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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντής Α ’
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, Μηχανικός—Τοπογράφο;
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Διευθυντή; Β'
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Ιατρό;
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντή; Υπουργείου Δικαιοσύνη;
ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Υφηγητή; Πανεπιστημίου 
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, τ. Έφέτη;—Συγγραφεύ;
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Είσαγγελεύ;
ΓΕΩΡΓΙΟΥ NINA, Λογοτέχνι;
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α '
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α ’
ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατροδικαστή;
ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή; ’Αμερικανικού Κολλεγίου 'Ελληνικού 
ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ιστορικό;
ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ. Αρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων 
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντή; Β’
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμο; Β’
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αστυνόμο; Β'
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α '
ΚΑΤΣ1ΜΠΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α ’
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ. ’Αρχηγό; ’Αστυνομία; Πόλεων
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ, Άρχιτέκτων
ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α '
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβουλο; ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Δ/τωρ Δικαίου 
ΜΩΡΑΊ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ψυχίατρο;
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Υπουργείου Δικαιοσύνη;
ΜΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αστυνόμο; Α '
ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α '
ΝΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμο; Β'
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντή; Γενικού Χημείου τού Κρότου; 
ΠΑΠλΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή; ’Εγκληματολογία; καί Σωφρονιστική; 
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Καθηγητή; Δικαστική; Γραφολογία;
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ’Ιατρό;
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ύπαστυνόμο; Α '
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ύπαστυνόμο; Α '
ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Άρχιφύλαξ 
ΡΑΊ ΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ύπαστυνόμο; Β'
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητή; Παντείου—Σύμβουλο; Έπικρατεία; 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητή; Πανεπιστημίου 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητή; Άνωτάτη; Εμπορική;
ΣΚΟΥΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρο; Συλλόγου ’Αθηναίων 
ΣΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, Τμηματάρχη; Ε.Ι.Ρ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Άρχιφύλαξ 
ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Άντεισαγγελεύ; Άρείου Πάγου
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρο; τή; Ελληνική; Εταιρεία; Ψυχικών ’Ερευνών 
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνομικό; Διευθυντή; Β'
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αστυνόμο; Α ’
ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ. Γυμνασιάρχη;
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οθ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ  ΣΧΟ ΛΗ , Ο ΔΟ Σ I. Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Α ΚΗ  11 (ΤΕΩΣ ΝΕΙΓΥ 17), ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-282

γνυΛΡΠΜΔΐ 1 Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  ΈτησΙα δραχμαΙ 72.-Έξώμηνο$ δραχμαΙ 36,-Τιμή τεύχους δραχμαΙ 3. 
A Y N u rU f *ΑΙ f Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  Έ τ η σ Ι α  δ ο λ λ ά ρ ι α  3. - Ε ξ ά μ η ν ο ?  δ ο λ λ ά ρ ι α  1,5.

ΕΤΟΣ Ε'. ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 ΤΕΥΧΟΣ 105°ν

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

Ύπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ.ντοϋ Α' 
(Συνέχεια άπό τό  προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
— ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΜΜΜΑΤΟΣ 

ΑΘΗΝΩΝ — ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΙΣ — Η ΕΓΚΑΤΑΛΕ1ΨΙΣ ΤΟΥ —

Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ :

168. —Τό Μ ηχανοκίνητο Τμήμα τής ’Αστυνομίας Πόλεως ’Αθη
νών και τό ιστορικό τής ίδρύσεώς τον.

169. —Ή  δράσις τοΰ Μ ηχανοκινήτου κατά  την περίοδο τοϋ πο 
λέμου κα ι κατά την Γ ερμανοϊτάλικη κατοχή 1941— 1944.

170. —Τό Μ ηχανοκίνητο Τμήμα κατά  την περίοδο τής άπελευ- 
θερώσεως ( ’Οκτώβριος 1944) μέχρι τής έκρήξεως τον  
κομμουνιστικού κ ινήματος ( Δεκέμβριος 1944).

*
*  *

168. Τό Μηχανοκίνητο Τ μ ή μ α το ς’Αστυνομίας Π όλεως’Αθηνών καί 
τό ιστορικό τής ίδρύσεώς το υ .

Τό Μηχανοκίνητο Τμήμα τής ’Αστυνομίας Πόλεως ’Αθηνών, πού έγινε μέ 
τον καιρό τό φόβητρο για τούς έγκληματίας πάσης μορφής καί προ παντός για τούς 
κομμουνιστάς, συνεστήθη τό Μάη τοΰ 1939 καί έγκατεστάθη σέ δύο οικήματα τής 
όδοΰ Πατησίων άριθμ. 91 καί 93, δπου υπήρχε καί σχετικός σταθμός αυτοκινήτων.

Ή  απόφαση για τη σύστασή του έλήφθη άπό την τότε Κυβέρνηση, γιατί έκρίθη 
απαραίτητο νά συγχρονισθή ή Ελληνική ’Αστυνομία καί να έξομοιωθή μέ τις ’Αστυ
νομίες των άλλων χωρών σέ μέσα κινήσεως, πού γιά την εποχή μας άποτελοΰν 
πρωταρχικό στοιχείο άσφαλείας καί διώξεως τοΰ έγκλήματος.

'Π όργάνωσις τοΰ Τμήματος αύτοΰ άνετέθη στον τότε ’Αστυνόμο Α' τάξεως 
κ. Νικόλαο Μπουραντά, γνωστόν γιά τό οργανωτικό του πνεΰμα, τήν προσήλωσή του 
στο καθήκον, τή σύνεσή του, άλλα καί τήν πειθαρχικότητά του.

Τό Τμήμα τοΰτο έφωδιάσθη μέ :
120 δίκυκλα καί τρίκυκλα βενζινοκίνητα ποδήλατα.



'Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων508U

25 ειδικά άστυνομικά επιβατικά αυτοκίνητα, προς μεταφοράν δυνάμεως.
30 έπιβατικά αύτοκίνητα καί
300 αυτόματα δπλα τύπου ΣΤΑΓΙΕΡ.
'Ο κ. Μπουραντάς σέ ελάχιστο χρονικό διάστημα κατώρθωσε νά παρουσιάση 

ένα πρότυπο στό είδος του Μηχανοκίνητο Τμήμα τής ’Αστυνομίας, ώστε ν’ άποτελή 
τοΰτο πλήρη έγγύηση γιά την άσφάλεια τής Πρωτευούσης.

"Ολοι οί ’Αθηναίοι θά ενθυμούνται άσφαλώς πόσο επιβλητικό παρουσιάσθη τό 
Τμήμα αυτό κατά την παρέλαση τής ’Εθνικής μας έορτής τοϋ 1940 καί πόσο έχειρο- 
κροτήθη γιά τό πνεύμα τής άσφαλείας πού ένέπνεε.

'Η δράσις του προπολεμικούς άπλώνονταν σ’ όλα τά πεδία ένεργείας τής ’Αστυ
νομίας. Διέθετε τά μέσα παρακολουθήσεως τής τροχαίας κινήσεως, εύρίσκετο παρόν 
παντού όπου έσημειοΰτο έγκλημα στό βραχύτερο χρονικό διάστημα, εξουδετέρωνε 
τήν εγκληματική δράσι των κοινών κακοποιών μέ τις περιπολίες, πού περιέτρεχαν 
ολόκληρο τήν πόλι, μ’ ενα λόγο κατώρθωσε ώστε ή άσφάλεια τών ’Αθηνών νά βρί
σκεται σέ σημείο καλλίτερο άπό όποιαδήποτε άλλη Πρωτεύουσα Κράτους.

169. Ή  δρασις τοϋ Μηχανοκινήτου κατά τήν περίοδο τοϋ πολέμου 
και κατά τήν Γερμανοϊταλική κατοχή 1941—1944.

Στις 28 ’Οκτωβρίου 1940 ήχησαν οί σειρήνες γιά ν’ άναγγείλλουν τήν επιστρά
τευση προς άντιμετώπιση τής ’Ιταλικής έπιθέσεως. Τότε, τό Μηχανοκίνητο Τμήμα 
άποδεικνύεται άνεκτιμήτου άξίας καί προσφέρει έξαιρετικές υπηρεσίες στον άγώνα. 
Κινητοποιείται ή δύναμίς του άμέσως καί τίθεται στή διάθεση τού Κέντρου ’Αλλοδα
πών αύθημερόν, σέ διάστημα δέ έλαχίστων ωρών συλλαμβάνονται όλοι οί ’Ιταλοί 
υπήκοοι καί κατάσκοποι καί περιορίζονται. ’Έτσι παρέλυσεν άμέσως άπό τήν πρώτη 
στιγμή ολόκληρο τό ’Ιταλικό δίκτυο κατασκοπίας. Μέ τήν ΐδια ταχύτητα, μετά 6 μήνες, 
πραγματοποιείται καί ή συλλογή τών Γερμανών πρακτόρων καί υπηκόων, όταν καί ή 
Γερμανία έρριξε τό βάρος της έπί τής Ελλάδος. ’Αμέσως μετά τήν κήρυξη τού Ίταλο- 
Έλληνικοΰ πολέμου άναλαμβάνει τή διανομή τών άτομικών προσκλήσεων τών στρα- 
τευομένων, ενισχύει παντοιοτρόπως τήν Παθητική ’Αεράμυνα καί τήν 'Υπηρεσία έπι- 
τάξεων γιά τό στράτευμα. Καί όταν πλέον ή μάχη έδίδετο στά ’Αλβανικά βουνά, μιά 
Μονάς τού Μηχανοκινήτου Τμήματος τής ’Αστυνομίας άποστέλλεται στή ζώνη τών 
πρόσω καί μέ άλλη Μονάδα τής Χωρ/κής, καταρτίζει μικτό Μηχανοκίνητο άπό- 
σπασμα, πού έπί τέσσαρες μήνες προσέφερε άνεκτίμητες υπηρεσίες στον άγώνα, ύπη- 
ρησίες, πού άνεγνωρίσθησαν καί έβραβεύθησαν.

Παράλληλα, τά αύτοκίνητάτου χρησιμοποιούνται σέ επανειλημμένες άποστολές 
στις προκεχωρημένες γραμμές τού μετώπου, γιά τή μεταφορά ύγειονομικοΰ ύλικοΰ καί 
μάλλινων ειδών, προς άνακούφισιν τού μαχομένου στρατού.

Τά αύτοκίνητα αυτά έπιστρέφοντα μετέφερον κατ’ εύθεϊαν εις ’Αθήνας άσθε- 
νεϊς καί τραυματίας.

’Άλλοι άνδρες τού Μηχανοκινήτου Τμήματος άνέλαβαν τήν εκπαίδευση 300 
οδηγών στρατιωτών, οί όποιοι άμέσως άπεστάλησαν στό ’Αλβανικό Μέτωπο γιά τή 
συμπλήρωση τής Μηχανοκινήτου Μεραρχίας τού Ελληνικού Στρατού.

Ήλθεν όμως καί ή μαύρη μέρα. "Οταν τό Μακεδονικό Μέτωπο, πρό τού όγκου 
τής Γερμανικής Στρατιωτικής μηχανής, άρχισε νά καταρρέη, έδημιουργήθη στήν Πρω
τεύουσα κατάστασις εξαιρετικά δύσκολη γιά τήν ’Αστυνομία, πού τελικά άπέμεινε 
μονάχη γιά ν’ άντιμετωπίση τή δράση τών κακοποιών, τών δραπετών διαφόρων φυ
λακών καί τών άναρχικών στοιχείων, πού βρήκαν εύκαιρία νά δράσουν έλεύθερα, έκ- 
μεταλλευόμενα τήν ψυχολογική κατάσταση τού κοινού. 'Η άποχώρησι τής Κυβερ- 
νήσεως καί τών ’Αγγλικών Στρατευμάτων καί ή παράλυσι κάθε εξουσίας πού έπη- 
κολούθησε, έκανε κάθε μέρα πιο δύσκολη τή θέση τής ’Αστυνομίας.

Οί άποθήκες τροφίμων τού ’Αγγλικού Στρατού έγιναν έστίες λεηλασιών καί
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άναρχίας. Τότε ακριβώς τό Μηχανοκίνητο Τμήμα έπαιξε σπουδαίο ρόλο, γιατί κα- 
τώρθωσε μέ ισχυρές περιπολίες, πού διέσχιζαν επί δύο βδομάδες άπό το ένα άκρο 
έως το άλλο τήν ’Αθήνα μέρα καί νύκτα, να δημιουργήση στους μέν φιλήσυχους πολίτες 
το αίσθημα της άσφαλείας, στους κακοποιούς δέ τήν άπογοήτευση, γιατί ή ’Αστυνομία 
είχε τη δύναμη να τούς διώξη. 'Ιδρώτας πολύς καί μόχθοι μεγάλοι έχρειάσθηκαν κατά 
τήν περίοδο αύτή άπο μέρους των άνδρών του Μηχανοκινήτου Τμήματος, για να μή 
προκληθή άναρχία καί νά ματαιωθούν άμέσως, πριν άρχίσουν να έπεκτείνωνται, οί 
λεηλασίες των καταστημάτων καί των Δημοσίων άποθηκών. ’Έγιναν μάλιστα καί 
συμπλοκές μέ ομάδες κακοποιών, οί όποιοι έχρησιμοποίησαν καί όπλα- άλλα ή 
’Αστυνομία έπεβλήθη τελικά.

Καί όταν ήλθε ή μέρα τής εισόδου τών Γερμανών στήν ’Αθήνα, παρά τή δια
ταγή τού Στρατιωτικού Διοικητοΰ νά μείνουν στά σπίτια τους οί κάτοικοι, έκεΐνοι 
ξεχύθηκαν στούς δρόμους γιά νά ΐδοΰν τύ οΐκτρό θέαμα τών ορδών τών Ούνων. Το 
Μηχανοκίνητο Τμήμα καί τότε έκινήθη άστραπιαίως καί κατώρθωσε μέσα σε λίγα 
λεπτά τής ώρας νά έφαρμόση τή διαταγή. Τό γεγονός τής έρημώσεως τών κεντρικών 
δρόμων έκαμε τότε μεγάλη αίσθηση στούς 
Γερμανούς, πού τό έρμήνευσαν ως υπερή
φανη περιφρόνηση τών Ελλήνων καί διέτα
ξαν άμέσως νά άνοίξουν τά καταστήματα 
καί νά κυκλοφορήσουν οί πολίτες. Οί Γερ
μανοί άντελήφθησαν τότε τή δύναμη τού 
Μηχανοκινήτου Τμήματος τής ’Αστυνομίας 
καί γρήγορα τό άχρήστευσαν. Έπήραν όλα 
τά αυτοκίνητά του, έκτος άπό ένα έπιβατι- 
κό καί δύο τρίκυκλα ποδήλατα, καί ολα τά 
έξαιρετικά αυτόματα Στάγιερ, άφήνοντας 
σύμφωνα μέ τις διεθνείς συμβάσεις μόνο 
20 αύτόματα καί λίγα όπλα γιά τήν άντι- 
μετώπιση τών εγκληματιών.

’Επίσης επιτάξανε τά οίκήματά του 
καί έτσι ανάγκασαν τά υπολείμματα αύτά 
τού Μηχανοκινήτου νά έγκατασταθοΰν στο 
έπί τής οδού Άχαρνών καί Σουρμελή Σχο
λείο, στο όποιον έγινε σχετική έπίταξι.

Τό Μηχανοκίνητο Τμήμα άνάπηρο, 
χωρίς αύτοκίνητα καί χωρίς όπλα, είναι 
υποχρεωμένο ν’ άντιμετωπίση κατά τά έτη 
1941—1942 τούς κακοποιούς, πού μέ τό
ξέσπασμα τής πείνας κάνουν γενική έξόρμηση. Παράλληλα υπήρχε άνάγκη σ’ αυτό νά 
έπιβιώση οπωσδήποτε. 'Ο κ. Μπουραντάς έξακολουθεί νά είναι ό Διοικητής του. 
Τότε άντιλαμβάνεται άμέσως τον τρομερό κίνδυνο πού έρχεται. Τήν πείνα. Διαισθά
νεται ότι έάν παραλύσουν τά γόνατα τών άστυνομικών θά έξαφανισθή καί ή ’Αστυ
νομία, πού άπέμεινε τό μοναδικό στήριγμα καί ή παρηγοριά τών πολιτών. Φροντίζει 
άμέσως νά συγκέντρωση τρόφιμα γιά τό συσσίτο, πού είχεν οργανώσει στο Τμήμα καί 
έτσι κατορθώνει ώστε τό συσσίτιο τού Μηχανοκινήτου νά γίνη μοναδική έστία γιά 
τούς άστυνομικούς καί μέ τή μετρημένη διαχείριση τών τροφίμων νά διασώση όχι 
μόνον τούς αστυνομικούς τού Τμήματός του, άλλάκαί πολλών άλλων Τμημάτων πού 
κατέφυγαν εκεί. ’Έτσι μέ τήν άγωνία τής έπιβιώσεως έπέρασε τό 1941—1942.

Στο διάστημα αύτό ήλθαν καί οί νικηταί!.. ’Ιταλοί στήν ’Αθήνα. Πολλές λη
στείες άρχισαν νά σημειώνωνται άπό ’ Ιταλούς στρατιώτες καί άπό Γερμανούς, εις
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βάρος Ελλήνων πολιτών καί αστυνομικών άκόμη, πού έτσι δεν τολμούσαν το βράδυ 
νά κυκλοφορήσουν. Τότε, υστέρα άπό κατάλληλες ένέργειες, ένεκρίθη άπό τις αρχές 
κατοχής νά παρακολουθή τάς περιπόλους τών ’ Ιταλών καί ένας άστυφύλακας. Μέ 
τον τρόπο αύτό κατωρθώθηκε νά σταματήσουν οί ληστείες, πού συνήθως τις έκα
μαν περίπολοι τών ’Ιταλών, παράλληλα όμως ώργανώθηκε καί ένα δίκτυο κατα
σκοπίας τών ’Ιταλών, πού τά νήματά του κρατούσε ό κ. Μπουραντας μέ προοπτική 
ευρύτερη, σύμφωνα μέ μύηση σχετική πού έκανε στούς άστυνομικούς, οί όποιοι διε- 
τίθεντο γ ι’ αύτή τή δουλειά. Ευτυχώς ή πτώσις τού Μουσολίνι ήταν τέτοια, πού δέν 
χρειάστηκε νά γίνη καμμία δράσις βίαιη έναντίον τών ’Ιταλών.

Παρ’ όλες αύτές τις δυσκολίες, ό κ. Μπουραντας έγύμναζε τούς άστυνομικούς 
υπαλλήλους καί έφρόντιζε μέ συχνές περιπολίες νά έμπνέη τό αίσθημα τής τάξεως καί 
άσφαλείας στήν ’Αθηναϊκή κοινωνία. Οί έθνικιστικές έκδηλώσεις, πού άρχισαν νά 
γίνωνται ζωηρές στις αρχές τού 1943, τον ευχαριστούσαν καί γ ι’ αύτό παρέμενε 
άδρανής, άδιαφορώντας γιά τά κοινωνικά φρονήματα τών προσώπων, πού έκαμαν τις 
έκδηλώσεις αύτές. ’Αλλά περί το τέλος τού 1943 ή όργάνωσις τού Ε.Α.Μ, πού μέχρι 
τής έποχής εκείνης παρουσιαζόταν ώς όργάνωσις μέ σκοπό τήν άπελευθέρωση άπο τον 
κατακτητή, έκδηλώθηκε κ α θ α ρ ά  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ,  μέ πρόγραμμα τήν 
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ε π α ν ά σ τ α σ η  καί τήν κ α τ ά λ η ψ η  
μ έ  τ ή  β ί α  τ ή ς  ’Α ρ χ ή ς ,  μόλις θά έφευγαν οί κατακτηταί. Καί γιά νά προ- 
παρασκευάση τό έδαφος, άρχισε τή δρασι του προοδευτικά. Τότε άκριβώς παρουσιά
στηκε σχετικό κατρακύλισμα τής δραχμής, λόγω τού πληθωρισμού, σέ τρόπο πού οί 
τιμές τών τροφίμων άνέβαιναν άλματωδώς. Τό Ε.Α.Μ. έδωσε εντολή διαρπαγής τών 
τροφίμων. Έδημιουργήθη μιά κατάστασις άναρχίας καί οί Γερμανοί τήν έβλεπαν μέ 
ευχαρίστηση. Τό ραδιόφωνο, δίνοντας οδηγίες στούς Γερμανούς στρατιώτες, τούς 
έλεγε: «θά δήτε τούς "Ελληνες νά λεηλατούν τά καταστήματα. Μήν επεμβαίνετε, δικά 
τους καταστήματα καταστρέφουν». Τότε, καί μόνον τότε, διετάχθη νά κινηθή καί πάλι 
τό Μηχανοκίνητο Τμήμα. Μέ τά πενιχρά μέσα (δύο αυτοκίνητα καί δύο μοτοσυκλέτ- 
τες) κατώρθωσε νά έπιβληθή καί νά προλάβη έπέκταση τών λεηλασιών καί στά σπίτια, 
όπως άρχισε νά γίνεται. Ά λλ’ άμέσως σχεδόν οί κομμουνισταί άρχίζουν τ ό ν ε μ 
φ ύ λ ι ο  π ό λ ε μ ο ,  άπρόκλητα καί μέ σκοπό τήν τρομοκρατία τών πολιτών καί τήν 
επιβολή τους. ’Αρχίζουν στις άρχές τού 1944 άθρόες δολοφονίες έθνικιστών πολιτών, 
άξιωματικών, άστυνομικών καί κάθε άτόμου, πού δέν δέχεται νά συνεργασθή μαζί 
τους. Οί έθνικόφρονες πολίτες άτενίζουν προς τήν ’Αστυνομία καί άπο αυτή ελπίζουν 
νά τούς σώση. Ό  κ. Μπουραντας μέ τούς άστυνομικούς τού Μηχανοκινήτου Τμήματος 
άναλαμβάνει τότε νά προστατεύση τή ζωή τών πολιτών. Στρέφεται, όχι κατά τών 
κομμουνιστών, γιατί τήν ’Αστυνομία δέν τήν ένδιαφέρει ή ι δ ε ο λ ο γ ί α ,  στρέφεται 
κατά τών δ ο λ ο φ ό ν ω ν ,  τ ο ύ ς  ο π ο ί ο υ ς  ά ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι  κ α τ ά  μέ
τ ω π ο  ν. ’Έτσι σώζονται άπο βέβαιο θάνατο εκατοντάδες πολίτες. Πολλές φορές 
πιάνονται οί δολοφόνοι τών έθνικιστών ή άλλοι δολοφόνοι ένοπλοι, καθώς καί διάφορα 
άτομα, πού μετέχουν σέ τρομοκρατικές έπιθέσεις έναντίον ’Αστυνομικών Τμημάτων 
ή σπιτιών τών Άξ/κών, άλλά ό κ. Μπουραντας τηρεί τήν άρχή του. Δ έ ν  π α ρ α -  
δ ί δ ε ι  κ α ν έ ν α  ά π ό  α ύ τ ο ύ ς  σ έ  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς .  Καί τούς μέν άοπλους 
τούς άφήνει έλευθέρους, τούς δέ ένοπλους πού έκαμαν έγκλήματα τούς κρύβει άπό τις 
Γερμανικές ’Αρχές καί τούς παραδίδει στήν Ελληνική Δικαιοσύνη.

Οί τρομοκράτες τρέμουν στήν έμφάνιση τού Τμήματος τούτου καί στούς άν- 
δρες του δίδεται τό όνομα «ο ί Μ π ο υ ρ α ν τ ά δ ε ς». Τό όνομα αύτό παραμένει 
καί όταν άκόμη κατά τον μήνα ’Ιανουάριο 1944 ό κ. Μπουραντας μετετέθη στήν 
'Υποδ/νση Γεν. ’Ασφαλείας, ώς Διοικητής αυτής, καίτή Διοίκηση τού Μηχανοκινήτου 
Τμήματος άνέλαβε ό ’Αστυνόμος Α' κ. Ν.’Αρχιμανδρίτης καί άργότερα ό ’Αστυνόμος Β' 
κ. Μπεκιάρης Χρύσανθος. Λίγες μέρες πριν φύγουν οί Γερμανοί άπό τήν ’Αθήνα, τό
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Μηχανοκίνητο Τμήμα διετάχθη νά παραλάβη μαζί μέ ώρισμένους στρατιωτικούς 
4000 δπλα, πού έστέλλοντο άπο τη Μέση ’Ανατολή.Έπραγματοποίησε την παραλαβή 
μέ πολύ μεγάλους κινδύνους, γιατί βρέθηκε στην ανάγκη νά συμπλακή καί μέ τούς 
Γερμανούς καί μέ τούς κομμουνιστάς, πού έπετέθησαν ύπουλα καί άπρόκλητα.

Καί όμως το Τμήμα αύτύ σχεδόν διαλύθηκε, μόλις έφυγαν οί Γερμανοί, κατ’ 
άπαίτησιν των κομμουνιστών, γιατί θά αποτελούσε φοβερό αντίπαλο κατά τό κίνημα 
πού παρεσκεύαζε τό Κ.Κ.Ε.

170. Τό Μηχανοκίνητο Τμήμα κατά τήν περίοδο της άπελευθερώ- 
σεως (’Οκτώβριος 1944) μέχρι τής έκρήξεως τοϋ κομμουνιστικού κ ινή 
ματος (Δεκέμβριος 1944).

’Ε θ ν ι κ ή  Έ  ν ό τ η τ α—Λ ί β α ν ο ς—Ά  π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ς .  Μαγικές 
λέξεις, πού έφεραν άνακούφιση στο Λαό καί σκόρπισαν γιά λίγο τήν αγωνία του. ' Η 
τριμελής Διοικητική ’Επιτροπή τής Κυβερνήσεως ’Εθνικής Ένότητος, Ζ ε ϋ γ ο ς, 
Μ α ν ο υ η λ ί δ η ς  καί Τ σ ά τ σ ο ς, έφθασαν στήν ’Αθήνα. Οί Γερμανοί έφυγαν. 
'Ο Λαός ξεχύθηκε στούς δρόμους καί γέμισε μέ άνθη τις άστυνομικές περιπόλους. 
Τήν ίδια όμως στιγμή ή Ο.Π.Λ.Α. συνελάμβανε τούς έθνικόφρονας καί τούς έσφαζε, 
ρίχνοντας τά πτώματα στά πηγάδια. Οί επιγραφοποιοί έγραφαν τις τεράστιες πινα
κίδες «Θ ά ν α τ ο ς  σ τ ο  Μ π ο υ ρ α ν τ  ά»,  «Θ ά ν α τ ο ς  σ τ ο ύ ς  Μ π ο υ ρ α ν -  
τ ά δ ε ς» καί όταν οί άστυνομικοί ένθουσιασμένοι γιά τήν ήσυχία πού έπεκράτησε 
κατά τις πρώτες ώρες τής άπελευθερώσεως γύρισαν στά οικήματα τους ν’ άναπαυ- 
θοΰν γιά λίγο, ξεπρόβαλαν οί περίφημες Λ α ο κ ρ α τ ι κ έ ς  δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς ,  οί 
έξαλλες εκείνες σκηνοθεσίες μέ τις ταμπέλες καί τις άπειλές.’Έτσι προδιετέθησαν τά 
πάντα. Τό βράδυ, στο συμβούλιο τών τριών άντιπροσώπων, ό κομμουνιστής ' ϊ π ο υ  ρ- 
γ ός  Ζ ε ύ γ ο ς  άξιώνει νάσυλληφθή ό Μπουραντας(1).Οί άλλοι έχουν άντιρρήσεις, γ ιατί 
τά πάντα μαρτυρούν ότι ό Μπουραντάς είναι υπέροχος Πατριώτης. Καλείται ό ’Αρ
χηγός τής ’Αστυνομίας, ό όποιος τονίζει ότι ό κ. Μπουραντάς είναι ένας από τούς 
άκραιφνεΐς "Ελληνας Πατριώτας, άριστος ’Αξιωματικός τής ’Αστυνομίας, ότι ού-

1. Ό  Μπουραντάς είτε τό ήθελε, είτε δεν τό ήθελε, έγινε προσωπικότητα τήν εποχή έκείνη.
Γιά τούς κοινούς εγκληματίας καί τούς τρομοκράτας κομμουνιστάς, τήν ελάχιστη δηλ 

μειοψηφία τοϋ ΈλληνικοΰΛαοΰ, παρουσιάζετο σαν μία προσωπικότητα έπικίνδυνη, τρομερή, αμεί
λικτη. Γιά τον άλλο δμως κόσμο, γιά τούς φιλόνομους πολίτες, ήταν ό ιδανικός προστάτης, ό άφο
βος φρουρός, ό εγγυητής της ’Ασφαλείας.

Μά αν συζητούσατε μέ τόν ίδιο θά σας έκανε εντύπωση, ή κατάπληξι πού έννοιωθε τότε, γιατί 
έγίνετο τόσος θόρυβος γιαυτόν, ένω έπίστευε άπόλυτα, ότι ποτέ του δεν έκανε τίποτε τό εξαιρετικό, 
τίποτε πάρα πάνω άπό τό καθήκον του, ώς Έλλην Πατριώτης, ώς αστυνομικός καί ώς άνθρωπος.

’Εδώ άκριβώς βρίσκονταν ή πλάνη του. Πλάνη δμως πού περιείχε μεγαλείο, γιατί χωρίς 
νά τό άντιλαμβάνεται, μέ τά χαρίσματα καί τις ικανότητες πού έχει, μέ τό ηθικό άνάστημά του, 
μέ τή πίστη του στήν Πατρίδα καί στά ιδανικά της, μέ τήν αφοσίωσή του στο καθήκον του, πού 
τόν υποχρέωνε νά είναι ό πρώτος ύπηρέτης τοϋ Λαοΰ γιά τήν άσφάλειά του, άναδείχνεται τ έ- 
λ ε ί ο ς  τήν εποχήν άκριβώς πού γύρω του ό ήρωϊκός 'Ελληνικός Λαός ύπέφερε καί δέν υπήρχαν 
παρά συντρίμματα άπό τούς κατακτητάς, άπό τή δυστυχία, άπό τό έγκλημα, άπό τήν έκμετάλευση 
τέλος τοϋ πόθου τής άπελευθερώσεως καί τοϋ μίσους γιά τόν εχθρό, πού φώλιαζε στήν ψυχή όλων. 
"Αν δέν υπήρχε τό 1940—1944, ό Μπουραντάς θά παράμενε ό ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό ς  ά σ τ υ ν ο -  
μ ι κ ό ς μέ τά ήθικά καί υπηρεσιακά προσόντα, τά όποια κατά κόρον περιγράφουν οί έτήσιες έκ- 
θέσεις ικανότητας τών προϊσταμένων του.

’Αλλά, δπως είναι 'γνωστόν, οί περιστάσεις άναδεικνύουν καί φέρνουν στήν επιφάνεια τούς 
υπέροχους άντρες σέ κάθε έποχή καί κάθε χώρα. Έ τσ ι καί ό Μπουραντάς, είτε ήθελε, είτε δέν ήθελε, 
άναδείχτηκε τό 1940—1944. Τόν άνάδειξαν οί περιστάσεις, πού ήσαν τέτοιες, ώστε μόνον οί άτσα- 
λένιοι χαρακτήρες νά μποροΰν ν’ άντέξουν καί νά πολεμήσουν τό κϋμα τής φρίκης τοϋ κατακτητή, 
τή σύγχυση καί τό έγκλημα. Τό έγκλημα δυστυχώς τών Ελλήνων διεθνιστών, τών Ελλήνων, 
πού μέ τό μαχαίρι καί τό τσεκούρι θέλησαν νά ένώσουν τά Βαλκάνια, θέλησαν νά συμφιλιώσουν τις 
"Υαινες μέ τά πρόβατα, θέλησαν νά σμίξουνε τό Βούλγαρο μέ τόν "Ελληνα τής Μακεδονίας, τοϋ 
όποιου τό αίμα έβαψε τά πεζοδρόμια, χυμένο άπό τό δολοφονικό μαχαίρι τους.
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δεμίαν συνεργασίαν εϊχε ποτέ μετά των καταχτητών, ο τι εις ούδεμίαν ένέργειαν κατά 
τοϋ Λαοϋ καί τής Πατρίδος προέβη, ότι το Μηχανοκίνητο Τμήμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων έστρέφετο μόνον εναντίον των κακοποιών καί τών άσκούντων αύτοδικίαν κλπ. 
Παρά ταϋτα ό Ζεύγος έπέμενε καί τά λοιπά εθνικιστικά μέλη ΰπεχώρησαν κι’ έτσι έ- 
δόθη διαταγή στον κ. ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας νά συλλάβη καί νά μεταφέρη στις 
φυλακές τον κ. Μπουραντά. ’Έτσι καί έ'γινε, άδιαμαρτυρήτως άπό μέρους τής 
’Αστυνομίας τήν οποίαν έ'σωσε άπό τη διάλυση, κατά τή δήλωση του κ. ’Αρχηγού της.

Έρωτάται όμως, γιατί τό κομμουνιστικό κόμμα έπεδίωξε μέ τόση μανία νά 
έξοντώση τον κ. Μπουραντά;

To Κ.Κ.Ε. εϊχε, όπως όλοι γνωρίζουμε σήμερα, άπό πολύ καιρό άποφασίσει νά 
καταλάβη μέ τή βία τήν ’Αρχή καί γιά τό σκοπό αύτό παρεσκευάζετο ιδεολογικά, μέ 
τ ή ν  έ κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η  κ α ί  μ ο ν ο π ώ λ η σ η  τ ή ς  ’Ε θ ν ι κ ή ς  ά ν τ ι -  
σ τ ά σ ε ω ς ,  πολιτικά μέ τή μέθοδο τοϋ Δ ο υ ρ ε ί ο υ  ί π π ο υ  (σύστημα Δημη- 
τρώφ), προδοτικά μέ τις καταγγελίες στους Γερμανούς έθνικοφρόνων (όπως συνέβη 
μέ τήν παραλαβή όπλων άπό τον κ. Μπουραντά) (Χ), άστυνομικά μέ τις δολοφονίες, 
άπαγωγές καί τήν τρομοκρατία, καί στρατιωτικά, μέ τήν κατάληψη τών ’Αστυνομικών 
’Αρχών τοϋ Κράτους, τών Κρατικών 'Υπηρεσιών καί τής ’Αρχής.

'Ο κ. Μπουραντάς όμως, ως Διοικητής τοϋ Μηχ/του Τμήματος καί ώς Διευ
θυντής τής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών αργότερα, άδιαφορώντας γιά τά ιδεολογικά 
κομμουνιστικά κηρύγματα, έ'καμε άκέραια τό στοιχειώδες καθήκον του ώς "Ελλην 
καί έπέτυχε, χωρίς νά συνεργασθή καθολοκληρίαν μέ τούς Γερμανούς καί χωρίς νά 
παραδώση κανένα 'Έλληνα σ’ αύτούς : 1) νά περιορίση κατά τό δυνατό τις δολοφο
νίες καί άπαγωγές σώζοντας πολλούς πολίτες, πούς ώδηγοΰντο στή σφαγή, 2) νά 
έμποδίση μέχρι τής ήμέρας τής άπελευθερώσεως νά έμπουν μέσα στήν ’Αθήνα μεγάλες 
ομάδες άπό ένοπλους κομμουνιστάς κι’ έτσι άποτράπηκε ή κατάληψι τών ’Αρχών άπό 
αύτούς άμέσως μόλις έφυγαν οί Γερμανοί, 3) νά έμπνεύση στούς άστυνομικούς τών 
’Αθηνών τήν πεποίθηση, ότι ήταν σέ θέση ή ’Αστυνομία ν’ άντιμετωπίση άποτελεσμα- 
τικά τούς κομμουνιστάς, σέ περίπτωση ενόπλου άποπείρας καταλήψεως τών ’Αρχών 
βιαίως, μέχρις δτου τουλάχιστον φθάσουν οί νόμιμοι εκπρόσωποι τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως καί οί Σύμμαχοι. "Ετσι κατά μέγα μέρος χάρις στον κ. Μπουραντά 
άνεβλήθη τό σχέδιο τών κομμουνιστών άμέσου καταλήψεως τής εξουσίας, ευθύς μέ 
τήν υποχώρηση τών Γερμανών.

"Οταν άργότερα ήλθαν οί "Αγγλοι καί ή Κυβέρνησι ’Εθνικής Ένότητος, οί κομ- 
μουνισταί έχοντας ύπ’ δψιν τους νά καταλάβουν υστέρα άπό λίγο τήν ’Αρχή βιαίως 
καί προπαρασκευαζόμενοι γιάτό σκοπό αύτό δραστήρια, έπεδίωξαν καί πέτυχαν, χά
ρις στήν ύποχωρητικότητα τών έθνικιστικών μελών τής Κυβερνήσεως, τή συνέχιση 
τής φυλακίσεως τοϋ κ. Μπουραντά, ό οποίος θά ήταν γ ι’ αύτούς διαρκές έμπόδιο καί 
μιά άπό τις κυριώτερες δυνάμεις γιά τήν άντιμετώπισή τους.

1. "Οπως είναι γνωστό, δταν ομάδα αστυνομικών τοϋ Μηχανοκινήτου καί της Γενικής ’Α
σφαλείας ’Αθηνών διετάχθη μέ άλλους στρατιωτικούς νά παραλάβη τά δπλα πού έστάλησαν άπό 
τη Μέση ’Ανατολή, έξεδηλώθη σ’ δλη της τήν έκταση ή άτιμη στάσι τών κομμουνιστών. 
Άφοϋ άπέτυχαν νά πάρουν τά δπλα της ’Αστυνομίας μέ τή βία, κατά την επίθεση πού έκαναν δταν 
μετεφέροντο τά δπλα, γέμισαν τήν άλλη μέρα τούς τοίχους τής ’Αθήνας μέ προκηρύξεις τεράστιες 
στις όποιες έγραφαν: «Ό  Σπηλιωτόπουλος έδωσε τά δπλα τών συμμάχων στό Μπουραντά». 
Έπρόκειτο γιά καθαρή καταγγελία, πού γίνονταν στούς Γερμανούς νά συλλάβουν] τόν κ. Μπου
ραντά, ό όποιος βέβαια έλαβε άμέσως τά μέτρα του καί γιά τήν άπόκρυψη τών δπλων καί γιά τήν 
άποφυγή τής συλλήψεώς του.

Ή  προδοσία αυτή είναι χαρακτηριστική γιά τάς μεθόδους πού μεταχειρίσθηκε συχνά τό Κομ. 
Κόμμα, γιά νά έξοντώση τούς άνεπιθύμητους γ ι’ αύτό Έθνικιστάς.'Όπου δέν μπορούσε νά χρησι- 
μοποιήση τή δολοφονία, χρησιμοποιούσε τήν προδοσία καί τήν παράδοση στούς Γερμανούς, κ ι’έτσι 
έφθανε στό ίδιο άποτέλεσμα. Συνεργασία δηλαδή πλήρης καί αρμονική κομμουνιστών καί Γερμανών 
γιά τήν έξόντωση τών Ελλήνων Έθνικιστών.
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Καί πάλι όμως ό κ. Μπουραντάς, άναδεικνύεται υπέροχος. ’Ενώ αισθάνεται τήν 
άδικία πού τοϋ γίνεται, ένώ βλέπει 6τι δλοι γύρω του είναι ένοχοι άπέναντί του, δέ
χεται ώς διαταγή τήν έντολή τής φυλακίσεώς του, δέν διαμαρτύρεται καί πηγαίνει 
μόνος του στις φυλακές, πιστεύοντας στούς λόγους του ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας δτι 
« γ ι α  τ ή ν  ’Ε θ ν ι κ ή  Ε ν ό τ η τ α  κ α ί  τ ή ν  Π α τ ρ ί δ α  π ρ έ π ε ι  ν α  
ύ π ο σ τ ή  κ α ί  τ ή  θ υ σ ί α  α ύ τ  ή».

Μέ τή φυλάκιση τού κ. Μπουραντα, μέ τή διάλυση τού Μηχανοκινήτου Τμήματος 
καί μέ τή τοποθέτηση σέ επίκαιρες θέσεις τής ’Αστυνομίας των μελών τής Πολιτοφυ
λακής άστυνομικών, Τσαπόγα Κ. (ώς Ύποδ/ντοΰ ’Αθηνών) καί Δήμου Διον. (ώς 
'Υποδ/ντοϋ Κέντρου ’Αλλοδαπών), οί κομμουνισταί επέτυχαν νά έχουν υποχείριο τήν 
’Αστυνομία στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιά νά είμαστε μάλιστα ειλικρινείς, κατά τό 
διάστημα τής άπελευθερώσεως μέχρι τής ημέρας τού κινήματος, τό Δεκέμβριο 1944, 
ή ’Αστυνομία κατάντησε σκιώδης. Γιατί δέν πιστεύω νά ύποστηρίζη κανείς ότι 
υπήρχε ’Αστυνομία, τή στιγμή πού ό κάθε έλασίτης δολοφονούσε έλεύθερα όποιον 
ήθελε, άπήγαγε όποιον τού άρεσε καί δέν έδινε λόγο σέ κανένα. "Ετσι κατωρθώθη, 
ώστε ούσιαστικά νά μήν ύπάρχη ’Αστυνομία κατά τις παραμονές τού κινήματος, 
παρά μόνον αστυνομικοί μέ εθνικό φανατισμό, πού σφίγγοντας τήν ψυχή τους, 
ήλπιζαν ότι θά έρθη γρήγορα ή στιγμή νά κινηθούν έλεύθερα καί νά εκδηλώσουν τον 
πατριωτισμό τους. Καί ή στιγμή ήρθε τό Δεκέμβρη τού 1944.

'Η έπανάστασις ξέσπασε. Τ ά ’Αστυνομικά Τμήματα κατελήφθησαν όλα, παρ’ 
όλη τήν παλληκαριά πού έδειξαν ώρισμένοι ’Αξιωματικοί καί άντρες. ’Ελεύθερα έμει
ναν δύο Τμήματα, πού βρέθηκαν στήν Ελεύθερη ζώνη. Μά τό Μηχανοκίνητο Τμήμα, 
πού ήταν έγκατεστημένο μέ τά ύπολείμματά του στά οικήματα τής οδού Πατησίων 
91 καί 93 καί ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας, πού ήταν εγκατεστημένη στήν 
όδό Πατησίων καί Στουρνάρα, άνθίστανται μέ έξαιρετική άποφασιστικότητα καί άδά- 
μαστη θέληση επί πολλές μέρες. Είναι τά Τμήματα πού ηύτύχησαν νά διοικηθοΰν 
καί άνασυγκροτηθούν τον τελευταίο καιρό άπό τον ’Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ν. 
Μπουραντα.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Εις τό επόμενο : 171. Ή  δρασις τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος κατά τήν διάρκεια τοϋ κομ- 
μουνιστικοϋ κινήματος (Δεκεμβρίου 1944). 

α) Θέσις καί δύναμις τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος κατά τόν Δεκέμβρη τοϋ 1944. 
β) Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 1944. Πρώτη έπίΟεσις κατά τοϋ Μηχανοκινήτου, 
γ) Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 1944. Δευτέρα έπίθεσις κατά τοϋ Μηχανοκινήτου, 
δ) Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1944. Τρίτη έπίθεσις κατά τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος, 
ε) Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 1944. Νέες συνεχείς έπιθέσεις κατά τοϋ Μηχανοκινήτου 

Τμήματος.
στ) Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 1944. Νέα έπίθεσις των κομμουνιστών πού αποτυγχάνει, 

ζ) Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 1944. Νέες άτυχες έπιθέσεις των κομμουνιστών, 
η) Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 1944. ’Επιθέσεις κομμουνιστών έξόρμησις άνδρών Μηχα

νοκινήτου καί σύλληψις 46 κομμουνιστών. ’Απόπειρα άνατινάξεως τοϋ Μηχανοκινήτου. 
0) Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 1944. 4ώρη έπίθεσις τών κομμουνιστών. Καταστροφές στά 

κτίρια τοϋ Μηχανοκινήτου.
ι) Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 1944. Προπαρασκευή τών κομμουνιστών γιά τήν άνατίναξη 

τοϋ Μηχανοκινήτου. Άποχώρησις τών άστυνομικών.
172. Νεκροί καί τραυματίες άστυνομικοί τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος.
173. Οί άστυνομικοί πού διεκρίθησαν στις μάχες τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος.
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Ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Έ κ τοϋ Περιοδικού «Γεγονότα καί κεί- 
μένα» — Τεύχος 9ον, Φεβρουάριος 1957

«ΟΙ Ρώσοι έπανήρχισαν τάς επιθέσεις ειρήνης.
Ποιον μυστήριον έπι τέλους κρύβεται πίσω άπό α ΰτά ς ;».

Μίαν εβδομάδα μετά τήν διά πυρός καί σιδήρου καταστολήν της Ουγγρικής 
άπελευθερωτικής έπαναστάσεως υπό τοϋ Σοβιετικού στρατού, τήν 17ην Νοεμβρίου 
1956, ή Μόσχα έπανήλθε διά μιας διακοινώσεώς της εις τό προσφιλές θέμα τοϋ άφο- 
πλισμοΰ καί τής ειρήνης. ’Ολίγον άργότερον, τήν 5ην Φεβρουάριου 1957, ή Ρωσική 
έφημερίς «ΙΣΒΕΣΤΙΑ» έξέφρασε τά φιλειρηνικά σοβιετικά αισθήματα έναντι τής 
Γαλλίας καί έπέσεισε τον κίνδυνον μιας ηνωμένης Γερμανίας, ένω, μετά έπτά μόλις 
ήμέρας, ό Μπουλγκάνιν ύπεσχέθη, διά τό προσωπικού του μηνύματος εις τον Ά ντε- 
νάουερ, τήν Ένωσιν των δύο Γερμανιών ύπό τον όρον τής άποχωρήσεώς των άπό τό 
Ν.Α.Τ.Ο. Τέλος, ολίγον προ τής παραιτήσεώς του, ό Σεπίλωφ έδήλωσεν ότι πιστεύει 
πάντοτε εις τήν αρχήν τής συνυπάρξεως, τά αύτά δέ έπανέλαβε ό Κροϋστσεφ καί μετά 
τήν άντικατάστασιν τοϋ Σεπίλωφ ύπό τοϋ Γκρομύκο, κατά τήν τελευταίαν εβδομάδα.

Ένω όμως οί ήγέται τής Σοβιετικής Ένώσεως τονίζουν τήν καλήν των πίστιν 
καί θέλησιν, δεν παύουν νά άσχολοϋνται μέ τήν αίματηράν καταστολήν τής Ουγγρι
κής έπαναστάσεως, επαναφέρουν τον Σταλινισμόν εις τό εσωτερικόν τής χώρας των 
καί παραβλέπουν τάς φιλελευθέρας έκδηλώσεις των φοιτητών τής Μόσχας καί τής 
Πετρουπόλεως, επανερχόμενοι εις τήν παλαιάν άδιάλλακτον έξωτερικήν πολιτικήν 
των, διά τής άντικαταστάσεως τοϋ Σεπίλωφ ύπό τοϋ Γκρομύκο, ό όποιος είναι 
γνωστός εις τον Ο.Η.Ε. ώς ό «άνθρωπος τών Βέτο».

'Τπεστηρίχθη άπό πολλούς, ότι αί φιλειρηνικαί έκδηλώσεις τής Σοβιετικής 
Ένώσεως, αί όποΐαι έρχονται εις τόσον μεγάλην άντίθεσιν μέ τήν πραγματικήν της 
πολιτικήν, είναι δόλιαι καί άπατηλαί, άποβλέπουσαι εις τήν ύπονόμευσιν τοϋ φρονή
ματος καί τής δυνάμεως άντιστάσεως τών έλευθέρων λαών. ’Αντικειμενικός σκοπός 
τής Σοβιετικής Ένώσεως παραμένει πάντοτε, κατά τήν γνώμην τών παρατηρητών 
αύτών, ή διεθνής έπανάστασις, ή διάσπασις τοϋ Ν.Α.Τ.Ο., ή διείσδυσις εις τήν 
Μέσην ’Ανατολήν καί ή ένσωμάτωσις καί άφομοίωσις τών Δορυφόρων λαών. 'Υπέρ 
τής άπόψεως αύτής συνηγορούν πράγματι πολλά έπιχειρήματα :

Τήν 12 Μαρτίου 1919, ό Λένιν είχε είπή εις τό 8ον Συνέδριον τοϋ Κ.Κ. 
Ρωσίας :

«'Η συνύπαρξις τής Σοβιετικής Ένώσεως μέ τά ιμπεριαλιστικά κράτη είναι 
» άδύνατος. 'Ένας άπό τούς δύο πρέπει νά θριαμβεύση εις τό τέλος, μέχρι τότε δέ, είναι 
» άναπόφευκτος μία σειρά τρομερών συγκρούσεών μας μέ τά άστικά καθεστώτα».

Τό 1928 ό Στάλιν έδήλωσεν ένώπιον τής Κ. Ε. τοϋ Κόμματός του :
«Τό πρόγραμμα τής Κόμιτερν οδηγεί προς τήν πόλωσιν τοϋ σοσιαλισμού 

» καί τοϋ καπιταλισμού, οί όποιοι θά άγωνισθοΰν μεταξύ των διά τήν κατάκτησιν 
» τού κόσμου».

Εις τό 7ον Συνέδριον τής Κόμιντερν, τό 1935, ό Π. Τολιάττι έδήλωσεν :
«'Όταν άγωνιζώμεθα διά τήν ειρήνην, έπιθυμοΰμε κατ’ αύτόν τον τρόπον νά 

» ένώσωμεν τήν έπαναστατικήν πρωτοπορίαν μέ τούς έργάτας, τούς άγρότας καί 
» τούς μικροαστούς,(εις τρόπον ώστε, έν περιπτώσει πολέμου, νά μετατρέψωμεν τον 
» ιμπεριαλιστικόν πόλεμον εις έμφύλιον πόλεμον έναντίον τής άστικής τάξεως».

Έ ξ άλλου, εις τήν έφημερίδα τής Κόμινφορμ τής 8ης Δεκεμβρίου 1950 το
νίζεται ότι ό άγων τών κομμουνιστών διά τήν ειρήνην :
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«Συνδέεται μέ τήν μαρξιστικήν—Λενινιστικήν προπαγάνδαν και μέ τον άδιά- 
» κοπον άγώνα εναντίον τής άντιδραστικής ιδεολογίας».

’Επίσης, ή άπόφασις τής κομμουνιστικής Παγκοσμίου 'Ομοσπονδίας ’Εργα
τικών Συνδικάτων τονίζει δτι :

«Καθήκον μας είναι νά γνωρίσωμεν εις τούς εργαζομένους τάς άποφάσεις 
» τού Δευτέρου Παγκοσμίου Συνεδρίου Ειρήνης και όργανώσωμεν δράσιν έναντίον 
» τής μεταφοράς καί παραγωγής οπλών».

Τέλος, είς τον λόγον του ένώπιον του XX Συνεδρίου του Κ.Κ.Σ.Ε., ό Κροΐί- 
στσεφ παραδέχεται δτι :

«Είναι άλήθεια δτι άναγνωρίζομεν τήν άναγκαιότητα τής έπαναστατικής 
» μεταβάσεως άπο τον Καπιταλισμόν εις τον Σοσιαλισμόν. Είς τοΰτο άκριβώς δια- 
» φέρομεν άλλωστε άπο τούς ρεφορμιστάς. Δεν ύπάρχει ούτε ίχνος άμφιβολίας 
» δτι διά πολλάς καπιτάλιστικάς χώρας ή άνατροπή τής άστικής τάξεως διά τής βίας 
» είναι άναπότρεπτος».

Έ φ’ δσον αύτά είναι τά επίσημα κείμενα, τότε λοιπόν αί διάφοροι Σοβιετικαί 
εκδηλώσεις περί είρηνοφιλίας δέν είναι παρά ένα τέχνασμα. 'Η μέθοδος τής διά τής 
προπαγάνδας έξαπατήσεως του άντιπάλου είναι έξ άλλου παλαιά δσον ό κόσμος. 'Η 
Ελληνική Μυθολογία διηγείται πώς ή Βία, μή δυναμένη νά καταβάλη τούς έχθρούς 
της μέ τήν Δύναμιν, έπεκαλέσθη είς βοήθειάν της τον Δόλον. Οί πρόγονοί μας, πού 
κανένα καλό άλλά καί κανένα κακό δέν τούς ήτο άγνωστον, έ'χουν τον μύθον τού 
Δουρείου "Ιππου, πού άφησαν οί ’Αχαιοί ώς αφιέρωμα είς τούς Θεούς τών Τρώων, 
είς ένδειξιν τών ειρηνικών των προθέσεων, ένώ μέσα του ήτο κρυμμένος ό Όδυσσεύς,

δυναμίαν τού Δόλου, έζήτησεν άπο τούς συντρόφους του νά τον δέσουν είς τό κατάρτι, 
φοβούμενος μήπως γελασθή από τά πλάνα τραγούδια τών σειρήνων.

’Αλλά καί άπο δλα τά ιστορικά παραδείγματα, άλλωστε, προκύπτει δτι τό 
σύνθημα τής ειρήνης άπετέλεσεν πάντοτε είς χεΐρας τών επιτιθεμένων τό πλέον άπο- 
τελεσματικόν δπλον τού πολέμου. Καί δμως πίσω άπο τά τραγούδια τών σοβιετικών 
σειρήνων πού, ένώ ύπόσχονται τις άπολαύσεις τής ειρήνης, έτοιμάζουν τά δπλα τής 
έπικρατήσεως τής παγκοσμίου έπαναστάσεως, δέν κρύπτεται μόνον ό Δόλος. Κρύ
πτεται καί ό φόβος καί ή άδυναμία καθώς καί ή προσπάθεια τής ίθυνούσης γραφειο
κρατικής τάξεως τών Σοβιέτ νά διατηρήση τά άγαθά τής εξουσίας. ’Αλλά ας εξετά
σω μεν ένα - ένα τά στοιχεία αύτά :

Ό  φόβος καί ή άδυναμία κρύπτονται διότι ή Σοβιετική Ένωσις, διαθέτουσα 
βιομηχανικήν παραγωγήν πολύ μικροτέραν άπο τήν τού έλευθέρου κόσμου καί άντι- 
μετωπίζουσα μεγάλα έσωτερικά προβλήματα καί ιδίως τήν παθητικήν άντίστασιν 
τών ύποδούλων λαών της, δέν δύναται μέν·νά έξαπολύση άμέσως τον επιθετικόν πό
λεμον τον όποιον επιθυμεί, κρίνουσα δμως καί αύτή έξ ιδίων τά άλλότρια, φαντάζεται 
δτι αί έλεύθεραι χώραι θά έπιτεθοΰν πρώται έναντίον της. ’Εμείς, βέβαια, οί όποιοι 
ζοΰμεν είς τον έλεύθερον κόσμον, γνωρίζομεν δτι αί Δυτικαί Δημοκρατίαι ούδεμίαν 
δρεξιν έχουν νά έξαπολύσουν τον πόλεμον. Οί Ρώσοι δμως, διαβιούντες είς τήν ά
γνοιαν είς τήν οποίαν σκοπίμως τούς κρατούν οί ήγέται των, βλέπουν παντού έχθρούς 
καί τούς καλλιεργείται τεχνητώς τό συναίσθημα τού κινδύνου. Ταύτοχρόνως, οί 
Σοβιετικοί άντιλαμβανόμενοι τήν εσωτερικήν των άδυναμίαν, προσπαθούν μέ τάς 
άλλεπαλλήλους επιθέσεις ειρήνης νά κερδίσουν χρόνον.

Ή  Σοβιετική "Ενωσις όχι μόνον τώρα, άλλά είς δλην της τήν ιστορίαν, κατέ- 
φευγεν είς τάς «’Επιθέσεις ειρήνης» δταν άντιμετώπιζεν σοβαρούς έσωτερικούς 
περισπασμούς. Άντιθέτως, δταν ήσθάνετο τό έσωτερικόν μέτωπον άσφαλές καί τό 
άντίπαλον ασθενή, έφήρμοζεν πάντοτε πολιτικήν άπροκαλύπτως επιθετικήν. Οΰτω, 
ένώ άπο τού 1917 μέχρι τού 1922 ή Σοβιετική "Ενωσις, έλπίζουσα άκόμη νά προ- 
καλέση έπανάστασιν είς τήν Γερμανίαν, μετήρχετο διά τής Κόμιντερν τακτικήν δυ-
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ναμικήν καί έμφανώς έπαναστατικήν, άντιθέτως το 1922—1924, δταν ό λιμός 
ένέσκηψεν εις τό εσωτερικόν της Ρωσίας καί οί Ουκρανοί χωρικοί απειλούσαν έξέ- 
γερσιν, ή Σοβιετική 'Ένωσις έγκατέλειψε προσωρινώς την έπαναστατικήν Κόμιντερν 
καί έξαπέλυσεν έπίθεσιν ειρήνης. Έ ξ άλλου, δταν κατά τήν περίοδον 1924—1934 
τα σοβιετικά οικονομικά έβελτιώθησαν καί τό καθεστώς έσταθεροποιήθη, ή έπανα- 
στατική τακτική τής Μόσχας έπανήρχισε μετατραπεΐσα τό 1935 εις φιλειρηνικήν 
τακτικήν των Λαϊκών Μετώπων έν οψει τής διαγραφομένης Γερμανικής άπειλής, ήτις 
ένεθάρρυνεν τάς άντισταλινικάς συνωμοσίας του Τρότσκυ καί του Μπουχάριν εις τό 
έσωτερικόν τής χώρας. ’Αμέσως μετά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, ή νική
τρια Σοβιετική "Ενωσις έπανέρχεται εις τήν έπαναστατικήν τακτικήν καί δεν τήν 
έγκαταλείπει παρά μόνον δταν οί διάδοχοι τοϋ Στάλιν, άντιμετωπίζοντες τήν κρίσιν 
εις τήν όποιαν ώδήγησε τήν χώραν ό Σταλινισμός, έξαπολύουν άλλεπαλλήλους έπι- 
θέσεις ειρήνης διά νά δυνηθοϋν νά άφιερωθοϋν άπερίσπαστοι εις τήν άντιμετώπισιν 
των μεγάλων έσωτερικών προβλημάτων.

Τά έσωτερικά αύτά σοβιετικά προβλήματα έχουν οικονομικήν μορφήν. Ή  νέα 
άριστοκρατία τής χώρας, ή σταλινική γραφειοκρατία, έκμεταλλευομένη τον πληθυ
σμόν καί ιδίως τάς έθνικάς μειονότητας, έχει διασφαλίσει τήν διαιώνισιν των οικο
νομικών της προνομίου άπό τον κίνδυνον έσωτερικής έπαναστάσεως διά τής δικτα
τορίας. Μόνον διά μιας έξωτερικής έπιθέσεως δύναται αΰτη νά άνατραπή πλέον, κατά 
τό προηγούμενον τής ξένης έπεμβάσεως μετά τήν έπανάστασιν τοϋ 1917. Διά νά 
αντιμετώπιση τον κίνδυνον αυτόν καί διά νά παραμείνη εις τήν έξουσίαν, ή Σοβιε
τική γραφειοκρατία μόνον μίαν διέξοδον εΐχεν, τήν δημιουργίαν βαρείας βιομηχανίας 
καί έξοπλισμών εις τό έσωτερικόν, τήν καλλιέργειαν άντιδυτικοΰ καί έπιθετικοϋ 
πνεύματος καί ψυχώσεως πολέμου μεταξύ τοϋ πληθυσμοϋ, τον όποιον κρατεί διά 
τοϋτο έν άπομονώσει, καί τήν έξαπόλυσιν έπιθέσεων ειρήνης εις τό έξωτερικόν. 'Η 
ΐδρυσις δμως βαρείας βιομηχανίας, καί έξοπλισμών, έπιβάλλει έγκατάλειψιν τής γεωρ
γίας καίπτώσιν τοϋ βιοτικοΰ έπιπέδου τοϋ πληθυσμοϋ. Τοϋτο δμως δημιουργεί νέαν 
οικονομικήν άδυναμίαν καί νέαν δυσφορίαν τής κοινής γνώμης. 'Η οικονομική αυτή 
άδυναμία καί ή άνάγκη περισπασμοϋ καί άντιμετωπίσεως τής έσωτερικής άντιδρά- 
σεως, άποτελοΰν έπίσης λόγους έπιβάλλοντας τήν έξαπόλυσιν τών έπιθέσεων ειρήνης.

Δόλος, λοιπόν, άδυναμία καί φόβος, κρύπτεται πίσω άπό τάς Σοβιετικάς έπι- 
θέσεις ειρήνης. Τί δμως κρύπτεται πίσω άπό τήν Δυτικήν φιλειρηνικήν στάσιν; ’Εάν 
αί δημοκρατίαι έπεθύμουν πράγματι πόλεμον, ώς υποστηρίζει ή Σοβιετική "Ενωσις, 
διατί δεν θά τον είχαν ήδη κάμει; Άπλούστατα, διότι εις τάς Δημοκρατίας κυβέρνα 
ό λαός ό όποιος έκλέγει τάς κυβερνήσεις του, ό δέ πληθυσμός τών Δυτικών Δημο
κρατιών δεν έχει καμμίαν όρεξιν νά προκαλέση πόλεμον. Εις τον έλεύθερον κόσμον 
ή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου είναι ευτυχώς πράγμα άγνωστον, τάς Κυβερνήσεις 
έκλέγει ό λαός καί ό λαός, ώς γνωρίζει καί αισθάνεται πας αναγνώστης τών γραμ
μών αύτών, δέν έπιθυμεΐ τον πόλεμον. Εις τά Δημοκρατικά καθεστώτα, αί Κυβερ
νήσεις, αί όποϊαι έπιθυμοΰν τον πόλεμον παρά τήν θέλησιν τοϋ πληθυσμοϋ, έξαναγκά- 
ζονται εις παραίτησίν, ώς άπέδειξεν καί τό πρόσφατον Βρεταννικόν παράδειγμα. 'Ο 
λαός μιας Δημοκρατικής χώρας δέν δέχεται νά πολεμήση παρά μόνον ευρισκόμενος 
έν άμύνη, οπότε δμως, μαχόμενος προς διάσωσιν τών έλευθεριών του, είναι τρομερός 
καί νικά πάντοτε, δπως μαρτυρεί καί ή έκβασις τών δύο Παγκοσμίων Πολέμων. 
Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν, ή παγκόσμιος έλευθέρα κοινή γνώμη καταβάλλει προ
σπάθειαν νά έπιλύση τάς έθνικάς διαφοράς έντός τών πλαισίων Διεθνών Συλλογικών 
’Οργάνων, ώς ό Ο.Η.Ε., άνεξαρτήτως δέ τών έπιφυλάξεων τάς οποίας δύναται 
κανείς νά διατυπώση, ώς προς τήν άποτελεσματικότητα τών διεθνών αύτών διαιτη
σιών, πρέπει έν τούτοις νά παραδεχθή δτι καμμίαν φοράν ένας κακός συμβιβασμός 
είναι καλύτερος άπό έναν έπιτυχή πόλεμον, παρασκευαζόμενον ύπό τό προπέτασμα 
μιάς ύπούλου έπιθέσεως ειρήνης.
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Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΜΟΦΥΛΙΑ
-  ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΑΥΤΗΣ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ -

' Υπό τοΰ Καθηγητοΰ τής ’Ιατροδικαστικής
----------------------- κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ Α Τ Σ Α -----------------------------------

'Η σεξουαλική φιλομοφυλία παρατηρεΐται επί άμφοτέρων των φύλων.
'Ημείς έν τώ παρόντι άρθρω θέλομεν άσχοληθή μόνον περί τής μεταξύ άρρέ- 

νων ψιλομοφυλίας, μή ασχολούμενοι περί τής μεταξύ γυναικών τοιαύτης, τής γνω
στής ύπό τό όνομα τριβακή άσέλγεια ή Λέσβιος έρως.

'Η μεταξύ άρρένων σεξουαλική φιλομοφυλία υπάρχει άπο τής άρχαιοτάτης 
έποχής, άπο τής πρωτογόνου καταστάσεως του άνθρώπου. Άλλα καί ή μεγάλη 
πνευματική άνάπτυξις τοΰ αρχαίου κόσμου, ώς καί τοΰ νεωτέρου, δέν ίσχυσαν να 
εξαλείψουν τήν γενετήσιον ταύτην διαστροφήν, τουναντίον δέ αυτή παραμένει ένερ- 
γός καθ’ όλους τούς αιώνας καί παρ’ άπασι τοΐς λαοΐς. Εις τήν τοιαύτην διαστροφήν 
έδόθησαν διάφοροι έπωνυμίαι. Παρατίθενται τοιαϋται εις τά ειδικά συγγράμματα 
τής ’Ιατροδικαστικής, παρ’ ήμΐν δέ εις τά τών Βάφα, Γεωργιάδου, Κάτσα. Τό επι
κρατέστερου όμως είναι τό όνομα π α ι δ ε ρ α σ τ ί α .  Αΰτη διακρίνεται εις ενερ
γητικήν καί εις παθητικήν. Τούς έκ συστήματος ένεργητικούς άπεκαλέσαμεν έν τώ 
συγγράμματι ήμών π ρ ω κ τ ο φ ί λ ο υ ς .

Τά αίτια τής διαστροφής ταύτης διά τινας τών άνθρώπων είναι συγγενή, δι’ 
άλλους δέ επίκτητα, διαφέρουν δέ τά έξωθοΰντα εις ενεργητικήν φιλομοφυλίαν άπο 
τά έξωθοΰντα εις τήν παθητικήν τοιαύτην.

Οί έκ συγγενοΰς αιτίας άσκοΰντες έκ συστήματος τήν παθητικήν παιδεραστίαν 
άπεκλήθησαν ο ύ ρ α ν ι σ τ α ί ,  παρουσιάζουν δέ ούτοι σωματικά καί ψυχικά 
γνωρίσματα, καταδεικνύοντα αυτούς ώς κίναιδους. Κατά πολλούς έξεταστάς βαθμός 
τις συγγενοΰς αφορμής ύπάρχει καί έπί τών έξ έπικτήτου άφορμής παιδεραστών, 
ένεργητικών ή παθητικών, έξεγειρομένης ευκόλως τής φιλομοφυλίας ύπό έπικτήτων 
αιτίων. ’Αποδίδεται δέ ή συγγενής παιδεραστία εις διαταραχάς τών ένδοκρινών άδέ- 
νων, τών γενετησίων καί τής ύποφύσεως κυρίως.

'Η σεξουαλική φιλομοφυλία, ή τε ένεργητική καί ή παθητική, ένδιαφέρουν 
μεγάλως τήν κοινωνίαν, διότι γίνεται άφορμή διαφόρων έγκλημάτων, άπο τών άπλου- 
στέρων μέχρι τών μάλλον ειδεχθών τοιούτων, παραδείγματα τών οποίων διαβάζομεν 
εις τάς έφημερίδας, είτε εις άλλας χώρας, συμβαίνοντα, είτε δυστυχώς καί παρ’ 
ήμΐν, ώς έσχάτως. Τοιαΰτα δέ έγκλήματα έ'δωσαν εις ήμάς άφορμήν συντάξεως τοΰ 
παρόντος άρθρου.

Σημειοΰμεν έπιπροσθέτως ότι ή μεταξύ άρρένων φιλομοφυλία, ένεργητική ή 
παθητική ή έναλλασσομένη, παρατηρεΐται εις πάσας τάς τάξεις τής κοινωνίας, είτε 
τάς λαϊκάς είτε τάς οπωσδήποτε άνωτέρας, αν μή ένίοτε καί άνωτάτας. Πρόσωπα 
πασών τών τάξεων καί παντός έπαγγέλματος άπεστάλησαν ύπό τής Άνακριτικής ’Αρ
χής εις τό ’Ιατροδικαστικόν Έργαστήριον τοΰ Πανεπιστημίου προς έξέτασιν.

Ή  διαστροφή αΰτη δέον νά καταπολεμηθή προς τό συμφέρον τής κοινωνίας, 
έξ άρχής όμως σημειοΰμεν ότι ό κατ’ αύτής πόλεμος είναι άμφιβόλου άποτελεσμα- 
τικότητος. Πρέπει δέ νά στραφή άφ’ ενός μέν κατά τών έκ συγγενοΰς διαστροφής 
φιλομοφύλων, άφ’ ετέρου δέ κατά τών έκ συγκυρίας τίνος άποβάντων τοιούτων.

Τό έλάττωμα τών συγγενών παιδεραστών δυσκόλως καταπολεμείται καί 
άκράτητοι φέρονται οί τοιοΰτοι προς τήν φιλομόφυλον γενετησίαν άπόλαυσιν, διά τοΰ 
ειδεχθούς ρόλου τοΰ είτε ένεργητικοΰ, είτε παθητικού παιδεραστοΰ.
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Τούς έκ συγγενούς παρωθήσεως παιδεραστάς μόνον ό Νόμος καθ’ ήμάς δύ- 
ναται νά παρακωλύση άπο τής τελέσεως τού έλαττώματός των, διά τής έγκλείσεως 
είς φυλακήν ή ψυχιατρεΐον, ένθα θά δύναται νά ένεργήται ή κατάλληλος ορμονική 
θεραπεία καί δή ή ψυχαναλυτική, μετά καλών άποτελεσμάτων κατά τινας, αμφι
βόλων όμως κατ’ άλλους μελετητάς τού θέματος τής φιλομοφυλίας.

Έφηρμόσθη έπί των κατά σύστημα ενεργητικών παιδεραστών εις τινας χώ
ρας—’Αμερικήν, Ελβετίαν—ό ευνουχισμός, ή άποτομή δηλαδή άμφοτέρων τών ορ- 
χεων. Τούτο δέ προς θεραπευτικόν σκοπόν, προς κατασίγασιν δηλαδή τών άνομων 
γενετησίων ορέξεων τού παιδεραστοΰ καί έπί ένσυνειδήτω συγκαταθέσει τούτου προς 
τήν τοιαύτην έγχείρησιν, σκοπούσαν τήν άπαλλαγήν άπο τών διώξεων τής ’Αρχής, 
λόγω τών άνομημάτων του.

Λέγεται ότι το μέτρον τούτο ήλάττωσε τήν προς διάπραξιν τής ένεργητικής 
παιδεραστίας ροπήν, ούχ’ ήττον όμως δεν δύναται νά συσταθή ούδέ προς έκφοβι- 
στικον τών άλλων σκοπόν.

Πάντως ή άστυνομική έπιτήρησις τών άποκαλυφθέντων ώς ένεργητικών παι
δεραστών δύναται νά προσφέρη πολλά, διά τού ένσπειρομένου φόβου εις τούς κατε- 
χομένους ύπό τού ελαττώματος. 'Η άστυνομική δέ έπιτήρησις δέον νά είναι διαρκής 
καί ή τιμωρία τών παρανομούντων παιδεραστών παραδειγματική, καθ’ όσον οί ένερ- 
γητικοί φιλομόφυλοι χρησιμοποιούν παν μέσον, μετά θρασύτητος καί πονηριάς, όπως 
παρασύρωσι νεαρά άτομα εις τήν άτιμον διαστροφήν. Ταΰτα δέ, αν άπαξ παρέπεισαν 
νά ύποκύψωσιν εις τάς ορέξεις των, έξακολουθοΰν νά έκμεταλλεύωνται μετά τών 
συντρόφων των καί προς διάπραξιν καί άλλων έγκλημάτων, ώςέκβιάσεων, κλοπών κλπ.

Προκειμένου δέ περί τών έκ συγκυρίας καί έπικτήτως άποβάντων παιδεραστών, 
εΐτε τών ένεργητικών είτε τών παθητικών τοιούτων, ό πόλεμος κατά τής τοιαύτης 
διαστροφής ίσως είναι ευχερέστερος διά τής καταπολεμήσεως τών έκάστοτε αιτίων 
τής δημιουργίας τού έλαττώματός.

Δέν είναι δυνατόν ένταΰθα νά άναπτύξωμεν τά αίτια ταΰτα, ευρέως δέ άνα- 
πτύσσονται είς τάς άναφερθείσας ΐατροδικαστικάς, καί άναλόγως τούτων θά είναι 
διάφορος έκάστοτε ή διεξαχθησομένη θεραπεία καί ή άστυνομική έπιτήρησις.

'Η καταπολέμησις δέ δύναται νά ένεργήται καί διά τής ’Αστυνομικής καί 
Διοικητικής προλήψεως, άλλά καί διά καταλλήλου διαφωτίσεως, εΐτε διά διαλέξεων 
εΐτε διά δημοσιεύσεων έπιστημονικοΰ τύπου.

Το πράγμα τής έπί τοιούτου θέματος διαφωτίσεως δέν είναι εύχερές διά μή 
καλώς κατηρτισμένους διαφωτιστάς, διότι άλλως ύπάρχει ό κίνδυνος, ή διαφώτισις 
νά λάβη χροιάν προσβολής τής δημοσίας αϊδούς.

’Ιδιαιτέρως θά έ'πρεπε νά διαφωτισθή ή νεαρά ήλικία, ΐνα μή άποβαίνη θύμα 
τών έκ συνήθειας ένεργητικών παιδεραστών. Είς άλλας χώρας συνιστοΰν τήν διδα
σκαλίαν σεξουαλικών ζητημάτων είς τά νεαρά άτομα άπο τής ήλικίας τών 6 έτών 
είσέτι. Καί έπιζητεΐται τοιαύτη διδασκαλία νά ένεργήται έν άρχή ύπό τών γονέων, 
τών άρρένων μέν τέκνων ύπό τού πατρός, τών θηλέων δέ ύπό τής μητρός. Είς μεγα- 
λυτέρας δέ ήλικίας, μέχρι τής τών 18 έτών, νά ένεργήται ή σεξουαλική διδασκαλία 
ύπό τών διδασκάλων έν τοΐς Σχολείοις. Ή  τοιαύτη όμως διδασκαλία άπαιτεΐ ιδιαι
τέραν ικανότητα τών τε γονέων καί τών διδασκάλων, Ϊνα μή τοιαύτη διδασκαλία 
ένεργήση ώς δίκοπος μάχαιρα καί χρησιμεύση προς ώθησιν είς διαφθοράν, είς σκοπόν 
δηλαδή άντίθετον τού έπιδιωκομένου. ’Εν ταΐς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής, 
άλλά καί άλλαχοΰ, παρέχονται είς άνάλογα τού θέματος περιοδικά ή διά φυλλαδίων 
ύποδείγματα τού τρόπου τής διδασκαλίας προς τά παιδιά, άρρενα ή θήλεα, θεμάτων 
σχετικών προς τον σεξουαλισμόν. Παρ’ ήμΐν όμως άμφιβάλλω αν έχέφρονες γονείς 
θά άπετόλμων τοιαύτην διδασκαλίαν.

Είς τήν άνάπτυξιν φιλομοφυλικών τάσεων συντείνουν σεξουαλικά διηγήματα, 
άνάπτυξις τοιούτων ύπό τού Τύπου καί δή μετά εικόνων σκανδαλιστικών, κινηματο-
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γραφικαί ταινίαι,έκθέτουσαι τήν ζωήν καί τά κατορθώματα του υποκόσμου, παρα
στάσεις θεατρικά! έπί επιλήψιμων θεμάτων, έντέχνως ίσως άποκρυπτομένου του άνη- 
θίκου σκοπού των κλπ.

'Ο πόλεμος όμως κατά των αιτίων τούτων είναι πολλάκις δυσεφάρμοστος, 
παρά τάς κατ’ αύτών έπεμβάσεις τής ’Αστυνομίας καί των έν γένει ’Αρχών, διότι 
πάντοτε εμφανίζονται οί καταπολεμοΰντες τά περιοριστικά μέτρα ώς άνελεύθερα, 
και χαρακτηρίζοντες ώς έργα τέχνης είτε αισχρά φιλολογικά σεξουαλικά κατασκευά
σματα, είτε δήθεν ώς καλλιτεχνικά τοιαΰτα εικόνας άσέμνους κλπ.

Εις τήν αυξησιν των σεξουαλικών διαστροφών συντείνει μεγάλως ή ήθική χα- 
λάρωσις τής οικογένειας, ή έξασθένησις τής έπιδράσεως τής ’Εκκλησίας, ή αυξησις 
τών τοξικομανιών, καί δή τής παρ’ ήμΐν συχνοτάτης τοιαύτης, του άλκοολισμοΰ κλπ.

Παρ’ ήμΐν σοβαραί μελέται έπί τής διαφωτίσεως τοϋ κοινού έν σχέσει προς 
σεξουαλικά ζητήματα έδημοσιεύθησαν ύπό του ίατροϋ Μωϋσείδου, έν τώ ύπ’ αύτοϋ 
διευθυνομένω περιοδικώ: «'Η  'Υ  γ  ε ί α», καί ύπό τοϋ γνωστού ίεροκήρυκος μακα
ρίτου ήδη Σεραφείμ Παπακώστα, ύπό τον τίτλον Ή θ ι κ ή —' Υ γ ε ί α  (εκδοσις 
Ζωής 1935). ’Εν τώ άρθρω τοϋ Παπακώστα παρατίθεται εύρεϊα βιβλιογραφία ξένη 
τε καί Ελληνική, σχετική προς τήν γενετήσιον λειτουργίαν.

Καί ήμεΐς ύπό τον αυτόν τίτλον Ή θ ι κ ή  κ α ί  ' Υ γ ε ί α  έδημοσιεύσαμεν 
έν τώ ύπό τοϋ Καθηγητοΰ τής Ψυχολογίας κ. Σακελλαρίου διευθυνομένω περιοδικώ 
«ό Π ρ ο μ η θ ε ύ ς» μελέτην έπί τής άνάγκης τής ύπό τών νεανίδων διατηρήσεως. 
τής παρθενίας των μέχρι τοϋ γάμου των καί τών κινδύνων τής προώρου θυσιάσεως 
ταύτης. Ή  μελέτη αΰτη άνεδημοσιεύθη εις τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» κατά τό 1955.

Περατοϋντες τό άρθρον ημών κρίνομεν ωφέλιμον νά παραθέσωμεν τον κάτωθι 
Δεκάλογον συμβουλών τών Weis καί Brien, συμβούλων τής Πολιτείας Πενσυλβανίας 
έπί τής συντάξεως Νόμων, κατά τών έκ γενετησίου άφορμής έγκλημάτων. Τον Δε
κάλογον παρελάβομεν έκ τοϋ περιοδικού Sexology (’Ιούνιος 1950), δεν άναφέρεται 
όμως έάν οδτος εύρεν άπήχησιν παρά τώ κοινώ, θά έχρησίμευσεν όμως οπωσδήποτε 
διά πολλούς σώφρονας γονείς, ώς μέσον διαφωτίσεώς των. 'Ο Δεκάλογος έχει ώς εξής:

1) Νά συζητήτε είλικρινώς μέ τά παιδιά σας ζητήματα σχετικά προς τήν γε
νετήσιον λειτουργίαν, ούτως ώστε ταΰτα έκ τών προτέρων νά έχουν προειδοποιηθή 
περί τών έξ αύτής κινδύνων.

2) Νά συμβουλεύετε τά παιδιά σας ουδέποτε νά δεχθοΰν περίπατον δι’ αυτο
κινήτου ή δώρα άπό άγνωστόν τινα.

3 ) Μάθετε τό περιβάλλον τών παιδιών σας καί μή έπιτρέπετε εις αύτά έξό- 
δους κατά τήν νύκτα.

4) Συμβουλεύετε αύτά νά άναφέρουν. άμέσως εις σάς ή τήν Διεύθυνσιν τοϋ 
Σχολείου ύποπτον συμπεριφοράν άγνώστου τινός.

5) Νά άναφέρη τό παιδί σας εις σάς παρευθύς πληροφορίας διά σεξουαλικάς 
ανωμαλίας οΐουδήποτε συμμαθητοΰ. Οί γονείς νά άναφερθοΰν άμέσως εις τήν Διεύ- 
θυνσιν τοϋ Σχολείου.

6) Μή έπιτρέπετε εις τά παιδιά σας τήν άγοράν ή άνάγνωσιν έπιληψίμων πε
ριοδικών ή βιβλίων.

7) Νά άπαγορεύσητε εις τά παιδιά σας νά άκούουν εις τό ραδιόφωνον σκηνάς 
δραματοποιούσας τό έγκλημα ή νά προσέχουν σκηνάς άνυμνούσας τον σεξουαλισμόν 
καί τά έγκλήματα.

8) Νά παρακινήτε τά Κολλέγια τής περιοχής σας νά ιδρύσουν χωριστάς τά
ξεις διά τά άρρενα καί θήλεα παιδιά.

9) Νά διδάσκετε εις τά παιδιά σας νά σέβωνται τούς διδασκάλους των.
10) Νά ένθαρρύνετε τήν προσέλευσιν τών παιδιών εις τήν ’Εκκλησίαν.

Γ. ΚΑΤΣΑΣ
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------------------------------------------------------ ηγουμένου κα ί τέλο ς)

’Ήδη άς έπανέλθωμεν εις τδ θέμα της εγκληματικής προσωπικότητος καί της 
εγκληματικής συμπεριφοράς, τδ όποιον—όπως εϊδομεν—είναι, έν μια έννοια, ή άρίστη 
δυνατή προσαρμογή εις ύφισταμένας συνθήκας.

'Οσάκις είπον δτι ή ένέργεια του έγκληματίου δεν είναι, άκριβώς εΐπεΐν, εν 
λάθος άλλα—άντιθέτως—ή άληθής έ'κφρασις τοϋ τρόπου διά τοϋ όποιου τδ ενεργούν 
πρόσωπον προσαρμόζεται εις τήν κοινωνικήν ζωήν, πολύ συχνά—πρέπει να παρα
δεχθώ—συνήντησα σφοδράν άντίδρασιν, άκόμη καί άπδ άσχοληθέντας εις τοιαΰτα 
ζητήματα.

Εις Παρισίους κάποτε, εις μίαν έγκληματολογικήν έταιρίαν Ιδωσα μίαν διά- 
λεξιν, τήν όποιαν εϊχον τιτλοφορήσει «Ή  έγκληματικότης—μία μορφή προσαρ
μογής» (La Criminalite, forme <ΓAdaptation). Ό  τίτλος οδτος έφάνη τόσον 
παράδοξος εις τδ συνέδριον, ώστε υπέθεσαν ότι είχε γίνει λάθος καί τήν ήλλαξαν εις 
«Ή  έγκληματικότης—μία μορφή κακής προσαρμογής» (La Criminalite, forme d’ 
Inadaptation), ό όποιος είναι προφανώς άληθής, άλλα όχι δ,τι ήννόουν.

Καί οί άστυνομικοί άκόμη δεν άντιλαμβάνονται πάντοτε τήν πραγματικήν ση
μασίαν τοϋ γεγονότος τούτου, καίτοι είναι προφανώς ικανοί νά τδ κατανοήσουν ααί 
δεν δύναμαι νά υποθέσω ότι ή δραστηριότης των θά έμειοϋτο εάν τδ άπεδέχοντο.

Ό  έγκληματίας, μετά τήν σύλληψίν του, γίνεται έπί μάλλον καί μάλλον φιλή
συχος καί άκακος διά νά προσαρμοσθή πρδς τήν δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν. Ό  
άνακριτής, ό έμπειρογνώμων, τδ δικαστήριον, ό ένορκος, συναντούν εν πρόσωπον τδ 
όποιον φαίνεται συντετριμμένον, πειθήνιον καί πράον, τόσον ώστε ό άληθής χαρακτήρ 
του δύναται νά γίνη άντιληπτδς μόνον κατόπιν σημαντικής μελέτης. Ά λλ’ όταν ό 
άστυνομικδς—διακινδυνεύων ενίοτε τήν ζωήν του—συναντά τδ πρώτον τδν έγκλημα- 
τίαν, ό τελευταίος άπολαμβάνει τάς τελευταίας στιγμάς τής έλευθερίας του καί διά 
τοΰτο «τά παίζει όλα γιά όλα». Είναι άπολύτως φυσικόν ΰπδ τοιαύτας συνθήκας νά 
προβάλλη έντόνως τδ ένστικον τής αύτοσυντηρήσεως τοϋ άστυνομικοΰ. Εις τάς πρώτας 
ταύτας στιγμάς τής συναντήσεως μετά τοϋ έγκληματίου, ό άστυνομικδς είναι άνα- 
γκαΐον νά έπιτρατεύση δλον τδ θάρρος καί τδν άνδρισμόν του, επειδή καί ό έγκλημα
τίας πράττει τδ ίδιον δι’ έαυτόν.

Ή  στιγμή αυτή είναι στιγμή έντάσεως καί έπικίνδυνος δι’ άμφοτέρους. 'Υ 
πάρχει πιθανότης ό άστυνομικδς εις περιπτώσεις τοιούτων στιγμών νά δυνηθή νά 
έφαρμόση τάς έπιστημονικάς του γνώσεις;

Νομίζω ότι τοΰτο είναι άδύνατον. Καί οί δύο άντίπαλοι, κατά τήν στιγμήν 
έκείνην, είναι έν γνώσει τών μεγάλων κινδύνων τούς όποιους διατρέχουν καί τοΰτο 
μόνον έχουν ύπ’ 6ψιν των καί ούδέν έτερον. Άμφότεροι είναι άπολύτως προσηλωμένοι 
εις τήν ιδίαν έκαστος άσφάλειαν.

*
'Όταν όμως ό έγκληματίας δαμασθή, αί έπιστημονικαί γνώσεις τοϋ άστυνο- 

μικοϋ πρέπει νά τεθοΰν άμέσως εις ένέργειαν. Καί πρέπει νά τεθοΰν—άς έπαναλάβω— 
όχι διά νά παροραθή πάσα διάκρισις μεταξύ έγκληματικής καί μή διαγωγής, άλλά
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διά νά άποκατασταθή ή άκριβής πλοκή του έγκλήματος και νά έξετασθή τοΰτο έν 
συναφεία προς την άτομικότητα του δράστου.

'Ο εγκληματίας δεν έξέλεξε τον εγκληματικόν βίον τυχαίως. 'Υπάρχει άσφαλώς 
κάποιος λόγος διά τήν τοιαύτην έπιλογήν. Δεν είναι άρκετόν νά εϊπωμεν «είναι εγ
κληματικός τύπος καί είναι τοιοΰτος έπειδή θέλει νά είναι» κλπ. Τό θέμα είναι τί τον 
έκαμε έγκληματικόν τύπον. Τό θέμα τοΰτο έχει σχέσιν προς τό βασικόν έγκληματο- 
λογικόν πρόβλημα, διά τό όποιον ακόμη καί σήμερον άντιλαμβανόμεθα πόσον άτελεΐς 
είναι αί γνώσεις μας.

Είναι δυστυχώς άληθές—καί δεν πρέπει νά παροραθή—δτι δεν ζητοΰμεν άπό 
τον άστυνομικόν νά άσχοληθή μέ τήν σειράν των αιτίων τά όποια κάμνουν τον άν
θρωπόν εγκληματίαν,άλλά άπλώς καί μόνον μέ τον εγκληματίαν τον ’ίδιον, μέ τήν 
κοινωνικήν δηλαδή έκδήλωσιν των αιτίων τούτων.

'Οπωσδήποτε όμως οίαδήποτε καί αν είναι τά κοινωνικά αίτια τά όποια ώθοϋν 
τό άτομον προς εγκληματικήν πορείαν, ό έγκληματίας προσαρμόζει έαυτόν καί προς 
τό περιβάλλον καί τάς περιστάσεις καί εάν σέβεται κάτι, τοΰτο είναι ή ισχύς. Δέν 
εννοώ τήν βάναυσον βίαν. Εννοώ τήν ΐσχύν ως άκαταμάχητον παράγοντα, ό όποιος 
πρέπει νά ληφθή ΰπ’ οψιν. Έ φ ’ όσον ή βαναυσότης καί ή βιαιότης έγκατελείφθησαν, 
πρέπει νά άντικατασταθοΰν δι’ άλλων τρόπων έπιβολής- π.χ. μέ τό θάρρος, τήν εύψυ- 
χίαν, τήν αίσθησιν τής ευθύνης καί τήν ΰπόληψιν διά τό άναλαμβανόμενον έργον.

Γνωρίζομεν ότι τά βίαια μέσα καί ή βάναυσος μεταχείρισις δέν μεταβάλλουν 
τούς έγκληματικούς χαρακτήρας ή τούλάχιστον δέν τούς μεταβάλλουν επί μακράν. 
Γνωρίζομεν επίσης ότι τά κηρύγματα ήθικής άσκοΰν μικράν έπίδρασιν έπ’ αύτοών. 
Καί ταΰτα πάντα έχουν οότω, έπειδή όλα έξαρτώνται έκ μιας καί τής αύτής αιτίας: 
Τό πρόσωπον τό όποιον έτυχε σκληράς μεταχειρίσεως ή προς τό όποιον άπηυθύνθη- 
σαν τά κηρύγματα δέν ήσθάνετο ότι έσφαλεν. Θεωρεί τήν ένέργειάν του δεδικαιολο- 
γημένην, αν μή καί άναπόφευκτον.

Ούχ’ ήττον όμως αί προσπάθειαι αύται ήθικοποιήσεως τών εγκληματιών έπρο- 
ξένουν κάποιαν ένόχλησιν εις τούτους όταν ύπήρχον. Έτεινον εις τό νά διαχωρίζουν 
τήν έγκληματικήν στάσιν αύτήν καθ’ έαυτήν άπό τήν άνάμιξιν εις τό συγκεκριμένον 
έγκλημα. "Ολα αύτά έχουν ήδη παύσει. Ποία όμως είναι ή παρούσα κατάστασις; 
'Όταν ό έγκληματίας φθάνη είς τήν φυλακήν, εύρίσκεται είς περιβάλλον προσαρμοσθέν 
προς τάς άνάγκας του, εις άτμόσφαιραν έντός τής οποίας αισθάνεται «σάν τό σπίτι 
του» ένίοτε δέ καί άκόμη καλύτερον καί όπου ούδεμία προσπάθεια γίνεται προς με
ταβολήν τής προσωπικότητάς του. ’Επί πλέον παρέχονται εις τοΰτον τά μέσα διά νά 
εόρη δικαιολογίας διά τήν διαγωγήν του. 'Υποδεικνύεται εις τοΰτον π.χ. ότι υπήρξε 
θΰμα τοΰ περιβάλλοντος κλπ. ’Αρχίζει κατόπιν τούτων νά έπανέρχεται ταχέως είς 
τήν προ τής συλλήψεώς του ψυχολογικήν κατάστασιν καί άρχίζει πάλιν νά πιστεύη
ότι ό καλύτερος τρόπος προσαρμογής εις τάς περιστάσεις είναι ή έγκληματική ένέρ- 
γεια. Εις τήν πραγματικότητα γίνεται άπαξ έτι «ένδεχομένως έγκληματίας». Αί 
μόναι δυσάρεστοι άναμνήσεις τάς οποίας έχει έκ τοΰ έγκλήματος τό όποιον διέπραξε, 
αί μόναι αί όποΐαι δυνατόν νά τον έμποδίσουν νά έγκληματήση καί πάλιν, είναι αί 
έπαφαί τάς οποίας είχε μέ τήν άστυνομίαν καί τάς δικαστικάς άρχάς.

'Η έφαρμοζομένη σήμερον πατρική μεταχείρισις τών καταδίκων είς τάς φυ- 
λακάς στερείται παντελώς—πρέπει νά τό παραδεχθώμεν—έπιστημονικής βάσεως. 
’Έχω τήν γνώμην ότι ή βασική άντίληψις, ότι ό έγκληματίας είναι κάποιος ό οποίος 
έλευθέρα βουλήσει καί μετά προηγηθεΐσαν σκέψιν έχει προσανατολισθή προς τό κακόν, 
είναι έσφαλμένη, έπειδή δέν λαμβάνει ύπ’ οψιν ότι όπισθεν τοΰ προσανατολισμού 
τούτου ύπάρχει ή έπιβλητική είκών τών παραγόντων οί οποίοι τήν διεμόρφωσαν.

Είναι όμως άκόμη περισσότερον έσφαλμένον, έξετάζοντες τον άνθρωπον ή 
τον έγκληματίαν, νά περιοριζώμεθα μόνον είς τούς παραλλήλως δρώντας τούτους 
παράγοντας καί νά παραμελώμεν τό γεγονός ότι τό ένεργοΰν υποκείμενον έχει καί
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συνείδησιν τοϋ τί πράττει. Ή  συνείδησις αυτή διατηρεί και κατευθύνει τάς έγκλη- 
ματικάς προθέσεις καί έάν είς άνθρωπος είναι δυνατόν να σωθή ή οχι έξαρτάται τε- 
λικώς έκ των άντιδράσεων αί όποϊαι γεννώνται εις την συνείδησίν του. 'Ο εγκληματίας 
είναι μία ολη προσωπικότης καί πάσα ψυχολογική μεταχείρισις πρέπει νά λαμβάνη 
τοϋτο ύπ’ οψιν.

** *
Έ ν ολίγοις, ό έγκληματολόγος έ'χει τό δικαίωμα νά ζητά νά άποκτήση ό αστυ

νομικός όσον τό δυνατόν τελειοτέραν επαγγελματικήν καί έπιστημονικήν κατάρ- 
τισιν. Πιστεύω όμως έκ παραλλήλου, δτι ό έγκλη ματολόγος ό όποιος απαιτεί νά αί- 
τήται ή αστυνομία συγγνώμην διά τάς συλλήψεις τάς οποίας ενεργεί ή νά αισθάνεται 
εαυτόν γελοΐον ό δικαστής διά τάς ποινάς τάς οποίας έπιβάλλει, δεν άντιμετωπίζει 
έντίμως τό πρόβλημα.

Έχομεν προσαρμόσει τάς φυλακάς μας προς τάς άνάγκας των έγκληματιών. 
Σεβόμεθα σήμερον τήν προσωπικότητα τούτων είς τοιαύτην έκτασιν, ώστε πριν 
άποδώσωμεν είς τούτους τήν έλευθερίαν δεν ζητοΰμεν ούδέν σημεΐον μετάνοιας ή 
ύποσχέσεως βελτιώσεως.

Οί έγκληματολόγοι πρέπει νά μάθουν πολλά ακόμη διά τήν μεταχείρισιν των 
έγκληματιών. Τοϋτο είναι έν ένδιαφέρον πρόβλημα καί έχουν γίνει προς τήν κατεύ- 
θυνσιν ταύτην πολλαί διαπιστώσεις, όχι δμως είς μέτρον ικανοποιητικόν ώστε νά δυ- 
νάμεθα νά άντικαταστήσωμεν τά υπάρχοντα ιδρύματα καί τάς έφαρμοζομένας μεθό
δους. Ή  θεραπευτική, ώς τοιαύτη, δέν έχει δώσει άποτελέσματα είς τό πεδίον τής 
έγκληματολογίας Καί είς τό πεδίον τής καθαράς ιατρικής, θά ήδύνατό τις νά είπη 
δτι έσημείωσε μίαν άπαράμιλλον άποτυχίαν.

’Επί πολλά έτη καί έγώ καί άλλοι άγωνιζόμεθα υπέρ τής ιδέας δτι ή πραγμα
τική προσωπικότης καί είδικώς τό «δράμα» έκάστου έγκληματίου πρέπει νά έρευ- 
νώνται, δτι ούδείς δύναται νά θεωρηθή ώς έκ φύσεως κακής θελήσεως άνθρωπος καί 
δτι ή τιμωρία δέν πρέπει νά έπιβάλλεται ώς αυτοσκοπός.

Τά τελευταία έτη οί έγκληματίαι δέν θεωρούνται ένοχοι. Ή  άποψις αΰτη είναι 
έν μέρει μόνον δεδικαιολογημένη. Κατέληξεν δμως νά θεωρούνται οϋτοι άθωα... 
θύματα! Ή  ιδέα αυτή είναι ανεύθυνος καί άντεπιστημονική, είς δσην τούλάχιστον 
έκτασιν καί ή ’ιδέα τήν οποίαν άντικατέστησεν. Θά συνεχίσωμεν τον άγώνα έναντίον 
τοιούτων, άπλοποιουσών τό πρόβλημα, άντιλήψεων. Τό θέμα τοϋ έγκλη ματολόγου 
είναι άκόμη ή έγκληματική προσωπικότης, ώς σύνολον λαμβανομένη. Τό πρόβλημα 
τοϋτο ένδιαφέρει άμφοτέρους—καί τόν άστυνομικόν καί τον έγκλη ματολόγον—καί 
πιστεύω δτι έάν ούτοι συνεργασθοΰν, θέτοντες ό είς είς τήν διάθεσιν τοϋ έτέρου τάς 
γνώσεις καί τήν έμπειρίαν των, θά γίνη ικανοποιητική πρόοδος είς τό πεδίον τοϋτο 
τής έπιστήμης.

Τ Ε Λ Ο Σ
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Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
'Υπό τοϋ τ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων 

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΝΝΑ

Προσφάτως ή Ένωσις Συντακτών Η.Ε.Α. διά δημοσιευθείσης άνακοινώ- 
σεώς της, γενομένης κο»όπιν των ρυπαρογραφημάτων ένίων έφημερίδων περί τον 
φόνον τοϋ Πεπέ, κατεδίκασε την θλιβεράν αυτήν τακτικήν των έφημερίδων καί διε- 
δήλωσε δτι ό δημοσιογράφος οφείλει να προάγη τή Κοινωνίαν καί νά έκτελή τό έργον 
του ώς ύψηλήν άποστολήν.

Ποιος δεν θά συμφωνήση μέ τάς όρθάς αύτάς άντιλήψεις τής Ένώσεως των 
Συντακτών; 'Ο Τύπος έπιδρα έπί της δημοσίας ζωής καί είναι μέσον διά τήν πνευ
ματικήν του τροφήν. Διά τοΰτο ή έξέλιξις τής δημοσίας ζωής τοϋ τόπου καί ή δια-*'- 
μόρφωσις τής συγχρόνου Κοινωνίας έξαρτάται ούχί ολίγον έκ τοϋ τρόπου κατά τον 
όποιον άσκεΐται ή μεγάλη δύναμις ήτις ένυπάρχει εις τον τύπον. 'Ο Κάνιγγ έχει 
εΐπει: « έ ξ  μ ή ν α ς  ή Κ υ β έ ρ ν η σ ι ς  κ υ β ε ρ ν ά  κ α ί  έ ξ  μ ή ν α ς  ό 
τ ύ π ο  ς».

’Από τών άρχών τοϋ 17ου αίώνος έμφανίζεται εις τον κόσμον ώς νέα δύναμις, 
ό τύπος. Κατά τον χρόνον τής Γαλλικής έπαναστάσεως ύψοΰται εις δύναμιν κολοσ- 
σιαίαν, έμψυχώνει καί οδηγεί τήν κοινήν γνώμην, διά τοΰτο ώνομάσθη «τετάρτη 
δύναμις» (quatrieme E tat) μετά τάς τρεις θεωρουμένας τότε δυνάμεις έν Γαλλία 
ήτοι, τούς εύγενεΐς, τον κλήρον καί τον λαόν.

Τό άναγνωστικόν Κοινόν εις τήν σύγχρονον έποχήν έχει εύρυνθή τά μέγιστα. 
Ή  έφημερίς δύναται νά λεχθή, άπέβη ό άχώριστος σύντροφος τοϋ Κοινού, τό όποιον 
δίδει πολλάκις πίστιν εις αυτήν έντελώς παιδικήν. «Τ ό ε ί δ α  γ ρ α μ μ έ ν ο  σ τ ή ν  
έ φ η μ ε ρ ί δ α» ακούεται πλειστάκις νά λέγεται άπό πολλούς. Αί εύθΰναι τοϋ τύπου 
διά τοΰτο είναι μεγάλαι, ώς έκ τής δυνάμεώς του, ίνα κατευθύνη τό Κοινόν.

Έάν ό βιομήχανος κατασκευάζει έμπόρευμα μέ έλαττώματα, βλάπτει βεβαίως 
οΐκονομικώς τό Κοινόν. 'Ο τύπος όμως μέ τά έλαττώματά του βλάπτει καί τήν ψυ
χήν τοϋ Κοινοΰ, δεδομένου δτι ό τύπος φθάνει μέχρι τοϋ νά καλύπτη δλας τάς πλευράς 
τής δημοσίας ζωής.

'Ο μελετών τά ζητήματα τοϋ τύπου έρευνα πώς ό τύπος καί δή ό λεγόμενος 
«λαϊκός τύπος» έχει έκφύγει τών ορίων τής καλής δημοσιογραφίας καί καθίσταται 
φθοροποιός διά τών δημοσιευμάτων του, άναγομένων εις περιγραφάς έγκλημάτων καί 
νοσηρών έκδηλώσεων, διά τήν νεότητα, άντί ώς ώφειλε νά συμβάλη εις τήν διάσωσιν 
τής νεότητος άπό τό πέλαγος τής άνηθικότητος.

’Επί ήμέρας έν άποτρόπαιον έγκλημα, καταλαμβάνει άρκετάς στήλας ένίων 
έφημερίδων καί ελκύει τήν προσοχήν τοϋ μεγίστου τμήματος τοϋ Έλληνικοΰ Κοινοΰ 
τοΰ οποίου τό ένδιαφέρον συγκεντροΰται πλέον περί τήν βορβορώδη ψυχήν ένός έγκλη- 
ματίου. ’Ένιαι τών έφημερίδων περιγράφουν τά άκατανόμαστα δργια, τά προηγηθέντα 
τοΰ έγκλήματος, μή παραλείπουσαι λεπτομέρειας τής άπεχθοΰς πράξεώς του.

’Εξυπηρετείται κανείς ήθικός σκοπός διά τής τοιαύτης περιγραφής; ’Όχι. 
Τούναντίον, ή περιγραφή τοΰ έγκλήματος διεγείρει εις πολλά άτομα τά άντικοινωνικά 
ένστικτα, τά όποια δύνανται νά έκδηλωθοΰν είς τό πρώτον έναυσμα.

’Έχει ύποστηριχθή δτι τό έγκλημα προέρχεται καί άπό μίμησιν καί δτι ή 
περιγραφή του υποβάλλει καί δύναται νά δημιουργήση μιμητάς. Ό  καθηγητής τής 
έγκληματικής Κοινωνιολογίας Cabr Tarde εις τήν «ποινικήν φιλοσοφίαν» του υπο
στηρίζει δτι τό έγκλημα είναι προϊόν μιμήσεως. Τό αύτό υποστηρίζει καί ό Herbert 
Spencer εις τό έργον του «οί νόμοι τής μιμήσεως».

Ό  Πρόεδρος τής Επιτροπής τής Διεθνοΰς Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας
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Λουβάζ, κατά τό συνέδριου τοϋ Διεθνούς Δημοσιογραφικού ’Ινστιτούτου, γενόμενον 
προ τριετίας, εΐπεν οτι ή πειρατών ’Αρχηγών τών ’Αστυνομιών πολλών χωρών κατα
δεικνύει δτι ή δημοσίευσις πληροφοριών περί τών έκάστοτε διαπραττομένων εγκλη
μάτων άγει εις μίμησιν.

'Η νεότης δεν άνθίσταται εύκόλως εις το περιβάλλον μέ τούς πειρασμούς του. 
Ή  μύησις, δθεν, τοϋ Κοινού εις τδ όποιον περιλαμβάνεται καί ή παιδική καί ή εφη
βική ηλικία, εις τα φθοροποιά άναγνώσματα, ύποβοηθεΐ τήν άνάπτυξιν τών έγκλη- 
ματικών ροπών καί ή δημοσία έκδήλωσις σαδισμοϋ τείνει νά έρεθίση τάς σαδιστικάς 
επιθυμίας καί νά διδάξη πώς δύνανται νά ικανοποιηθούν.4Οΰτω δηλητηριάζεται ή 
ψυχή τών νέων.

Διά τών τυπωμένων λέξεων τείνει νά άποθεωθή ή βία, ή φαντασία τών νέων 
παραδίδεται εις τάς σεξουαλικάς καί σαδιστικάς τάσεις καί γενικώς έξαχρειοΰται τό 
πνεύμα τού λαού.

Διατί αυτό νά συμβαίνη; Διότι έλάχισται είναι αί εφημερίδες πού δεν έχουν 
πρώτον καί κύριον λόγον τήν κατάκτησιν τής κυκλοφορίας καί μέ τον άνταγωνισμόν 
των νά φροντίζουν νά κατακτήσουν τά μαθητικά θρανία καί τάς λαϊκάς μάζας μέ τάς 
περιγραφάς έγκλημάτων, μέ λεπτομέρειας έξεζητημένας διά παν δ,τι χαρακτηρίζει 
άνώμαλα άτομα.

'Ο Lowes Dickinson εις τό σύγγραμμά του «ή διεθνής άναρχία» γράφει : 
«Πρώτος παράγων δστις κυριαρχεί εις τον τύπον είναι ή διαρκής φροντίς πώς νά 
)) άποκτήση χρήμα. "Οπως έπιτευχθή δμως τούτο, άνάγκη νά αύξηθή δσον τό δυ- 
» νατόν περισσότερον ή κυκλοφορία. Καί προς τούτο ό τύπος πρέπει νά μιλήση εις 
» τάς αισθήσεις τού λαού ή τά πάθη του, πάντως προς κάθε άλλο παρά εις τήν λο- 
» γικήν του».

'Η έκλαΐκευσις τού τύπου μήπως έγκυμονεΐ κακά; Αί λαϊκαί μάζαι κατά τό 
μεγαλύτερου μέρος των τροφοδοτούνται μέ νέα άπό έκλαϊκευμένον τύπον καί οΰτω 
μερίς τού τύπου άσκεΐ έπίδρασιν επί χιλιάδων άτόμων.

Τό άτύχημα είναι δτι ό λαϊκός τύπος δέν έμπνέεται άπό τήν φιλοδοξίαν νά δώ- 
ση κάτι καλόν, άλλά, ώς προελέχθη, πώς θά πραγματοποιήση μεγαλυτέρας εισπράξεις.

'Ο λαϊκός τύπος σκοπόν του προώρισεν επί τό πλεΐστον, αν όχι έξ ολοκλήρου, 
τήν περιγραφήν σκανδάλων, κοινωνικών δικών, έγκλημάτων, βρωμεροτήτων τού 
ανωμάλου άνθρώπου καί πάσης άλλης οΐκτράς νοσηρότητος. Μία τάσις τού λαϊκού 
τύπου παρουσιάζεται προς πνευματικήν διαστροφήν καί έξαχρείωσιν τής σκέψεως 
τού άναγνωστικοΰ Κοινού.

'Η δημοσιογραφία δέν πρέπει νά άποβαίνη έπιβλαβής, άλλ’ ωφέλιμος. Τό έργου 
τού δημοσιογράφου είναι λεπτόν καί δύσκολου, είναι ό παιδαγωγός τού λαού καί διά 
τούτο πρέπει νά είναι έμπλεως ήθικής, άρετής- αυτός γίνεται παράγων πολιτισμού, 
κατευθύνει τήν Κοινήν γνώμην.

'Ο Πάπας Πϊος 12ος, δεχόμενος εις τό Βατικανού Γάλλους άντιπροσώπους 
τού προ διετίας συνελθόντος εις Ρώμην Δημοσιογραφικού Συνεδρίου τών Λατινικών 
Χωρών, ώμίλησε περί τής άποστολής τού δημοσιογράφου καί μεταξύ άλλων είπε καί 
τά έξής: «'Ο συγγραφεύς καί ό δημοσιογράφος άσκοΰν τεραστίαν επιρροήν έπί τής 
» Κοινής γνώμης. Σχολιάζουν τά θρησκευτικά, τά πολιτικά, τά οικονομικά καί κοι- 
» νωνικά γεγονότα. Κατά ένα τρόπον επαυξάνουν τό ένδιαφέρον τοϋ Κοινού. Έλάχι- 
» στοι είναι οί άναγνώσται εκείνοι πού δύνανται νά κρίνουν δπως πρέπει τό άνά χεΐ- 
» ράς των κείμενον. Κανείς δέν θά ήτο δυνατόν νά μεμφθή τον δημοσιογράφον ή τον 
» συγγραφέα έπί δοκιμίου διά τήν διά τών σχολίων «μεταμόρφωσιν» ή οποία μά- 
» λίστα δυνατόν καί νά επιβάλλεται. Έ ν προκειμένη) όμως υπάρχουν καί πολλοί σκό- 
» πελοι, όπως λ.χ. ή μεροληπτική εΐδησεογραφία, ή σκόπιμος ή έμφανώς κακόπιστος 
» παραμόρφωσις τής εΐδήσεως, ό σκεπτικισμός, ή ειρωνεία καί τέλος ή κατ’ έπίφασιν 
» εκείνη άντικειμενικότης, ή οποία είναι άκριβώς τό άντίθετον. ’Αποτελεί καθήκον
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» τοϋ δημοσιογράφου ή ερευνά καί ή άνακάλυψις παντός, τό όποιον κατά την γνώμην 
» του παρουσιάζεται ενδιαφέρον. ’Απαραίτητος είναι ή άφοσίωσις ψυχή τε καί σώ- 
» μάτι εις την ύπόθεσιν της άληθείας καί των ανθρωπίνων άξιων, μέ άποφυγήν μέ 
» κάθε τρόπον τής. σκοπίμου ή έμφανώς κακόπιστου ή φθοροποιού έμφανίσεως 
» των ειδήσεων».

Τοιαύτη ή άποστολή τοϋ τύπου. 'Η έκάστοτε όμως δηλητηριώδης έπίδρασις 
τοϋ τύπου δεν θά έπρεπε νά περιορισθή; Δεν θά έπρεπε τό δημοσιογραφικόν λειτούρ
γημα νά ΐσταται υψηλά καί νά μη καθίσταται άντιπαθές εις τήν ύγιεστέραν μερίδα 
τοϋ λαοΰ; Άναμφιβόλως ναί.

Δεν θά έπρεπε τό Κοινόν νά έξεγείρεταί' κατά των εφημερίδων έκείνων, αίτινες 
άποβαίνουν διά της σκανδαλοθηρίας επιβλαβείς καί νά μη ένισχύη αύτάς; 'Η άπάν- 
τησις είναι καταφατική, άλλ’ ή λαϊκή μάζα ήτις έχει μορφώσει μίαν γνώμην καί έχει 
έθισθή εις τήν εφημερίδα πού διαβάζει, είναι δύσκολον νά άλλάξη γνώμην, δύσκολον 
τάς συνήθειας της νά άποβάλη.

'Η ψυχοφθόρος έπίδρασις τοϋ τύπου έπί τοϋ Κοινού άνάγκη νά έξουδετερωθή. 
Τό Κράτος οφείλει νά έφαρμόση νόμους καί νά λάβη καί άλλα έπί πλέον μέτρα τά 
όποια θά εξουδετερώσουν τάς έπιζημίους παρεκτροπάς τοϋ τύπου καί νά μειώση 
τάς βλάβας έκ τής νοσηράς δημοσιότητος, 'Η δέ μείωσις αΰτη θά έπιτευχθή όταν αί 
λεπτομέρειαι ένός εγκλήματος άποφεύγωνται καί αί ρυπαρότητες άποσιωπώνται καί 
οί έγκληματίαι δέν ήρωποιοΰνται.

Ή  έννοια τής έλευθεροτυπίας δέν συνάδει προς τήν έννοιαν τής άθεμίτου κα- 
ταχρήσεως τής δυνάμεως τοϋ τύπου, ώστε αΰτη νά άποβαίνη επιβλαβής διά τήν Κοι
νωνίαν. 'Η ελευθεροτυπία είναι καί άριστον καί κάκιστον. Είναι μάχαιρα δίστομος. 
'Η ελευθεροτυπία άναλόγως τής χρήσεώς της ή μέγα άγαθόν ή μέγα κακόν άποβαίνει.

'Ο James Peterson εις τό έργον του «περί έλευθεροτυπίας» γράφει: «Έλευθε- 
» ρία τοϋ τύπου είναι νά δημοσιεύη έλευθέρως οίοσδήποτε παν ό,τι κρίνει σκόπιμον 
» είς κάθε θέμα άνευ άδειας, άλλ’ αν προβή εις βλασφήμους, άνηθίκους, στασιαστικάς 
» ή δυσφημηστικάς δημοσιεύσεις θά τιμωρηθή δι’ αύτάς. Διότι παν ό,τι είναι ένδια- 
» φέρον είς τον άνθρωπον θρησκευτικόν, επιστημονικόν, φιλοσοφικόν ή πρακτικόν 
» δύναται νά συζητηθή έλευθέρως, άρκεϊ ό γράφων νά μή έμφανισθή βλάσφημος, 
» άνήθικος, στασιαστικός ή συκοφάντης».

'Ο ’Ελευθέριος Βενιζέλος είς άρθρον του περί « ’Ελευθεροτυπίας» δημοσιευθέν 
είς τήν « ’Εργασίαν» τήν 14-4-1931 έγραφε: «Τό ζήτημα τίθεται σαφώς καί καθα- 
» ρώς ένώπιον τοϋ Ελληνικού λαοϋ. ’Ή  θά καταλυθή ή κρατούσα άσυδοσία τοϋ τύπου, 
» ή όποια τρομοκρατεί τον χρηστόν πολίτην καί τον άγαθόν οικογενειάρχην ή έ κ- 
» χ ύ ν ε ι  κ α θ ’ ή μ έ ρ α ν  τ ό  δ η λ η τ ή ρ ι ο ν  τ ή ς  δ ι α φ θ ο ρ ά ς  τ ή ς  
« ν ε ο λ α ί α ς  δ ι ά  τ ώ ν ’ά σ έ μ ν ω ν  δ η μ ο σ ι ε υ μ ά τ ω ν ,  ή όποια διά των 
» συκοφαντιών της άγωνίζεται νά πείση τούς άπλουστέρους, ότι όλοι όσοι άνέρχονται 
» τά άνώτερα άξιώματα διά τής λαϊκής ψήφου, είναι έσμός καταχραστών, ή θά κατα- 
» λυθή, λέγω, ή άσυδοσία αΰτη, ή ό π ο ι α  θ έ τ ε ι  ε ί ς  κ ί ν δ υ ν ο ν  α ύ τ ά  
» τ ά  θ ε μ έ λ ι α  τ ή ς  Κ ο ι ν ω ν ί α ς  κ α ί  τ ο ΰ Κ ρ ά τ ο υ ς ή θ ά  κατα- 
» λυθή ή σημερινή Κυβέρνησις ώς άγων ζωής ή θανάτου μεταξύ αυτής καί τής 
» άσυδοσίας τοϋ Τύπου».

'Η Ένωσις Συντακτών είς τήν προαναφερθεΐσαν άνακοίνωσίν της έκφράζει 
τήν ελπίδα ότι «τό σημειωθέν θλιβερώτατον φαινόμενον τής άχαλινώτου καί έπι- 
» βλαβοΰς δημοσιότητος θά καταστήση τάς τρεις καθιερωμένας εξουσίας Έκτε- 
» λεστικήν, Νομοθετικήν καί Δικαστικήν, περισσότερον άποφασιστικάς καί θαρραλέας 
» έναντι τής λεγομένης τετάρτης έξουσίας τοϋ τύπου».

Ή  ελπίς αΰτη δέν θά πρέπει νά βραδύνη νά γίνη πραγματικότης καί είς την 
δημιουργίαν τής πραγματικότητος ταύτης δύναται νά συντελέση μερικώς καί ή ’Α
στυνομία, τής όποιας βεβαίως ή στενή συνεργασία μετά τών δημοσιογράφων άπο-
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ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Ύπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ/ντοϋ Α'

Ό  ’Αττικός μας ουρανός, ό καταγάλανος καί ολοκάθαρος, σπάνια βέβαια σκο
τεινιάζει. Μά, όταν ό Δίας, ό νεφεληγερέτης καί βαρύγδουπος, περάση άπό τό άστυ 
της Παλλάδος, έννοεΐ να μάς άναστατώση μέ τούς κεραυνούς καί τις καταιγίδες.

Μια τέτοια καταιγίδα μάς έ'στειλε στις 19/9/1949 όταν υπηρετούσα ώς Διοικη
τής είς τήν Ύποδιεύθυνσιν Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών.

'Η νεροποντή, καί ή πλημμύρα πού ακολούθησε τήν ήμέρα εκείνη, καί ι?ού οΐ 
’Αθηναίοι είχαν να ίδοΰν άπό πολλά χρόνια, τά έ'καμε όλα κατά κυριολεξία θάλασσα.

"Εφραξε τούς ύπονόμους (εκείνους βέβαια όπου είχαμε τότε στήν ’Αθήνα) 
ξερρίζωσε δέντρα καί τά μετέφερε στούς κεντρικούς δρόμους σάν τά Δονκιχώτικα 
δοξάρια άπειλητικά καί έπικίνδυνα νά σουβλίσουν κάθε ναυαγό, γκρέμισε σπίτια, 
ξεχύλισε τά ποτάμια καί τά έκαμε χείμαρρους τρομερά έπικινδύνους γιά κάθε τι πού 
βρέθηκε μπροστά τους, καί έφερε τόννους ολόκληρους χωμάτων καί βράχων άκόμη 
στούς κεντρικούς δρόμους τής ’Αθήνας, έτσι, πού έφραξε τελείως τήν Λεωφόρο Πα
τησίων, ’Αλεξάνδρας, Βουλιαγμένης, τήν Ιερά οδό καί κάθε πάροδο, όπου βρίσκεται 
πλησίον στις άπειρες πτυχές της ’Αττικής γής.

Μοιραίο ήταν υστέρα άπο αυτήν νά διακοπούν τελείως οί συγκοινωνίες, όχι 
μόνον άπο τά ποικίλα οδοφράγματα πού δημιουργήθηκαν αυτομάτως, άλλά καί γιατί 
οί μηχανές των αυτοκινήτων βράχηκαν καί έσβυσαν γιά νά μπούνε δέ σέ κίνησι πάλι 
χρειάζονταν ώρες ολόκληρες.

Καί γιά όλα αότά, κατά τήν κριτική τής καταιγΐδος τού κ. Τσιμπιδάρου πού 
έδημοσίευσε το « ’Εμπρός», φταίνε άσφαλώς οί άστυφύλακες τής τροχαίας, πού ποτέ 
τους οί άνθρωποι δέν διετέλεσαν Δήμαρχοι τής ’Αθήνας, γιά νά έχουν κάμη κατάλ
ληλο δίκτυο υπονόμων, μήτε καί ναυτικοί γιά νά μεταβάλλουν τά αύτοκίνητα σέ πλεού
μενα.

Βεβαίως εΐχον καί αυτοί ύποχρέωσι ν’ άντιμετωπίσουν τήν κατάστασι στήν 
άρμοδιότητά τους κατόπιν τής καταιγίδος καί ή κυριωτέρα ύποχρέωσίς των ήτο νά 
σταθούν στις θέσεις των καί νά διευκολύνουν τήν κυκλοφορία τις δυο ώρες τής νερο
ποντής, όσο μπορούσαν καί όπως μπορούσαν καλλίτερα. Αύτή λοιπόν τήν ύποχρέωσι 
των τήν έξεπλήρωσαν στο άκέραιο καί έγώ ώς προϊστάμενός των τότε δέν έχω παρά-

τελεΐ πολύτιμον στοιχεΐον βοήθειας διά τήν άνακάλυψιν εγκλήματος ή καί τήν πα- 
ρεμπόδισιν άκόμη τούτου.

Ή  συνεργασία όμως αύτή δέν θά πρέπει νά άποβαίνη έπιζημία διά τής πα
ροχής ύπό τής ’Αστυνομίας, έφ’ όσον έξ αύτής τούλάχιστον έξαρτάται, πληροφοριών 
έπιβλαβών. Φειδωλή ας είναι εις τάς πληροφορίας έκείνας α'ίτινες θά ήδύναντο νά 
τροφοδοτούν τον κατωτέρας τάξεως τύπον, τον άποζώντα μάλλον άπό τήν είδησεο- 
γραφίαν τήν άναφερομένην είς τό έγκλημα, τάς διαστροφάς καί τάς άποκρουστικάς 
άλλας περιγραφάς.

Ν. Κ1ΝΝΑΣ
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πονο άπό τά παιδιά αυτά, γιατί έκαμαν δ,τι έπρεπε νά κάμουν, άδιαφορώντας αν είχαν 
γίνει μούσκεμα μέχρι τδ κόκκαλο. "Οπου μάλιστα τούς ήταν εύκολο μετακίνησαν 
τά αυτοκίνητα πού έσβυσαν οί μηχανές τους, άλλου δέ σήκωσαν καί τις πέτρες άκόμη 
οί όποιες έμπήκαν φραγμοί στούς δρόμους, καί γενικά κύτταξαν νά βρουν τρόπο νά 
καταπολεμήσουν, εφόσον ήταν δυνατό, τήν καταιγίδα. Πάντως έμεΐς οί άστυνομικοί 
είμαστε συνηθισμένοι στις καταιγίδες πάσης φύσεως καί γιαυτό ύστερα άπό τήν κα
ταιγίδα πού μάς βρήκε στις 19/9/1949 δεχτήκαμε στωϊκά καί τήν καταιγίδα της κρι
τικής του κ. Τσιμπιδάρου, πού ξέσπασε στίς 20 ίδιου μηνός στή στήλη τού αγαπητού 
«Εμπρός», ύπό τήν θαλπωρήν δμως τού ’Αττικού ήλιου.

’Αλλά ας μοΰ έπιτραπή νά κάμω καί έγώ μιά κριτική. ’Όχι βέβαια κριτική τής 
καταιγίδας άλλά κριτική τής ψυχολογίας τού κοινού κατά τήν καταιγίδα.

’Έ ! λοιπόν δταν οί καταρράκται τού ’Αττικού μας Ούρανοΰ άνοίξουν καί πάλι 
καμμιά φορά, σάς παρακαλώ 
νά σταθήτε κάπου, δπου θέλε- **- 
τε, στην Πλατεία να πούμε του 
Συντάγματος ή στην όδό Στα
δίου καί νά παρακολουθήσετε 
δχι τις άστραπές καί τούς χεί
μαρρους τού ούρανοΰ καί τής 
γής, άλλά τούς συμπολίτας 
μας. Θά δήτε λοιπόν δλους 
έκείνους πού μέχρι προ μιας 
στιγμής άπελάμβανον στοΰ 
Ζαχαράτου μακαρίως τό κα
φεδάκι τους ή έκείνους πού 
διαβατικοί περιεργάζονταν τά 
ποικίλα πράγματα πού στο
λίζουν προκλητικά τής βιτρί- 
νες των καταστημάτων τής 
όδοΰ Σταδίου, νά άναταρά-
ζωνται μονομιάς, καί ένώ μπορούν έκ τού άσφαλοΰς ν’ άπολαύ σουν τήν άγριό- 
τητα τής καταιγΐδος μέσα άπό τά κρύσταλλα τού καφενείου ή κάτω άπό τά υπόστεγα 
των μεγάρων, νά βγαίνουν έξω φωνάζοντας ένα όποιοδήποτε μεταφορικό μέσο γιά 
νά μποΰν μέσα.

Άκοΰτε κραυγές διάφορες. Ταξί! Ταξί! Στάσου παρακαλώ. Τό ταξί γεμίζει 
άσφυκτικά. Τά λεωφορεία τρίζουν ολόκληρα, ενώ στίς σκάλες κρέμονται επιβάτες, 
πού περιλούζονται κυριολεκτικά άπό τή βροχή. Τίποτε δεν μένει χωρίς νά έπιστρα- 
τευθή κατά τήν καταιγίδα. Βλέπετε νά κάμουν τήν εμφάνισή τους τά μόνιππα, πού 
τά σέρνουν κουρασμένα, άλλά μέ κάποια υπερηφάνεια, τά ύπερήλικα πλέον τετράποδα. 
’Ακόμη καί τά καροτσάκια έκτελούν μεταφορές ανθρώπων πανικοβλήτων, σάν νά 
βισκώμεθα στά καταραμένα χρόνια τής κατοχής. Αύτός ό πανικός, ό άκατανόητος καί 
περίεργος, μεταδίδεται καί στούς οδηγούς όλων τών αύτοκινήτων, άκόμη καί τών 
ιδιωτικών, πού δέν βγαίνουν στο δρόμο γιά πελάτες άλλά γιά νά τρέξουν έδώ καί κεΐ 
σάν τά κυνηγημένα πουλιά μέσα στούς χείμαρρους.

Καί έτσι δταν άρχίζη ή καταιγίδα δέν βλέπεις πουθενά νά σταθμεύουν αύτο- 
κίνητα, άλλά δλα τρέχουν έδώ καί έκεΐ σάν δαιμονισμένα, ώς πού άρχίζουν ύστερα 
άπό λίγο οί συνέπειες τής καταιγίδας οί χείμαρροι, τά οδοφράγματα, τά σβυσίματα 
τών μηχανών, τά χίλια δυό έμπόδια καί τά βάσανα δλων έκείνων πού έχασαν τήν ψυ
χραιμία των μέ τις πρώτες άστραπές καί βροντές.

Αυτή ή περίεργη ψυχολογία τού κοινού κατά τις καταιγίδες, είναι ήκυριώτερη 
αιτία τής πραγματικής άνωμαλίας πού παρουσιάζεται στήν κίνηση τών τροχοφόρων,

Λεωφορεία καταχωσμένα στά χώματα πού παρέσυραν 
τά νερά τήξ βροχήξ.
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έτσι, πού αν ύπάρχη καί καμμιά πραγματική έπείγουσα άνάγκη νά κινηθή κάποιο 
όχημα γρήγορα, δεν μπορεί, γιατί οί δρόμοι της ’Αθήνας δίνουν την εικόνα ένος πε
δίου, όπου προ ολίγου έγινε μάχη, μεταξύ των στοιχείων της φύσεως καί των δημιουρ
γημάτων αυτής, μέ όλα τα επακόλουθα.

Το συμπέρασμα των παρατηρήσεων αυτών έπί τής ψυχολογίας του κοινού 
κατά την καταιγίδα, βγαίνει μόνο του καί έχει άμεσο σχέσι μέ την κυκλοφορία των 
οχημάτων. Γι’ αύτο ώς διοικητής τής Τροχαίας’Αθηνών εϊχα διατυπώσει ώρισμένους 
κανόνας τούς οποίους πρέπει νά τηρούν οί πεζοί καί οί οδηγοί οχημάτων, κατά τή 
διάρκεια μιας καταιγίδος τού ’Αθηναϊκού Ουρανού. Τις ακόλουθες:

1) "Οταν ξεσπάση καταιγίδα οί πεζοί οφείλουν νά τηρούν ψυχραιμία καί νά 
μή κυκλοφορούν, προφυλασσόμενοι σέ υπόστεγα, σέ καταστήματα καί σέ κάθε σκε
πασμένο χώρο. Το αύτο πρέπει νά κάμουν καί κείνοι, πού βρίσκονται μέσα σέ οχή
ματα ώς έπιβάτες, κατεβαίνοντες άπό τά οχήματα.

2) Οί οδηγοί οχημάτων πρέπει άμέσως μόλις άρχίσει ή καταιγίδα νά σκεπά
σουν μέ άδιάβροχο ή καί μέ μιά εφημερίδα στήν άνάγκη τή μηχανή, ώστε νά μή 
βραχή άπό τή βροχή καί σβύση. ’Επίσης πρέπει νά μή τρέχουν, γιατί άπό τά νερά, 
πού πετάγονται κάτω άπό τή μηχανή, μπορεί νά σβύση καί νά μείνη τό αύτοκίνητο 
έμπόδιο στο δρόμο.

3) ’Εάν τυχόν σβύση ή μηχανή, πρέπει ό οδηγός μέ κάθε τρόπο νά σπρώξη τό 
αύτοκίνητο σέ πάροδο ή στο δεξιό τού δρόμου γιά νά μή έμποδίζη τήν κυκλοφορία.

4) Τό καλύτερο πάντως πού έ'χουν νά κάμουν οί οδηγοί αυτοκινήτων, πού θά 
βρεθούν σέ πορεία, όταν ξεσπάση καταιγίδα, είναι, νά διαλέξουν ένα μέρος ύψηλό 
οπωσδήποτε καί νά σταματήσουν έκεΐ μέχρις ότου περάσει ή μπόρα. Τό πέρασμα 
άπό χείμαρρους καί μάλιστα σέ δρόμους εξοχικούς όπως ή λεωφόρος Κηφισίας, ή 
Ιερά οδός, Λένορμαν κλπ., άποτελεΐ έγκλημα, γιατί μπορεί νά παρασυρθή ολό
κληρο τό αύτοκίνητο.

5) "Οταν τυχόν τό αύτοκίνητο σταματήση σέ χείμαρρο, πρέπει νά κατέβουν 
οί έπιβάτες, γιατί ύπάρχει κίνδυνος νά άνατραπή τό αύτοκίνητο καί νά παρασυρθοΰν 
άτομα.

6) Μόλις σταματήση ή καταιγίδα μή ξεκινάτε άμέσως, άλλά περιμένετε νά 
τραβηχτούν τά νερά, ώστε νά βλέπετε τυχόν βλάβες σοβαρές πού έγιναν στο δρόμο 
(καθιζήσεις, ύποχώρησι τοιχωμάτων γεφυριών κλπ.), οί όποιες άποτελοΰν τρομερές 
παγίδες στά οχήματα.

7) Καί κατά τήν καταιγίδα καί υστέρα άπό αύτή, μέχρις οτου στεγνώσουν οί 
δρόμοι, μή τρέχετε περισσότερο άπό τά 10—20 χιλιόμετρα τήν ώρα, καί μή χρησιμο
ποιείτε αν είναι δυνατό τά φρένα, γιατί τό αυτοκίνητο ντελαπάρει εύκολα καί ή άνα- 
τρέπεται ή κάμει σύγκρουσι μέ άλλο αύτοκίνητο. Τά περισσότερα δυστυχήματα κατά 
τίς καταιγίδες γίνονται άπό τήν αιτίαν αύτή.

8) -Εχετε ύπ’ όψι σας, ότι ύστερα άπό μιά καταιγίδα, δημιουργοΰνται άπειρα 
εμπόδια στούς δρόμους άπό τά λιμνάζοντα νερά καί άπό τά χώματα καί οτι σχεδόν 
όλα τά οχήματα κυκλοφορούν μέ κάποια νευρικότητα. Γι’ αύτο άκριβώς πρέπει νά 
προσέχετε πολύ τούς άστυφύλακες τής Τροχαίας, πού ρυθμίζουν τήν κίνησι στά έπι- 
κίνδυνα σημεία, ώστε νά επανέρχεται ή κυκλοφορία πού διεταράχθη κατά τήν καταιγί
δα στον κανονικό της ρυθμό.

Αύτές είναι οί παρατηρήσεις μας γιά τίς καταιγίδες, πού πρέπει νά τίς έχουν 
ύπ’ δψιν των οχι μόνον οί πεζοί άλλά καί οί αύτοκινητισταί.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ
Τί είναι τό «ζώπυρον». Τό τρίξιμο της δοκοϋ πού προειδοποιεί 
δτι φθάνουν.. . δολλάρια! Πώς έμποτίζομεν με ψυχ ικήν ενέργειαν 

τά γύρω αντικείμενά μας. Τό έπ ιψυχίδ ιον.
'Χπό τοϋ Προέδρου της Ελληνικής

___________________  Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών ____________________
κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

'Ωραίου φαινόμενου Ψυχομετρίας κατέθεσεν εις τήν Εταιρίαν Ψυχικών Ερευ
νών ό γνωστός συγγραφεύς Νικ. Λάσκαρης :

"Οταν εύρίσκετο εις τό Παρίσι, έπήγε σέ κάποιο μέντιουμ μέ τόν έκ Θεσ
σαλονίκης φίλον του Μιχ. Δημητριάδην, ό όποιος έπιθυμοΰσε νά έρωτήση διά μίαν 
επιστολήν περιέχουσαν χρήματα καί άναμενομένην άπό πολλοΰ ματαίως.

—Άστειεύεσθε κύριε..., τοϋ είπε τό μέντιουμ. Ή  επιστολή πού σκέπτεσθε 
καθώς καί τά χρήματα είναι στήν τσέπη σας...’Έκπληκτος έκεϊνος έ'βαλε τό χέρι 
στήν τσέπη καί όντως βρήκε τήν έπιστολήν έσφραγισμένην καί άθικτον, περιέχου
σαν τήν άναμενομένην χρηματικήν έπιταγήν.

Τί είχε συμβή ;
Ή  έπιστολή αυτή είχε φθάσει προ ενός περίπου μηνός, ή υπηρέτρια όμως πού 

τήν παρέλαβε, μή εύροϋσα τόν κ. Δημητριάδην εις τό δωμάτιόν του, έθεώρησε καλόν 
νά τήν βάλη απλώς στήν τσέπη τοϋ έπανωφοριοΰ του, λησμονήσασα καί νά τόν 
εΐδοποιήση. Δεδομένου λοιπόν ότι είναι έντελώς απίθανου νά έγινε μετά ένα μήνα 
τηλεπαθική επικοινωνία μεταξύ υπηρέτριας καί μέντιουμ, ή έπιστολή έχρησίμευσε 
ώς ζώπυρον διά νά άφυπνίση εις τό δεύτερον τήν ιδιότητα τής Ψυχομετρίας.

Ή  διάκρισις Τηλεπάθειας καί Ψυχομετρίας είναι κάποτε πολύ δύσκολος, 
όπως δεικνύει τό κάτωθι παράδειγμα :

'Ένα άπό τά γνωστότερα μέλη τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, ό μακαρίτης Π. 
Κανάκης, πρόξενος τής Ρουμανίας, συνωμιλοΰσε κάποτε μέ κάποιαν κυρίαν ή οποία 
έξεδήλωνε τήν δυσπιστίαν της προς αύτοΰ τοϋ είδους τά φαινόμενα. Τήν αύτήν νύ
κτα ό ίδιος είδε περί τά έξημερώματα τήν έν λόγω κυρίαν νά τοϋ έγχειρίζη ένα 
κύλινδρον, περιέχοντα 28.000 δρχ. Τό πρωί λοιπόν έλαβε τό αύτό άκριβώς ποσόν 
ταχυδρομικώς μέ έπιστολήν άπό Ρουμανίαν.

Εις τήν περίπτωσιν αύτήν, ίσως ή προσέγγισις τής επιστολής νά έχρησίμευ- 
σεν ώς ζώπυρον εις τό υποσυνείδητον τοϋ κοιμωμένου, διά ν’ άναπαρασταθή τό 
πράγμα ύπό συμβολικήν μορφήν μέ πρωταγωνίστριαν τήν δύσπιστη κυρία. Δέν 
μπορεί όμως ν’ άποκλεισθή καί ή υπόνοια Τηλεπάθειας έκ τοϋ άποστολέως, ό όποιος 
πιθανόν περί τά έξημερώματα νά έσκέφθη τήν ταχυδρομηθεΐσαν έπιστολήν του, ή 
δέ άνάμνησις αϋτη νά μετεδόθη τηλεπαθικώς εις τόν Π. Κανάκην.

Ώραΐον έπίσης φαινόμενου ψυχομετρίας, έξακρίβωσα κατά τήν έν Καστόρια 
διαμονήν μου, χάρις εις τόν ζήλον καί τόν ένδιαφέρον τοϋ δικηγόρου Δ. Τζήμα.

Ό  χωρικός Βασίλειος Κ. Μυλωνάς, πού είχε τέκνα άποκατεστημένα έν ’Α
μερική, κάθε φοράν πού έπρόκειτο νά λάβη έπιστολήν, ή όποια πάντοτε περιείχε καί 
σχετικήν έπιταγήν έκ δολλαρίων, άκουγε νά τρίζη ή δοκός τοϋ σπιτιού του. Έ κ τής 
τακτικής δέ έπαναλήψεως τοϋ φαινομένου έπείσθη περί τής άλληλουχίας τοϋ γεγονό
τος, μέ τήν άφιξιν έπιστολής καί ούδέποτε ήπατάτο. Τήν 21 ’Οκτωβρίου 1924 
λοιπόν, οτε έκλήθη νά καταβάλη 1000 όφειλόμενα δολλάρια, παρεκάλεσε τόν δικηγό
ρον Δ. Τζήμαν ένώπιον τοϋ Γ. Καλογιάννη καί Φερήτ Ουπη, κατοίκων Καστοριάς, 
νά μή ένεργήσουν τίποτε έναντίον του, διότι, όπως συμβαίνει πάντοτε όταν έρχεται
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επιστολή, έτριζε ή δοκός καί περιμένει χρήματα άφεύκτως. Οί άνωτέρω έγέλασαν, 
έντός τής ημέρας δμως έφθασεν δντως ή προαγγελθεΐσα έπιταγή.

Έ κ τής έξηγήσεως τοΰ άνωτέρω φαινομένου δέν μπορεί ν’ άποκλεισθή καί 
πιθανή τηλεκινητική έπίδρασις τοΰ γέροντος εις την στέγην τής οικίας, όπως συμ
βαίνει εις άτομα έχοντα τηλεκινητικάς ιδιότητας.

'Έτερον σχετικόν περιστατικόν είναι καί αυτό πού εστάλη εις τα γραφεία 
μας άπό την έκ Σητείας χήραν Αίκ. Μαρκοπούλου :

«"Εξ μήνας μετά τον θάνατον τοΰ συζύγου μου Ίωάννου Μαρκοπούλου, τον 
» είδα εις τον ύπνον μου καί μου είπε δτι κάτω άπό τον σοφά, δπου βάζουμε τό 
» πιθάρι μέ τό σιτάρι, εΰρίσκονται τα χρήματα του. Μου συνέστησε λοιπόν νά βγάλω 
» μέ τό «πινακερό» σιτάρι καί κατόπιν νά βάλω τό χέρι μου καί θά εύοω τό σακκοϋλι 
)) μέ τά λεπτά.

» Τό πρωί, πράγματι, έ'καμα δ,τι μου είπε εις τό δνειρον καί πράγματι ηύρα 
» εκεί τό σακκοϋλι μέ τά χρήματα.

» Επίσης πολλάκις ό σύζυγός μου μου προεΐπε έν όνείρω διάφορα σχετικά 
» μέ την οικογένειαν, τά όποια έβγήκαν πάντοτε άληθέστατα».

Τά φαινόμενα αύτά έρχονται εις ένίσχυσιν των πειραματικών φαινομένων τής 
Ψυχομετρίας, είς τά όποια άποδεικνύεται δτι έμποτίζομεν τά άντικείμενα χρήσεώς 
μας μέ κάτι άπό τήν ψυχικήν μας ένέργειαν, τό όποιον ώνομάσαμεν «Έπιψυχίδιον».

’Αλλά μήπως καί ή λαϊκή πείρα μέ τήν όξυτάτην διαίσθησίν της δέν παρετή- 
ρησε καί δέν έπιστοποίησεν πολύ πρό τοΰ καθηγητοΰ Μπουχανάν τό γεγονός τής 
Ψυχομετρίας ;

’Ανέκαθεν τά διαισθητικά άτομα (μάγοι, μάγισσαι) έζήτουν, διά νά ήμπορέ- 
σουν ν’ άπαντήσουν καλλίτερα, κάτι πού νά άνήκεν είς τό άτομον περί τοΰ όποιου 
ήρωτώντο, π.χ. μαντήλι, φόρεμα, δαχτυλίδι κ.τ.λ., ιδίως δέ όργανικάς του ουσίας 
δπως μαλλιά, νύχια κ.λ.π.

Ή  πείρα λοιπόν τούς έφερε νά παρατηρήσουν δτι ήμποροΰσαν νά διαισθανθούν 
εύκολώτερον τά άναφερόμενα είς αύτό, δταν ήγγιζαν ίδικά του άντικείμενα έμποτι- 
σμένα άπό τον ψυχοδυναμισμόν του, άπό τό Έπιψυχίδιον του.

Δέν είναι δμως μόνον ή παρατήρησις αύτή ή έπιβεβαιοϋσα τό φαινόμενον τοΰ 
έμποτισμοΰ. *0 λαός είς δλα τά γεωγραφικά πλάτη έσημείωσε συχνά κατά τήν 
στιγμήν τοΰ θανάτου τό έξής φαινόμενον :

Ετοιμοθάνατοι, των οποίων προσφιλή άτομα άπουσίαζαν καί οί όποιοι βα- 
ρέως έφερον δτι άπέθνησκον χωρίς νά τά ίδοΰν διά τελευταίαν φοράν καί φυσικά 
τά έσκέπτοντο διαρκώς, είς τάς τελευταίας των στιγμάς παρουσιάζαν έξαιρετικήν πα- 
ράτασιν τοΰ ψυχορραγήματος καί ή άγωνία των διήρκει ενίοτε έπί ήμέρας ολοκλήρους.

Τότε λοιπόν παρετηρήθη δτι τό τέλος έπεταχύνετο καί δτι ό θνήσκων άπελυ- 
τρώνετο, έάν κατά τήν στιγμήν αυτήν έθεταν κοντά του κανένα ένδυμα ή κανένα 
άντικείμενον τοΰ άπουσιάζοντος, κάτι δηλ. έμποτισμένον άπό τό Έπιψυχίδιον του.

Τήν στιγμήν λοιπόν αυτήν φαίνεται δτι τό κάτι αυτό άπό τό προσφιλές άτομον 
έπιδρα είς τήν σκοτισμένην διανόησιν τοΰ ψυχορραγοΰντος καί τοΰ δίδει τήν παραί- 
σθησιν δτι είναι ό ’ίδιος.

Ή  παρηγοριά αύτή έπιφέρει τήν λύσιν τής έμμονου ιδέας, ή όποια έρεθίζει 
τά ήμιναρκωμένα κύτταρα, καί έτσι έπέρχεται ό θάνατος.

’Ενίοτε μάλιστα τό ίδιον άποτέλεσμα σημειώνεται, έάν τεθή πλησίον τοΰ 
άγωνιώντος φωτογραφία τοΰ άπουσιάζοντος. Τό άποτέλεσμα δμως τοΰτο προέρχεται 
δχι πλέον έξ Έπιψυχιδίου, άλλά έκ Διοράσεως. 'Ο άρρωστος άντιλαμβανόμενος 
ύποσυνειδήτως διά μέσου τής ύλης, κι’ ένα είδος ζωντανών άκτίνων Ραΐντγκεν, 
τήν εικόνα, φαντάζεται είς τήν νάρκην του δτι είναι ό ίδιος καί τοιουτοτρόπως έπέρ- 
χεται τό ίδιον άπολυτρωτικόν άποτέλεσμα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ



ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Α  Ο Π Λ Α
• 'Η  θέσις των Ηνωμένων Πολιτειών ·

’Αναδημοσίευα'.; έκ τοϋ «Δελτίου»
-----------------  Αύγούστου 1957, της έν Άθήναις ------------------

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ :
1. —  Το πρόβλημα.
2. —  Δ ιατί νά μη  σταματήσω μεν ;
3. — Α έν άρχουν μόνον υποσχέσεις.
4. —’Ασφάλεια υπάρχει μόνον είς την ίαχύν.
5. — Ούδεμία μονομερής συμφωνία επ ί τοϋ αφοπλισμού.
6. —  Αί ’Α μερικανικοί προτάσεις.
7. —Έν συμπεράσματι...

** *
1 .  Τό πρόβλημα.
’Από της πρώτης άτομικής έκρήξεως, προ δωδεκαετίας, κατέστη προφανές 

είς όλους τούς λογικώς σκεπτομένους ανθρώπους, ότι ή νεοαποκτηθεΐσα ίκανότης 
έκλύσεως ένεργείας έκ τοϋ άτόμου ήνοιξεν άφ’ ένός μέν νέας εύρυτάτας δυνατότητας, 
άφ’ ετέρου δέ έδημιούργησεν μεγάλους κινδύνους διά τήν άνθρωπότητα.

Αί δυνατότητες άρχίζουν ήδη νά πραγματοποιούνται διά των έπαναστατικών 
έξελίξεων, αΐτινες έσημειώθησαν είς τήν ιατρικήν, τήν γεωργίαν, τήν βιομηχανίαν 
καί τήν παραγωγήν ένεργείας.

Οί κίνδυνοι, δυστυχώς, δεν έχουν είσέτι παρέλθει. Τό τρομακτικόν ένδεχόμενον 
ένός άτομικοΰ πολέμου εξακολουθεί πάντοτε υφιστάμενον, αν καί όχι υπό τόσον ό- 
ξεΐαν μορφήν ώς κατά τό παρελθόν. Τελευταίως δέ, τόσον έπιστήμονες όσον καί διά
φοροι ίδιώται ήρχισαν άνησυχοΰντες καί δι’ έτερον ένδεχόμενον—μήπως δηλαδή 
καί χωρίς πόλεμον ή ποσότης των δηλητηριωδών ραδιενεργών υλών είς τήν ατμό
σφαιραν καί τό έδαφος αύξηθή είς τό μέλλον μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε νά θέση 
έν κινδύνω τήν ζωήν καί τάς κληρονομικάς ιδιότητας τών μελλουσών γενεών.

2. Δ ιατί νά μή σταματήσω μεν;
Πολλοί, οίτινες άνησυχοΰν περί τών κινδύνων αύτών έρωτοΰν: «Διατί νά μή 

συμφωνήσωμεν ότι δεν θά διεξαγάγωμεν ποτέ άτομικόν πόλεμον; Διατί νά μή δια- 
κόψωμεν τάς άτομικάς αύτάς δοκιμάς, αί όποΐαι δηλητηριάζουν βαθμιαίος τον αέρα 
τον όποιον άναπνέομεν καί τά τρόφιμα τά όποια καταναλίσκομεν;»

Τά έρωτήματα ταϋτα είναι λογικά. "Αν ό κόσμος ήτο λογικός καί κατωκεΐτο 
ύπό άνθρώπων μέ καλήν θέλησιν, ή άπάντησις θά ήτο εύχερής καί θά είχε δοθή προ 
πολλοΰ.

Κατά βάσιν, μάλιστα, τά έρωτήματα ταϋτα έτέθησαν ύπό τών ΗΠΑ, προ δε
καετίας περίπου, όταν αυται προέτεινον είς τον ΟΗΕ όπως πάσαι αί σχάσιμοι ύλαι 
τεθούν ύπό διεθνή έλεγχον, ώστε ούδεμία χώρα νά δύναται νά κατασκευάζη ή χρησι- 
μοποιήση πυρηνικήν βόμβαν. Κατά τήν μεσολαβήσασαν δεκαετίαν, αί ΗΠΑ είργά- 
σθησαν άόκνως διά νά έπιτύχουν τήν έγκρισιν ένός συστήματος διεθνούς έλέγχου. Αί 
άρχικαί των προτάσεις έτροποποιήθησαν μάλιστα έπανειλημμένως διά νά άπαλειφθή 
οίαδήποτε τυχόν λογική άντίρρησις.

Δυστυχώς, όμως, ό κόσμος ούτος δέν διέπεται τελείως ύπό τής λογικής, εύρί- 
σκονται δέ έν αύτώ άνθρωποι καί κράτη ή καλή πίστις τών οποίων δύναται νά άμφι- 
σβητηθή.
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3. Δέν άρκοϋν μόνον υποσχέσεις.
Άναγνωρίζουσαι τό γεγονός τοϋτο αί Η ΠΑ, γνωρίζουν ότι μία απλή συμ

φωνία περί αποχής άπό πυρηνικάς δοκιμάς ή περί «άπαγορεύσεως» τής χρησιμο- 
ποιήσεως άτομικών όπλων, δέν έπαρκεϊ. ’Άνευ άποτελεσματικοΰ ελέγχου, έγγυωμέ- 
νου τήν ύφ’ όλων άνεξαιρέτως των εθνών συμμόρφωσιν προς τάς σχετικάς συμφωνίας, 
παρόμοιον εγχείρημα ούδεμίαν θά είχεν άξίαν. Τό μόνον άποτέλεσμα θά είναι ότι αί 
χώραι έκεϊναι, α'ίτινες σέβονται τάς διεθνείς υποχρεώσεις των, θά άφοπλισθοϋν καί 
θά παραμείνουν εις τό έλεος έκείνων αίτινες θεωρούν τάς συνθήκας καί τάς υποχρεώ
σεις των ώς προπέτασμα καπνού, όπισθεν του οποίου δύνανται νά άναπτύξουν τάς 
δυνάμεις των, διά νά επιτεθούν αίφνιδιαστικώς.

'Η 'Ιστορία είναι γεμάτη άπό θλιβερά παραδείγματα παραβιασθεισών συν
θηκών καί υποσχέσεων. Τό 1929, 62 χώραι «άπεκήρυξαν» έπισήμως τον πόλεμον, 
ύπογράψασαι τό Σύμφωνον Κέλλογκ—Μπριάν. Δύο έτη άργότερον, τό Σύμφωνον 
παρεβιάζετο. 'Ο Χίτλερ ήρχισε προσφέρων άθρόως σύμφωνα μή έπιθέσεως εις τάς 
χώρας άκριβώς έκείνας, ας έπρόκειτο, ολίγον άργότερον, νά καταλάβη. Επίσης, ή 
ΕΣΣΔ υπέγραψε σύμφωνα μή έπιθέσεως μέ τάς τρεις Βαλτικάς χώρας (τήν Λεττο- 
νίαν, τήν Λιθουανίαν καί τήν ’Εσθονίαν) ολίγον προ τής βιαίας προσαρτήσεώς των.

’Αλλά δέν είναι ανάγκη νά άνατρέξωμεν εις τόσον παρωχημένα γεγονότα. 
Συμφώνως προς τον Καταστατικόν Χάρτην τοϋ ΟΗΕ, άπασαι αί χώραι υπόσχονται 
νά έπιλύουν τάς διαφοράς των φιλικώς. Έ ν τούτοις, ή ΕΣΣΔ καί οί δορυφόροι της 
έξαπέλυσαν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ολόκληρον σειράν έπιθέσεων έναντίον 
λαών, τών οποίων ή μόνη έπιθυμία ήτο νά 
έπιθυμοϋν:

1944-1945, 4 7 -4 9 ............... Ελλάς
1947........................................... Τσεχοσλοβακία
1950............................... ........... Κορέα
1953........................................... Βερολΐνον
1956........................................... Ουγγαρία

4. ’Ασφάλεια υπάρχει μόνον εις τήν ίσχύν.
Λόγω τών έπανειλημμένων έπιθέσεων τοϋ Διεθνούς Κομμουνισμού, οστις είναι 

πάντοτε πρόθυμος νά χρησιμοποιήση τήν βίαν διά νά έπιτύχη τούς σκοπούς του, αί 
άλλαι χώραι ήναγκάσθησαν νά συνασπισθοΰν εις άμυντικάς συμμαχίας, ούτως ώστε 
ή συνδυασμένη ισχύς των νά άποτρέψη οίονδήποτε ένδεχόμενον έπιδρομέα. 'Η Ε λ 
λάς καί αί ΗΠΑ συμμετέχουν εις τήν παλαιοτέραν καί ϊσχυροτέραν τών έν λόγω 
συμμαχιών: τό ΝΑΤΟ.

’Ολίγη δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία, ότι ή δπαρξις τοϋ ΝΑΤΟ καί ή σταθερώς 
αύξανομένη ισχύς του ήσαν άποφασιστικός άνασχετικός παράγων έναντίον τής έκδη- 
λώσεως οίωνδήποτε περαιτέρω κομμουνιστικών έπιθέσεων έν Ευρώπη.

’Ολίγη έπίσης άμφιβολία δύναται νά ύπάρξη καί ότι ή ύπό τών ΗΠΑ κατοχή 
πυρηνικών οπλών ύπήρξεν έξ ίσου άποφασιστικός άνασχετικός παράγων έναντίον 
τών έκδηλώσεων οίασδήποτε κομμουνιστικής έπιθέσεως, εις τήν περίοδον καθ’ ήν 
ή ισχύς τοϋ ΝΑΤΟ ήτο είσέτι κατά πολύ μικροτέρα τών κατά ξηράν δυνάμεων, ας 
διετήρει ή ΕΣΣΔ καί αί δορυφόροι χώραι.

Αυτός ύπήρξε βεβαίως ό λόγος διά τον όποιον ή ΕΣΣΔ έζήτησε τήν «άπαγό- 
ρευσιν» τών πυρηνικών όπλων, άρνηθεΐσα νά άποδεχθή οίονδήποτε σύστημα τό όποιον 
θά έξησφάλιζε τήν μή παραγωγήν ή έναποθήκευσιν παρομοίων όπλων.

5. Ούδεμία μονομερής συμφω νία  επί τοϋ άφοπλισμοΰ.
Αί ΓΙΠΑ ήρνήθησαν επομένως νά άφοπλισθοϋν μετά τών συμμάχων των, βα- 

σιζόμεναι έπί συμφωνιών «εις τά χαρτιά». 'Ως εΐπεν ό κ. Ντάλλες εις λόγον του έκφω- 
νηθέντα τήν 22αν ’Ιουλίου :

άφεθοΰν έλεύθεροι, διά νά ζήσουν ώς αύτοί
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«Μέχρις οτου πεισθώμεν πλήρως ότι ή Σοβιετική "Ενωσις τρέφει σοβαράς 
σκέψεις περί περιορισμού των έξοπλισμών, ή άσφάλειά μας θά βασίζεται έπί των κα
λυτέρων, μικρών καί μεγάλων οπλών, τα όποια θά δυνάμεθα νά κατασκευάζωμεν».

Αί ΗΠΑ πιστεύουν άκραδάντως ότι ό μόνος τρόπος αποτροπής ένός πυρηνικού 
πολέμου είναι ή άποτροπή του πολέμου καί ότι, προς τούτο, άπαιτεΐται νά πεισθή 
ό τυχόν μελλοντικός έπιδρομεύς οτι είναι άδύνατον νά κερδίση ένα πόλεμον, άν τον 
άρχίση.

'Η ΕΣΣΔ μετετοπισε προσφάτους τό βάρος τής «έπιθέσεώς» της εις τάς πυ- 
ρηνικάς δοκιμάς—έκμεταλλευομένη τεχνηέντως τάς ειλικρινείς άνησυχίας εις δλον 
τον κόσμον, έκ τού πιθανού κινδύνου ότι ή προκαλουμένη κατά τάς πυρηνικάς εκρή
ξεις έπίπτωσις ραδιενεργού κόνεως θά δηλητηριάση, τελικώς, τήν άτμόσφαιραν.

Δέον νά σημειωθή ότι ή ΕΣΣΔ ήρχισε την έκστρατείαν ταύτην μόνν άφοΰ 
συνεπλήρωσε μακράν σειράν πυρηνικών δοκιμών, έν Σιβηρία. Αί δοκιμαί αύται, ώς 
συνήθους συμβαίνει είς τήν ΕΣΣΔ, παρέμεινον μυστικαί. Ούδείς ξένος παρατηρητής 
τάς παρηκολούθησεν, άπεκαλύφθησαν δέ μόνον λόγου τής παρατηρηθείσης ηύξημένης 
έπιπτώσεως ραδιενεργού κόνεως είς τήν ’Ιαπωνίαν καί τον Ειρηνικόν.

Αί ΗΠΑ δεν είναι τής γνώμης ότι μία άπλή συμφωνία περί διακοπής τών πυ
ρηνικών δοκιμών, έπί μίαν ώρισμένην περίοδον ή καί έπ’ άπειρον, άποτελεΐ ικανο
ποιητικήν λύσιν.

’Αντιθέτους, αί ΗΠΑ πιστεύουν ότι ή ένδεχομένη έξάλειψις τών πυρηνικών 
όπλων πρέπει νά άποτελέση μέρος ένός γενικωτέρου προγράμματος διά τήν βαθμι- 
αίαν μείωσιν τών πάσης φύσεως εξοπλισμών. Οότω, αί ΗΙΙΑ ύπέβαλον, είς τήν 'Υ 
ποεπιτροπήν ’Αφοπλισμού τού ΟΗΕ, ένδελεχεϊς προτάσεις, διά τήν κατά στάδια 
μείωσιν τών εξοπλισμών.

Αί τοιαΰται προτάσεις είναι, κατ’ άνάγκην, περίπλοκοι. Στερούνται τού έντυ- 
πωσιακού άντικτύπου τον όποιον ένέχουν διάφορα συνθήματα, ώς π.χ. «Νά τεθή 
έκτος νόμου ό πόλεμος», «Νά άπαγορευθή ή βόμβα», «Νά σταματήσουν αί πυρηνικαί 
δοκιμαί». Αί έν λόγω προτάσεις άφοροΰν κυρίως τήν έφαρμογήν έλέγχου καί έπο- 
πτείας, ώς έγγυήσεων διά τήν τήρησιν τών σχετικών υποσχέσεων. Επίσης, δι’ αυτών, 
αναγνωρίζεται ότι, δεδομένου τού υφισταμένου μεγάλου βαθμού δυσπιστίας, λογικόν 
είναι νά έπιτελήται βραδεία πρόοδος, ούτως ώστε νά καταστή δυνατόν όπως κατα- 
δειχθή έν τή πράξει ή άποτελεσματικότης έκάστης μεθόδου, καί άναπτυχθή βαθμιαίως 
πνεύμα έμπιστοσύνης.

Είς τί συνίστανται αί έν λόγω προτάσεις ;

6. Α ί Ά μερικανικα ί προτάσεις.
'Ως συνώψισεν αύτάς ό ’Αμερικανός 'Υπουργός τών Εξωτερικών κ. Ντάλλες, 

τήν 22αν ’Ιουλίου, αύται έχουν ώς εξής :
«II ρ ώ τ ο ν, προτείνομεν όπως ή Σοβιετική "Ενωσις μετάσχη τής καθιε- 

ρώσεως συστήματος έποπτείας, τό όποιον θά προβλέπη τήν παροχήν άξιοπίστων 
έγγυήσεων έναντίον εύρείας κλίμακος αιφνιδιαστικής έπιθέσεώς...

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  προτείνομεν τήν έφαρμογήν τρισταδιακοΰ συστήματος, όσον 
άφορα τά πυρηνικά όπλα...

α) Προτείνομεν όπως ολαι αί χώραι συμφωνήσουν ότι, μετά τήν παρέλευσιν 
προκαθορισθησομένης ήμερομηνίας, θά παύση ή παραγωγή σχάσιμων ύλών διά τήν 
κατασκευήν πυρηνικών οπλών. Ή  έν λόγφ ήμερομηνία θά έξαρτηθή έκ τής προγενε- 
στέρας θεσπίσεως άποτελεσματικοΰ συστήματος έλέγχου...

β) Προτείνομεν τήν δημιουργίαν συστήματος, διά τού οποίου θά καταστή 
δυνατή ή βαθμιαία μείωσις τών υφισταμένων άποθεμάτων πυρηνικών όπλων, διά τής 
χρησιμοποιήσεως τών σχάσιμων ύλών των είς ειρηνικά έργα, πιθανώς υπό τήν αιγίδα 
τού Διεθνούς ’Οργανισμού ’Ατομικής Ένεργείας...
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γ ) Προτείνομεν την έπί ΙΟμηνον περίπου προσωρινήν διακοπήν των πυρηνικών 
δοκιμών... Κατά τήν περίοδον αυτήν, θά είναι δυνατή ή έπίτευξις προόδου ώς προς 
τήν έφαρμογήν τοϋ συστήματος έποπτείας προς πιστοποίησιν δτι, εις περίπτωσιν 
παρατάσεως της προθεσμίας άναστολής τών δοκιμών, ή τοιαύτη άναστολή θά είναι 
δυνατόν νά τεθή ύπό άποτελεσματικόν έλεγχον καί έποπτείαν. Επίσης, κατά τήν 
αυτήν περίοδον, θά ήτο δυνατόν νά έγκαινιασθή ό άπαραίτητος βαθμός έποπτείας, διά 
νά έξασφαλισθή δτι ή μελλοντική παραγωγή σχάσιμων υλών θά χρησιμοποιήται 
άποκλειστικώς δι’ ειρηνικούς σκοπούς...

Τ ρ ί τ ο ν, είμεθα πρόθυμοι νά προβώμεν εις τήν μείωσιν καί τον καθορι
σμόν τοϋ ΰψους τών μή πυρηνικών εξοπλισμών καί τών ένοπλων δυνάμεων...

Τ έ τ α ρ τ ο ν ,  είμεθα διατεθειμένοι νά συνεργασθώμεν εις τήν έπεξεργασίαν 
συστήματος έξασφαλίζοντος, δτι τά έκτοξευόμενα εις μέγα ύψος κατευθυνόμενα βλή
ματα, θάχρησιμοποιώνται άποκλειστικώς δι’ ειρηνικούς καί έπιστημονικούς σκοπούς».

Δέον νά σημειωθή δτι τό πρώτον στάδιον θά συνίσταται εις έφαρμογήν συστή
ματος έποπτείας προς κατοχύρωσιν έναντίον αιφνιδιαστικής έπιθέσεως. Αί Ή νω- 
μέναι Πολιτεΐαι θεωρούν τοΰτο άπαραίτητον. ’Άνευ αύτοΰ, δέν δύναται νά ύπάρξη 
άσφαλής μέθοδος προς διαπίστωσιν τοϋ κατά πόσον έχουν, πράγματι, παύσει ή κα
τασκευή πυρηνικών δπλων καί αί έπ’ αυτών δοκιμαί, ή έχουν πράγματι διαλυθή τά 
υφιστάμενα σήμερον άποθέματα βομβών, αί δέ πυρηνικαί δλαι χρησιμοποιούνται πλέον 
δι’ ειρηνικούς σκοπούς.

Έ φ ’ δσον έκκρεμεΐ τό θέμα τής έφαρμογής συστήματος έλέγχου καί έπο
πτείας, αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι δέν δύνανται νά καταπαύσουν όριστικώς τήν δοκι
μήν πυρηνικών δπλων.

'Ο ’Αμερικανός 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών κ. Ντάλλες έτόνισε, τον παρελ
θόντα Μάϊον, τά εξής :

«'Η Κυβέρνησις τών 'Ηνωμ. Πολιτειών έχει έπωμισθή εύθύνας έναντι τοϋ 
άμερικανικοΰ λαοΰ—ώς καί έναντι τών άλλων χωρών τοϋ ’Ελευθέρου Κόσμου—ώς 
προς τήν έπαύξησιν τών άμυντικών καί άνασχετικών τοϋ πολέμου ικανοτήτων της, 
συμβάλλουσα, οδτω, είς τήν διασφάλισιν τής ειρήνης... Προς τον σκοπόν, δθεν τής 
άποτροπής έκδηλώσεως έπιθέσεως καί τής προασπίσεως τής ειρήνης, ή Κυβέρνησις 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύει δτι οφείλει, ύπό τάς παρούσας συνθήκας, νά συ
νέχιση διεξαγάγουσα πυρηνικάς δοκιμάς».

7. Έ ν συμπεράσματι. . .
'Η έπί τοϋ προκειμένου άμερικανική θέσις είναι ή έξής :
1) Έλεγχομένη μείωσις τών πάσης φύσεως έξοπλισμών, βάσει συστήματος 

έποπτείας, δσον τό δυνατόν περισσότερον τελειοτέρου.
2) Προσωρινή διακοπή τών δοκιμών πυρηνικών δπλων έπί ώρισμένην περί

οδον, διάρκειας τόσης ώστε νά καταστή δυνατή ή άξιολόγησις τής άποτελεσματι- 
κότητος τοϋ συστήματος έλέγχου.

3) Χρησιμοποίησις ολοκλήρου τής μελλοντικής παραγωγής σχάσιμων υλών 
δι’ ειρηνικούς σκοπούς.

4) Προοδευτική μείωσις τών άποθεμάτων πυρηνικών δπλων.
Αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι πιτεύουν δτι τό άνωτέρω σχέδιον είναι λογικόν καί 

έφαρμόσιμον, καί δτι ταυτοχρόνως, άποτελεΐ τήν καλυτέραν έλπίδα προς τελικήν έξα- 
φάνισιν τής άπειλής τοϋ πολέμου καί έξασφάλισιν τής δυνατότητος χρησιμοποιήσεως 
τής άτομικής ένεργείας, οχι διά τον άφανισμόν τής ζωής, άλλά διά νά καταστή αυτή 
πλουσιωτέρα είς περιεχόμενον.



Ο Κ Ρ Ε Μ Α Σ Μ Ε Ν Ο Σ
Πρόκειται για μια ύπόθεσι άπαγχονισμοΰ, άπό κείνες πού συχνά άπασχολοΰν 

τήν ’Αστυνομία. Μοϋ τήν διηγήθη ό φίλος μου 'Υπαστυνόμος X καί σας τήν μετα
δίδω πιστά :

«Σέ μια συνοικία των ’Αθηνών ζοΰσε ένας ήσυχος άνθρωπος ό Μ..., πού άσκοΰσε 
το επάγγελμα του παγοπώλη 15 χρόνια. Πίταν ηλικίας 50 χρόνων καί δεν φαίνονταν 
να τον βασανίζη τίποτε στη ζωή του. Είχε νοικιάσει ένα δωμάτιο μοναχικό καί έξω 
άπό τό δωμάτιό του είχε στήσει ένα μεγάλο κιβώτιο, όπου τοποθετούσε τον πάγο 
πού μοίραζε στα σπίτια τό πρωί μέ ένα καρότσι. Τα άπογεύματα έμενε στο σπίτι του 
πωλώντας πάγο σ’ όσους πελάτες πήγαιναν έκεΐ. Στο δωμάτιό του δεν έμπαζε κα- 
νέναν καί τό σκούπιζε μόνος του. ’Ακόμη τον έβλεπαν οί γειτόνισες πού έπλενε πολ
λές φορές μονάχος του τα ρούχα μέσα σέ μια σκάφη. ’Έτρωγε συνήθως σέ μια γειτο
νική ταβερνίτσα καί δέν έδωσε ποτέ δείγματα ότι πάσχει άπό τίποτε, γιατί πάντα 
φαινόταν ευχαριστημένος άπό τη ζωή του.

Μια μέρα παρουσιάστηκαν οί γείτονες στο γραφείο μου, όπου ήμουν ’Αξιω
ματικός 'Υπηρεσίας καί άνέφεραν ότι ό Μ... έχει να έμφανισθή άπό 3 ήμερων καί ότι 
τό δωμάτιο όπου μένει είναι κατάκλειστο. ’Αμέσως πήγα μέ τον Διοικητή μου καί 
τον Προϊστάμενον τού Παραρτήματος ’Ασφαλείας καί βρήκαμε τό παράθυρο καί 
τήν πόρτα κλειστά καί άσφαλισμένα άπό μέσα. Χτυπήσαμε δυνατά καί κατόπιν, 
άφοΰ δέν άπαντοΰσε κανείς, παραβιάσαμε τήν πόρτα καί βρεθήκαμε προ άποτρο- 
παίου θεάματος.

Ό  Μ... έκρεμόταν άπό τήν οροφή, μέ σχοινί πού ήταν δεμένο στερεά στο κεν
τρικό δοκάρι. Τά πόδια όμως τού πτώματος άπεΐχαν άπό τό έδαφος 0,60 τού μέτρου 
καί κάτω δέν ύπηρχε κανένα έπιπλο, έκτός άπό μιά σκάφη, πού έπλενε συνήθως τά 
ροΰχά του, γεμάτη μέ νερό.

Προβάλλει άμέσως τό έρώτημα, πρόκειται περί έγκλήματος ή περί αυτοκτονίας; 
’Εάν πρόκειται περί έγκλήματος ποιος ό δράστης; ’Εάν πρόκειται περί αυτοκτονίας, 
πώς μπόρεσε ό Μ... νά βρεθή κρεμασμένος, άφοΰ δέν μετεχειρίσθη κανένα έπιπλο 
(καρέκλα ή τραπέζι) γιά νά φθάση -ίο βρόχο καί νά τον περάση στο λαιμό του; (Χ)

1. Ή  λύσις θά 8οθη στο έπόμενον. Έν τώ μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώσται μας αστυνο
μικοί νά άποστείλουν μέχρι της 8ης ’Οκτωβρίου έ. ε. τάς απαντήσεις των καί θά δημοσιευθή 
ή ορθή πού θά λύση το πρόβλημα.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΝ ΑΠΟΤΥΠΟΜΑΤΟΝ
- ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ -

’Άρθρον τοΰ Ταγματάρχου κ. J . Corr Jr .,
Δ/ντοϋ τοΰ Έγκληματολογικοϋ ’Εργαστηρίου 
της έν Φραγκφούρτη ’Αμερικάνικης Στρατιω- 
τικής ’Αστυνομίας, δημοσιευθέν εις την Γερ- 
μανικήν Έτπθεώρησιν «Krim inalistik» (Δεκ.
1956) κατά μετάφρασιν τοϋκ. ΑΛΕΞ. ΠΙΣΠΑ

'Τπό τοΰ Έγκληματολογικοϋ Εργαστηρίου μας, εδρεύοντας έν Φραγκφούρτη, 
κατεβλήθησαν μεγάλαι προσπάθειαι διά τήν άνεύρεσιν μιας νέας καί τελειοτέρας με
θόδου έμφανίσεως καί διατηρήσεως των λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων.

Μετά άπό τρία έτη συνεχών δοκιμών καί έρευνών, αί όποίαι διεξήχθησαν ΰπό 
τήν έποπτείαν τοΰ ειδικού έπιστήμονος τών Έγκληματολογικών Εργαστηριακών 
Έρευνών Δ/ρος Oscar Η. Baker, έπετεύχθη τελικώς ή έπιδίωξίς μας. Άνεύρομεν 
τήν πολυπόθητον μέθοδον έμφανίσεως λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων, διά 
της χρησιμοποιήσεως φλογός καί καπνού, παραγομένων διά της καύσεως μιας ει
δικής ούσίας.

Διά τήν άνεύρεσιν της νέας μεθόδου παρεκινήθημεν έκ τού γεγονότος, δτι ή 
παλαιά μέθοδος παρουσίαζεν ώρισμένα μειονεκτήματα, ως τούτο άπεδείχθη έκ της 
πράξεως.

’Απαραίτητα έργαλεΐα, τά όποια χρησιμοποιοΰμεν εις τό έργαστήριόν μας διά 
τήν έμφάνισιν τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, είναι τά έξης: α) ύάλινον δοχεΐον πε- 
ριέχον καμφοράν κρυσταλλιζέ (campher), β) πήλινον μπώλ, γ ) δύο φτερά (κοινά 
ξεσκονίσματος) καί δ) φακός διά τήν άνεύρεσιν τών λανθανόντων άποτυπωμάτων.

Τ ρ ό π ο ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς :
Θέτομεν μίαν δόσιν καμφοράς (campher) (έν κοχλιάριον σούπας) έντός τοΰ

μπώλ καί δι’ άναπτηρος μεταδί- 
δομεν τό πΰρ. Δεν χρησιμοποιοΰ- 
μεν χάρτην ή πυρεία διά τήν ά- 
νάφλεξιν της καμφοράς, διότι υ
πάρχει κίνδυνος πτώσεως έντός 
τοΰ μπώλ υπολειμμάτων αύτών 
καί οδτω δέν θά άποδώση ή φλόξ 
τον κατάμαυρον λεπτόν καπνόν, 
οστις είναι άπαραίτητος διά τήν 
καλήν έμφάνισιν τών άποτυπω
μάτων.

’Αφού έντοπίσωμεν διά τοΰ 
φακού τά λανθάνοντα δακτυλικά 
άποτυπώματα έπί τοΰ άντικειμέ- 
νου, φέρομεν τούτο άνωθεν της 
φλογός (Εΐκών 1) ώστε ό κα
πνός νά καλύψη δλην τήν έπιφά- 
νειαν τών άποτυπωμάτων καί 
μέχρις δτου είσχωρήση ούτος 

καί εις τήν τελευταίαν' έσοχήν τών άποτυπωμάτων.
Μετά τό πέρος της έργασίας ταύτης, θέτομεν τό έμφανισθέν άποτύπωμα

Είκώυ 1



'II έμφάνισις τών δακτυλικών αποτυπωμάτων

κάτωθι ρέοντος ΰδατος μέχρι καθαρισμού των αύλάκων των αποτυπωμάτων έκ 
του τυχόν ύπάρχοντος καπνού (Είκών 2).

Τό ρέον δδωρ δεν πρέπει νά είναι ορμητικόν, διότι υπάρχει κίνδυνος άλλοιώ- 
σεως των άποτυπωμάτων.

Τα φτερά χρησιμοποιούνται 
διά την άναζωπύρωσιν τής φλο- 
γός και την κατεύθυνσιν του κα
πνού προς δ σημεΐον επιθυμού
με ν.

Ή  μέθοδος αυτή, ήτοι ή 
διά τής φλογός έμφάνισις των 
λανθανόντων δακτυλικών άπο
τυπωμάτων είναι τελειοτέρα των 
άλλων μεθόδων, διότι εξα
σφαλίζει τάς έξής προϋποθέ
σεις : α) την άσφαλή καί μετ’ 
άκριβείας έμφάνισιν των άποτυ
πωμάτων, άνευρισκομένων είτε 
επί λείας έπιφανείας είτε έπί τρα
χείας, είτε καί έπί άνωμάλου τοι- 
αύτης καί β) τήν άρίστην δια- 
τήρησιν των δακτυλικών άπο- Είκών 2
τυπωμάτων έπί μακρόν χρονικόν 
διάστημα άνευ ούδεμιάς άλλοιώσεώς των.

Διά τήν έμφάνισιν τών άποτυπωμάτων, δυνάμεθα  ̂νά χρησιμοποιήσωμεν, 
έκτος τής καμφοράς τό κολοφώνιον, ή καί δάδας άκόμη, δεν θά έχομεν δμως τον

βαθμόν άποδόσεως τής καμφοράς.
Εις περίπτωσιν καθ’ ήν τά 

άποτυπώματα εύρίσκονται έπί 
σκοτεινής έπιφανείας, χρησιμο- 
ποιοϋμεν μαγνήσιον διά την πα
ραγωγήν ' λευκού καπνού.

Τ ρ ό π ο ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς :  
Ένεργοϋμεν δπως καί εις 

τήν περίπτωσιν τής καμφοράς, 
μέ τήν διαφοράν δτι ένταϋθα 
δέον νά καταβάλλεται μεγαλυ- 
τέρα προσοχή κατά τήν έμφάνι- 
σιν τών άποτυπωμάτων, διότι τό 
μαγνήσιον άνάπτει άστραπιαίως, 
καίγεται ταχύτερα καί παράγει 
μεγαλυτέραν θερμότητα.

Πόσον σπουδαία είναι ή μέ
θοδος τής έμφανίσεως λανθα
νόντων δακτυλικών άποτυπωμά- 

ΕΙκών 3 των διά φλογός, άπεδείχθη εις
τήν πράξιν :

Εις διάρρηξίν τινα, μετά τήν αυτοψίαν καί τον έντοπισμόν τών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων, έγινεν ή έμφάνισις τούτων διά τής προρρηθείσης μεθόδου, καθ’ ήν 
ένεφανίσθησαν έκτόξ τών άποτυπωμάτων του δράστου (τά όποια ειχον προηγηθή
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κατά 8—10 ώρας) καί έτερα άποτυπώματα, άνήκοντα, ώς έξηκριβώθη, εις τον ιδιο
κτήτην της οικίας (Είκών 3).

Τά άποτυπώματα του δράστου λόγω της μακράς παραμονής έπί του κλείθρου
(8—10 ώρας) έσκληρύνθησαν καί 
οΰτω ήδυνήθημεν νά άπαλείψω- 
μεν τά πρόσφατα άποτυπώματα 
του ιδιοκτήτου διά gummifolie 
(έλαστικοϋ κόμμεως).

Μετά την άπάλειψιν των ά- 
ποτυπωμάτων παρέμειναν μόνον 
τά του δράστου καί διά της με
θόδου της φλογός ένεφανίσαμεν 
ταΰτα τέλεια άπό πάσης άπό- 
ψεως (Είκών 4).

Αυτονόητον ότι ή έφαρμογη 
της μεθόδου ταύτης είναι δυσχε
ρής προκειμένου περί λανθανόν- 
των δακτυλικών άποτυπωμάτων, 
τά όποια εύρίσκονται έπί άντι- 
κειμένων κεκαλυμμένων διά λι
παρών ουσιών.

Είκών 4 Τοϋτο είναι καί τό μόνον
μειονέκτημα τής μεθόδου ταύτης 

έναντι τής παλαιας (διά κόνεως), ενώ άντιθέτως υπερτερεί όταν πρόκειται νά έμ- 
φανίσωμεν λανθάνοντα δακτυλικά άποτυπώματα, άνευρισκόμενα έπί λείων ή άνω- 
μάλων έπιφανειών ή κα ί'έπ ί μεταλλικών τοιούτων (λευκοσιδήρου κλπ. μετάλλων).

'Η διά τής φλογός έμφάνισις τών άποτυπωμάτων έχρησιμοποιήθη διά πρώ- 
την φοράν ύπό του Έγκληματολογικοΰ ’Εργαστηρίου τής ’Αμερικανικής Στρα
τιωτικής ’Αστυνομίας τής Φραγκφούρτης, ένθα έγένοντο αί έρευναι καί αί δοκιμαί 
διά την τελειοποίησίν της.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η ΣΧ ΙΖΟΦ ΡΕΝΕ ΙΑ
- ΜΙΑ ΑΡΑΧΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ -

φ Τό πείραμα τοΰ Ε λβετού επιστήμονος, καθηγητοϋ κ . ΠΕΤΕΡ 
BIT πού κατέληξε στήν άνακάλυψι τής μυστηριώδους χημικής ού- 

σίας πού προκαλεΐ την σχιζοφρένεια φ
________________  Άναδημοσίευσις έκ τοΰ Περιοδικού «ΘΗ-

ΣΑΥΡΟΣ» της 13-2-1955, τεύχος 846

Στήν Ελβετία έγινε, πριν άπό λίγον καιρό, ένα εκπληκτικό ιατρικό πείραμα, 
μέ μια αράχνη, πού τά άποτελέσματά του είναι βάβαιο, ότι θά προωθήσουν σημαντικά 
τις προσπάθειες τής έπιστήμης γιά τήν καταπολέμησι τής σχιζοφρένειας, τής φοβε- 
ρώτερης και εύρύτερα διαδεδομένης στήν εποχή μας άνάμεσα σέ όλες τις ψυχικές 
άσθένειες.

Οί νευρολόγοι, τά τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούν συχνά άράχνες στα πει- 
ράματά τους κ ι’ αυτό γιά δύο λόγους, έξ ίσου σοβαρούς :

Πρώτα, γιατί μιά σειρά έπιστημονικών παρατηρήσεων έχει άποδείξει πώς τό

‘Ο καθηγητής Πέτερ Βίτ κάνει στήν άράχνη Ή  αράχνη ύπό τήν έπίδρασι ελαφρού ύπνω- 
τήν ϊνεσι, πού θά τήν μεταβάλη σέ σχιζοφρενή ! τικοΰ.

νευρικό σύστημα~τής*άράχνης~παρουσιάζει σημαντικές άναλογίες μέ τό άνθρώπινο.
Κι’ έπειτα, γιατί ό ιστός τής άράχνης μέ τήν άψογη γεωμετρική κατασκευή 

του, προϋποθέτει πλήρη ψυχική ισορροπία, έτσι ώστε κάθε κλονισμός αυτής τής ισορ
ροπίας να προκαλή άμεσα τήν άντίστοιχη διατάραξι στήν άψογη γεωμετρικότητα τού
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ιστού! Στους δύο αυτούς λόγους, πρέπει άκόμη νά προστεθή πώς ή άράχνη είναι το 
φθηνότερο καί κυρίως τό... πειθαρχικώτερο άνάμεσα σ’ δλα τά πειραματόζωα.

’Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στά πειράματα μέ άράχνες έχει άποδοθή άπό τό 
’Ινστιτούτο Μάξ Πλάνκ τής Δυτικής Γερμανίας καί άπό τό Φαρμακολογικό ’Ινστι
τούτο του Πανεπιστημίου τής Βέρνης. Στο δεύτερο αυτό ’Ινστιτούτο έγινε καί τό πεί
ραμα, πού θά περιγράφουμε, άπό τον Ελβετό καθηγητή Πέτερ Βίτ.

Πριν άπό τό κυρίως πείραμα, ή άράχνη, πού χρησιμοποιήθηκε ώς πειραμα
τόζωο, υποβλήθηκε διαδοχικά σέ ενέσεις μαριχουάνας (ναρκωτικού συγγενικού προς 
τό χασίς), έλαφροΰ υπνωτικού, μορφίνης καί καφεΐνης.

Αί άντιδράσεις της υπήρξαν, σέ κάθε περίπτωσι, οί άκόλουθες :
'Η μαριχουάνα.
’Έκανε τήν άράχνη νά «λησμονήση» τήν τάξι τού ιστού της. Μέ τήν έπίδρα- 

σί της, άφησε κενά ολόκληρα τμήματα, δίνοντας τήν έντύπωσι, ότι κάτι «άλλο» 
άπασχολοΰσε τήν σκέψι της—άκριβώς όπως συμβαίνει καί μέ τούς άνθρώπους, όταν 
βρίσκωνται ύπό τήν έπίδρασι ναρκωτικού. Σιγά-σιγά έγινε άβουλη καί άνίκανη γιά 
κάθε ενέργεια...

Τό ελαφρό υπνω τικό.
'Η άράχνη δέν άντέδρασε σ’ αυτό, όπως θά περίμενε κανείς, μέ κούρασι καί 

χαλάρωσι. ’Αντίθετα, παρουσίασε τά συμπτώματα μιας ύπερδιεγέρσεως. ’Άρχισε 
νά ύφαίνη τον ιστό της ταχύτερα καί μέ περισσότερο ζήλο, άλλά ή άρχιτεκτονική της 
έχασε τήν συμμετρία της καί τά σχήματα έγιναν μπερδεμένα κ ι’ άλλόκοτα. Τό υπνω
τικό μετέβαλε τό οπτικό πεδίο τής άράχνης, όπως γίνεται καί μέ τούς άνθρώπους.

Ή  μορφίνη .
Ή  άράχνη έχασε μ’ αυτήν τό ένστικτο, πού τήν κατευθύνει στήν όφανσι τού 

ιστού της. Τά νήματα τεντωμένα, ύπό ομαλές συνθήκες, μέ άπόλυτη άκρίβεια, έγιναν 
κυρτά, χαλαρά καί άκανόνιστα. ’Έπειτα σταμάτησε ολωσδιόλου τήν δουλειά της, σάν 
νάχε παραλύσει άπό τήν κούρασι. ’Έπεσε σέ μιά κατάστασι τελείας άδρανείας καί 
άδυναμίας καί ή «βούλησί» της έξουδετερώθηκε.

Ή  κ α φ ε ΐνη .
Είχε άποτελέσματα άκόμη έντυπωσιακώτερα. Γιά νά ΰφάνη έναν υποτυπώδη 

ιστό, ή άράχνη χρειάστηκε τρεις ολόκληρες ώρες, άντί γιά τον «φυσιολογικό χρόνο» 
τής μιας ώρας, πού διαθέτει ύπό ομαλές συνθήκες. Οί κινήσεις της φανέρωναν μιά 
σπασμωδική άνησυχία, χωρίς νά άποβλέπουν σέ συγκεκριμένο σκοπό. Ή  ισχυρή 
δόσι τής καφεΐνης είχε συντρίψει τά νεύρα της, μέ άποτέλεσμα νά χάση ολοκληρω
τικά τήν αΐσθησι τής συμμετρίας καί τής τάξεως.

Πρέπει νά σημειωθή πώς, μόλις παρερχόταν ή έπίδρασι κάθε δηλητηρίου άπ’ 
αυτά πού προαναφέραμε, ή άράχνη ξανάβρισκε τήν ισορροπία τού νευρικού της συ
στήματος όπως πρώτα.

Τό δηλητήριο τής τρέλλας.
Στήν άράχνη έγινε μιά ένεσι, όπου, σέ μιά σταγόνα ζάχαρης διαλυμένης μέ 

νερό, είχαν άναμιχθή ώρισμένα ’ίχνη άπό έκκρίσεις σχιζοφρενούς. Λίγες ώρες έπειτα 
άπό τήν ένεσι, ή άράχνη έγινε καί αύτή σχιζοφρενής! ’Έπλεξε τον ιστό της χωρίς τήν 
παραμικρή γεωμετρική τάξι καί χωρίς νά διατηρήση ούτε κεντρικό σημείο, πού τό 
είχε διατηρήσει, ώστόσο, άκόμη καί ύπό τήν έπίδρασι των ισχυρών δηλητηρίων πού 
προαναφέραμε.

Τό θετικό άποτέλεσμα αυτού τού πειράματος είχε άνυπολόγιστη σημασία γιά
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τούς Ελβετούς επιστήμονες. Γιατί άπέδειξε στην πραξι εκείνο, πού ώς τότε θεω
ρητικά μόνο έγνώριζαν :

'Ότι στον οργανισμό τοϋ σχιζοφρενούς κυκλοφορεί μιά ώρισμένη χημική ούσία, 
ή οποία δηλητηριάζει τό νευρικό σύστημα, προκαλώντας τήν τρέλλα.

Μ’ όλα τά πειράματα πού είχαν γίνει κατά καιρούς, υπήρξε άδύνατον ν’ άπο- 
δειχθή πώς ή ούσία αύτή πράγματι περιέχεται στο σώμα τού ασθενούς. 'Η αράχνη

Ή  άράχνη ύπό τήν έπίδρασιν καφεΐνης. Ή  άράχνη ΰπό τήν έπίδρασιν τοϋ «δηλητηρίου
της τρέλλας».

προσέφερε την πολύτιμη άπόδειξι, άνοίγοντας έτσι τον δρόμο γιά τήν πραγματο- 
ποίησι δύο επιστημονικών σκοπών :

1) Τήν δημιουργία ενός αντιδότου κατά τής σχιζοφρένειας, όπως είναι ή ινσου
λίνη γιά τούς διαβητικούς.

2) Τήν ερευνά γιά τήν έξακρίβωσι τής προελεύσεως αύτής τής δηλητηριώδους 
ουσίας, πού οδηγεί στην παραφροσύνη.

Βέβαια, είναι πρόωρο νά λεχθή πώς βρισκόμαστε στις παραμονές τής ήμέρας, 
πού ή σχιζοφρένεια θά μπορή νά θεραπεύεται άποτελεσματικά.

’Αλλά τό πείραμα τής Βέρνης υπήρξε ένα μεγάλο βήμα προς τον τελικό αυτό 
σκοπό—καί... ή άτυχη σχιζοφρενής άράχνη (πού δεν γιατρεύτηκε, βέβαια, άπό τήν 
«τρέλλα» της κι’ έξακολουθεϊ νά πλέκη άταχτα τον ιστό της !) ένας ήρωϊκός μάρτυρας 
τής επιστημονικής προόδου!
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'Υπό κ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ, Άρχιφύλακος

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
Αΐσθάνομαι^καί πάλι, έπιτακτική τήν άνάγκη, στη συνέχει.α του «Ελληνικού 

Μηνολογίου», ν’ άνοίξω μια παρένθεση- μια μικρή παρένθεση γιά να δώσω έτσι 
άπάντηση σέ πολλούς καλούς μας άναγνώστες, πού, μέ γράμματά τους, θέτουν το 
ζήτημα τοΰ κατά πόσον ώρισμένα λαογραφικά σημεία, κρινόμενα άπο ερευνητικής 
σκοπιάς, συντελούν ή έμποδίζουν στην άνάπτυξη τοΰ λαϊκού πολιτισμού. Καί διε- 
ρωτώνται, τί πρέπει νά γίνη στην περίπτωσι πού έμποδίζεται ό πολιτισμός, καί ποια 
είναι έκεΐνα τα κακά σημεία πού συντελούν σ’ αυτό.

Τόνισα άπ’ τήν άρχή τής μελέτης αυτής, ότι σκοπός τής λαογραφικής έρεύνης 
είναι ή γνώση τής απλοϊκής ψυχής τοΰ υπαίθριου λαού μας. Μέ τό νά μελετήσουμε 
τις συνήθειες τού λαού, τά ήθη καί έθιμα, τις δεισιδαιμονίες, προλήψεις, παραδόσεις 
του κλπ. δεν έπεται ότι συμφωνούμε άπόλυτα μ’ αυτά πού βρίσκουμε, άλλά ούτε κι’ 
ότι τά βλέπουμε μέ τό μάτι τοΰ κριτοΰ. Θά προσκρούση σ’ άνυπέρβλητα έμπόδια 
εκείνος πού θ’ άποτολμήση ποτέ νά κρίνη τό λαογραφικό στοιχείο τοΰ λαού μας. 
Κι’ αυτό, γιατί χρειάζεται λεπτομερής καί προσεκτική μελέτη, εμπεριστατωμένη 
παρατήρηση καί πολύ μεγάλη γνώση τής ψυχής τού λαού, γιά ν’ άποφανθή ό «κριτής» 
τούτο τό καλό ή εκείνο τό κακό γιά τον πολιτισμό. Μιά μεγάλη άλήθεια γιά τήν 
διαπίστωση αυτή, είναι καί τό ότι κανείς μέχρι σήμερα, 'Έλλην ή ξένος συγγραφεύς, 
δέν άπετόλμησε ένα τέτοιο έγχείρημα. Μά ούτε καί θ’ άποτολμήση ποτέ, γιατί ή 
ψυχή όλων των λαών—καί πιο πολύ τοΰ Ελληνικού—είναι μιά τεράστια, μιά άπρο- 
σμέτρητη άβυσος, στήν οποία κινδυνεύει νά καταποντισθή ό άποπειρώμενος νά βγάλη 
έ ν τ ε λ ώ ς θ ε τ ι κ ά σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α .

Γι’ αύτόν άκριβώς τον λόγο κι’ ό Δαυίδ τής μελέτης αυτής, αισθάνεται τήν 
άνάγκη νά συστήση στούς άναγνώστες, ότι, θά είναι μεγάλη χίμαιρα ή προσπάθεια 
άπόλυτης κρίσεως τοΰ Ελληνικού λαογραφικοΰ στοιχείου. Μ ε ρ ι κ ή  κρίση είναι 
δυνατή. ’Επίσης δυνατή είναι καί ή εξαγωγή μ ε ρ ι κ ώ ν  συμπερασμάτων. Προς 
Θεού όμως! Μακρυά άπό τήν προσπάθεια άπόλυτης κρίσεως καί τήν εξαγωγή άπό- 
λυτων συμπερασμάτων.

Ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήση ένα γεγονός : Τό γεγονός τού ότι στον λαογρα
φικό πλούτο, υπάρχουν πολλά άξια θαυμασμού, άλλά καί πολλά άξια άποκαθαρμοΰ 
στοιχεία. Θαυμάζει κανείς τήν γραφικότητα τών εθίμων τού λαού μας, άλλά ταυτό
χρονα νοιώθει καί ένα είδος άποστροφής προς ώρισμένα ήθη καί έθιμα. Θαυμάζει 
επίσης τήν θρησκευτική του προσήλωση, θαυμάζει τον ψυχικό του πλούτο γενικώς, 
μά δέν μπορεί νά μήν άγανακτήση βλέποντας τις παράξενες προλήψεις, άκούγοντας 
τις δεισιδαιμονίες, καί συναισθανόμενος τό μέγεθος τής πλάνης τοΰ λαού μας, γιά ώρι-
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σμένες ενέργειες. Κι’ εδώ ακριβώς γενιέται τό ζήτημα του καθαρμού μερικών στοι
χείων, πού έμποδίζουν πραγματικά τήν άνύψωση της στάθμης τοϋ πολιτισμού.

’Εδώ δμως έρχεται στο νοΰ τοΰ μελετητή ό μύθος περί τού Αισώπου. Διη
γούνται δτι ό Αίσωπος, έστάλη κάποτε άπό το άφεντικό του στο λουτρό, γιά να δή 
αν ήσαν πολλοί άνθρωποι εκεί. 'Ο Αίσωπος, αν καί είδε δτι στο λουτρό εύρίσκετο 
δχλος πολύς, έγύρισε καί είπε στο άφεντικό του δτι μόνον ένα άνθρωπο συνήντησε. 
Κι’ αυτό, διότι άκριβώς προ της εισόδου τού λουτρού, εύρίσκετο ογκόλιθος στον 
όποιον δσοι πήγαιναν νά εΐσέλθουν προσέκρουον, ένας δέ μόνον άνθρωπος έφρόντισε 
καί τον μετετόπισε, τήν στιγμήν πού ό Αίσωπος έφθανε εκεί. Αυτόν λοιπόν τον άν
θρωπο ό Αίσωπος έθαύμασε καί αύτόν άπεκάλεσε ά ν θ ρ ω π ο ν ,  δταν γύρισε στ’ 
άφεντικό του, λέγοντας δτι μόνον έναν άνθρωπο συνήντησε. ’Αλλά τό περίεργο γιά 
τό Ελληνικό λαογραφικό στοιχείο, είναι δτι μέχρι σήμερα τούλάχιστον, δεν εύρέθη 
ό ά ν θ ρ ω π ο ς  τού Αίσωπου. Ούδείς άπετόλμησε δηλαδή μέχρι σήμερα νά βγάλη 
τά εμπόδια, έκεΐνα τά πραγματικά εμπόδια, πού υπάρχουν στήν ψυχή τού απλοϊκού 
λαού καί τά όποια έμποδίζουν πραγματικά τον πολιτισμό άπό τό νά διεισδύση στήν 
ψυχή του.

Ν’ άποτολμήσωμε λοιπόν έμεΐς τον άθλο αύτόν; Φοβούμαι δτι, αν δεν άπο- 
τύχωμε τούλάχιστον πέρα ώς πέρα, τό μόνο πού θά κατορθώσωμε θά είναι ή γενική 
κατακραυγή. Κι’ αύτό, διότι ή λαογραφική έρευνα σκοπό έχει τήν διαφύλαξη τών 
στοιχείων έκείνων πού ό λαός μας έχει καθιερώσει στήν καθημερινή του ζωή. ’Άσχετο 
τώρα, αν πολλά άπό τά στοιχεία αύτά είναι καί γιά τον πλέον άνίδεο, καταστρεπτικά 
τοΰ πραγματικού πολιτισμού, δπως λ.χ. ώρισμένες προλήψεις καί δεισιδαιμονίες. 
’Αρκεί, τό δτι στο σύνολό τους τά λαογραφικά ήθη καί έθιμα έχουν γραφικότητα, 
έχουν ζωή καί παλμό, έχουν ζωντάνια καί άδιάπτωτη συνάφεια μέ τό περιβάλλον, 
τήν κίνηση καί τήν όλη ύπόσταση τού υπαίθριου λαού μας. ’Αρκεί τό δτι αύτά άντι- 
κατοπτρίζουν τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ή  ψ υ χ ο σ ύ ν θ ε σ η  τοΰ λαού μας.

Μπορούμε νά πούμε δτι, τρία είναι τά κακά τοΰ λαογραφικοΰ στοιχείου, πού 
έχουν άνάγκη καθαρμού, γιατί παρουσιάζονται σάν μεγάλα έμπόδια τού πολιτισμού. 
Είναι ή π λ ά ν η ,  ή δ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί α  καί ή π ρ ό λ η ψ η .  Καί τά τρία, 
έχουν βαθειές τις ρίζες τους στήν ψυχή τοΰ λαού καί θά χρειασθή μεγάλη προσπά
θεια γιά νά ξερριζωθοΰν άπό τίς απλοϊκές μάζες. Τά α ί τ ι α ,  γιά τήν έμμονη 
ρίζωση καί τήν πλούσια δυστυχώς καρποφόρηση σέ πολλούς τόπους, είναι πολλά. 
Θά άναφέρουμε έδώ μόνον τήν άμάθεια, τή στρεβλή άγωγή, τίς κακές συνήθειες καί 
τό μή αύτεξούσιο τού λογισμού. Θά άναφέρουμε άκόμα καί τήν άδυναμία τού χαρα- 
κτήρος γιά άντίδραση προς κάτι τό καθιερωμένο. Καί θά άποσιωπήσουμε τά άλλα, 
τά πολλά αίτια, γιατί αύτά θά τά διαπραγματευθοΰμε στο «Γ ε ν ι κ ό  Μ έ ρ ο ς »  
τοΰ «Ελληνικού Μηνολογίου».

’Εκεί θά διαπραγματευθοΰμε τήν έπιστημονική καί γενικά τήν ψυχολογική 
πλευρά τού λαογραφικοΰ στοιχείου ν,οά κάθε τι άλλο πού άφορα στήν παρατήρηση 
καί στο συμπέρασμα τής δλης λαογραφικής αυτής μελέτης. Σταματούμε λοιπόν έδώ 
γιά νά συνεχίσουμε τό καθαρώς « Ε λ λ η ν ι κ ό  μ η ν ο λ ό γ  ι ο» στις ειδικές 
άπαιτήσεις τού κάθε μηνός πού διανύουμε.

*
Μέ τον ’Ο κ τ ώ β ρ ι ο  γενικεύεται ή σπορά. Καί βλέπουμε τον άγροτικό 

μας ηρώα νά έχη συνδέσει χιλιάδες προλήψεις καί παρατηρήσεις έδώ, δπως καί σέ 
κάθε άλλη του ένέργεια.

Γιά νάναι καλή ή σπορά, πρέπει ν’ άρχίση άπό τό Σεπτέμβριο, δπως είπαμε 
ήδη, καί μάλιστα τίς πρώτες μέρες μετά τήν ύψωση τού Τιμίου Σταυρού. 'Ο σπόρος 
πρέπει νά ραντισθή μέ αγιασμό καί μόνον άπό τό χέρι τοΰ Παπα τοΰ χωριού. Ά ν  
ραντισθή άπό άλλο χέρι, θά βγάλη πολλά ζιζάνια τήν άνοιξη τό σπαρτό.

Ό  σπόρος πρέπει νά πέφτη στο χωράφι άπό τά χέρια τού οικοδεσπότη. ’Άν
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αυτός δέν ζή ή δεν μπο ρή νά πάη στήν σπορά, τότε μόνον δικαιολογείται τό σπάρσιμο 
από τήν χήρα του ή τον μεγαλύτερο γυιό. Διαφορετικά, τό σπαρτό θά γίνη «άναπάν- 
τεχο», ήτοι θά «γατσιάση» καί θά ξεραθή μέ τις πρώτες άνοιξιάτικες άνομβρίες.

"Οταν σπέρνης, στήν Κατερίνη καί στήν Νάουσα, πρέπει νά μήν τά βάζης μέ 
τούς μελιτάκους—τά μερμήγκια. "Οσο πιο πολύ καρπό μαζεύουν αύτοί στή φωληά 
τους, τόσο τό αγαθό θησαυρίζει. ’Εκείνος πού φοβήθηκε τούς μελιτάκους καί κατέ
στρεψε τή φωληά τους, δεν πρέπει νά περιμένη καλή έσοδειά. "Αν όμως είσαι πολύ 
άνάποδος άνθρωπος καί φοβάσαι νά μήν σου πάρουν οί μελιτάκοι τό βιός σου άπό τό 
χωράφι, γιά νά τούς διώξης πρέπει νά κάνης τό έξης : Νά ψάξης γύρω στή φωληά 
γιά νά βρής τό μεγαλύτερο μελίτακα, νά τον δέσης μέ μιά κλωστή, νά πας στήν 
μέση του χωραφιού πού έχεις ρίξει τό σπόρο καί νά πής :

«Μέρμηγκα πρωτομάστορα, πρώτε τών μελιτάκων, 
πάρε τ ’ άσκέρι σου καί τράβα στις σκισμές τών βράχων... 
νά φας βόλι καί τριβόλι, τσ’ άγκαραθιάς τή σκόνη... 
καί νά βγής μονάχα όποτες λυώσει τό χιόνι...»

Αύτό θά τό πής τρεις φορές. "Τστερα θά λύσης τή κλωστή καί θά δής κατά 
που θά πετάξη ό μελίτακας. Νά είσαι βέβαιος ότι, κατά εκεί θά άκολουθήση σέ λίγο 
καί όλο τό ίσνάφι του. Πρόσεξε όμως τότε : ”Αν ό άρχιμέρμηγκας πάη ή πετάξη 
προς τό νοτιά, τότε πρέπει νά περιμένης βροχή καί βαρυχειμωνιά ώς τήν έπαύριο. 
"Αν πάη προς τό βορηά θά έχης ώς τήν έπαύριο καλοκαιριές πού εύνοοΰν τή σπορά. 
"Αν πάη προς τή δύση ή τήν άνατολή, θά συνεχισθή ό ίδιος καιρός... Τό πέταγμα 
όμως τοϋ άρχιμέρμηγκα έχει καί άλλη σημασία. Άπό τό μέρος πού θά πάη, άπό 
εκεί θά έρθη καί ή καλή σου—άπό εκείνο τό χωριό ή τήν πολιτεία—, αν είσαι άνύ- 
παντρος, ή ό... δεύτερος καλός σου αν είσαι χήρα...

"Αν έκεί πού σπέρνης καί κάνης χωράφι—στή Ρούμελη καί στο Μωρηά—έρθη 
άλογόμυγα καί κεντρίση τά ζώα, πρέπει νά περιμένης βροχή σέ λίγο. Μπορεί όμως 
καί νά μήν έρθη βροχή, άλλά νά έρθη άπρόσμενος ζευγάς άπό γειτονικά χωράφια. 
Τότε, αν θέλης νά μή σου σπάσουν τά «ζά» σου τ ’ άλέτρι, πρέπει νά καλοδεχτής τον 
έπισκέπτη, νά τοϋ δώσης ό,τι σου ζητήση—σπόρο δανεικό, ψωμί, νερό, σφίνες ή 
ό,τιδήποτε άνταλλακτικό γιά τ ’ άλέτρι του—καί νά τον τρατάρης άπό τό κρασί σου. 
Διαφορετικά... θά τρέχης γιά καινούργιο αλέτρι.

Τις κουρούνες πού έρχονται στο χωράφι καί μαζεύουν τό σπόρο—στήν Εύβοια— 
πρέπει νά τις πετροβολάς. Είναι μαύρες καί μπορεί νά φέρουν κακό σΐή φαμελιά 
σου... "Οταν όμως κράζουν, τότε μή τις πετροβολάς γιατί πεινάνε πολύ καί δέν 
πρέπει νά μείνουν νηστικές οί καϋμένες...

"Οταν σπέρνης καί άκούσης νά χτυπάη τό σήμαντρο τού χωριού γιά τον εσπε
ρινό—σ’ όποιοδήποτε μέρος τής Ελλάδος—πρέπει νά λύσης άμέσως τά βώδια, ή 
ό,τι άλλα ζώα έχεις στο όργωμα, γιατί άρχίζει ή γιορτή. Πρέπει νά κάνης καί τό 
σταυρό σου καί νά πής μιάν ευχή γιά τό σπαρτό. Καλύτερα είναι νά φύγης όσο μπορείς 
γρηγορώτερα καί νά πας στον έσπερινό, αν δέν είσαι πολύ άποσταμένος.

** * *
Καί στον Όκτώβρη ό λαός μας έχει πολλά νά παρατηρήση, σχετικά μέ τον 

καιρό. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον τά προγνωστικά τού χει
μωνιάτικου καιρού.

Πιστεύουν στά νησιά τού Αιγαίου καί πιο πολύ στή Λήμνο, Μυτιλήνη, Χίο 
καί τούς Σποράδες, ότι άπό έκεί πού έρχονται οί άστραπές καί βροντές, είτε άπό 
τό βορρά, είτε άπό τό νότο, άπό έκεί θά έρθη καί ό χειμώνας, ήτοι ή νεροποντή, τό 
χαλάζι, ό άνεμος καί όλα τά επακόλουθα.

Πιστεύουν στήν Κρήτη καί στή Φθιωτιδοφωκίδα, οτι οί καιροί παλεύουν καί 
νικά ό πιο άντρειωμένος. Πιο άντρειωμένος είναι πάντοτε ό βορράς. 'Η νοτιά είναι
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άδύναμος καιρός καί δεν παλεύει ποτέ μονάχη της, άλλά παίρνει μαζί της καί τά 
έγγόνια της. "Αμα νικηθή, κλαίει καί φέρνει τότε τη βροχή. Γι’ αύτό ό λαός μας την 
λέει «κατρουλοΰ». "Αν όμως καμμιά φορά νικήση, φυσά πολλές ημέρες καί τότε ό 
λαός μας συμπεραίνει :

«Σηκώθηκ’ ή νουτιά μί τά παιδόγκονά τ’ς ! ! ! . . »
Στη Μεσσηνία καί την Άργολιδοκορινθία, πιστεύεται γενικώς, ότι, μέσα στον 

άνεμοστρόβιλο, βρίσκονται δαιμόνοι πού κυνηγούν τον άνθρωπο. Γι’ αυτό, όταν φυσά 
άνεμοστρόβιλος, πρέπει νά βρίσκης ενα σπήλαιο νά καταφεύγης καί νά κάνης τον 
σταυρό σου λέγοντας τό «Πάτερ ήμών».

Στη Λωρίδα καί την Παρνασσίδα, όταν φυσά άδύναμος άνεμος, ξεψυχά κά
ποιος άμαρτωλός. Επίσης, όταν στήν χύτρα βγαίνουν σπίθες, προμηνύεται* βροχή 
καί άνεμος δυνατός.

'Όταν οί κόττες τού σπιτιού χτυπιούνται συχνά στή σκόνη καί κακαρίζουν, 
έ'ρχεται βροχή. Αύτό τό ξέρουν καλά οί άγαθοί Μωραΐτες καί λαβαίνουν τά μέτρα 
τους. Στή Μυτιλήνη, όταν παρουσιάζονται πολλά κοράκια καί καλιακοΰδες καί σκού 
ζουν, σημαίνει κρύο τσουχτερό καί βροχή. Στον Πόρο, τήν Αίγινα, "Ανδρο καί- 
Μύκονο, όταν βλέπουν τά χελιδόνια νά πετοΰν γύρω άπό τις λίμνες, τις στέρνες καί 
τά ποτάμια καί τιτιβίζουν—κάνουν βοή—, είναι σημείο άλάνθαστο κακοκαιρίας. 
Τά χελιδόνια τότε καί όλα τά άλλα διαβατάρικα πουλιά, έπισπεύδουν τήν άναχώρηση 
καί μόλις περάσουν οί πρώτες καταιγίδες φεύγουν κατά κοπάδια προς τό Νότο.

Γενική είναι ή πρόγνωση στήν Ρούμελη, τήν "Ηπειρο, Θεσσαλία καί Πελο
πόννησο, σχετικά μέ τό φεγγάρι. Πιστεύουν ότι, άν γύρω στο φεγγάρι σχηματισθούν 
δύο ή τρία αλώνια, αύτό σημαίνει πολύ μεγάλο χειμώνα.

Σ’ όλη τήν Ελλάδα, πιστεύεται ότι, όταν οί μυΐγες δαγκώνουν περισσότερο 
άπ’ ό,τι συνήθως, θά έ'λθη χειμώνας. Στή Φωκίδα, όταν ή φλόγα τού λύχνου μαυρίζη 
είναι σημάδι βαρυχειμωνιάς. ’Επίσης, σημάδι βαρυχειμωνιάς, στά ορεινά διαμερί
σματα της χώρας, είναι καί οί γίδες καί προβατίνες πού «βατεύτηκαν» καί ζητούν 
νά ξαναβατευτοΰν.

Σταθερό σημείο γιά τήν πρόγνωση τού καιρού, είναι τό ουράνιο τόξο. "Αν τούτο 
τό σημείο φανή στον ουρανό διπλό, σημαίνει βροχή. "Οταν συχνοβγαίνη τό ουράνιο 
τόξο καί μάλιστα μονό, τότε σημαίνει ότι ή βροχή θά σταματήση. Αύτό τό παρα
τηρούν οί χωρικοί μας καί ξεκινούν γιά τά χωράφια ήσυχοι.

Είναι γνωστό ότι τό ουράνιο τόξο, βγαίνει πιο πολύ τό φθινόπωρο καί τήν 
άνοιξη. Ό  λαός μας, παρατηρεί τά χρώματα καί άνάλογα βγάζει τά συμπεράσματά 
του γιά τις έσοδειές. "Αν κυρίαρχη τό κόκκινο χρώμα, τότε είναι ή χρονιά τού κρα
σιού. "Αν όμως τό πορτοκαλλί είναι τό χρώμα πού φαίνεται πιο πολύ, τότε ή χρονιά 
θά εύνοήση τά σιτηρά. Γιά τό μενεξελλί χρώμα, πιστεύουν στήν "Αμφισσα, ’Ιτέα καί 
νησιά γενικά, ότι εύνοεΐ τήν έληά. Γενικώς πιστεύεται ότι τό ούράνιο τόξο πού βγαίνει 
ύστερα άπό βροχή, σημαίνει καλοκαιριά πλέον. "Αν όμως φανή πριν άπ’ τή βροχή, 
σημαίνει’ κακοκαιριά σέ λίγο. Τούτο τό πιστεύουν πιο πολύ στήν Κρήτη, καί γ ι’ αύτό 
άκούει κανείς τούς Κρητικούς νά λένε σκεπτικοί σέ άνάλογες περιπτώσεις :

«Ό ντέ μέ δής τήν ταχυνή πήγαινε στή δουλειά σου 
κι’ όντέ μέ δής τό πρόσαργο, τρύπωνε στή φωληά σου...».

Τό ούράνιο τόξο εχει πολλές ονομασίες. Στήν Κρήτη τό λένε «Κεραζόζα», 
«τσή Κεράς ή ζώνη» καί «'Αγία ζώνη». Στή Ρούμελη τό λένε «χρωματοφάντασμα», 
στή Μακεδονία «Κερά παπαδιά», στή Μυτιλήνη «τής τρίχας τού γιουφύρ’» κλπ. 
Γενική είναι ή δοξασία ότι, άν κατορθώσης νά πηδήσης πάνω άπό τό ούράνιο τόξο, 
επιτυγχάνεις τήν.,.άλλαγή τού φύλου. "Αν είσαι άντρας γίνεσαι γυναίκα καί άντι- 
στρόφως!

Θά μπορούσαν εδώ ν’ άναφερθοΰν καί μύριες άκόμα άλλες παρατηρήσεις,
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προλήψεις, δοξασίες καί προγνωστικά του καιρού, πού μέ τον Όκτώβρη σημειώνει 
ό λαός μας. Φεύγουμε δμως πανικόβλητοι άπό τον άδυσώπητο βραχνά του χ ώ ρ ο υ ,  
για να δούμε μερικές άκόμα εκδηλώσεις τού μηνος αυτού.

Θά σταθούμε γιά λίγο στην περίφημα «ώρα τού τζουμπάν’» πού ένδιαφέρει 
τη λαογραφία μας. «Τί είναι τούτο πάλι;» θά ποΰν μερικοί... σύγχρονοι( !) .  Είναι 
οί άπογευματινές εκείνες ώρες άνακωχής των φυσικών στοιχείων, πού δλοι μας 
έχουμε παρατηρήσει στην ύπαιθρο. Σ’ αυτές τις ώρες, κοντά στο ήλιόγερμα, δσο καί 
άν βρέχη δλη τήν ήμέρα κι’ αν χιονίζη, ή φύσις αισθάνεται την άνάγκη τής αλλαγής. 
Σταματάει ή βροχή καί ή κακοκαιριά γενικώς κατά το βράδυ, καί τότε είναι «τ ’ 
τζουμπάν ή γ ι’ ώρα». Αύτές τις ώρες οί βοσκοί οδηγούν τά κοπάδια στις στάνες, γιά 
το άρμεγμα καί το θήλασμα. Τήν προσωρινή αυτή άνακωχή λοιπόν τών φυσικών 
στοιχείων παρετήρησε ό λαός μας καί ώνόμασε «ώρα τ ’ τζουμπάν» τήν έσπερινή 
παύση τού χειμώνα, πού παρατηρεΐται άκόμα καί στις μεγαλύτερες κακοκαιριές.

Είναι κ ι’ αύτό ένα άπό τά άνεξήγητα θαύματα τών φυσικών φαινομένων.
*

* *

Μέ τό εορτολόγιο τού ’Οκτωβρίου είναι συνυφασμένες πολλές προλήψεις, 
παραδόσεις καί δοξασίες. Θ’ άναφέρουμε εδώ τις γιορτές πού παρουσιάζουν περισ
σότερο λαογραφικό ένδιαφέρον.

Δέν θ’ άσχοληθοΰμε μέ τον "Αγιο Διονύσιο τον ’Αρεοπαγίτη—3 Όκτο^βρίου— 
γιατί είναι γιορτή τών ’Αθηναίων. Κι’ αύτό, όχι γιατί έχουμε προσωπικά μέ τούς 
κατοίκους τού κλεινού άστεως, αλλά γιά τον λόγον δτι, αυτή καθ’ έαυτή ή φύση 
τής μεγαλοπολίτικης γιορτής, άφήρεσε σχεδόν κάθε λαογραφικό ένδιαφέρον, άφοϋ 
λ α ο γ ρ α φ ί α  σημαίνει έπί τό πλείστον ύπαιθρος καί άπλοϊκός λαός.

Γιά τον "Αγιο Λουκά—πού γιορτάζεται στις 18 τού μηνός—πιστεύει ό λαός 
μας δτι είναι ό προστάτης τών... κουκιών. Λένε οί άγαθοί νησιώτες μας μέ τήν αυτο
σχέδια ποίηση :

«Τ ’ άγιοΰ Λουκά 
νά σπείρ’ς κουκιά.»

"Ισως γιατί μέ τό κρύωμα τού καιρού ευνοείται ή σπορά αύτοΰ τού δημη- 
τριακοΰ. λ ,

'Η αγιογραφία παρουσιάζει τον "Αγιο Λουκά ώς τον κατ’ εξοχήν ζωγράφο 
τής Παναγίας. Νά τί λέει ή λαϊκή παράδοση, πού πιστεύεται πιο πολύ στά νησιά μας:

"Εστειλε κάποτε ό Χριστός τον δούλο αύτοΰ Λουκά, στής μητέρας Του τό σπίτι. 
Πήγε ό Λουκάς καί βρήκε τήν Παναγιά νά χτενίζεται, έχοντας λυτά τά μαλλιά της 
καί προστά της ένα εργόχειρο. Πλάι της, βρισκόταν μιά κούπα μέ νερό, μέσα στήν 
οποία έβλεπε ή Παναγιά τή μορφή της καί χτενιζόταν. Ό  Λουκάς δέν τόλμησε νά 
κυττάξη τήν Παναγιά στά μάτια, γιατί ήταν πολύ δμορφη. Στάθηκε λοιπόν καί τήν 
κυττοΰσε μέσα άπό τήν κούπα, εκστατικός καί γεμάτος θαυμασμό. "Ετσι έμπνεύ- 
σθηκε. Πήγε στο σπίτι του, πήρε τρία σανίδια καί πάνω σ’ αύτά ζωγράφισε άπό μνή
μης τή μορφή τής Παναγιάς. "Εκανε έτσι τρεις εικόνες καί τις πήγε στήν Παναγία. 
’Εκείνη ένθουσιάστηκε δταν τις είδε καί ρώτησε άν ήταν έτσι καί στήν πραγματι
κότητα. Τής άπάντησε ό Λουκάς δτι ήταν πολύ καλύτερη. ’Ενθουσιάστηκε τότε ή 
Παναγιά, σήκωσε ψηλά τίς τρεις εικόνες καί τις άσπάστηκε. ’Αμέσως δμως τότε 
πετάξανε οί εικόνες! 'Η μιά πήγε στήν Τήνο καί βρέθηκε άργότερα στο κτήμα τού 
Δοξαρά, ή άλλη πήγε στήν ’Αμυγδαλιά Δωρίδος, δπου χτίστηκε άργότερα ή Πανα
γιά ή «Γουτσουριώτισσα» καί ή τρίτη πήγε στήν Πολιχνΐτο τής Λέσβου. Γι’ αύτό 
καί τά εικονίσματα αύτά είναι θαυματουργά...

Γιά τον "Αγιο ’Ιγνάτιο—23 ’Οκτωβρίου—πού ήταν επίσκοπος τής γνωστής 
άπό τήν άρχαιότητα πόλεως Μυθήμνης, στή Λέσβο—, ό λαός πιστεύει πώς είναι 
προστάτης τής έληάς καί τών ποιμνίων. Προστάτη τής έληάς τον έχουν στή Λέσβο,
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Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία, Πήλιο καί Παρνασσίδα. Οί ορεινοί πληθυσμοί της 
Ρούμελης καί της Πελοποννήσου, τον πιστεύουν ώς προστάτη για τά ποίμνια. Πα
ρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον τά δυο μοναστήρια, πού, άπό πατρική κληρονομιά 
είχε στην κυριότητά του ό "Αγιος. Βρίσκονται καί τά δυο στη Λέσβο, πάνω στά υψώ
ματα τής Καλλονής. Το Ινα είναι γιά τούς μοναχούς, στο όνομα των Ταξιαρχών, 
καί το άλλο γιά τις μοναχές, στο ονομα τής Παναγίας τής Μυρσινιώτισσας. ’Έλαβε 
το ονομα «Μυρσινιώτισσα» άπό τις μυρσίνες πού πλαισιώνουν άφθονες την πλαγιά 
οπού βρίσκεται το γυναικείο μοναστήρι. Καί τά δύο μαναστήρια είναι πολύ παλαιά, 
γιά την Παναγιά δέ την Μυρσινιώτισσα, πιστεύεται δτι είναι χτισμένη προ του 1331, 
σύμφωνα μέ κάποιο πατριαρχικό έγγραφο πού είδα στη Μητρόπολη τής Μυτιλήνης.

Καί εδώ ή λαϊκή παράδοση άναφέρει δτι οί γυναίκες δεν έπετρέπετο νά μπούνε 
στο άνδρικο μοναστήρι. Τούτο το άπηγόρευσε ό ίδιος ό "Αγιος ’Ιγνάτιος. Μιά φορά 
μάλιστα, κάποια γυναίκα τόλμησε νά μπή στο μοναστήρι τών άνδρών. Πριν πατήσει 
δμως το πόδι της στο κατώφλι, άκούστηκαν βροντές καί άκατάλυπτες φωνές. Σπά
σανε τότε τά κιούπια καί χυθήκανε πάνω στή γυναίκα δλα τά άποθηκευμένα λάδια 
τού μοναστηριού.

Σήμερα, οί γυναίκες πού πάνε νά προσκυνήσουν καί νά κάνουν το τάμα τους 
στο μοναστήρι τών άνδρών, κάθονται στις πεζοΰλες τής αύλής καί εκεί κάνουν τήν 
προσευχή τους, το τάμα, τήν δέηση. ’Απο κεΐ καί πέρα δεν κάνουν βήμα, γιατί υπάρχει 
τό προηγούμενο κακό πού άναφέρει ή παράδοση.

Στις 26 τού μηνός γιορτάζεται ό "Αγιος Δημήτριος. Γνωστή είναι ή εντατική 
καλλιέργεια πού γίνεται στά χρυσάνθεμα τον μήνα αύτόν, καί επειδή τά χρυσάνθεμα 
οργιάζουν τον Όκτώβρη, πήραν τήν ονομασία «άηδημητρηγιάτικα».

Πιστεύεται δτι ό Ά γιος Δημήτριος, μέ τον Ά γιο  Γεώργιο, ήσαν άχώριστοι 
φίλοι. Μαζί πολεμούσαν καί μαζί ζοΰσαν. Κάποτε πού χωρίστηκαν γιά παντοτεινά, 
φιληθήκαν πάνω άπό τά άλογά τους, ένώ εκείνα εύρίσκοντο σέ μεγάλο καλπασμό...

Γιά τον "Αγιο Δημήτριο, πιστεύουν άκόμα, δτι είναι μεγάλος προστάτης 
τού κρασιού. Έπεκράτησε έτσι, άλλά καί επειδή κατά τό τέλος τού Όκτώβρη έχουν 
«βράσει» πλέον τά κρασιά, ν’ ανοίγουν τ’ Αγίου Δημητρήου τά καινούργια κρασιά. 
Γνωστή είναι ή κατάνυξη τού λαού εκείνη τήν ημέρα γιά τό προϊόν τής άμπέλου καί 
γνωστή είναι έπίσης ή πρόληψη δτι, αν δέν άνοιξη ό νοικοκύρης τά βαρέλια του στήν 
έορτή τού Αγίου Δημητρίου, τό κρασί θά ξυνίση. ’Έτσι συναντάει κανείς άρκετές 
παρέες μερακλήδων στήν Ρούμελη, τά νησιά καί τήν Πελοπόννησο, τό βράδυ τού 
Αγίου Δημητρίου, πού, υστέρα άπό γερή κρασοκατάνυξι—βοηθοΰντος καί τού ρο
μαντικού σκηνικού πού τό φθινόπωρο στήνει μέ τόση έπιμέλεια—περιδιαβάζουν τρα
γουδώντας αύτοσχέδια δίστιχα :

«~Ω ούρανέ πούσι ψηλά, βρέξι νιρό κι’ χιόνι, 
νά σβύσης τήν καρδούλα μου ποχει καημοί κί πόνοι».

Κι’ οί αιθέριες ύπάρξεις άνταποδίδουν :
«ΤΩ ούρανέ, μή βρέξης πλιά, κάνι μ’ αύτή τή χάρη, 
κι’ γώ μί τά ματάκια μου πουτίζου τού χουρτάρι...».

** *
Πρέπει νά ομολογήσουμε, δτι ό Όκτώβρης είναι ό ρομαντικώτερος μήνας τού 

έτους. Αύτό δέν τό άφησε άνεκμετάλλευτο ή λαϊκή μούσα. Βοηθάει τό κιτρινισμένο 
φύλλο σ’ αύτό, βοηθάει τό πέταγμα τού διαβατάρικου πουλιού προς τά νότια, βοηθάει 
αύτό τούτο τό φθινόπωρο μέ δλη τή μαγεία του. Μέσα στον Όκτώβρη δημιούργησαν 
οί μεγαλύτεροι ποιηταί τούς σπάνιους στίχους των, οί ζωγράφοι τις άσύγκριτες σέ 
μαγεία συνθέσεις τους, καί οί μουσουργοί τις άθάνατες μελωδίες των. Νά πούμε έδώ 
τίποτα γιά τις ’Οκτωβριανές έμπνεύσεις του Μπετόβεν στή Μαγιόρκα; Νά πούμε 
γιά τον Όκτώβρη τού Ρίλκε ή τού Βαλαωρίτη; Νά πούμε γιά τά φθινοπωρινά τοπία
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(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

’Ανάμεσα στά δυο μεγάλα οικοδομήματα των άγοριών καί των κοριτσιών, 
στο κέντρο τής αύλής πού χρησιμοποιούσαν τά παιδιά τήν ώρα τής ψυχαγωγίας, 
υψωνότανε συμμετρικό καί επιβλητικό τό μνημείο των ορφανών πού έπεσαν για 
τήν Γαλλία. "Ομως, αυτό τό σοβαρό μνημείο, τό είχαν μετατρέψει τά παιδιά σέ κρυ
ψώνα καί πολλές φορές έπαιζαν ολόγυρα τό «γύρω-γύρω όλοι». ’Επάνω στο μνημείο 
παληές επιγραφές άνέφεραν τά ονόματα τών (νεκρών πιά) υπουργών καί νομαρχών 
πού τό είχαν ανεγείρει. "Ομως,"κάτω άπ’ τις πομπώδεις ετούτες φράσεις, ή κιμωλία 
καί τό κάρβουνο τών παιδιών είχαν προσθέσει κάποιες άλλες φράσεις καθόλου πο
μπώδεις καί επίσημες καί περισσότερο πρακτικές. "Ετσι μπορούσες νά διαβάσης 
τά πιο παράξενα μυστικά τού ιδρύματος : «'Ο ’Ιουστίνος είναι κλέφτης», ή «ή 
Μαρσέλ άγαπα τον Άλμπέρ». Τά παιδιά είχαν γεμίσει τά πάντα μέ τήν παρουσία 
τους. Καί αύτά άκόμα τά χαλίκια, άσπρα καί μαύρα, τυλιγμένα σέ χαρτιά μέ μηνύ
ματα, τά έρριχναν τά καλοκαιριάτικα βράδυα άπ’ τ ’ άνοιχτά παράθυρα στούς θα
λάμους τών κοριτσιών.

Παντού υπήρχε έντονη ή ζωή τών μικρών τροφίμων τού ’Ασύλου...ή εύθυμη 
καί χαρούμενη ζωή τών παιχνιδιών καί τών σκανδάλων τους, παρά τούς γκρίζους 
τοίχους, τις ποδιές, τις μαρμάρινες σκάλες μέ τήν έπιβλητικότητά τους καί τή 
γερασμένη αυστηρότητα...

Ναί ! ή ζωή...ή ζωή παντού, παρά τούς φακέλλους καί τά μνημεία τών νε
κρών, παρά τήν άπομόνωση καί τήν έγκατάλειψη.. .'Η ζωή έθριάμβευε...

Καί τό σοβαρό αύτό μνημείο έμενε ίσως έκεΐ γιά νά θυμίζη σέ όλους, ότι

τού Βάγκ—Γκόγκ;... Ζητώ συγγνώμην γιά τήν νοθεία τού Ελληνικού μηνολογίου, 
άλλά καταλογήστε μου έλαφρυντικά. Φθινόπωρο γάρ! ! !  Καί, μιας καί πήρα τον 
ολισθηρό δρόμο, ας άναφέρω καί τον Όκτώβρη τού σύγχρονου ποιητή :

Πέρασα χθές άπ’ τά στενά μας τά δρομάκια, 
έκεΐ πού κάποτε διαβαίναμε μαζί, 
μά δέν άκούω νά κελαηδούνε τά πουλάκια, 
όλα μαράθηκαν πιά, τίποτα δέν ζή...

*
'Όλα θρηνούν, άγαπημένη, τον χαμό σου, 
τά φύλλα πέφτουν μαραμένα άπ’ τά κλαδιά, 
κι’ ολα προσμένουνε ξανά τον ερχομό σου 
γιά νά σκορπίσης σάν καί πρώτα εύωδιά...

X  ΣΤΑΜ ΑΤΗΣ
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προτού πεθάνουν γιά τή Γαλλία τά έγκαταλελειμμένα παιδιά, ήθελαν να ζήσουν, 
νά ζήσουν γιά κάποιον πού να τά άγαπά...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

—«...Είμεθα άπολύτως σύμφωνοι, γιατρέ... "Οταν λοιπόν περάσω άπο το Τερ- 
νερέ θά επιδιώξω νά συναντήσω τον μικρό Άλέν Ρομπέρ... Πώς ; "Α ! μπά. Παρα
καλώ...Καλή ’σπέρα γιατρέ...».

Καί λέγοντας αύτά ό δικαστής Λαμύ έκρέμασε ήσυχα το ακουστικό, κυττά- 
ζοντας το ρολόϊ του χεριού του...’Οκτώ... «Ό  Ζεράρ θά μέ περιμένη άκόμα» συλλο- 
γίστηκεν ό δικαστής.

«Ό  Ζεράρ ! ! ! » . . .  Μέ σιγανή φωνή έπανέλαβε αύτό το όνομα...’Ηταν το όνομα 
τού γυϊοΰ του,.,Μιά έλαφρή ταραχή ένοιωσε νά τον κυριεύη...κούνησε μελαγχολικά 
το κεφάλι καί έκλεισε τά μάτια...

Πάνω στο κουρασμένο του πρόσωπο απλώθηκε μιά σκιά.,.σάν νά γερνούσε 
περισσότερο άπο στιγμή σέ στιγμή.,.’Έσβυσε άκόμα καί το περίφημο χαμόγελό 
του, άφήνοντας στή θέση του βαθειές ρυτίδες...

«...Ζεράρ...» ξαναείπε ο δικαστής, καθώς τά χείλη του έτρεμαν, «ό μικρός μου 
Ζεράρ ! ! ! . . . »

...Τά βήματα τού σκοπού άπεμακρύνθησαν...’Ακούστηκαν ν’ άντηχοΰν τώρα 
σ’ ένα άδειο προθάλαμο...

Σιωπή κυριαρχούσε. Δέν άκούγοταν πιά παρά μονάχα ό άκούραστος θόρυβος 
μιας γραφομηχανής, σέ κάποιο γειτονικό γραφείο...’Αντηχούσε μονότονα τό κου
δούνισμά της καί ή άπότομη έπαναφορά της στο τέλος κάθε γραμμής.

Ξαφνικά κτύπησε ή πόρτα, άλλά τόσο δειλά ώστε ό δικαστής νόμισε ότι κάποιο 
παιδί ήρθε νά τον έπισκεφτή...

«Παιδί τέτοια ώρα ; Περίεργο ! ! ! . . . »  συλλογίστηκε...
Κι’ υστέρα μέ κουρασμένη φωνή είπε ήσυχα-ήσυχα...«’Εμπρός...» Τό βλέμμα 

τού δικαστή φωτίστηκε καθώς άνοιξεν ή πόρτα...
«...Σείς εΐσθε μαιτρ. ;»...
—«..."Αν μέ άποκαλήτε «μαιτρ», τότε κ ι’ έγώ είμαι υποχρεωμένος νά σας 

ονομάζω «κύριε πρόεδρε...» είπε μπαίνοντας ό νεοφερμένος. ’Ήταν ένας νέος, λιγάκι 
κυρτωμένος, μέ άγρια άχτένιστα μαλλιά, μέ σιδερένια γυαλιά πάνω σάν μιά μύτη 
πουμοιαζε μέ πανί βάρκας, καί μ’ ένα αινιγματικό χαμόγελο ανάμεσα σέ βαθειές 
ρυτίδες, μεταξύ δύο παρενθέσεων δηλαδή...

—«...Τ ί δέν πάει καλά, Νταριέ ;...»  ρώτησε άπότομα ό κύριος Λαμύ, ένώ γύ
ριζε προς αύτόν...

—«...Μά, πώς ξέρετε ότι κάτι δέν πάει καλά ;...».
—«...Δέν χρειάζεται φιλοσοφία,νά τό καταλάβω, άφοΰ σάς βλέπω ξαφνικά 

μπροστά μου τέτοια ώρα...’Αλλά σάς παρακαλώ, νεαρέ μου, πάψτε νά χαμογελάτε... 
Χαμογελάτε χωρίς νά τό θέλετε, εντελώς άσκοπα καί άνόρεκτα...».

—«Αύτό είναι άλήθεια», άπήντησε εκείνος συλλογισμένος.
Στάθηκαν έτσι, ό ένας άπέναντι στον άλλον, λίγα λεπτά σιωπηλοί... Καθένας 

τους έμοιαζε ’κείνη τήν ώρα σάν νά φορή μάσκα... "Υστερα ό δικηγόρος έβγαλε άργά 
τά γυαλιά του, κ ι’ έτριψε τά μάτια μέ τό άδύνατο χέρι του...ένώ δίπλα ή γραφομη
χανή εξακολουθούσε νά δουλεύη έπίμονα σάν ένα μερμήγκι, καί θορυβωδώς σάν ένας 
τζίτζικας...

Σέ μιά στιγμή ό Νταριέ άνακάτεψε τά άκατάστατα μαλλιά του, ξαναχαμο- 
γέλασε καί είπε :

—«Είμαι ήλίθιος. Αύτό είναι 6λο. ’Αναλαμβάνω έργα άνώτερα τών μέσων πού 
διαθέτω...μέ συγχωρεΐτε—άνώτερα τών δυνάμεών μου ήθελα νά πώ...Τότε, τις
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στιγμές αύτές της αμηχανίας μου έρχομαι σέ σας, γιά νά άντλήσω τίς δυνάμεις πού 
μου χρειάζονται. Γιά νά βρω λίγη βεβαιότητα, λίγη άσφάλεια...».

—«Μά νομίζω πώς δέν είναι ακόμα ή ώρα», τον διέκοψε ό κύριος Λαμύ μέ 
υπόκωφη φωνή, ξαναπαίρνοντας όμως το χαμόγελό του...«δεν είναι ή ώρα άκόμα γιά 
νά συζητήσουμε τέτοια πράγματα. Μέ την ευκαιρία αυτή, θάθελα νά μου πήτε πώς 
πηγαίνει...» στάθηκε λίγο διστακτικός...’Έμοιαζε ’κείνη τη στιγμή σάν νά προσπα
θούσε νά άνασύρη μέσα άπό την πλούσια πινακοθήκη των άναμνήσεών του, κάποιο 
παιδικό πρόσωπο...

« Ά  ! ναί !», είπε ξαφνικά, «πώς πηγαίνει ό Μάρκ ;...».
—«...Καλά» άπάντησε γελώντας ό νέος...«Τώρα πάει καλά, άλλά οί άρχές;... 

Αύτές οί αρχές!!! .. . Νά, δηλαδή, θέλω νά πώ ότι οί δικαστές θάπρεπε νά είναι πιο 
προσεκτικοί—θάπρεπε νά κάνουν οί ίδιοι αυτό τό επάγγελμα τού ’Επιτρόπου τών 
ανηλίκων, κι’ όχι νά ορίζουν πτωχούς, καλόβολους τύπους, γιά νά παίξουν τον ρόλο 
τού νονού καί προ πάντων τού παιδονόμου τών νεαρών έγκληματιών...».

—«Συμφωνώ. Καί μάλιστα προχωρώ εγώ περισσότερο, θάπρεπε λοιπόν οί δι- 
κασταί νά κάνουν κάπου-κάπου καί στή φυλακή, γιά νά γνωρίζουν μερικά πράγματα 
πού άγνοοΰν». Καί λέγοντας αύτά ό δικαστής έφερε τό δείκτη τού άριστεροΰ του 
χεριού έπάνω στο κεφάλι του κ ι’ άρχισε μ’ αύτόν νά χωρίζη στά δυο τίς άσπρες τρί
χες του, άκολουθώντας, μέ τό δύκτυλό του, τήν έλικοειδή γραμμή τού κρανίου του, 
χωρίς νά κάνη λάθος. ’ Ηταν μιά συνήθεια πού τήν ήξεραν όλοι στο Δικαστικό Μέ
γαρο...

« ...Έ ν τούτοις όμως», συνέχισε πάλι ό δικαστής, «οί γονείς οί όποιοι άμφιβάλ- 
λουν γιά τίς ικανότητες τού ’Επιτρόπου, θάπρεπε νά έχουν ύπ’ οψιν τους, ότι τό μέτρο 
αύτό είναι προσωρινό, καί ότι πάλι θά ξαναπάρουν τό παιδί τους...».

—«...’Ώ ! οί γο νε ίς !!! ’Άλλοι καταλαβαίνουν, κι άλλοι είναι άφελεΐς. Αύτό 
δέν έχει σημασία. Σημασία έχει τί καταλαβαίνει καί τί πιστεύει τό παιδί..».

—«..ΓΗταν σκληρός ό Μάρκ ;...».
—«...Καί βέβαια!...», βιάστηκε ν’ άπαντήση ό νέος, μ’ ένα είδος υπερηφάνειας 

καί θαυμασμού... «'Ο Μάρκ έχει άνεπτυγμένη τήν άντίληψη τής τιμής καί τής έλευ- 
θερίας. ’Αλλά έχει καί άνεπτυγμένο τό μίσος άπέναντι τών άστυνομικών, άπό τότε 
πού τον κράτησαν μιά νύχτα στο Τμήμα καί πολλές μέρες στο Δικαστικό Μέγαρο, 
γιατί γύριζε στούς δρόμους στις τέσσερις τό πρωί. ’Αλλά όταν έχη κανείς πατέρα 
μέθυσο καί μητέρα πού «δουλεύει» στά πεζοδρόμια, τί περιμένετε;...».

—«...’Έχετε δίκηο.,.Οί γονείς του ζοΰν τόσο απαίσια.. Αύτή γυρνά γιατί ό άν
τρας της πίνει...κι’ αυτός πίνει γιατί ή γυναίκα του γυρνά... Φαύλος κύκλος. 'Ο ένας 
φταίει γιά τό κατάντημα τού άλλου...Δέν μπορείς νά καταλάβης ποιος έφταιξε πρώ
τος. Πέντε είναι τά πρόσωπα τής οικογένειας πού ζοΰν σ’ αύτό τό άθλιο δωμάτιο ;»

—«’Όχι ! Τώρα είναι τέσσερα. Ή  κόρη πήγε στο Σανατόριο...».
Ό  δικαστής άναστέναξε βαθειά. Φαινόταν ότι ύπέφερε ψυχικά, καθώς απαντούσε 

μέ φανερή πίκρα :
« ...Ά χ  ! Νταριέ ! Νταριέ ! Ποιος φταίει λοιπόν γ ι’ αύτό τό κατάντημα;...».
Σηκώθηκε υστέρα κι’ άρχισε νά κάνη βόλτες μέσα στο γραφείο του, μέ χα

μηλωμένο τό κεφάλι του καί βαρύ τό βλέμμα του... Ό  δικηγόρος τον κυττούσε μέ 
συμπάθεια. «Έγέρασε», συλλογιζόταν, «μά γέρασε γιά τούς άλλους. Πονεΐ τόσο 
εύκολα στον ξένο πόνο. Καταστρέφει τον έαυτό του. Αύτό είναι άδικο...» ’Αλλά ό 
δικαστής δέν φάνηκε νά δίνη σημασία στούς συλλογισμούς' του, καί συνέχισε μέ 
πονεμένη φωνή !

«..."Οταν έξετάζω ένα παιδί, δέν παύω μέσα μου νά κατηγορώ τούς γονείς 
του. ’Αλλά όταν ύστερα τούς άνακρίνω κι’ αυτούς, άχ ! τί κρίμα !, τότε βρίσκω πώς 
όχι μονάχα αυτοί, άλλά όλοι μας είμαστε ένοχοι...Μιλήστε μου, όμως, σάς παρακαλώ 
γιά τον Μάρκ... Τί έπετύχατε ; τον εξημερώσατε ;...».
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—«...Μά έτσι μου φαίνεται. Κάτι πέτυχα άπό την ημέρα πού, μέ τήν συγκατά
θεσή σας, τον έβαλα να διαβάση καί νά συνυπογράψη τήν τριμηνιαία άναφορά μου, 
σχετικά μέ τήν διαγωγή του. Νά ή τελευταία άναφορά μου, πού τήν διώρθωσε ό 
’ίδιος. Τήν εχω μαζί μου. Διαβάστε την...».

—«...'Ώστε τή διώρθωσε ό ίδιος λοιπόν ;...’Ά ς δοϋμε...Συμπεριφορά... Μάλι
στα...καλή...Σπουδαί.,.δχι περίφημοι...’Έτσι ;...».

—« ’Ακούστε : Μιά φορά τον βρήκα γονατιστό νά γράφη, έχοντας τό τετράδιο 
καί τό μελανοδοχείο πάνω σέ μιά καρέκλα, καί...».

—«...Τ ί γράφει έδώ ;...» , ρώτησε ξαφνικά ό δικαστής άναπηδώντας άπό τή 
θέση του, καθώς γύριζε μιά σελίδα της άναφοράς. Πράγματι ! Στο περιθώριο ό 
Μάρκ είχε σημειώσει : « ’Έκλεψα τό χαρτοπωλείου. "Αρπαξα τά τετράδια. Φορζώ 
Μάρκ».

—«Λατρεύει τά καινούργια τετράδια», έσπευσε νά έξηγήση ό δικηγόρος.
—«...Κάτι τέτοιο συμβαίνει. "Ας δούμε πάρα κάτω. Σχέσεις...».
—«Έφτάσατε μόνος στο θέμα γιά τό όποιο πέρασα νά σάς δώ. Οί σχέσεις του 

μέ άπασχολοΰν πολύ. ’Απόψε έχω συγκέντρωση τής συμμορίας στά Λατομεία. 
"Εχω τήν έντύπωση δτι δέν θά βγω ζωντανός άπό εκεί. Προαισθάνομαι ένα άναπό- 
φευκτο κίνδυνο...».

—«Είναι δώδεκα χρόνια πού λέω στον εαυτό μου τό ίδιο πράγμα, Νταριέ» 
τον διέκοψεν ό δικαστής.

—«Μά μέ σάς τό πράγμα είναι διαφορετικό κ. Δικαστά. "Ολα τά παιδιά πού 
σώσατε έγιναν πιά άνδρες. Μπορείτε να βασισθήτε έπάνω τους, ένώ έγώ...».

—«Τί σείς;», ρώτησε ό κύριος Λαμύ μέ καλωσύνη, βάζοντας τό βαρύ χέρι 
του πάνω στον ώμο τού νέου, σάν νά ήθελε μ’ αύτό νά τού μεταδώση δύναμη καί θάρ
ρος, «σείς καί οί φίλοι σας, ξανάπε χαμογελώντας ό δικαστής, «βρήκατε τήν ’Ιδέα 
τού Αίώνος μας». Είστε νέοι, γ ι’ αύτό. Τέλος πάντων. Γι’ αυτά τά παιδιά χρειάζονται 
μεγάλες θυσίες. Προσέξτε κάτι. Διωγμένα άπό τά σπίτια τους καί άπό τή δυστυχία 
τής ζωής, τά παιδιά, ζοΰν κατά συμμορίες στούς δρόμους, μέ τον άρχηγό τους, τον 
κώδικά τους... Τριάντα ολόκληρες χιλιάδες είναι... Καί έκπαιδεύονται στούς 
δρόμους. ’Εκεί είναι τό δικό τους Σχολείο. Ό  ’Αστυνόμος Προυλιέ μέ βεβαιώνει 
δτι ενώνονται γιά νά κλέψουν. Έ γώ δμως δέν συμφωνώ. "Εχω τήν έντύπωση δτι 
ένώνονται μόνο γιά νά οργανωθούν, καί μιά καί είναι πολλοί, ισχυροί κι’ έχουν άνά- 
γκες κλέβουν κι’ δλας. ”Ε ! τί νά σάς πώ, φίλε μου. Μέσα σέ μιά τέτοια συμμορία, 
άκόμα κι’ δταν έγκληματή, βλέπω δλα τά σπέρματα τού καλού : σταθερότητα, δι
καιοσύνη, πιστότητα καί, κυρίως, τό αίσθημα τής τιμής, τού λόγου πού δόθηκε. 
Μεγάλο πράγμα νά καταφέρης νά μπής στή συμμορία, νά γίνης σύντροφος τών παι
διών, νά άλλάξης τις έπιθυμίες τους, νά κάνης αύτή τή συμμορία μιά ομάδα φίλων
σου...».

—«...Μάλιστα, κ. Δικαστά, άλλά έχω τήν έντύπωση δτι μέσα σ’ αύτό τό 
κ α λ ό  πού είπατε ύπάρχουν καί σπέρματα κακού...».

—«Αύτό συμβαίνει συνήθως...».
—«Τά παιδιά μου έκμηδενίζονται μέσα στή μυστηριώδη δύναμη τού ’Αρχηγού 

τους. Στά Λατομεία, παραδείγματος χάριν, ό Κάϊδ έχει τόση μεγάλη έπιρροή, ώστε 
μ’ έμποδίζει».

—«'Ο Κάϊδ ; Ό  Κάϊδ είπατε ;...».
—« ’Ακριβώς. 'Ο Μερλερέν Πέτρος...».
—« ’Ακούστε λοιπόν...Είναι εν ας άπό τούς «πελάτας μου», είπεν ό δικαστής, 

άπλώνοντας τό χέρι προς ένα χαρτοφύλακα.
(Συνεχίζεται)
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Sc Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλ
ληλοι : Άρχιφύλακες Δρέσιος Δημήτριος και Κατσιγιάννης Γεώργιος. ’Αστυφύλα
κες : Χέλμης ’Αναστάσιος, Μπακατσιάς Κωνσταντίνος, Νικολαΐδης Στέφανος, Ά λε- 
βϊζος Βασίλειος, Προδρομίτης ’Αλέξιος, Κουκόπουλος Νικόλαος, Κουκλογιάννης 
Άσημάκης, Παπαδογιαννάκης Γεώργιος καί Κοτέας Δημοσθένης.

—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό άστυφύλαξ Ζέρβας 
Δημήτριος.

ΑΜΟΙΒΑΙ
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοϋ ’Εσωτερικών εκφράζεται ή πλήρης 

εύαρέσκεια εις τον Διοικητήν τής Γενικής Άφαλείας ’Αθηνών ’Αστυνομικόν Διευ
θυντήν Α' κ. Ρακιντζήν Θεόδωρον καί τούς ύπ’ αυτόν ’Αξιωματικούς καί λοιπούς 
άστυνομικούς ύπαλλήλους, τούς άσχοληθέντας μέ τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ 
δράστου τοϋ φόνου τοϋ σιδηροδρομικού υπαλλήλου Πεπέ Δημητρίου, διότι έργασθέν- 
τες υπό τήν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου μετά ζήλου καί δραστηριότητας, έπέτυχον τό 
ανωτέρω άποτέλεσμα, δπερ έπέφερε πλήρη ίκανοποίησιν εις τήν κοινήν γνώμην.

—Όμοίως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών εκφράζεται ή 
ευαρέσκεια εις τούς : Ύπαστυνόμον Α' κ. Καραθανάσην Χρήστον καί Άρχιφύλακα 
Καλογερόπουλον Γεώργιον, διότι ούτοι κληθέντες προς ένίσχυσιν τών ένεργούντων 
έλεγχον έφοριακών υπαλλήλων εις έργοστάσιον υποδηματοποιίας, παρέσχον άμέρι- 
στον τήν συνδρομήν των καί ένεργήσαντες μέ μεθοδικότητα καί σύνεσιν, συνετέλε- 
σαν εις τήν άποκάλυψιν φοροδιαφυγής πολλών χιλιάδων δραχμών είς βάρος τού 
Δημοσίου.

—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έξεφράσθη ή εύα- 
ρέσκεια είς τούς κάτωθι άστυνομικούς ύπαλλήλους, οϊτινες εθελουσίως προσήλθον- 
είς τήν εύγενή προσφοράν αίματος, έκδηλοΰντες οΰτω αισθήματα κοινωνικής άλλη- 
λεγγύης :

1) Άργυριάδην Άθαν., 2) Άλευράν Σταύρον, 3) Άνδριτσόπουλον Γεώργ., 
4) Άθανασόπουλον Διονύσ., 5) Άλεξάκην Παντελήν, 6) Άσημάκην Παν., 7) Βα- 
λαήν ’Ιωάν., 8) Βασιλείου Κωνστ., 9) Βρεττόν Κωνστ., 10) Βλάσσην Εύάγγ., 11) 
Γαλανόπουλον Χρ., 12) Γιδαράκον Στυλ., 13) Γεβρέκον Δημ., 14) Δαλιάνην ’Ιωάν., 
15) Δημόπουλον Γεώργ., 16) Δαμαλάν Γεώργ., 17) Δαμανάκην Άλέξ., 18) Εύθυ- 
μιόπουλον Θωμάν, 19) Ζαμπάραν Χρ., 20) Ζαχαρίαν Χαράλ., 21) Ζαρουχλιώτην 
Παν., 22) Θωμόπουλον ’Ιωάν., 23) Θάνον Περικλήν, 24) 'Ιπποκράτην Μιχ., 25) 
Κάνταν Σπυρίδ., 26) Καμπέσην Δημήτρ., 27) Καραγιάννην Δημήτρ., 28) Καραχά- 
λιον Άθανάσ., 29) Κυριακόπουλον Γεώργ., 30) Κολινιάτην Βασίλ., 31) Καΐρην 
Πέτρον, 32) Κουρήν Σπυρίδωνα, 33) Κορρέν Κωνστ., 34) Κίνναν Παναγ., 35) Κα- 
ράμπαμπαν Θεμ., 36) Κελεπούρην Έπαμ., 37) Καναβόν ’Ιωάν., 38) Καλαδάμην 
Εύάγγ., 39)-Λιολίτσαν Κωνστ., 40) Λιάπην Άναστ., 41) Λαϊνάν ’Αλέξανδρον, 42) 
Μαρκόπουλον Δημήτρ., 43) Μουρίκην Γεώργ., 44) Μπιλίρην Γεώργ., 45) Μουστα- 
κούνην Κωνστ., 46) Μαρώσην Ίωάνν., 47) Μετζελόπουλον Παναγ., 48) Μπελεγρήν 
Άδαμ., 49) Μεσημέρην Ά ντών., 50) Νοταράν Σπΰρον, 51) Πετόσογλου Γεώργ., 
52) Νικολόπουλον Θωμάν, 53) Παπαβασιλείου Ευάγγελον, 54) Πρωτοπαπαδάκην 
Λάζ., 55) Πετράκην Δημήτρ., 56) Παπαγιαννόπουλον Ά ντ., 57) Παπαντωνίου 
Κωνστ., 58) Παπαλιάκον Ίωάνν., 59) Παγιατάκην Χαρίδ., 60) Παναγιωτάκην 
Ίωάνν., 61) Ράλλην Άναστ., 62) Ρήγαν Δημ., 63) Σαρλήν Γεώργ., 64) Σταθό- 
πουλον Ήλίαν, 65) Σταθόπουλον Εύστάθ., 66) Σκορδάν Άντών., 67) Σουροπάνην 
Εύάγγελον, 68) Σιγανόν Έμμαν., 69) Σωτηρόπουλον Σταύρον, 70) Σπυράκον Βα
σίλειον., 71) Σιλιώνην Φιλάρετον, 72) Τσουμπρακάκην Γεώργ., 73) Τριανταφυλλό- 
πουλον Σταύρον, 74) Τσιγκούνην Νικόλαον, 75) Τσούνην Νικόλ., 76) Φειδάν Βασίλ.,
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77) Χροναΐον Δημήτρ., 78) Χριστάκον Θεμ., 79) Άμπελιώτην Εύάγγ., 80) Βασι- 
λάκον Σπυρ., 81) Δημακόπουλον Χρ., 82) ’Ανδρικόπουλον Βασίλ., 83) Μουτάκην 
Ίωάνν., 84) Μανωλόπουλον Σωτ., 85) Άποστολόπουλον Πέτρον, 86) Κωτούλαν 
Δημ., 87) Ριάγκον Ίωάνν., 88) Άνυφαντάκην Ίωάνν., 89) Παναγέαν Άντών., 
90) Σούλην ’Αναστάσιον, 91) Πούλιον Κωνστ., 92) Λουκάν Σπυρ., 93) Βλάχον 
Άντών., 94) Δρανδάκην Έμμαν., 95) Άρναουτάκην Εύάγγ., 96) Κουμπενάν 
Μιχ., 97) Μανουδάκον Γεώργ., 98) Κέλμαλην Χρ., 99) Καστανάκην Εύστάθ., 
100) Ρίγγαν Περικλήν, 101) Φουντουκόπουλον Χρ., 102) Μάρδαν Άπόστ., 103) 
Δαμαλάν Βασίλ., 104) Δημουλέαν Ίωάννην, 105) Μπούζαλην Χαρ., 106) Τζουρ- 
μπάκην Γεώργ., 107) Παναγιωτόπουλον Δημ., 108) Σπηλιώτην Γεώργ., 109) Ά - 
λεβιζάκον Μιχ., 110) Καλαμαράν Γρηγόριον, 111) Δεδετσίναν Νικόλαον, 112) Θω- 
μάκον Μιχ., 113) Κουτσόπουλον Δημ., 114) Γιάχον Εύστάθ., 115) Τσιμόγιαννην 
Άθαν., 1 ΐ6 ) Πρωτοπαπαδάκην Έμμαν., 117) Καταχανάκην Κωνστ., 118) Ρούκην 
Πραξιτέλην, 119) Δελάκην Ίωάνν., 120) Παπαγιώργον Σπυρίδωνα, 121) Άλαμά- 
νον Νικόλαον, 122) Πουλην Ίωάννην, 123) Κρητικόν Κωνσταντίνον, 124) Βαρό- 
τσην ’Αθανάσιον, 125) Άηδώνην Σωτήριον, 126) Σκλαβάκην Ίωάννην, 127) Νι- 
κολέαν Παναγιώτην καί 128) Προβαταν Σπυρίδωνα.

*$ $
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Την 8ην Σεπτεμβρίου 1957 διεξήχθη διαγωνισμός διά την Σχολήν 'Υπαστυ- 
νόμων Β' εις τήν έ'κθεσιν ιδεών. Μετέσχον 150 υποψήφιοι έκ των οποίων έπέτυχον 
οί έξης 112 :

1) Μιχαλάκης ’Αντώνιος 18, 2) Παπαμιχαήλ ’Αναστάσιος 17.33, 3) Λάσκα- 
ρης Κωνσταντίνος 16, 4) Σποϋλος ’Ιωάννης, 5) Ααμπαδιάρης Ιωάννης, 6) Σταμέ- 
λος Άλκιμος 7) Σύφαντος ’Αναστάσιος, άπαντες 15.33, 8) Γεωργίου Γεώργιος, 
9) Γεωργάκης Κωνσταντίνος, 10) Φαραντούρης Δημήτριος καί 11) Χαλβαντζής 
’Ιωάννης άπαντες 15, 12) Μάρας Γεώργιος 14.66, 13) Καλαϊτζάκης Άδάμ καί 14) 
Παπαδόπουλος Δημήτριος, άμφότεροι 14.33, 15) Λαγουβάρδος Γεώργιος, 16) 
Κουκουλομμάτης ’Αριστείδης, 17) Λύγκας Γεώργιος καί 18) Γκαβέρας Παναγιώ
της, άπαντες 14, 19) Τζαβάρας Δωρόθεος, 20) Παπανικολάου Κωνσταντίνος καί 21) 
Δανέλλης Κωνσταντίνος, άπαντες 13,66, 22) Γιάνναρος Εύάγγελος, 23) Καραμού- 
ζης Βασίλειος 24) Γκούτης Νικόλαος, 25) Συφάκης ’Εμμανουήλ, 26) Οικονόμου 
Ήλίας, 27) Σφαρνάς Γεώργιος καί 28) Κοντογιάννης ’Ιωάννης, άπαντες 13.33, 
29) Λάτσινος Γεώργιος, 30) Σκλαβοϋνος Σταμάτιος, 31) Μπακογιάννης Γεώργιος 
καί 32) Μπουγας Βασίλειος, άπαντες 13, 33) Δαουτακος Εύθύμιος καί 34) Τσίπας 
Πέτρος, άμφότεροι 12,66, 35) Μακρής Λουκάς, 36) Παπανδρέου Νικόλαος, 37) 
Κίτσος Βασίλειος, 38) Λάππας Γεώργιος, 39) Κουτσοσΐμος Εύθύμιος καί 40) 
Άγάθος Γεώργιος, άπαντες 12.33, 41) Δολιανίτης Παναγιώτης, 42) Παπαναστα
σίου Παναγιώτης, 43) Μάλλιος Δημήτριος, 44) Σταματόπουλος Άνδρέας, 45) 
Φωτόπουλος ’Ιωάννης, 46) Βακαλάκης ’Αλέξανδρος, 47) Χαρκιολάκης ’Αναστάσιος, 
48) Ραυτόπουλος ’Απόστολος, 49) Λιολίτσας Κωνσταντίνος, 50) Λούρης Χαράλα
μπος, 51) Δελαπόρτας Εύθύμιος, 52) Λιακόπουλος Γεώργιος, 53) Γιαμπουράς 
Εμμανουήλ, 54) Ψυχογιός Ιωάννης καί 55) Πρίμπας ’Επαμεινώνδας, άπαντες 12, 
56) Δασκαλοθανάσης Γεώργιος, 57) Χρυσομάλλης ’Αντώνιος, 58) Παπαναστασίου 
Βασίλειος, 59) Μιχελουδάκης Κυριάκος, 60) Κυριαζής Κυριάκος καί 61) Κολοβέας 
Γεώργιος, άπαντες 11.66, 62) Δημητρίου Θεόδωρος, 63) Κάσσης ’Ηλίας, 64) 
Ρηγόπουλος Μελέτιος, 65) ΙΙαπαγιαννούλης Κωνσταντίνος, 66) Ρεπούλιας Νικό
λαος, 67) Μπόμπολας Δημήτριος, 68) Πετράκης Εύάγγελος, 69) Τσιμιτάκης 
Ιωσήφ, 70) Χρυσικόπουλος Λεωνίδας, 71) Τσάκαλος Κωνσταντίνος καί 72) Πε- 

τρόπουλος Μιχαήλ, άπαντες 11.33, 73) Μελίδης Νικόλαος, 74) Μπαρμπαρούσης
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Βάϊος, 75) Δημητρίου Δημήτριος, 76) Καραβάς Σπυρίδων, 77) Θωμόπουλος Γεώρ
γιος, 78) Κωστάκης Χρηστός, 79) Παυλίδης Ήναστάσιος, 80) Τζελέπης Χρη
στός, 81) Σταυρόπουλος ’Ιωάννης καί 82) Λάγιος ’Απόστολος, άπαντες 11, 83) 
Γιαννοΰτσος Θεόδωρος, 84) Μπουρδάκος Νικόλαος, 85) Τσιχριτζής Βασίλειος, 
86) Βρεττός Κωρσταντϊνος, 87) Κακκαβάς ’Αθανάσιος, 88) Γκίκας ’Αθανάσιος, 
89) Γρηγοράκης ’Εμμανουήλ, 90) Σιδεροφάγης Νικόλαος, 91) Παναγέας ’Αντώνιος, 
92) Πυροβολάκης Κωνσταντίνος, 93) Τσάκαλος ’Ιωάννης, 94) Παπαζαρκάδας 
Δημήτριος, 95) Παυλάκης ’Ιωάννης καί 96) Κρητικός Στέφανος, άπαντες 10.66, 
97) Κουκουνάκης Γεώργιος, 98) Νηστικούλης Γεώργιος, 99) Μηλιώνης Κωνσταν
τίνος καί 100) Δημητρακόπουλος Δημήτριος, άπαντες 10.33, 101) Λαγουβάρδος 
Γεώργιος, 102) Δημητρακόπουλος Δημήτριος, άπαντες 10.33, 103) Σχοινής Δημή- 
τριος, 104) Μπράϊλας Δημήτριος, 105) Χαραλάμπους Δημήτριος, 106) Κίνοβας 
Γεώργιος, 107) Κλέκουρας Πέτρος, 108) Τριάντης ’Αθανάσιος, 109) Παπαλάμπρου 
Χαρίλαος, 110) Καλογερόπουλος Γεώργιος, 111) Παπαματθαίου Δημήτριος καί 
112) Παγουρτζής Θεοφάνης, άπαντες 10.

*
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΘΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—'Η εκπομπή της ’Αστυνομίας Πόλεων εξακολουθεί τις μεγάλες ραδιοφωνι

κές της επιτυχίες, γιά τις όποιες μιλούν χιλιάδες άκροαταί. Κάθε πρόγραμμα της 
προκαλεΐ ενθουσιώδη σχόλια καί άληθινό ενθουσιασμό μεταξύ των φίλων της.

—Μέ τη «Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκυ , καί όμορφες λογοτεχνικές 
εικόνες άπό τη ζωή καί τη φύση, άνοιξε τό πρόγραμμα της 4/9/57 πού συνεχίστηκε 
μέ ξένες διεθνείς έπιτυχίες του Ρενάτο Καροζόνε, τής Κατερίνας Βαλλέντε καί άλλων 
ξένων καλλιτεχνών Γάλλων καί ’Ισπανών, καί έκλεισε μέ έλληνικά τραγούδια άφιε- 
ρωμένα στην ’Αθήνα, την παληά καί την σύγχρονη. Στο πρόγραμμα αυτό μεταδόθηκε 
μέ εκλεκτή μουσική υπόκρουση Μπετόβεν, καί διδακτικό άπόσπασμα του 'Ημερο
λογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον Άρχ/κα Σπΰρο Πηλό, καί άφερωμένο 
στούς νέους πού παρασύρονται άπό περιπετειώδη μυθιστορήματα καί γκαγκστερικά 
φίλμς.

—Μέ τό πρόγραμμα τής 11/9/57, ή 'Υπηρεσία Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών 
τής Σχολής πρόσθεσε μια άκόμα μεγάλη έπιτυχία της, μέ τή συμμετοχή τής εκλε
κτής καλλιτέχνιδος Δανάης. Ή  βασίλισσα τοϋ έλληνικοΰ τραγουδιού Δανάη, παρου
σίασε άπό μικροφώνου στιγμιότυπα καί άνέκδοτα περιστατικά άπό τήν ζωή καί τήν 
καλλιτεχνική δράση τού Ά ττίκ , καί σκίτσα άπό τήν περίφημη «μάνδρα» του.'Η ιδία 
μεγάλη καλλιτέχνις έτραγούδησε μέ τήν κιθάρα της 7 άπό τις άλησμόνητες έπιτυχίες 
τοϋ Ά ττίκ . Τό πρόγραμμα αύτό έσχολιάστηκε μέ ενθουσιασμό, έκπληξη καί συγκί
νηση-

(Κείμενα, επιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, μοντάζ : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών 
’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Συμμετέχει πάντα ό Γιώργος Ντούμας. Δίσκοι 
έκ τού Κατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου. Τά προγράμματα παρουσιά
ζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).

*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Γεώργιον Κ. Άργύρην, Δ.Ε.Η., Άλιβέριον. ’Επιστολή σας έλήφθη, 
εύχαριστοΰμεν. Σας έγράψαμε συνδρομητήν άπό 1-1-1957 καί έστείλαμε ταχυ- 
δρομικώς τά προηγούμενα τεύχη τοϋ περιοδικού μας. Τήν συνδρομήν δύνασθε νά 
μάς άποστείλητε μέ όποιον τρόπον έσεϊς κρίνετε καλύτερον.

Κον Γεώργιον Βλαχοδημητράκον : Τό ποίημα «ό Χριστός» μαρτυρεί τά χρι
στιανικά σας αισθήματα. Δέν δημοσιεύεται όμως γιατί έχει πολλές στιχουργικές 
άτέλειες. Καλύτερα, θά ήτο νά άσχοληθήτε μέ τον πεζόν λόγον.
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