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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓATAI
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OiOTOKOC
Η fcMTIC TTANTCDH 

TOOK
XPrcriANCZN

« Τήν πάσαν ελπίδα μου είς 
Σέ άνατίθημι, Μήτερ τοΰ Θεοΰ
Φύλαξόν με ύπό τήν σκέπην σου».

ήν είπαν « Ά  σ π ι λ η, Ά  μ ό λ υ ν τ η, Ά  φ θ ο ρ η, ' Α γ ν ή  
Π α ρ θ έ ν α ,  Θ ε ό ν υ μ φ η  Δ έ σ π ο ι ν  α»... Τήν είπαν άκόμα 
« τ ω ν  ά π ε λ π ι σ μ έ ν ω ν  μ ο ν α δ ι κ ή ν  ε λ π ί δ α  κ α ί
τ ώ ν  π ο λ ε μ ο υ μ έ ν ω ν  β ο ή θ ε ι α ν ,  π ρ ο σ τ ά τ ι δ α  τ ω ν
Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν  κ α ί  τ ο ϋ  λ α ο ϋ  τ ό  κ α τ  α φ ύ γ  ι ο ν...»

Μέ χίλιες λέξεις τήν τραγούδησαν, μέ χίλιες φράσεις ύμνησαν τήν άρετή Της... 
«Ύψηλοτέραν τών Ούρανών καί καθαρωτέραν λαμπηδόνων ηλιακών» τήν άπεκά- 
λεσαν, καί « ή γ ι α σ μ έ ν ο  Να ό ,  κ α ί  π α ρ ά δ ε ι σ ο  λ ο γ ι κ ό  κ α ί  π α ρ -  
θ ε ν ι κ ό  κ α ύ χ η μ  α». Οί χριστιανοί ύμνωδοί γράψανε τα καλύτερα τροπάριά 
τους γι’ Αυτήν, κι’ ό λαός, τό άπλό χριστιανικό πλήρωμα, τήν έκανε Μάννα του, καί 
Τής πρόστεσε χίλια άκόμα επίθετα...

Άγγελόκτιστη, τήν είπε, καί Χρυσοπολίτισσα, Κεχαριτωμένη καί 'Οδηγή
τρια. Καθαρώτατη καρδιά καί βελανιδιά, Γλυκοφιλοϋσα καί Έπακούουσα, Μάννα 
τών παιδιών καί άγιοδεκτινή, Παντάνασσα καί Διασώζουσα, ’Ιαματική καί Θεο
μάννα, Εύώδες "Ανθος καί Άσπροπόταμο, Κοσμοσώτειρα καί Γλυκειά, Παμμακά
ριστη καί Βασίλισσα Ούρανοϋ καί Γης, Γιάτρισσα καί Κιβωτό, Άνθος τό ’Αμάραντο
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και Γαλακτοτροφοϋσα, Γωνιά καί Πανάχραντη, Έγγυήτρια καί Καταφυγή, Τρανή 
καί Λυπημένη, Παναγούλα καί Έλεήμων, Κυρά καί Μυροβλύτισσα, Ζωοπηγή καί 
'Ηλιόκαλλη, Κρίνα καί Μεγαλόχαρη...

Χιλιάδες ονόματα, χιλιάδες επίθετα, χιλιάδες τραγούδια...
’Αλήθεια!!!... Μέσα στήν όλοφώτεινη χριστιανική ιστορία, δεν υπάρχει άλλη 

μορφή τόσο χιλιοτραγουδισμένη καί άγαπητή...
Μά καί μέσα στήν Παγκόσμια 'Ιστορία κανείς Μεγάλος καί Τρανός του κό

σμου τούτου δεν αξιώθηκε τόσες τιμές μετά τό θάνατό του...
'Η Παναγία ! ! ! . . .  Μιά ζεστή καί μαγική λέξη πού, εδώ καί δυο χιλιάδες 

σχεδόν χρόνια, συντροφεύει τήν άνθρώπινη καρδιά, τήν γλυκονανουρίζει στους κό
σμους ενός παραμυθένιου θαύματος, καί τήν γαλουχεΐ, καί τήν απαλύνει καί τήν 
γαληνεύει καί τήν παρηγορεί...

Μπερδεμένη σέ κάθε περιστατικό, μεγάλο ή μικρό, του καθημερινού βίου, ή 
μορφή Της, δέν αντιπροσωπεύει απλώς τήν δογματική μορφή μιας χριστιανής άγιας... 
’Αντιπροσωπεύει τή ζωντανή ’Ελπίδα, τή χειροπιαστή πίστη, τήν ούράνια κατά
νυξη... Ενώνει τον άνθρωπο μέ τον Θεό...

’Ανεβάζει τον άνθρωπο ίσαμε τον Θεϊκό θρόνο, καί κατεβάζει τό Θεό χαμηλά, 
στή Γη, καί Τον περιορίζει στο μικρό καί φτωχικό χώρο μιας καταφρονεμένης 
Φάτνης...

Ν αί! «Α ΰ τ η έ σ τ ί ν  ή κ λ ϊ μ α ξ  ή μ ε τ ά γ ο υ σ α  τ ο ύ ς  έ κ  Γ η ς  
π ρ ο ς  Ο υ ρ α ν ό  ν...». Κι’ όταν, στή χάρη Της, συγκεντρώνωνται, κάθε χρόνο 
τέτοια μέρα, οί άνθρωποι στούς Ναούς, γιά νά Τήν υμνήσουν καί νά Τήνε παρακα- 
λέσουν, οί άπλοι καί οί μεγάλοι, οί άγράμματοι καί οί σπουδαγμένοι, οί ξεκούραστοί 
καί οί βασανισμένοι, οί ταπεινοί καί οί σπουδαίοι, καί κλίνουν ευλαβικά τό γόνυ 
μπροστά στήν Εικόνα Της, έχει καθένας κάποιο θαύμα νά θυμηθή... έχει κάποια 
δέηση νά προσφέρη ταπεινά...

Τήν ίδια ώρα, πλάϊ στ’ άγιοκέρια καί τή μυρουδιά τού λιβανιού, πλανιέται 
ένας παράξενος θρύλος, πού συντροφεύει τούς ύμνους τών ψαλτάδων... Τότες ή καρ
διά, ή όποιαδήποτε χριστιανική καρδιά, λυγίζει, κλαίει καί δέεται μέ Πίστη...

«X α ί ρ ε ,  Μ η τ ρ ο π ά ρ θ ε ν ε - χ α ΐ ρ ε  θ ε ό ν υ μ φ ε - χ α ΐ ρ ε ,  Θ ε ί α  
Σ κ έ π η ·  χ α ΐ ρ ε  ό π λ ο ν  κ α ί  τ ε ί χ ο ς  ά π ό ρ θ η τ ο ν ·  χ α ΐ ρ ε  π ρ ο 
σ τ α σ ί α  κ α ί  β ο η θ έ  κ α ί  Σ ω τ η ρ ί α  τ ώ ν  ε ι ς  Σ έ  π ρ ο σ τ ρ ε χ ό ν -  
τ ω ν  έ κ  π ί σ τ ε ω  ς...»

Κι’ ύστερα τό φτωχικό άνθρώπινο μυαλό άντικρύζει τό απέραντο κι’ άνέ- 
κφραστο θαύμα μιας ’Ανατολής πού καίγεται άπό μυστήριο, καί χάνεται μέσα στο 
χάος μιας φριχτής έκστασης...

Είναι τό θαύμα τής Αιώνιας καί 'Ολόδροσης, τής άστείρευτης καί πανέμορφης 
παρθενικότητας τής Θεοτόκου, μέσα στήν οποίαν έστησε τό θρόνο Του ό παντοδύ
ναμος Δημιουργός τού Σύμπαντος...

«X ρ υ σ ο π λ ο κ ώ τ α τ ε  Π ύ ρ γ ε  κ α ί  δ ω δ ε κ ά τ ο ι χ ε  π ό λ ι ς ,  
ή λ ι ο σ τ ά λ α κ τ ε  θ ρ ό ν ε ,  κ α θ έ δ ρ α  τ ο ΰ β α σ ι λ έ ω ς ,  ά κ α τ α ν ό -  
η τ ο ν  θ α ύ μ α ,  π ώ ς  γ α λ ο υ χ ε ΐ ς  τ ο ν  Δ ε σ π ό τ η  ;...»

... "Ενα καυτό ρίγος εύλαβείας διαπερνά τά σώματα... μιά δυνατή ζάλη τά 
κυριεύει... Κι’ ύστερα μιά κατάνυξη άπλώνεται παντού... Καί κάνει τον καθένα νά 
θέλη νά κλάψη καί νά χαρή μαζί...

Δεκαπενταύγουστος!!!
Τά σήμαντρα χτυπούν...
"Ενας όλάκαιρος κόσμος γεμίζει ταπεινωμένος τούς Ναούς... "Ενας κόσμος 

κάθε λογής, κάθε ηλικίας, κάθε έπαγγέλματος καί κάθε τάξεως... ’Εδώ, ό κουρα
σμένος άγρότης σταυροκοπιέται σαστισμένος... ’Ετούτη τή μορφή τής Παναγιάς
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τήν είδε κι’ άλλοτε, τόσες φορές!!!... Μέσα στ’ αλώνια, τήν είδε... κοντά στ’ άγριο- 
λούλουδα, πλάι στά κρίνα, τριγύρω στις θυμωνιές. Αύτή ή μορφή, ή γλυκεία και 
σιωπηλή μορφή της Παρθένας, τον ξεκούραζε στη σκληρή δουλειά του... Αύτή προ
στατεύει τό σπίτι του... σ’
Αυτήν δέεται στίς δύσκο
λες στιγμές του... Αύτή 
διώχνει μακρυά άπ’ τα υ
πάρχοντά του τις θεομηνίες 
καί τις συμφορές...

Πιο ’κεΐ ό απλοϊκός 
ψαράς μισοκοιμάται... Ζή 
κάποιο όνειρο στή σιγαλιά.
Αύτά τα μάτια τάχει κάπου 
ξαναδή... Καί, θυμάται ποΰ 
τα είδε... Τάδε κάποια ά- 
στρόφεγγα μεσάνυχτα, ό
ταν, μέσα στήν γαλανή ά- 
περαντωσύνη τής θάλασ
σας, ξέσπασ’ ή μεγάλη 
μπόρα... κι’ ή φτωχική 
βαρκούλα του βρέθηκε κυ
κλωμένη άπό τήν θεόρατη 
νεροποντή... Τότες έ'νοιωσε 
πανικό... τα γέρικα χέρια 
του άφησαν τά κουπιά... έ
κανε τό σταυρό του καί έ- 
ψέλλισε : «Π α ν α γ ι ά
β ο ή θ α  με»... Κι’ είδε 
τότες εις τόν άφρόν της θά
λασσας μια νεαρή Παρθένα 
να τόν κυττάζη μέ καλωσύ- 
νη... Τήν είδε νά προστάζη ΕΙκών Τ9$ Ύ ^ ρ α γ ία ; Θεοτόκου τής Οίκονόμισσας, στήν
τόν άνεμο καί τά στοιχειά Ίερά Μθυή ΜεγίσΤηϊ Λαύρα5 'Ay!°U ”° P°U5·
της φύσης... Τήν είδε νά σπρώχνη τή βαρκούλα του προς τή Στερηά... 'Ένα θαύ
μα... Κάπου τόπε καί τόν κοροΐδεψαν... Δεν ξαναμίλησε... Μάτό θυμάται πάντα... 

«...’Επί Σοί χαίρει Κεχαριτωμένη, πάσα ή Κτίσις... 
άγγέλων τό σύστημα, καί άνθρώπων τό γένος...»

...Λίγο πιο ’κεΐ γονατιστή μιά μάννα καταμεσίς της Έκκλησιάς... προσεύχεται 
ευλαβικά στήν Κεχαριτωμένη...

Προσεύχεται σ’ Αυτήν, τήν πρώτη Μάννα της Γης, νά έχη ύπό τήν σκέπη Της 
καί τό δικό της παιδί... Βλέπει τό ξύλινο εικόνισμα μπροστά της καί σκιρτά... 'Ένα 
μικρό παιδάκι κρατεί κι’ ή Θεοτόκος στά χέρια Της... Σ ’ Αυτήν λοιπόν έχει άφιε- 
ρώσει τό παιδί της... Μέ τ ’ όνομά της τό νανουρίζει κάθε δειλινό...

«...’Ώ ! Παναγιά μου Δέσποινα, 
καί τοϋ Θεοϋ Μητέρα, 
φύλαξε τό παιδάκι μου, 
τή νύχτα καί τή μέρα...»

...’Ακόμα πάρα κάτω, σέ μιάν άπόμερη γωνιά ένας δυστυχισμένος... Κλαίει 
καί δέεται σ’ Αυτήν, των «πονεμένων τήν χαρά...»
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Είναι φτωχός και έρημος, μονάχος και θλιμμένος...
Ντυμένος στα κουρέλια της δυστυχίας του ζητιανεύει λίγη έλπίδα, ένα μικρό 

φωτάκι, μέσα στα σκοτάδια πού σκεπάζουν τη ζωή του...
Τότες τ’ άγιοκέρια πυκνώνουν, γίνονται φώτα, περπατούν... Φωτίζουν ένα 

δρόμο... Κι’ άνατριχιάζει ό δύστυχος άκούγοντας την ψαλμωδία :
«Χαΐρε, δι’ ής ή χαρά έκλάμψει...
Χαΐρε, δι’ ής ή άρά έκλείψει...
Χαΐρε, τοϋ πεσόντος Άδάμ ή άνόρθωσις 
Χαΐρε, των δακρύων της Εΰας ή λύτρωσις...»

Κι’ όσοι πονούν, κι’ όσοι λυγίζουν, κι’ οί ορφανοί καί τά φτωχά, κι’ οί χήρες, 
οί άρρωστοι καί οί χαροκαμμένοι, γίνονται ένα Στράτευμα χαράς... Δεν κλαΐνε... 
Ψιθυρίζουν:

«'Υπέραγία Θεοτόκε σώσον ημάς...»
Σβήνει ό άναστεναγμός... κυλά μακρυά τό δάκρυ... "Ολα άλλάζουν, χαίρονται, 

καθώς ό ιερέας δίνει τό σύνθημα :
« Τη ν  Θ ε ο τ ό κ ο ν  κ α ί  Μ η τ έ ρ α  τ ο υ  Θ ε ο ύ ,  έ ν υ μ ν ο ι ς  τ ι 

μ ώ  ν τ  ε ς, μ ε γ α λ ύ ν ο μ ε  ν»...
Τότες κι’ ό άτυχος ερωτευμένος, άπ’ τη γωνιά, σκιρτά... Καί δίνεται ολόκληρος, 

στην προσευχή... Ζητά νά κάμψη τήν άρνηση τών δικών της μέ την πίστη του... 
Ά !  ναί!... ή Παναγιά... Ή  μόνη του ’Ελπίδα...

«...Γλυκειά, Παρθένα, Δέσποινα, 
έμπα κι’ έσύ στη μέση....
Νά πάρω ’κείνη π’ άγαπώ, 
γιατί άλλη δεν μ’ αρέσει...»

Ναί!!!... 'Ένα σωρό εικόνες άταίριαστες καί ταιριαστές, μαύρες καί ποικι
λόχρωμες, μά πάντα ζωντανές κι’ άληθινές, λαβαίνουν χώρα κάθε Δεκαπενταύ- 
γουστο μπροστά στο εικόνισμά Της...

« Τ α ΐ ς  π ρ ε σ β ε ί α ι ς  τ ή ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Σ ώ τ ε ρ  σ ώ σ ο ν  η μ ά ς...»
Καί ή ιστορία τής ’Αειπάρθενης Κόρης πλημμυρίζει πίστη καί έλπίδα, συγκί

νηση κι’ εύλάβεια τις καρδιές τών πιστών...
Μαρία ή Θεοτόκος... ΤΗταν ή φτωχή κόρη τού ’Ιωακείμ καί τής ’Άννας... 

Κι’ ήταν άκόμα ενάρετη, φρόνιμη, αγνή... Γεμάτη ήταν ή καρδιά Της άπό παιδική 
αθωότητα, μεγάλη ταπείνωση καί βαθύτατη ευσέβεια... Γεννήθηκε στή Ναζαρέτ 
καί μεγάλωσε στο Ναό τών Ιεροσολύμων, πού τήν παρέδωσαν οί γονείς της άπό 
τριών ετών...

Αυτή είναι όλη κι’ όλη ή ιστορία Της... Μιά συνηθισμένη ανθρώπινη ιστο
ρία...

Αυτή είναι ή ιστορία Της, μέχρι τήν ήμέρα πού ό άγγελος Γαβριήλ Τής πρό- 
σφερε τον ολόλευκο κρίνο,καί πρώτος Τήν τραγούδησε μ’ έκεΐνα τά αξέχαστα λόγια:

«X α ΐ ρ ε  Κ ε χ α ρ ι τ ω μ έ ν η  Μ α ρ ί α .  ' Ο Κ ύ ρ ι ο ς  μ ε τ ά  Σ ο ϋ .  
Ε υ λ ο γ η μ έ ν η  Σ ύ  έν γ υ ν α ι ξ ί ,  κ α ί  ε υ λ ο γ η μ έ ν ο ς  ό κ α ρ π ό ς  
τ ή ς  κ ο ι λ ί α ς  Σ ο  υ...»

Ά πό εδώ καί υστέρα τελειώνει ή ιστορία Της, κι’ άρχίζει ή πανανθρώπινη 
ιστορία τού Χριστιανισμού... Ή  καταπληκτική 'Ιστορία τής ’Αγάπης, τής Συμπό- 
νοιας, τής ’Ελπίδας καί τής Ειρήνης, πού άλλαξε τήν 6ψη τού κόσμου...

Ά πό εδώ καί ύστερα, ή ιστορία δέν έχει άρμοδιότητα... Τον λόγον έχει ή πί- 
στις... 'Η  πίστις σ’ Αύτόν πού έθεμελίωσε τή Γή... σ’ ’Εκείνον πού έσταυρώθη γιά 
χάρη μας... Καί σ’ ’Εκείνην πού πρόσφερε τήν άγνή παρθενικότητά Της, στο μυστή
ριο τής Θείας Ένανθρωπίσεως...
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Είναι πλέον η Μητέρα του Θεού... Ψηλότερα άπ’ τη Σόφια και τις γνώσεις 
μας... Γίνεται Δόγμα καί όλάκαιρη φιλοσοφία... Μά γίνεται μαζί καί ή αιώνια έλ· 
πίδα μας, τό τείχος καί ή καταφυγή μας... Κι’ δταν, λίγο αργότερα, έπισκέφτηκε την 
Έλισσάβετ, στα ορεινά της Ίουδαίας, θεμελιώνει πρώτη αυτή τον καινούργιο κόσμο 
πού ύστερα άξιοποίησε μέ τη Σταυρική Του θυσία ό θειος Κατάδικος... θεμελιώνει 
τον πανέμορφο κόσμο της πίστεως, της ταπεινώσεως καί τής ευχαριστίας...

«Μ ε γ α λ υ ν ε ι  η ψ υ χ ή  μ ο υ  
τ ο  π ν ε ύ μ α  μ ο υ  ε π ί  τ ω Θ ε ω 
ψε ν  έ π ί  τ η ν  τ α π ε ί ν ω σ ι ν  τ ή ς  
τ ο ύ  ν υ ν  μ α κ α ρ ι ο ΰ σ ι  με  π ά σ  
μ ο ι  μ ε γ α λ ε ί α  ό δ υ ν α τ ό ς ,  κ α

"Υστερα τα γεγονότα ακολουθούν 
ραγδαία... 'Η  γέννησις τού Χριστού... η 
σφαγή των νηπίων άπο τον 'Ηρώδη... ή 
φυγή στήν Αίγυπτο... ή Διδασκαλία... Ό  
βίος... Τά θαύματα... Τά πάθη...

Σ ’ δλα αύτά τά ιερά τής Καινής Δια
θήκης κεφάλαια κυριαρχεί ή μορφή Της... 
Πότε σαν μητέρας στοργικής... πότε σάν 
Μητέρας τού Θεού...

’Ακολουθεί το δρόμο τής Θείας Ει
μαρμένης δχι μέ μοιρολατρική υποταγή, 
άλλά μέ Θεία δράση... Γράφει μέ τή ζωή 
Της κεφάλαια... Στέκει κοντά στο παιδί 
Της, άφοσιωμένη μέχρι το θάνατο... Το 
βλέπει στο Σταύρο καί συντρίβεται ή καρ
διά Της... Μά άκολουθεΐ τον ’Ιωάννη μέ 
πίστη, συνεχίζοντας τή Θεία 'Ιστορία...

Κι’ ύστερα ή Γεσθημανή... ’Εκεί 
ήταν το σπίτι Της...

Είχε περάσει άρκετος καιρός άπ’ 
τήν ’Ανάσταση τού Χριστού...

ΤΗταν Δεκαπενταύγουστος, σάν 
τώρα...

τ ο ν  Κ ύ ρ ι ο ν ,  κ α ί  ή γ α  λ. λ ι ά σ ε  
τ ω σ ω τ ή ρ ι  μου .  "Ο τ ι  έ π έ β λ ε- 
δ ο ύ λ η ς  α ύ τ ο ΰ .  ’Ι δ ο ύ  γ ά ρ  ά π ό  
αι  α ί γ ε ν ν ε α ί .  "Ο τ ι  έ π ο ί η σ έ 

ί ά γ ι ο ν  τ ό δ ν ο μ α  Α ύ τ ο ΰ »

Εϊκών τής Ύ περαγίας Θεοτόκου της Κτι- 
τόρισσας, στήν Ιερά Μονή Βατοπεδίου 

Α γίο υ  Ό ρους.

Κι’ ήταν όμορφοστολισμένη ή φύ- 
σις καί φλύαρα τά πουλιά...

Μόλις είχε τελειώσει τήν προσευχή 
Της ή Παναγιά... Καί τράβηξε γιά τό 
σπίτι Της... Ξάπλωσε καί δεήθηκε στο γιό Της νά τήν άναπαύση...

« Ά  π ό σ τ ο λ ο ι ,  έ κ  π έ ρ ά τ ω ν  σ υ ν α θ ρ ο ι σ θ έ ν τ ε ς  ε ν θ ά δ ε ,  
Γ ε σ θ η μ α ν ή  τ ω  χ ω ρ ί ω ,  κ η δ ε ύ σ α τ έ  μ ο υ  τ ό  σ ώ μ α - κ α ί  σ ύ 
υ ι έ ,  κ α ί  Θ ε έ  μου ,  π α ρ ά λ α β ε  μ ο υ  τ ό  π ν ε ύ μ α »...

Σέ λίγο τά χείλη Της δέν κουνιόνταν... τά μάτια Της σφάλισαν... 'Η  Θεοτόκος 
έφυγε... 'Η  Θεοτόκος πάει...

Μιά διαλεχτή στιγμή αυτή στήν ιστορία τής Πίστης μας... 'I I  Θεοτόκος 
έ'φυγε... "Ομως δέν σταμάτησε νά ένδιαφέρεται γιά μάς. Αύτή είχε ένώσει τό Θεό 
μέ τον άνθρωπο... Ή  ίδια άγωνίζεται τώρα εκεί πάνω, στις Ούράνιες χώρες τού 
φωτός, νά βοηθήση τό γένος των ανθρώπων...

Θαύματα καί θρύλοι, παραδόσεις καί οπτασίες άκολουθούν τήν άνάμνησή Της... 
Κι’ δλα αύτά, αύθεντικά καί βεβαιωμένα, συνεχίζουν τό έπίγειο έ'ργο Της...
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Είναι τό κέντρο τής Θρησκείας μας... Γύρω άπ’ Αυτήν κινούνται δλ.α...
Μά, ξεχωριστά, για μάς τούς "Ελληνες ή Παναγιά είναι ένα Σύμβολο, έ'να 

’Ιδανικό...
Χρόνια καί χρόνια μας ακολουθεί στις άναποδιές τής Τύχης μας, καί μας 

προστατεύει καί μάς εύλογεΐ...
Πόσες καί πόσες φορές είδαν οί φαντάροι μας την Ύπέρμαχο Στρατηγό άνά- 

μεσά τους, στα πεδία των μαχών, να πολεμά κοντά τους καί να τούς ένθαρρύνη...
Καί πόσες άλλες στιγμές, κρίσιμες κι’ άποφασιστικές, δέν γονάτισε τό "Εθνος 

μας σύσσωμον μπροστά Της, για να έπικαλεσθή τη Θεία Της βοήθεια!!!...
"Οταν οί βάρβαροι κτυποΰσαν τήν πόρτα τής Χριστιανωσύνης, κι’ όξω άπό τό 

πολιορκημένο Βυζάντιο οί ορδές τους άσχημονοΰσαν καί απειλούσαν μέ θάνατο τούς 
υπερασπιστές του, γύρω άπ’ τήν εικόνα τής Παναγιάς στριμώχτηκε δακρυσμένος ό 
Χριστιανικός κόσμος...

Κι’ ό ’Ακάθιστος "Υμνος, τό λογοτεχνικώτερο αυτό άριστούργημα τής Χρι
στιανικής ύμνογραφίας, ήταν τό γνησιώτερο ξέσπασμα τής πίστης των Ελλήνων σ’ 
Αύτήν τήν ’Ανύμφευτη Νύμφη, πού στάθηκε πάντα καί παντού δίπλα μας, πολύτιμη 
σύμμαχος καί συμπολεμιστής μας...

’Αλλά οί δεσμοί τού ΈλληνικοΰΈθνους μέ τή Μητέρα τού Χριστού άξιοποιή- 
θηκαν πιότερο τό 1940, τή μέρα τής γιορτής Της... "Οταν μέσα στις προσευχές καί. 
τις δεήσεις, τούς ύμνους καί τις εύχαριστίες άκούστηκεν ό ξερός κρότος των τορπιλ- 
λών τού ύπουλου έχθροΰ, πού έ'στειλε στά βάθη τής θάλασσας τό εύδρομό μας, τήν 
«ΕΛΛΗ» μας... Τότες ή Πίστη καί ή Πατρίδα, σ’ ένα υπέροχο σύμπλεγμα, έδωσαν 
τήν απάντηση στον επιδρομέα... 'Η  τορπιλλισμένη Παναγία τής Τήνου ήρθε κοντά 
μας, στά βουνά καί στά φαράγγια τής ’Ηπείρου μας, γιά νά διαλαλήση γιά μία ακόμα 
φορά σ’ δλο τον κόσμο, δτι έτοΰτος ό χώρος είναι δικός Της καί δέν θάέπιτρέψη ποτέ 
σέ κανένα νά τον μολύνη...

’Αξίζει ν’ άναφερθή εδώ ένα απόσπασμα άπό τό θαυμάσιο βιβλίο τού κ. Κ. 
Βοβολίνη : «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»...

Γράφει λοιπόν ό κ. Βοβολίνης στή σελίδα 265 :
«"Οταν τήν 15ην Αύγούστου 1940, καί ένώ ήδη ή άνθρωπότης είχεν έμπλακή 

εις τον τρομακτικόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, έγένετο, ύπό μιας τών δυνάμεων 
τής βίας, ό άπροσδόκητος τορπιλλισμός.τού Ελληνικού εύδρόμου «ΕΛΛΗ» εις τον 
λιμένα τής Τήνου, ή σκέψις καί ή ελπίς δλων τών 'Ελλήνων έστράφησαν προς Τήν 
τιμωμένην Ύπεραγίαν Θεοτόκον—προς Τήν Μεγαλόχαρην. Τοΰτ’ αύτό συνέβη κι’ 
δταν τήν χαραυγήν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 άνηγγέλθη ή έπίθεσις τών τόσον γε- 
λοιοποιηθέντων έχθρικών λεγεώνων. Εις τήν Μεγαλόχαρην έναπέθεσαν τάς ελπίδας 
των οί "Ελληνες—εις ’Εκείνην καί εις τήν δύναμιν τής ψυχής των καί τών δπλων 
των. ’Αληθώς δέ καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού Έλληνοιταλικοΰ πολέμου,οί "Ελληνες 
έμάχοντο ύπό τήν σκέπην τής Ύπεραγίας Θεοτόκου καί, εις πάσαν νικηφόρον έξόρ- 
μησίν των, ήσθάνοντο τήν πλήρη συμπαράστασιν τής Γλυκυτάτης μητρός τού Να
ζωραίου:

Όλόρθ’ ή Φυλή! Κι’ δλ’ ή νιότη 
πώς στον Πόλεμο άκράτητη όρμά,
'Ωσάν σ’ Άνθεστήρια!
Πιστοί τής Πατρίδας! Υψώστε δσο παίρνει ψηλά 
Τον Ύμνο, δπως άλλοτε ύψώθη:
«ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ ΤΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ!»



Θεοτόκος, ή έλπίς πάντων τω ν Χριστιανών 4941

Δεκαπενταύγουστος!!!...
Μια ολόχρυση επέτειος...

'Όσο κι’ άν περνάνε τά χρόνια, όσο κι’ άν προοδεύουν οί άνθρωποι, ή πίστις θά 
μένη πάντα ίδια... ’Ίδια κι’ άπαράλλαχτη σαν χτές...

Καί πάντα θά γίνωνται θαύματα...
Καί πάντα θά ήλεκτρίζη τις καρδιές ή ιστορία της Θεοτόκου...
Δεν χρειάζεται νάχη κανείς θεολογικές γνώσεις γιά νά πιστέψη...
Φτάνει νάχη λογική... Φτάνει νά βλέπη...
'Η  πίστις δέν είναι μιά ούτοπία... Είναι μιά αλήθεια άκατάλυτη... Δίχως αύτήν 

δέν μπορεί νά κάνη ή άνθρωπότης ούτε έ'να βήμα... Δέν είναι έπιχείρημα απιστίας 
ό 20ός αιώνας... ’Απεναντίας, είναι αίτημα πίστεως, πιο έπιταχτικό καί επίκαιρο 
από κάθε άλλη εποχή...

Σήμερα πιο πολύ πονάμε, καί φοβόμαστε, καί άγωνιοϋμε, καί τυραννιώμαστε 
μέ φροντίδες καί προβλήματα...

Γι’ αύτό έχουμε πιότερη άνάγκη πίστεως... Διψάει ή ψυχή μας γιά λίγο νερό 
αληθινό... "Ενα φωτάκι τόσο δά πασχίζουμε ν’ άνακαλύψουμε...

"Ας μη μάς συνεπαίρνη ό έγωϊσμός... Νά! τό εικόνισμα της Παναγιάς, πολύ 
κοντά μας... μέσα στήν κάμαρά μας... ’Εκεί κανείς δέν μάς βλέπει... "Ας γονατί
σουμε... Αυτή, μονάχα Αύτή, έχει τη δύναμη νά μάς ξεκουράση...

Κι’ άν έ'ρχωνται χαλεπά χρόνια καί δύσκολες περιστάσεις γιά την Πατρίδα 
μας, κι’ άν μάς προδίνουν οί φίλοι μας καί μάς μισούν οί έχθροί μας... ”Ω! τί πει
ράζει;... Έχουμε Αύτήν... Τήν Μάννα τού Θεού μέσα στο κάθε σπίτι μας...

Αύτή δέν θά μάς έγκαταλείψη...
Κι’ άν πολεμήσουμε, καί πάλι θά νικήσουμε μέ τη βοήθειά Της...
Κι’ ύστερα, ξεχνώντας τον 20ον αιώνα καί τόν έγωϊσμό μας, θά ξαναγονατί- 

σουμε δλοι μαζί μ’ εύλάβεια γιά νά Τήν τραγουδήσουμε, άπό τά βάθη της καρ
διάς μας...:

«Τη 'Τπερμάχω Στρατηγώ τά. νικητήρια, 
ώς λυτρωθεΐσα των δεινών, εύχαριστήρια, 
άναγράφω Σοί ή πόλις Σου Θεοτόκε.
Άλλ’ ώς έχουσα τό κράτος άπροσμάχητον, 
έκ παντοίων με κινδύνων έλευθέρωσον.
"Ινα κράζω Σοι: Χαΐρε Νύμφη ’Ανύμφευτε».

Σ. ΠΗΛΟΣ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η  Γ Ρ ΑΦΟΛΟΓ Ι Α
ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

•  ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΛΟΥΚΑΣ 
ΣΤΑΜΟΣ, ΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΧΑΙΝΑ (1930) ·

'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ της Δικαστικής Γραφολογίας
------------------------ καί έταίρου τής Διεθνούς ’Ακαδημίας Έ γκλημα- ------------------------

τολογίας κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ν . ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

Παρ’ δλον δτι ή νεαρά επιστήμη της Δικαστικής Γραφολογίας έχει ν’ άντι- 
παλαίση προς έρριζωμένας προκαταλήψεις καί προς θίγόμενα συμφέροντα καί άγω- 
νίζεται νά διαλύση τα εντεύθεν διαδιδόμενα, δτι τάχα, διά της εφαρμογής των μεθό
δων ταύτης, δεν είναι δυνατή ή έξιχνίασις αδικημάτων καί ή διαπίστωσις τοϋ δρά
στου τούτων, είναι έν τούτοις άληθές καί άποδεδειγμένον δτι τά πλεΐστα των εγκλη
μάτων εις τά όποια έγένετο είτε άμέσως είτε εμμέσως χρήσις έγγράφου, έξιχνιά- 
σθησαν μόνον διά τής έπακριβοΰς εφαρμογής των μεθόδων ταύτης, ώς π.χ. έπί τής 
άποπείρας δολοφονίας τοϋ άειμνήστου Έλευθ. Βενιζέλου, έπί τής δολοφονίας τοϋ 
Πόλκ κλπ.

Τόσον σοβαρά καί θετική τυγχάνει ή συμβολή τής Δικαστικής Γραφολογίας έν- 
τή διερευνήσει των άδικημάτων, ώστε κατέστη δυνατόν ν’ άποκρουσθή διά ταύτης έπι- 
τυχώς άκόμη καί ομολογία κατηγορουμένου περί δήθεν συμμετοχής του είς έν έγ
κλημα, δι’ δπερ ένηργεΐτο άνάκρισις καί ν’ άποδειχθή δτι ή τοιαύτη ομολογία ήτα 
ψευδής πρός συγκάλυψιν των πραγματικών δραστών καί ουτω νά ύποβοηθηθή ή δι
καιοσύνη εις τήν έκπλήρωσιν τοϋ έργου της. ’Άνευ τής μεσολαβήσεως τής Δικα
στικής Γραφολογίας οΰτε έξιχνίασις τοϋ έγκλήματος θά έγίνετο, οΰτε καί οί δράσται. 
τούτου θ’ άντιμετώπιζον τό έκτελεστικόν άπόσπασμα διά τήν αρπαγήν καί κατα
κρεούργησα ένός μικροϋ παιδός.

I. Τό έσπέρας τής 18ης ’Ιουλίου 1930, ήτοι προ 27 ολοκλήρων έτών, συνε- 
ταράσσετο ή κοινωνία τής Λεβαδείας έκ τής είδήσεως, δτι περί τήν 8ην εσπερινήν· 
τής ίδιας ημέρας ήρπάγη έκ τοϋ κέντρου τής πόλεως ύπ’ άγνωστων καί έξηφανίσθη 
ό οκταετής μικρός υιός τοϋ έκεΐ τότε έμπορου καί μεγαλοκτηματιού Παναγ. Στάμου 
όνόματι Λουκάς. ’Άπρακτοι άπέβησαν δλαι αί έρευναι καί αί ένέργειαι τόσον τών συγ
γενών καί φίλων, δσον καί τής άμέσως έπιληφθείσης ’Αστυνομικής Άοχής, τής οποίας 
προιστατο ό τότε Μοίραρχος ’Ιωάν. Κουρεμπανας. Δραματική άγωνία ήρξατο συνέ- 
χουσα τήν οικογένειαν Στάμου, έφ’ δσον παρήρχοντο ή μία μετά τήν άλλην αί ώραι, 
χωρίς ούδαμόθεν νά ύπάρχη εϊδησις περί τής τύχης τοϋ μικοοΰ άρπαγέντος. Οΰτω 
παρήλθεν ή πρώτη νύξ χωρίς νά ύπάρξη στοιχεΐον τι, άπό τοϋ οποίου νά γίνη έναρξις 
συστηματικής πρός ώρισμένην κατεύθυνσιν άναζητήσεως, δτε τήν πρωίαν έφθασε 
διά τοϋ ταχυδρομείου άνώνυμος έκβιαστική έπιστολή άπευθυνομένη πρός τον πατέρα, 
τοϋ άρπαγέντος, διά τής όποιας έγνώριζον πρός αυτόν οί αρπαγές νά μήν άνησυχή 
διά τον άπαχθέντα μικρόν υιόν του, τον όποιον κρατοΰν αιχμάλωτον καί δτι έδει νά; 
σπεύση, κατά τον ύποδεικνυόμενον έν τή έπιστολή τρόπον, ν’ άποστείλη 800.000, 
ήτοι τεράστιον διά τήν έποχήν έκείνην ποσόν, ώς λύτρα, πρός άπελευθέρωσιν του. "Ε
νεκα μή συναντήσεως τοϋ άπεσταλμένου τοϋ Στάμου καί τοΰτο πιθανώς έκ φόβου- 
τών ληστών περί παρακολουθήσεως τούτων υπό τής ’Αστυνομίας, άπεστάλησαν καί 4 
άλλαι άνώνυμοι έπιστολαί χωρίς δμως, ένεκα τών ληφθέντων αυστηρών άστυνομικών· 
μέτρων, νά έπιτευχθή συνάντησις τών άπεσταλμένων τοϋ Στάμου μέ τά χρήματα 
καί τών έκπροσώπων τών ληστών.
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Έ κ των έν λόγω επιστολών ή πρώτη τούτων είχε γραφή προφανώς ελευθέρων 
καί ταχέως, ένω αί κατόπιν τέσσαρες τοιαϋται βραδέως καί πιθανώτατα διά τής 
άριστεράς χειρός.

II. Δοθέντος δτι ή αρπαγή του μικρού Στάμου συνεΐχεν υπό αγωνίαν ολόκλη
ρον τότε την Ελλάδα, διότι ούτε πολεμική ψύχωσις έπεκράτει ούτε άλλα σοβαρά, 
γεγονότα έλάμβανον χώραν καί δτι αί εφημερίδες εις πολυστήλους περιγραφάς άνέ- 
γραφον καθ’ έκάστην πάσαν περί τό έγκλημα τούτο πληροφορίαν ή καί φήμην, 
άνεγράφη καί τό κείμενον τών πέντε άνωνύμων έκβιαστικών έπιστολών, ώς καί ό 
υποτιθέμενος τρόπος γραφής αύτών καί έν γένει πάσα πτυχή τού δράματος έξετίθετο 
λεπτομερώς, ώς τότε είθίζετο, εις τάς εφημερίδας καί καθίστατο ούτως αΰτη εις 
πάντας γνωστή. Μετά τήν λήψιν τών πέντε τούτων άνωνύμων έπιστολών, ούδεμία. 
άλλη έ'φθασε καί τότε ή άγωνία διά τήν τύχην τού άοπαγέντος έκορυφώθη, διότι, 
ούδεμία πλέον έλαμβάνετο είδησις, ένω μέχρι τότε πεοιείχοντο εις τάς πέντε άνω- 
νύμους σχετικαί περί τής υγείας του πληροφορίαι, άγνωστον δμως αν αυται ήσαν καί 
πράγματι άληθεΐς ή τούναντίον έξ ολοκλήρου ψευδείς προς έξαπάτησιν.

’Αφού πλέον άπωλέσθη πάσα έλπίς άπελευθερώσεως τού μικρού διά καταβολής 
λύτρων, έπελήφθη δραστηρίως ή Δικαστική ’Αρχή μέ έποπτεύοντα, λόγω τής έξαιρε- 
τικής σοβαρότητος τής ύποθέσεως, τον τότε ’Αντεισαγγελέα Έφετών κ. Φωτ. Κρι- 
τσέλην καί έπί τή βάσει διαφόρων πληροφοριών καί ένδείξεων διετάχθη κατ’ αρχήν 
ή σύλληψις τών φερομένων ώς δραστών Γ. Σωτήρχαινα καί Γ. Μπάλα, τύπων κακο
ποιών καί παλληκαράδων, ώς καί τού ταχυδρομικού διανομέως Τζαμτζή, δστις 
παρέδιδεν εις τον Στάμον τάς ας άπέστελλεν πρός αυτόν ή συμμορία έπιστολάς ζη
τούσα λύτρα. Μεταγενεστέρως, συνεχιζομένης τής άνακρίσεως, συνελήφθησαν καί 
άλλοι μεταξύ τών οποίων οί Ζαχαρίας, Αουκάς, Παπαδανιήλ, Μπρΐνος κλπ. Λόγω 
τής άσκουμένης, υπό τών φερομένων ώς δραστών, τρομοκρατίας, τό έργον τής άνα
κρίσεως έπεβραδύνετο, ένω ούδεμία πλέον υπήρχε πληροφορία περί τής τύχης τού 
άπαχθέντος μικρού καί άκαρποι άπέβησαν αί εις πολλά μέρη γενόμεναι έ'ρευναι καί 
εκσκαφαί, ώς καί αί ύπό βοηθητικών τού Στόλου πλοίων ένεργηθεΐσαι εις τήν παρα
λίαν τού Κορινθιακού πολυήμεροι έρευναι.

III . Τότε, περί τάς άρχάς Νοεμβρίου 1930, ό έν προφυλακίσει τελών Μπρΐνος 
έζήτησε νά προσέλθη καί πάλιν ένώπιον τού ένεογοΰντος τήν τότε άνάκρισιν μακα
ρίτου Καρδαμάνη, εις δν «άπεκάλυψεν», δτι ό άρπαγείς Στάμος άναχωρήσας τήν 8ην 
εσπερινήν έκ τίνος φαρμακείου διά νά μεταφέρη φάρμακα εις τήν οικίαν του, παρε- 
σύρθη έντέχνως ύπό τού 13ετοΰς φίλου του Γεωργ. Ζαχαρία καί έ'φθασε μέχρι τής 
οικίας τού πάππου τού τελευταίου, Γ. Ζαχαρία όνομαζομένου ωσαύτως. Έκεΐ, ώς 
ισχυρίσθη ό Μπρΐνος, ώρμησαν έκ τής οικίας δ γέρων Ζαχαρίας καί ό Σωτήρχαινας, 
έφίμωσαν τον μικρόν Στάμου καί τον μετέφερον έντός τής οικίας. Ό  ατυχής παΐς, 
κατά τον Μπρΐνον, έκρατήθη δεμένος καί φιμωμένος έπί δεκαήμερον εις τό υπόγειον 
τής οικίας τού Ζαχαρία καί κατόπιν παοεδόθη εις κάποιον ποιμένα ό όποιος τόν άπή- 
γαγεν εις τά δρη.

Συλληφθείς καί προσαχθείς ένώπιον τού άνακριτοΰ ό μικρός Ζαχαρίας έβε- 
βαίωσε, κατά τά πλεΐστα σημεία, τάς «άποκαλύψεις» τού Μπρίνου, προσθέσας άμα 
ότι αυτός ό ίδιος έ'γραψε τάς έκβιαστικάς διά τά λύτρα έπιστολάς καί δή τήν πρώτην 
τούτων, τάχα, μέ τήν δεξιάν καί ταχέως, τάς δέ άλλας τέσσαρας μέ τήν άριστεράν 
καί βραδέως.

ΙΥ. Ή  τοιαύτη σαφής καί κατηγορηματική «ομολογία» τού μικρού Ζαχαρία 
άνέτρεπε τήν μέχρι τότε πορείαν τής άνακρίσεως καί έπρόκειτο, συνεπεία ταύτης, νά. 
στραφή αΰτη πρός άλλοίαν κατεύθυνσιν. Τότε καί πρός έπιβεβαίωσιν τής τοιαύτης 
ομολογίας τού μικρού Ζαχαρία, άπεστάλησαν πρός ημάς καί τετράδια γραφής αυτού,
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tva έξετάσωμεν τήν γραφήν τούτου, έν αντιπαραβολή προς τήν γραφήν των πέντε 
έκβιαστικών επιστολών, αΐτινες εύρίσκοντο εις χεΐράς μας προς διερεύνησιν μέ τάς 
γραφάς άλλων υπόπτων προσώπων. Πράγματι προσεκόμισε ταύτας ένταΰθα χάοιν 
μείζονος άσφαλείας και άμέσου άπαντήσεως ό ίδιος ό Κουρεμπανάς, δστις άφ’ ού μας 
έξήγησεν δτι ό μικρός Ζαχαρίας «ώμολόγησεν» δτι αύτδς έγραψε τάς πέντε έπιστολάς, 
έζήτησε τήν σύνταξιν καί παρ’ ήμών σχετικής έπιβεβαιωτικής, τής τοιαύτης ομολο
γίας τοΰ Ζαχαρία, έκθέσεως. Πλήν δμως ή ένεργηθεϊσα γραφοτεχνική διερεύνησις 
τής γραφής των πέντε έκβιαστικών έπιστολών προς τήν άνύποπτον γραφήν τοΰ μικροΰ 
Ζαχαρία κατέδειξεν, δτι αΰται δεν έγράφησαν διά χειρδς τούτου. Καί τότε παρά τδ 
καταθλιπτικόν γεγονός τής «ομολογίας», δτι αί πέντε έπιστολαί έγράφησαν παρά τοΰ 
μικροΰ Ζαχαρία καί παρά τήν δήλωσιν τοΰ προσκομίσαντος τά τετράδια τοΰ Ζαχα
ρία Άξιωματικοΰ, δτι καί τά πραγματικά γεγονότα συνεφώνουν προς πάντα ταΰτα, 
καί παρά τον προφανή καί σοβαρόν έτι κίνδυνον νά εύρεθώμεν άντιμέτωποι καί έκτε- 
θειμένοι προς τήν «ομολογίαν», έν τούτοις άντετάχθημεν παρά πάντα ταΰτα διαδη- 
λώσαντες σαφώς δτι κατά τήν γνώμην μας καί άντιθέτως προς τήν ομολογίαν τοΰ 
Ζαχαρία αί πέντε ανώνυμοι έπιστολαί δεν έγράφησαν διά τής χειρός αότοΰ.'Ο Κου- 
ρεμπανας κατεπλάγη καί διαπορών έδήλωσεν δτι «άφοΰ τά ώμολόγησεν ό Ζαχαρίας 
περιττεύει ή έ'κθεσις». Ό  διεξάγων όμως τάς άνακρίσεις ήθελεν οπωσδήποτε καί σχε
τικήν έ'κθεσιν καί τότε πεπεισμένος^"έπί τής άληθείας καί θετικότητος τής έρεύνης μας 
καί μέ τον προφανή κίνδυνον νά έκθέσωμεν άνεπανορθώτως όχι μόνον ημάς αυτούς, 
αλλά καί τήν φήμην τής Δικαστικής Γραφολογίας, προύτείναμεν εις τον κατάπληκτον 
Κουρεμπανάν νά βεβαιωθή καί οδτος έπί τής άληθείας τής γνώμης μας. Εΐπομεν, 
δηλαδή, εις τοΰτον δτι, έφ’ δσον, ώς γνωστόν, ό οίοσδήποτε δύναται πάντοτε άλαν- 
θάστως νά διακρίνη τήν ιδίαν του γραφήν καί μεταξύ χιλίων τοιούτων άλλων προσώ
πων τοΰ αύτοΰ ή διαφόρου περιεχομένου, θά πρέπη καί ό μικρός Ζαχαρίας νά διακρίνη 
καί άναγνωρίση τάς κατά τήν «ομολογίαν του» διά χειρός του γραφείσας, τάχα, πέντε 
έκβιαστικάς έπιστολάς καί αν ταύτας ήθέλαμεν άναμίξει μέ άλλας όμοιου περιεχο
μένου γεγραμμένας διά χειρός άλλων προσώπων. Ό  Κουρεμπανάς συνεφώνησεν, ώς 
εΐκός, προς ταΰτα καί τότε άνεχωρήσαμεν τήν νύκτα τής 8 Νοεμβρίου 1930 εις Λεβά- 
-δειαν προς έπαλήθευσιν τοΰ τοιούτου «πειράματος» καί προς διαπίστωσιν περί τοΰ αν 
καί κατά πόσον αί μέθοδοι τής Δικαστικής Γραφολογίας είναι άσφαλεΐς καί δύναν- 
-ται νά έμπνέουν αύται έμπιστοσύνην.

Υ. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξιδιού ήτοιμάσαμεν, έπί όμοιου τύπου ώς αι 
ανώνυμοι έπιστολαί χάρτου, περί τάς τριάκοντα έπιστολάς διά μολυβδίδος καί τοΰ 
αύτοΰ περιεχομένου καί τινας μέν τούτων διά ταχείας καί εύχεροΰς γραφής, άλλας δέ 
διά βραδείας καί δυσχεροΰς τοιαύτης, ώς καί άλλας διά τής άριστεράς χειρός. Πάσας 
ταύτας άνεμίξαμεν μέ τάς αύθεντικάς έκβιαστικάς έπιστολάς καί οδτω ήμεθα έτοιμοι 
προς έπαλήθευσιν ή διάψευσιν τοΰ έκ τής διερευνήσεως προκύψαντος πορίσματος, τής 
όποιας τό άποτέλεσμα έναγωνίως άνέμενεν ιδιαίτατα ό Κουρεμπανάς, βέβαιος ών 
δτι ή μέν «ομολογία» τοΰ μικροΰ Ζαχαρία ήτο άληθής, ή δέ γνώμη ήμών περί μή 
γραφής τών έκβιαστικών έπιστολών καί συνεπώς καί τοΰ ψευδοΰς τής ομολογίας, 
ήτο, τάχα, προφανώς πεπλανημένη.

"Αμα τή άφίξει ήμών είς Λεβάδειαν έξεθέσαμεν τά ώς άνω εις τον αρμόδιον 
Ανακριτήν, οστις συνεφώνησε έπί τοΰ τρόπου έλέγχου τής βασιμότητος ή μή τής 
ομολογίας τοΰ μικροΰ Ζαχαρία, άφ’ ού άλλως τε έδει ούτος, κατά τάς σχετικάς 
τής τότε ίσχυούσης Ποινικής Δικονομίας διατάξεις, ν’ άναγνωρίση τάς, άς ώμολόγει 
δτι έγραψεν, άνωνύμους έπιστολάς.

Είς έκτέλεσιν τούτων προσήχθη ό μικρός Ζαχαρίας, δστις έξεταζόμενος καί 
πάλιν έβεβαίωσεν «όμολογών» δτι καί τάς πέντε έπιστολάς έγραψεν ό ’ίδιος, τήν μέν 
πρώτην διά τής δεξιάς του χειρός καί ταχέως, τάς δέ υπολοίπους τέσσαρας βραδέως
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διά της άριστεράς του χειρός. Εις έρώτησιν του Άνακριτοϋ άν θάήδύνατο ν’ άναγνω- 
ρίση ταύτας έπιδεικνυομένας οδτος άπήντησεν καταφατικώς, πιστεύων, φαίνεται, 
δτι αδται θά έπεδεικνύοντο εις αύτδν μόνον άνευ άναμίξεως τούτων μέ άλλας.

ΥΙ. Τότε εφθασεν ή άγωνιωδώς κρίσιμος σ τ ι γ μ ή Α ν α κ ρ ι τ ή ς  έλαβε τον ορ
μαθόν των ίδιου σχήματος καί όμοιου τύπου χάρτου έπιστολών, μεταξύ των όποιων 
■εύρίσκοντο καί αί 5 ύπό έλεγχον έκβιαστικαί καί έζήτησε παρά του Ζαχαρία νά έξε- 
■τάση ταύτας καί άνασύρη τάς, κατά την ομολογίαν του, διά χειρός του γραφείσας. 
‘Ο μικρός έφάνη έκπλαγείς καί προς στιγμήν έμεινεν ένεός. "Απαντες ήμεϊς, μετά 
δικαιολογημένης άλλως τε άνυπομονησίας, άνεμέναμεν τό τί θά έπραττεν ό εξεταζό
μενος, κρεμόμενοι κυριολεκτικώς άπό τά χείλη του καί παρακολουθοΰντες πάσαν κί- 
νησιν αύτοΰ. Καί τότε αίφνιδίως ό μικρός Ζαχαρίας αντί έστω καί νά έπιχειρήση νά 
άνεύρη τάς 5 έπιστολάς, άνελύθη είς λυγμούς καί κλαυθμυρίζων είπε: «ψέμματασάς 
είπα, δεν έγραψα έγώ καμμίαν επιστολήν καί δεν ξεύρω ποϊαι είναι αδται καί δ,τι 
είπα, μου είπαν άλλοι νά σάς τό πω...»

Κατόπιν τούτου καί τής έντεϋθεν πλέον βεβαιώσεως περί του ψευδοϋς τής προ- 
•τέρας «ομολογίας» του, ά- 
•φέθη έλεύθερος ό μικρός 
Ζαχαρίας καί ή άνάκρισις 
εσυνέχισεν άδιατάρακτος 
τήν πορείαν της καί τήν 2 
Δεκεμβρίου 1931 ήρξατο 
ενώπιον του Κακουργοδι- 
κείου Πειραιώς ή κατά τής 
•σπείρας Σωτήρχαινα συν
ταρακτική δίκη, ήτις διήρ- 
κεσεν μέχρι καί τής 9 ’Ι
ανουάριου 1932.

’Αποτέλεσμα ταύτης 
ήτο νά καταδικασθώσι πολ
λοί μέν εις διαφόρους στε- 
ρητικάς τήςέλευθερίαςποι- 
νάς, οί δέ Γεώργ. Σωτήρ- 
χαινας, Ναπολέων Αουκάς καί I. Παπαδανιήλ είς τήν έσχάτην των ποινών, ήτις 
μετά τινας μήνας καί έξετελέσθη είς τον περίβολον τών φυλακών Αίγίνης.

’Ο λίγα; στίγμα ; πρό τής έκτελέσεώ; τω ν, οί Ναπολέων 
Λουκά; (αριστερά), Γ. Σωτήρχαινα; καί Παπαδανιήλ, έν 

αναμονή τοϋ προστάγματο; τοΟ Θανάτου.

Υ ΙΙ. Δεν θά ήτο ί'σως άσκοπον νά σημειώσωμεν ενταύθα, δτι κατά τήν ώς άνω 
πλήρη επεισοδίων μακράν δίκην, τήν διεξαγομένην έν μέσω λίαν τεταμένης άτμοσφαί- 
ρας καί κατά τήν οποίαν προήδοευεν ότότε Πρωτόδικης—είς άναπλήρωσιν τοϋ άσθε- 
νήσαντος Έφέτου Σχίμφλε—καί, νϋν ’Αρεοπαγίτης κ. Άργυράκης, άπαντες οί συνή
γοροι τής ύπερασπίσεως—πλείονες τών 15, μεταξύ τών οποίων οί άείμνηστοι Κ.Τσου- 
καλάς, Δημ. Δαμασκηνός, Περ. Ράλλης καί ό Δημ. Μπαμπάκος καί πολλοί άλλοι— 
άπεχώρησαν, ένεκα τής ύπό τοϋ τότε προεδρεύοντος τιμωρίας καί κρατήσεως επί 
24ωρον (δέν υπήρχε τότε ή διάταξις περί μετατροπής τής ποινής) ενός νεαροΰ καί 
ζωηροΰ τότε θορυβοΰντος δικηγόρου καί έξ άλληλεγγύης προς αύτόν. 'Ο τότε προε
δρεύουν δέν έδέχθη ν’ άνακαλέση τήν άπόφασίν του καί ώς συνήγορον τότε τοϋ πλή
θους τών κατηγορουμένων διώρισεν έξ έπαγγέλματος τοιοΰτον τον καί νϋν δικηγόρον 
κ. Φλαμπουριάρη, τόν δέ τιμωρηθέντα, άκαμπτος καί αμετάπειστος, ένέκλεισεν είς τό 
κρατητήριον. )

Μέγας έντεϋθεν έξέσπασε τότε σάλος είς τάς τάξεις τών δικηγόρων διά τήν 
ώς άνω έπιβληθεΐσαν ποινήν καί έζητήθη ή τιμωρία τοϋ προεδρεύοντος Πρωτοδίκου.
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Ό  τότε όμως Πρωθυπουργός καί 'Υπουργός της Δικαιοσύνης αείμνηστος Έλευθ.. 
Βενιζέλος, ύπερήσπισε σθεναρώς τον προεδρεύοντα, έφ’ όσον ή άπόφασίς του έβασί- 
ζετο εις ρητάς της τότε ΐσχυούσης Ποιν. Δικονομίας διατάξεις καί αντί να έπιπλήξη. 
συνεχάρη τούτον διά τό θάρρος του. Ουτω έσυνήθιζεν ό άείμνηστος πολιτικός νά κα- 
λύπτη καί ύπερασπίζη τούς αδυνάτους, όταν ούτοι,ήσαν τηρηταί τοϋ νόμου. Καί τό 
αποτέλεσμα; Οί κατηγορούμενοι έδικάσθησαν άνευ ούσιαστικης ύπερασπίσεως, διότι, 
δέν έπανηλθον εις τάς θέσεις των οί συνήγοροι, καθ’ όλην την 40θήμερον διαδικασίαν.

Υ ΙΙΙ. Καί δ επίλογος: Ουδέποτε άπεκαλύφθη ποϋ, πώς καί πότε έφονεύθη τό· 
αγρίως άπαχθέν καί αίχμαλωτισθέν άτυχες μικρόν θΰμα Λουκάς Στάμος. Πάντως, ή 
οίκογένειά του ολόκληρος μετά την ώς άνω συμφοράν έξεπατρίσθη, έγκαταλείψασα. 
όριστικώς την Λεβάδειαν.

Τοιαύτης όμως άγριότητος καί όργανώσεως έγκλημα άρπαγής έκ τοϋ κέντρου- 
της πόλεως δέν έπανεμφανίσθη έκτοτε—ευτυχώς—έν Έλλάδι.

Καί δέν θά πρέπη ποτέ ή ομολογία κατηγορουμένου νά θεωρήται πάντοτε ώς 
αληθής, μάλιστα όταν ούτος εις σοβαράς υποθέσεις (οΐον επί δολοφονιών, έμποη- 
σμών, ληστειών κλπ.) ομολογεί ότι ό ίδιος έγραψε δεδόμενα ύποπτα έγγραφα, άνευ 
προηγουμένου έλέγχου καί διακριβώσεως τούτου, διότι ενδέχεται διά της έν λόγο> 
δήθεν ομολογίας του νά έπιχειρήται συγκάλυψις καί διαφυγή άλλων σπουδαιοτέρων 
δραστών.

Α. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ή  λύσις του ’Αστυνομικού Προβλήματος τοϋ 101ου τεύχους, υπό τον 
τίτλον «Τεχνάσματα καί κατασκοπία», είναι ή έξης :

Ό  έν λόγω άξ/κός τοϋ Γραφείου Πληροφοριών σκέφτηκε ότι: έφ’ όσον 
είς τάς αντιστοίχους σελίδας τών τόμων τοϋ Λεξικού, τόσον τών άριθμών, όσον 
καί τών λέξεων, τών περιλαμβανομένων εις τήν έπιστολήν, δέν ύπήρχον αί 
ζητούμεναι πληροφορίαι, θά έπρεπε ή λέξις ή οποία ώδηγοΰσε εις την σελίδα 
τών πληροφοριών νά μην υπήρχε μέσα στην έπιστολή. Καί πράγματι, ήταν 
ή λέξις ΟΛΟΝ, δηλαδή τό παραλειπόμενον τμήμα τής λέξεως Σύν...ολον.

Έ κ  τών άναγνωστών μας ούδείς άπέστειλεν ορθήν λύσιν.



Π Α Ι Δ Ε Ι Α
ΚΑΙ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤ1ΚΟΤΗΣ
Ύ π6 τοϋ τ. Άρχηγοϋ Άστυν. Π ό-

---------------------------------λέων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ ΙΝ Ν Α ----------------------------------

Μέγα ενδιαφέρον προεκάλεσε προσφάτως ή παιδεία—δικαίως—αλλά μάλλον άπδ 
«οικονομικής πλευράς καί άπό άπόψεως του έφαρμοστέου κύκλου σπουδών. Τό κυ- 
ριώτερον δμως στοιχεΐον άλλά καί εύγενέστερον είναι ή διά της παιδείας διάπλασις 
τοϋ χαρακτήρος καί διαμόρφωσις της άνθρωπίνης ψυχής.

Ή  έλλειψις τής καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως είναι πρόξενος κακής ψυχής, 
δέ άγωγή διά τής παιδείας καταλλήλως άσκουμένη έπαναφέρει τον άνθρωπον εις 

-τον δρόμον τής άρετής.
'Η  παιδεία άπό των άρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε διά τούς "Ελληνας τό σπου- 

•δαιότερον μέλημα καί δι’ αύτής τό Ελληνικόν ’Έθνος έδημιούργησε την βάσιν τοϋ 
•συγχρόνου Ευρωπαϊκού πολιτισμού, γεγονός όπερ οί πλεΐστοι των συγγραφέων 
αναγνωρίζουν.

Διά τής άγάπης προς την παιδείαν καθίσταται τό άτομον πνευματικώς άνώ- 
-τερον. 'Η  ζωή έστερημένη παιδείας δεν έχει κανέν νόημα. Διά τής παιδείας ευρίσκει 
ό άνθρωπος τήν γνώσιν καί διά ταύτης τό ορθόν, σφυρηλατεΐται δέ τό ήθος καί καθί
σταται τό άτομον ικανόν προς συμβίωσιν άρμονικήν έν τώ μέσω τής Κοινωνίας, εις 
τήν οποίαν ζή. Ό  Danton έλεγεν, δτι ή πρώτη άνάγκη τοϋ λαοϋ μετά τον άρτον είναι 
ή έκπαίδευσις.

'Η  παιδεία άποτελεϊ έν σπουδαΐον καθήκον τόσον διά τούς γονείς δσον καί διά 
τήν Πολιτείαν, διότι διά τής παιδείας καθίσταται τό άτομον ικανόν νά κατανοή τάς 
υποχρεώσεις καί δικαιώματά του, ώς άνθρώπου καί πολίτου.

'Η  έκπαίδευσις εις τό Σχολεΐον είναι ή ιδία δι’ δλους τούς μαθητάς, άνευ ούδε- 
μιάς διακρίσεως τής κοινωνικής θέσεως αυτών. Εις τό Σχολεΐον τά άπορα, τών πτω
χών τά τέκνα, εύρίσκονται έν τώ αύτώ χώρω μετά τών εύπορων, χωρίς νά ύπάρχη 
διάκρισίς τις, ομοιόμορφος δέ είναι ή διδαχή τών μαθημάτων των καί τών καθη
κόντων των έναντι τής Πατρίδος, τής Θρησκείας, τής Οικογένειας καί τής Κοινωνίας.

Εις τό Ελληνικόν Σύνταγμα ορίζεται δτι: «Εις πάντα τά σχολεία Μέσης καί 
Στοιχειώδους έκπαιδεύσεως ή διδασκαλία άποσκοπεΐ τήν ήθικήν καί πνευματικήν 
αγωγήν καί τήν άνάπτυξιν τής ’Εθνικής συνειδήσεως τών νέων, έπί τή βάσει τών 
■ιδεολογικών κατευθύνσεων τοϋ Έλληνοχριστιανικοΰ Πολιτισμού».

Ποία ή έννοια τοϋ Έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμοΰ; 'Η  γενικότης, νομίζω, 
τοϋ δρου «Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  α ρ μ ο ν ί α »  άποδίδει τήν ζητουμένην έννοιαν: Ή  Κοι
νωνική δέ αρμονία έπιτυγχάνεται :

1) Ά π ό  ά π ό ψ ε ω ς  π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ  :
α) Δ ι ά  τ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς ,  άλλά ύπό τήν άληθινήν σημασίαν της, δηλ. 

τό άτομον νά μή πράττη δ,τι θέλει, άλλ’ δ,τι έπιτρέπουν οί νόμοι. 'Η  άκρατος έλευθερία 
έφθειρεν δλων τών πολιτών τά ήθη, διότι μέ πρόφασιν αύτής, ούτε ή γυνή, ώς λέγει 
ο Πλάτων εις τήν Πολιτείαν του, έσέβετο τον άνδρα, ούτε τά τέκνα τούς γονείς, οΰτε 
οι μαθηταί τούς διδασκάλους, οΰτε οί νέοι τούς γέροντας, οΰτε αύτά πλέον τά κτήνη 
εφοβοΰντο τούς άνθρώπους. β) Δ ιά  τ ή ς  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς .  Έ ν τή δικαιοσύνη 
εδρεύει πάσα άρετή. Δέν είναι δυνατόν άνευ τής δικαιοσύνης νά γίνη ό πολίτης άγαθός.

2) Ά π ό  ά π ό ψ ε ω ς  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ :
Διά τής ά γ ά π η ς .  Τό ύπέρτατον δόγμα δπερ συνεκεφαλαίωσεν ό Χρι-



4948 Νικολάου Κίννα

στός είς τήν διδασκαλίαν Του. 'Η  αγάπη δέ αυτή δεν διδάσκεται μέ λόγους καί. 
ορισμούς, άλλά πραγματοΰται διά τής πράξεως καί τής θυσίας.

Αί έπιδιώξεις, λοιπόν, των άναφερθεισών διατάξεων του Συντάγματος, έπιτυγ- 
χάνονται διά τής έκπαιδευτικής έπιδράσεως. Διά τής παιδείας προπαρασκευάζεται τό 
άτομον, όπως ένταχθή ώς μέλος χρήσιμον εντός του ’Εθνικού καί Κοινωνικού συνόλου 
καί ή εκπαιδευτική έπίδρασις ένισχύεται όταν αυτή συνδυάζεται μέ τό θρησκευτικόν 
αίσθημα, οΰτω δ’ έπιτυγχάνεται όπως τό παιδίον άπομακρυνθή τοΰ εγκληματικού 
πεδίου.

Μέ τήν έννοιαν τής παιδείας, βεβαίως, συνδέεται ή έννοια του Σχολείου, εντός 
του οποίου λαμβάνει χώραν ή έκπαίδευσις, στοιχειώδης, μέση, καί άνωτέρα. Διά τοΰ 
Σχολείου έπιδιώκεται νά καλλιεργηθούν αί ικανότητες τοϋ άτόμου, ΐνα διαπλασθή 
εις καλόν καί άγαθόν πολίτην.

Ή  στοιχειώδης έκπαίδευσις έχει καταστή υποχρεωτική υπό τοϋ Κράτους, μέ 
τήν πεποίθησιν ότι ή διάδοσις των γραμμάτων θά έχη, σύν τοΐς άλλοις, άναμφιβόλως 
έπίδρασιν έπί τής καταπολεμήσεως τής έγκληματικότητος, κατά τό ρητόν «δστις 
άνοίγει εν σχολεΐον κλείει συγχρόνως μίαν φυλακήν».

'Υπάρχουν οί διατεινόμενοι ότι ή έκπαίδευσις ύπήρξεν άνωφελής καί δι’ αυτής 
ή έγκληματικότης ηύξήθη.'Ο φιλόσοφος Alfred Fouillee εις μελέτην του «οί νεαροί 
έγκληματίαι, τό σ-Όλεΐ ον καί ό τύπος» λέγει, ότι ή αύξανομένη παιδική διαφθορά 
αφορμήν έχει καί τήν παιδείαν, ήτις δέν έπιδιώκει καί τήν διαπαιδαγώγησιν τοΰ μα
θητου, περιοριζομένη είς τήν διδασκαλίαν.

Διά τήν αΰξησιν όμως τής παιδικής έγκληαατικότητος,δέν δύναται νά ύποστη- 
ριχθή ότι τό Σχολεΐον πταίει, έφ’ όσον βεβαίως τοΰτο είναι όργανον τής προόδου καί 
έχει τήν ήθικοπλαστικήν δύναμιν νά μή είναι στεΐρον καί ή μάθησις δέν αντλείται 
άπό πηγάς νοσηράς. Ό  δόκτωρ Maurice de Fleury εις τό σύγγραμμά του «ή ψυχή 
τοϋ έγκληματίου» υποστηρίζει ότι ή μόρφωσις τοΰ άτόμου καθιστά τοΰτο φρόνιμον.

’Από τούς έγκληματοΰντας παΐδας, οί πλεΐστοι είναι έξ έκείνων οί όποιοι δέν 
προσέρχονται είς τά σχολ.εΐα ή αν προσέρχωνται δέν άπασχολοΰνται περί την μάθησιν. 
Δυνατόν ή έκπαίδευσις νά μή έπιδράση βελτιωτικώς έπί τής διαγωγής τοΰ μαθητοΰ, 
άλλά δέν δύναται όμως νά έπιδράση καί έπιβλαβώς. Έ φ ’ όσον ό διδάσκαλος θά έχη 
τον ένθουσιασμόν καί τήν πίστιν είς τό έργον του, ούτος θ’ άποβή συντελεστής εις τό 
νά καταστώσιν οί μαθηταί τοϋ Σχολείου ικανοί διά μίαν ζωήν, ήτις νά στερήται των 
κακών ένστικτων καί νά διακρίνωνται ούτοι άπό μίαν ψυχικήν καί ήθικήν δύναμιν^ 
καλλιεργουμένης καταλλήλως τής διανοίας τοΰ παιδός.

Δέν υπάρχουν σχετικά στατιστικά στοιχεία έξών νά συνάγεται ότι τό Σχολεΐον 
δέν άπέβη έπιβλαβές. Έ κ  δεδομένων, όμως, άτινα είναι δυνατόν νά είναι γνωστά, 
δύναται νά συμπερασθή ότι άφ’ ότου καθιερώθη ή υποχρεωτική κατάλληλος μόρ- 
φωσις, αΰτη άπέβη συντελεστής κατά πολύ τής μειώσεως τής παιδικής έγκληματι
κότητος.

Δύναται δέ νά θεωρηθή ώς βέβαιον, ότι οί ποινικώς διωκόμενοι παΐδες δέν 
άνήκουν κατά τό πλεΐστον εις έκείνους έφ’ ών έχει έπιδράσει ή μόρφωσις τοΰ Σχο
λείου. Οί πλεΐστοι των παίδων, ο’ίτινες ποινικώς έδιώχθησαν, άνήκον είς τήν κατη
γορίαν έκείνων, ο’ίτινες ή δέν ήκολούθησαν τήν σχολικήν έκπαίδευσιν ή άκολουθή- 
σαντες ταύτην ούδεμίαν προθυμίαν έδειξαν διά νά έκμάθωσί τι ή οπωσδήποτε νά άσχο- 
ληθώσι μέ τά έν τώ Σχολείω. Δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθώσιν ότι οί παΐδες αυτοί 
άπέβησαν κακοποιοί ένεκα τοΰ Σχολείου, άφοΰ ήσαν ξένοι προς τά έν τώ Σχολείω 
τελούμενα. 'Ο φιλόσοφος Herbert Spencer πιστεύει ότι ή έκπαίδευσις ήθικοποιεΐ 
τό άτομον. Ό  Tarde λέγει: «τό έγκλημα οφείλεται είς τήν έπικράτησιν τοΰ κοινω- 
νικοΰ περιέχοντος». Τά φαΰλα στοιχεία τής Κοινωνίας, έν συνδυασμώ προς τήν μή



Παιδεία καί παιδική έγκληματικότης 4949

έπίβλεψιν ή άσθενή τοιαύτην των γονέων, είναι άπδ τούς κυριωτέρους παράγοντας διά: 
νά άποβοϋν οί παΐδες κακοποιοί.

Τά παιδιά αν διδάσκωνται τάς ήθικάς άρχάς καί άπό τούς γονείς των, οί όποιοι, 
προσέχουν τήν οικογενειακήν των κατάστασιν εις τά σπίτια των, θά άποβοϋν άνθρωποι 
μέ ύγια νοΰν. Καί οί γονείς πρέπει νά άντιμετωπίζουν καί αύτοί τήν νομικήν ευθύνην 
διά τάς πράξεις των τέκνων των, διά νά άναχαιτίζεται ή παιδική έγκληματικότης.

Τό Σχολεΐον δέ, οσάκις παρουσιάζεται έξαθλίωσις των οικογενειακών δεσμών^ 
θά έπωμισθή, πολλώ μάλλον, πλήν του μορφωτικού καί τό ήθοπλαστικόν έ'ργον, τό· 
άνήκον κατά κύριον λόγον εις τούς γονείς. Διά νά έπιτύχη όμως εις τό έ'ργον αυτό τό 
Σχολεΐον, εύρυτέρα πειθαρχική έξουσία τούτου θά είναι άπαραίτητος.

"Οταν εις τά παλαιά μαθητικά χρόνια διά τήν διαπαιδαγώγησιν έτίθεντο εις 
εφαρμογήν έν τώ Σχολείω οχι μόνον λόγια άλλά καί έκάστοτε έργα (δπου δεν έπιπτε 
λόγος, έπιπτε ράβδος), ήσαν πολύ καλλίτερα νά άποτελέσματα τής ήθικοπλαστικής 
έπιδράσεως τοΰ Σχολείου. Βεβαίως, ή άπάνθρωπος μεταχείρισις τοΰ μαθητου, είναι 
καταδικαστέα. Άπό τοΰ σημείου δμως τούτου μέχρι τής έπιδείξεως άκρας εύαισθησίας 
των γονέων δι’ ένα τράβηγμα τοΰ αύτιοΰ καί μίαν έλαφράν χρησιμοποίησιν τής έξο- 
στρακισθείσης «βέργας», ή άπόστασις είναι μεγάλη. Ή  άκρως έπιεικής μεταχεί- 
ρισις των άτάκτων παίδων, ξένων προς τήν άπαραίτητον πειθαρχίαν, δέν δύναται νά 
ίσχυρισθή τις δτι είναι δυνατόν νά συντελέση είς τήν καταπολέμησιν των άντικοινω- 
νικών τάσεων τοΰ παιδός.

*0 τρόπος πάντοτε μέ τον όποιον θά έφαρμοσθή βεβαίως ή διαπαιδαγώγησις 
είναι άπό τά σπουδαιότερα καί δυσκολώτερα έργα τοΰ Σχολείου, τό όποιον πρέπει προ. 
παντός ν’ άποβή άγαπητόν εις τό παιδί.

"Ενας άνώτερος εκπαιδευτικός έγραφε προσφάτως είς μίαν εφημερίδα, σχετικώς 
μέ τήν διαπαιδαγώγησιν τοΰ παιδιοΰ: «Τα παιδιά μας έχουν δλα φιλότιμο καί αν 
παρουσιάζωνται μερικά ως στερούμενα τούτου, είναι γιατί νομίζουν δτι μέ τον τρόπον 
αυτόν κατοπελεμοΰν κάποιαν κατάστασιν. Δυστυχώς ούτε ό κάθε γονεύς, ούτε ό κάθε 
εκπαιδευτικός είναι δυνατόν νά είναι ψυχαναλυτής ή ψυχολόγος. Χρειάζεται είδί- 
κευσις γι’ αύτό, μελέτη, σπουδή, ταλέντο. ’Ιδίως διάθεσις.

'Όμως ή πείρα, τό ένστικτον καί προ παντός ή αγάπη, ή αγάπη γιά τό δικό του 
παιδί ή ή άγάπη γιά τό ξένο, είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ όποιου έτάχθη, μποροΰν νά οδη
γήσουν τούς δύο αύτούς ισχυρούς παράγοντας τής διαπαιδαγωγήσεως τοΰ νέου άν- 
θρώπου στον σωστό δρόμο».

Ποιος θά δύναται ν’ άντείπη εις τάς όρθάς αύτάς σκέψεις τοΰ έκπαιδευτικοΰ;
Τό πρόβλημα τής διαπαιδαγωγήσεως τοΰ παιδιοΰ πρέπει νά άπασχολή έκτος 

άπό τούς γονείς, τό Κράτος ούσιαστικώς. Τό παιδί νά μή έγκαταλείπεται είς τήν τύ
χην του, ώστε νά μή δύναται νά βροντοφωνή δσα λέγει ό Quetebet έκ μέρους τοΰ 
έγκληματίου: «Προβήτε είς μεταρρύθμισιν τοΰ περιβάλλοντος εντός τοΰ όποιου ζώ 
καί τότε θά ξαναγεννηθώ. Άφοΰ διά τών θεσμών σας εύνοοΰνται τόσοι κίνδυνοι καί 
παγίδες, διατί μέ κτυπάτε, έάν άφρόνως έμπίπτω είς αύτάς; Τό καλλίτερον δέν θά 
ήτο νά έξαφανισθώσιν οί γκρεμοί είς τό χείλος τών όποιων μέ εξαναγκάζετε νά βα
δίζω ή τό όλιγώτερον δέν έχετε τήν ύποχρέωσίν νά φωτίζετε τον δρόμον μου;».



Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
- ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ "ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ,,
ΤΗΣ 7ΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.-

’ Αναδημοσίευσή άπδ τό περιοδικόν
____________________________ «ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ Κ Ε Ι--------------------------------------------

ΜΕΝΑ» τεύχος 13, ίτουζ  1957

Αί άποφάσεις της 7ης 'Ολομέλειας της Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.,ή οποία συνήλθεν 
-τον Φεβρουάριον τοϋ 1957 εις το Βουκουρέστιον, καθώρισαν οτι τό « β α σ ι κ ό ν  
κ α θ ή κ ο ν  τ ο ϋ  Κ. Κ. Ε.» και των οπαδών του είναι αυτό τό όποιον έθεσεν

- ή 6η 'Ολομέλεια (Μάρτιος 1956) : « σ υ σ π ε ί ρ ω σ η  ό λ ω ν  τ ω ν  π α τ ρ ι ω -  
» τ ι κ ώ ν  δ υ ν ά μ ε ω ν  γ ι α  τ η ν  έ φ α ρ μ ο γ ή  μ ι α ς  δ η μ ο κ ρ α τ  ι- 
» κ ή ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς » .  Δηλαδή τό καθήκον των κομμουνιστών 
θά είναι ή συγκρότησις τοϋ « Π α τ ρ ι ω τ ι κ ο ΰ  Μ ε τ ώ π ο υ »  τοϋ οποίου επι
δίωξις είναι, δπως τονίζουν έν συνεχεία αί άποφάσεις, ή άλλαγή εις την έσωτερικήν 
καί εξωτερικήν πολιτικήν τής Ελλάδος. Κύριον καί βασικόν αίτημα τής κομμου
νιστικής αυτής άλλαγής εις τήν έσωτερικήν πολιτικήν πρέπει νά είναι, κατά τήν

- γνώμην τής νέας ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε., ή « ά π ο κ α τ ά σ τ α σ η  τ ή ς  δ η μ ο 
κ ρ α τ ι κ ή ς  τ ά ξ η ς »  καί « ό έ κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ό ς  τ ή ς  Χ ώ ρ α  ς».

Διά τήν πραγματοποίησιν τοϋ «έ κ δ η μ ο κ ρ α τ  ι σ μ ο ΰ» τής χώρας αί 
.αποφάσεις τής 7ης 'Ολομέλειας απευθύνονται καί προς δλα τά πολιτικά κόμματα,
- τάς έπαγγελματικάς καί κοινωνικάς οργανώσεις, εις δλους τούς κοινωνικούς καί 
τούς πολιτικούς παράγοντας τής χώρας καί εις αύτούς άκόμη τούς λειτουργούς τής 
’Εκκλησίας καί ζητοΰν άπό δλους αύτούς συναγωνιστικήν βοήθειαν καί χεΐρα βοή
θειας.

Α '. Τό περιεχόμενον τοϋ «έκδημοκρατισμοϋ».

Ή  ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. έθεώρησεν χρέος της, διά νά «π ε ί σ η» τον Ελλη
νικόν λαόν καί τούς παράγοντας τής Ελληνικής ζωής, τούς οποίους καλεΐ νά τής συμ
παρασταθούν, νά άπευθύνη καί προγραμματικήν διακήρυξιν, εις τήν οποίαν δίδει 
εξηγήσεις, προτείνουσα καί τά μέτρα τά όποια πρέπει νά ληφθοΰν κατά τήν γνώμην 
της, διά νά γίνη πραγματικότης ό « έ κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ό ς »  τής Ελλάδος. 'Η  
προγραμματική διακήρυξις τής 'Ολομέλειας τής Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. λέγει έπ’ αύτοΰ 
τά έξής :

«Τό Κ.Κ.Ε. καλεΐ τον λαόν νά παλαίψη... γιά νά άποκατασταθή ή δημοκρα- 
» τική τάξη καί νομιμότητα».

«’Απευθύνεται μέ τή διακήρυξή του αύτή στό λαό, σ’ δλα τά πολιτικά κόμ- 
» ματα, στις επαγγελματικές καί κοινωνικές οργανώσεις, σ’ δλους τούς κοινω- 
».νικούς καί πολιτικούς παράγοντες, γιά νά έξηγήση τί είδους πρέπει νά είναι κατά 
» τήν γνώμη του αυτή ή άλλαγή, γιατί χρειάζεται καί πώς θά πραγματοποιηθή».

’Εν συνεχεία ή ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. εις τήν αυτήν προγραμματικήν της δια- 
κήρυξιν λέγει δτι γιά τόν σκοπόν αυτόν τής « δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς  τ ά ξ η ς »  έπι- 
βάλλεται νά ληφθοΰν τά έξής μέτρα :

1) Κατάργησις τών ειδικών νόμων οί όποιοι προβλέπουν καί τιμωρούν τά 
• αδικήματα τής διενεργουμένης κατασκοπίας εις βάρος τής έθνικής μας άσφαλείας.
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<(Κ α τ ά ρ γ η σ η  ό λ ω ν  τ ω ν  ά ν ε λ ε υ θ έ ρ ω ν  ν ό μ ω ν  κ α ί  μ έ τ ρ ω ν ,  
τ ω ν  ν ό μ ω ν  3 7 5  κ α ί  5 0  9». Ά ξιοι τέλος ή προγραμματική διακήρυξις 
•συμφώνως προς τάς αποφάσεις της 7ης 'Ολομέλειας : « Ά  κ ύ ρ ω ό η  τ ω ν  έ κ τ ά- 
■κτων ν ό μ ω ν  κ α ί  μ έ τ ρ ω  ν».

'Ο κομμουνιστικής όμως έμπνεύσεως «έ κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ό ς» αυτός, 
•σημαίνει ότι θά μεταβληθή ή Ελλάς εις «ξ έ φ ρ α γ ο ά μ π έ λ ι», εις την διάθεσιν 
που κατασκοπευτικού δικτύου του Διεθνούς Κομμουνισμού, 6 όποιος καταβάλλει 
προσπάθειας να όργανώση δίκτυα πληροφοριών καί κατασκοπίας εις τον Ελλη
νικόν χώρον.

To Κ.Κ.Ε., ό έκ φύσεως καί ό έξ έπαγγέλματος πράκτωρ της Μόσχας, θά 
•δύναται τότε άτιμωρητί να διενεργή τό κατασκοπευτικόν καί υπονομευτικόν του 
εργον κατά της εθνικής μας άσφαλείας καί τής έθνικής άκεραιότητος καί άνεξαρ- 
τησίας τής χώρας.

Δικαιολογημένος συνεπώς τό Κ.Κ.Ε. θεωρεί ώς τό πρώτον στοιχεΐον του 
« ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ο ύ »  την κατάργησιν τών Νόμων 375 καί 509, οί όποιοι 
τιμωρούν τα άδικήματα τής κατασκοπίας.

2) 'Ως δεύτερον στοιχεΐον του « ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ο ύ »  προβάλλεται ή 
κομμουνιστική άξίωσις να καταργηθοϋν :

α) 'Ο θεσμός τών έκτοπίσεων.
β) 'Η  Κεντρική 'Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.).
γ) Ό  θεσμός τών κοινωνικών φρονημάτων.
δ) Νά διαλυθούν τα Τ.Ε.Α.
’Αλλά καί τό στοιχεΐον τούτο τού κομμουνιστικού « ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ι 

σ μ ο ύ »  τής 7ης 'Ολομέλειας τού Κ.Κ.Ε. είναι προφανές, ότι όχι μόνον δεν εξυπη
ρετεί τήν δημοκρατικήν τάξιν καί δεν κατοχυρώνει τάς δημοκρατικάς έλευθερίας 
τού Ελληνικού λαού, άλλ’ άντιθέτως τάς υπονομεύει, τάς διαβιβρώσκει καί τάς 
καταλύει. Τό κομμουνιστικόν αύτό αίτημα εξυπηρετεί τήν υπονομευτικήν κομμου
νιστικήν δρασιν καί διευκολύνει τα μέλη, τά στελέχη καί τούς οπαδούς τού Κ.Κ.Ε. 
καί τάς οργανώσεις του νά δροΰν άνεξελέγκτως εις βάρος τής έθνικής μάς άσφα
λείας, νά τήν υπονομεύουν καί νά διαταράσσουν τήν ήσυχίαν καί τήν γαλήνην τού 
Ελληνικού λαού. Ή  κατάργησις τού θεσμού τού έκτοπισμοΰ τών έπικινδύνως δρών- 
των κομμουνιστών, έξ άλλου, έξασφαλίζει εις αύτούς τήν έλευθέραν δρασιν των. 'Η 
κατάργησις τού θεσμού τών κοινωνικών φρονημάτων τέλος, δημιουργεί εύνοϊκάς 
προϋποθέσεις διά νά διεισδύσουν οί κομμουνισταί καί νά διαβρώσουν τάς κρατικάς 
υπηρεσίας.

To Κ.Κ.Ε., όμως, όπως άλλωστε καί ολα τά Κ.Κ., προκειμένου νά έμπιστευ- 
■θούν εις κάποιον, έστω καί τήν άπλουστάτην κομμουνιστικήν θέσιν τού κομματικού 
μηχανισμού των, διεξάγουν έξονυχιστικάς έρεύνας περί τού κομμουνιστικού ποιοΰ 
τού μέλλοντος νά χρησιμοποιηθή άτόμου. Χωρίς πιστοποιητικόν « κ ο μ μ ά τ ι -  
κ ό τ η τ ο ς» τό Κ.Κ.Ε. ούδεμίαν θέσιν έμπιστεύεται εις τά μέλη του. ’Από τό 
άστικόν κράτος έν τούτοις τό Κ.Κ.Ε. άπαιτεΐ νά προσλαμβάνη τούς ύπαλλήλους του 
άνευ έλέγχου τής νομιμοφροσύνης των. Διότι, όταν διά τούς κομμουνιστάς είναι 
κλεισταί αί θΰραι τών δημοσίων 'Υπηρεσιών, αύτό, κατά τό Κ.Κ.Ε., σημαίνει « Έ  λ- 
λ ε ι ψ ι ν  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς  τ ά ξ η ς »  καί καθεστώς «ά ν τ ι δ η μ ο κ ρ ά
τ ι  κ ώ ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω  ν».

3) Τρίτον στοιχεΐον τού κομμουνιστικού «έ κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ο ΰ» 
είναι «ή χ ο ρ ή γ η σ η  γ ε ν ι κ ή ς  ά μ ν η σ τ ε ί α  ς», ό «έ π α ν α π α τ ρ ι- 
σ μ ό ς  ά δ ι α κ ρ ί τ ω ς  κ α ί  χ ω ρ ί ς  ό ρ ο υ ς »  όλων τών κομμουνιστών, οί
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όποιοι κατέφυγον εις τάς χώρας τοϋ Σίδηρου Παραπετάσματος καί ή άπόλυσις 
των έξορίστων καί καταδίκων κομμουνιστών. Οΐ εις τάς κομμουνιστικάς χώρας 
ευρισκόμενοι 'Έλληνες κομμουνισταί, έκ των όποιων οί περισσότεροι άφωσιωμένοι 
καί Ικανοί έξεπαιδεύθησαν καί έκπαιδεύονται εις διαφόρους κατασκοπευτικάς, 
στρατιωτικάς καί άλλας κομμουνιστικάς σχολάς, άποτελοΰντες συνειδητά πλέον 
όργανα των υπηρεσιών πληροφοριών τών κομμουνιστικών κρατών, πρέπει, κατά τα 
κομμουνιστικόν αίτημα, νά έπιστρέψουν χωρίς όρους εις την Ελλάδα, προς τα 
συμφέρον της « δ η μ ο κ ρ α τ ί α  ς». Είναι προφανές ότι ή δημοκρατία, ή τάξις 
καί ησυχία τοϋ Ελληνικού λαοΰ, πολλά θά πάθη, έάν δεχθη την χωρίς όρους επι
στροφήν τών άνθρώπων οί όποιοι έσήκωσαν τά όπλα καί έκτύπησαν την δημοκρα
τίαν καί τόν 'Ελληνικόν Λαόν, κατ’ εντολήν έκείνων οί όποιοι τώρα τούς έκπαιδεύουν 
καί τούς « μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν »  λαοδημοκρατικώς.

'Η  άπόλυσις τών καταδίκων κομμουνιστών καί τών εκτοπισμένων θά βοη- 
θήση τό Κ.Κ.Ε. νά έπανδρώση καί νά άναδιοργανώση τόν νόμιμον καί παράνομον 
μηχανισμόν του. Καί όμως, ή άνασύνταξις αυτή καί άναδιοργάνωσις τών κομμου
νιστικών δυνάμεων ονομάζεται άπό τό Κ.Κ.Ε. « ά π ο κ α τ ά σ τ α σ η  τ ή ς  δ η 
μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς  τ ά ξ η  ς».

4) Τέλος, άναγκαϊον μέτρον τό όποιον πρέπει νά ληφθή διά τόν «έκ  δ η 
μ ο κ ρ α τ ι σ μ ό ν »  τής Ελλάδος, ώς προτείνουν αί άποφάσεις τής 7ης 'Ολομέ
λειας καί ή προγραμματική διακήρυξις τοϋ Κ.Κ.Ε., είναι « ή έ λ ε ύ θ ε ρ η  λ ε ι -  
» τ ο υ ρ γ ί α  κ α ί  δ ρ ά σ η  τ ο ϋ  Κ. Κ. Ε. κ α ί  ό λ ω ν  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  δ η- 
« μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν  κ ο μ μ ά τ ω ν  κ α ί  ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν ,  π ο ύ  έ χ ο υ ν  
» τ ε θ ή  έ κ τ ο ς  ν ό μ ο  υ». Διά τοϋ μέτρου αύτοΰ τό Κ.Κ.Ε., τό όποιον διά τών 
έργων του αύτοετοποθετήθη έκτος νόμου, άξιώνει τώρα ότι πρέπει νά τοϋ έπιτραπή 
ή έλευθέρα δράσις διά νά άνασυγκροτηθή, νά άνασυνταχθή, νά προετοιμασθή καί νά. 
έπαναλάβη τά ίδια. Νά νομιμοποιηθή λοιπόν καί τό Κ.Κ.Ε.

Τά άνωτέρω τέσσαρα αιτήματα άποτελοΰν τό περιεχόμενον τοϋ · «έ κ δ η μ ο- 
κ ρ α τ ι σ μ ο ΰ» τής 7ης Όλομελείας τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.

Β '. Ποιους σκοπούς έξυπηρετούν τά κομμουνιστικά αιτήματα τοϋ 
«εκδημοκρατισμού».

Καί ό πλέον άδαής καί άκατατόπιστος Έλλην δύναται νά άντιληφθή, λοιπόν, 
ποιους σκοπούς έξυπηρετοΰν τά αιτήματα τής ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τί έπιδιώκει 
αυτή μέ τόν δήθεν «έ κ δ η μ ο κ ρ α τ  ι σ μ ό ν» της.

Ή  άναδιοργάνωσις καί ή άνασύνταξις, πολιτική καί οργανωτική τοϋ Κ.Κ.Ε. 
καί ή κατάληψις καταλλήλων θέσεων ύπ’ αύτοΰ, είναι οί άμεσοι έπιδιωκόμενοι 
πραγματικοί σκοποί τοϋ κομμουνιστικού «έ κ δ η μ ο κ ρ α τ, ι σ μ ο ΰ», οί όποιοι 
θά τοϋ έπιτρέψουν νά έπιδιώξη έπιτυχέστερον τόν τελικόν στρατηγικόν σκοπόν, 
τήν διά τής βίας κατάληψιν τής έξουσίας. Ό  κομμουνιστικός αύτός «έ κ δ η μ ο 
κ ρ α τ ι σ μ ό  ς», άξίζει νά σημειωθή καί τοΰτο, παρ’ δλον ότι προβάλλεται υπό 
τής ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. ώς άπότοκος δήθεν τής νέας γραμμής τοϋ Κροΰστσεφ, έν 
τούτοις είναι μία παλαιά κομμουνιστική μέθοδος τακτικής, τήν όποιαν καί άλλοτε 
τό Κ.Κ.Ε. έχει χρησιμοποιήσει. Ή  ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. έχει περιλάβει παρόμοια 
αιτήματα «έ κ δ η μ ο κ ρ α τ  ι σ μ ο ΰ» καί εις τό γνωστόν σύμφωνον Σκλά- 
βαινα—Σοφούλη, τό όποιον είχεν υπογράψει τήν 19 Φεβρουάριου 1936. Τό έν λόγω 
σύμφωνον μεταξύ τών άλλων όρων περιλαμβάνει πρωτίστως καί τόν έξής όρον:

«Πλήρης άποκατάστασις καί κατοχύρωσις τών λαϊκών έλευθεριών, έντός 
μηνός άπό τόν σχηματισμόν τής Κυβερνήσεως».

Καί διά νά μήν άφίση ούδεμίαν σκιάν άμφιβολίας διά τό κομμουνιστικόν περιε-
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χόμενον του δρου τούτου, τδ υπόγραφεν σύμφωνον έπεξηγεΐ άμέσως καί δίδει τδ 
συγκεκριμένον περιεχόμενόν του, άποτελούμενον έκ των έξης :

α) Άκύρωσις της διατάξεως του εκλογικού νόμου, δυνάμει της οποίας άφαι- 
ροϋνται τά έκλογικά δικαιώματα άπό τούς καταδικασθέντας επί παραβάσει τοϋ 
ιδιωνύμου. 'Η  άκύρωσις αυτή θά έ'χη αναδρομικήν ίσχύν. .

β) Κατάργησις τοϋ Νόμου 4229 καί πασών των τροποποιήσεων αύτοΰ ώς 
καί των επιτροπών άσφαλείας.

γ) Παροχή άμνηστείας εις τούς Βουλευτάς τοϋ Παλλαϊκού μετώπου Β. Νε- 
φελούδην, Β. Βερβέρην καί Ν. Ζαχαριάδην.

δ) Παροχή γενικής άμνηστείας εις άπαντας τούς πολιτικούς καταδίκους, 
εξόριστους καί καταδικασμένους.

ε) Κατάργησις της υπηρεσίας άμύνης τοϋ κράτους, 
στ) Καταπολέμησις τών δικτατορικών φασιστικών τάσεων καί διάλυσις δλων 

τών οργανώσεων, αί όποΐαι άποβλέπουν εις τοιούτους σκοπούς.
Καθιέρωσις ώς μονίμου εκλογικού συστήματος της άναλογικής. (Βλέπε : 

«Ριζοσπάστην» 3ης ’Απριλίου 1936).
Έ κ  τών άνωτέρω καθίσταται φανερόν, δτι τδ περιεχόμενόν τοϋ κομμουνιστικού 

« ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ο ύ »  τοϋ 1936, είναι τδ αύτδ μέ τδ προαναφερθέν περιε- 
χομενον τοϋ έκδημοκρατισμοΰ της 7ης όλομελείας της Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. τοϋ 1957. 
’Εκείνο τδ όποιον κυρίως ενδιαφέρει τδ Κ.Κ.Ε. πάντοτε είναι, λοιπόν, ή έξασφάλισις 
τής άνεξελέγκτου υπονομευτικής καί κατασκοπευτικής του δράσεως εις βάρος τής 
εθνικής μας άσφαλείας, τής έθνικής άκεραιότητος τής χώρας καί τής ήσυχίας καί 
γαλήνης τοϋ τόπου. *0 « ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ό ς »  είναι παλαιά κομμουνιστική 
τακτική, τήν οποίαν επιδιώκει νά έφαρμόση τδ Κ.Κ.Ε., διά νά κατακτήση θέσεις 
καί νά δημιουργήση προϋποθέσεις, αί όποΐαι είναι άπαραίτητοι είς τδν μεγαλύτερον 
αύτόν εχθρόν τής δημοκρατίας διά τήν άνατροπήν καί τήν κατάργησιν τής δημο
κρατίας.

Γ '. Πώς θά γίνη ή αλλαγή.

Αί άποφάσεις τής 7ης Όλομελείας καί ή προγραμματική διακήρυξις τοϋ 
Κ.Κ.Ε. επιμένουν δτι δ « ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ό ς »  τής Ελλάδος είναι ένα άπό 
τά πιδ βασικά, τά κύρια αιτήματα « δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς »  άλλαγής. Διά νά είναι 
δέ πλήρως ευθυγραμμισμένη ή ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. μέ τούς διαδόχους τοϋ Στά- 
λιν, έθεώρησεν χρέος της νά διακηρύξη καί τδν τρόπον μέ τδν όποιον δύναται 
νά πραγματοποιηθή ή άλλαγή. Διά τοΰτο δέ καί μεταφέρει είς τήν προγραμματικήν 
της διακήρυξιν δσα δ Κροΰστσεφ άνέπτυξεν εις τδ 20όν Συνέδριον τοϋ Κ.Κ.Σ.Ε.

’Επί τοϋ τρόπου καταλήψεως τής έξουσίας ύπδ τοϋ κομμουνισμού, ό Κροΰ
στσεφ, ένώπιον τοϋ 20οΰ Συνεδρίου, είπεν τά έξής έπί λέξει :

«Ό  Λενινισμός διδάσκει δτι οί κυρίαρχες τάξεις δεν εγκαταλείπουν τήν έξου- 
» σίαν εθελοντικά. "Ομως, δ μεγάλος ή δ μικρός βαθμός όξύτητος τοϋ άγώνος, 
» ή χρησιμοποίηση ή μή χρησιμοποίηση βίας κατά τδ πέρασμα στδν σοσιαλισμό, 
» έξαρτώνται δχι τόσο άπό τδ προλεταριάτο, δσο άπό τδν βαθμό τής άντιστάσεως 
» τών εκμεταλλευτών, άπό τήν χρησιμοποίηση βίας έκ μέρους τής ίδιας τής τάξης 
» τών εκμεταλλευτών. Σχετικά μέ αυτό, προκύπτει τδ ζήτημα τής δυνατότητας νά 
» χρησιμοποιηθή καί ό κοινοβουλευτικός δρόμος, γιά τδ πέρασμα στδν σοσιαλισμό». 
(Βλ. Ν. Σ. Κροΰστσεφ. 'Η  έκθεσις άπολογισμοΰ τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Σ.Ε. στδ 20ό 
Συνέδριο, έκδοσις «ΖΩΓΙΑ», 1956, σελ. 14).

Ή  προγραμματική διακήρυξις τής νέας ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. μεταφέρει ώς 
άκολούθως τά άνωτέρω λόγια τοϋ πάτρωνός της :
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«Το Κ.Κ.Ε. θά κάνη δ,τι έξαρτάται άπ’ αύτδ για νά πραγματοποιηθή αύτή 
» ή άλλαγή ειρηνικά. 'Όμως αύτδ δεν έξαρτάται μόνο άπδ τδ Κ.Κ.Ε. καί τις άλλες 
» δημοκρατικές δυνάμεις. Αύτδ θά έξαρτηθή, σέ τελευταία άνάλυση, άπδ τή στάση 
» πού θά κρατήση ή ξενόδουλη πλουτοκρατική ολιγαρχία πού βρίσκεται στην έξου- 
» σία καί πού δεν παραιτεΐται ποτέ θεληματικά άπδ τά προνόμιά της». ('Η ύπο- 
γράμμισις είναι της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε. Βλ. «ΝΕΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» Μαρτίου 1957, 
τεύχος 3, σελ. 49. Προραμματική διακήρυξη τού Κ.Κ.Ε.).

Τά άνωτέρω παρατεθέντα επίσημα κομμουνιστικά κείμενα, ομιλούν λίαν εύ- 
γλώττως περί τού τρόπου τής πραγματοποιήσεως τής κομμουνιστικής αλλαγής. 
"Η β ί α ,  τήν οποίαν ό Λενινισμός θεωρεί ως την μόνην ένδεδειγμένην καί άποτε- 
λεσματικήν τακτικήν τού κομμουνισμού διά την κατάληψιν τής έξουσίας, 6χι μόνον 
δέν έγκαταλείπεται, άλλά άντιθέτως άναφέρεται ώς κεντρική καθοδηγητική γραμμή, 
τήν οποίαν οφείλουν τά Κ.Κ. νά άκολουθοΰν. Ό  κοινοβουλευτικός δρόμος δέν είναι 
παρά θεωρητική έ ξ α ί ρ ε σ ι ς, ένώ ή βία είναι δ κανών εις τήν πράξιν. Τδ Κ.Κ.Ε. 
τονίζει έπίσης εις τήν διακήρυξίν του, δτι ό ειρηνικός δρόμος δέν έξαρτάται μόνον 
άπδ αύτό, άπδ τήν «ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν» ή οποία κατά κανόνα δέν είναι ποτέ διατε
θειμένη νά παραδοθή. Καί άφοΰ μόνη της δέν πρόκειται νά παραδοθή, υποχρεώνεται 
ό κομμουνισμός νά καταφύγη είς τήν βίαν. Αύτδ είναι τδ συμπέρασμα τού κομμουνι
στικού αύτοΰ έπιχειρήματος, συμπέρασμα τδ όποιον έπιβάλλει εις πάντας, οί όποιοι 
πραγματικώς ένδιαφέρονται διά τήν ήσυχίαν τού Ελληνικού λαού, διά τάς έλευθε- 
ρίας του, δι’ αύτήν ταύτην τήν ΰπαρξιν καί τήν λειτουργίαν τής δημοκρατικής τάξεως 
καί τήν ύπεράσπισίν της νά μήν έπιτρέψουν είς τδ Κ.Κ.Ε. νά θέση τάς αξίας αύτάς 
έκ νέου είς κίνδυνον. ’Ενώπιον παντός Έλληνος ή κομμουνιστική πραγραμματική 
διακήρυξις καί αί άποφάσεις τής 7ης 'Ολομέλειας θέτουν τδ δίλημμα : Δ η μ ο 
κ ρ α τ ί α  ή Τ υ ρ α ν ν ί α ,  π ό λ ε μ ο ς  ή ε ι ρ ή ν η ,  ά ν ε ξ α ρ  τ η σ ί α ή 
ύ π ο δ ο ύ λ ω σ ι ς ,  κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς  ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α ;  Σ ’ αύτά τά έρω- 
τήματα όλοι οφείλουν νά δώσουν τή σωστή άπάντηση. Καί ή μόνη σωστή άπάντησις 
είναι έκείνη ή οποία δέν θά έπιτρέψη είς τδ Κ.Κ.Ε. νά πραγματοποιήση τούς πραγ
ματικούς, άμέσους καί άπωτέρους σκοπούς, τούς οποίους περικλείει τδ αίτημα τού 
κομμουνιστικού «έ κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ο ΰ» τής χώρας.

Καί άμεσοι σκοποί τού Κ.Κ.Ε., όπως προαναφέρομεν, είναι ή άνασυγκρό- 
τησις καί ή άνασύνταξις των οργανωτικών καί πολιτικών του δυνάμεων, άναγκαία 
προϋπόθεσις διά τήν πραγματοποίησιν τού τελικού του σκοπού, όπως διατυπώνεται 
είς τήν διακήρυξίν του : «Τ ό Κ. Κ. Ε., π ο ύ  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ ι ς  ά ρ χ έ ς  
» τ ο ΰ  Μ α ρ ξ ι σ μ ό  ΰ—Λ ε ν ι ν ι σ μ ο ΰ ,  έ χ ε ι  σ ά ν  τ ε λ ι κ ό  σ κ ο π ό  
» τ ό ν  σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ό  μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ μ ό  τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς » .

Ό  «έ κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ δ ς» χρειάζεται είς τδ Κ.Κ.Ε., διότι δι’ αύτοΰ 
άποκτά τήν δυνατότητα νά φθάση είς τδν τελικόν του σκοπόν, είς τήν δικτατορίαν 
τής ήγεσίας τού Κ.Κ.Ε. έπί τού Ελληνικού προλεταριάτου καί έφ’ ολοκλήρου τού 
'Ελληνικού λαού κατά τδ Σοβιετικόν πρότυπον, τδ όποιον στηρίζεται είς τάς άρχάς 
τού Λενινισμού καί είς τήν υπαγωγήν τής Ελλάδος ·ύπό τδ καθεστώς τής Ρωσο- 
δουλ.είας.

Δ '. Τί διδάσκει ό Λενινισμός διά τον «έκδημοκρατισμόν».

Ποΐαι είναι αί άπόψεις τού Λενινισμού έπί τής δημοκρατίας μάς τδ άποκα- 
λύπτει τδ έργον τού Λένιν, τδ όποιον φέρει τδν τίτλον «'Η π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή  
ε π α ν ά σ τ α σ η  κ α ί  ό ά π ο σ τ ά τ η ς  Κ α ο ύ τ σ κ  υ». Είς τδ έργον του 
αύτδ ό Λένιν έξηγεΐ μέ μεγάλ.ην σαφήνειαν καί πολύν κυνισμόν διά ποιους λόγους
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ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠωΜΑΤΑ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΏΝ
Ύ πδ τοΰ παρά τή Δ/νσει Έγκληματολο-

-------------------------------γικών ‘Υπηρεσιών Άστυν. Δ/ντοϋ Β ' --------------------------------
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ

Ή  έξακρίβωσις της ταυτότητος τοΰ άγνωστου δράστου σοβαρού εγκλήματος, 
είναι άναμφισβητήτως πράξις ύψίστης σημασίας διά τε τήν κοινωνίαν και την δι
καιοσύνην. Ή  ταχεία άνακάλυψις τοΰ έγκληματίου άφ’ ένδς μέν συντελεί εις τήν 
έμπέδωσιν της πεποιθήσεως των πολιτών επί τήν άρτίαν όργάνωσιν τής ’Αστυνο
μίας καί εντεύθεν εις τήν παγίωσιν τής ασφαλείας καί τάξεως, άφ’ ετέρου δέ εις τήν 
ορθήν καί ταχεΐαν απονομήν τής δικαιοσύνης.

'Η  άνακάλυψις δμως τοΰ πραγματικού δράστου του εγκλήματος δεν είναι 
πάντοτε έ'ργον εύχερές.Ένίοτε μάλιστα ού μόνον δυσχερεστάτη είναι ή έξακρί- 
βωσις τής ταυτότητος του πραγματικού έγκληματίου, άλλα συρροή τυχαίων περι
στατικών καί συμπτώσεων δημιουργουμένων έν τή πολυτρόπω, πολυειδεΐ καί 
πολυδαιδάλω κινήσει καί έκδηλώσει τών έν τή κοινωνία βιούντων πολιτών, δημι
ουργεί τήν πεπλανημένην πεποίθησιν εις τα αρμόδια όργανα, όταν μάλιστα ταΰτα 
δέν διαθέτουν έπιστημονικήν κατάρτισιν καί μεγάλην πείραν, περί τής ενοχής άν- 
θρώπου, όστις είναι παντελώς άσχετος προς τον εγκληματίαν.

Είναι γνωστόν ότι μετά τήν τέλεσιν οίουδήποτε σοβαρού άδικήματος υπ’

ό κομμουνισμός οφείλει να διεκδική « τ ι ς  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ έ ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί ε  ς». 
*0 Λένιν γράφει :

«Εμείς, λέγαμε στήν άστική τάξη : ’Εκμεταλλευτές καί υποκριτές μιλάτε 
» για δημοκρατία. Παίρνουμε τά λόγια σας καί άπαιτοΰμε υπέρ τών μαζών τήν 
» εΰρυνση τής άστικής σας δημοκρατίας, για να προετοιμάσουμε τις μάζες για τήν 
» έπανάσταση, πού θά σάς άνατρέψη έσάς, τούς έκμεταλλευτές. Καί αν εσείς οί 
» έκμεταλλευτές κάνετε πώς άντιστεκόσαστε στήν προλεταριακή μας έπανάσταση, 
» θά σάς τσακίσουμε άλύπητα, θά σάς στερήσουμε τά πολιτικά σας δικαιώματα 
)) καί κάτι άλλο άκόμα : Θά σάς άρνηθοΰμε τό ψωμί, γιατί στήν προλεταριακή μας 
» δημοκρατία οί έκμεταλλευτές δέν θάχουν δικαιώματα, θά στερηθούν κι’ άπό νερό 
» κι’ άπό φωτιά, γιατί είμαστε άληθινοί σοσιαλιστές έμείς καί όχι σοσιαλιστές όπε- 
» ρέττας σάν τούς Σάϋτμαν καί τούς Καούτσκυ».

(Βλ. Ν. ΛΕΝΙΝ : «Ή  προλεταριακή έπανάσταση καί ό άποστάτης Καού
τσκυ». Έλλην. μετάφρασις Λ. ΜΙΧΑΗΛ. ’Έκδοση Γ'. καί Μ. Λουκατά. Καλλι
θέα—Άθήναι 1945, σελ. 84).

Τό άνωτέρω κείμενον, άποκαλύπτει πόσον σωστά έφήρμοσε τον Λενινισμόν ό 
Στάλιν. Τά γεγονότα τής Ουγγαρίας καί τής Πολωνίας άπεκάλυψαν ότι, αί άρχαί 
τοΰ Λενινισμού έξακολουθοΰν νά ισχύουν καί όταν ό Στάλιν δέν ύπάρχει. Είναι το 
συστατικόν στοιχεΐον τοΰ κομμουνισμού. Κάθε "Ελλην είναι υποχρεωμένος νά λάβη 
ύπ’ όψιν του σοβαρώς τάς άνωτέρω διακηρύξεις τοΰ Λένιν καί οφείλει νά άντιδράση 
δραστηρίως καί θετικώς εις τά κομμουνιστικά σχέδια, ώστε τό Ρωσόδουλον Κ.Κ.Ε. 
νά μήν δυνηθή νά στερήση τον Ελληνικόν λαόν, κάτω άπό τήν δικτατορίαν τής ολι
γαρχίας τής ήγεσίας τοΰ ρωσοκρατουμένου Κ.Κ.Ε., όχι μόνον άπό τάς δημοκρατικάς 
έλευθερίας του, άλλά καί άπό αυτό άκόμη τό ψωμί καί τό νερό όπως άπειλεί ό Λε
νινισμός.
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αγνώστου δράστου κινητοποιείται ό μηχανισμός των διωκτικών καί άνακριτικών 
’Αρχών, διά την δσον ενεστι ταχεΐαν άνακάλυψιν καί σύλληψιν του έγκληματίου. 
Αί ένέργειαι τών τδ πρώτον έπιλαμβανομένων διά την έξιχνίασιν του έγκλήματος 
άνακριτικών υπαλλήλων ένέχουν μεγάλην σημασίαν, διότι δι’ αυτών τίθενται αί 
βάσεις διά τή θεμελίωσιν τοϋ έργου τής διαλευκάνσεως του τελεσθέντος έγκλήματος, 
τής συλλήψεως τοϋ δράστου καί τής παραδόσεως τούτου εις την δικαιοσύνην. Διά 
τοΰτο οί έπιλαμβανόμενοι τοϋ ύψίστου τούτου έργου άνακριτικοί υπάλληλοι, οφεί
λουν νά έκτελοΰν μετά θρησκευτικής εύλαβείας καί εξαιρετικής προσοχής καί έπι- 
μελείας δλας έκείνας τάς έπιστημονικάς ένεργείας καί πράξεις, αίτινες όδηγοΰν εις 
την άνακάλυψιν τοϋ πραγματικοΰ έγκληματίου. ’Ενίοτε δμως παρά τάς έν πάση 
τελειότητι καί φιλοτιμώ άκριβεία άνακριτικάς ένεργείας, δεν καθίσταται έφικτή ή 
συγκέντρωσις τών άπαραιτήτων διά τήν άνακάλυψιν τοϋ έγκληματίου στοιχείων, 
οΰτω δέ τδ τελεσθέν έγκλημα παραμένει σκοτεινδν καί άνεξιχνίαστον. Εις τήν περί- 
πτωσιν ταύτην ένιοι άνακριτικοί υπάλληλοι προσπαθοΰν νά άποσπάσουν ομολογίαν 
τών ώς υπόπτων φερομένων άτόμων, άτινα έκ διαφόρων, ως προελέχθη, συμπτώ
σεων ή τυχαίων περιστατικών, φαίνονται έκ πρώτης δψεως δτι έχουν σχέσιν μέ τδ 
τελεσθέν έγκλημα. Εις πολλάς μάλιστα περιπτώσεις, ώρισμένοι δποπτοι διά τδ 
τελεσθέν έγκλημα όμολογοΰν άβιάστως καί μέ καταπλήσσουσαν φυσικότητα περι
γράφουν τάς λεπτομέρειας τελέσεως τοϋ έγκλήματος, ύποδεικνύοντες ένίοτε καί συνε
νόχους καί έμμένοντες ένώπιον τών δικαστηρίων έπί τής ένοχής των. Αί όμολογίαι 
τών κατηγορουμένων, δταν δέν συμπίπτουν μέ άλλα άποδεικτικά μέσα, είναι τδ έπι- 
κινδυνωδέστερον μέσον άποδείξεως τής ένοχής τοϋ κατηγορουμένου καί όδηγοΰν εις 
μεγάλας δικαστικάς πλάνας. Πλείστοι είναι οί λόγοι, οϊτινες ώθοΰν διαφόρους, ώς 
υπόπτους έγκλημάτων φερομένους, νά προβαίνουν εις ομολογίας καί νά κατονομά
ζουν καί άλλους συνενόχους των, μολονότι είναι άθώοι καί αί περιγραφαί τελέσεως 
τών έγκλημάτων φανταστικαί. Αί έντεΰθεν έκπορευόμεναι δικαστικαί πλάναι δέν 
πλήττουν μόνον τούς όμολογοΰντας καί τούς ώς συνενόχους των ύποδεικνυομένους 
ύπ’ αυτών, άλλά καταφέρουν σοβαρώτατα πλήγματα κατά τής δικαιοσύνης, τής 
οποίας κλονίζουν έπικινδύνως αύτά ταΰτα τά θεμέλια.

Πρδς τούτοις δέ εις τδν έγκληματίαν δημιουργούν τήν έντύπωσιν τής έν 
άτιμωρησία τελέσεως έγκλήματος καί παρωθούν τοΰτον εις διαπράξεις καί έτέρων 
έγκληματικών πράξεων. Δήλον έκ τούτων καθίσταται δτι μεγίστη είναι ή σημασία 
τής έξακριβώσεως τής ταυτότητος τοϋ «πραγματικού» έγκληματίου. Ούδεμία άμ- 
φιβολία υπάρχει δτι τδ άποτελεσματικώτερον μέσον άνακαλύψεως τών δραστών τών 
διαφόρων έγκλημάτων είναι τά δακτυλικά άποτυπώματα. 'Η  Διεύθυνσις ’Εγκλημα
τολογιών 'Υπηρεσιών όργανωθεΐσα εις σημεΐον τελειότητος ΰπδ τού Ευρωπαϊκήν 
φήμην έχοντος διαπρεπούς καί μοναδικού Καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
κ. Κων/νου Γαρδίκα, έχει εις τδ ένεργητικόν της άπειρίαν περιπτώσεων άνακαλύ
ψεως τών δραστών σοβαρών έγκλημάτων διά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων καί 
έχει προσφέρει σημαντικάς υπηρεσίας εις τήν Δικαιοσύνην καί τήν Κοινωνίαν γενι- 
κώτερον. Διά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων δέν έξακριβοΰται μόνον ή ταυτότης 
τών πραγματικών έγκληματιών, άλλά άποδεικνύεται καί ή άθωότης τών άδίκως 
κατηγορουμένων καί ένίοτε καταδικαζομένων άτόμων, είτε βάσει ένδείξεων, είτε
βάσει τών ομολογιών των, αίτινες έκ τών υστέρων άποδεικνύονται ψευδείς.

*
* * ~’Εκ τών πολλών περιπτώσεων, αίτινες μέχρι τοΰδε έχουν συγκεντρωθή εις

τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, θ’ άναφέρω μίαν χαρακτηριστικήν : 
Τδ έτος 1950 έλαβεν χώραν ληστεία παρά τδ χωρίον «'Άγιοι Θεόδωροι» ’Αττικής. 
'Η  έπιτόπιος ’Αστυνομία στηριχθεΐσα εις πεπλανημένας τού παθόντος άντιλήψεις 
καί εις έτερα συνεπικουροΰντα περιστατικά, συνέλαβεν ώς ύποπτον τδν Γ.Ρ. Ούτος
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άρχικώς ήρνήθη δτι είχε σχέσιν μέ τό έγκλημα. Παραδόξως δμως, άργότερον, ύπδ 
τήν έπήρειαν άγνώστων περιστατικών και σκέψεων ώμολόγησεν δτι ούτος ήτο δρά
στης τοΰ εγκλήματος, ύπέδειξεν δέ καί συνένοχόν του, τον Χ.Ε. 'Ο τελευταίος ήρνή- 
6η διαρρήδην τήν ενοχήν του. Άμφότεροι ήχθησαν ένώπιον τοϋ Πενταμελούς Έφε- 
τείου Ναυπλίου. Καί ένώπιον τοϋ Δικαστηρίου ό Γ.Ρ. άβιάστως ώμολόγησεν δτι 
είχε διαπράξει τό έγκλημα καί είχεν ώς συνένοχόν του τον Χ.Ε. 'Ο Χ.Ε. δμως έξη- 
κολούθει να άρνεΐται δτι είχε σχέσιν μέ τήν πράξιν ταύτην. Τό Δικαστήριον παρά 
ταϋτα κατεδίκασεν άμφοτέρους είς 6ετή κάθειρξιν. '

Ή  Διεύθυνσις Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών είχεν εΐδοποιηθή, δταν έτε- 
λέσθη τό έγκλη μα καί είχεν άποστείλει επί τόπου ειδικούς. Κατά τήν ένεργηθεΐσαν 
δέ υπό τών ειδικευμένων έρευνητών διερεύνησιν τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος, άνευρέ- 
θησαν δακτυλικά άποτυπώματα επί άντικειμένων καί εις θέσιν τοιαύτην ώστε νά 
δημιουργεΐται ή πεποίθησις, δτι ταΰτα άνήκον οπωσδήποτε εις τον άχρι τοΰδε άγνω
στον δράστην τής ληστείας.

Τά άποτυπώματα ταΰτα δέν ώμοίαζον προς τά τοιαΰτα τών καταδικασθέντων 
—άνωτέρω άναφερομένων— Γ.Ρ. καί Χ.Ε. Διά τοΰτο καί έπειδή τά άποτυπώματα 
άνήκον εις τον δράστην, οπωσδήποτε, συνεχίσθη ή άναζήτησις έν τοΐς άρχείοις τής 
Δ.Ε.Υ. προς διαπίστωσιν τής ταυτότητος τής παραγαγούσης χειρός. Έπετεύχθη 
δέ νά άνακαλυφθή 6 πραγματικός δράστης τής ληστείας, σεσημασμένος πρότερον 
διά κλοπάς κ.λ.π. ό Π.Κ.

Ένταΰθα παραθέτω πίνακα εν μεγενθύνσει τοΰ ενός (δεξιοΰ μεσαίου) έκ τών 
άνευρεθέντων εις τον τόπον τοΰ άδικήματος δακτυλικών άποτυπωμάτων καί τοΰ 
άποτυπώματος τοΰ δεξιοΰ μεσαίου τοΰ ώς άνω άναφερομένου, έκ τής παραβολής, 
τών οποίων καταδείκνυται :

Π I Ν Α Ξ

Α .'—’Αποτύπωμα εύρεθέν είς τον τόπον τοϋ Β .'—’Αποτύπωμα τηρούμενον έν τοΐς άρχείοις
έγκλήματος. τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών ‘Υπηρε

σιών (δεξιός μεσαίος τοϋ σεσημασμένου Π .Κ ).

Α) Τό είς τον τόπον τοΰ άδικήματος άνευρεθέν δακτυλικόν άποτύπωμα 
είναι τοΰ αύτοΰ τύπου δηλ. περιστροφικού πρός τό τοιοΰτον τοΰ άποτυπώματος 
τοΰ δεξιοΰ μεσαίου τοΰ Π.Κ.
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Β) Δώδεκα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία, του εύρεθέντος εις τον τόπον 
του αδικήματος δακτυλικού αποτυπώματος, ταυτίζονται άπολύτως προς τά παρόμοια 
καί ισάριθμα τοϋ άποτυπώματος του δεξιού μεσαίου του ώς άνω, χωρίς καί μεταξύ 
αύτών νά παρατηρήται άνόμοιόν τι. Τά ταυτιζόμενα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ση
μεία σημειούμενα δι’ αριθμού εις άμφότερα τά έν μεγεθύνσει δακτυλικά άποτυπώ
ματα τοϋ πίνακος είσίν τά έξης (δρα παρατιθέμενον πίνακα) :

1) Τό σημειούμενον διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 1 έλεύθερον άκρον τοϋ εύρεθέντος εις 
τον τόπον τοϋ άδικήματος δακτυλικοΰ άποτυπώματος, άντιστοιχεΐ προς τό σημειού
μενον διά τοϋ αύτοΰ άριθμοΰ παρόμοιον άκρον τοϋ άποτυπώματος τοϋ δεξιοΰ μεσαίου 
τοϋ Π.Κ.

2) ’Εκ των ώς άνω άναφερομένων άκρων μετρώντες άριστερά καί λοξώς 
προς τά κάτω 3 γραμμάς, παρατηροΰμεν εις άμφότερα τά άποτυπώματα γραμμήν 
έλευθέραν μέ έλεύθερον τό άκρον προς τά άνω (δρα άριθμ. 2).

3) Μετρώντες έκ τοϋ ανωτέρω σημείου δεξιά καί λοξώς προς τά κάτω τρεις 
γραμμάς, βλέπομεν εις άμφότερα τά άποτυπώματα δίχαλον μέ κατεύθυνσιν προς 
τά κάτω (δρα άριθμ. 3).

4) ’Αμέσως άριστερά τοϋ άνωτέρω διχάλου παρατηροΰμεν εις άμφότερα τά 
άποτυπώματα έτερον δίχαλον μέ κατεύθυνσιν καί τούτου προς τά κάτω. Μετρώντες 
άριστερά καί λοξώς (δρα άριθμ. 4) προς τά κάτω τοϋ ώς άνω άναφερομένου διχάλου 
5 γραμμάς, παρατηροΰμεν εις άμφότερα τά άποτυπώματα μίαν μεγάλην νησίδα, 
τά άκρα τής οποίας σημειοΰνται διά τών άριθμών 5 καί 6.

Καί συνεχίζοντες οϋτω την παρατήρησιν άνευρίσκομεν καί τά υπόλοιπα τών 
12 σημείων.

Συνελήφθη οδτος καί κατεδικάσθη υπό τοϋ ίδιου Πενταμελοΰς Έφετείου εις 
κάθειρξιν δέκα έτών (1). Οί άθώοι άφέθησαν ελεύθεροι.

Πας τις δύναται νά φαντασθή τό μέγεθος τής ζημίας έν τ-ή κοινωνία καί τή 
δικαιοσύνη, έκ τής καταδίκης δύο άθώων καί τήν μεγάλην υπηρεσίαν, ήν προσέφερεν 
ή Διεύθυνσις Έγκληματολογικών 'Τπηρεσιών διά τής άποκαλύψεως τοϋ πραγ
ματικού έγκληματίου καί άποδείξεως ταύτοχρόνως τής άθωότητος τών καταδικα- 
σθέντων εις βαρυτάτην ποινήν.

Περιττεύει νά προσθέσωμεν άλλο τι περί τής μηγάλης σημασίας τών δακτυ
λικών αποτυπωμάτων ώς μέσον έξακριβώσεως τής ταυτότητος τών άγνώστων 
δραστών. 'Άπασαι αί 'Υπηρεσίαι, δταν διαπράττεται έγκλημα οίονδήποτε, πρέπει νά 
ειδοποιούν άμέσως τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών καί νά λαμβάνουν 
μέτρα αύστηράς τηρήσεως άνεπάφου τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος.

Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

(1) Τό σχετικόν άπόσπασμα της άποφάσεως έχει ώς έξης : .... « Έ κ  πάντων τούτων ώς 
» καί τής άπό 19 Σεπτεμβρίου 1953 έκθέσεως πραγματογνωμοσύνης, ήν έπεβεβαίωσαν καί έπ ’ 
» άκροατηρίω οί ένεργήσαντες ταύτην ειδικοί της Σημάνσεως ’Αξιωματικοί καί έξ ής προκύπτει, 
» ότι τά άνευρεθέντα έπί τής ύέλου τής διαρρηχθείσης θύρας τοϋ έστιατορίου Γ .Σ ., ένθα έλαβε 
» χώραν ή ληστεία, άποτυπώματα, εΠαι τά αύτά μέ τά άποτυπώματα τών δακτύλων τής δεξιάς 
» χειρός τοϋ κατηγορουμένου Π .Κ . δντος σεμημασμένου κλέπτου, ενώ άντιθέτως παραβληθέντα 
» τά  ώς εϊρηται έπί τής ύέλου άνευρεθέντα άποτυπώματα δεν προσομοιάζουν μέ τά τοιαΰτα τών 
» καταδικασθέντων ήδη Γ .Ρ . καί Χ .Ε. ατινα έλήφθησαν εύθύςάμέσως μετά τήν σύλληψίν των ύπό. 
»τοΰ Συνεργείου Σημάνσεως Κορινθίας...

Δ ιά ταϋτα
«Καταδικάζει αύτόν είς την συνολικήν ποινήν τής καθείρξεως τών δέκα (10) έτών, τής άπο- 

» στερήσεως τών πολιτικών αύτοΰ δικαιωμάτων διάρκειας έξ (6) έτών καί είς τά τής δίκης έξοδα 
» καί τέλη εισπρακτέα καί διά προσωπικής του κρατήσεως».



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,,

ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
'Υπό τοϋ δικηγόρου παρ’ Ά ρείω  Πάγω, 
Καθηγητοϋ Σχολής 'Υπαστυνόμων Β ', 
Εταίρου τής Διεθνούς ’Ακαδημίας Έ γ -  
κληματολογίας κ. ΑΡ ■ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

1. Έκάλυψεν άναμφισβητήτως μίαν επιτακτικήν άνάγκην, διά τούς άσχο— 
λουμένους μέ την έν γένει δίωξιν και έξιχνίασιν των παντός είδους αδικημάτων, ή 
προ μικρού έκδοσις υπό τον άνω τίτλον, εις ογκώδη έκ σελ. 552 τόμον καί μέ έξαι- 
ρετικά έπιμεμελημένην έκτύπωσίν καί έν γένει έμφάνισιν, βιβλίον προωρισμένον να: 
παράσχη εις τούς άστυνομικούς, ώς καί εις τούς Εισαγγελείς καί Άνακριτάς πλείστας 
δσας είδικάς γνώσεις, περί των τρόπων καί μεθόδων δράσεως έν Έλλάδι των παντός 
φύσεως καί κατηγοριών έγκληματιών.

2. Ό  συγγραφεύς, δστις είναι γνωστός καί έξ άλλων έ'ργων του σχετικών· 
μέ την δίωξιν τών έγκλημάτων, συνδυάζει καί θεωρητικήν μόρφωσιν καί πλουσίαν· 
πείραν έκ της μακρας καί έπιτυχοϋς δράσεώς του εις τούς διαφόρους τομείς τής: 
’Αστυνομίας ’Αθηνών, άτινα άμφότερα ύπεβοήθησαν εις τήν συγγραφήν τοϋ τόσον 
πλήρους καί χρησίμου τούτου βιβλίου.

3. Είναι γνωστόν, δτι τούς τελευταίους χρόνους οί παντός είδους έγκληματίαι. 
προς άποφυγήν τών έπαπειλουμένων ποινικών κυρώσεων καταφεύγουν εις τήν· 
χρησίμοποίησιν διαφόρων έπιστημονικών μεθόδων καί άγνώστων τεχνικών μέσοτν, 
διά νά καταστήσουν άφανή καί άνεξιχνίαστον τήν έγκληματικήν των ένέργειαν. Προς 
άντιμετώπισιν της τοιαύτης έπικινδύνου δράσεως τών έγκληματιών, δέν ήρκει πλέον 
ή άπλή τοϋ άστυνομικοΰ πείρα, άλλ’ άπητεΐτο καί ειδική έπιστημονική μόρφωσις 
μή περιοριζομένη έπί της άναζητήσεως, άλλ’ έπεκτεινομένη καί έπί της διαπιστώσεως 
καί έξηγήσεως τών διαφόρων ιχνών.

’Εκ της άνάγκης ταύτης προέκυψε καί άνεπτύχθη ώς ιδιαίτερος κλάδος της 
’Εγκληματολογίας ό τοιοΰτος της ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας. Εις τήν άνάπτυξιν- 
ταύτης συνέβαλον διακεκριμένοι έπιστήμονες, ώς ό άκαταπόνητος καί έμπνευστής 
τής εισαγωγής καί έν Έλλάδι τών έπιστημονικών μεθόδων διώξεως τοϋ έγκλήματος: 
καί σοφός Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Διευθυντής άμα καί τών Ε γ 
κληματικών 'Υπηρεσιών κ. Κ. Γαρδίκας, μέ τό έ'ργον του «’Εγκληματολογία» καί 
μέ τον ιδιαίτερον ταύτης τόμον «Ή  Όργάνωσις καί Λειτουργία τή ς ’Αστυνομίας», 
ό Locard έν Γαλλία μέ τό 7τομον «Έγχειρίδιον τής ’Εγκληματολογίας»... ό 
Soderman έν Σουηδία μέ τό έργον του «Έγχειρίδιον τής Νέας Ποινικής Άνακρί- 
σεως», ώς καί πολλοί άλλοι.

4. Έκτος δμως τών έν λόγω έ'ργων, ένεφανίσθησαν καί διάφορα ειδικά βι
βλία, εις τά όποια έξετίθεντο αί διάφοροι έπιστημονικαί μέθοδοι έξιχνιάσεως (μηχα- 
νικαί, χημικαί, ΐατρικαί κλπ.), ώς π.χ. έν Έλλάδι τό έργον τοϋ Γεν. Δ/ντοΰ τοϋ Γενι
κού Χημείου τοϋ Κράτους κ. Γ. Πανοπούλου, ύπό τον τίτλον «Έγχειρίδιον Έγκλη- 
ματολογικής Χημείας», καί τό τοϋ κ. Ν. Παπαδημητρίου «'Η Δακτυλοσκοπία».

Πλήν, δμως, τά βιβλία ταϋτα προωρίζοντο είτε διά τούς έν γένει νομικούς, είτε 
καί διά τούς ειδικούς καί δι’ έκείνους μόνον έκ τών άστυνομικών οίτινες ήσχολοΰντο 
εις τά ειδικά άστυνομικά έργαστήρια, τά έφωδιασμένα δι’ ειδικών έπιστημονικών και 
τεχνικών μέσων, προς άναζήτησιν, διαπίστωσιν καί έξήγησιν τών ιχνών.

5. Τά θεωρητικά δμως ταϋτα συστήματα ή τά προοριζόμενα μόνον διά τούς
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•εις ειδικά έπιστημονικά εργαστήρια άσχολουμένους, δεν έκάλυπτον καί την προφανή 
ανάγκην, ήν είχον άπαντες οί ασχολούμενοι μέ την δίωξιν του έγκλήματος περί του 
τρόπου καί των μεθόδων ένεργείας των διαφόρων κατηγοριών εγκληματιών, ήτοι του 
modus operandi αυτών, διά νά είναι εις θέσιν έν δεδομένη στιγμή εύχερέστερον καί 
ασφαλέστερου νά προβοϋν εις τήν έξιχνίασιν του τελεσθέντος άδικήματος καί εις τήν 
διαπίστωσιν του δράστου.

Προς έκπλήρωσιν της άνάγκης ταύτης ένεφανίσθη έν τή αλλοδαπή έργον υπό 
τον τίτλον «der untezsuchunqsrichter» («ό ’Ανακριτής»), τοϋ πρότερον δικαστοΰ 
καί είτα Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας έν τώ ΓΙανεπιστημίω τοϋ Craz καί Διευ- 
θυντοΰ τοϋ ύπ’ αυτοΰ ίδρυθέντος Έγκληματολογικοΰ ’Ινστιτούτου Hans Cross. To 
έργον τοϋτο άπέβη μνημειώδες καί έγνώρισε δεκάδας έκδόσεων μέ μεταφράσεις εις 
-δλας τάς γλώσσας, καθώς καί τοιαύτας μετά τον θάνατον τοϋ Cross μέ προσθήκας 
-του διαδεχθέντος αυτόν καί τούτου προ ολίγου άποβιώσαντος καθηγητοϋ Seflig. 
“Έν τώ διτόμω τούτη) έργω ήρξαντο περιγραφόμενοι καί οί τρόποι δράσεως έκάστης 
κατηγορίας έγκληματιών, ώς καί οί τρόποι άναζητήσεως καί έξιχνιάσεως.

6. Παρόμοιας έκτάσεως καί χρησιμότητος έ'ργον έφιλοδόξησε νά έμφανίση 
καί ό κ. ’Αρχιμανδρίτης. Τό έργον τούτου δύναται νά θεωρηθή πλήρες διά τον δν 
προορίζεται τοϋτο σκοπόν, ήτοι κυρίως διά τούς αστυνομικούς ώς καί διά πάντα άσ- 
χολούμενον είδικώτερον μέ τήν δίωξιν καί έξιχνίασιν τών παντός είδους άδικημάτων, 
•οίον Εισαγγελείς, Άνακριτάς κλπ., είναι δέ κατά πολύ πληρέστερον τοϋ κατά τό 1940 
έκδοθέντος όμοίου ύπό τοϋ τότε 'Υποδιοικητοΰ τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών 
ύπό τον τίτλον «’Έγκλημα—Κοινωνία—’Αστυνομία».

7. Τό έργον τοϋ κ. -Αρχιμανδρίτου διαιρείται είς τρία μέρη. Εις τό πρώτον 
τούτων ό συγγραφεύς διαπραγματεύεται έκτος τής ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας, 
τής όργανώσεως τών 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας καί τής μεθοδικότητος ένεργείας, μέ 
είδικωτέραν άνάπτυξιν τήν όργάνωσιν τών 'Υπηρεσιών Γενικής ’Ασφαλείας, τήν έκ- 
παίδευσιν καί τά προσόντα τών άστυνομικών τής Γενικής ’Ασφαλείας, τήν όργάνωσιν 
τής διά τηλεπικοινωνιών, διαβιβάσεων καί κινήσεως, προλήψεως τοϋ έγκλήματος, 
αυτοψίας τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος, περί τών έν γένει ιχνών, τών δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, περί έπιστημονικών έγκληματολογικών έργαστηρίων κλπ.

'Ο συγγραφεύς έν σελ. 335 έκφράζει τήν γνώμην, δτι όρθώτερον θά ήτο π.χ. 
οι Ίατροδικασταί νά έξηρτώντο έκ τής ’Αστυνομίας (’Ασφαλείας) καί ούχί άπό τάς 
κατά τόπους Εΐσαγγελικάς Άρχάς.

8. Έν τή αλλοδαπή καί δή έν Μονάχη), διά τοϋ άπό 28 ’Οκτωβρίου 1952 
σχετικού νόμου τοϋ τότε άρδην τροποποιηθέντος προτύπου έκεΐ Έγκληματολογικοΰ 
’Εργαστηρίου (Criminalamt), ύπάρχει’Ιατροδικαστικόν Τμήμα έν τώ έργαστηρίω 
τουτφ μέ εΐδικώς έν αύτώ ύπηρετοΰντας ίατροδικαστάς, ών ή άρμοδιότης έπεκτεί- 
Λ>εται εφ’ όλης τής Βαυαρίας καί διά νά δύνανται οδτοι άνά πάσαν στιγμήν νά συνο
δεύουν τούς ειδικούς αξιωματικούς (έπί φόνων, αύτοκτονιών, πνιγμών, τραυματι
σμών κλπ.), οπουδήποτε ήθελε παραστή άνάγκη αμέσου έξετάσεως.

’Επιβεβλημένου κρίνομεν νά τονισθή ένταΰθα, δτι τό ύπό τήν άμεσον έποπτείαν 
-τοϋ 'Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας κ. Κωνστ. Γαρδίκα λειτουργούν Έργαστή- 
ριον τής Διευθύνσεως τών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, δν άριστα ώργανωμένον, 
ανταποκρίνεται εις τον σκοπόν του, παρ’ δλον δτι χρήζει αμέσου συμπληρώσεως διά 
τής προσθήκης καί άλλων τμημάτων, οίον ’Ιατροδικαστικού κλπ. Τήν έν αύτώ έλλει
ψή συγχρονισμένων καί έπαρκών έπιστημονικών καί τεχνικών οργάνων άναπληροί 
ή  ίκανότης καί τό ακαταπόνητου τών έν αύτώ έργαζομένων, ώς π.χ. τών κ.κ. Σπυ- 
ροπούλου, Κατσιμαγκλή κλπ., οίτινες είναι ού μόνον άξιοι συγχαρητηρίων, αλλά καί 
ευγνωμοσύνης τής Ελληνικής κοινωνίας, διά τήν αύταπάρνησιν μεθ’ ής έκτελοΰν τό 
καθήκον έφ’ φ οδτοι έτάχθησαν.
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Δεν δύναμαι μάλιστα να μή σημειώσω Ενταύθα την γνώμην του κατά Σ/μβριον 
1954 έπισκεφθέντος τό έργαστήριον τούτο των Έγκληματολογικών 'Τπηρεσιών 
Καθηγητοΰ και επιστημονικού διευθυντοΰ του Κριμινάλαμτ του Μονάχου κ. Σπέχτ, 
δστις έξεφράσθη μετ’ ειλικρινούς ενθουσιασμού προς τον Καθηγητήν κ. Γαρδίκαν 
διά την δλην όργάνωσιν, την παραδειγματικήν τάξιν καί μεγάλην άπόδοσιν έν τή 
Εξιχνιάσει των εγκλημάτων των έργαστηρίων των Έγκληματολογικών 'Τπηρεσιών 
μ«ς.

9. Εις τδ δεύτερον μέρος του έργου ό συγγραφεύς άσχολεΐται μέ τά θέματα 
■της έπιστημονικής άνακρίσεως καί ιδία επί τού τρόπου έξετάσεως του κατηγορου
μένου καί τών μαρτύρων, περί τών άλλοιώσεων τών έντυπώσεων, τής χρονικής καί 
-ποσοτικής έκτιμήσεως, τής Ελαττωματικής μαρτυρίας έξ άντικειμένου, τής μαρτυ
ρίας παίδων, γερόντων καί γυναικών, τής υποβολής του μάρτυρος έν έγρηγόρσει, έν 
υπνώσει, έξ υστερισμού, τής αμνησίας, τών έν έπιγνώσει ψευδών μαρτυριών, τής 
τέχνης τού άνακρίνειν, τών ψυχοτεχνικών μεθόδων καί συσκευών διαγνώσεως εκου
σίου ψεύδους, υπνωτισμού, ψυχαναλύσεως, ναρκοαναλύσεως κλπ.

10. Είς τό τρίτον, τέλος, μέρος άναπτύσσονται καί περιγράφονται οί τρόποι 
διαπράξεως έν Έλλάδι τών άδικημάτων, μέ άναφοράν διαφόρων συμβάντων καί μέ 
φωτογραφίας καί άναπαραστάσεις καθιστώσας ζωντανήν τήν σχετικήν περιγραφήν 
καί άνάπτυξιν.

Είδικώτερον περιγράφει παραστατικώτατα ό συγγραφεύς έν τώ τμήματι 
τούτφ μεταξύ πολλών άλλων καί τάς ληστείας είς τήν ύπαιθρον καί είς τάς πόλεις, 
τούς τρόπους έκβιάσεως δι’ άπειλών άποκαλύψεως Επιλήψιμου μυστικού, Ερωτικών 
ζευγών, δι’ άπειλών δυσφημήσεως διά τού τύπου, διά λόγους δήθεν τιμής, τρόπους 
ένεργείας κλοπών θυλακίων, άνηρτημένων ειδών, γραφείων ιατρών, δικηγόρων κλπ., 
καταστημάτων, δι’ ανταλλαγής χαρτονομίσματος, περιεχομένου γραμματοκιβωτίων, 
κοσμηματοπωλείων κλπ., τάς κλοπάς δι’ άντικλείδων, ρήξεως καί άναβάσεως, τούς 
τρόπους δράσεως καί κατηγορίας τών άπατεώνων. Είς ίδιον κεφάλαιον άναπτύσ- 
σονται τά τών ναρκωτικών (καλλιέργεια, παραγωγή, είδη, τρόποι λαθρεμπορίου), 
τά τού λαθρεμπορίου καί τά κατά τών ήθών Εγκλήματα, ώς καί οΐ τρόποι διαπρά- 
ξεώς των, έτι δέ καί τά περί τών Επαιτών καί άλητών.

11. Ό  συγγραφεύς, προς τούτοις, άντλών έκ τής μεγάλης του πείρας έν τή κα
ταδιώξει τών διαφόρων έν Έλλάδι Εγκληματιών, διανθίζει τήν άνάπτυξιν καί περι
γραφήν δι’ άναφοράς καί είς ειδικά έν Έλλάδι συμβάντα, άτινα έν συνδυασμό) καί 
μέ τό όμολογουμένως άπέριττον καί γλαφυρόν τού ύφους καθιστούν έν ταύτώ λίαν 
ένδιαφέρουσαν τήν άνάγνωσιν τού βιβλίου τούτου δσον καί χρήσιμον, ού μόνον είς 
τούς κατά πάντα τρόπον άσχολουμένους μέ τήν δίωξιν τού Εγκλήματος, άλλά καί είς 
πάντα μορφωμένον, δστις διά τής άναγνώσεως τούτου οπλίζεται διά χρησίμων γνώ
σεων προς Επιτυχή άμύναν Εναντίον τών όλοέν πληθυνομένων ειδικευμένων Εγκλη
ματιών.

Α. Π ΟΤΛΑΝΤΖΑΣ
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ΚΛΟΠΑΙ ΕΞ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
•  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ·

Ά π δ  τό έβδομαδιαϊον περιοδικόν
__________ ______________  «Ντεντέκτιβ» κατά μετάφρασιν του ----------------------------- --

’Αστυνόμου Α ' κ. ΔΗΜ . ΜΟΡΟΥ

Αύτοκινητισταί πού άλλάζετε τροχό στο δρόμο, πρέπει νά δυσπιστήτε καί. 
ύποπτεύεσθε «ορισμένους τύπους συναδέλφων σας, οδηγούς μοτοσυκλεττών, σκούτερ- 
κλπ. πού παρουσιάζονται τόσο πρόθυμοι καί εξυπηρετικοί, πού σταθμεύουν καί. 
σπεύδουν νά σάς βοηθήσουν οχι βέβαια στην επισκευή, άλλα στο νά μετατοπίσητε τις 
άποσκευές καί νά βγάλετε τη ρ ε ζ έ ρ β α  σας .

Ξαναβάζοντας τά εργαλεία σας στο πορτ—μπαγκάζ του αύτοκινήτου, διατρέ
χετε τον κίνδυνο νά διαπιστώσετε ότι κάποια άπό τις βαλίτσες σας έκλάπη άπ’ αύτούς 
τούς προθύμους καί εξυπηρετικούς κυρίους, αύτοϋ του καινούργιου τρόπου διαπρά- 
ξεως κλοπών.

Πράγματι πρόκειται γιά μιά άπο τις πιό μοντέρνες μεθόδους κλοπών έξ. αύτοκι- 
νήτων καί διατρέχετε τον κίνδυνο νά λεηλατηθήτε αν δεν έχετε ύπ’ δψιν σας το νέο- 
αύτό τρόπο δράσεως.

Τη μέθοδο αύτή σάς την περιγράφουμε γιά νά τήν έχετε ύπ’ 6ψιν.
Οΐ κλέπται τοϋ είδους αύτοϋ επισημαίνουν ένα αύτοκίνητο, πού βρίσκεται έν 

στάσει καί πού περιέχει άποσκευές (π.χ. το αύτοκίνητον ένος περιηγητοΰ’ γιά τούς

’Αριστερά : Ό  εΐ; τω ν κλεπτών άκου μ β a  αμέριμνα στό Αμάξι καί τρύπα  τον τροχό. 
Δ εξιά : Καθ’ όν χρόνον ό εί; τω ν κλεπτών βοηθεϊ τον όδηγόν, ό σύντροφό; του  κλέ- 

π τει τή  βαλίτσα άπό τό  πόρτ-μπαγάζ.

περιηγητάς μάλιστα έχουν ιδιαιτέρα προτίμησι) καί σταθμεύουν κοντά σ’ αυτό, 
μέ ένα όποιοδήποτε πρόσχημα. Κατόπιν μέ τή βοήθεια μιας αΐχμηράς βελόνης 
(σουβλί) πού είναι στερεωμένη στο τακούνι σάν σπηροΰνι, ό ένας άπο αύτούς άφοϋ 
στηριχθή άμέριμνα στο αύτοκίνητο, τρύπα τον τροχό. Ό  τροχός δεν ξεφουσκώνει 
άμέσως, άλλά έπειτα άπό λίγη ώρα όπόταν τό αύτοκίνητο θά άρχίση νά κινήται σιγά. 
"Οταν άντιληφθήτε τή βλάβη θ’ άναγκασθήτε βέβαια νά άντικαταστήσετε τον τροχό, 
μέ τή ρεζέρβα πού έχετε μέσα στό πορτ—μπαγκάζ. Οί κλέπται τότε καταφθάνουν 
γεμάτοι άπό φαινομενική καλωσύνη, προθυμία καί ειλικρίνεια. Δέν προσφέρονται νά 
σάς βοηθήσουν παρά τή στιγμή πού έχετε τοποθετήσει τό γρΐλλο γιά νά βγάλετε 
τον τροχό καί ουδέποτε βέβαια άναλαμβάνουν αύτό τό βαρύ έργο, παρά τή φαινομενική
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ΟΥΔΕΝ ΙΧΝΟΣ...
~Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟ ΝΟ Υ-

' ϊ π ό  κ. K A R L  D E T Z E R
:__________________  Έ κ  τοϋ περιοδικού SELECTION  κατά μετάφρα- __________________

σιν τοϋ ’Αστυνόμου Α ' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

«Μία Αξιοσημείωτος προσπάθεια συνεργασίας των 
διαφόρων ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών μέ Αποκλειστι
κό σκοπό τήν όπίλυσι τοϋ κατωτέρω αινίγματος»

Κατά τις προμεσημβρινές ώρες της 4ης Αύγούστου 1955, άρχισε νά πέφτη 
μια ψιλοβροχή άπδ τδ συννεφιασμένο ουρανό, στην πόλι Κάνσας, της Πολιτείας 
Μισούρι τής ’Αμερικής.

* Η Κα Βίλμα Φράνσις Άλλεν, μια ώραιοτάτη και πολύ θελκτική γυναίκα, 35 
περίπου χρόνων, τής όποιας ό άνδρας διηύθυνε μια πολύ σπουδαία ’Αντιπροσωπεία 
Αυτοκινήτων, είχε πάει σ’ ένα ’Ινστιτούτο Καλλονής για νά περιποιηθή τά μαλλιά 
της. Μεταξύ 12.25' μέχρι 12.30' ώρας βγήκε άπδ τδ ’Ινστιτούτο, έδεσε μιά σάρπα 
στδ κεφάλι της, καί άψηφώντας τή βροχή έτρεξε πρδς τδ αύτοκίνητό της, μιά και
νούργια σεβρολέτ πού τήν εΐχεν άφήσει σέ ένα γειτονικό χώρο σταθμεύσεως αύτο- 
κινήτων.

Ά πδ τήν στιγμή αυτή, δεν έπρόκειτο πιά νά ξαναπαρουσιασθή ζωντανή...
"Ολα τά πρόσωπα πού βρίσκονταν στδ ’Ινστιτούτο Καλλονής, κατέθεσαν καί 

«βεβαίωσαν, δτι κατά τδ διάστημα τής παραμονής στδ ινστιτούτο καί κατά τήν 
άναχώρησι, ή Κα Άλλεν ήταν έξαιρετικά εύδιάθετη καί γεμάτη κέφι. Έπρόκειτο 
τδ βράδυ αυτό νά δειπνήση μέ τδν άντρα της έξω, καί αυτή ήταν ή αιτία πού πήγε 
νά περιποιηθή τά μαλλιά της. Ένώ είχε τδ κεφάλι της στδ στεγνωτήρα τού ’Ινστι
τούτου, ζήτησε άπδ τή μανικιουρίστρα νά τής βάψη τά νύχια της, γιά νά είναι 
■άσσορτί μέ τδ φόρεμα πού έπρόκειτο νά φορέση.

Τδ ζεύγος "Αλλεν ήταν εύτυχισμένο καί έχαιρε έξαιρετικής ύπολήψεως. Ζοΰσε 
μέ τά δυό του άγοράκια, τδ πρώτο 9 χρόνων καί τδ δεύτερο 7, μέσα σέ ένα μεγάλο 
καί πολύ μοντέρνο σπίτι.

Στις 5 τδ άπόγευμα δ Κος Άλλεν τηλεφώνησε στή γυναίκα του, γιά νά τής 
ύπενθυμίση δτι έπρόκειτο τδ βράδυ νά φάνε έξω. "Εκπληκτος τότε, γιατί δέν τήν 
βρήκε στδ σπίτι, τηλεφώνησε σέ πολλά γνωστά, φιλικά καί οικογενειακά σπίτια, 
ρωτώντας αν είχαν ίδή τή γυναίκα του. Λίγο άργότερα έστειλε ύπαλλήλους τής 
αντιπροσωπείας του, πρδς άναζήτηση τής σεβρολέτ, άλλά δλοι γύρισαν άπρακτοι. 
Τότε, πολύ άνήσυχος ό· Κος Άλλεν ειδοποίησε τήν ’Αστυνομία, ή οποία πάραυτα 
έκαμε μιά άνακοίνωση γιά τήν εξαφάνιση τής νεαράς γυναίκας καί τού αύτοκι- 
νήτου μέ τδ ραδιόφωνο. · Κατά τις 2.10' π. μ. δ άστυφύλαξ Ρόναλντ Έρχαντ

προθυμία των. Αύτοί προθυμοποιούνται κυρίως στδ νά βοηθήσουν νά βγάλετε τή 
ρεζέρβα, πού είναι κάτω άπδ τις άποσκευές μέσα στδ πδρτ-μπαγκάζ.

"Οταν πλέον Απομακρυνθούν, άντιλαμβάνεσθε τήν σατανικότητά των καί τδ 
πάθημά σας.

Π ρ ο φ υ λ α χ θ ή τ ε  λοιπόν άπδ αυτού τού νέου είδους τών κλεπτών καί 
γνωρίζοντες τδν τρόπο δράσεως, δ υ σ π ι σ τ ή τ ε  καί έ π α γ ρ υ π ν ή τ ε  σ’ αύτούς 
πού πλησιάζουν τή στιγμή δπου εΐσθε άπησχολημένοι μέ τήν άντικατάστασι τού τρο
χού, καί καταγγέλλετε άμέσως στήν ’Αστυνομία άν ποτέ πέσετε θύματα τέτοιων 
κ α κ ο π ο ι ώ ν .
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άνεκάλυψε τή σεβρολέτ στήν καμάρα μιας μεγάλης γέφυρας, κοντά στο Σιδηροδρο
μικό Σταθμό «ΕΝΩΣΙΣ». 'Η  μηχανή του αυτοκινήτου ήταν κρύα, άπόδειξις, δτι 
τό αμάξι εΐχεν έγκαταλειφθή εκεί άπό πολλές ώρες. Οί πόρτες του αυτοκινήτου καί 
τό πόρτ-μπαγκάζ ήσαν κλειδωμένα. Οί άστυνομικοί παρεβίασαν τα κλείθρα καί 
βρήκαν τότε τήν ταπετσαρία καί τά μαξιλάρια του αυτοκινήτου γεμάτα άπό αίματα. 
'Όπως έφαίνετο, είχαν προσπαθήσει νά σκουπίσουν τά αίματα πού είχαν πεταχθή 
στήν μπροστινή πόρτα τοϋ αυτοκινήτου. Στο πόρτ-μπαγκάζ εύρέθησαν τά περισσό
τερα ροϋχα πού φορούσε ή άμοιρη Κα "Αλλεν, κατά τή στιγμή της έξαφανίσεως. 
Τά ροϋχα αυτά ήσαν ξεσχισμένα καί αίματωμένα. Μπιζού καί χρήματα δεν βρέθη
καν στο αμάξι, καθώς επίσης δεν βρέθηκαν ή σάρπα καί ή τσάντα της.

'Η  άποστολή καί τό έργο των άστυνομικών έπαιρνε τώρα άλλη τροπή. ’Άρχι
ζε ένα έργο δύσκολο, γιατί έπαυαν πλέον νά άναζητοϋν τήν έξαφανισθεΐσα γυναίκα, 
άλλά έπρεπε νά έξακολουθήσουν τις έρευνες γιά νά βρουν τό πτώμα της.

Ειδικευμένοι άστυνομικοί άνεκάλυψαν στο άμάξι μερικά δακτυλικά αποτυ
πώματα, άλλά ήσαν πολύ σκοτεινά καί τελείως άκατάλληλα προς παραβολήν. Βρέ
θηκε επίσης ένα άποτύπωμα παλάμης, άλλά καί τούτο ήταν χωρίς ένδιαφέρον προς 
τό παρόν, γιατί τέτοια άποτυπώματα δεν υπάρχουν ταξινομημένα στά έγκληματο- 
λογικά άρχεΐα των ’Αστυνομιών.

Μέχρι τά χαράματα, οί άνακρίσεις καί οί άναζητήσεις κανένα διαφωτιστικό 
στοιχείο δεν έφεραν είς φώς, παρά μόνον δτι τό θύμα καί ό άνδρας της κρατούσαν 
ήμερήσιο λογαριασμό της καταναλισκομένης βενζίνης καί τών άποστάσεων πού 
διέτρεχαν, πράγμα πού άφήκε νά διαπιστωθή, δτι τό αύτοκίνητο είχε διανύσει 100 
χιλιόμετρα άπό τή στιγμή πού έφυγε άπό τό ’Ινστιτούτο Καλλονής.

Οί άστυνομικοί τώρα έχάραξαν πάνω στο χάρτη ένα κύκλο, πού άνταπεκρί- 
νετο σέ μιά άκτΐνα 55 χιλιομέτρων.

Αύτός ό κύκλος έπεκτείνετο σέ δυο Πολιτείες, στο Μισοΰρι καί στό Κάνσας. 
Σ ’ αύτή τήν περιοχή περιελαμβάνοντο περίπου πενήντα κωμοπόλεις, χωριά, πολλά 
προάστεια καί άγροτικές περιφέρειες άραιοκατοικημένες.

Πού δμως άκριβώς ; σέ ποιο μέρος ; μέσα σ’ αύτή τήν περιοχή διεπράχθη τό 
έγκλημα, διερωτώντο οί άστυνομικοί.

Στις 8, τό πρωί τής επομένης, 50 άστυνομικοί τής πόλεως Κάνσας, 
είχον έπιληφθή τού έργου τής έξιχνιάσεως τού στυγερού τούτου εγκλήματος. Είχαν 
ειδοποιήσει δλες τις ’Αστυνομικές ’Αρχές καί δλους τούς Σερίφηδες (’Αστυνόμους 
υπαίθρου) τής ζώνης ταύτης. Κατά ομόφωνο σχεδόν γνώμη, τό βδελυρόν τούτο 
έγκλημα πρέπει νά είχε διαπραχθή άπό εγκληματικό τύπο σαδιστοΰ, καί τό συμπέ
ρασμα τούτο μετεβιβάσθη άμέσως προς δλες τις ’Αστυνομικές ’Αρχές τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών.

Έ π ί πολλές έβδομάδες συνελαμβάνοντο ύποπτα άτομα καί έξητάζοντο, χωρίς 
νά προκύπτη τίποτε τό διαφωτιστικόν, σχετικώς μέ τό δράστη τού έγκλήματος. 
Εξακόσιοι (600) περίπου άστυνομικοί έθεάθησαν νά έργάζωνται ταυτοχρόνως γιά 
τήν έξιχνίασι τής σκοτεινής αύτής δολοφονίας.

Οί ενδείξεις άπέκλινον, δτι τό έκκλημα διεπράχθη στήν πόλι Κάνσας. "Ε
πρεπε δμως νά διαπιστωθή τούτο. Νά διαπιστωθούν οί άμυδρές καί άπίθανες ενδεί
ξεις κατά τρόπο μή έπιδεχόμενο άμφισβήτηση. Στό μεταξύ κατά τήν 6ην Αύγού- 
στου κάποιο σχετικό στοιχείο ήρθε σέ φώς. ’Αργά τό άπόγευμα, αυτό τό Σάββατο, 
ένας άγρότης τού Κάνσας, δ Ρίτσαρ Ταίηλορ, ενώ οδηγούσε ένα τρακτέρ στον 
εθνικό δρόμο, 40 περίπου χιλιόμετρα νοτίως άπό τήν πόλι, άντελήφθη μιά γυναι
κεία τσάντα μπλέ, μέσα σ’ ένα χαντάκι, εκεί κοντά. Δέν έδωσε σημασία, ούτε και 
σταμάτησε. "Οταν δμως άκουσε στό ραδιόφωνο, δτι ή τσάντα τής έξαφανισθείσης 
Κας Άλλεν δέν είχε βρεθή, έστειλε τό γυιό του νά βρή τήν τσάντα πού είχε άντιλη-
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φθή στο χαντάκι. Τό άγόρι έφερε τήν τσάντα, πού ήταν σημειωτέον άδειανή και ο 
Ταίηλορ ειδοποίησε τήν ’Αστυνομία. 'Η  άνευρεθεΐσα τσάντα, δπως διεπιστώθη, 
ήταν ή τσάντα τής δύστυχης γυναίκας.

Το πρωί της μεθεπομένης ημέρας, ένας άλλος γεωργός της περιοχής αυτής,, 
όνόματι Κλίφφορτ Έρχαρτ καί ό γυιός του Μίλτων, έτρεχαν μ’ ένα άγροτικό· 
αυτοκίνητο, άναζητώντας μια άγελάδα καί ένα βόδι πού είχαν χαθή. Σ ’ ένα μικρό 
δρόμο, περίπου δέκα (10) χιλιόμετρα πιο κάτω άπό το χαντάκι στο όποιο βρέθηκε 
ή τσάντα, υπήρχε ένα άπέραντο λειβάδι, καί ή είσοδός του ήταν άνοικτή. Μπήκαν 
έκεΐ μέσα καί ερευνούσαν συνεχώς για τά χαμένα ζώα τους. Τό άμάξι τους προχω
ρούσε χοροπηδώντας, οπότε ξαφνικά ό νεαρός Μίλτων, άπλωσε τό χέρι του φωνά- 
ζοντας.

Τί ε ί ν α ι  α υ τ ό  έ κ ε ϊ  κ ά τ ω ! ! !
ΤΗτο πολύ μακρυά, λέγει ό ’Έρχαρτ, άλλα κατάλαβα άμέσως. Δεν σταμα

τήσαμε διόλου. Έκάναμε μισή στροφή καί έκαλέσαμε τον Σερίφη τής περιοχής μέ τό 
πλησιέστερο τηλέφωνο. Αυτός κατέφθασε άμέσως χωρίς να χάση ούτε δευτερόλεπτο.

Τό πτώμα ήταν γυμνό...'Η Κα Άλλεν είχε τά χέρια της δεμένα πίσω, μέ τή 
σάρπα της καί στον αυχένα της έφερε δύο τρύπες άπό σφαΐρες.Τά μπιζού της συμπε- 
ριλαμβανομένης καί τής βέρας είχαν έξαφανισθή. Οί άστυνομικοί περικύκλωσαν 
πάραυτα τό μέρος καί άρχισαν νά ένεργοΰν λεπτομερείς έρευνες, άλλά ή βροχή είχε 
έξαλείψει κάθε ίχνος πού θά μπορούσε νά βοηθήση αύτούς στήν έξιχνίασι τού σκο
τεινού τούτου εγκλήματος καί στή άποκάλυψη τού άπαίσιου καί βδελυροΰ δολο
φόνου. Δεν είχε παραμείνει ούτε ένα άποτύπωμα ποδός, ούτε ένα άποτύπωμα τρο
χού τού αύτοκινήτου ή άλλο ίχνος.

"Ενας επιθεωρητής τού F.B.I. ('Ομοσπονδιακόν Γραφεΐον ’Ανακρίσεων) 
ύπήρξε μεταξύ τών πρώτων πού κατέφθασαν στο λειβάδι. Είχε διαπιστωθή πλέον, 
ότι τό θύμα μετεφέρθη άπό μία Πολιτεία σέ άλλη, έν προκειμένω άπό τό Μισοΰρι 
στο Κάνσας. Σύμφωνα λοιπόν μέ τούς 'Ομοσπονδιακούς Νόμους ή υπόθεση αΰτη 
περιήρχετο στή δικαιοδοσία τού F.B.I., γιατί οί Νόμοι δέν παρέχουν τό δικαίωμα 
έπεμβάσεως στο F.B.I. παρά μόνο αν κατά τήν έκτέλεση τού έγκλήματος ό ένοχος 
πέρασε τά σύνορα μιας πολιτείας προς τήν άλλη. Πολλοί λοιπόν πράκτορες τού 
F.B.I. κατέφθασαν στο Κάνσας. Ειδικευμένοι καί έμπειροι περί τήν έξιχνίαση τού 
έγκλήματος κατέφθασαν άεροπορικώς έκεί. Οί άστυνομικοί ρίχτηκαν στή μελέτη 
διαφόρων φακέλλων έγκληματιών, ελπίζοντας νά βροΰν σ’ αύτούς κατά τύχην κά
ποια ένδειξη πού θά ήμποροΰσε ν’ άποκαλύψη κάποια σχέση μεταξύ τού έγκλήματος 
αυτού καί άλλων όμοιων.

Έ ν τούτοις παρά τήν άπόλυτο συνεργασία όλων τών ’Αστυνομικών 'Υπηρε
σιών, ο ύ δ έ ν  ί χ ν ο ς ·  ήρχετο εις φώς. "Ολος ό άστυνομικός κόσμος ήργάζετο 
πυρετωδώς, άλλά ή ύπόθεσις παρέμεινε σκοτεινή, ένώ τό άνήσυχο κοινό άξιοΰσε 
ένα γρήγορο θετικό άποτέλεσμα.

'Η  νεκροψία τού πτώματος έμείωσε τις πιθανότητες, ότι τό έγκλημα διεπρά- 
χθη διά λόγους σεξουαλικούς. Έφαίνετο άμφίβολο κατά τούς ειδικούς, ότι τό θύμα 
είχε βιασθή. Πώς λοιπόν νά έξηγήσουν τό γυμνό πτώμα καί τά αίματωμένα ρούχα 
πού βρέθηκαν μέσα στο πόρτ-μπαγκάζ τού αυτοκινήτου ; 'Η  ’Αστυνομία έζήτησε 
τή βοήθεια τών ψυχιάτρων, γιά νά προσδιορίση κατά τό μάλλον ή ήττον τον τύπο 
τού πιθανού έγκληματίου, χωρίς όμως καί αύτοί νά μπορέσουν νά προσφέρουν μιά 
θετική βοήθεια. 'Η  άνάκριση καί οί έρευνες συνεχίζοντο ήμέρα καί νύκτα, χωρίς 
έπίσης νά διαφαίνεται μέχρι στιγμής κάτι πού θά μπορούσε νά ρίψη φώς στήν υπό
θεση καί νά τήν διελευκάνη.

Έ ν τούτοις, πρέπει νά παραδεχθώμεν, ότι χάρις στο ευρύτατο δίκτυο τού 
F.B.I., πού καλύπτει όλη τή Χώρα, χάρις στο τέλειο Έγκληματολογικό Έπιστη-
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φιονικό Γραφείο απ’ τό όποιο περνούν οί φάκελλοι όλων των σοβαρών εγκλημάτων, 
καί άκόμη χάρις στη σήμανση στην οποία υποβάλλονται όλα τά καταζητούμενα καί 
συλλαμβανόμενα άτομα μέσα στις διάφορες Πολιτείες, οί τοπικές ’Αστυνομικές 
’Αρχές διαθέτουν σήμερα, μέσα, πού έπιτρέπουν νά λύσουν καί τά πιο άκανθώδη 
προβλήματα.

Στις 31 Αυγούστου, τέσσαρες εβδομάδες μετά τη δολοφονία της άμοιρης 
’Άλλεν, ένας ύποπτος διαρρήξεως έτραυμάτισε σοβαρά μέ δυο σφαίρες έναν ’Αστυ
νόμο της κωμοπόλεως Βιόμιγκ, τη στιγμή πού έπιχειροϋσε νά τον συλλάβη.

Ό  ύποπτος κακοποιός καί δράστης τοΰ σοβαρού αύτοΰ τραυματισμού τού 
’Αστυνόμου πού έτράπη εις φυγήν, ήταν όπως διεπιστώθη ένας υπότροπος κακο
ποιός άπό την Καλλιφόρνια, ηλικίας 30 ετών, όνόματι ’Άρθουρ Ρός Μπράουν.

Οδτος, γόνος μιας έντιμου οικογένειας, είχεν έμφανισθή ενώπιον τών δικαστη- 
τρίων άπό ήλικίας 14 έτών, γιά την άπαγωγή ενός νεαρού κοριτσιού, υπό την άπειλή 
τού περιστρόφου. Τη μικρή κόρη ύποχρέωσε τότε υπό τήν άπειλήν τοΰ περιστρό
φου ν’ άνέβη στο άμάξι του καί τήν ώδήγησε στά βουνά. Αύτή κατώρθωσε νά τον 
κάνη νά λογικευθή λίγο καί τήν άφήκε νά ξαναγυρίση στο σπίτι της άθικτη. Δέν 
ήταν ή μόνη σύλληψις πού φιγουράριζε μέσα στό φάκελλό του. Είχε διαπράξει μιά 
δεύτερη άπαγωγή υπό τήν άπειλή τοΰ περιστρόφου, κατόπιν έντολής'καί άφοΰ 
έπληρώθη άπό μιά γυναίκα, καί είχε συλληφθή άκόμη δυό φορές έπ’ αύτοφώρφ 
γιά κλοπή ειδών ρουχισμού άπό κρεβατοκάμαρες κοριτσιών. Πάντως κανένα στοι
χείο δέν μαρτυρούσε, ότι αύτός είχε μεταβή στήν πόλι Κάνσας. Είχε παντρευθή, 
άλλά ή γυναίκα του τον έγκατέλειψε χωρίς ν’ άφήση τή διεύθυνσή της.

Λίγο μετά τον τραυματισμό τοΰ ’Αστυνόμου, ό Μπράουν έκλεψε ένα αυτοκί
νητο στό Σέρινταν, κοντά στή Βιόμιγκ καί έφτασε στήν πόλι Ράπιντ της Νοτίου 
Ντακότα. ’Εκεί διέρρηξε ένα κατάστημα οινοπνευματωδών ποτών, ό ιδιοκτήτης 
δέ αύτοΰ τον άνεγνώρισε άπό τις φωτογραφίες, γιατί προ της διαρρήξεως είχεν 
έπισκεφθή τό κατάστημα. Οδτος εξακολούθησε τήν έγκληματική καί κακοποιό 
δράση σέ πολλές πολιτείες διαπράξας σωρείαν κλοπών αυτοκινήτων, ένα δέ άπό 
αυτά βρέθηκε στήν Όμάχα της Πολιτείας Νεμπράσκα, μέ δακτυλικά άποτυπώματα, 
οχι όμως καί μέ άποτυπώματα παλάμης. Τά άποτυπώματα πού βρέθηκαν στό 
αύτοκίνητο διεπιστώθη ότι άνήκαν σέ κάποιο κακοποιό πού είχε διαπράξει ληστείες 
στήν Πανσεκόλα Φλωρίδος, "Ελ Πάσο τοΰ Τέξας καί Έβανσβίλ της ’Ινδιάνας. 
Τό θύμα πάντοτε ήταν ένας μόνος υπάλληλός μέσα στό κατάστημα.

Κατ’ αυτόν τόν χρόνον τό F.B.I. καί ή ’Αστυνομία Καλλιφορνίας παρακολου
θούσαν έκ τού άφανοΰς τά σπίτια τών συγγενών καί φίλων τοΰ Μπράουν.

Οδτος δέν είχε άναμιχθή στήν υπόθεση ’Άλλεν, άλλά κατεζητητο γιά άπόπειρα 
φόνου κατά τοΰ ’Αστυνόμου καί φυγήν έξω της Πολιτείας τοΰ Βιόμιγκ.

Στις 9 Νοεμβρίου μιά γυναίκα έτηλεφώνησε κατά τρόπο έξαλλο στήν ’Αστυ
νομία της Πόλεως Κάνσας, ότι μιά άπό τις γειτόνισσές της έδέχθη τήν έπίσκεψη 
τοΰ άνδρα της μέ τόν όποιον εύρίσκετο σέ διάσταση. ’Ακολούθως ό επισκέπτης 
τήν. ύπεχρέωσε υπό τήν άπειλή τοΰ περιστρόφου νά τόν άκολουθήση στό άμάξι του.

'Η  γυναίκα αύτή ήταν ή Κα ’Άρθουρ Ρός Μπράουν.
’Αμέσως ένεργήθησαν άναζητήσεις χωρίς όμως άποτέλεσμα. Τέσσαρες ώρες 

άργότερα ή Κα Μπράουν έπέστρεφε στό σπίτι της σέ μιά τέτοια άθλια κατάσταση, 
πού ήταν τελείως άδύνατο νά έξηγήση τί είχε συμβή. 'Όσον άφορα γιά τόν Μπράουν, 
έτράπη καί πάλιν εις φυγήν, αύτή τή φορά πρός τήν Καλλιφόρνια, όπως τό είχε μαν
τέψει τό F.B.I.

Οί τοπικοί άστυνομικοι καί οί πράκτορες τοΰ F.B.I. υπέβαλαν σέ λεπτομερή 
άνάκριση όλα τά μέλη της οικογένειας Μπράουν, πανταχοΰ όπου καί αν ύπηρχον, 
.καθώς καί όλα τά πρόσωπα πού έγνώριζον τόν καταζητούμενο.
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'Η  μητέρα του, μια άξιοπρεπεστάτη καί λίαν σεβάσμια κυρία, διέμενε στον 
'"Αγιο ’Ιωσήφ της Καλλιφορνίας καί ήταν πεπεισμένη, δπως έδήλωσεν, 3τι ό γυιός 
της ήταν τρελλός, παρεκάλεσε δέ τούς άστυνομικούς να τον συλλάβουν πριν κάνη 
καί άλλα εγκλήματα καί ύπεσχέθη να ειδοποίηση τις Αρχές άμέσως μόλις θά είχε 
■νέα του, πράγμα πού συνέβη στις 13 Νοεμβρίου.

Αυτό το βράδυ ή Κα Μπράουν νόμισε δτι κάποιος περιπλανάται γύρω άπό το 
•σπίτι της, λίγο δέ άργότερα της έτηλεφώνησε ό καταζητούμενος γυιός της. Ειχεν 
επιχειρήσει να τήν ΐδή, άλλα έπειδή έφοβήθη δτι θά έπεφτε σέ άστυνομική παγίδα, 
εφυγε τήν τελευταία στιγμή. Τής είπε τελικά, δτι θά πήγαινε ν’ αύτοκτονήση καί 
•έκλεισε το τηλέφωνο.

Ή  μητέρα άπελπισμένη έκάλεσε το F.B.I., καί αύτο έτέθη πάραυτα σέ δράσι.
Πολλοί αστυνομικοί έτοποθετήθησαν σέ άφανή μέρη καί έτέθησαν σέ άγρυπνο 

•παρακολούθηση τής οικίας τής Κας Μπράουν, ένω άλλοι έτέθησαν σέ παρακολούθηση 
τής οικίας του θείου του στήν ’Όκλαντ καί άλλοι πάλι, τής Θείας του στον "Αγιο 
•Φραντζίσκο.

Στήν τελευταία, συνέβη νά έπισύρη τήν προσοχή των άστυνομικών ένα αυτο
κίνητο, πού είχε σταθμεύσει σ’ ένα σκοτεινό δρόμο έκεϊ κοντά. "Ενας άστυνομικός 
πλησίασε προσεκτικά καί είδε νά κοιμάται ένα άτομο στή μπροστινή θέση τοϋ αύτο- 
υανήτου, άλλά τό πρόσωπό του δέν έφαίνετο καλά, γιατί ήταν σκεπασμένο μέ μιά 
•κουβέρτα. Οί πόρτες καί τά παράθυρα τοϋ αυτοκινήτου ήσαν κλειστά. Ό  άστυνομι
κός άπεμακρύνθη, σκεπτόμενος, δτι μπορούσε νά είναι ό Μπράουν, άλλά μπορούσε 
κάλλιστα επίσης νά είναι ένας άθωος καί άκίνδυνος πολίτης πού είχε πιή λίγο 
κρασί περισσότερο. Τή στιγμή αύτή, ένα άμάξι τής τοπικής ’Αστυνομίας έφτασε 
έκεϊ· έρριξε τον προβολέα του στο σπίτι, καί έξακολούθησε τό δρόμο του. Οί αστυνο
μικοί τοϋ F.B.I. τό έπλησίασαν καί έπληροφορήθησαν, δτι ή θεία τοϋ Μπράουν 
άντελήφθη νά περιπλανάται γύρω έκεϊ κάποιος ύποπτος, πριν από λίγη ώρα. Μιά 
περίπολος ειχεν έρευνήσει τά πέριξ χωρίς αποτέλεσμα καί τώρα πέρασαν καί πάλιν 
γιά νά βεβαιωθούν μήπως ό ύποπτος άγνωστος είχεν έπανέλθει. Οί άστυνομικοί τής 
-τοπικής ’Αστυνομίας ζήτησαν τότε ένίσχυση άπό τήν 'Υπηρεσία τους, εύθύς δέ μόλις 
έίφθασε ή ένίσχυσις, 4 αστυνομικοί τής τοπικής ’Αστυνομίας καί 4 τοϋ F.B.I. περι
κύκλωσαν γρήγορα τόν άνθρωπο πού έκοιμάτο στο αύτοκίνητο καί έρριξαν πάνω 
του τρεις προβολείς καί 6 ήλεκτρικούς φανούς. Συγχρόνως τόν διάταξαν νά κατέβη 
-άπό τό αύτοκίνητο. Ούτος ύπήκουσε τρέμων. ’’Ηταν πράγματι ό 'καταζητούμενος 
Μπράουν.

Οί αστυνομικοί τόν ώδήγησαν πάραυτα στο Γραφείο τους καί έλαβαν τ ’ άπο- 
τυπώματα των παλαμών του. Κατόπιν άρχισε ή άνάκρισις. 'Ο Μπράουν ώμολό- 
-γησε μερικές κλοπές καί άρνήθηκε μερικές άλλες, ύπέπεσε δέ πλειστάκις σέ άντι- 
-φάσεις. Άνεγνώρισε τή νοσηρή έλξη, πού τά γυναικεία έσώρρουχα ήσκουν έπ’ 
αύτοϋ. Οί άστυνομικοί έξηκολούθησαν νά τόν κατακεραυνώνουν μέ τις έρωτήσεις 
τους. Τοϋ μίλησαν γιά τόν ’Αστυνόμο τοϋ Βιόμιγκ καί γιά τή δολοφονία τής Κας 
Άλλεν.

'Ο Μπράουν κατ’ άρχάς ήρνεΐτο, άλλά τελικά άναγκάσθηκε νά όμολογήση 
τά  πάντα.

Κατά τά έξημερώματα, οί άστυνομικοί έγνώριζαν τά πάντα, άκόμη καί τις 
-πιο ασήμαντες λεπτομέρειες, γιά τό βδελυρό αύτο έγκλημα. Ό  Μπράουν έβεβαίωσε, 
•δτι ή κλοπή υπήρξεν ή αιτία τοϋ έγκλήματος.

Τή στιγμή πού ή Κα "Αλλεν έμπαινε στο άμάξι της ήσυχη, γλύστρησε παρα- 
•πλεύρως της μέ- τό πιστόλι στο χέρι ό άπαίσιος κακούργος καί τήν ώδήγησε κατά 
μήκος τής άτέλειώτης διαδρομής, καθ’ δν χρόνον ή δυστυχισμένη γυναίκα τόν παρα- 
καλοΰσε καί τόν ικέτευε νά λυπηθή τά παιδιά της. «"Ημουν τυχερός—λέγει ό κακούρ
γος—νά βρεθή ή είσοδος τοϋ λειβαδιού ανοιχτή...». Έ κεϊ έγδυσε τό θύμα του, γιά
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νά εξάλειψη όπως ισχυρίζεται τά στοιχεία άναγνωρίσεως του πτώματος. Τοΰτο βέ
βαια δεν ήταν ή πραγματική αιτία, άφοϋ ήταν ήδη γνωστό, δτι τά γυναικεία ροϋχα. 
καί ιδιαιτέρως τά έσώρρουχα ήσκουν μιά νοσηρή έλξη σ’ αυτόν.

'Όπως έσύρετο ή δύσμοιρη γυναίκα γυμνή στο πάτωμα τοϋ αυτοκινήτου, 
κλαίοντας, εκλιπαρώντας καί ζητώντας έλεος, έπυροβόλησε ό στυγερός κακούρ
γος άπό κοντά καί τής έφύτευσε μιά σφαίρα στον αυχένα της. Κατόπιν τήν· 
έσυρε καί τήν έρριξε στο λειβάδι, πυροβολώντας ακόμη μιά φορά στον αυχένα της. 
Μετά τό έγκλημά του Προσπάθησε νά καθαρίση τά αίματα πού είχαν πεταχθή στή 
μπροστινή πόρτα τοϋ αυτοκινήτου, ξέσχισε τά ροϋχα γιά νά ίκανοποιήση τή νοσηρή 
επιθυμία του, τά έβαλε μέσα στό πόβτ-μπαγκάζ καί ξεκίνησε γιά τήν πόλι.

Στο δικαστήριο πού παρεπέμφθη ό βδελυρός καί άπαίσιος κακούργος δεν 
προσπάθησε νά προσποιηθή τον ψυχοπαθή. Έ ξ  άλλου ειδικοί ψυχίατροι έκριναν, δτι 
οδτος ένήργησε έχοντας σώας τάς φρένας καί έγνωμάτευσαν δτι ήταν υπεύθυνος γιά. 
τις πράξεις του.

Δώδεκα ένορκοι, δλοι άνδρες, έκήρυξαν τον Μπράουν ένοχο χωρίς έλαφρυντικά 
καί τον κατεδίκασαν εις θάνατον.

Λίγο μετά τά μεσάνυκτα τής 24/2/56 οδτος έξετελέσθη.
Έ τσ ι έπαιρνε τέλος ή βδελυρά καί ειδεχθής αύτή ύπόθεσις πού ,έκράτησε 

δλο αυτό τό χρονικό διάστημα σέ μεγάλη συγκίνηση τό κοινό, καί πού άποτελεϊ ένα 
τυπικό παράδειγμα τής ειλικρινούς καί στενής συναδελφικής συνεργασίας τών δια
φόρων ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών.

Χάρις, στις επίμονες καί συνδυασμένες προσπάθειες των, οί άστυνομικοί 
έλυσαν σέ 101 ήμέρες ένα σκοτεινό πρόβλημα χωρίς δεδομένα, άφοϋ ούδεμία ένδειξις 
υπήρχε, καί ούδέν ίχνος άνευρέθη στον τόπο τοϋ εγκλήματος, καί παρέδωσαν στη 
Δικαιοσύνη έναν εξαιρετικά άπαίσιο καί επικίνδυνο δολοφόνο.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ε ι ρ ή ν η
Μέσα στήν άναταοαχή, μέσα σ’ αύτή τή δίνη, 
πού νεκρόσαρκες άμετρες τρώγουν κοράκων σμήνη, 
μέσ’ τοϋ πολέμου τήν ιαχή, πού νέκρα έσωκλείνει, 
μέσ’ τοϋ μετώπου τήν βροντή ποδναι θανάτου κλίνη, 
μέσ’ τήν κοιλάδα τήν πνιχτή π ’ άχνά τό αίμα χύνει, 
εγώ ’χω μεσ’ τήν έρημιά, έγώ ’χω μόνο μείνει, 
μέ συντροφιά μου τά κορμιά ζητώντας τή γαλήνη, 
τοϋ πόνου τις μαυροπληγές μέσα μου ν’ άπαλύνη.

*
Καί μέσ’ αύτή τή ζήτησι, πού ή ψυχή μου κλείνει 
είδα κεϊ πέρα, μακρυά χιλιάδες λευκοκρίνοι· 
βλέπω ν’ άνθίζη ή χαρά μέ θεία άπαλωσύνη 
καί τον αύγερινό τό φώς πιο δυνατό νά χύνη 
κι’ εις τό μακάβριο τό βουνό τό δρέπανο νά σβύνη, 
τον "Αρη άπό τά χέρια μου τις άλυσες νά λύνη, 
τον Ίησοΰ νά εύλογα καί μέ χαρά—Ειρήνη 
σέ μένα καί στά τέκνα μου νά δεινή.

Σ . Χανδρής
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ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΟΣ 
ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος
---------------------------- «ΑΘΗΝΑΪΚΗ» τής 11 -7-1957  ------------------------------

Προχθές ολίγο μετά τά μεσάνυχτα, τό γραφεΐον του ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας 
τοΰ Γ' ’Αστυνομικού Τμήματος Πειραιώς μετεβλήθη σε ...μαιευτικήν κλινικήν καί 
οΐ Β. Μπουγάς, άρχιφύλαξ, I. Μουτάκης καί I. Κουής άστυφύλακες, έγιναν μαιευ
τήρες καί έβοήθησαν τήν έγκυον Ελένην σύζυγον Παναγιώτου Χαρουπάκη να φέρη 
εις τον κόσμον ένα χαριτωμένο καί ευτραφές κοριτσάκι, βάρους 4 1/., κιλών!...

’Αλλά, επειδή ό τοκετός τής ύπό τών άστυνομικών «μαιευτήρων» ξεγεννη- 
θείσης Πειραιώτισας, ήτο άνώμαλος, δεδομένου ότι τό βρέφος έξήρχετο έκ τοΰ 
κόλπου διά τών ποδών καί οΰχί διά 
τής κεφαλής, θά μάς έπιτραπή νά 
περιγράφουμε τό «ιστορικόν» τής 
όλως σπανίας αυτής ύποθέσεως, ό
πως μάς τό άφηγήθησαν οί... τρεις 
αυτοσχέδιοι μαιευτήρες τής ’Αστυ
νομίας, οί όποιοι «έβαλαν» τά γυα
λιά εις τούς καλυτέρους χειρουρ
γούς.

Δέν έχω φράγκο !
—’Ήτο μία παρά δέκα, μάς άφη- 

γήθη ό ’Αξιωματικός 'Τπηρεσίας 
τής προχθεσινής νυκτός άρχιφύλαξ 
κ. Β. Μπουγάς—όταν είδα νά μπαί- 
νη εις τό γραφεΐον μου ένας νέος 
άνδρας, ό όποιος τά είχε καί λίγο 
κοπανίσει.

—Γεννάει ή γυναίκα μου, κυρ- 
άρχιφύλακα, μοΰ είπε, άλλά δέν έ
χω φράγκο ! Σάς παρακαλώ νά τήν 
μεταφέρουμε εις τό Τζάννειον μέ 
ένα αύτοκίνητο τής ’Αστυνομίας.

’Εκείνην τήν στιγμήν μπήκε εις 
τό γραφεΐον μου καί ή έγκυος. Ή 
ταν χλωμή καί πονοϋσε. Τήν έβαλα νά καθήση σέ μιά καρέκλα καί τηλεφώνησα 
εις τήν Διεύθυνσιν, είς τον ’Αστυνόμον 'Υπηρεσίας κ. ’Ιωάν. Δάβην, τον όποιον 
παρεκάλεσα νά μοΰ στείλη άμέσως ένα αύτοκίνητον τής Υπηρεσίας. 'Ο κ. Δάβης 
μοϋ άπήντησεν ότι τό στέλνει άμέσως.

Έσπασαν τά νερά !

'Η Ελένη Χαρουπάκη (αριστερά) μέ τό  νεογέννη- 
τον θυγάτριόν τηξ, πού έφερεν εις τόν κόσμον είς 
τό  γραφεΐον τοΰ Άξιωματικοΰ Υπηρεσίας τοΰ Γ' 
’Αστυνομικού Τμήματος Πειραιώς. Δεξιά, ό Ά ρχιφ ύ
λαξ -μσιευτήρ—Β. Μ πουγάς δείχνει τό  τραπέζι όπου 

ξεγέννησε τήν Χαρουπάκη.

’Αλλά, πριν προλάβω νά άφήσω τό άκουστικό—συνέχισεν ό άρχιφύλαξ κ. Μπου
γάς—ή γυναίκα άρχισε νά γεννάη. ’Έσπασαν τά «νερά». ’Έστειλα άμέσως έναν άστυ- 
φύλακα νά φέρη γιατρό άπό τήν μαιευτικήν κλινικήν τοΰ κ. Κατσιβαρδάκου.

Ή  γυναίκα όμως πονοϋσε σοβαρά καί σέ λίγο τό βρέφος «έξήρχετο» άντικα- 
νονικώς μέ τά πόδια. Μέ έκοψε κρϋος ίδρωτας. Τί νά κάνω;

Διέταξα τούς δύο άστυφύλακες τής έσωτερικής υπηρεσίας, νά άναλάβουν... 
καθήκοντα. Ό  άστυφύλαξ Μουτάκης έβγαλε τό χιτώνιόν του, ξάπλωσε τήν λεχώ
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σέ ένα τραπέζι καί προσπαθούσε να τήν βοηθήση. "Ελα δμως πού το βρέφος έβγαινε 
άνάποδα, μέ τά πόδια;'Η  γέννα ήταν άντικανονική. Μόνον έμπειρος μαιευτήρ μπο
ρούσε νά σώση τήν μητέρα καί το βρέφος.

Ά π ό  τά πόδια !
Τότε ό άστυφύλαξ Μουτάκης έπιασε τά πόδια τού βρέφους, τά όποια εύρί- 

σκοντο έξω τού κόλπου τής έγκύου, έστρεψε τό βρέφος πλαγίως καί τό τράβηξε 
έξω!.. Τό μωρό έβαλε τά κλάμματα... Άναπνεύσαμε... ’Αλλά, δεν είχε βγή ό όμφά- 
λις λώρος—τό ύστερον πού λένε—καί κρατούσαμε τό βρέφος πλησίον τής λεχώνας, διότι 
δέν ξεύραμε άν έπρεπε νά κόψωμε τό έντερον πού συνέδεε τό μωρό μέ τό ύστερον, 
πού εύρίσκετο εις τήν κοιλιά τής λεχώνας.

Τότε έπενέβη καί πάλι ό άστυφύλαξ Μουτάκης, τήν έβαλε νά καθήση σέ μιά 
καρέκλα καί τής έπίεσε τήν κοιλιά. Σέ λίγο τό ύστερον έπεφτε στο πάτωμα...

’Αναπνεύσαμε δλοι μας. 'Η  λεχώνα καί τό μωρό είχαν σωθή...
Μετά παρέλευσιν πέντε λεπτών έφθασεν άπό τήν κλινικήν Κατσιβαρδάκου ό 

ιατρός κ. Σαγιάς, ό όποιος άπέκοψε τό έντερον τού μωρού καί διέταξε τήν μεταφοράν 
τής λεχοΰς εις τό Τζάννειον. Τώρα είναι καλά καί ή ιδία καί τό μωρό.

—Καλά, έγνώριζε μαιευτικήν ό άστυφύλαξ Μουτάκης;
—Ναί, μοΰ είπε άργότερα δτι, δταν ύπηρετοΰσε στρατιώτης στον Γράμμο, 

είχε ξεγεννήσει... δυο τρεις συμμορίτισσες.
— ! !...

—Ό  πατέρας τί έκαμε κατά τό διάστημο αυτό;
—Τί νά κάνη; "Ελεγε δτι άμα γεννηθή άγόρι, άσφαλώς θά γίνη Διοικητής 

τού Τμήματος! ’Έγινε δμως κορίτσι καί έτσι θά πάη στις βοηθητικές ύπηρεσίες τής 
’Αστυνομίας!.. Άλλωστε, ’ίσως ό κ. Διοικητής νά έπιτρέψη νά τό βαπτίση όμαδικώς 
τό Γ' Τμήμα.

Εις τό σημεΐον αυτό, άφήνουμε τον «άρχιμαιευτήρα» άρχιφύλακα κ. Μπου- 
γάν καί εΐσερχόμεθα εις τό γραφεΐον τού Διοικητοΰ κ. Καλογεράκου.

- Ν ά  σάς ζήση!...
—~Ω. εύχαριστοΰμε, εύχαριστοΰμε...
—’Έχετε σπουδαίους μαιευτήρας, δηλαδή άστυφύλακας, συμπληρώνουμε.
—Ναί, ό τοκετός ήτο πολύ δύσκολος, άλλά τά κατάφεραν «δι’ ιδίων μέσων»... 

Σκέπτομαι νά ζητήσω άπό τον κ. Διευθυντήν Πειραιώς νά μάς έπιτρέψη νά τό βα
πτίση τό Γ' Τμήμα καί νά τού χορηγηθή καί ένα βιβλιάριον προικοδοτήσεως.

—Δηλαδή άπό τώρα γιά τήν προίκα;
—"Ενα κορίτσι τό έχουμε, νά μήν έχη καί τήν προικούλα του;
’Εν τώ μεταξύ ή λεχώ πού βρίσκεται μέ τό νεογέννητο στο Τζάννειον, δέν έχει 

λόγους νά ευχάριστή τούς άστυνομικούς, πού τής στάθηκαν στήν κρίσιμη στιγμή 
τόσο αποτελεσματικοί.
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Ε λ λ η ν ι κ ό  
Μηνολό γιο

Ύπί> κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ, Άρχιφύλακος

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ
«Αύγουστε καλέ μου μήνα 
νάσουν δυδ φορές τό χρόνο».

Είναι ό μήνας τού φεγγαριού καί τής φαντασίας. Είναι ό μήνας πού ή νύχτα 
χρυσώνει έμψυχο καί άψυχο κόσμο καί δημιουργεί την τάση για ποίηση, για έρωτα, 
γιά σωματικό καί πνευματικό συμπόσιο.

'Όλα κι’ ολα όμως. Φαντασία καί ποίηση είναι δυο πράγματα ξένα προς τό 
«Έ  λ λ η ν ι κ ό  Μ η ν ο λ ό γ ι ο »  πού—όπως καί άλλου έτόνισα— φιλοδοξεί νά 
παρουσιάση τό λαογραφικό στοιχείο όπως πραγματικά είναι. Χωρίς συναισθηματι
σμούς καί ρομαντισμούς, χωρίς τήν έπίδραση παραγόντων ξένων άπό τό π ν ε ύ μ α  
καί την π ρ ά ξ η  τοϋ Ελληνικού λαού.

Πάντως, όπως καί νάναι, ό Αύγουστος μέ τό φεγγάρι του καί την Αυγουστιά
τικη νύχτα του, είναι ή καλλίτερη περίοδος τού έτους. Ό  λαός μας τραγούδησε τη 
νύχτα τού Αύγούστου μέ τό άσημένιο φεγγάρι έκανε στίχους τό συναίσθημα πού 
δοκίμασε παρατηρώντας τη διαύγεια καί τό χρώμα τού σούρουπου, έδημιούργησε 
μέ τη φαντασία του οντα άνύπαρκτα στη σιγαλιά τής νύχτας. Τραγούδησε τη δροσιά 
τής Αύγουστιάτικης αυγής καί συνταύτισε τή μεγαλύτερη χαρά τοϋ κόσμου μέ τη 
γοητεία τής Αύγουστιάτικης νύχτας :

«"Οποιος δέν έπερπάτησε Αύγουστο μέ φεγγάρι 
καί τήν αύγή μέ τή δροσιά, τον κόσμο δέν εχάρη».

Στάθηκε εκστατικός, ό άνθρωπος μπροστά στο μεγαλείο καί τή μαγεία τής 
Αύγουστιάτικης νύχτας καί άφησε τή φαντασία του νά δημιουργήση έναν τρελλό 
χορό άπό νεράιδες, στοιχειά, φαντάσματα... Παρατήρησε όλα τά φαινόμενα σχετικά 
μέ τον καιρό, μέ τήν καλλιέργεια τού τόπου του, μέ τή συγκομιδή τών καρπών του 
καί έβγαλε τά άθάνατα συμπεράσματά του, μορφοποιημένα καί καθιερωμένα πλέον 
σέ γνωμικά, σέ θρύλους, σέ δεισιδαιμονίες, σέ παραδόσεις. "Ας τά δούμε λοιπόν, 
περπατώντας καί μοχθώντας μαζί μέ τον ύπαίθριο λαό μας καί παίρνοντας κάποια 
θέση στήν ψυχή του, στή σκέψη του, στον πόνο, τό στοχασμό, τή χαρά καί τή λύπη 
του. Καί προ παντός, ας τά δούμε διώχνοντας μακρυά κάθε άρρωστημένη «μοντέρνα» 
ιδέα, διώχνοντας μακρυά κάθε ίχνος σνομπισμοΰ, καί άφοΰ άπαλλαγοϋμε άπό τον 
βραχνά τού πνεύματος τού «πολιτισμένου». Προξενεί άθεράπευτο κακό στο πνεύμα 
δ «πολιτισμός» εκείνος πού θεωρεί άπηρχαιωμένη τή σοφία καί τή γραφικότητα τών 
εθίμων τοϋ λαού τού χωριού. Παραμένει πάντοτε άγροΐκος ό άνθρωπος πού άγνόησε 
τήν ομορφιά τοϋ Ελληνικού κάμπου, τής Ελληνικής βουνοπλαγιάς, τού Ελληνικού 
αγρότη, τού βοσκού καί τού ψαρά, εκείνος πού είδε μέ άποστροφή τά ήθη καί έθιμα
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του υπαιθρίου λαοΰ, δέν δικαιούται να πιστεύη στήν πραγματική έννοια τοϋ πολι
τισμού της ψυχής και τοϋ νοϋ.

** *
Για δλον τον κόσμο, τό φεγγάρι είναι τό άστρο τής άγάπης, τής φαντασίας 

καί τοϋ έρωτα. Τό «Α ύ γ ο υ σ τ ι α ν ό »  δμως φεγγάρι, είναι τό άγαπημένο άστρο 
των ντελη-κανήδων καί των κοριτσιών τής Κρήτης. Αυτό τό Αύγουστιανό φεγγάρι 
βοηθεΐ τις κοπελλιές καί τούς ντελη-κανήδες νά μαντέψουνε τη μοίρα τους, τούς μιλά 
για τα μυστικά τους καί γεμίζει τό πνεΰμα καί τή σάρκα μέ έντονα αισθήματα... 
άναπαραγωγής. Οί κοπελλιές τοϋ Ψιλορείτη προ πάντων, άγωνιοΰν πότε νάρθη 
Πανσέληνος. Τότε, βγαίνουν κατσά-κατσά καί βαστώντας ένα κλωνάρι βασιλικό 
κι’ έναν καρφίχτη, στέκουνε κάτω άπ’ τό φεγγάρι καί τό «γιατεύγουν» ψιθυρίζοντας: 

«Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη.
Φεγγάρι φεγγαράκι μου πού μυστικά γρωνίζεις
φανέρωσε τον άντρα μου άνέ ντονε γρωνίζης
καί πέ του πώς έπά ’μαι γώ καί πολύ τον πεθυμώ».

Μέ τή λαμπρότητα τοϋ Αυγουστιάτικου φεγγαριοΰ, οί ξενύχτηδες στο Νομό 
Χανίων γυρίζουν στα σοκάκια καί τραγουδάνε. ’Άλλοι πηγαίνουν στ’ αλώνια ή κάτω 
άπ’ τό παράθυρο τής άγαπημένης των—τό τελευταίο είναι πολύ έπικίνδυνο για τήν 
κρητική τιμή—καί έκεί τραγουδούν μέ τή λύρα τους εξυμνώντας τά «παινέδια» τής 
καλής των. Κάνουν επίκληση στο φεγγάρι μέ αύτοσχέδια δίστιχα, φανερώνοντας έτσι 
καί τά σχέδια γιά τό πώς θά τήν άποκτήσουν:

«Φεγγάρι μου Άγουσθιανό ’πό σένα θά γυρέψω- 
δώσε μου καλή δύναμη νά πά ’νά τήνε κλέψω».

«Φεγγάρι πουσουν μάρτυρας στον όρκο τό δικό μας, 
πέ τση πώς ήταν άφορμή αύτή στο χωρισμό μας».

«Φέγγε μου φεγγαράκι μου, φέγγε μου νά περάσω, 
τσή μαυρομάτας τό στενό νά μήν τ’ άποξεχάσω».

«Φεγγάρι μου λαμπρότατο πού πας τό γΰρο - γΰρο 
χαιρέτα μου τήν κοπελλιά ποΰχω στον "Αγιο Μύρο».

Σάν πρωτοφαίνεται τό νέο φεγγάρι, ή κοπελλιά τής Κρήτης πρέπει νά σηκωθή 
όρθια, νά κάμη τό σταυρό της καί νά πή:

«Προσκυνώ σε νιό φεγγάρι κι’ άπού σέ πεμπεν όμάδι, 
ώς παχαίνεις νά παχαίνω κι’ ώς μορφαίνεις νά μορφαίνω 
κι’ δσα μάθια μέ θωροϋνε τόσοι νά μέ λαχταρούνε».

Πρέπει επίσης νά πιάση χρυσάφι μόλις δή τό νέο φεγγάρι, γιατί έτσι θάναι 
πάντα γεμάτο τό «κεμέρι» τση.

Πάντοτε τό φεγγάρι έξασκοΰσε επιρροή στον άνθρωπο καί πάντοτε οί άνθρω
ποι έπεκαλέσθησαν τή βοήθειά του. Ζήτησαν τή βοήθειά τοβ γιά τον έρωτα οί με
γάλοι, γιά τό νυχτοπερπάτημα. Ζήτησαν δμως καί οί μικροί τή βοήθειά του γιά τό 
νυχτερινό σχολειό καί γιά τό αύριανό παιχνίδι τοϋ έρωτα:

«Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου νά περπατώ 
νά πηγαίνω στο σχολειό νά μαθαίνω γράμματα 
τοϋ Θεοΰ τά πράμματα.
Νά μαθαίνω μαργιολιές, νά φιλώ τσί κοπελλιές».

Τό φεγγάρι είναι καλόβολο. Βοηθάει τούς πάντας, σ’ δλες τις περιοχές, καί 
οχι μόνο τούς ντελη-κανήδες καί τις κοπελλιές τής Κρήτης.
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Στη Ρούμελη, τό φεγγάρι βοηθάει τούς έρωτοχτυπημένους νά διαβοΰν βουνά 
καί δάση, νά περάσουν ποτάμια, λαγκαδιές, δρόμους μέ λάσπες καί νερά, καί τοϋτο 
•γιά νά συναντήσουν ’Ε κ ε ί ν η  :

«Φέγγε μου φεγγαράκι μου 
νά πάω στην άγά7τη μου.
Φέγγε ψηλά καί χαμηλά, 
γιατ’ είναι λάσπες καί νερά».

Καί το φεγγάρι αποκρίνεται καλόκαρδα:
«Έγώ φωτάω ώς το πρωί
κι’ όπ’ έχει άγάπη ας πάη νά βρή».

"Ας δοϋμε τώρα καί τις συνήθειες τοϋ λαοΰ, σχετικά μέ τό φεγγάρι.
Πρώτα-πρώτα, οί νέες κοπέλλες της Κατερίνης, της Μυτιλήνης, της Χίου, 

’Άνδρου καί Κρήτης, στη γέμιση τοϋ φεγγαριού πρέπει νά κόβουν τις άκρες τών 
μαλλιών τους, γιά νά πληθαίνουν τά «κουρλιά» τους.

Σ ’ όλη τη Μακεδονία καί τήν ορεινή Ρούμελη, οί υλοτόμοι πρέπει νά κόβουν 
τά κυπαρίσσια καί τά έλατα πού θά χρειασθοϋν γιά στέγη τοϋ σπιτιού τους καί γιά 
■έπιπλα, μ ό ν ο ν  όταν γεμίσει τό φεγγάρι.

Στο Μωρηά καί σέ πολλά νησιά, στη λίγωση τοϋ φεγγαριού δέν πρέπει νά 
κλαδεύουν τ’ άμπέλια. Στη λίγωση τοϋ φεγγαριοΰ επίσης στή Λωρίδα καί τον Ξη- 
ρόμερο, πρέπει νά δειπνοΰν άπό νωρίς. Τοϋτο γίνεται πιο πολύ στήν «καθάρια» 
λίγωση—πού είναι ή επομένη της Πανσελήνου—καί τότε :

«"Οταν δειπνας κί δέν μί ίδής, 
τότι καθάρια λίγουσ’ είνι!»

Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες άκόμα συνήθειες καί προλήψεις τοϋ λαοΰ μας 
■σχετικά μέ τό φεγγάρι. Τις άποσιωπώ όμως γιά λόγους καθαρά...χωρικούς καί προ
χωρώ στον καθ’ εαυτό Αύγουστο, τον Αύγουστο τοϋ μόχθου καί τοϋ στοχασμοΰ.

*
*  *

Σύμφωνα μέ τό παληό ημερολόγιο, ό λαός μας μέ τον ερχομό τοϋ Αύγούστου 
περίμενε καί τον χειμώνα. Καθιερώθηκε λοιπόν άπό τότε νά λέγεται καί σήμερα : 

«’Απού Μαρτιοΰ καλουκιριές κι’ άπ’ Αύγουστου χειμώνα».
'Ο ποιμενικός λαός της ύπαίθρου μας, άπό τον Αύγουστο άρχίζει ν’ άνησυχή 

γιά τά κοπάδια τών ζώων του. Στήν "Ηπειρο ιδίως, τή Θράκη καί τήν ορεινή Μακε
δονία, πού ό χειμώνας άρχιζει, άπό πολύ νωρίς, ό λαός μας έχει τοϋτο τό γνωμικό:

«ΤΗρθι ου Αΰγουστους; 
πάρ’ τή κάπα σου».

Θολώνουν οί ορίζοντες τών ορεινών περιοχών μας έν όσω προχωρεί ό Αύγου- 
•στος. ' Η θάλασσα μαυρίζει καί γίνεται κρύα. "Ολα δείχνουν πώς ό χειμώνας δέν είναι 
μακρυά, γι’ αύτό ό λαός μας, βλέποντας ότι ό Αύγουστος μπαίνει :

«μέ τό βοριά τό δροσερό καί μέ τή τραμουντάνα...». 
άρχίζει νά έτοιμάζεται γιά τήν άμυνα πού θά προτάξη στήν επιδρομή. Κουβαλάει 
καυσόξυλα άπό τό βουνό, ετοιμάζει τά μαντριά στά προσηλιακά μέρη, κι’ οί στάνες 
ετοιμάζονται νά κατηφορίσουν άπό τά βορεινά σημεία προς τά νότια μέ τις πρώτες 
κακοκαιριές.

Ό  Αύγουστος είναι ό μήνας της συγκομιδής τών φρούτων. Σϋκα, σταφύλια, 
αχλάδια, ροδάκινα καί τόσα άλλα φροΰτα, τον μήνα αύτόν ώριμάζουν καί μαζεύονται. 
Ρ ι’ αύτό ό Αύγουστος λέγεται καί «Σκουλόγους», άκόμα δέ καί τρυγητής.

Τά φροΰτα δίνουν πάρα πολλά κέρδη στον άγροτικό κόσμο, πρέπει όμως γι’
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αύτό νά τον ευνοήσουν καί οί καιρικές συνθήκες. "Οταν λ.χ. δεν βρέξη μέσα στο 
Μάη, τ’ άμπέλια θά κάνουν πολλά σταφύλια τον Αύγουστο. Επομένως έχουν δίκηο 
οΐ άγαθοί Μωραΐτες μας, δτα τούς ρωτάς γιά τις σταφίδες καί σοΰάπαντοΰν: 

«Μάης άβριχους, Τρυγ’τής χαρούμινους!».
Ό  Τρύγος τού Αύγούστου, γίνεται στην Πελοπόννησο καί τά νησιά μόνον,, 

γιατί στά ορεινά μέρη γίνεται τον Σεπτέμβριο. "Οπως καί νάναι δμως, ό Τρύγος; 
άποτελεϊ ένα γραφικό πανηγύρι τοϋ λαού. Καραβάνια ολόκληρα Ρουμελιωτών έκ- 
στρατεύουν τον Αύγουστο προς τό Μωρηά, γιά τον τρύγο τής σταφίδας, κι’ ή φυλλω
σιά τής κληματαριάς στέκεται μάρτυς βουβών καί φλύαρων ειδυλλίων, πού πλέκουν 
μαντηλοφορεμένες κοπέλλες μέ γεροδεμένα παλληκάρια. Χαίρεται τό μάτι ν’ άντι- 
κρύζη την άγαστή συνεργασία τής Ρούμελης καί τοΰ Μωρηά! Τό θρόισμα τής κλη
ματαριάς μέ τ’ άγέρι τοΰ Κορινθιακού, τό γέλοιο καί τό τραγούδι, έρχονται νά σκε
πάσουν τον αύγουστιάτικο μόχθο γιά τον τρύγο τής σταφίδας καί τοϋ φιλιού... Καί. 
τό συμπέρασμα τοϋ νόθου αύτοΰ μόχθου, είναι πάντοτε τό ’ίδιο:

«Ούλουν τον ’Ά ξ’του γύριζα νά βρώ γλυκό σταφύλι 
δέ βρήκα άλλου πιο γλυκό άπ’ τού δικό σου χείλι».

’Αλλά καί ή ζωή τής θάλασσας αυτόν τον μήνα δέν πάει πίσω. Οί ψαράδες 
μας εντείνουν τις προσπάθειες τους γιά τό ψάρεμα τοΰ κολιοΰ, πού τόν Αύγουστο είναι, 
πιο τρυφερός. Γι’ αύτό καθιερώθηκε καί ή παροιμία :

«Κάθε πράμα στούν κιρό του 
κι’ ού Κουλιός τούν Αύγουστου».

Λέγεται ή παροιμία αύτή, ύπονοώντας καί την κάθε ενέργεια τοΰ άνθρωπον 
πού πρέπει νά γίνεται μ ό ν ο ν  σ τ η ν  ώ ρ α  τ η ς ,  δταν δηλαδή πρέπει νά γίνη- 
Παράκαιρη ενέργεια είναι επιζήμια στον άνθρωπο, δπως καί κάθε παράκαιρη συζή
τηση ή συνδιαλλαγή.

** *
Οί πρώτες έξη μέρες τοΰ Αύγούστου λέγονται δρύμες καί ήμερομήνια. ’Εδώ· 

είναι δμως πού ό λαός μας τά κάνει κυριολεκτικά...θάλασσα. Στή Ρούμελη λ.χ., στή. 
Θεσσαλία, τήν ’Ήπειρο καί τό Μωρηά, έχουν γιά δρύμες καί ήμερομήνια τις πρώτες 
δ ώ δ ε κ α  ήμέρες τοΰ Αύγούστου, ένώ στή Μυτιλήνη, τή Χίο, τούς Σποράδες καί τα 
Ίόνια νησιά, έχουν γιά ήμερομήνια μόνον τις έ ξ η  πρώτες ήμέρες. Στήν Κρήτη,, 
οί πρώτες έξη καί οί τελευταίες έξη ήμέρες, λέγονται δρύμες καί μ η ν ο λ ό γ ι α -  
'Όπως καί νάναι δμως, οί πρώτες έξη μέρες είναι δρύμες, ήτοι κακές ήμέρες, γεμάτες, 
στοιχειά καί φαντάσματα. Αυτές τις έξη πρώτες ήμέρες, δέν πρέπει νά πλύνουν γιατί 
θά έρθουν οί νεράιδες καί θά σκίσουν τά ροΰχα. Δέν πρέπει νά λουσθοΰν, γιατί θά 
πέσουν τά μαλλιά. Δέν πρέπει ν’ άρχίσουν άνυφαντικό οί γυναίκες, γιατί ό διάβολος 
θά τό πλέξη. Δέν πρέπει νά τελειώσουν συνοικέσιο, γιατί θάχη κακό τέλος. Δέν πρέπει 
νά ζυμώσουν, γιατί θά σκουλικιάση ή ζύμη κλπ. κλπ.

Μά, αν ύπάρχη ά π ό λ υ τ ο ς  ά ν ά γ κ η  νά ζυμώσουν, τότε θά πρέπει νά: 
ρίξουν στή ζύμη άγιόνερο, ραντίζοντας μέ πλατύφυλλο βασιλικό. ’Άν πάλι είναι, 
ά ν ά γ κ η  νά πλύνουν, τότε θά πρέπει νά ρίξουν στο νερό ένα κομμάτι σίδηρο, γιά. 
νά μή μπορέσουν οί νεράιδες καί τά δαιμόνια νά χαλάσουν τά ροΰχα...

Οί ήμέρες τής δρύμης άγιάζονται στήν Κρήτη τήν παραμονή τοΰ «’Αφέντη. 
Χριστοΰ»—παραμονή τής Μεταμορφώσεως—τήν ώρα πού θ’ άναφτή τσή χάρης του< 
τό καντήλι. Τότε λούζονται, πηγαίνουν στ’ άμπέλι δπου κόβουν σταφύλια, καί άφή- 
νουν τό καλάθι στήν αύλή τοΰ σπιτιοΰ. Τό πρωί, ξημερώνοντας τής Μεταμορφώσεως- 
πηγαίνουν στήν Έκκλησιά κι’ άποθέτουν στήν ώραία Πύλη τό καλάθι μέ δύο έφτά- 
ζυμα. "Τστερα άπό τήν λειτουργία, ό παπάς εύλογά τά σταφύλια καί τά μοιράζει στ ό»
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έκκλησίασμα, κρατεί δέ τά εφτάζυμα, τα όποια σαν έθιμο τοϋ προσφέρει κάθε χρόνο- 
ώς δώρο ή κάθε μια οικογένεια. Αυτό γίνεται σ’ όλες τις ’Εκκλησίες τοϋ ’Αφέντη 
Χρίστου, που είναι χτισμένες πάνω σέ χαμηλά βουνά καί λόφους.

’Από τις πρώτες έξη ή δώδεκα ημέρες τοϋ Αύγούστου, καταλαβαίνουν οί χω
ρικοί μας τον καιρό πού θά κάμη όλος ό χρόνος. "Οπου πιστεύουν ώς ήμερομήνια. 
μόνον τις πρώτες έξ ήμέρες, παρατηρούν τον καιρό πού θά κάμη ώς τό μεσημέρι 
της πρώτης ημέρας, οπότε αύτό πού παρατήρησαν ισχύει γιά τό Γενάρη. Τό δεύτερο 
ήμισυ ισχύει γιά τό Φεβρουάριο κ.ο.κ. "Οπου πιστεύουν δώδεκα ήμέρες ώς ήμερο
μήνια, οί πρώτες δώδεκα ήμέρες ισχύουν γιά τούς δώδεκα μήνες. Τό ίδιο συμβαίνει, 
καί γιά τά μέρη πού έχουν ώς μηνολόγια τις έξη πρώτες καί τις έξη τελευταίες ήμέ
ρες,—Κρήτη—μετρώντας άντίστοιχα τούς πρώτους έξ καί τούς τελευταίους έξ μήνες 
τοϋ έτους. Σέ πολλά όμως μέρη, οί βοσκοί καί οί βαρκάρηδες άρχίζουν τό μέτρημα, 
άπό τον Σεπτέμβρη, τον παληό χρόνο δηλαδή.

Μέ τόν Αύγουστο έχουν συνδεθή οί πιο παράξενες δοξασίες καί θρϋλοι σχετικά, 
μέ τά φαντάσματα, τις νεράιδες, τά στοιχειά, τις «διαολικές συνεργίες» (Χ) καί άλλα, 
πολλά. Φταίει ή Αυγουστιάτικη νύχτα γι’ αύτό; Φταίει τό Αύγουστιάτικο φεγγάρι; 
Φταίνε όλα εκείνα τά δημιουργήματα τοϋ Αύγούστου, πού δημιουργούν τήν αισθη
ματική καί αισθησιακή κρεπάλη; Κάτι φταίει...

Πάντως,σύμφωνα μέ τά μυθεύματα π ε ρ ί  ν ε ρ ά ι δ ω ν  κατά τόν μήνα 
αυτόν, αύτές ζοΰνε κοντά στά νερά, στά ποτάμια, στις κουφάλες τών πλατάνων, στά 
πηγάδια καί τούς νερόμυλους. Στήνουν τρελλό χορό, τραγουδώντας καί χορεύοντας 
ώς τά μεσάνυχτα, καί είναι πολύ όμορφες. Χορεύουν λοιπόν, τραγουδούν, πλένουν τά 
ροΰχα τους καί άλλοίμονο σέ κείνον πού θά τις δή ή θά τούς μιλήση. "Οποιος δή 
νεράιδα, μπορεί νά μείνη τρελλός, άλαλος, άόμματος ή κουφός. Μπορεί νά πάθη καί. 
«βιστιρά»—νά στραβώση τό στόμα του δηλαδή—ή καί νά πεθάνη άκόμα.

Γι’ αύτό, πριν άπ’ τά μεσάνυχτα ή τό σύσηλο τοϋ μεσημεριού—στήν Κρήτη—■- 
νά μή περπατάς ποτέ μονάχος σου, γιατί μπελογραντίζεις άπό τις νεράιδες.

'Υπάρχουν όμως καί οί καλές νεράιδες. Αύτές, άμα αγαπήσουν κανέναν όμορφο 
ντελη-κανή, τοϋ μαθαίνουν νά τραγουδά καί νά παίζη λύρα. Τότε ό λυράρης αύτος:. 
παίζει τόσο καλά, πού είναι «νά φυσήξη ό νοΰς τοϋ άνθρώπου». ’Αλλοίμονο του όμως 
τοϋ ντελή-κανή πού τοϋ' έμαθε λύρα ή νεράιδα. Θά πεθάνη πριν γεράση καί μόνο 
άπό άδικο θάνατο.

Πολύ χειρότεροι άπό τις νεράιδες είναι οί νεράιδοι. Αύτοί κατατρέχουν τούς, 
άνδρες γιατί τούς ζηλεύουν, καί είναι σωστός έφιάλτης γιά τά «συνοροπαντρεμένα» (2) 
άντρόγυνα. Τά πνίγουν τις πρώτες νύχτες τοϋ γάμου των ή κλέβουν τήν κοπελλια. 
πριν γίνη άκόμα γυναίκα...

Τά σ τ ο ι χ ε ι ά  έξ· άλλου, ζοϋνε μόνο τή νύχτα, ιδίως τήν Αύγουστιάτικη. 
Βγαίνουν άπό λαγκαδιές, άπό σπηλιές, άπό παληά σπίτια, άπό καραούλια. "Ενα. 
τέτοιο στοιχειό βγήκε καί μέσα άπ’ τή «Τρικυμία» τοϋ Σαίξπηρ...

Λοιπόν, τά στοιχειά είναι δαιμόνια καί παρουσιάζονται τις Αύγουστιάτικες 
νύχτες μέ πολλές μορφές. "Αλλα είναι άγαθοποιά καί παρουσιάζονται μέ τή μορφή 
κατοικιών, έλαφιών ή μοσχαριών. Άγαθοποιά στοιχειά βρίσκονται καί μέσα στά 
σπίτια. Αύτά μποροΰν νά τά βλέπουν, άπαγορεύεται όμως νά τά πιάσουν ή νά τά 
σκοτώσουν. Είναι πουλιά, φίλια κλπ. καί λέγονται «τό καλό τοϋ σπιτιού». "Αλλα, 
στοιχειά είναι κακοποιά καί παρουσιάζονται σάν κακόμορφα σκυλιά, τέρατα κλπ. Τά 
κακοποιά αύτά στοιχειά καταστρέφουν ολόκληρες στάνες, βουκολιά, έπιδροϋν πολλές, 
φορές καί στον άνθρωπο.

(1) Συνεργίες διαβόλων.
(2) Νεοπαντρεμένα.
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Τ ά  φ α ν τ ά σ μ α τ α  πάλι, είναι μορφές νεκρών πού παρουσιάζονται μετά 
θάνατον, για να κανονίσουν ώρισμένες εκκρεμότητες μέ τούς ζωντανούς. ’Έρχεται 
'λ,.χ. μέσα στή νύχτα ή μορφή τοΰ άποθαμένου δανειστή σου και σοϋ ζήτα τά δανεικά! 
’Άλλη μορφή, σοϋ ζήτα νά κάνης κάποιο επιτακτικό καθήκον πού ξέχασες, άλλη σοϋ 
ζητά ν’ άφήσης ήσυχη τη χήρα τοΰ τάδε μακαρίτη, άλλη σοϋ ζητά νά βρής τον δείνα 
καί νά τοΰ πής το καί τό... Ά ν  δεν συμμορφωθής άλλοίμονό σου.

"Ομως, τά στοιχειά καί τά φαντάσματα προτιμοϋσαν νά βγαίνουν τον παληό 
καλό καιρό, τότε πού οί άνθρωποι ήταν καλοί καί ποΰ δέναν τούς σκύλους μέ τά λου
κάνικα. Στις ημέρες μας, τά είδη αυτά τοΰ ύπερφυσικοΰ κόσμου τείνουν νά έκλεί- 
ψουν, άγνωστο γιατί...

Τά άγαθοποιά στοιχειά στην Κρήτη βγαίνουν τη νύχτα σέρνοντας βαρειές 
άλυσσίδες πού κάνουν κρότο. Αύτο τό ήξεραν οΐ παληοί Κρητικοί καί μόλις άκού- 
-γανε τον κρότο, κρύβονταν στά σπίτια τους. Ε π ’ αύτοΰ, γηραιά δέσποινα των ’Α
θηνών καί-γέννημα καί θρέμα της Κρήτης, μοΰ άφηγήθηκε πολλά σπαρταριστά γε
γονότα. Παραθέτω τό παρακάτω:

"Ενας νέον άπ’ τον "Αγιο Μύρωνα τής Κρήτης, άγαποΰσε μιά κοπελλιά. 
Σοφίστηκε λοιπόν νά βάζη άλυσσίδες στή μέση του καί νά τις σέρνη τις νύχτες πού 
πήγαινε νά συνάντηση τήν αγαπημένη του. Οί χωρικοί κρύβονταν τρομαγμένοι στο 
άκουσμα τών άλυσσίδων, καί μόνον ε κ ε ί ν η  έβγαινε στο παράθυρο χωρίς νά...φο
βάται, γιά νά βλέπη τον ντελη-κανή της. ’Έτσι, έβλεπε ό Ρωμαίος τό Τζουλιετάκι 
του, βέβαιος ότι κανείς δέν θά έκανε τον παραλογισμό νά βγή στις πόρτες ή στά παρά
θυρα γιά νά δη τό στοιχειό πού περνούσε. Κάποτε όμως οί άλυσσίδες λυθήκανε κι ’ό 
Ρωμαίος βλαστήμησε άπ’ τήν οργή του. Τον άκουσαν τότε οί άλλοι χωριανοί, βγήκαν 
στις πόρτες καί στά παράθυρα, καί...τήν άλλη Κυριακή γινόταν ό γάμος.

' Η «δ ι α ο λ ι κ ή σ υ ν ε ρ ί α» είναι πράγμα φοβερό γιά κείνον πού θά τήν 
-δή. Στραβώνει τό στόμα του καί γιατρεύεται μόνον μέ έναν γερό μπάτσο προς τήν 
αντίθετη φορά τοΰ σαγονιοΰ, ή καί μέ άγιωτικά...

** *
Καί τώρα μιά γρήγορη ματιά στις γιορτές τοΰ Αύγούστου καί στά σχετικά 

μέ αυτές ήθη καί έθιμα τοΰ λαοΰ.
Τής «Άγιάς—Σουτήρας» πηγαίνουν στήν Εκκλησία δημητριακά άπό τήν νέα 

σοδειά, φροΰτα, σταφύλια κλπ. γιά νά τά εύλογήση ό παπάς. Τά μοιράζονται υστέρα 
οί χωρικοί καί εύχονται «καλά μπρικέτια»—καλές έσοδειές—καί στά ύπόλοιπα 
άγαθά. Στά νησιά μας, ιδίως στή Μυτιλήνη καί τή Λήμνο, πιστεύουν ότι, τής « Ά 
γιας Σουτήρας» ήταν ή Παναγιά άρρωστη καί λαχτάρησε νά φάη κολιό καί σταφύλι. 
Τής πήγαν λοιπόν καί έφαγε. Άπό κείνη τήν ήμέρα λένε:

«Τοΰ Βαγιώ τσί τ’ς Ά γιάς Σουτήρας, ψάρ’ άμα δέ βρής 
νά φας, λέπ’ νά βρής νά τοΰ γλύψ’ς».

Μεγάλη γιορτή γιά τή Χριστιανωσύνη καί γιά ολόκληρο τον άγροτικό λαό μας, 
είναι ή Κοίμηση τής Θεοτόκου. Γίνονται πολλά τάματα στις Έκκλησιές τής Πανα
γίας καί ό λαός ξεσηκώνεται γιά νά πάη στή χάρη της μέ κάθε μέσον. "Αλλοι ξεκινοΰν 
ξυπόλυτοι, άλλοι μέ τά χέρια δεμένα πίσω, πισθάγκωνα. Πηγαίνουν νά κάμουν τό 
τάμα τους άδιαφορώντας γιά τις κακουχίες καί τούς κόπους. Τά παιδιά προσκομί
ζουν λαμπάδες ίσα μέ τό άνάστημά τους καί τό βράδι ξενυχτάνε μικροί καί μεγάλοι 
στις Έκκλησιές, μέ άγρύπνιες καί προσευχές. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή 
Παναγία τής Τήνου οπού γίνονται μεγάλες γιορτές καί πάμπολλα θαύματα.

’Εδώ θά σημειώσω μόνον τούς λαϊκούς ύμνους προς τήν Παναγία τής Τήνου 
-.καί τήν Παναγία τής κάθε περιοχής :
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«ΤΩ Παναγιά μου Τηνιακιά μέ τα χρυσά καντήλια, 
γιάνε κι’ έμέ τον πόνο μου, νά σου τα κάνω χίλια».

«ΤΩ Παναγιά μου Τηνιακιά μέ τό πλατύ μεϊντάνι, 
τήν νιότη μου τήν έταξα στη χάρη σου κουλμπάνι».

« Ώ  Παναγιά μου Κουτσουριώτισσα (*), ρίξε νερό και χιόνι 
νά γιάνης τήν καρδούλα μου πδχει καημοί καί πόνοι».

Καί άλλα, καί άλλα πολλά.
Γιά τήν Παναγία τή Θεοτόκο ό λαός μας έχει τόσα καί τόσα νά πή. Τήν έχει 

•γιά Στρατηλάτιδα, γιά Ψυχή του ’Έθνους, γιά 'Οδηγό καί Προστάτιδα κατά των δει
νών. ’Άν όραματισθοΰμε τό θαύμα τής Παναγίας των Βυζαντινών Χρόνων, τού είκο- 
σιένα, τού ’Αλβανικού μετώπου καί άργότερα της Πίνδου καί τού Γράμμου, θά δούμε 
ότι ή ψυχή τού λαού είναι δοσμένη άνεπιφύλακτα σ’ αυτήν. Τό ίδιο, άν δούμε τό τάμα 
της μάννας γιά τό ξενητεμένο παιδί της, γιά τον άρρωστο, γιά τόσα καί τόσα άλλα. 
Τό ίδιο άκόμα, άν δούμε τήν επίκληση τής κόρης γιά τή ζωή τού άγαπημένου της. 
Τ ’ άφήνουμε όμως γιά άλλη φορά.

Τελειώνει ό Αύγουστος μέ τή γιορτή τού "Α-Γιάννη τού ’Αποκεφαλιστή ή 
τού Ριγολόγου (29 Αύγούστου). Τον λένε άποκεφαλιστή, έπειδή άποκεφαλίσθηκε, 
καί τήν ημέρα αύτή νηστεύουν τό λάδι. Τον λένε έπίσης «Ριγολόγο» γιατί, όσοι πά
σχουν άπό έλώδεις πυρετούς (ρίγο) κάνουν τάματα γιά τήν ήμέρα αύτή καί δέν τρώνε 
τίποτα όλη τήν ήμέρα. Μερικοί τρώνε «μόνον ότι δέν ψήνει ή φωτιά» δηλαδή νωπούς 
'καρπούς καί φρούτα.

Γιά τήν ελονοσία (τό ρίγο) πιστεύουν στή Θεσσαλία καί στή Κρήτη, ότι 
πρωτοεμφανίσθηκε τήν ήμέρα πού άποκεφαλίσθηκε ό "Αγιος ’Ιωάννης. Έπιασε 
πρώτα όσους κάθονταν μέ τον 'Ηρώδη καί τρώγανε μαζί του. Πάντως, άπό τον 
«ρίγο» πρώτα καί ύστερα άπό τις άλλες άρρώστειες πού έρχονται τον Αύγουστο μέ 
τά πολλά φρούτα, τά κουνούπια καί τις μύγες, ό μήνας αυτός λογαριάζεται, άπό τό 
λαό μας σάν άρρωστιάρικος. Γι’ αυτό τρέχει ό λαός στον "Αη-Γιάννη τον ’Αποκε
φαλιστή, τό Ριγολόγο καί τό Θ ε ρ α π ε υ τ ή ,  πού είναι γιατρός τής «θέρμης» 
καί τού «πιασμοΰ» (ματιάσματος).
______________ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

(1) «Κουτσουριώτισσα» λέγεται ή Εκκλησία της Παναγίας πάνω άπο τήν ’Αμυγδαλιά Δω- 
£>ίδος. Πανηγυρίζει στίς 23 τοϋ Αύγούστου καί παρουσιάζει μεγάλο τουριστικέ ενδιαφέρον.
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Στην Παναγία

Κυλάς πάν’ άπ’ του δάκρυου τό πικρανάβρυσμα 
καί στις ολόμαυρες πλάι πληγές ’Εσύ σιμώνεις· 
μέσ’ στα ερείπια φέρνεις της χαράς τό θρόισμα, 
τη συμφορά Σύ ξεύρεις πώς να βαλσαμώνης

*

Σένα μέσ’ στη Σαχάρα ό στρατοκόπος όασί Σέ κράζει 
κι’ ό δούλος μέσα στη σκλαβιά Σέ λευτεριά φωνάζει.
Είσαι στις μάχες τ ’ όνειρο καί ή γλϋκειά ήχώ,
μέ Σένα νίκες γράφονται, την "Αγια Στρατηγό. ί

*  ί

Συμπόνια ’Εσύ, άγάπη ’Εσύ, άγάπη καί στοργή, 
γλυκειά Παρθένα, είσαι Σύ θερμή πρωτοπηγή, 
πού άπ’ ’Εσέ οί χρυσόνεροι καί μυστικοί κρουνοί 
πρωτότρεξαν, Μαρία, καί χαμήλωσαν οί πάμψηλοι Ούρανοί.

*

Σάν ήλιος, Παναγιά μου, τροπικός, τις πολικές τις νύχτες
[κατακλύζεις

καί στο λιμό τού χορτασμού, Μάνα, τό μάνα ’Εσύ χαρίζεις. ί 
Παρθένα, άπ’ τά μάτια Σου θέλω νά κοινωνήσω, 
τά ρόδα της πιο ύπέρκοσμης της Χάρης νά τρυγίσω.

*

~Ω άνθέ, της Θείας, τής Ούρανίας της Καλωσύνης!
~Ω μύρε Σύ τρισάγιε! Ώ  μαϊστράλι εύφροσύνης!
Μέσ’ στις κακοφουρτοΰνες τ’ άπάνεμο κι’ ήρεμο νησί 
Παρθένα Μεγαλόχαρη Είσαι, Πλατυτέρα, ’Εσύ!

Σ. ΧΑΝΔΡΗΣ



•ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σέ μιά στιγμή ό κ. Λαψύ, Δικαστής ’Ανηλίκων, έκύτταξε κρυφά τό ρολόϊ του.
«Τό μεσημέρι περιμένει κι’ αυτός...» συλλογίστηκεν ό γιατρός Κλεράν. Ν αί! 

Πράγματι! Περίμενε κι’ αυτός, όπως κι’ ό γιατρός, τή μεγάλη μεσημβρινή σύγχυση, 
-τότε πού κανείς πιά δεν καταλαβαίνει τίποτα, καί προσπαθεί να φέρη άντιρρήοεις 
«στον συζητητή του, χωρίς νά ξέρη τί λέει... τότε πού ή κακή διάθεσις παίρνει τή θέση 
της λογικής, καί ή όρμητικότης τή θέση της καλής πίστεως... τότε πού εύκολα μπορεί 
να έπιτύχη εκείνος πού ως τότε σώπαινε καί κρατούσε σημειώσεις σ’ ένα χαρτί!... 
τότε πού ένας οποιοσδήποτε καινούργιος άνθρωπος, πού δεν είχε λάβει ως τώρα μέρος 
•στή συζήτηση, μπορεί νά προξενήση έντύπωση καί νά έπιβληθή... τότε πού μιλά 
ή κοιλιά των συνέδρων καί τούς άναγκάζει νά κάνουν όποιαδήποτε υποχώρηση, 
φτάνει νά πάνε γιά φαγητό... τότε πού είναι όλοι κουρασμένοι άπό τις πολύωρες συ
ζητήσεις... τότε είναι ή κατάλληλη στιγμή γιά νά έπιτεθής...

Τό ίδιο άκριβώς, ό ίδιος τρόπος παιχνιδιού καί τά ίδια δεδομένα ισχύουν καί 
-γιά κάθε Συμβούλιον άκόμα καί γιά τά Διεθνή Συνέδρια, όπου παίζεται ή τύχη τού 
Κόσμου...

...’Ατάραχος λοιπόν ό γιατρός Κλεράν έπερίμενε τό μεσημέρι, παρατηρώντας 
-συγχρόνως καί τον δικαστή Λαψύ, πού κι’ αύτός περίμενε άπαθής. Παρατηρούσε 
-ό γιατρός τό πρόσωπο τού Δικαστοΰ ερευνητικά... αύτό τό πρόσωπο, τού οποίου τό 
«στόμα χαμογελούσε άδιάκοπα, καί πού τό βλέμμα του ήταν σοβαρό... Είχε τό ένα 
μάτι πιο κλειστό άπό τό άλλο καί τό κεφάλι γερμένο στον ώμο, παρουσιάζοντας έτσι 
-δυο διαφορετικά προφίλ: Έ να άρχοντος, καί ένα χωρικού. Παρατηρούσε άκόμα τά 
κατάμαυρα μαλλιά του, άνάμεσα στά όποια έτρύπωνε μιά μονάχα άσπρη τούφα. 
Ή ταν αύτό τό πρόσωπο, τό γεμάτο ρυτίδες, ένός πρόωρα γερασμένου νέου άνθρώπου; 
ή ήταν πρόσωπο εξαιρετικά νεανικό ένός γέροντος;

Γιά μιά άκόμα φορά υπέβαλε στον εαυτό του ό γιατρός Κλεράν αυτήν τήν 
ερώτηση, όταν ένας άπό τούς προ μεσημβρίας φλυάρους, σάν έπιχείρημα ή προσπα
θώντας νά βλάψη, άμφισβήτησε τήν ώφελιμότητα τής Δημοσίας βοήθειας, τήν άφο- 
σιωση τού προσωπικού της, τήν ποιότητα καί τήν χρησιμότητα τών φροντίδων πού 
-δίνονται στά παιδιά...

—«Θά μοΰ έπετρέπετο» είπε ψυχρά ό γιατρός Κλεράν—ό όποιος έβγαινε άπό 
» τόση παρατεταμένη σιωπή, ώστε χρειάστηκε νά καθαρίση τή φωνή του γιά νά 
■» μιλήση—θά μοΰ έπετρέπετο, υποθέτω, νά δώσω μερικάς έξηγήσεις επί τού σημείου 
» αυτού... νά παραθέσω μάλλον μερικάς λεπτομέρειας...»

'Ο άλλος σώπασε, πιστεύοντας ότι θά τού έδίνοντο έπιχειρήματα- όμως τό 
"ήρεμο ύφος τού γιατρού έκρυβε καταιγίδα.

«Τό προσωπικό, κύριοι, τής Δημοσίας Βοήθειας» είπε ψυχρά ό γιατρός Κλεράν 
«το προσωπικό αύτό πού μάς ενδιαφέρει καί τού οποίου, πρό ολίγου, κάποιος άμφι-
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σβήτησε τις ικανότητες, θάπρεπε ν’ άποτελή έντελώς ξεχωριστό κλάδο μέσα στις;. 
Δημόσιες 'Υπηρεσίες, ανεξάρτητο, μέ την εΐδικώτερη ονομασία: Βοήθεια της Παι
δικής 'Ηλικίας...

Τό προσωπικό αύτό άσχολεΐται, προστατεύει, φροντίζει καί βοηθεΐ 28.000 
παιδιά, άπό τα όποια πολλά παραδίνονται σέ άξιοθρήνητη, κυριολεκτικούς κατά
σταση.

Καί όμως. Τα παιδιά αυτά, χάρις στις υπέροχες, μπορεί νά πή κανείς, φρον
τίδες του προσωπικού της Δημοσίας Βοήθειας ξαναβρίσκουν σιγά-σιγά τη σωματική, 
καί ψυχική τους υγεία. "Αν θελήσετε νά κάνετε μιά σύγκριση θά μείνεται κατάπλη
κτοι καί θά καταλάβετε πόσο άξίζει αύτό τό προσωπικό.

Γιατί ή υγιεινή κατάστασις αυτών των παιδιών είναι άσυγκρίτως καλύτερη, 
άπό εκείνην τού κανονικού παιδικού πληθυσμού, καί ή θνησιμότης τους είναι σημαν
τικά μικρότερη.

Αύτό τί σημαίνει λοιπόν;
Σημαίνει ότι τό προσωπικό αύτό, πού άνεύθυνα εμείς κρίνουμε τώρα καθι

σμένοι στις καρέκλες μας, είναι άριστο καί έκτελεΐ τό δύσκολο καθήκον του μέ υπο
δειγματικό τρόπο. Καί ποια είναι ή άμοιβή του; Τό σκεφθήκατε αύτό ποτέ;

Κι’ όμως... Κάποιοι «γνωστοί» κύριοι έχουν τό θράσος να άπαιτοΰν άπ’ αύτό- 
αύταπάρνηση, τήν οποία δεν έχουν άσφαλώς οί ίδιοι, αν καί εργάζονται σέ έργασία. 
άπείρως πιο άνετη, καθόλου επίπονη καί καλύτερα άμειβομένη...»

Τήν ίδια ώρα πού μιλούσε ό γιατρός, ρωτιόταν ό δικαστής Λαμύ:
«...Γιατί άρά γε μίλησε τόσο νωρίς; "Επρεπε ν’ άφήση τον άλλον νά άναφέρη, 

τά ψεύτικα έπιχειρήματά του καί νά γελοιοποιηθή. Τότε, μέ μιά λέξη του μονάχα,, 
θά τον καθήλωνε καί θά τον έκανε νά βουβαθή. ’Ενώ τώρα άπλώς τον πλήγωσε. Τί
ποτε άλλο. Βιάστηκε. Χτύπησε πολύ ένωρίς...»

Αυτές οί σκέψεις στριμόγνονταν πίσω άπό τό αιώνιο χαμόγελο τού δικαστή..
Στο μεταξύ ό γιατρός Κλεράν ξανακάθισε άπαθής καί ψυχρός.
ΤΗταν ψηλότερος καί πιο σωματώδης άπ’ όλους τούς παρισταμένους, μέ στρογ

γυλό πρόσωπο, μέ μύτη καί μάτια στρογγυλά κι’ αυτά κοινά. Κάθισε σταυρώνοντας; 
τά χέρια του, παίρνοντας ένα ψεύτικο ταπεινό ύφος, σάν ρωμαίος αύτοκράτωρ πού» 
τώρα δά είχε προσηλυτισθή.

Μά τήν ίδια αύτή στιγμή αυτός ό γίγας ύπελόγιζε ψύχραιμα, σάν καλός μα
θητής, πόσες ψήφους θά συγκέντρωναν τά λόγια του, ύστερα άπό λίγο.

«Δέκα έπτά... Μά οχι!!... Δέκα οκτώ μέ τή δική μου...».
Στή σκέψη αυτή πλημμύρισε ικανοποίηση, πού είχε καταφέρει νά άποστο- 

μώση έναν ήλίθιο πού ισχυριζόταν ότι διεκήρυσσε τήν άλήθεια, άραδειάζοντας ένα. 
σωρό άνοησίες. Μά τον πλήρωσε ό γιατρός μέ τό ίδιο νόμισμα...Τώρα ποιος θά μι- 
λήση τελευταίος;

"Οσο προχωρούσε ή ώρα ή πείνα, ή διάθεση γιά καυγά καί ή σύγχυσις μεγά
λωναν. "Οταν πιά ή σύγχυσις έφθασε στο κατακόρυφο, σηκώθηκε, έπί τέλους, ένας; 
άπό τούς «σοφούς» μ’ ένα χαρτί στο χέρι, καί μέ χαμηλή φωνή συμφώνησε μέ τον 
γιατρό.

—«... Καί, τί πιστώσεις άπαιτεΐ αύτό τό σχέδιο;...» ρώτησε μόνο ένας άπ’ τούς, 
Οικονομικούς Διευθυντάς...

—«Τριάντα εκατομμύρια περίπου» βιάστηκε ν’ άπαντήση ό άλλος.
'Ο άνθρωπος τών άριθμών συμφώνησε άμέσως. Αύτό σήμαινε ότι θά μπορούσαν 

νά ζητήσουν τά διπλάσια.
Σέ λίγο ξανασηκώθηκε ό γιατρός. Αύτήν τήν φοράν δέν ήταν κατήγορος. Ούτε: 

κατηγορηματικός. ΤΗταν άπλός ένας ευχάριστος άφηγητής. Σκάρωσε μιά ψεύτικη



Χαμένα σκυλιά, χωρίς περιλαίμιο 498*

ιστορία, μέ τη βοήθεια μερικών άληθινών γεγονότων, γιά νά δημιουργήση τό κατάλ
ληλο κλίμα, καί νά ζεστάνη τή συζήτηση...

«...Προ δυό-τριών ήμερων, πού λέτε κύριοι, μπήκε στο γραφείο μου...»
Το γραφείο!!! Πόση μαγική έπίδραση είχε αύτή ή λέξη πάνω σ’ εκείνους τούς; 

άνθρώπους του γραφείου!!!... Έτόνιζε καί ύπεγράμμιζε τή διαφορά άνάμεσα στο 
άπλο επάγγελμα καί στήν κλίση ενός έργου. 'Ο γιατρός τούς παρέσυρε, χωρίς νά. 
κοπιάση, προς ένα θέμα, γιά τό όποιο είχε άδίκως υποβάλλει τόσες καί τόσες άνα- 
φορές.

'Υπελόγισε σωστά... ’Ακόμα καί ό ήλίθιος ψήφισε ύπέρ αύτοϋ.
’Ακολούθησε ύστερα διαλογική συζήτησις μεταξύ των οικονομικών μελών, 

γιά νά διευκρινισθή σέ ποιο κεφάλαιο τοϋ προϋπολογισμού θά καταλογισθή ή δαπάνη. 
Κι’ αν τούς άκουγε κανείς δέν θάξερε τί νά ύποθέση. Σέ μιά στιγμή φαινότανε δτι τά 
έξοδα είναι διπλά άπό δσο τά ύπελόγισαν στήν άρχή, καί σ’ άλλη δτι θάταν μονάχα, 
τά μισά.

Κι’ δταν τά ρολόγια είχαν ξαναμπή στά τσεπάκια κι’ όλοι είχαν άκουμπήσει. 
τις παλάμες τών χεριών τους πάνω στο τραπέζι, σηκώθη ό δικαστής Λαμύ γιά νά 
μιλήση τελευταίος, άπλά καί μέ χαμόγελο πάντα, σάν νά έπρόκειτο νά τούς κομπλι— 
μεντάρη.

"Υστερα σηκώθηκε ό Πρόεδρος:
«...Κύριοι, κανείς δέν έχει πλέον νά παρατηρήση τίποτε. Γι’ αύτό... μά, κύριε.

Λαμύ!!!...».
'Ο κύριος Λαμύ είχε προσποιηθή δτι διάβαζε, σ’ ένα χαρτί, άριθμούς, πού τούς: 

ήξερε άπ’ έξω: 230 έκατομμύρια παιδιά υποσιτίζονται σ’ δλον τον κόσμο, 13 εκατομ
μύρια έγκαταλελειμένα στήν Εύρώπη, καί, μονάχα στή Γαλλία, 2 έκατομμύρια παι
διά πού έχουν ύποστή τις συνέπειες τού πολέμου...

"Ετσι ό δικαστής άκολούθησε εκείνη τήν στιγμή μιά άλάνθαστη συνταγή :; 
άνέτρεξε στήν πηγή, κατέβηκε στο ρεύμα τού θέματος μέ τήν όρμητικότητα χει
μάρρου, καί στο τέλος κατέληξε ξαφνικά στο άλλο πρόβλημα της ήμέρας...

Καί τό άλλο αύτό θέμα ήταν ή δημιουργία ένός Κέντρου παρατηρήσεως.
Συμφώνησαν όλοι κατ’ αρχήν, άλλ’ άνέβαλαν τήν πραγματοποίησή του γιά τό· 

μέλλον, άφού πιά μέ τις μέχρι σήμερα άποφάσεις τους είχαν έξαντλήσει τις πιστώσεις..
Κι’ έτσι ή συνεδρίασις έληξε.
"Αρχισε ό ένας νά σφίγγη τό χέρι τού άλλου, μέ προσποιημένη έκτίμηση...- 

"Υστερα έσπευδαν μεταξύ τους νά βοηθηθοΰν γιά νά φορέσουν τά πανωφόρια τους... 
καί ολοένα άντηλλάσσοντο οί ίδιες φιλόφρονες λέξεις:

«...Σάς παρακαλώ....... «Μέ συγχωρεΐτε...». «Εύχαριστώ».
'Ο γιατρός άνυψώνοντας τά φρύδια του, άπεχαιρέτησε τον δικαστή μ’ ένα ανα

στεναγμό...
«... ’Ό χι! δχι!...» τού ψιθύρισε στ’ αυτί ό δικαστής: «Δέν είναι χαμένος και— 

» ρός, φίλτατε. 'Η  συνεδρίασις αύτή μάς άπαλλάσσει άπό τον κόπο νά κτυπήσουμε 
» τις καμπάνες γιά νά μάς προσέξουν... "Αλλως τε νά πού υιοθέτησαν τό σχέδιο όρι- 
» στικώς πιά...».

—«Όριστικώς είπατε;» άπήντησε ό γιατρός μέ δυσφορία. «Μήν τό πιστεύετε 
» αύτό, κύριε Δικαστά. Γιά νά επιτύχουμε ώστε τά παιδιά νά μήν οδηγούνται μέ τις 
» χειροπέδες στά χέρια, παρά τήν ομοφωνία τής Επιτροπής, χρειάστηκαν χρόνια. 
» υπομονής καί ύπογραφών, ύπογραφών... ’Ακόμα καί ή ’Εθνική "Αμυνα άναμι— 
» χθηκε... ’Ενώ αν υπήρχε ένα 'Υπουργείο Παιδικής 'Ηλικίας!!!...».

-—«...Αύτό είναι πολύ λιγώτερο ουσιώδες άπό τό 'Υπουργείο Τ.Τ.Τ.. Σκε— 
» φθήτε λοιπόν...».

—«Έν τούτοις αύτό θά γίνη κάποτε, κ. δικαστά. ’Αλλά πρέπει πρώτα κάθε: 
» 'Υπουργείο ν’ άπαρνηθή τά προνόμιά του...». (Συνεχίζεται
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι ’Αστυνομικοί υπάλληλοι : 
1) ’Αστυνόμος Β' κ. Καραγιαννόπουλος Σ. καί 2) Ύπαστυνόμος Α' κ. Άνέστης I.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ

—Το Άρχηγειον ’Αστυνομίας Πόλεων διά διαταγής του εκφράζει πλήρη την 
ευαρέσκειάν του εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους : ’Αστυνομικόν Διευ
θυντήν Β' κ. Γεωργακόπουλον Παντελήν, 'Υπαστυνόμον Α' κ. Κρύον Βασίλειον, 
Ύπαστυνόμον Β' κ. Κουβέλην Κωνσταντίνον, Άρχιφύλακας Μαρκογιάννην ’Εμμα
νουήλ καί Άγγελήν Νικόλαον,Ύπαρχιφύλακα Τριανταφυλλόπουλον Νικόλαον καί 
αστυφύλακας Σεργεντάνην ’Ιωσήφ, Μπέλμπαν Κωνσταντίνον, Γκίνην Σπυρίδωνα, 
Φωτόπουλον Γεώργιον, Κουτέαν Αημοσθένην, Κουτσολιάκον Παναγιώτην, Παπαϊ- 
ωάννου Βασίλειον καί Ψύρραν Δημήτριον, διότι μετασχόντες των Πανελληνίων Σκο
πευτικών ’Αγώνων 1957 διά των έξαιρέτων προσπαθειών των κατήγαγον περιλάμ- 
■πρους νίκας άναδείξαντες τήν ’Αστυνομικήν Σκοπευτικήν 'Ομάδα Πολυνίκην καί 
Πρωταθλήτριαν Ελλάδος εις τό εύγενές καί άκρως συγγενές προς τό ’Αστυνομικόν 
επάγγελμα άθλημα σκοποβολής.

***
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Ή  έκπομπή της ’Αστυνομίας Πόλεων, έκτος άπό τό πλούσιο, ψυχαγωγικό 
καί μουσικό της περιεχόμενο, παρουσιάζει κάθε Τετάρτη στις χιλιάδες τών φίλων της 
καί κείμενα διδακτικά, καθαρώς άστυνομικοΰ, άλλά καί γενικώτερον κοινωνικού εν
διαφέροντος, τά όποια πλαισιώνονται άπό εκλεκτή μουσική υπόκρουση.

Τό 'Ημερολόγια της ’Αστυνομίας είναι ή μεγάλη προτίμηση τοϋ κοινού, ένώ 
«ί καθοδηγητικές ύποδείξεις, πού έκπέμπονταί ύπό μορφήν μικρών, διδακτικών συν
θημάτων, ένημερώνουν καί κατατοπίζουν τούς άκροατάς, πάνω σέ κάθε θέμα πού 
παρουσιάζει κάποιο σοβαρό, κοινωνικό ένδιαφέρον.

*
—’Έτσι, στο πρόγραμμα της 24-7-57, μετεδόθησαν στιγμιότυπα άπό τήν ί

δρυση της ’Αστυνομίας Πόλεων καί τή δράση της στήν πόλη τού Πειραιώς, τά όποια 
προκάλεσαν τό ένδιαφέρον καί τον θαυμασμό τού κοινού. Μετεδόθησαν έπίσης καί 
Ελληνικά μοντέρνα, λαϊκά καί δημοτικά τραγούδια καί διδακτικό άπόσπασμα τού 
ήμερολογίου της ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον Άχιφύλακα Σπόρο Πηλό.

*
—'Η  έκπομπή της 31-7-57 ένθουσίασε ιδιαιτέρως καί άφησε έκλεκτές έντυ- 

-πώσεις, χάρις στο ύπέροχο κείμενο καί τις πλούσιες περιγραφικές εικόνες της. 'Η  
έκπομπή αυτή, γραμμένη άπό τον ’Αστυνομική Διευθυντή κ. ’Αρχιμανδρίτη, πρό- 
σθεσε μιά άκόμα ύπέροχη ραδιοφωνική έπιτυχία της ’Αστυνομίας. ’Αφιερώθηκε 
ολόκληρη στήν περιγραφή μιας έκδρομής, πού έπραγματοποίησε ή Σχολή 'Υπαστυ- 
νόμων στο "Αγιο "Ορος. Τό κείμενο αύτό τού κ. ’Αρχιμανδρίτη, πλαισιωμένη άπό 
-κατάλληλη ραδιοφωνική μουσική καί βυζαντινούς έκκλησιαστικούς ύμνους, μετέφερε 
τον άκροατή στο γαληνεμένο περιβάλλον της μοναχικής ζωής καί σκόρπισε μιά άνεί- 
πωτη συγκίνηση.

*$ *
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των έορτής, εις τούς ’Αστυνομικούς Δ/ντάς κ.κ. Συνοδινόν Παναγιώτην, 
Μπαρδόπουλον Παναγιώτην καί Μαριόλην Παναγιώτην ώς καί εις άπαντας τούς 
λοιπούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
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