ ή  σ τ α θ ε ρ ο π ο ί η σ η  
τ ο ύ  κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό  ΰ».

Ό  έλεύθερος δυτικός κόσμος, άντέτεινε στά σχέδια τής Π.Ο.Δ.Ν. γιά τό 
έκτο παγκόσμιο Φεστιβάλ τής Μόσχας, τήν άρνηση συμμετοχής. Σχετικές άποφά- 
σεις πήραν καί έκοινοποίησαν ευρύτατα οί οργανώσεις νέων τής Δανίας, Σουηδίας, 
Νορβηγίας, ’Ελβετίας, Βιρμανίας, Σκωτίας, ’Αγγλίας κ.λ.π. Στή Βουλή τών κοι
νοτήτων τής ’Αγγλίας, ό υπουργός τών εξωτερικών διεκήρυξε ότι μέ κανένα τρόπο 
δέν πρέπει νά παρασυρθή ή νεολαία καί νά μετάσχη στο Φεστιβάλ Νεολαίας τής 
Μόσχας, σκοπός τού οποίου είναι ή εξυπηρέτηση τής κόκκινης προπαγάνδας.

X. Σ ΤΑΜ Α ΤΗ Σ

(1) «Νόρμα» σημαίνει στις κομμουνιστικές χώρες τό υποχρεωτικό κατώτατο δριο έρ-
γασίας.
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"Οπως γνωρίζουμε όλοι μας, τά σήματα των αστυφυλάκων τής Τροχαίας 
καί των οδηγών αυτοκινήτων, αποτελούν την βωβή γλώσσα μέ την όποιαν συνεν
νοούνται μεταξύ των.

Σήμερα θά ασχοληθούμε ειδικά μέ τά σήματα πού δίδουν οί οδηγοί αύτοκινή- 
των στους άστυφύλακας τής Τροχαίας ή στους άλλους οδηγούς δταν κυκλοφορούν.

Τά σήματα αυτά είναι τά ακόλουθα :

1. Σήμα όδηγοΰ προς τον αστυφύλακα, προκειμένου νά προχωρήση
κατ’ ευθείαν έμπρός.

'Ο οδηγός γιά νά προχωρήση κατ’ ευ
θείαν έμπρός, έφ’ δσον βέβαια δεν υπάρχει 
ρεύμα κινήσεως πού μπορεί νά τό άκολου- 
θήση χωρίς σήμα, θά είδοποιήση τον ρυθμι
στή αστυφύλακα σηκώνοντας τό δεξιό ή τό 
άριστερό του χέρι προς τον ώμο, κινώντας 
αυτό πρός τά έμπρός καί πίσω. (Σχέδιον 
1 καί 2).

2. Σήμα όδηγοΰ πρός τον αστυφύλακα, προκειμέ- 
νου νά στρίψη πρός τ’ αριστερά.

Γιά νά στρίψη ό οδηγός πρός τ ’ αριστερά, έφ’ δσον 
δέν υπάρχει πρός τά έκεϊ ρεύμα κινήσεως, πού μπορεί νά 
τό άκολουθήση χωρίς σήμα, θά είδοποιήση τον ρυθμιστή 
αστυφύλακα, κινώντας τό χέρι του άπό τά δεξιά πρός τ’ αρι
στερά. (Σχέδιον 3).

3. Σήμα όδηγοΰ πρός τον αστυφύλακα, προκει
μένου νά στρίψη πρός τά δεξιά.

'Ο οδηγός γιά νά στρίψη πρός τά δεξιά, εφ’ δσον 
δέν υπάρχει πρός τά έκεΐ ρεύμα κινήσεως που μπορεί 
νά τό άκολουθήση χωρίς σήμα, θά είδοποιήση τό ρυθμι
στή άστυφύλακα, απλώνοντας τό χέρι του δεξιά μέ τήν 
παλάμη πρός τά έμπρός. (Σχέδιον 4).

Θέλω νά στρίψω πρός 
τά  δεξιά.

Γ χ  j

Θέλω νά στρίψω πρός 
τά άριστερά.

Θέλω νά προχωρήσω κατ’ ευθείαν.
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4. Σήμα όδηγοΰ προς όχημα, πού έρχεται άπό πίσω για στροφή δεξιά.

Ό  οδηγός αύτοκινήτου πού θέλει ν’ άλλάξη διεύ
θυνση προς τά δεξιά, θά δώση τά άκόλουθα σήματα : 
’Εάν μέν τό αύτοκίνητό του έ'χει τό τιμόνι άριστερά 
τότε άπλώνει τό αριστερό χέρι του οριζόντια καί τό 
στρέφει άπό άριστερά πρός τά δεξιά, δηλαδή σχηματίζει 
μέ τό χέρι του κύκλο γύρω άπ’ τον ώμο του. (Σχέδιον 5). 
Έάν όμως τό αύτοκίνητό του έχει τό τιμόνι δεξιά, τότε 
άπλώνει μόνο τό δεξί του χέρι μέ την παλάμη πρός τά 
εμπρός. (’Ίδε σχέδιον 4).

5. Σήμα όδηγοΰ πρός όχημα, πού έρχεται άπό πίσω για στροφή άριστερά.

Ό  οδηγός αυτοκινήτου πού θέλει ν’ άλλάξη διεύθυνση πρός τ ’ άριστερά, θά 
δώση τά άκόλουθα σήματα :

Έάν μέν τό αύτοκίνητό του έ'χει τό τιμόνι δεξιά, απλώνει τό δεξί του χέρι καί> \ \ Λ \ 1 >το κινεί απο τα οεςια προς τ α- 
ριστερά, σχηματίζοντας κύκλο 
γύρω άπό τον ώμο του. (Σχέ
διον 6). Έάν όμως τό αύτοκί
νητό του έχει τό τιμόνι άριστερά, ^  
τότε άπλώνει μόνον τό άριστε- ((  
ρό χέρι του οριζόντια, μέ την 
παλάμη πρός τά εμπρός. (Σχέ
διον 7).

· > · τ
Στρέφω προς τά άριστερά.

6. Σήμα όδηγοΰ πρός όχημα, πού έρχεται άπό πίσω, για νά ελάττωση 
τήν ταχύτητα.

"Οταν ό οδηγός αυτοκινή
του θέλη νά έλαττώση τήν τα
χύτητά του, πρέπει νά είδοποιήση 
τά οχήματα πού έρχονται πίσω 
του. Πρός τοΰτο απλώνει τό άρι- 
στερό ή τό δεξί του χέρι (ανάλο
γα) μέ τήν παλάμη πρός τά κάτω 
καί τήν κινεί πάνω-κάτω σιγά 
καί συνεχώς. (Σχέδια 8 καί 9).

7. Σήμα τοΰ όδηγοΰ πρός όχημα, πού έρχεται 
~ άπό πίσω, ότι μπορεί νά προσπεράση .V. -

"Οταν ό οδηγός θέλη νά είδοποιήση τά οχή
ματα πού έρχονται πίσω του, δτι μπορούν νά προσ- 
περάσουν, άπλώνει τό χέρι του, άριστερά ή δεξιά, 
πρός τά πλάγια καί πρός τά κάτω καί τό κινεί άπό 
τά πίσω πρός τά εμπρός (Σχέδιον 10). Μπορείς νά προσπεράσης.
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8. Σήμα τοϋ όδηγοΰ, οτι θά σταματήση.

'Όταν ό οδηγός θέλη νά ειδοποίηση τά οχήματα που 
έρχονται πίσω του, δτι πρόκειται νά σταματήση, απλώνει 
τό χέρι του άριστερά ή δεξιά, μέ τό βραχίονα προς τά άνω 
καί την παλάμη προς τά εμπρός. (Σχέδιον 11).

ΦΩΤΕΙΝΑ ΤΟΞΑ

Σ ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πού ό οδηγός θέλει νά είδοποιήση γιά στρο
φή δεξιά ή άριστερά, γιά ελάττωση ταχύτητος ή γιά σταμάτημα, έφ’ όσον τό αυτοκί
νητό του έχει φωτεινά τόξα πορείας, θά χρησιμοποιήση άνάλογα τά τόξα αύτά.

Αύτά είναι τά σήματα των οδηγών αυτοκινήτων, πού οφείλουν νά τά γνω
ρίζουν όλοι καλά καί τήν σημασία τους, άλλά καί τον τρόπο πού πρέπει νά δίνων- 
ται, ώστε νά μη δημιουργοϋνται παρεξηγήσεις μέ συνέπειες πολλές φορές σοβα
ρές, δηλαδή συγκρούσεις, τραυματισμούς ή καί θανάτους άτόμων.

Είναι πολύ άπλά τά σήματα αύτά, άλλ’ άκριβώς επειδή είναι απλά έχουν δυ
σκολίες, πού γιά νά ξεπεραστοϋν χρειάζεται έπιμονή, υπομονή καί φρονιμάδα.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

“Οταν σας σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπαθήτε 
νά μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αύτοκίνητα γιά νά εξασφαλίσετε τήν προτε
ραιότητα κατά τήν εκκίνηση. Αυτό απαγορεύεται καί προκαλεϊ συχνά δυστυχήματα.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

Η ΜΑΝΝΑ
Τής ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥ

Ξημερώνει !
Σμαραγδένια δλη ή πλάσις· χλωμές οί 

πρώτες ήλιαχτΐδες φωτίζουν τον γελαστό 
ούρανό, κι’ ή αύρα ζαλισμένη άπό της νύ
χτας τδ μυστήριο, χαϊδεύει άπαλά τής ’Ά 
νοιξης τα τελευταία κρίνα.

Άτονο είναι ολόγυρα το πρωινό το
πίο, άχνό ταμπλώ ζωγράφου, κι’ άνάλαφρη 

σκορπίζεται ή άνάσα της αύγούλας. Σ ’ ένα στενό δρομάκι της Παληάς ’Αθήνας, την 
πρωινή ήσυχία διακόπτουν κάθε λιγάκι βήματα σιγανά. Είναι τα βήματα τοΰ άστυ- 
νομικοϋ, τοΰ ακοίμητου φρουρού τής ζωής των συνανθρώπων του. Προχωρεί καί 
κάπου-κάπου στέκεται γιά ν’ άκούση. Φαίνεται άνήσυχος σαν να διαισθάνεται 
κάποιο κακό. Μά νά, καί πάλι προχωρεί' άλλα περίεργο, μπρος στα μάτια του πέφτει 
κάτι σαν ομίχλη. Είναι άράγε ή πρωινή δροσιά ; όχι, δεν είναι αύτό. Γρήγορα κατα
λαβαίνει ότι αύτό πού σκορπίζεται μπροστά του καί πού τώρα τον έχει σκεπάσει 
γιά καλά, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά καπνός. Ναί, ή μυρωδιά τον βεβαιώνει- κάποια 
πυρκαϊά. Στρίβει δεξιά, στρίβει άριστερά, δεν ξέρει που νά πάη. ’Ακολουθεί έν 
τέλει ένα δρόμο καί αύτός τον βγάζει εκεί πού θέλει.

Μπροστά σ’ ένα φτωχικό σπιτάκι, σκεπασμένο μέ κεραμμύδια καί καλάμια. 
’Έχει γίνει σωστό πυροτέχνημα. Δεν χάνει καιρό ό ήρωάς μας, δίνει μιά στήν ξύλινη 
πόρτα καί όρμα μέσα. Δεν άκούει τίποτα, ό καπνός δεν τον άφήνει νά προχωρήση. 
Απλώνει γρήγορα τά χέρια του, ψάχνει, καί, σκοντάφτει σέ κάτι μπόγους. 'Αρπάζει 
τον ένα καί τρέχει έξω. Βλέπει πώς είναι μιά γυναίκα λιπόθυμη. Τρέχει μέσα καί 
βρίσκει ένα μικρότερο. Τον φέρνει έξω καί βλέπει πώς είναι ένα παιδάκι μέχρι πέντε 
ετών, άναίσθητο κι’ αύτό, ίσως κοιμισμένο. Φορτώνεται τή γυναίκα, παίρνει 
τό παιδί στήν άγκαλιά του καί τρέχει στή γωνία. ’Εκεί τούς τοποθετεί σ’ ένα ταξί, 
κάθε ται ό ίδιος στο βολάν καί τρέχει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Τό παιδί ξύπνησε, 
γιατί πραγματικά κοιμόταν, ή γυναίκα όμως είχε πολλά εγκαύματα καί οί γιατροί 
είπαν πώς λίγο θά ζοΰσε, επειδή ήταν καί πολύ έξηντλημένη. 'Ο άστυνομικός έπή- 
γαινε κάθε μέρα καί σάν ένας προστάτης καί παρηγορούσε τή φτωχή, φέρνοντας 
συγχρόνως καί λίγα πράγματα μαζί του. ’Έμαθε τήν ιστορία της.

Ήταν παντρεμένη δέκα μήνες, όταν ό άνδρας της άκολούθησε κάποια άλλη, 
αφήνοντας την μέ μιά ψυχή στά σπλάχνα της. Έδούλεψε σκληρά, έφτασε νά ζητια- 
νεύη γιά νά μεγαλώση τό παιδί της όταν γεννήθηκε. Καί τήν ήμέρα τοΰ δυστυχήματος 
είχε ξυπνήσει καί άναβε τή γκαζιέρα νά φτιάση ένα αύγό, νά τό άφήση στο μωρό 
της καί αύτή νά τρέξη οπουδήποτε νά ζητιανέψη λίγες δραχμές γιά νά ζήση τό παιδί 
της. Γιά τή ζωή της δέν τήν ένοιαζε, γι’ αύτό ήταν έτσι άδύνατη. Τώρα όμως τί θά 
γινόταν τό άγοράκι της ; ΓΙοιός θά τό ζοΰσε ; Αύτά ήσαν καί τά τελευταία της λόγια. 
Τό άλλο πρωί πού πήγε ό άστυνομικός τήν βρήκε νεκρή. Πήρε τό παιδάκι καί μέ 
δικές του οικονομίες τό έκλεισε σέ μιά σχολή. ’Εκεί πηγαίνει κάθε Κυριακή, το παίρ
νει καί τραβούν γιά κάποιο νεκροταφείο. Στέκονται μέ σεβασμό στο φτωχό μνήμα 
τής άτυχης μάννας, τής αιώνιας μάννας. Τό παιδάκι δέν καταλαβαίνει καί κυττάζει 
μέ περιέργεια κάποιο δάκρυ πού τρέχει από τά μάτια τοΰ «μπαμπά του», όπως έχει 
συνηθίσει νά φωνάζη τον προστάτη του. Τό σκοτάδι άρχίζει ν’ άπλώνη τά πέπλα του 
παντοΰ καί ό άστυνομικός κρατώντας τό παιδάκι άπομακρύνεται, γιά νά ξανάρθουν 
τήν άλλη Κυριακή στον τάφο μιας πονεμένης γυναίκας !
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Η  Π Α ΙΔ Ο Κ Τ Ο Ν ΙΑ
-ΟΡΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ -

'Υπό κ. R . VOUIN, Καθηγητοΰ τοϋ Δικαίου έν 
B ordeaux, κατά μετάφρασιν έκ της In te rna tio - 
nal Criminal Police Review  (Ίάν. 1957, τ. 104) 
τοϋ 'Υπαστυνόμου Α” κ. ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Τό παρελθόν έτος, άπό 8ης έως 10ης Νοεμβρίου, πρωτοβουλία τοϋ 
πολυμαθοΰς συναδέλφου μου Μ. L eau te , Διευθυντοΰ τοϋ ’Ινστιτούτου 
Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής, τό Σώμα των Καθηγητών της Νο
μικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Στρασβούργου, συνεκρότησε συνέ- 
δριον διά τήν παιδοκτονίαν. Άνακοινώσας εις τό συνέδριον αυτό έκΟεσΆ 
μου έπί τής καταστολής τής παιδοκτονίας, κατά τό συγκριτικόν δίκαιον, 
έσκέφθην δτι αΰτη θά ένδιέφερεν καί τούς άναγνώστας τής In te rna tiona l 
Crim inal Police Review, πρός ήν επιθυμώ νά έκφράσω τάς ευχαριστίας 
μου, διά τήν καλωσύνην της δπως δημοσιεύση τό παρόν άρθρον.

I. Ή  παιδοκτονία έν τώ Γαλλικώ Ποινικώ Δικαίω.
’Απευθυνόμενος πρός εν διεθνές άκροατήριον, ό Γάλλος Καθηγητής δεν άπο- 

κρύπτει τό γεγονός, δτι διά τήν παιδοκτονίαν ένδιαφέρεται ιδιαιτέρως τό Γαλλικόν 
Ποινικόν Δίκαιον.

'Ο Γαλλικός ποινικός κώδιξ τοΰ 1810 ώριζε τήν παιδοκτονίαν ώς «τήν έκ 
δόλου θανάτωσιν άρτιγεννήτου βρέφους» (άρθρ. 300) καί έτιμώρει ταύτην διά 
θανάτου (άρθρ. 302), δπως άκριβώς τήν πακτροκτονίαν, τήν μητροκτονίαν, ή τον 
φόνον παντός έτέρου νομίμου γονέως (άρθρ. 299). Μετά ένα αιώνα, περίπου, 6 νόμος 
της 21ης Νοεμβρίου 1901 έτροποποίησε τον ορισμόν τοϋ εγκλήματος τούτου, δπερ 
εφεξής συνίσταται εις «τήν άπρομελέτητον ή τήν προμελετημένην θανάτωσιν άρ- 
τιγεννήτου βέρφους». Έν ταύτώ ό νόμος ούτος ώριζεν δτι ή μήτηρ, ήτις είναι ό η
θικός αύτουργός ή ό συμπράξας εις παιδοκτονίαν, τιμωρείται εις καταναγκαστικά 
διά βίου έ'ργα, έφ’ δσον ύφίσταται προμελέτη καί εις καταναγκαστικά έ'ργα άπό 
πέντε μέχρις εϊκοσιν ετών, διά τήν άπρομελέτητον θανάτωσιν, οί δέ υπαίτιοι συνερ- 
γοί αύτής εις θάνατον, έν περιπτώσει προμελέτης, καί είς καταναγκαστικά έργα 
ίσοβίως, έφ’ δσον δεν ύφίσταται προμελέτη.

"Απασαι αί ποιναί αδται ήδύναντο νά μειωθώσιν εάν ύπήρχον έλαφρυντικαί 
περιστάσεις, έναπέκειτο δέ εις τό δικαστήριον τών ενόρκων νά άποφασίση έάν αί 
περιστάσεις ήσαν έλαφρυντικαί ή δχι (άρθρ. 463). Έ φ ’ δσον έλαφρυντικαί περι
στάσεις συνηγορούν έπαρκώς, ή μήτηρ ήτις έφόνευσε τό άρτιγέννητον τέκνον της 
ήδύνατο νά τιμωρηθή διά φυλακίσεως δύο ετών μόνον. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη 
ή ποινή ήδύνατο καί νά άνασταλή, κατ’ εφαρμογήν τοϋ νόμου τής 26ης Μαρτίου 
1891 περί μετριασμοϋ καί αύξήσεως τών ποινών. 'Οπωσδήποτε, επειδή τά δικαστή
ρια τών ένορκων έπέμενον συνήθως νά άθωώσι μητέρας βαρυνομένας διά παιδοκτο
νίας, νεωτέρα μεταρρύθμισις εΐσήχθη μετά τεσσαράκοντα έτη. Ό  νόμος τής 2ας 
Σεπτεμβρίου 1941 δέν περιέλαβε τήν διάκρισιν τοϋ άδικήματος, ώς τελεσθέντος 
δηλ. ύπό τής μητρός καί τελεσθέντος ύπό έτέρων προσώπων, άλλ’ ώριζεν δτι πας 
ένοχος παιδοκτονίας αύτουργός ή συνεργός, τιμωρείται διά χρηματικής ποινής καί 
φυλακίσεως άπό τριών μέχρι δέκα έτών καί δτι ή ποινή δέν ήδύνατο νά μετριασθή 
ένεκεν έλαφρυντικών περιστάσεων ή άνασταλή. Ούτως ή παιδοκτονία ήδύνατο νά 
δικασθή υπό τών «ποινικών δικαστηρίων (tribunaux correctionnels ■= Πλημμελειο
δικείων) καί τιμωρηθή ώς πλημμέλημα. Έν πάση περιπτώσει, ή καταδίκη έδει νά
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άπαγγελθή ύποχρεωτικώς εναντίον παντός, δστις άπεδείχθη ένοχος τοΰ αδικήματος 
αύτοϋ, χωρίς να λαμβάνωνται ύπ’ δψιν έξαιρετικαί περιστάσεις καί μή έπιτρεπομένης 
της χορηγήσεως άναστολής' έκτελέσεως των ποινών. Οί δικασταί των κατωτέρων 
τούτων δικαστηρίων, έν τη πράξει, έπέδειξαν ωσαύτως μεγάλην επιείκειαν έναντι, 
τών ενόχων παιδοκτονίας μητέρων.

Δέκα έτη μετά την τροποποίησιν τοΰ 1941, ό νόμος της 11ης Φεβρουάριου 
1951, άποσκοπών να έπανεισαγάγη μίαν περισσότερον έξατομικευμένην μεταχεί- 
ρισιν τών άδικοπραγούντων, ήκύρωσε άπάσας τάς διατάξεις, αί όποΐαι άπέκλειον 
όπως λαμβάνωνται ύπ’ δψιν αί έλαφρυντικαί περιστάσεις καί έφαρμόζηται τό μέτρον 
της άναστολής τών ποινών. Κατά συνέπειαν, ή παιδοκτονία έξηκολούθει νά όρίζηται 
ώς έγκλημα κολαζόμενον, εάν ό δικαστής ήτο δσον ήδύνατο επιεικής, διά της έπι- 
βολής χρηματικής ποινής 100 φργκ. (περίπου 2/—)... μετ’ άναστολής έκτελέσεως 
της. Πολλάκις έγένετο ή ύπόδειξις δτι ή πρόληψις καί ή καταστολή τής παιδοκτο
νίας ήθελον έπιτευχθή καλύτερον διά μιας άθωώσεως ύπό τοΰ δικαστηρίου τών 
ενόρκων, παρά διά μιας καταδίκης ύπό τοΰ ποινικού δικαστηρίου.

Διό, ό νόμος τής 13ης ’Απριλίου 1954, άπαξ έτι μετερρύθμισε τό άρθρον 302 
τοΰ ποινικού κωδικός, ίνα έπαναφέρη τοϋτο ώς ί'σχυε πρότερον, κατά τό μεσόχρονον 
διάστημα μεταξύ 1901 καί 1941, έπιεικέστερον δέ, όρίζον δτι «ή μήτηρ ήτις είναι 
τό κυρίως ύπαίτιον πρόσωπον ή συναυτουργός εις τήν έκ δόλου θανάτωσιν τοΰ άρτι- 
γεννήτου τέκνου της, τιμωρείται είς καταναγκαστικά έργα διά χρονικήν περίοδον 
άπό πέντε μέχρις ε’ίκοσιν ετών, άλλ’ ούχί οί συνεργοί αυτής». Τοιουτοτρόπως, ή 
παιδοκτονία έν Γαλλία κατέστη έν έγκλημα τό όποιον προώρισται νά δικάζηται 
ύπό τοΰ δικαστηρίου τών ένορκων. Πάντως εις δύο περιπτώσεις, προσφάτως, μητέ
ρες εύρεθεϊσαι ένοχοι παιδοκτονίας, κατεδικάσθησαν ή μέν είς φυλάκισιν δύο έτών— 
μετ’ άναστολής έκτελέσεως τής ποινής—ή δέ εις φυλάκισιν τριών έτών. Φαίνεται, 
λοιπόν, δτι ό Γαλλικός νόμος, δστις άφορα εις τήν παιδοκτονίαν, δεν δύναται νά 
θεωρηθή ώς διαμορφωθείς είς τήν τελικήν του μορφήν.

II. 'Η παιδοκτονία έν Γαλλία και άλλαις Χώραις.
Έ κ τής έκθέσεως ή οποία έγένετο έν Στρασβούργω ύπό τοΰ Μ. Cannat— 

συμπληρούσης προγενεστέραν τοιαύτην τοΰ αύτοΰ πολυμαθοΰς δικαστοΰ (Revue 
de Science criminelle, 1949, σ. 389), έξάγεται δτι ή παιδοκτονία βαίνει μειουμένη 
έν Γαλλία. Μετά μίαν προσωρινήν αυξησιν, κατά τά μεταπολεμικά έτη, δπως καί δι’ 
άπαντα τά λοιπά άδικήματα συνέβη, έμειώθη άπό 127 περιπτώσεις κατά τό 1948, 
είς 53 μόνον κατά τό 1953. ’Επί έξετασθεισών 263 περιπτώσεων, είς 240 κατεδικά- 
σθη ή μήτηρ, έξ ων είς 231 τό άδίκημα έτελέσθη προ ίκανοΰ 'ίνα άποδειχθή χρόνου 
άνευ συνεργοΰ. Δύναται, συνεπώς, νά διεκδικηθή ύπό τής Γαλλίας τό γεγονός, δτι 
ή παιδοκτονία είναι έγκλημα τής μητρός μόνης, ένεργούσης άφ’ έαυτής κατά τον 
χρόνον τοΰ τοκετοΰ, έν τη προσπάθεια δπως διαφυλάξη τοΰτον μυστικόν. Τό έγκλη
μα αυτό διαπράττεται κυρίως είς άγροτικάς περιοχάς καί φαίνεται νά είναι «ή έπι- 
ζώσα πρωτόγονος καί βάρβαρος έγκληματικότης». '4 fj

Τά έν Στρασβούργο) έκτεθέντα έπιβεβαιοΰν, είς σημαντικόν βαθμόν, τήν στα
τιστικήν ταύτην. Ή  μείωσις τοΰ άριθμοΰ τών παιδοκτονιών, ούχ’ ήττον μετά τής 
άναποφεύκτου έπιβιώσεως σταθεροΰ άριθμοΰ τοιούτων συνδεομένων μετ’ άγροτικής 
ζωής ή τοιαύτης έπαρχιακής, ώστε νά καθίσταται δυσχερής ό προσδιορισμός αύτοΰ, 
φαίνεται δτι είναι πολύ γενικόν φαινόμενον (τό όποιον δύναται νά μελετηθή λεπτο- 
μερέστερον είς τάς έκθέσεις τών έν Στρασβούργω συζητήσεων). Μολονότι μερικαί 
χώραι φαίνεται δτι έπέτυχον περισσότερον παρά έτεραι είς τήν έξάλειψιν τής.παιδο
κτονίας, έν τούτοις τό έν λόγω άδίκημα ιδιαζόντως έπιζή άπανταχοΰ, καίτοι πιθανόν 
νά είναι έλάχισται μόνον αί περιπτώσεις κατ’ έτος. Ευάριθμοι παιδοκτονίαι, λόγου
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χάριν, κατεμηνύθησαν ή έξεδικάσθησαν έν Βελγίιρ εντός τοΰ μηνός των έν Στρασ- 
βούργω συνεδριάσεων καί τοϋτο δεικνύει δτι τό έγκλημα τοϋτο αποτελεί εν έγκλη- 
ματολογικόν πρόβλημα διεθνούς καί άμέσου ένδιαφέροντος.

"Ηδη, ή πλέον πρόχειρος έξέτασις των νόμων των διαφόρων χωρών, όσον- 
άφορα είς την παιδοκτονίαν, καταδεικνύει την ΰπαρξιν σημαντικής διαφοράς κατά 
τε τον ορισμόν καί τά μέσα καταστολής τοΰ αδικήματος. Μερικαί χώραι δεν θεω
ρούν την παιδοκτονίαν ούδέ καν ως άδίκημα αύτό καθ’ έαυτό. 'Υπάρχουν επίσης 
έτεραι διαφοραί :

'Ο Αιγυπτιακός ποινικός κώδιξ τοϋ 1937, επί παραδείγματι, άναγνωρίζει καί. 
κολάζει τό άδίκημα τής έγκαταλείψεως ή παραμελήσεως παίδων (άρθρα 285 καί έπ .), 
άλλ’ ή παιδοκτονία δεν πρόκειται ν’ άνευρεθή όμοΰ μετά τής άνθρωποκτονίας (άρθρ. 
230 κ. έπ. ).Τό άδίκημα τοϋτο, έάν δεν σφάλλω, θεωρείται ώς μία μορφή άνθρωπο
κτονίας. 'Η  αυτή παρατήρησις προσήκει διά τον Ρωσσικόν ποινικόν κώδικα τοϋ· 
1926. Άλλ’ ούτος τουλάχιστον, γενικώς είπεΐν, αυξάνει πως τήν ποινήν τής «αν
θρωποκτονία ς τελεσθείσης έσκεμμένως:... ε ') ύπό προσώπου ούτινος ιδιαίτερον κα
θήκον ήτο ή μέριμνα τοΰ θύματος καί σ τ ') έπωφεληθέντος οίασδήποτε «καταστάσεως 
μειονεξίας» τοΰ θύματος (άρθρ. 136). Είναι καταφανές δτι άμφότεροι οί δροι οδτοι. 
προσήκουν είς τήν παιδοκτονίαν.

Πλήν δμως, οί έν ΐσχύϊ κώδικες πλείστων χωρών έξετάζουν τό άδίκημα τοϋτο 
κεχωρισμένως, ώς άδίκημα σαφώς διακρινόμενον τών άλλων. Συμφωνούν, έν πάση 
περιπτώσει, αν δχι είς έτερόν τι τουλάχιστον είς τοϋτο καί διαφέρουν κατά τον ύπ’ 
αύτών καθορισμόν ένός ουσιώδους στοιχείου τής άντικειμενικής ύποστάσεως τής 
παιδοκτονίας : τής ήλικίας τοΰ θύματος.

III. Ηλικία τοΰ θύματος.
"Ινα άποφανθή τις έάν τό τελεσθέν άδίκημα είναι παιδοκτονία ή έτερόν τι, 

δέον νά έχη, φυσικώ τώ λόγω, ένα ορισμόν τής λέξεως «νήπιον» («infant»). Τής 
λέξεως «νήπιον» έγίνετο κατ’ άρχήν χρήσις ύφ’ δλων, ΐνα δηλωθή τό άνίκανον νά 
όμιλήση παιδίον καί έντεΰθεν τό ήλικίας κάτω τών έπτά έτών. Σήμερον, προς έπί- 
τευξιν τών σκοπών τοΰ ποινικού νόμου, δέον νά δύναταί τις δπως καθορίση δύο δρια : 
πότε τό έμβρυον γίνεται νήπιον καί πότε τό νήπιον, διά τήν παιδοκτονίαν, παύει 
νά είναι νήπιον ; Άμφότερα τά έρωτήματα ταΰτα ευρίσκουν τήν άπάντησίν των είς 
τον Γαλλικόν ποινικόν κώδικα, δστις άναφέρεται είς τό «nouveau-ne» («άρτιγέν- 
νητον») τέκνον καί τον 'Ισπανικόν ποινικόν κώδικα (άρθρ. 410), διά τοΰ «recien 
nacido» τοΰ («προσφάτως τεχθέντος»), άν καί ούχί μετ’ άκριβολογίας πως. Δυνά- 
μεθα ν’ άνέύρωμεν έτέραν τινά ;

Τό πρώτον δριον προφανώς ενέχει άποφασιστικήν σημασίαν διά τήν διάκρισιν 
μεταξύ άμβλώσεως καί παιδοκτονίας. 'Ο ’Ιταλικός ποινικός κώδιξ (άρθρ. 578) 
ορίζει τήν παιδοκτονίαν ώς «τήν έκ δόλου θανάτωσιν άρτιγεννήτου τέκνου άμέσως 
μετά τό.ν τοκετόν, ή τοΰ εμβρύου διαρκοΰντος τοΰ τοκετοΰ». 'Ο νόμος ούτος, οσον 
άφορα είς τό έμβρυον, ούδόλως εύχεραίνει τήν διάκρισιν μεταξύ τών δύο άδικημάτων 
—άμβλώσεως καί παιδοκτονίας— τά όποια είναι τελείως διάφορα. 'Ο Αύστριακος 
ποινικός κώδιξ (§ 139), καθορίζει μετά περισσότερον ή όλιγώτερον άκριβολόγου 
διατυπώσεως τό χρονικόν σημεΐοντοΰ τοκετοΰ—«bei der Geburt». Συμφώνως προς 
τον Βελγικόν ποινικόν κώδικα (άρθρ. 136), παιδοκτονία είναι «ή έκ δόλου θανάτωσις 
τέκνου κατά τον χρόνον τοΰ τοκετοΰ ή άμέσως μετ’ αύτόν». Είς άριθμόν τινά άλλων 
χωρών, υπάρχει όμοια διττότης τοΰ χρόνου, τοιαύτη ώς είς τον Γερμανικόν κώδικα : 
«in order gleich nach der Geburt» (κατά τήν διάρκειαν ή άμέσως μετά τον τοκε
τόν) (§ 127), τον Δανικόν (άρθρ. 238), τών Κάτω Χωρών (άρθρ. 290), κλπ.

Τό πρώτον μέρος τοΰ όρισμοΰ, «κατά τον χρόνον τοΰ τοκετοΰ», προϋποθέτει.
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ο τ', πράγματι ό νόμος δίδει αλλαχού άκριβή ορισμόν της άμβλώσεως, είναι δέ κεφα
λαιώδους σημασίας το δτι εις την θεωρίαν της άμβλώσεως όφείλομεν την διάκρισιν 
μεταξύ της άδικοπραγίας ταύτης καί τής τοιαύτης τής παιδοκτονίας. ’Επί πλέον, 
δέν δύναταί τις να μελετήση τήν μίαν άνευ τής έτέρας. 'Υπό έγκληματολογικήν ιδία 
εποψιν, είναι έπάναγκες νά γνωρίζωμεν οποία σχέσις δύναται να ύφίσταται, εις πάσαν 
κα ιδίαν χώραν, μεταξύ παιδοκτονίας καί τής δυνατότητος «άτιμωρήτου διακοπής 
τής κυήσεως», ίνα παραθέσωμεν έκ τού 'Ελβετικού κώδικος (άρθρ. 120). ’Εναπο
μένει, προς τούτοις, νά ίδωμεν ύπό εποψιν τού νομικού ορισμού τής παιδοκτονίας, 
ποιον τό άνώτατον δριον ηλικίας, πέραν τού οποίου ό φόνος παιδός δέν δύναται νά 
θεωρήται ώς παιδοκτονία.

Εις την τοιαύτην έ'ποψιν, ύπάρχουν ενίοτε άριθμητικαί ενδείξεις, αίτινες δέν 
αφήνουν περιθώρια δι’ αμφιβολίας. Έ ν Πορτογαλλία, διά τήν παιδοκτονίαν (άρθρ. 
356) τοιαύτη είναι ό χρόνος τού τοκετού ή ό εντός των έπομένων οκτώ ήμερων τοι- 
οΰτος. ’Εν Μεξικώ (άρθρ. 325), είναι ό εντός 72 ώρών (ληφθείς έκ τού άρθρου 
315 τού νομοσχεδίου 1949). Επομένως, παίς είναι, εις τάς χώρας ταύτας, δ,τι δύ- 
ναται ν’ άποκληθή έν άρτιγέννητον παιδίον. Έν τούτοις, κατά τον ’Αγγλικόν Infan
ticide Act τού 1938, παιδοκτονία είναι ή έκ δόλου θανάτωσις παιδός’ήλικίας κατω- 
τέρας των δώδεκα μηνών. 'Η  αυτή ευμενής διάταξις έπικρατεΐκαί εις τήν ’Ιρλανδίαν 
καί τό ’Ισραήλ (άρθρ. 226). Είς τήν τελευταίαν ταύτην χώραν, τό 1939, ό Γαλλικός 
ορισμός περί παιδοκτονίας άντικατεστάθη διά τού ’Αγγλικού τοιούτου, δπως άκρ'ι- 
βώς ή διατύπωσις τού «προσφάτως τεχθέντος παιδός» εΐσαχθεΐσα διά τού Infan
ticide Act τού 1922, άπηλείφθη τό 1938. Εις πλείστους, φαίνεται ώς μάλλον μα- 
κρόν τό χρονικόν διάστημα των δώδεκα μηνών, προφανώς όμως οι ’Άγγλοι έπεθύ- 
μουν νά καθίσταται έφικτόν δπως, έπί συντρεχουσών έλαφρυντικών περιστάσεων, 
άποφεύγηται ή εις θάνατον καταδίκη, ποινή ή οποία έξακολουθεΐ εΐσέτι νά είναι μάλ
λον συχνή. Μεταξύ 1905 καί 1921, πλέον τών έξήκοντα γυναικών κατεδικάσθησαν 
είς θάνατον έπί παιδοκτονία, τών πεντήκοντα έννέα έκ τούτων μετατραπεισών τών 
ποινών. Προ πάντων, όμως, πρέπει νά γίνη άντιληπτόν δτι ό ’Αγγλικός νόμος τού 
1938 καταργών μίαν λεπτομέρειαν, περιεχομένην ήδη έν τώ νόμω τού 1922, καθιεροϊ 
έτερον όρον ίνα ή θανάτωσις παιδός είναι τιμωρητέα ώς παιδοκτονία, συνίσταται 
δ’ ούτος είς τό δτι ή μήτηρ πρέπει, κατά τον χρόνον τελέσεως τού άδικήματος, νά 
πάσχη άπό άνισορροπίαν τού νού όφειλομένην είς τον τοκετόν ή τον θηλασμόν.

Ό  νόμος ούτος, συνεπώς, λαμβάνει ύπ’ δψιν του μίαν άλλ.οίωσιν τής διανοη
τικής ίκανότητος, ήτις δέν είναι ή αύτή προς τήν «άκαταμάχητον αίφνιδίαν ορμήν» 
καί δέν υπάγεται ύπό τούς Κανόνας τού Μ’ Naghten. Διαπορεΐ τις αν ό θηλασμός 
δύναται συνήθως νά παραγάγη τοιαύτην διαταραχήν τού νού καί άν δικαιολογήται νά 
παροράται ή τοιαύτη διαταραχή δταν τό τέκνον έφονεύθη μετά τό δωδεκάμηνον άπό 
τής γεννήσεώς του καί δταν τό θανατωθέν τέκνον δέν είναι τό νεώτερόν της. Πρέπει 
νά σημειωθή δτι ό’Αγγλικός νόμος προέβλεψε μίαν δλως ένδιαφέρουσαν προσφοράν: 
ή μελέτη τής διανοητικής καταστάσεως τής μητρός είναι προφανώς μεγαλυτέρας 
άξίας, ύπό έγκληματολογικήν εποψιν, παρά ό παράγων τού μετά τον τοκετόν χρόνου.

Συμφώνως προς τον Άργεντικόν ποινικόν κώδικα, παιδοκτονίαν έ'χομεν 
δταν ή μήτηρ άποκτείνη τό τέκνον της «διαρκοΰντος ή ύπό τήν έπήρειαν τού τοκετού 
τού νεογνού» (άρθρ. 81 § 2)· συμφώνως προς τον Γιουγκοσλαβικόν ποινικόν κώδικα 
(άρθρ. 138) «διαρκοΰντος τοΰ τοκετού, ή άμέσως μετ’ αύτόν, έν ώ χρόνω αυτή διατε- 
λεΐ ύπό τήν ένεργόν έπίδρασιν τής έπιλοχίου καταστάσεως» καί κατά τον Ελβετικόν 
ποινικόν κώδικα (άρθρ. 116) «διαρκοΰντος τού τοκετού, ή έν ώ χρόνω αυτή διατελεΐ 
εΐσέτι ύπό τήν έπίδρασιν τής έπιλοχίου καταστάσεως». Έ ν τή πρακτική, οί ορισμοί 
ούτοι τοΰ άδικήματος εύρίσκονται άρκούντως έγγύς προς τήν έν Γαλλία άκολου- 
θουμένην πρακτικήν έπί τής έννοιας «άρτιγέννητον». Ό  Ελβετικός ποινικός κώδιξ 
είναι ύπεράγαν αυστηρός κατά τούτο, μή δεχόμενος δτι ή έπιλόχιος κατάστασις
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-δύναται ν’ άσκηση έπίδρασίν τινα μετά πάροδον είκοσι τεσσάρων ωρών, ήτις, εις τήν 
πλειονότητα των έν Ελβετία έκδικασθεισών περιπτώσεων, λέγεται δτι προύκάλεσε 
τό άδίκημα εντός της πρώτης ή των πρώτων δύο ωρών τό πολύ μετά τον τοκετόν, 
συμφώνως προς τά δεδομένα έκ τής πράξεως, άτινα παρεσχέθησαν υπό τού έξέ- 
χοντος συναδέλφου μου Μ. German. 'Η  άντίληψις τών κωδίκων τής ’Αργεντινής, 
Ελβετίας καί Γιουγκοσλαβίας, φαίνεται, οπωσδήποτε νά καταστή λίαν άξιόλογος 
άπό επιστημονικής άπόψεως. Φαίνεται προωρισμένη, τή βοήθεια του συγκριτικού 

•δικαίου, νά υίοθετηθή ύφ’ ετέρων νομοθεσιών.
Ά λλ’ ύφίσταται εν άναπόδραστον γεγονός, δτι δηλ. τό έν λόγω σύστημα, δπερ 

μεταθέτει τό κριτήριον τής παιδοκτονίας άπό τού νηπίου εις τήν μητέρα, προϋπο
θέτει τό εξής προκαταρκτικόν έρώτημα, εις τό όποιον ίσως δέν είναι άπολύτως άνα- 
γκαία ή άπάντησις : πρέπει τό έγκλημα αύτό νά έπιφυλάξωμεν νομικώς διά τήν 
μητέρα τού νεογνού ή είναι δυνατόν νά διαπραχθή παρ’ οΐουδήποτε ;

ΙΥ. Αυτουργός τής παιδοκτονίας.
Κατά τον Γαλλικόν ποινικόν κώδικα τού 1810, παιδοκτονία ήτο άπλώς «ή 

έκ δόλου θανάτωσις άρτιγεννήτου παιδός καί πας ένοχος ταύτης έδει νά ύποστή τήν 
θανατικήν ποινήν» (άρθρα 300 καί 302). 'Ο κώδιξ ούτος σήμερον έφαρμόζει μίαν 
περισσότερον έπιεική ποινικήν μεταχείρισιν, διακρινομένην τής τοιαύτης τών συνή
θων διατάξεων (droit commun) μόνον εις δ,τι άφορα τήν τέλεσιν τού άδικήματος 
υπό «τής μητρός, κυρίως υπαιτίου ή συνεργησάσης εις τήν προμελετημένην ή άπρο- 
μελέτητον θανάτωσιν τού άρτιγεννήτου τέκνου της». Τοΰτ’ αύτό δέν έφαρμόζει 
καί διά τούς άναγκαίους συνεργούς της (άρθρ. 302 § 2 τού νόμου τής 13ης ’Απρι
λίου 1954), αν καί έν Γαλλία ό συμπράξας τιμωρείται γενικώς διά τής αύτής ποι
νής, δι’ ής καί το κυρίως ύπαίτιον διά τό άδίκημα πρόσωπρν (άρθρ. 59). 'Η  νομο
θετική αδτη έξέλιξις, ή οποία είναι έκτιμητέα, άνταποκρίνεται εις έκείνο τό όποιον 
τό συγκριτικόν δίκαιον άποκαλεΐ έπικρατοΰσαν τάσιν τής νομοθεσίας τής σήμερον.

Είναι άληθές δτι τό άρθρ. 578 τού ’Ιταλικού ποινικού κώδικος άναφέρεται εις 
π ά ν τ α  δστις προκαλεΐ τον θάνατον άρτιγεννήτου παιδός. ’Αλλά λαμβάνει ύπ’ 
οψιν του έπίσης δ,τι άποκαλεΐ «causa di onore», δπερ—καί τούτο είναι σημαντικόν 
•—περικλείει τον σκοπόν τού νόμου. ’Εκτός τούτου, ή μήτηρ είναι τό κύριον άντικεί- 
μενον τών σημερινών κωδίκων,καί αί ποινικαί κυρώσεις.Φαίνεται άπομένον έν έρώ
τημα είσέτι, συνδεδεμένον μέ τον νόμον τών Λατινικών χωρών καί είναι τό έξής : 
πρέπει άράγε, ή έναντι τής μητρός έπιδειχθεΐσα έπιείκεια νά έπεκταθή καί είς ολό
κληρον ή μέρος τής οικογένειας της ;

'Ο ’Ισπανικός περιλαμβάνει, όμοΰ μετά τής μητρός «los abuelos maternos 
que, para ocultar la deshonra de la madre, cometieren este delito» («τούς προς 
μητρός γονείς οΐτινες, διά νά συγκαλύψουν τήν άτιμίαν τής μητρός, διαπράττουν αύτό 
τό άδίκημα») (άρθρ. 410).'Έν Πορτογαλλία ό κώδιξ έξετάζει τήν παιδοκτονίαν κατά 
τον αύτόν τρόπον «cometido pela mae Para ocultar a su desorna, ou pela avos 
maternos para ocultar a desorna da mae» (διαπραχθεΐσαν ύπό τής μητρός προς 
συγκάλυψιν τής άτιμίας της ή ύπό τών προς μητρός γονέων προς συγκάλυψιν τής άτι- 
μίας τής μητρός) (άρθρ. 356' πρβλ. άρθρ. 81 τού ’Αργεντινού ποινικού κώδικος, δπερ 
περιλαμβάνει τον πατέρα, άδελφόν, σύζυγον, ή τον υιόν τής μητρός). Ό  Μεξικανικός 
κώδιξ είναι σημαντικώς διάφορος, έπί τώ δτι τιμωρεί ώς παιδοκτονίαν τήν θανάτωσιν 
παιδός διαπραχθεΐσαν ύπό «algano de sus ascendientes consanguineos» (οίωνδή- 
ποτε όμαιμόνων γονέων), ένώ είδικαί διατάξεις ύφίστανται διά τήν μητέρα (άρθρα 
325-327). Άντιθέτως, τό σχέδιον τού 1949 (άρθρ. 315) έξήταζε μόνον τό άδίκημα 
τό τελούμενου ύπό τής μητρός, ύπό τον όρον τής : «para ocultar su deshonra».

Γίνεται, τώ δντι, έτι μάλλον δυσχερές τό θέμα μας δταν καταλέγωμεν συγγενείς 
<δμοΰ μετά τής μητρός. Ά φ ’ ένός είναι πασίδηλου δτι δέν δυνάμεθα ν’ άξιώμεν ϊνα
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ακόμη καί οί «όμαίμονες γονείς» τής μητρός έχουν έπηρεασθή έκ τής τοιαύτης άλ- 
λοιώσεως τής ισορροπίας των πνευματικών δυνάμεων, ή οποία εξηγεί μέχρι ση
μείου τίνος τον τρόπον καθ’ δν ή παιδοκτονία εξετάζεται υπό τοΰ νόμου. Έτε. 
περισσότερον, έν σχέσει προς την ζωηράν επιθυμίαν δπως άποκρυβή ή άτιμία τής: 
μητρός, είναι βέβαιον δτι ή τάσις των συγχρόνων κοινωνιών σκοπεί νά μειώση την- 
άντίληψιν τής οικογενειακής σταθερότητος, άκόμη δέ καί την άντίληψιν δτι απο
τελεί αισχύνην διά μίαν άγαμον κόρην ν’ άποκτήση τέκνον.

Έ ν πάση περιπτώσει τό πρόβλημα εμφανίζεται ενταύθα περισσότερον περί— 
πεπλεγμένον, καθώς άγόμεθα εις την απόπειραν νά προσδιορίσωμεν έάν ή έκπήγασις, 
τής παιδοκτονίας πρόκειται ν’ άνευρεθή εις τήν άντικειμενικήν καί υλικήν άποψιν 
ή εις τήν υποκειμενικήν καί ψυχολογικήν τοιαύτην.

Υ. Νομική συγγένεια μεταξύ τής μητρός καί τοΰ παιδός.
Μεταξύ τών χωρών, αΐτινες περιορίζουν τήν παιδοκτονίαν εις τήν υπό τής μη

τρός θανάτωσιν τοΰ παιδός, ύπάρχουσιν έκεϊναι, ώς ή Γερμανία (§ 127) καί ή Συρία, 
(άρθρ. 537), αΐτινες περιορίζουν τό έν λόγω άδίκημα εις τήν θανάτωσιν έξωγάμου- 
τέκνου. 'Ο Αυστριακός νόμος (§ 139) διακρίνει μεταξύ τοΰ νομίμου τέκνου τοΰ· 
θανατωθέντος ύπό τής μητρός καί τοΰ έξωγάμου τοιούτου, μετριάζει δέ εις σημαντι
κόν βαθμόν τήν ποινήν έν τη τελευταία περιπτώσει. Ή  αύτή διάκρισις έγίνετο εις 
τον Γιουγκοσλαβικόν κώδικα τοΰ 1929. Έν τούτοις, ή χώρα αδτη δεν κάμνει τοιαύτην-· 
διάκρισιν εις τον ΐσχύοντα κώδικά της (άρθρ. 138). Αί έπί τοΰ άδικήματος διατάξεις: 
τοΰ Σουηδικοΰ νόμου, αΐτινες ίσχύουσιν ήδη έπί πολλά έτη, δέν έξετάζουν αν ή δρά- 
στις είναι έγγαμος ή οΰ. 'Οπωσδήποτε, έν μεταρρυθμιστικόν σχέδιον δπερ είδε τό- 
φώς τής δημοσιότητος είς τήν χώραν ταύτην καί συμφωνεί προς τά υπό τοΰ καθη- 
γητοΰ Strahl είς τό έν Στρασβούργο) συνέδριον έκτεθέντα, έξετάζει τοΰτο. Άλλ’ ή 
διάκρισις μεταξύ τής άγάμου καί έγγάμου μητρός δυσκόλως δικαιολογεί τον ένα., 
δστις κρίνει εύλογον νά περιλάβη τό μοιχογέννητον τέκνον όμοΰ μετά τοΰ τέκνου 
τής άγάμου. Έ ν πάση περιπτώσει, φαίνεται δτι ή διάκρισις μεταξύ τοΰ νομίμου καί 
έξωγάμου τέκνου, τείνει μάλλον νά έξαφανισθή, έν αίς χώραις έγένετο, παρά νά άνα- 
γνωρισθή εις χώρας ένθα δέν ύφίσταται είσέτι. Θά ένδιέφερε δέ νά άνευρεθή ή αιτία 
τούτου.

Δέν είναι δυνατόν, προφανώς, νά έκλάβωμεν αύθαιρέτως δτι ό νόμος θεωρεί 
άντικειμενικώς τήν ζωήν τοΰ νομίμου τέκνου ώς μεγαλυτέρας άξίας τής τοΰ έξω
γάμου. Μία τολμηρά ύπόθεσις τοιαύτης φύσεως θά ήτο τόσον παράδοξος δσον ένας: 
δστις ερμηνεύει τήν μεγαλυτέραν επιείκειαν τών ποινικών κυρώσεων έπί παιδοκτο
νίας, διά τής μικροτέρας κοινωνικής άξίας τοΰ λίαν νεαροΰ τέκνου. Έ ν Βελγίω, 
ένθα ή παιδοκτονία θεωρείται ώς άνθρωποκτονία άπρομελέτητος ή προ μελετημένη, 
κατά τάς περιστάσεις, ή μήτηρ κρίνεται έπιεικέστερον οσάκις τό θΰμα είναι έξώγαμον- 
τέκνον (άρθρ. 396). Είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν, ή «έλάττωσις τής ποινής βασί
ζεται ούσιωδώς έπί τοΰ ήθικοΰ στοιχείου τοΰ άδικήματος καί ούχί έπί τοΰ 
οίκογενειακοΰ status τοΰ θύματος» (J. Constant, έγχειρίδιον μέρος 2, τόμος 2, 
άρ. 1040). Έ ν Γερμανία, μετά λόγου ύποστηρίζεται καί τοΰτο έπίσης (Schonke, 
Kommentar, § 217-IV), ή έπιεικεστέρα ποινή ήτις έπεβλήθη είς τήν μητέρα τοΰ: 
έξωγάμου τέκνου, δέν δύναται νά έφαρμοσθή έπί οίουδήποτε τών συνενόχων οΐτινες 
δέον δπως ύπαχθώσιν ύπό τάς διατάξεις τοΰ κοινοΰ δικαίου.

Έάν ή κατάστασις τοΰ άθεμίτου τοΰ τέκνου, είς άς χώρας αΰτη είναι βασική,, 
συνδέεται μετά τοΰ ήθικοΰ στοιχείου τοΰ άδικήματος, πρέπει νά γίνη δεκτόν δτι. 
αΰτη έχει άμεσον σχέσιν μέ τον ιδιαίτερον σκοπόν προς συγκάλυψιν τής καταισχύνης 
τής μητρός, δστις άντιμετωπίζεται είς Λατινικάς τινάς χώρας. Δέν υπάρχει κατ
αισχύνη ήτις νά συνοδεύη τό τέκνον τό τεχθέν έν ύφισταμένω νομίμω γάμω, ένθα 
ώρισμέναι διαφοραί είς τήν ήλικίαν δυσκόλως έγείρουσι μειδίαμά τι, δύναται δμως
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■να ύπάρξη διά τδ τέκνον τδ τεχθέν μακράν τοΰ συζυγικοΰ βίου, είτε ώς άποτέλεσμα 
μοιχείας είτε δχι.

'Οπωσδήποτε, αύτδ τδ αθέμιτον τοΰ τέκνου δύναται νά έρμηνευθή ωσαύτως 
•διά τής μυστικότητος καί ταραχής, άτινα μέ ρυθμδν κανόνος συντροφεύουν τδν 
αθέμιτον τοκετόν. Δεν θά έπρεπε δμως, τέκνα γεννηθέντα ύπ’ αύτάς τάς συνθήκας 
νά προστατεύωνται καλύτερον ύπδ τοΰ νόμου ; Ουτω θά έσκέπτετό τις. Άλλ’ άφοΰ ή 
ύπδ τής μητρός θανάτωσις εξώγαμου τέκνου κρίνεται έπιεικέστερον, επεται δτι 
αυτό συμβαίνει έπειδή κατά τδν χρόνον τοΰ τοκετοΰ ή τε διανοητική καί φυσική 
κατάστασις τής μητρδς είναι συνδεδεμέναι μέ τδ γεγονός τοΰ άθεμίτου. Έλλόγως, ή 
τοιαύτη νομιμότης, οσάκις αΰτη μελετάται ύπό τίνος, παρέχει τδ έλιξήριον τοΰ 
•ποιος φαίνεται νά είναι, ή θά είναι εις τδ μέλλον, ό σχετικός πρδς τήν παιδοκτονίαν 
■νόμος.

ΥΙ. Πρόληψις της παιδοκτονίας—ό υλικός καί ήθικός παράγων αυτής.
Εΐδομεν δτι νομοθεσίαι τινές περιλαμβάνουν τδ άθέμιτον ή τδν φόβον τής 

•άτιμώσεως (αυτής ταύτης ή έτέρου τίνος προσώπου) ώς δρους τής παιδοκτονίας. 
Έ ν τούτοις, ένώ εϊμεθα έντελώς ένήμεροι των διαφορών αυτών έκ τής άπόψεως τοΰ 

■νομικού ορισμού τοΰ άδικήματος, δύναται νά λεχθή δτι οί νόμοι ούτοι τονίζουν ιδι
αιτέρως, κατά τδν τρόπον των, τήν ηθικήν άποψιν τής παιδοκτονίας, δπως εκείνοι 
αληθώς οίτινες ρητώς εξετάζουν τήν χρονικήν στιγμήν τοΰ τοκετοΰ ή τήν έπίδρασιν 
τής έπιλοχίου καταστάσεως.

Βεβαίως, ή υλική άποψις δέν πρέπει νά παροραται περισσότερον τών ορών 
■«ίτινες προηγούνται ταύτης καί οί όποιοι δροι προσδιορίζουν τδ πεδίον τής επιεικούς 
ποινικής μεταχειρίσεως. ’Ιδιαιτέρως, δέν είναι πρδς άδιαφορίαν ή περίπτωσις καθ’ 
~ην ή παιδοκτονία, ήτες είναι κυρίως έγκλημα ένεργείας, δπως ό φόνος, δύναται νά 
έξετάζηται εις τινας χώρας ώς τελουμένη δι’ υπαιτίου παραλείψεως, ώς εις ’Αγγλίαν 
(the Infanticide Act of 1938) ή Αύστρίαν (§ 139). Καθ’ δσον ό παϊς είναι νεώ- 
τερος επί τοσοΰτον εύχερέστερον είναι έν τη πραγματώσει νά άχθη ούτος μέχρι τοΰ 
θανάτου, δι’ άποχής ή παραλείψεως.'Η δι’ υπαιτίου παραλείψεως παιδοκτονία δύ- 
•ναται νά κολασθή τώ όντι καί εις τήν περίπτωσιν καθ’ήν ό νόμος δέν ποιείται ειδικήν 
μνείαν ταύτης, έτι δέ καί διά τοΰ νόμου τών χωρών έν αίς ό φόνος είναι πραξις θετι
κής ένεργείας. 'Οπωσδήποτε ή μελέτη τοΰ ήθικοΰ στοιχείου είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας έν τη παιδοκτονία. Τοΰτο καθίσταται έμφανές έν τη άναλύσει τοΰ θετικού 
-δικαίου καί ή έγκληματολογία τδ έπιβεβαιοΐ. Καί είς αύτάς έτι τάς χώρας αί όποΐαι 
-δέν έμμένουσιν έπί τοΰ άθεμίτου (τοΰ τοκετοΰ), ώς παράγοντος, είναι σχεδόν πάν
τοτε έν άθέμιτον (έξώγαμον) τέκνον έκεΐνο οπερ είναι τδ θΰμα παιδοκτονίας. Τδ έν 
λόγω άδίκημα διαπράττεται κυρίως εις κύκλους μικράς κοινωνικής έξελίξεως, ένθα ή 
μήτηρ έχει περισσοτέρους λόγους νά φοβήται τήν καταδίκην καί έχθρότητα τών 
πέριξ αύτής. Τά γεγονότα ταΰτα καταδεικνύουν, δτι τδ πρόβλημα τής παιδοκτονίας 
ποικίλλει άπδ χώρας εις χώραν όλιγώτερον, άπδ δ,τι ήτο είς πρώτην σκέψιν έξ 
άπλής έξετάσεως τών έθνικών νομοθεσιών. Ταΰτα, προσέτι, ήθελον υπόδειξη καί τά 
μέσα προλήψεως τής άδικοπραγίας ταύτης.

Τδ έν λόγω άδίκημα καθίσταται όλιγώτερον σύνηθες καθ’ δσον ό πολιτισμός 
αύξάνει, ώστε νά προσδοκαται δτι θά ύπάρξη μία αΰξουσα α-ύτόματος—ώς δύναται 

■ν’ άποκληθή—πρόληψις, όμοΰ μετά τής φυσικής έξελίξεως τής κοινωνίας. Μολα
ταύτα, άν έπιθυμη τις νά προλάβη τήν παιδοκτονίαν δι’ ειδικών μέσων, μεθοδικώς 
όργανουμένων, τά εύαγή κοινωνικά καθιδρύματα καί οργανώσεις δέον νά κληθώσιν 
ί'να άναζητώσι καί άνευρίσκωσι πάσαν περίπτωσιν εγκυμοσύνης άθεμίτου φύσεως, 
προστατεύουν δ’ είτα τήν μητέρα, ώστε νά μή άναπτυχθή έν αύτη τδ αίσθημα τής 
•άπομονώσεως, δπερ τόσον μεγάλως εύνοεΐ τήν παιδοκτονίαν.

Τδ ζήτημα τής προλήψεως άγει ήμάς φυσικώς είς τήν μελέτην, άπαξ έτι,
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τών κατασταλτικών μέτρων, άτινα έ'χουν ληφθή έν σχέσει προς την παιδοκτονίαν., 
Τά κρατούντα εις νομοθεσίαν τινά, άναφορικώς προς τό άδίκημα τοϋτο, δεν δύνανται. 
να έκτιμηθώσι πλήρως χωρίς να ληφθη ύπ’ οψιν ή νομική πρόβλεψις, ήτις αφόρα, 
εις την καταστολήν του εγκλήματος καί τα χρησιμοποιούμενα μέσα προς πρόληψιν- 
της ύπό της γυναικδς συλλήψεως ή τής τελέσεως μιας άμβλώσεως. Έγκληματολο- 
γικαί παρατηρήσεις αρχίζουν νά καταδεικνύουν τήν έπίδρασιν, ήν έ'χει είς τήν αΰξησιν- 
ή μείωσιν τοϋ άριθμοΰ των παιδοκτονιών, ή έπιβαλλομένη εις διαφόρους χώρας ποι
νή, έν συνδυασμώ προς τήν προπαγάνδαν τήν έμποδίζουσαν τήν σύλληψιν καί τήν 
εγκληματικήν άμβλωσιν. Ή  ιδέα τής προλήψεως, πάντως, κατευθύνει ήμάς ίνα 
μελετήσωμεν προ πάντων τά άποτελέσματα, τά όποια αί ποινικαί κυρώσεις έτι δέ: 
καί ή πορεία τής καταστολής τής παιδοκτονίας αύτή καθ’ έαυτήν, δύνανται νά έ'χουν 
επί τής παιδοκτόνου καί έφ’ ολοκλήρου τής κοινωνίας.

V II . Καταστολή.
Έν ελλείψει λεπτομερούς τίνος έρεύνης επί τών ποικίλοιν μέσων τής έν χρή- 

σει καταστολής καί τών πρακτικών άποτελεσμάτων των (ών ή έρμηνεία πάντως 
θά ήτο δύσκολος), ένδιαφέρει νά ’ίδωμεν τήν μεγίστην ποικιλίαν τών έπί τής παιδο
κτονίας έφαρμοζομένων ποινικών κυρώσεων.

Έν Γιουγκοσλαβία (άρθρ. 138), τό έν λόγω άδίκημα τιμωρείται διά φυλακί- 
σεως τουλάχιστον έξ μηνών. Τό αύτό έφαρμόζεται έπίσης εις Ελβετίαν (άρθρ. 116),. 
έ'νθα τό οριον κυμαίνεται άπό εξ μήνας μέχρι τριών έτών καταναγκαστικά έ'ργα καί. 
έν Ισπανία τιμωρείται διά «prision menor» έξ μηνών, καί άπό μιας ήμέρας 
μέχρις έξ έτών (άρθρα 30 καί 410).Έν Γερμανία έξικνεΐται άπό έξ μηνών, έν περι- 
πτώσει ύπάρξεως έλαφρυντικών περιστάσεων, μέχρι τριών έτών καταναγκαστικών· 
έ'ργων. Έν Σουηδία, έφ’ όσον λίαν έλαφρυντικαί περιστάσεις συνάδουν, ή ποινή είναι., 
έξάμηνος φυλάκισις (καίτοι τό κανονικόν minimum είναι έξ μηνών καταναγκαστικά 
έργα) μέχρι τεσσάρων έτών καταναγκαστικά έργα, άτινα έπιβαρυντικαί περιστάσεις- 
δύνανται νά άναβιβάσουν εις έξ έτών καταναγκαστικά έργα. Υπάρχει μεταρρυθμι- 
στικόν τι Σουηδικόν νομοσχέδιον, δπερ εισάγει ποινάς άπό ενός μηνός έως έξ έτών 
φυλακίσεως. Τοϋτο θά έξηφάνιζε τά καταναγκαστικά έργα—τάσιν ήτις ύφίσταται. 
έν τή πράξει είς πλείστας χώρας. Παραμερίζοντες τήν διαφοράν μεταξύ καταναγκα
στικών έργων καί φυλακίσεως, δυνάμεθα νά ίδωμεν δτι είναι ίσχυροτάτη ή τάσις,. 
ήτις εύνοεΐ τήν μείωσιν τής ποινής εις έξ μήνας μόνον, έπί παιδοκτονίας.

Μία πολύ αύστηρά στάσις υπάρχει έναντι αύτοΰ τοϋ άδικήματος. Έ ν ’Αγ
γλία, έπί παραδείγματι, ένθα τό άδίκημα προσήκει είς άπρομελέτητον άνθρωποκτο- 
νίαν, άντί τής προμελετημένης, τό υπαίτιον πρόσωπον καταδικάζεται είς κάθειρ- 
ξιν διά βίου, άντί άγχόνης.

Δυνάμεθα έπίσης νά άπαρριθμήσωμεν τάς χώρας ένθα ή άνθρωποκτονία τιμω
ρείται διά ποινών, τάς οποίας δυνάμεθα νά όνομάσωμεν μέσας, μέ ποικιλίαν διακρί
σεων. Έ ν Μεξικώ, έπί παραδείγματι, ό ισχύων σήμερον νόμος (άρθρα 326/7) τι
μωρεί τήν μητέρα διά τριών έως πέντε έτών φυλακίσεως, άλλ’ οίουσδήποτε ετέρους 
γονείς, δι’ έξ μέχρι δέκα έτών φυλακίσεως.Έν Βελγίω (άρθρ. 396) ή ποινή συνίσταται. 
είς καταναγκαστικά έργα άπό δέκα πέντε μέχρις είκοσιν έτών, οσάκις ύφίσταται. 
προμελέτη καί άπό δέκα έως δέκα πέντε έτών, έφ’ δσον είναι άπρομελέτητος ή πράξις. 
Αί Κάτω Χώραι (άρθρα 290/1) δεν έχουν ειδικόν minimum, άλλά τό m aximum , 
μετά προμελέτης, είναι έννέα έτη καί έξ έτη δταν δέν υπήρξε προμελέτη.

Γνωρίζομεν δτι ή παιδοκτονία διαπράττεται συνήθως ύπό τής μητρός. Ή  διά— 
κρισις, βασιζομένη έπί τής προμελέτης, είναι σήμερον μάλλον άρχαϊκή, έκ τών 
μέχρι σήμερον γνωστών είς τήν έγκληματολογίαν. ’Αλλ’ οί νόμοι τοϋ Βελγίου καί. 
τής 'Ολλανδίας, οίτινες είναι δμοιοι προς τον τής Γαλλίας, καλούν ήμάς διά μίαν- 
άλλην παρατήρησιν.
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'Ο Γαλλικός ποινικός κώδιξ— έν οψει τό άναμφίβολον της προσωρινότητος 
της άνωτέρω άναφερθείσης έξελίξεως—τιμωρεί ήδη την παιδοκτονίαν διά καταναγκα- 
στικών έργων άπό πέντε έως είκοσιν ετών (άρθρα 19 και 302), ποινή ή οποία συν- 
τρεχουσών έλαφρυντικών περιστάσεων δύναται νά περιορισθή είς εν minimum 
έκ δύο ετών φυλακίσεως (άρθρ. 463), μέ δυνατότητα άναστολής της (νόμος τής 
16ης Μαρτίου 1891). Ή  κλιμάκωσις αύτη τών ποινών, παρέχει την ευχέρειαν 
εφαρμογής ενός σημαντικώς έπιεικοΰς μέτρου. ’Αποκλείεται νά έπιβληθή ή κατ’ 
άρχήν άπειλουμένη κατά τοϋ άδικήματος τούτου ποινή, ένώ έξ άλλου αύτη έχει τό 
προσόν νά άγη τοιαύτης φύσεως υποθέσεις ένώπιον τού court of assize καί τοϋ 
criminal court, οπερ έκρινεν άδικήματα τοιαϋτα μεταξύ 1951 καί 1954. Αυτή 
είναι ή εσχάτως δοθεΐσα ύπό τοϋ Γαλλικού νόμου λύσις, έπί τοϋ προβλήματος περί 
τοϋ άρμοδίου νά κρίνη τάς υποθέσεις παιδοκτονίας δικαστηρίου, καθώς καί έπί τοϋ 
πρότερον έγερθέντος προβλήματος, ήτοι εάν είναι καλύτερον τό καταστέλλειν 
καί προλαμβάνειν τήν παιδοκτονίαν διά τής ένώπιον τοϋ δικαστηρίου τών ένορκων 
διακινδυνεύσεως μιας άπαλλαγής ή διά τής βεβαιότητος τής ένώπιον τοϋ ποινικού 
δικαστηρίου καταδίκης.

Ή  λύσις αύτη, προβλεπομένη ύπό τοϋ τελευταίου Γαλλικού νόμου, δύναται 
νά έκτιμηθή δεόντως μόνον έάν ληφθή ύπ’ δψιν τό γεγονός, δτι άπό τής έφαρμογής 
τοϋ νόμου τής 25ης Νοεμβρίου 1941, οί ένορκοι τών Γαλλικών courts of assize 
δεν συνεδριάζουν πλέον μόνοι. Εις τά έπτά μέλη τοϋ όρκωτοΰ δικαστηρίου προστί
θενται τρεις δικασταί, οί όποιοι κρίνουν τήν ύπόθεσιν δχι μόνον ίνα άποφασίσωσιν 
έάν ό κατηγορούμενος είναι ένοχος, άλλά καί ίνα προσδιορίσωσιν έπίσης τήν έπιβλη- 
θησομένην ποινήν. ’Εν Βελγίω, έξ άλλου, αί παιδοκτονίαι κρίνονται ύπό τοϋ assize 
court μεθ’ ενός σώματος έκ δώδεκα ένορκων, οί όποιοι, μολονότι συζητούν μετά τού 
δικαστηρίου οίανδήποτε έπιβληθησομένην ποινήν, αποφασίζουν μόνοι πρώτον έάν 
κατ’ αυτούς ό κατηγορούμενος είναι ένοχος ή δχι, δπως συνέβαινεν έν Γαλλία ώς 
προς άμφότερα τά σημεία, μεταξύ 1932 καί 1941.

Τό πρόβλημα δθεν τής καταστολής τής παιδοκτονίας κατέστη περιπλοκώτερον 
έπί τοσοΰτον, καθ’ δσον συνδέεται μετά τοϋ συσταθέντος assize court καί, έτι πε
ραιτέρω, μετά τού προβλήματος τής «πλημμελειοποιήσεως», δπερ έλύθη κατά διά
φορον τρόπον έν Βελγίω καί Γαλλία, καί δι’ αυτόν τον λόγον συνεζητήθη κατά τό 
τελευταΐον Γάλλο—Βέλγο—Λουξεμβουργικόν συνέδριον τών ποινικών έπιστημών, 
έν Παρισίοις, κατά Νοέμβριον 1955. (Πρβλ. τό άρθρον τού J. David είς τήν Έ πι- 
θεώρησιν ταύτην, ’Απρίλιος, σ. 110 καί Μάϊος, σ. 140).

Έν Βελγίω πας ύπαίτιος διαπράξεως άδικοπραγίας τινός, χαρακτηριζομένης 
ώς έγκλήματος (κατά τήν έν Βελγίω έννοιαν τής λέξεως) δέον κατ’ άρχήν νά δικασθή 
ύπό τού assize court, άλλά δύναται πράγματι, έάν άποδειχθείς ένοχος τώ άπεδόθη 
ή προνομία τών έλαφρυντικών περιστάσεων αίτινες έπιδρώσιν έπί τής άποφάσεως, 
νά προσαχθή ούτος ένώπιον τού ποινικού δικαστηρίου (criminal court) προς επι
βολήν ποινής ήτις έπιβάλλεται ύπό τού δικαστηρίου τούτου (νόμος τής 4ης ’Οκτω
βρίου, 1867). Έ ν Γαλλία άφ’ έτέρου, ό νόμος δέν έπιτρέπει οίανδήποτε «πλημμελειο- 
ποίησιν». Εντεύθεν ή τάσις τής νομοθεσίας, άδικήματα άτινα κατ’ άρχήν κατετά- 
γησαν εις τά έ γ κ λ ή μ α τ α  (Γαλλική έννοια τής λέξεως), νά τά ύποβιβάση εις 
άδικήματα «πλημμελείας». Κατ’ ούδένα τρόπον είναι αύτη μία άμετάτρεπτος πορεία, 
δπως κατεδείχθη διά τού θέματος τής παιδοκτονίας.

Ή  Γαλλία δέν είναι ικανοποιημένη έκ τού συστήματος τούτου, οπερ εύνοεΐ 
τήν νομοθετικήν «πλημμελειοποίησιν», άγνοοΰσαν τήν άληθή «έγκληματικήν» φύσιν 
ένίων άδικημάτων, ώς καί τήν δικαστικήν έπίσης «πλημμελειοποίησιν», ής ή νομι- 
μότης, έξ άπόψεως τής τύχης τών νόμων έν τή τοιαύτη έκτιμήσει, θά ήτο δυσχερές 
νά βεβαιωθή. Οί δέ Βέλγοι καθηγηταί καί δικασταί δέν φαίνονται νά ευνοούν έκθύμως 
τον νόμον τής χώρας των, καθ’ δν τό δικαστήριον είναι δυνατόν νά δεσμευθή διά τών-
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'αποφάσεων ΐοϋ άνακριτοΰ, αΐτινες ούτως οδηγούν τοΰτο ίνα κρίνη εαυτό άναρμόδιον 
καί κληροδοτήση τοιουτοτρόπως την υποχρεωτικήν τακτοποίησιν τής ύποθέσεως 
•εις τούς δικαστάς.

Τά ζητήματα ταΰτα, άτινα άνησυχοϋν τούς Γάλλους και Βέλγους νομομαθείς, 
περιπλέκουν εις μέγιστον βαθμόν το πρόβλημα τής καταστολής τής παιδοκτονίας 
•εις άμφοτέρας τάς χώρας, χωρίς να έπηρεάζουν έν τούτοις τάς γειτονικάς των Κάτω 
Χώρας, αΐ όποΐαι δέν έχουν ενόρκους καί, .ώς είδομεν, δεν έχουν ορίσει minimum 
ποινής, διά τό έν λόγω έγκλημα.

ΠΕΡΙ ΣΕΙΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Παραθέτομεν κατωτέρω την ύπ’ άριθ. 1677 Φ 56/2/2  άπό 18-8-48, 

έγκύκλιον τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων «περί σειράς άναρτήσεως 
παρασήμων καί μεταλλίων», προς γνώσιν των κ. κ. άστυνομικών, οίτινες 
έχουν τιμηθή διά παρασήμων :

Προς άπάσας τάς 'Υπηρεσίας

Διά τήν κανονικήν καί ομοιόμορφον άνάρτησιν των Παρασήμων καί 
Μεταλλίων ώς καί τήν ραφήν των διεμβολών αύτών, καθορίζομεν τά κάτωθι 
έχοντες ύπ’ οψιν τήν 'Υψηλή Επιταγή τής Α.Μ. του ΒΑΣΙΛΕΩΣ έκδοθεΐσαν 
εγκύκλιον τοΰ ’Αρχηγείου Β. Χωροφυλακής ύπ’ άριθ. 1 /142/59 βλ έγκ. 65 π.έ. 

I .  1. Παράσημον Βασ. Τάγματος Σωτήρος
2. » » » 'Αγ. Γεωργίου καί'Α γ. Κων/νου
3. Άριστεΐον ’Ανδρείας (των προηγουμένων Πολέμω, νέν συνεχεία 

το μετά διεμβολής Πολέμου 1940—1941 καί ειτα το τοϋ 1946)
4. Παράσημον Βασ. Τάγματος Γεωργίου τοΰ Α'
5. » » » Φοίνικος
6. Πολεμικός Σταυρός (των προηγουμένων Πολέμων, έν συνεχεία 

τοΰ Πολέμου 1940—1941 καί ειτα ό τοΰ 1946)
7. Μετάλλιον Έξαιρέτων Πράξεων
8. » Στρατιωτικής ’Αξίας
9. » Ελληνοτουρκικού Πολέμου

10. » Έλληνοβουλγαρικοΰ Πολέμου
11. ’Αναμνηστικόν μετάλλιον τοΰ Βασ. Τάγματος Γεωργίου Α'
12. Διασυμμαχικόν » Νίκης
13. Μετάλλιον Έλληνοϊταλογερμανικοΰ Πολέμου (1940—1941)
14. » » » (1940—1945)
15· » ’Αστυνομικός Σταυρός
16. » ’Αστυνομικής άξίας διά τούς Άξ/κούςκαί ’Αστυνομι

κόν Μετάλλιον διά τούς κατωτέρους
17. Ξένα Παράσημα κατά σειράν βαθμοΰ
18. » Μετάλλια κατά σειράν ήμερομηνίας άπονομής.

I I .  Ή  ώς άνωτέρω σειρά άναρτήσεως των παρασήμων παραμένει πάντοτε 
ή αυτή άνεξαρτήτως τής τάξεως εις ήν άνήκει έκαστον τούτων.

'Ο ’Αρχηγός I. ΣΠΥΡΟΥ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡίϋΠΟΣ'*1
‘ Υ π ό χ. Λ Ι Α Κ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

«Τ ού τη  ή ιστορία δέν είναι σαν τις άλλες· δέν είναι ιστορία του πολέμου, 
δέν είναι ιστορία  τω ν  ντουφεκιών καί τη ς αντάρας. "Ο μ ω ς  είναι μια ι
στορία  άνθρωπιας καί τήν αφ ιερώ νω  σέ κείνους, πού μέ τις πράξεις τους 
τιμούν τήν άνθρώπινη γενιά καί είναι υπ οδείγμ ατα  κοινωνικής εύπρεπείας 
καί άλληλεγγύης.
Σ τη ν  ’Α στυνομ ία  τω ν  Π όλεω ν  άφιερώ νεται τούτη ή ιστορία».

** *
Νύχτα ήτανε καί τό δρομάκι θεοσκότεινο. Τα σύγνεφα στον ούρανό δέν άφιναν 

τ’ αστέρια να φωτίσουν τήν κοιμισμένη πόλι καί τό ψιλό τό βορηαδάκι περόνιαζε.. 
Στο χαμόσπιτο ή γρηά πάσκιζε νά ζεστάνη τό ρικνό κορμί άνάβοντας ένα-δυό ξυλα- 
ράκια κι’ ή κάπνα φλόμωνε τό φτωχοκαμαράκι. Τά μάτια βουρκώνανε, μά ή ζέστα 
ήτανε άπαραίτητη.,.'Ένα μικρό καντήλι σπίθιζε, γιατί τό λάδι λιγοστό σμιγότανε 
μέ τό νερό...τρεμόσβυνε τό φως κι’ ή γρηά δεόταν...«έ'ρμη καί σκοτεινή είμαι... 
» Παρθένα Μεγαλόχαρη...έρμη καί σκοτεινή είμαι...κάνε τό θάμμα σου κι’ άνάπαψέ 
» με.,.τί φελάω πειά στον κόσμο. Δυο λεβέντες άνάστησα πήγανε για την Πατρίδα 
» καί οί δυό.,.Ένας στον πόλεμο, ό άλλος τώρα...'Η πείνα καί ή κατοχή...Τί φελάω 
»πειά στον κόσμο ;... τί φελάω ;;».

Τό ρικνό χέρι έκανε τό σημείο του σταυρού κι’ άπέ στάθηκε πάνω στ’ άνα- 
μένα καρβουνόξυλα.

Ά π ’ έξω άκούστηκαν φωνές... Τρία ζευγάρια μπότες δώσανε μια κλωτσιά 
στή ρημαγμένη πόρτα καί τό φανάρι φώτισε γιά λίγο τό μισοσκόταδο...Ξένες μιλιές 
άκούστηκαν κι’ ή παρέα εξαφανίστηκε γελώντας. Καταχτητές...Δέν έκλεισαν τήν 
πόρτα κι’ ή γρηοΰλα άνασηκώθηκε. ’Ανέβηκε τά δυο σκαλοπάτια καί πάσκισε νά 
κλείση...όμως,... λιγοψυχιά, ένας κόμπος στο λαιμό καί τό μυαλό θολώνει..., ένας 
βόγγος καί τό γέρικο κορμί κατρακυλάει... "Ενας ξερός κρότος κι’ ή μαντύλα τού 
κεφαλιού γεμίζει αΐμα, μαύρο πηχτό γέρικο αίμα.

Πόση ώρα πέρασε κανείς δέν ξέρει...κανείς δέ μέτρησε...
"Ενα φανάρι άναψε μές τή νύχτα κι’ ή άνοιχτή πόρτα φωτίστηκε. Δυο χέρια 

άνασηκώσανε τό γέρικο κορμί καί μιά ψυχή έτρεξε νά φέρη βοήθεια. Σέ λίγο ξαπλω
μένη στο κρεββάτι άνοιξε τά μάτια.

«Μή φοβάσαι γιαγιά, δέν είναι τίποτα, θά περάση».
Τής έδωσε δυο γουλιές κονιάκ καί τήν άνασήκωσε στο μαξιλάρι.
«Έχεις κανένα νά ειδοποιήσω ;>>
«Κανένα γυιέ μου...κανένα».
«Καλά.,.περίμενε λιγάκι... μή φοβηθής».
Γύρισε σέ λίγο μέ μιά γουλίτσα γάλα κι’ έναν επίδεσμο- τή φρόντισε...τήν 

έπλυνε καί τής έδεσε τό κεφάλι...
«Τό πρωΐ θά δούμε τί θά γίνη».
«Ποιος είσαι γυιέ μου ;»
«"Ανθρωπος γιαγιά, άνθρωπος όπως όλοι.,.μή μιλάς τώρα καί πάσκισε νά κοι- 

μηθής».
Κάθησε κοντά της καί τής έπιασε τό χέρι...Κοιμήθηκε χωρίς άλλη κουβέντα. 

Τό κουρασμένο κουφάρι λίγωσε... ή νύχτα πέρασε καί τό πρωί, μιά γειτόνισσα 
τή βρήκε στο κρεββάτι.

«Τί έπαθες γιαγιά ;»
"Ο,τι θυμόταν τό ξιστόρησε :

(*) ’Α π ό  τήν άνέκδοτη συλλογή « Π Ο Λ Ε Μ ΙΚ Ε Σ  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ » )  τοϋ κ. Λ . Χ ρ ι- 
στογιαννοπούλου.
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«Καλά που βρέθηκε αυτός ό άνθρωπος...ποιος ήταν ;...δέν ξέρω.,.ό Θεός κι 
ή Παναγιά τον στείλανε στην έρημιά μου...»

Σάν πέρασε ή ώρα ήρθε ένα φορείο. Τή μεταφέρανε στο Νοσοκομείο...την 
κρατήσανε τρεις μέρες καί τήν τρίτη μέρα τής είπανε νά φύγη.

«Καί ποιος θά μέ πάη ώς τό ρημάδι μου ;»
«Κάποιος θά βρεθή γιαγιά ..»
Κάθησε, καί περίμενε.,.κι’ ήρθε...ήρθε πάλι ό άγγελος του Θεού καί τήνε

πήρε..., τήν έ'βαλε σ’ ένα αυτοκί
νητο καί τήνε πήγε σπίτι της. 
’Άνοιξαν τήν πόρτα, σιγυρισμένο, 
καθαρό, τό καμαράκι τήν περί- 
μενε.

«’Έφερα τή γυναίκα μου για
γιά καί σοϋ σιγύρισε λιγάκι- νά 
εδώ έχει καί λίγο καφέ, κι’ εδώ 
οινόπνευμα καί μιά σταλίτσα ά- 
λευράκι».

Μιά σταλίτσα άλευράκι ·!!! 
τό σαράντα ενα!...γέλασε τό πι
κραμένο χείλι καί ευχήθηκε... 
«Τήν ευχή μου νάχης γυιόκα 
μου».

«Θά ξανάρθω γιαγιά, μη 
φοβάσαι...».

«Δεν είπε ούτε τ’ όνομά του καί νά δής ξέχασα νά τον ρωτήσο)».
Σέ λίγο ήρθαν δυο κυρίες, έφεραν δ,τι μπόρεσαν, 6,τι ή άνθρώπινη μεγαλωσύνη 

μάζεψε εκείνες τις στιγμές..., ένα ζεστό ροϋχο..., λίγο μακαρονάκι κοφτό, ένα μπου- 
καλάκι λάδι καί λίγα χρήματα. «Μάς ειδοποίησαν γιαγιά πώς έχεις άνάγκη...ήρθαμε 
βιαστικά σήμερα, μά θά ξανάρθουμε».

«ΤΗρ0ε κι’ ό παππάς...«άγγελος Κυρίου ήτανε παππούλη...άγγελος Κυρίου...».
«Κανένα δεν άφήνει ό Κύριος...καί τούτη τή σκληρή τήν ώρα είναι κοντά μας».
’Άφησε κάτω άπ’ τό προσκεφάλι κάτι, διάβασε μιά εύχή καί πήρε τό δρόμο 

τής άποστολής του.
’Έμεινε μόνη...πήρε τό μπουκάλι μέ τό λιγοστό λάδι κι’ έβαλε στο καντήλι... 

έπειτα στάθηκε μπροστά στην Παναγιά καί πάσκισε νά προσευχηθή... «Κι’ όποιος 
» κι’ άν είναι Παρθένα μεγαλόχαρη προστάτεψέ τον...καί φέρε μου τον πάλι... φέρε 
» τον νά τοΰ δώσω τήν εύχή μου». Δέν άπόσωσε καί ή πόρτα άνοιξε... «Καλημέρα 
γιαγιά...είμαστε καλά τώρα έ ;» σάστισε.

«’Έλα μέσα γυιέ μου...μέσα στή συφορά μου δέ μου είπες ποιος είσαι...δέν 
» ξέρω πώς σέ λένε γυιέ μου νά σέ βλογάω καί νά σέ εύχομαι...δυο παλληκάρια 
» έχασα "κι’ άπόμεινα μονάχη...όμως ό Θεός μέ σπλαχνίστηκε καί στήν σκληρή 
» τήν ώρα δέ μ’ άφησε μονάχη...ποιος είσαι γυιέ μου νά σέ βλογάω στήν προσευχή 
» μου ;»

Τής χάϊδεψε τό χέρι.
«Είμαι ένας άνθρωπος γιαγιά...μονάχα ένας άνθρωπος».
«Καί τ ’ όνομά σου ;»
«Τι σημασία έχει τ ’ όνομα γιαγιά... τό άνθρωπος φτάνει»
«Καί ποΰθε είσαι γυιέ μου... τί δουλειά κάνεις ;»
«Γιαγιά...είμαι άστυφύλακας...».

Είμαι ένας ά ν θ ρ ω π ος  γ ια γ ιά ...μ ο ν ά χ α  ένας άνθρω π ος.
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Μονάχα ή πίστη σου 

δά σέ σώση...

'Υ π ό  κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Ά ρχιψ ύλακος

...Με πάρα πολλά αγκάθια είναι στρωμένος ό δρόμος τής ζωής...Έχει νερο
ποντές καί καταιγίδες, πού ξεσπάν άξαφνα μπροστά σου καί σωριάζουν για μια 
στιγμή σ’ ερείπια δ,τι κι’ αν βρουν στο διάβα τους, άδιάφορες αν αύτό τοχης χτίσει 
έσύ μέ ίδρωτα καί μέ αίμα....

Κάποτε άπό ένα Παλάτι δεν άπομένει παρά ένα λιθάρι τόσο δά, πού σιγά-σιγά 
χάνεται κι’ αυτό, καθώς το κλωτσάνε δίχως οίκτο οί περαστικοί...

Τότε τί μένει ;...'0  θάνατος :... Μπά δχι...Μένει άκόμα κάτι ζωντανό καί 
παντοδύναμο...

Μένει ή Πίστη...ή Πίστη γιά το Θεό, πού κρατάει φυλακισμένες στ’ άνεξε- 
ρεύνητα Παλάτια Του δλες τίς έλπίδες των ανθρώπων...

Τί νάναι λοιπόν έτούτη ή πίστη ;...μιά τρέλλα ; μιά άνόητη αύταπάτη ; μιά 
γλυκειά, άπραγματοποίητη χίμαιρα ;

Μά τί σέ νοιάζει τί είναι ;...’Εσύ π ί σ τ ε υ ε...Καί ή Πίστη σου θά σέ σώση... 
^  Πίστευε πάντα...Κι’ δταν πονάς, κ.ι’ δταν χαίρεσαι...κι’ όταν κλαϊς, κι’ δταν 
γελάς... Κι’ δταν πικραίνεσαι, κι’ δταν είσαι ευτυχισμένος... Κι’ δταν δλοι σέ θαυ
μάζουν, κι’ δταν δλοι σ’ έχουν έγκαταλείψει.....

Πίστευε πάντα δτι δλα θά πάνε μιά μέρα καλά... Αυτό είναι τό μεγάλο μυστικό 
τής επιτυχίας...

Καί γιά νά καταλάβης τί θέλω νάπώ, θά σοϋ διηγηθώ μιάν αληθινή ιστορία... 
τήν ιστορία ένός άπλοϋ, έργατικοϋ άνθρώπου, πού τον γνώρισα άπό κοντά κι’ έγίναμε 
φίλοι...Τήν ιστορία του κύρ Θόδωρου....

** *
Νοικοκύρης ήταν ό κύρ Θόδωρος, δουλευτής καί προκομμένος...Καί, κοντά 

στά άλλα,ήταν καί καλός Χριστιανός..Δέν έλειψε ποτέ του άπό έσπερινό τό Σαββα
τόβραδο, ούτε άπ’ τήν Κυριακάτικη λειτουργιά...

Ζοϋσε σέ μιάν ήσυχη γειτονιά, στήν άκρη τής ’Αθήνας, στούς πρόποδες ένός 
λοφίσκου, πού τον γέμιζαν τά ζευγαράκια κάθε καλοκαίρι, καί πού τον ξεχνούσαν δλοι 
κάθε χειμώνα...

Ζοϋσε γελαστός κι’ εύτυχισμένος, στο μικρό τετράγωνο καμαράκι του, σέ μιά 
μικρούτσικη αύλή...

’Ηλεκτρολόγος ήτανε, κι’ έβγαζε τό καθημερινό του δουλεύοντας σκληρά...
’Αγαπούσε τήν τέχνη του, δπως άγαποϋσε καί τό μονάκριβο παιδί του, πού 

φέτος έκλεισε τά πέντε χρόνια του...
Τό παιδί του !!! Τρόπος τοΰ λέγειν δηλαδή. Γιατί δέν ήταν πραγματικός του 

πατέρας ό κύρ-Θόδωρος... αύτό τό παιδί τδχε περιμαζέψει άπό τό δρόμο, σάν πέθανε 
ή μάννα του...Αύτό τό παιδί δέν είχε πατέρα...'Η μάννα του πεθαίνοντας δέν πρόφτασε
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νά πή πολλά γιά τό παιδί της...Μονάχα αύτά τα λίγα λόγια κατάφερε να πή στον 
κύρ Θόδωρο... «Πάρτο, καλέ μου άνθρωπε, κα'ι φρόντισέ το σάν δικό σου...Δεν έχει 
γονείς...»

Τό άρπαξε τότε ό κύρ-Θόδωρος στην άγκαλιά του, καί τό μεγάλωσε σάν παιδί 
του...Καί πόσες θυσίες δεν έκανε γι’ αύτό !!! Καί κείνο, σάν έφτασε δύο χρόνων, τον 
άντάμειψε γιά την καλωσύνη του, φωνάζοντας τήν όλόγλυκεια έτούτη λέξη, πού 
είναι ή πιο άγια μετά τον Θεό : «Π α τ έ ρ α». Αυτή ή λέξη στριφογύριζε στο νοϋ 
του κύρ-Θόδωρου, όταν βρισκόταν στη δουλειά του...Καί αυτή άντηχοΰσε στ’ αυτιά 
του σάν γύριζε σπίτι του γιά ν’ άγκαλιάση τό παιδί του : « Π α τ έ ρ α . . . »

"Ω ! πόσο τόν ξεκούραζε αύτή ή λέξη !!!
Κάθε σούρουπο καθώς βρισκόταν στο σπιτάκι του, έτρεχε ν’ άγκαλιάση αύτό 

τ’ αγγελούδι, νά του χα'ιδέψη τά χρυσά μαλλάκια του καί νά του ξαναπή : «Γυιέ μου 
σ’ ά γ α π ά ω.,.Σ’ άγαπάω πολύ-πολύ...Καί θά σέ κάνω μιά μέρα, ένα τρανό άνθρω
πο...Θά σέ σπουδάξω, θά σέ κάνω κύριο...Τί ; Δεν μέ πιστεύεις ; Μά έχω τίποτε άλλο 
πιο πολύτιμο στον κόσμο αύτό, έκτος άπό σένα ;... Αύτά καί άλλα έλεγε στο γυιό 
του ό κύρ Θόδωρος...Είχε πλάσει γιά τό παιδί αύτό χιλιάδες όμορφα όνειρα...

Κι’ οί μέρες κυλούσαν ήρεμα, γεμάτες γαλήνη καί εύτυχία.,.δταν, άξαφνα, 
ξέσπασε ή μεγάλη μπόρα.,.Καί ζήτησε νά σωριάση σέ ερείπια τό Παλατάκι των 
ονείρων του...ήταν, θυμάμαι, μεσημέρι...

"Ενα ήλιόλουστο, ζεστό μεσημέρι, άπό κείνα πού μονάχα στήν ’Αθήνα συναντάς. 
’Αξέχαστο μεσημέρι γιά τόν κύρ-Θόδωρο...Γιατί, μέσα σέ λίγες ώρες, είχε ζήσει 
μιάν ολόκληρη ζωή...

Γιόρταζε ό γυιός του τά γενέθλιά του, κι’ είχε άπό πολύ πρωί έτοιμάσει τό 
μεγάλο πανηγύρι τής χαράς...

Κι’ έκάλεσε καί 5-6 γειτόνους νά μοιραστούν τήν εύτυχία του...Έτσι κάνουν 
ολοι οί άνθρωποι άπ’ τά πολύ παληά χρόνια...

Μά...ξαφνικά...άνάμεσα στο φαγοπότι καί τό γλέντι, έκτύπησε ή πόρτα... 
Καί στο άνοιγμά της ώρμησε ή νεροποντή, πού λέγαμε πάρα πάνω...

ΤΗταν «έ κ ε ΐ  ν ο ς...» ό άλλος... ό αιώνιος άντίπαλος μέσα στο ρίγκ τής ζωής.. 
Αύτός πού μάς ζητάει νά τού παραδώσουμε τό βιός μας, μέ τό δικαίωμα τού νό
μιμου ιδιοκτήτη...

Πίταν ή Μοίρα ή Τυφλή, ποΰρχεται άκάλεστη νά παρακαθήση στο τραπεζάκι 
των ονείρων μας, γιά νά φάη τή μερίδα τού λέοντος καί νά χαλάση τήν πίστη μας...

ΤΗταν ό «άλλος»...ό πραγματικός πατέρας τού παιδιού τού κύρ-Θόδωρου... 
’Έσερνε μαζί του γραμματικούς καί δικηγόρους, κλητήρες καί άνθρώπους τού νόμου, 
μέ χαρτιά καί μέ σφραγίδες, γιά νά ζητήση τό παιδί του...αύτό πού ποτές του δέν 
γνώρισε, αύτό πού είχε μεγαλώσει ό κύρ-Θόδωρος μέ κόπους καί μέ στερήσεις.

"Οταν τού εξήγησαν τί ήθελαν, σάλεψε τό λογικό του. Ούτε σεισμός δέν θά τόν 
συντάραζε μέ τέτοια τρομερή δύναμη.

«...Ποιο παιδί σου ζητάς ;...τόν Ντίνο μου ; τό παιδί μου θέλεις νά μοΰ πάρης ; 
» Πώς ; Μέ ποιο δικαίωμα ; Αύτό είναι γιά μένα ή ζωή μου ολόκληρη...Βάλτε τά 
» χαρτιά σας μέσα στις πέτσινες σακκοΰλες σας...'Η άγάπη δέν μετριέται μέ σφρα- 
» γίδες καί μέ βουλοκέρια...’Ετούτο τό παιδί είναι δικό μου.,.νά βρήτε ένα άλλο... 
» 'Ο γυιός μου!! ίΑύτός είναι ό γυιός μου...Θά τόν σπουδάξω, θά τόν κάνω μεγάλο 
» καί τρανό στήν κοινωνία...Δέν σάς τόν δίνω...’Όξω άπό δώ καταραμένοι...’Όξω 
» άπ’ τό φτωχικό μου...’Άκου λέει δέν έχω παιδί !!! Κι’ αύτό τί είναι ; ’Εσείς τό 
» μεγαλώσατε ; ’Εσείς τό φροντίσατε ; ’Εσείς τό άγαπήσατε, πού δέν ξέρατε ούτε 
» τή φάτσα του ; Φύγετε άπό δώ..."Ολοι,..Κι’ εσείς...κι’ οί άλλοι...Θέλω νά μείνω 
» μόνος μέ τό γυιό μου.,.Νά κουβεντιάσω μαζί του γιά τό μέλλον του... Γυιέ μου... 
» Άκοΰς τί λένε οί θεοπάλαβοι ; Άκοΰς εκεί !!! ’Όξω..."Οξω σάς λέω άπό δώ...».
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Πίταν μια φριχτή σκηνή, άπ’ αύτές πού μονάχα ή τυφλή μοίρα μπορεί να 
σκηνοθέτη ση...

Καί τήν εζησα άπό κοντά, γιατί ήμουν υπηρεσία, κι’ εσπευσα να δώ τί γίνεται, 
μέσα στο σπίτι τοϋ κύρ-Θόδωρου...

Σκληρή πουναι ή δουλειά μας!!!...
Οί άνθρωποι αυτοί είχαν τό δικαίωμα να πάρουν το παιδί του... Καί το πήραν, 

μέ τή βοήθειά μου,δυστυχώς...
Κι’ δταν άπομείναμε μόνοι, εγώ κι’ ό κύρ-Θόδωρος, μπροστά στο καλοστρω

μένο τραπέζι, προσπάθησα νά τοϋ μιλήσω γιά τήν Πίστη. Αυτήν πού μετακινεί βου
νά...

Μά τί άξια έχουν τά λόγια σέ κάτι τέτοιες στιγμές !!!...
*

*  *

Τώρα έχει νυχτώσει γιά καλά...’Έξω άπ’ τό παράθυρο, κάποιες χινοστιβάδες 
χτυπάνε απαλά τό τζάμι...λες καί άκκομπανιάρουν ένα παράξενο τραγούδι... τό 
τραγούδι τής ζωής...

’Έρημα στον κήπο ολα.,.Καί τά κλαριά των δέντρων μοιάζουν σάν κοκκαλια- 
σμένα χέρια, πού απλώνονται, .ζητιανεύοντας, στούς περαστικούς...

Μέσα στήν μικρή τετράγωνη καμαρούλα, σκυμμένος πάνω άπ’ τό μικρό 
μαγκάλι ό κύρ-Θόδωρος, συνεχίζει μιά άτέλειωτη κουβέντα μέ τον έαυτό του... 
<(... Γυιός μου λέει ! !! Καλέ τί μάς λές ; "Ολο σκοτούρες καί μπελάδες είχα μέ δαΰ- 
» τον...Καλλίτερα πού μοϋ τον πήραν...Τί νά τον κάνω ;...Δέν θέλω γυιό... Τί νά 
» τον κάνω ; Δέν θέλω κανένας νά μέ φωνάζη πατέρα...Δέν θέλω κανένας νά μέ 
» καρτεράη στήν αύλόπορτα καθώς γυρνάω κουρασμένος άπό τή δουλειά μου... Ά -  
» κου γυιός μου !!! ’Όχι, βρέ παληόπαιδο !!! Δέν σέ θέλω.,.Νά μήν ξανάρθης γιατί 
» θά σέ διώξω...Τί νά σέ κάνω...Βάρος ήσουνα γιά μένα...)) Καί λέγοντας αύτά ό κύρ 
Θόδωρος είχε ξεσπάσει σ’ ένα σπαραχτικό κλάμμα...

Μπροστά στά πόδια του, πάνω στο άσκούπιστο πάτωμα, λίγα παιχνίδια είναι 
απλωμένα ! "Ενα ξύλινο ντουφεκάκι, ένα τόπι, λίγα μολυβένια στρατιωτάκια, βιβλία... 
Σκύβει ό κύρ-Θόδωρος κουρασμένα καί παίρνει τό ντουφεκάκι...τό χαϊδεύει, τό φιλά, 
καί κλαίει...κλαίει...κλαίει...μέχρι πού τον βρίσκουν τά πρώτα φώτα τής ήμέρας... 
Τό μαγκάλι έχει πιά σβύσει..."Ομως ό κύρ-Θόδωρος στήν ’ίδια πάντα θέση στέκει μέ 
τό κεφάλι βαρύ...Δέν κλαίει...Δέν έχει άλλα δάκρυα πιά...Μονάχα έναν πόνο νοιώθει 
στήν καρδιά...

’Άξαφνα,., αθόρυβα, τό πόμολο τής πόρτας τρίζει... κινιέται τό θυρόφυλλο σιγά- 
σιγά καί μιά φωνή άκούγεται άπό δίπλα « Π α τ έ ρ α  !!!»

’Εκείνος χαμογελάει πονεμένα...Τοξερε. Είχε πιά τρελλαθή. Κι’ αύτή ή φωνή 
θά τον καταδιώκη σάν τόν Χάροντα, γιά νά τον τυραννήση... «Πατέρα, δέν μ’ άκοΰς ; 
’Εγώ είμαι, ό γυιός σου...».

Γυρίζει άπότομα τό κεφάλι του ό κύρ-Θόδωρος, τά μάτια του είναι άγριεμένα, 
λές- κι’ είναι έτοιμα νά πεταχτοΰν άπ’ τις κόγχες...Τά χείλη του σιγοτρέμουν.,.τό 
λαρύγγι του είναι στεγνό...Κάτι κλείνει τό λαιμό του...Δέν πορεΐ νά μιλήση, ούτε νά 
καταπιή...’Όρθιο μπροστά στήν πόρτα, τό π α ι δ ί  του.,..

Ό  κύρ-Θόδωρος τό κυττάζει μαρμαρωμένος, ή άναπνοή του γίνεται βαρειά, 
ένα ρίγος περνά τό σώμα του...

« ...Έ ! πατέρα...Τί έπαθες ; Δέν μ’ αγαπάς πιά ;» Τότε τό άψυχο κουφάρι 
τοϋ γέρου παίρνει ζωή...μιά φλόγα ξεπετάγιεται άπό μέσα του... Τόν καίει... 
τά χείλη του διψοϋν.,.άπλώνει τά χέρια, καί κρύβει στήν άγκαλιά του τό παιδί...

«...’Εσύ ; ποΰ ήσουν ; Γιατί άργησες ;...πώς βγήκες μ’ αύτό τό κρύο χωρίς 
» τά γάντια σου ; ’Έφαγες ; ’Εσύ είσαι ό γυιός μου. Τό ξέρεις ;... 'Η πληγή πού
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» έχω στήν καρδιά μάτωσε πάλι...Μήφεύγης...Δέν μπορώ...Φοβάμαι παιδί μου..· 
» Φοβάμαι τή μοναξιά...Φοβάμαι τή σκιά σου.,.Μή φεύγεις...»

—« Μά, πατέρα, άκουσέ με...Δεν ήρθα γιά να μείνω...»
-—« Θά... θά φύγης πάλι ;...’Άντε λοιπόν ! Τί κάθεσαι ; Φύγε...’Άμε δπου σ’ 

» άρέσει...Έγώ...έγώ...δέν...σ’ άγαπάω πιά.,.Τάκουσες ;...»
—« Πατέρα, γιά κύτταξέ με καλά στά μάτια...’Αλήθεια τό λές ; Δεν μ’ άγα- 

» πας πιά ; "Ομως γιατί ; τί κακό σοΰκανα ;...»
«Άσε με...Άσε με είπα... Φύγε !!! Δεν μπορώ...Δεν άντέχω άλλο...’Αφού 

» δέν ήρθες γιά νά μείνης, τότε γιατί ξαναγύρισες ;...»
«Μά, γιά νά σέ πάρω μαζί μου, στο ’Εξωτερικό....
«...Ποΰ ; ποϋ ; είπες ; στο ’Εξωτερικό ; Χά ! χά ! χά !. Καλό δνειρο μου 

» σκάρωσε ό δξ άποδώ...».
«’Ό χι ! Δέν είναι όνειρό. Συμφωνήσαμε μέ τον άλλον...Μ’ αύτόν πού λέει 

» πώς είναι πατέρας μου, ναρθής μαζί μου δπου πάω...Θά μείνης γιά πάντα μαζί μας, 
» καί θάχης καί πολλά λεπτά, καί θά μέ λές γυιό σου, καί θά σέ φωνάζω πατέρα... 
» Ά ντε πατέρα βιά σου, μάς περιμένουν...»

Μάζεψε τότες τά λίγα πράγματά του ό κύρ-Θόδωρος, κι’ άκολούθησε τον 
πλούσιο γυιό του στο έξωτερικό...

Ζή καί βασιλεύει έκεΐ κάτω τώρα...
Χαρούμενος κι’ ευτυχισμένος, ξαναγύρισε στήν πίστη τών πατέρων του...

*
 ̂ *  *

'Όμως δέν τελειώνει εδώ αύτή ή ιστορία...Μάλλον δέν τελειώνει ποτέ... 
Είναι ή αιώνια πάλη του άνθρώπου μέ τήν άπιστία του... Μά την ώρα πάντα πού 
λυγίζει κι’ είναι έτοιμος νά παραδώση τό πνεύμα του στις σειρήνες τού κακού, νά σου 
καί γλυκοροδίζει μιά καινούργια αύγούλα, δλο δμορφα χρώματα, λουλούδια καί 
ελπίδες...

Πίστευε λοιπόν...Καί δέν θά χάσης ποτέ τό θάρρος σου...
.'Η  ζωή είναι πάντα δμορφη...κι’ ή ελπίδα γίνεται πιο γλυκειά μέσα στις φουρ

τούνες. ..
Μέ δλη τήν καρδιά σοΰ εύχομαι φίλε άναγνώστη, νά άποκτήσης τόση πίστη, 

ώστε νάχης τή δύναμη νά μετακινήσης ακόμα καί βουνά...
ΣΙΊ. ΠΗΛΟΣ
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Ό  στοχασμός

καί ό πόνος
'Υ π ό  χ. Κ . ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Sox, Ύ π /μ ο υ

Χαϊδεύει τό δροσιστικό μαϊστράλι τό αύλακωμένο πρόσωπο τοΰ γέρου πατέρα 
πού κάθεται σιωπηλός στήν άκροθαλασσιά στο βράχο. 'Ολόλευκα τά μαλλιά του 
μαρτυρούν τό μακρύ δρόμο πού πέρασε καί τό πονεμένο του βλέμμα τό παράπονο 
του άπό τή ζωή.

Ό  ήλιος γέρνει προς τή δύση καί καθώς οΐ τελευταίες του άκτΐνες αντανα
κλούν πάνω στη γαλανή καί ήρεμη θάλασσα, στούς λόφους τριγύρω παντού, ή πλάση 
ολόκληρη λες καί γοργοστάζει μενεξεδένιο αίμα. Τό ήσυχο κύμα σπάει άνάλαφρα 
καί άπαλά καί σπαταλα τ’ άμέτρητα φιλιά του στήν όμορφη άμμουδιά. 'Ηλιοβασί- 
λεμμα!! Ή  χιλιοτραγουδισμένη ώρα των στοχασμών καί των άναπολήσεων. 'Η 
ομορφότερη στιγμή της ήμέρας, όντας ξεψυχάει στο κατώφλι τής μυστηριακής καί 
άγνωστης νύχτας.

Χρόνια τώρα ό δύστυχος γέρος, τις ήμέρες αυτές τού Μάη, έ'ρχεται πάντοτε 
τό δειλινό, καί κάθεται στον ψηλότερο βράχο τής παραλίας, στήν άκρη τοΰ χωριού 
του, άφωνος, άκίνητος, μελαγχολικός, μέ τή ματιά καρφωμένη στο βάθος τοΰ ορί
ζοντα, λες καί παρακολουθεί ώρες ολόκληρες τήν πορεία τοΰ ήλιου προς τή δύση 
του. Οί αραιοί διαβάτες φαίνεται πώς δεν τον προσέχουν πιά γνωρίζοντες τό μεγάλο 
μυστικό του. Οί γλάροι, γνώριμοί του καί αυτοί, διαγράφοντας μικρούς καί μεγά
λους κύκλους πάνω άπό τή θάλασσα, έρχονται καί πάλι ξαναφεύγουν τον συνοδεύουν 
άρά γε στούς μακρυνούς του στοχασμούς; Κάπου-κάπου παρακολουθεί τό άθορυβο 
φτερούγισμά τους. Τοΰ φέρνουν μήπως άναμνήσεις άπό τό σκληρό παρελθόν; τον 
ξυπνούν άπό τήν άδιαφορία για τά τωρινά ή τον τρομάζουν γιά τά μελλούμενα; Ποιος 
ξέρει ! !! Στή ζωή του πέρασε άσφαλώς τρικυμίες, μπόρες καί καταιγίδες. Ή  αγριε
μένη ψυχή του βρίσκει τώρα παρηγοριά πλάι στή γαληνεμένη θάλασσα, μέσα στήν 
πασίχαρη, στήν καλή καί όμορφη φύση. Φτερουγίζει ή σκέψη το'υ στις μάκρυνες 
ήμέρες τού πολέμου, τής κατοχής καί τής άπελευθερώσεως. Είχε τότε τό παιδί του 
νεο καί ώριμο παλλικάρι, γεμάτο όνειρα καί ελπίδες, καμάρωνε δίπλα του καί έ'νοιωθε 
τόν εαυτό του, ώς τον ευτυχέστερο πατέρα τοΰ κόσμου.

Στις άπειρες φροντίδες γιά τόν πολυαγαπημένο του γυιό, ξεχώριζαν ο! αδιά
κοπες συμβουλές, βγαλμένες άπό τήν πείρα τής σκληρής πραγματικότητας. Άπέ- 
φυγε νά τού δείξη τήν άσχημη πλευρά τής. ζωής στά νεανικά του χρόνια, περιμένον- 
τας ωριμότερες καί καλύτερες ίσως στιγμές. ’Ήθελε νά τοΰ πλημμυρίση τήν ψυχή 
μέ καλωσύνη, άπειρη καλωσύνη καί αγάπη, μέ αξιοπρέπεια, σεβασμό, τιμιότητα, 
αγνότητα, νά τοΰ καταπνίξη όσο μπορεί τό άγριο ύποσυνείδητο καί νά τοΰ θεριέψη 
τήν πίστη προς τις άξιες καί τις ομορφιές τής ζωής. "Εναν ψυχικό κόσμο όμορφο! 
ήθικό! άγγελικό!

’Αγωνίστηκε στή ζωή του σκληρά, έκοπίασε άφάνταστα καί γιαυτόν τόν έπιού- 
σιο άκόμη, έγνώρισε τήν περιφρόνηση τών συνανθρώπων, τήν πίκρα γιά τήν άδια
φορία καί τήν άδικία τών πολλών, ήθελε όμως τό παιδί του νά ζήση διαφορετικά 
καί νά ξεκινήση γιά τόν άγώνα μέ εφόδια στερεά καί αισιοδοξία γιά τό μέλλον. Τοΰ 
έ'κρυψε μέ επιμέλεια τή δική του πικρία γιά τόν κόσμο, όντας βέβαιος ότι στήν άδολη
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ψυχή του θέση έχει ή άγάπη καί όχι το μίσος· ή ελπίδα, τδ θάρρος, ό δημιουργικός 
σκοπδς καί δχι ή άρνησις.

"Εχασε την άγαπημένη του γυναίκα στις μαύρες ήμερες της κατοχής, τον 
πιστό ,καί άληθινδ σύντροφό του στις άσχημες καί τις χαρούμενες στιγμές. Έκλαψε 
πικρά, πόνεσε πολύ! ένοιωσε την παγερή νύχτα νά τδν περιτριγυρίζη, τήν καρδιά 
του νά σπαράζη καί είδε πρδς στιγμήν τή ζωή κενή καί χωρίς περιεχόμενο.

Είχε όμως τδ παιδί του, για χατήρι του έπνιξε τδ μεγάλο πόνο, σκούπισε τα 
δάκρυα καί τοϋ χάρισε δλη του τήν ψυχή. Βρήκε κοντά του τήν παρηγοριά καί ξανά- 
φτιαξε σιγά-σιγά τήν κατεστραμμένη ζωή του.

'Ο χρόνος κυλούσε, ή παλιά πληγή έκλινε καί άρχισε νά ροδοχαράζη μιά και
νούργια μέρα καί ένα μέλλον έλπιδοφόρο. Γι’ αύτδν;... δχι! Βέβαια γιά τδ παιδί 
του, άλλά καί έκεΐνος αύτδ ποθούσε, ή χαρά έκείνου ήταν γιαύτδν εύτυχία, ή εύτυ- 
χία έκείνου τδ παν γιαυτόν.

Οί Γερμανοί έφυγαν, ή ρημαγμένη πατρίδα άρχίζει τήν περισυλλογή των ερει
πίων. Πάνω άπδ τά άποκαΐδια καί τις στάχτες, τά χαλάσματα καί τις καταστροφές 
άκούγεται ακόμη τδ τραγικδ λάλημα τής κουκουβάγιας, ή διαπεραστική φωνή τού 
γκιώνη πού καλεϊ τδ χαμένο άδελφό του, άλλά καί ή παρήγορη φωνή τού κούκου, 
μήνυμα γιά τδν έρχομό τής άνοιξης.

ΤΩ ! ό δύστυχος πατέρας πόσο θυμάται έκείνους τούς καιρούς. "Ενας βαθύς 
άναστεναγμδς ταράζει κάπου κάπου τδ άπολιθωμένο κορμί καί τή χαμένη του σκέψη. 
'Όλη του ή ζωή άπδ τά πρώτα παιδικά χρόνια περνά μπροστά του σάν σέ άργδ γύ
ρισμα κινηματογραφικής ταινίας, πού σταματά κάποϋ έδώ.

Δειλινό ήταν καί τότε τού Μάη όμορφο. 'Υπερήφανος γιά τδ δημιούργημά του, 
ήρθε καί κάθησε σέ τούτο τδ βράχο περιμένοντας τδ παιδί του, νά μιλήσουν γιά τδ 
μεγάλο του ταξεΐδι. Τήν άλλη μέρα έφευγε γιά τήν ’Αθήνα προκειμένου νά κατα- 
ταγή στήν ’Αστυνομία των Πόλεων. "Ηρθε ό καιρός νά ύπηρετήση τήν πατρίδα καί 
μαζύ νά δημιουργήση τή ζωή του πιστεύοντας στον προορισμό καί τούς σκοπούς 
τού άστυνομικοΰ.

’Ένοιωθε καί πάλι ό γέρος τή μοναξιά νά τδν πλησιάζη καί τδν πόνο τού χω
ρισμού νά τού άνοίγη τις παληές του πληγές. ’Έδωσε τις τελευταίες συμβουλές, ένώ 
ένα δάκρυ χαράς καί λύπης τού έβρεχε τδ πρόσωπο.

«’Αγαπημένε μου πατέρα, είπε ό νέος, νά είσαι βέβαιος δτι ή άγάπη μου θά 
» σέ συντροφεύει παντού. Ό  καϋμδς τής ζωής μου είναι νά δημιουργηθώ καί νά 
» εξελιχθώ στήν κοινωνία, γιά νά νοιώθης κι’ εσύ τήν υπερηφάνεια πού σοΰ ταιριάζη' 
» γιά νά χαρής καί εύτυχήσης στά υπόλοιπα χρόνια τής ζωής σου. Νά καμαρώνης 
» πλάι μου σάν άξιος καί πραγματικός δημιουργός- νά δικαιωθούν οί κόποι σου καί 
» νά ξεχασθοΰν οί πίκρες πού δοκίμασες. Ή  πατρίδα πού καλούμαι τώρα νά ύπη- 
» ρετήσω θά σταθή άσφαλώς, ό καλός μου, μετά άπδ σένα, παραστάτης. Κάνε λίγο 
» υπομονή καί τά δνειρά μας θά γίνουν πραγματικότητες».

Τού εύχήθηκε εκείνος καλή σταδιοδρομία, τού συνέστ/;σε σύνεση καί προσοχή 
στά πρώτα του βήματα, μετριοφροσύνη, γενναιοφροσύνη, άγαθότητα, πραότητα 
καί ψυχραιμία στις πράξεις του. "Ενοιωθε μέ τις λίγες γνώσεις καί τή μεγάλη του 
πείρα δτι τδ έπάγγελμα πού διάλεξε τδ παιδί του ήταν άπδ τά πιδ δύσκολα, τά πιδ 
σκληρά, πού βάλλεται εύκολα, άλλά διατηρεί άκέραια τήν άξια του. Είναι έπάγγελμα 
προσωπικότητος, λειτούργημα πού άπαιτεΐ κατ’ αρχήν χαρακτήρες, καί δέν ήθελε 
τδ δμορφό του βλαστάρι νά χαθή μέσα στήν τύρβη καί τή ρηχότητα τής ζωής. Μέ 
αυτές περίπου τις σκέψεις έφυγαν άπδ τήν άκρογιαλιά, ένώ ή σιγαλιά τής νύχτας 
βασίλευε τριγύρω. Εικόνα δμορφη, έξέχαστη καί γιά τούς δύο. "Ενα δάκρυ, μιά εύχή 
τού πατέρα, ή εύγνωμοσύνη καί ή πλούσια ψυχή τού νέου.

Τδ τραγούδι τής ζωής είναι δμως μαζύ καί μοιρολόι. Οί άνθρωποι έρχονται
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καί παρέρχονται., πέφτουν καί μαραίνονται σαν φθινοπώρου φύλλα. Εκείνος σκο
τώθηκε πολεμώντας τούς έχθρούς της πατρίδας καί ό πατέρας έμεινε μοναχός του 
σάν τήν καλαμιά στον κάμπο. Μέ το θλιβερό μήνυμα, ό κόσμος έσβησε γιαυτόν μονο
μιάς. Άρρώστηκε βαρειά καί παρ’ ολίγο να πεθάνη. Στο παραμίλημά του ημέρες 
ολόκληρες άνέφερε τή γυναίκα του καί τό παιδί του. Ή ταν άρά γε μαζύ της καί τούς 
χαιρότανε ή τούς άναζητοΰσε καί δέν τούς εΰρισκε;

"Οταν έγινε καλά, ό πόνος του είχε αύλακώσει τό πρόσωπο. Οΐ βαθειές ρυτί
δες, τά ολόλευκα μαλλιά, τό βλέμμα πού πάντα ταξίδευε μέ τή σκέψη μαζύ σέ άλλους 
κόσμους φανέρωναν τό μεγάλο του παράπονο γιατί έμεινε τελευταίος στη ζωή.

Πήγε στο βράχο καί στην πέτρα πού κάθησε μέ τό -παιδί του τήν τελευταία 
μέρα του χωρισμού, χάραξε ένα μεγάλο σταυρό καί άφησε λίγα λουλούδια. Ήταν ό 
τάφος τού πολύαγαπη μένου παιδιού. Έ κεΐ πάνω έχυσε δάκρυα πολλά. "Έκλαψε όσο 
δέν μπορεί να φανταστή άνθρωπος. Μοιρολογούσε τούς δικούς του πού χάθηκαν 
έτσι άξαφνα καί πρόωρα καί τά δάκρυά του έσκαβαν τήν πέτρα καί πότιζαν τό λίγο 
χώμα. Οί τόσοι του καϋμοί καί τά όνειρα της ζωής του έσβησαν άπροσδόκητα καί 
αυτός άπόμεινε περιμένοντας τό θάνατο πού μόνον γιαυτόν, τί παράξενα άλήθεια, 
αργούσε νά έλθη.

Κάθε πού τις ήμέρες αυτές τού Μάη άνέβαινε στο βράχο, ζοΰσε τις πιο όμορ
φες στιγμές. Τό άγαπημένο του παιδί ήταν πλάι, είχε γυρίσει άπό τήν πρωτεύουσα, 
’Αξιωματικός τής ’Αστυνομίας όπως τό ονειρευότανε, καί τού διηγήτο τή ζωή του, 
τις έπιτυχίες καί τούς πόθους του. Τού χά'ιδευε στοργικά τό χέρι καί έβλεπε μπρο
στά του ολοζώντανη τήν εικόνα πού ό γυιός του περήφανος τον έδειχνε παντού σέ 
όλους, έλεγε μέ καμάρι σέ συναδέλφους, προϊσταμένους καί φίλους έκεϊ στήν ’Αθήνα 
«αυτός είναι ό πατέρας μου».

Ό  πόνος γιά μιά χαμένη εύτυχία έχει καί αύτός τήν ήδονή του. Τά δάκρυα 
πού θά σοΰ βρέξουν τό μάγουλο θά ξαλαφρώσουν τή ψυχή σου, θά σέ άνακουφίσουν 
χωρίς νά τό θές, πριν όμως κλάψης θά νοιώσης τήν άνάταση τής ψυχής σου σ’ όλο 
τό μεγαλείο της, τό κατέβασμά της, τό τόσο γοργό καί άναπολώντας στοχαστικά 
τό χθές θά φωτίση τήν πονεμένη σου έκφραση ή άνταύγεια τών χαρούμενων καιρών 
πού έζησες.

Μόνο κατά τις στιγμές αύτές ξεχνούσε ό δύστυχος τή μεγάλη του συμφορά, 
ζοΰσε στο φανταστικό του-κόσμο, πού θά μπορούσε όμως νά είναι πραγματικότητα 
καί πού τόσο κάποτε έβλεπε κοντά του. Ό  χρόνος κυλούσε γρήγορα, άμβλυνε τό 
μεγάλο του πόνο καί τήν κακία του γιά τούς άνθρώπους. Άναλογιζότανε τώρα τα 
έκατομμύρια έκείνων πού πέθαναν γιά τή λευτεριά-καί τά θύματα τού μεγάλου πο
λέμου καί άνακουφιζότανε πιστεύοντας πώς καί τό παιδί του άγωνίστηκε καί προ- 
σέφερε τό αΐμά του γιά τήν πρόοδο καί τό καλό τής πατρίδας καί τής άνθρωπότητας. 
Μέσα στις κακίες καί τά μίση τών άνθρώπων ορθώνονται ξεχωριστά οί τιμημένοι 
νεκροί, οί άγωνισταί καί άνώνυμοι ήρωες πού σκοτώθηκαν γιά τά μεγάλα ιδανικά·. 
'Ο φωτοστέφανος τής άθανασίας θά φωτίζη άνέσπερα τήν-πονεμένη ψυχή τών προσ
φιλών τους, πού- έμειναν πίσω στή ζωή.

’Έτσι περνούσε ό καιρός, όταν μιά ήσυχη βραδιά έσβυσε άθόρυβα -καί :ό υπο
μονητικός γέροντας. Τό πρόσωπό του είχε τή γλυκειά εκείνη μορφή τού πόνου καί 
τά χείλη του ένα ελαφρό χαμόγελσ. Είρωνία γιά τήν τραγικότητα τής ζωής, ή ευχα
ρίστηση γιά τήν άπολύτρωσή του; Δέν έχει σημασία! ’Έφυγέ! μά ή μορφή του θά 
μείνη άξέχαστη σέ όσους γνωρίζουν- τήν ιστορία αυτή.

Στο όμορφο άκρογιάλι οί γλάροι πετοΰν πάνω άπό τό φτωχικό μνήμα, χωρίς 
νά βλέπουν πλέον τον άσπρομάλλη γέρο καί τό γαλανό κύμα σπάει νανουριστικά στούς 
βράχους, πού άκουσαν τά τόσα κρυφομιλήματα τών δύο άνθρώπων.
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(Συνέχεια άπό το ποοηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Και το πρώτο χαρτί ποΰπεσε στά χέρια της ήταν αύτό :
ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

—’Ελευθερία —Ίσότης—’Αδελφότης—
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

Ύποδιεύθυνσις Βοήθειας Παιδιού Ό
Σηκουάνα Διευθυντής του Πρακτορείου Μ...

Προς
'Υπηρεσία βοήθειας παίδων Τον κ. Διευθυντήν του Νοσοκομείου

Πρακτορεΐον Μ... ’Ασύλου Βενσάν ντε Πώλ.

’Έχω την τιμήν να παρακαλέσω διά τήν άποκατάστασιν του κηδεμονευ
όμενου Άλλέν Ρομπέρ, του οποίου έπισυνάπτω τό βιογραφικόν σημείωμα.

'Ο μικρός Άλλέν Ρομπέρ ήτο τοποθετημένος άπό ήλικίας δύο ετών, εις τό 
ζεύγος Ντεροΰ, τό όποιον διαχειρίζεται ένα μεγάλο άγρόκτημα εις τό Ροσινιέ (Δήμος 
της Ούδέρν). Τούτων ό μοναδικός υιός έφονεύθη κατά, τάς μάχας τής Άπελευθε- 
ρώσεως. Κατόπιν αυτού άπεφάσισαν ούτοι νά άναθρέψουν ένα ορφανόν.

Είναι ήλικίας 54 έτών ό σύζυγος καί 51 ή σύζυγος. Είναι δέ προσέτι τίμιοι, 
εργατικοί, οικονόμοι, έκτιμώνται άπό ολόκληρον τήν περιοχήν καί έφέρθησαν πάν
τοτε άπέναντι τού Άλλέν Ρομπέρ μέ κατανόησιν καί δικαιοσύνην.

Καί ναι μέν δέν μοί έξεδήλωσαν ποτέ προθέσεις υίοθετήσεως τού μικρού, πλήν 
όμως προς αυτήν τήν κατεύθυνσιν θά έξελίσσετο τελικά ή κατάστασις, εάν όλως 
αίφνιδίως ό Άλλέν Ρομπέρ δέν μετέβαλλε συμπεριφοράν άπέναντί των.

'Ο Άλλέν Ρομπέρ είναι φύσις παθητική, άλλά καί μυστική, γελά σπανίως, 
δέν έξωτερικεύει ποτέ τάς σκέψεις του, ούτε άφοσιώνεται. Λόγω άκριβώς τού χα- 
ρακτήρος του αυτού μοΰ έστάθη άδύνατον νά τον εξετάσω λεπτομερώς καί νά είμαι 
εις θέσιν νά εκφέρω δικαίαν κρίσιν περί τούτου.

Κατ’ άνάγκην λοιπόν θά άρκεσθώμεν εις τάς έγγράφους κρίσεις τού κυρίου 
και τής κυρίας Ντεροΰ, τού κυρίου Μαρί, τού παιδαγωγού, καί εις τά πιστοποιητικά 
τού Ία  τροΰ Λεντύκ. Άπαντα τά ένδιαφερόμενα έγγραφα έπισυνάπτω εις τήν παρού
σαν αϊτησίν μου προς μελέτην. Περιληπτικώς δέ αναφέρω ότι έκ τών έγγράφων 
τούτων προκύπτει ότι, άπό τού ’Απριλίου τού παρελθόντος έτους, 6 κηδεμονευόμενος 
Άλλέν Ρομπέρ, ενώ κατ’ άρχήν επιδεικνύει καλήν συμπεριφοράν προς τούς θετούς 
γονείς του, μεταβάλλει αίφνιδίως καί άνευ λόγου στάσιν άπέναντί των, άρνούμενος 
νά τούς προσαγορεύση «γονείς» καί άπαξιών νά τούς άπευθύνη ούδέ μίαν λέξιν. 
«...Θά έλεγε κανείς ότι μάς δικάζει...» σημειώνει άπορών ό κύριος Ντεροΰ... «καί 
ότι διάκειται έχθρικώς άπέναντί μας...» προσθέτει ή σύζυγός του.

'Ο δέ κύριος Μαρί συμπληρώνει ότι άποφεύγει νά πλύνεται, άδιαφορεΐ διά τήν
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σχολικήν του φοίτησιν, καταντά πολλάκις φίλερις άπέναντι των συμμαθητών του, καί 
αντιμετωπίζει τάς ποινάς πού του επιβάλλονται μέ άπάθειαν καί άνευ συγκινήσεως. 
Έ κ των άναφερομένων έγγράφων προκύπτει άκόμη δτι παραμελεί τα γεωργικά του 
καθήκοντα εις το άγρόκτημα, έκτελεΐ μέ δυσφορίαν τις παραγγελίες πού τοϋ άναθέ- 
τουν, φαίνεται ωσάν να έχη χάσει τήν έννοιαν τοϋ χρόνου, ψεύδεται όλοέν περισσότερον.

Τέλος, οί τιμωρίες μέ τις όποιες ενίοτε τον απειλεί ό κύριος Ντεροΰ, δέν φέρ
νουν άποτέλεσμα. ’Απεναντίας πολλάκις συμπεριφέρεται ωσάν νά τις έπιζητή, φθά- 
νοντας μέχρις σημείου νά χαράζη το άμάξωμα των οχημάτων, πού άνήκουν εις τούς 
κηδεμόνας του, ή νά καταστρέφη έκουσίως πολύτιμα οικογενειακά κειμήλια.

Τήν 27ην Αύγούστου, κατόπιν μιας άρκετά βιαίας σκηνής, το ζεύγος Ντεροΰ 
μοί παρέδωσε τον Άλλέν Ρομπέρ.

Προ αύτής της καταστάσεως, έδοκίμασα άλληλοδιαδόχως πολλούς τρόπους 
άποκαταστάσεώς του. Τον έτοποθέτησα εις πλείστας δσας οικογένειας, άλλά άπέτυχα 
εις δλας μου τάς τοποθετήσεις—δπως προκύπτει άπο το συνημμένου σημείωμά μου. 
Παντού ή συμπεριφορά του ύπήρξεν έξοργιστική, καίτοι ή προσωπικότης του είναι 
έν πολλοΐς ελκυστική, έκ πρώτης δψεως.

Τον έτοποθέτησα είς τούς Λαφινέρ, δπου μίαν ημέραν, άνευ λόγου, έ'λυσε καί 
διεσκόρπισε τά ζώα των...εις τούς Ααμπρουά, δπου, χωρίς καμμίαν έξήγησιν έξη- 
φανίσθη έπί τρεις ημέρας...είς τούς Ήρμπελέν, δπου άπεγύμνωσε δλες τις μηλιές 
του άπο τά μήλα πού ήσαν άκόμη πράσινα...είς τούς Ντερέλ, δπου ήρχισε άπεργίαν 
πείνης...

Έ ν τέλει, κατά μήνα Σεπτέμβριον, έπιχειρώ μίαν τελευταίαν τοποθέτησίν του 
είς την Κοινότητα τοϋ Άλμεβίλ. Τήν έπομένην δμως τής τοποθετήσεώς του έγκατα- 
λείπει κρυφίως τήν κοινότητα, καί μεταβαίνει είς το άκρον τής δημοσίας όδοΰ, 
κάμνων νεύματα είς τά διερχόμενα αύτοκίνητα διά νά τον παραλάβουν.

Άτυχώς δι’ αύτόν, ό πρώτος αύτοκινητιστής πού σταματά ήμουν έγώ, δστις 
είχον έξέλθει είς περιοδείαν έπιθεωρήσεως...

'Η  συμπεριφορά του αυτή είναι ιδιαιτέρως άνησυχητική, καθ’ δσον φαίνεται 
άνεξήγητη. Προς δέ, διά τών άναφερομένων πράξεών του, έδημιούργησε πέριξ τοϋ 
ονόματος του κακίστην φήμην, είς τήν περιοχήν, δπου κανείς πλέον κηδεμών δέν θά 
έδέχετο νά τον άναλάβη.

Παρά ταΰτα, δτε καί πάλιν άπηυθύνθην προς το ζεΰγος Ντεροΰ, έλαβον τήν 
άπάντησιν δτι συγκατατίθενται νά τον άναλάβουν έκ νέου, ύπο ώρισμένας πάντως 
προϋποθέσεις. 'Ο ’Αλλέν Ρομπέρ δμως ήρνήθη κατηγορηματικούς νά έπανέλθη πλη
σίον των. Ύπο τάς συνθήκας αύτάς...

—«'Ορίστε το σπίτι μου !...»ειπεν ό Άλλέν Ρομπέρ, διακόπτοντας ·τήν δίδα 
Αλίκη καί αφήνοντας τά χρωματιστά μολύβια έπάνω στο τραπέζι. «Είναι έτοιμο...» 
Ή  δεσποινίς Αλίκη σηκώνει τά μάτια προς τον μικρόν, τον κυττάζει λίγη ώρα 
προσεκτικά, κι’ υστέρα ξανασκύβει στά χαρτιά της, λέγοντας :

«Μά, δέν τελείωσα γκάμα τύ διάβασμα τοϋ φακέλλου σου.,.Περίμενε λίγο νά 
ρίξω μιά ματιά σ’ αύτά πού λένε καί...»

'Ο Άλλέν δέν θέλει ν’ άκούση τίποτε. Τής ρίχνει ένα έχθρικο βλέμμα, καί 
λέει μέ πείσμα:

—«...Μποροΰν νά λένε δ,τι θέλουν αύτοί. Δέν μ’ ένδιαφέρει. Έ γώ  ξέρω καλλί
τερα άπ’ αύτούς...»

—«...’Ασφαλώς...» ξαναλέει ήσυχα καί μέ καλωσύνη ή δνίς Αλίκη «έσύ ξέρεις. 
Σύμφωνοι. ’Αλλά πρέπει νά διαβάσω κι’ έγώ τί λένε. Έ τσι, γιά νά ξέρω κι’ έγώ κάτι 
γιά σένα. Είμαι υποχρεωμένη. Καταλαβαίνεις ;...»

—«................. »
—«Έλα,.,Μή θυμώνης. Έ γώ  σ’ άγαπώ. Πάρε ένα φύλλο άκόμα καί σχεδίασε 

πάλι...»



4882 Q . C esbron — Μ ετάφρ. « ’Α στυνομικών Χ ρονικών»

—«Πάλι ;...» είπε μέ δυσφορία ό μικρός... «Μά τί ; νά ζωγραφίσω αύτή τή 
φορά ;...»

—«...Ά ς ποϋμε μια οικογένεια...»
—«...Μιά οικογένεια ;...Οΰφ ; μιά !...»
Μαζεύει υστέρα τα φρύδια, άνασηκώνει τό μακρύ μανίκι πού σκέπαζε το δεξί 

του χέρι, μισοκλείνει τα μάτια, βγάζει λίγο τή γλώσσα, καί πέφτει σέ συλλογή.
—«Μιά οικογένεια !!! Μιά οικογένεια!! !...’Ά ς δούμε λοιπόν;..» καί ξανασκύ- 

βει πάνω στά χρώματα...
Τήν ίδια ώρα ή δεσποινίς ’Αλίκη ξαναρίχνει τό βλέμμα της επάνω στον άνοιχτό 

φάκελλο, συνεχίζοντας τό διάβασμα :
«...'Υπά τάς συνθήκας αύτάς δεν ευρίσκω άλλην λύσιν έκτος άπό τήν άμεσον 

άποκατάστασιν τού κηδεμονευομένου Άλλέν Ρομπέρ.
'Ο Διευθυντής τού Πρακτορείου Μ...»

Μπροστά σ’ αυτήν τήν υπογραφή, πού τήν σκέπαζαν τρεις σφραγίδες, στάθηκε 
λίγα λεπτά ή δνίς ’Αλίκη συλλογισμένη.

Αύτήν τήν υπογραφήν τήν γνώριζε πολύ καλά...
Φέρνει στο μυαλό της τήν ήσυχη μορφή τού Διευθυντοΰ τού Πρακτορείου Μ... 

θυμάται άκόμα τήν μικρή σιτροέν του καί τήν παληά γραφομηχανή του...Καί τά δυο 
ήλικίας τουλάχιστον 30 χρόνων...

'Ο Διευθυντής τού Πρακτορείου Μ!!! Μιά ολόκληρη δηλαδή ιστορία ευσυνει
δησίας καί μόχθου...Είναι υπεύθυνος καί φροντίζει γιά μισή χιλιάδα παιδιά, άπό τά 
όποια τά επτά είναι δικά του...

Τις Κυριακές καί τις διακοπές του... ’Αλλά ποιες Κυριακές καί ποιές διακοπές; 
Δέν υπάρχουν στή ζωή του Κυριακές καί διακοπές...Οί έβδομάδες του έχουν μόνον 
Δευτέρες,...τά χρόνια του μόνον ’Οκτωβρίους...

Εργάζεται άδιάκοπα.,.Καί μπορεί κανείς νά τού τηλεφωνήση στο γραφείο 
του όποια δήποτε ώρα μέχρι τις 9 τό βράδυ...

«Δουλεύετε πολύ...» Είναι δυο λέξεις πού τις άκούει άδιάκοπα, πότε άπό τον 
παχύσαρκο γαλατά της γειτονιάς του...Πότε άπ’ τον έκατομμυριοΰχο κρεοπώλη ή 
τον άξεστο ταβερνιάρη τής περιφερείας του.,.Κι’ όλοι στο τέλος επαναλαμβάνουν : 
«...’Αλήθεια...πολύ κοπιάζετε...Καί μάλιστα γιά μιά υπηρεσία πού κανείς ποτέ δέν 
πρόκειται νά σάς αναγνώριση...Μοχθείτε γιά παιδιά κακομαθημένα καί άχάριστα...»

’Αχάριστα παιδιά...Γιατί όχι ; “Ετσι είναι...
Νά έ'να άπ’ αυτά,.,ό Άλλέν Ρομπέρ, πού, μέ μισάνοιχτα τά χείλη προσπαθεί 

να σχεδιάση χωρίς καμμιά συγκίνηση, μιά οικογένεια...
Ή  δεσποινίς ’Αλίκη συνεχίζει τό διάβασμα των εγγράφων...Πρώτα τό βιο- 

γραφικό σημείωμα τού-μικρού,..Τώρα οί καταθέσεις τών κηδεμόνων...’Ακολουθεί 
ή άναφορά τού παιδαγωγού;.-.κι’ ύστερα...ύστερα ενα σωρό άλλα χαρτιά...Πιστοποιη
τικά τού γιατρού...έξέτασις τής κοινωνικής βοηθού...συμπληρωματικές πληροφορίες 
που έλήφθησαν τηλεφωνικώς... βιβλιάριου 'Υγείας...Πρώτον Δελτίον 'Ομαδικής 
Συμπεριφοράς, ουφ ! !! ·

Μέσα άπ’ αύτά τά χαρτιά, κάθε σχήματος καί κάθε χρώματος, ξεπετάγονται, 
καί περιτριγυρίζουν τον μικρόν Άλλέν Ρομπέρ, δέκα μεγάλα σοβαρά καί σκεπτικά 
άτομα, πού τον προσέχουν καί τον παρατηρούν άγρυπνα...

ΚΓ όμως τό μεγάλο μυστικό τού παιδιού εξακολουθεί πάντα νάναι κρυμμένο 
στην καρδιά του...Άδικα άγωνίστηκαν,όλον αύτό τον καιρό, τόσοι καί τόσοι άν
θρωποι... Κανείς δέν μπόρεσε ν’ άποσπάση τό μυστικό του...

’Έτσι ή κατάστασή του άρχισε νά παρουσιάζεται μέ μιά ανησυχητική μορφή... 
Ό  μικρός Άλλέν Ρομπέρ εξακολουθεί νά παραμένη ενα πολύπλοκο αίνιγμα,πού τή 
λύση του ψάχνουν νά βροΰν τώρα ειδικοί παιδαγωγοί, γιατροί καί νοσοκόμοι στο 
Ντανφέρ... (Συνεχίζεται)



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
-  ΝΙΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΛΟΣ -

’Από 6-30/6/57 εις τό ’Εθνικόν Σκοπευτήριον έτελέσθησαν οί Πανελλήνιοι 
σκοπευτικοί άγώνες.

'Η  ’Αστυνομική Σκοπευτική 'Ομάς άποτελουμένη έκ των: 1) 'Υπαστυνόμων 
κ.κ. Κρύου Βασιλείου καί Κουβέλη Κωνσταντίνου, 2) ’Αρχιφυλάκων Μαρκογιαννάκη 
Εμμανουήλ καί Άγγελή Νικολάου, 3) 'Υπαρχιφύλακος Τριανταφυλλοπούλου Νι
κολάου καί 4) ’Αστυφυλάκων Σεργεντάκη ’Ιωσήφ, Μπέλμπα Κωνσταντίνου, Γκίνη 
Σπυρίδωνος, Φωτοπούλου Γεωργίου, Κουτέα Δημοσθένους, Κουτσολιάκου Πανα- 
γιώτου, ΓΙαπαίωάννου Βασιλείου καί Ψύρρα Δημητρίου, μετέσχε όλων των άγωνι- 
σμάτων έπιτυχοϋσα τάς έξης νίκας.

Α '. Πολεμικόν τυφέκιον άπό 300 μέτρων (δρθίως).
' Ο μ α δ ι κ ό ν :  Πρώτη, 'Ομάς ’Αστυνομίας Πόλεων. (Έπιτυχίαι 552. Νέα 

Πανελλήνιος έπίδοσις).
’Α τ ο μ ι κ ό ν :  1ος Άστυφ. Κουτέας Δ., 2ος Άστυφ. Μπέλμπας Κων., 3ος 

Φωτόπουλος Γεώργιος.

Ή  Α. Μ. ό Βασιλεύς απονέμει είς τόν πρωταθλητήν τής καραμπίνας Ύ παρχιφύλακα 
Τριανταφυλλόπουλον Νικόλαον μετάλλιον νίκης.

Β '. Πολεμικόν τυφέκιον άπό 300 μέτρων (γονυπετώς).
' Ο μ α δ ι κ ό ν :  Πρώτη, 'Ομάς ’Αστυνομίας Πόλεων.
’Α τ ο μ ι κ ό ν :  1ος Άστυφ. Κουτέας Δημοσθ. (έπιτυχίαι 158. Νέα Πα

νελλήνιος έπίδοσις), 2ος Φωτόπουλος Γεώργιος, 3ος Ύπαρχ. Τριανταφυλλόπουλος Ν.
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Γ '. Πολεμικόν τυφέκιον άπό 300 μέτρων (πρηνηδόν).
' Ο μ α δ ι κ ό ν :  Πρώτη, Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων. (Έπιτυχίαι 808. Νέα 

Πανελλήνιος έπίδοσις).
’Α τ ο μ ι κ ό ν  : 1ος Άστυφ. Κουτέας Δημοσθ. (έπιτυχίαι 174), 2ος 'Υπαρχ. 

Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, 3ος Άστυφ. Φιωτόπουλος Γεώργιος.
Δ '. Πολεμικόν τυφεκιον άπό 300 μέτρων (τριών στάσεων).
' Ο μ α δ ι κ ό ν :  Πρώτη, Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων (έπιτυχίαι 2067. Νέα 

Πανελλήνιος έπίδοσις).
’Α τ ο μ ι κ ό ν  : 1ος Άστυφ. Κουτέας Δημοσθ. (έπιτυχίαι 461 Νέα Πανελλή

νιος έπίδοσις), 2ος Άστυφ. Φωτόπουλος Γεώργιος, 3ος 'Υπαστυν. Β' κ. Βουβέλης Κ.
Ε'. Στρατιωτικόν περίστροφον άκριβείας άπό 25 μέτρων.
' Ο μ α δ ι κ ό ν  : Πρώτη, Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων. (Έπιτυχίαι 661. Πα

νελλήνιος έπίδοσις).
ΣΤ'. Πιστόλιον ή περίστροφον μονομαχίας άπό 25 μέτρων.
’Α τ ο μ ι κ ό ν  : 2ος Άστυφ. Σεργεντάκης I., 3ος Ύπαστυν. Β' κ. Κουβέλης Κ.
Ζ'. Καραμπίνα των 22 άπό 100 μέτρων.
’Α τ ο μ ι κ ό ν  : 1ος Ύπαρχιφ. Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος.
Η'. Καραμπίνα των 22 άπό 50 μέτρων (όρθίως).
' Ο μ α δ ι κ ό ν :  Δευτέρα, Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων.
’Α τ ο μ ι κ ό ν  : 3ος Άστυφ. Φωτόπουλος Γεώργιος.
Θ'. Καραμπίνα των 22 άπό 50 μέτρων (γονυπετώς).
' Ο μ α δ ι κ ό ν :  Πρώτη, Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων. (Έπιτυχίαι 1742. 

Νέα Πανελλήνιος έπίδοσις).
’Α τ ο μ ι κ ό ν  : 1ος Άστυφ. Φωτόπουλος Γεώργιος.
Γ . Καραμπίνα των 22 άπό 50 μέτρων (πρηνηδόν).
' Ο μ α δ ι κ ό ν  : Δευτέρα, Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων.
’Α τ ο μ ι κ ό ν :  1ος 'Υπαρχιφ.Τριανταφυλλόπουλος Ν., 2ος Άστυφ. Κουτέας Δ.
ΙΑ'. Καραμπίνα των 22 άπό 50 μέτρων (τριών στάσεων).
' Ο μ α δ ι κ ό ν :  Πρώτη, Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων.
’Α τ ο μ ι κ ό ν :  2ος Άστυφ. Κουτέας Δημοσθένης.
ΙΒ '. Πολεμικόν τυφέκιον άπό 300 μέτρων (ταχεία βολή 1').
' Ο μ α δ ι κ ό ν  : Δευτέρα, Όμάς ’Αστυνομίας Πόλεων.
Εις την Γενικήν βαθμολογίαν ή ’Αστυνομική Σκοπευτική Όμάς κατετάγ: 

Π ρ ώ τ η ,  έπιβληθεΐσα των άντιπάλων ομάδων μέ έπι πλέον διαφοράν βαθμών άπ 
τήν δευτέραν ομάδα τοϋ Παναθηναϊκού 200 περίπου, άναδειχθεΐσα Πρωταθλήτρι 
Ελλάδος διά τό έτος 1957.

Αΐ Πανελλήνιοι σπουδαΐαι αύται σκοπευτικά! έπιτυχίαι των μελών τής ’Αστυ
νομικής Σκοπευτικής Όμάδος, προεκάλασεν τον θαυμασμόν και τά εύμενέστατα 
σχόλια τών έπισήμων κατά τήν άνακοίνωσιν τών άποτελεσμάτων και άπονομήν τών 
επάθλων. Ό  ’Αντιναύαρχος κ. Λούνδρας, μέλος τής ’Ολυμπιακής ’Επιτροπής, 
όμιλών άπό μικροφώνου άπησχολήθη, κατά τό μέγιστον μέρος τής ομιλίας του, έγκω- 
μιάζων τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά τάς περιφανείς νίκας τής όμάδος του, 
άναγνωρίσας αύτάς ώς διεθνούς έπιπέδου.

Προς τούτοις ό κ. Λούνδρας έχαρακτήρισε τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
ώς φιλοπρόοδον και έπίκεντρον εις τό έθνικόν άθλημα τής σκοποβολής, εύχηθείς, 
περαιτέρω, έκπροσώπησιν τών έθνικών χρωμάτων κατά τήν προσεχή 'Ολυμπιάδα 
δι’ άμιγοϋς όμάδος έκ τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Γενικώς ή έπιτυχία τής ’Αστυνομικής Σκοπευτικής Όμάδος έξύψωσε τό γόη- 
τρον τοϋ Σώματος καί κατέστησε τοϋτο έπι πλέον ΰπολογίσιμον καί σεβαστόν.



El I Δ  Η  ΣΙ EL I ΣΙ &  Π  Λ  Η  P  Ο  Φ  Ο  P  I A  I
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

■—Προήχθη εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β' ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Ήλιό- 
πουλος ’Ηλίας.

—Προήχθησαν εις τον βαθμόν του 'Τπαστυνόμου Α' οί κάτωθι. Ύπαστυνόμοι 
Β'. Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Λεμονής Κωνσταντίνος, Σκαρμαλιωράκης Άνδρέας, Κατσι- 
μπάρος Σωτήριος, Διαμαντάρης ’Εμμανουήλ, Κατσαρός Πύρρος, Νικολόπουλος 
’Ιωάννης, Βαλαής ’Ιωάννης, Τασιόπουλος Σάββας, Γιαλαμάς Δημητριος, Βλαχάκης 
Παναγιώτης, Δεικτας Δη'μήτριος, Άναγνο^στάκης ’Αλέξανδρος, Άλεξόπουλος 
Κοσμάς, Κολεύρης Σπυρίδων, Φιλιππακόπουλος Διονύσιος, Παπαθανασόπουλος 
Γεώργιος, Παπαμακάριος ’Ιωάννης, Γκιώνης Χρηστός, Καλογεράκος Μιχαήλ, 
Κοσμάς ’Αντώνιος καί Λαγός Στυλιανός. Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Παναγιώτου 
’Απόστολος, Πατσούρης Στυλιανός, Άκρίβος Γεώργιος, Νΐτσος ’Ιωάννης, Παπανι- 
κολάου ’Αναστάσιος, Κουτικιάς Κωνσταντίνος, Πετρόπουλος Ευθύμιος, Μοιρισκλά- 
βος Νικόλαος, Γληνός Δημήτριος, Καρυώτης Λέανδρος, Τσαγκαράκης Γεώργιος, 
Γώγος ’Ιωάννης, Μϊχος Γεώργιος, Καραμούζης Παναγιώτης καί Σωτήρχος Γεώρ
γιος·

—Προήχθησαν εις τον βαθμόν του Άνθυπαστυνόμου οί κάτωθι Άρχιφύλακες: 
Κατ’ έκλογήν κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, κατ’ άρχαιότητα κ. Παπούλιας 
Χαράλαμπος.

—Προήχθησαν ωσαύτως εις τον βαθμόν του Άνθυπαστυνόμου οί κάτωθι 
Άρχιφύλακες, τελοΰντες εις κατάστασιν Μονίμου Διαθεσιμότητας κ.κ. Κιρκινέζος 
’Ηλίας, Κοντέσης Κωνσταντίνος, Τζούμας ’Ιωάννης, Ρέντης Γεώργιος, Ψιμόπουλος 
Χρηστός, Πολυκράτης ’Ιωάννης, Βερώνης Μιχαήλ, Πολιτόπουλος ’Αναστάσιος, 
Ήλιόπουλος Παναγιώτης, Τσαμαδός Γεώργιος, Κοκκώνης ’Εμμανουήλ, Κολικώτης 
’Ιωάννης, Ζάγουρας Κωνσταντίνος, Ντζώρας ’Ιωάννης, Σιούτης ’Ιωάννης, Κωστε- 
λέτος ’Αλέξανδρος, Καραίνδρος ’Αθανάσιος, Μαύρος ’Αθανάσιος, Κωνσταντόπουλος 
Παναγιώτης, Νικολόπουλος 'Ηρακλής, Παπασχοινόπουλος Κωνσταντίνος, Κωτσό- 
τουλος Κωνσταντίνος, Τριανταφύλλης Παναγιώτης, Βαλλιαντάτος Διονύσιος, 
Μπουρθάκος ’Ιωάννης, Κερκεμέζος ’Ιωάννης, Κραβαρίτης Στέφανος, Σιφαλάκης 
^Κοσμάς, Ρήγας Γρηγόριος, Δήμας Σταμάτιος, Κολαιτης ’Ιωάννης, Φράγκος Πανα
γιώτης, Ντινόπουλος Νικόλαος, Ξανθάκης Δημήτριος, Περιγιαλώτης Γεώργιος, 

Αγγελόπουλος Εύάγγελος, Φλωράτος Νικόλαος, Κωτσιάς Κωνσταντίνος, Άλεξό
πουλος Θεοφάνης, Μπαρΐκος ’Ιωάννης, Γιαννάκης Κωνσταντίνος, Γρηγοριάδης 
Άνδρέας, Κουφογιάννης Εύάγγελος καί Σακκάς Παύλος.

—Παρητήθησαν τού Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλλη
λοι : Άρχιφύλακες Δημητρόπουλος Θεόδωρος, 'Υπαρχιφύλαξ Άνδρακάκος Γεώργιος 
καί άστυφύλακες : Πόγκας Νικόλαος, Άσημάκης Παναγιώτης, Άνδρεάδης Σάββας 
Μπρούλης ’Ιωάννης, Κάλφας Στυλιανός καί Κόκκιζας Γεώργιος.

—Διεγράφη τού ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό άστυφύλαξ Βλαν- 
τής Κωνσταντίνος.

** *
ΕΙΣΙΤΗΡΙΘΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΎΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Διά τής ύπ’ άριθ. 5481/25/5/12 άπό 18-6-57 Διαταγής ’Αρχηγείου ’Α
στυνομίας Πόλεων προεκηρύχθησαν είσιτήριοι εξετάσεις τής Σχολής ‘Υπαστυνό-



4886 Ε ιδήσεις καί πληροφορίαι

μων Β' τάξεως, άρχής γενομένης άπό 8ης Σεπτεμβρίου 1957, καθ’ ήν οί υποψή
φιοι θά διαγωνισθώσιν εις την ’Έκθεσιν Ιδεών.

'Η  ύλη επί τής οποίας θά έξετασθώσιν οί ύποψήφιοι ληφθεΐσα έκ των ύπό 
της ’Αστυνομικής Σχολής έκδοθέντων βιβλίων κοινοποιείται έντδς των ήμερων 
προς δλας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας διά τής ύπ’ άριθ. 6476 Φ 22/5/12 άπό 
28-6-1957 εγκυκλίου του κ. 'Υφυπουργού επί των ’Εσωτερικών. "Εκαστος υπο
ψήφιος θέλει έφοδιασθή δι’ ένός αντιτύπου τής έγκυκλίου ταύτης.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΪΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Πλούσια ευχάριστη καί διδακτική, ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
έ'χει συγκεντρώσει γύρω της χιλιάδες άκροατές, πού τήν παρακολουθούν μέ άγάπη 
καί μέ φανατισμό.

Σέ λογοτεχνικό στυλ καί μέ εκλεκτό μουσικό περιεχόμενο, καταφέρνει νά 
γοητεύη, μά καί νά διδάσκη μαζί, μέ τά μικρά μορφωτικά άποσπάσματα τού ήμερο- 
λογίου τής ’Αστυνομίας, άλλά καί μέ τις καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό, 
πάνω σέ ζητήματα γενικωτέρου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

"Ετσι, προκαλεΐ τά πιο ενθουσιώδη σχόλια τών πολιτών γιά τό ’Αστυνομικό 
Σώμα, τό όποιο καθημερινώς άποκτα καινούργιους φίλους.

*
—Στο πρόγραμμα τής 26/6/57 μετεδόθη περιγραφή τής σεμνής γιορτής προι- 

κοδοτήσεως 319 κοριτσών άστυνομικών υπαλλήλων άπό τήν Α.Μ. τον Βασιλέα, πού 
έ'γινε στήν ’Αστυνομική Σχολή στις 20 ’Ιουνίου 1957. 'Η  έκπομπή αύτή γνώρισε 
μεγάλη επιτυχία χάρις στήν καλή ραδιοσκηνοθεσία της καί τήν ποικιλία τών εικόνων 
της. Στο πρόγραμμα αυτό μετεδόθη καί ή προσφώνησις προς τον Βασιλέα, τού κ. 
’Αρχηγού τού Άστυν. Σώματος. Τήν περιγραφική κομφεράνς έπλαισίωνε ή Φιλαρ
μονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ή μαντολινάτα τού έκλεκτού Μαέστρου κ. Τσι- 
λίφη.

*

—Τό πρόγραμμα τής 3/7/57 ήταν άφιερωμένο στήν παληά ’Αθήνα, μέ σκί
τσα καί εικόνες άπό τήν ζωή της, καί μέ τραγούδια τής εποχής εκείνης, πού συνεδέ- 
οντο μεταξύ τους μέ λογοτεχνική πρόζα άρίστης ομορφιάς. Ή  έκπομπή αύτή άρεσε 
ξεχωριστά καί συνεκίνησε χιλιάδες άκροατών, πού εζησαν έκλεκτές στιγμές μέ τήν 
ζωντάνια καί τον γαλάζιο ρυθμό της. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθη καί άπόσπασμα 
τού ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας γραμμένο άπό τον Ά ρχ/κα Σπόρο Πηλό, μέ τίτλο: 
«'Όσα σέρνει ή σκούπα».

(Κείμενα, επιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, μαγνητοφωνήσεις, μοντάζ : 'Υπηρε
σίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Δίσκοι έκ τού κατ/τος Γ. 
Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου. Συμμετέχει πάντα ό Γιώργος Ντούμας. Τά 
προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπόρος Πηλός).

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Παναγιώτην Καλογερόπουλον—Πάτρας. Έξάμηνος συνδρομή σας έλή- 
φθη. Εύχαριστοΰμεν.
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