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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ’Αστυνομικό? Διευθυντή? A'
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, Μηχανικό?—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?, Γεν. Γραμμ. Έλλ . Έ .  Π. Δ.-Μέλο? Δ. Σ . τή?Δ.Ε.Π . Δ. 
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Είσαγγελεΰ?
ΓΕΩΡΓΙΟΥ NINA, Λογοτέχνι?
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνόμο? Β'
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ύπαστυνόμο? Α'
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητή? Πανεπιστημίου 
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητή? Πανεπιστημίου 
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατροδικαστή?
ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή? Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελληνικού 
ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ιστορικό?
ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ. ’Αρχηγό? ’Αστυνομία? Πόλεων 
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνομικό? Διευθυντή? Α'
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμο? Β'
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ’Αστυνόμο? Β'
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύπαστυνόμο? Α’
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Ύπαστυνόμο? Α’
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ. ’Αρχηγό? ’Αστυνομία? Πόλεων
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ, Άρχιτέκτων
ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμο? Α’
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβουλο? ’Ελεγκτικού Συνεδρίου—Δ/τωρ Δικαίου 
Μ Ω ΡΑΙΤΗ Σ 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 Κράτου? 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητή? ’ Εγκληματολογία? καί Σωφρονιστική? 
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Καθηγητή? Δικαστική? Γραφολογία? 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ’ Ιατρό?
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ύπαστυνόμο? Α’
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ύπαστυνόμο? Α'
ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Άρχιφύλαξ 
ΡΑΤΚΟ Σ 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 
ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ’ Ιατρό?—Πρόεδρο? Εταιρία? Κοινωνική? ’Αλληλεγγύη? 
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνομικό? Διευθυντή? Α'
ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνόμο? Α'
ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ. Γυμνασιάρχη?
ΧΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Φοιτητή? Νομική?
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕΡΙΜΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΘ A ΡΧIΜ A Ν Δ PI Τ Η Σ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ I. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 11 (ΤΕΩΣ ΝΕΤΓΥ 17), ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ ββ1-Σ«

, I Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  ΈτησΙα δραχμαί 72.—'Εξάμηνο; δραχμαί 36.—Τιμή τεύχους δράχμαί 3. 
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 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 ΣΤ’. ΑΘΗΝΑΙ, 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1?58 ΤΕΥΧΟΣ 114QN

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ν 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1958)

'Τπά χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ,/Ασιμν-Λ/ντ^ A ‘ 
(Συνέχεια άπό τό· προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο  ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ TQN ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. 
-  Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΗΣ -

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

183. —’Επιθέσεις τών Κομμουνιστών κατά  την 6ην Δεκέμβριον
1944 κα ί άπόκρονσις αυτών.

184. —Συνέχεια τής μάχης στη  Γενική ’Ασφάλεια κατά  τήν 7η
Δεκεμβρίου 1944.

183. Ε πιθέσεις τώ ν κομμουνιστών κατά τήν 6η Δεκεμβρίου 1944 
και άπόκρουσις αυτώ ν.

Ή  άποτυχία τών κομμουνιστών νά καταλάβουν τή Γενική ’Ασφάλεια μέ 
τή μεγάλη έπίθεσί τους της 5ης Δεκεμβρίου, άλλα καί τά θύματα πού είχαν σέ νε
κρούς, τραυματίες καί αιχμαλώτους, τούς έφανάτισε. Γι’ αύτο άφοΰ άνεσυνέτά- 
χθησαν κατά τή νύχτα, άρχισαν άμέσως τήν επομένη, 6η Δεκεμβρίου, εορτή τοϋ 
'Αγίου Νικολάου καί άπο της 7.17' ώρας νέα σφοδροτάτη έπίθεσι. 'Η έπίθεσις αυτή 
δεν έγινε πλέον μέ ψευδοδιαδηλώσεις κατά μέτωπον, άλλα άπο δλες σχεδόν τις 
γύρω ταράτσες, δπου είχαν έγκαταστήσει βαρεία πολυβόλα καί δλμους.

Οΐ άστυνομικοί δέν άπήντησαν άμέσως, άλλα άπο τά παρατηρητήρια έπεση- 
μαναν τις θέσεις τών κομμουνιστών καί ιδίως τά πολυβολεία τους. Άφοΰ έγινε κατά- 
ληλα ή έπισήμανσις, εΐδοποιήθη ό ’Άγγλος ’Αξιωματικός, ό όποιος είχε διανυκίε- 
ρεύσει στή· Γενική ’Ασφάλεια μέ δύναμι 30 στρατιωτών, νά άρχίση άντεπίθεσι κατά 
τών κομμουνιστών καί ή βολή δλων μας νά στραφή μεθοδικώς στα πολυβολεία τους.

'Η άντεπίθεσις αύτή τών άστυνομικών αΐφνιδίασε τούς κομμουνιστάς καί



5528 'Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων

πολλά πολυβολεία έσίγησαν. Άλλα υστέρα άπό λίγη ώρα άρχισαν νέα πυρά καί α7ΐό 
τις δύο πλευρές, μέ έντασι καί πυκνότητα.

Ή  μάχη έσυνεχίζετο άδιαλείπτως καί τά πυρομαχικά μας άρχισαν νά εξαν
τλούνται.

’Αμέσως έζητήθη επειγόντως άπό την ’Αστυνομική Διεύθυνσι νά σταλούν 
πυρομαχικά καί πράγματι στις 17 ή ώρα ήρθε αυτοκίνητο καί έφερε άρκετές σφαί
ρες καί μερικές χειροβομβίδες. ’Έτσι ή μάχη έσυνεχίσθη μέ σφοδρότητα καί όταν 
άρχισε νά νυχτώνη τά φωτεινά τόξα των τροχιοδεικτικών βλημάτων παρουσίαζαν 
ένα θέαμα φαντασμαγορικό.

Στις 19 ή ώρα (7 μ.μ.) κατέφθασαν έξω άπό τό οίκημα τής ’Ασφαλείας δύο 
’Αγγλικά τάκνς,^τά^όποΐα άρχισαν νά βάλλουν μέ τά μικρά πυροβόλα τους προς όλες 
τις διευθύνσεις των επιτιθεμένων κομμουνιστών, ώστε τούς άνάγκασαν νά τραπούν 
σέ φυγή. Άπό τά πυρά αύτά προεκλήθη πυρκαϊά σέ ένα δωμάτιο της νοτίας πτέρυγος 
τού Πολυτεχνείου, ή οποία όμως κατεσβέσθη έγκαιρους άπό την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία.

Ν. ΤΣΑΓΚΛΑΝΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΣ

Έ τσι ή μάχη γιά τήν ημέρα αύτή (6 Δεκεμβρίου) εορτή τού Αγίου Νικολάου 
έπαψε.

Τό ήθικό των άστυνομικών παρέμενε άκμαιότατο. Ή  άϋπνία καί ή κόπωσις 
άπό τή συνεχή μάχη 2 ήμερων δέν έπέφεοε χαλάρωσι στή φρούρησι τού οικήματος.

Ό  άπολογισμός τής ημέρας αύτής ήταν ό εξής :
1) Έτραυματίσθησαν τρεις ’Άγγλοι στρατιώτες άπό τούς οποίους ό ένας 

έφερε τραύμα τυφλό τής άρθρώσεως τού άριστερού κάτω ώμου καί ό όποιος μετε- 
φέρθη σέ ’Αγγλικό Νοσοκομείο μερίμνη τής Υπηρεσίας του. Οί άλλοι δύο έφεραν 
ελαφρά τραύματα στά άκρα των χεριών.

2) Έτραυματίσθη ό άρχιφύλαξ Κ34 Μπαρκούρας Κων/νος, ένώ πολεμούσε 
στό μέγαρο Αινάρδου. Έδέχθη ένα τραύμα στο δεξιό ήμιθωράκιο καί άλλο διαμπερές 
στον άριστερό βραχίονα. Μετεφέρθη στό Σταθμό Α' Βοηθειών.

3) Ό  άστυφύλαξ Κ 380 Άλεξόπουλος Θεοφάνης έτραυματίσθη σοβαρά στή 
κοιλιακή χώρα καί μετεφέρθη στό Σταθμό Α' Βοηθειών.

4) Ό  άστυφύλαξ Κ 371 Μπόγδης Νικόλαος έτραυματίσθη σοβαρά στό άρι
στερό χέρι. Μετεφέρθη στό Σταθμό Α' Βοηθειών καί άπό εκεί στό Νοσοκομείο 
«Εύαγγελισμός», άπ’ όπου κατά πληροφορίες άπήχθη άπό τούς κομμουνιστάς καί 
έξηφανίσθη προφανώς έκτελεσθείς.

’Εκτός αυτών έτραυματίσθησαν καί άλλοι άστυνομικοί, μέ ελαφρά τραύματα,
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στους οποίους παρέσχε τήν υγειονομική περίθαλψι ό πάντ οτε ακούραστος ιατρός της 
Γενικής ’Ασφαλείας κ. Μαρίνος Βάθης. Έ τσ ι ή μάχη της -6ης Δεκεμβρίου έσταμά- 
τησε. Ή  νύχτα πέρασε σέ αυστηρά έπιφυλακή, γιατί δλοι οί .άστυνομικοί έμειναν 
στις θέσεις των.

Οί κομμουνισταί κατά την νύχτα αυτή συνέχισαν τον πόλεμο των νεύρων 
μέ άπειλές, τίς όποιες συνεχώς μετέδιδαν μέ τά χωνιά τους άπό τις ταράτσες των 
γύρω πολυκατοικιών. Έφθασαν μέχρι τοϋ σημείου νά βωμολοχοϋν. Οί άστυνομικοί 
δμως δέν άπαντοϋσαν, άλλά παρεσκευάζοντο γιατί άνέμεναν καί νέες έπιθέσεις.

184. Συνέχεια της μάχης στή Γενική Α σ φ ά λε ια  κατά τήν 7η Δεκεμ
βρίου 1944.

Τά ξημερώματα της 7ης Δεκεμβρίου 1944, άρχισαν νέα έπίθεσι οί κομμουνι- 
σταί μέ βαρύ οπλισμό, άπό τά πολυβολεία τους 
πού είχαν έγκαταστήσει στις ταράτσες τών γύ
ρω πολυκατοικιών.

’Αλλά καί οί άστυνομικοί ώχυρωμένοι 
καλά στις θέσεις των, όχι μόνον στο κεντρικό 
Κατάστημα άλλά καί στο μέγαρο της Casa d’
Italia καί στήν πολυκατοικία Λινάρδου, απαν
τούσαν μέ έντονα καί εύστοχα πυρά, ένισχυμένοι 
τώρα καί μέ τά βαρειά πολυβόλα της μικράς 
’Αγγλικής δυνάμεως.

Ή  μάχη έσυνεχίσθη χωρίς διακοπή μέχρι 
τής 18.30' ώρας, οπότε οί κομμουνισταί έστα- 
μάτησαν τά πυρά.

Ό  άπολογισμος τής ήμέρας αυτής σέ θύ
ματα είναι ό εξής :

1) Έτραυματίσθησαν οί άστυφύλακες 
Κ358 Μπεάκος Γεώργιος στο άνω μέρος τής 
όφρύος, Κ287 Ζερβός ’Ιωάννης στο χέρι καί 
Κ358 Τσαγκλάνος Νικόλαος στο μηρό.

2) Έτραυματίσθη επίσης ό 'Τπαστυνό- 
μος Β' κ. Άγγελάκος Παναγιώτης στήν έπι- t  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΓΔΗΣ 
γονατίδα, καθ’ δν χρόνον έξώρμησε μέ δύναμι
άστυφυλάκων γιά νά πάη προς ένίσχυσι τής δυνάμεως μας τοϋ κτιρίου τής Casa 
d’lta lia .

3) Έκτος αύτών, έτραυματίσθη καί ένας’'Αγγλος στρατιώτης στήν κοιλιακή
χ ώ ρ α ·  Α . ,"Οταν έπαυσε ή μάχη, οί άστυνομικοί άνεπαύθησαν εκ περιτροπής, γιατί ή 
φρούρησις τού οικήματος έγίνετο συνεχής, γιά τό ενδεχόμενο νυκτερινής έπιθέσεως 
τών κομμουνιστών.

Πρέπει νά σημειωθη, δτι ή τροφοδοσία τών άστυνομικών ήτο άρκετά καλή 
καθ’ δσον τήν πρώτη ημέρα τής έπιθέσεως, δταν οί κομμουνισταί έξετοπίσθησαν 
άπό τά κτίρια τού Πολυτεχνείου, οί άστυνομικοί κατόπιν έντολής τοϋ ’Ερυθρού 
Σταυροϋ παρέλαβαν καί μετέφεραν στή Γενική ’Ασφάλεια διάφορα τρόφιμα, τά ο
ποία υπήρχαν σέ μιά άποθήκη, πού εύρίσκετο μέσα στο Πολυτεχνείο καί τά όποια 
είχαν κατά τό ήμισυ λεηλατήσει οί κομμουνισταί.

Ή  νύχτα τής 7ης ποός 8ην Δεκεμβρίου 1944 πέρασε ήσυχη καί μόνον άπό 
καιροΰ είς καιρόν άκούγονταν τά χωνιά τών έλασιτών πού άπειλοΰσαν καί έχυδαιο- 
λογούσαν.

( Σ τ ο  έ π  ό μ  ε ν  ο : Ή  συνέχεια τών μαχών στή Γενική ’Ασφάλεια )



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 7ΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957)

'Υπό τοϋ τέως Έφέτου καί Πράκτορος εις τά 
Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια, Γεν. Γραμ- 
ματέως της Ελληνικής 'Εταιρείας ΓΙοινικοϋ
Δικαίου καί μέλους τοϋ Διοικητικού Συμβου- “  " “ "
λίου της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου (Συνέχεια έκ τοϋ
________ κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π . ΓΙΩΤΗ________  προηγουμένου)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
7. Δεύτερον Τμήμα. Θέμα 2ον : 'Ο έλεγχος τής δ ιακρ ιτ ικής εξουσίας τον δ ικαστον εν 

τφ  καθορισμφ  τών ποινών κα ι των μέτρων ασφαλείας.
8. 'Η  επ ι τοϋ θέματος συζήτησες.
9. Ή  ήμετέρα παρέμβασις.

*  **
7. Δεύτερον Τμήμα. Πρόεδρος ό ’Αρεοπαγίτης κ. Ancel (Γαλλία). Ά ντι- 

δρόεδοοι : '0  καθηγητής κ. Nuvolon (’Ιταλία) καί ό καθηγητής κ. Κδηϊ (Τουρκία).
Θέμα 2ο ν : '0  έ λ ε γ χ ο ς  τ ή ς  δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ς  έ ξ ο υ σ ί α ς  τ ο ϋ  

δ ι κ ά σ τ ο ϋ  έ ν  τ ώ κ α θ ο ρ ι σ μ ό )  τ ώ ν  π ο ι ν ώ ν  κ α ί  τ ώ ν  μ έ τ ρ ω ν  
ά σ φ α λ ε ί α ς .  Έν τώ θέματι τούτω περιλαμβάνεται καί άποψις προστασίας 
τοϋ άτόμου.

Ή  μετά τήν υπό τής Γαλλικής Έπαναστάσεως διακήρυξιν τών δικαιωμάτων 
τοϋ άτόμου εισαγωγή έν ταΐς ποινικαΐς νομοθεσίαις τοϋ δόγματος «ούδεμία ποινή 
άνευ νόμου» έσχεν ώς συνέπειαν, ώστε ό τότε πρό ενός καί ήμίσεως αΐώνος νομο- 
θέτης να άπαριθμή καί καθορίζη λεπτομερώς τά τιμωρητέα ποινικά άδικήματα καί 
τάς εις αύτά έπιβλητέας ποινάς επακριβώς· οϋτω ή νομιμότης τών ποινών έξησφα- 
λίζετο. Σύν τώ χρόνω όμως, προς άντιμετώπισιν δυσχερειών έν τή πράξει, έδόθη 
σχετική εύρύτης εις τήν εξουσίαν τοϋ δικαστοΰ έν τώ καθορισμό» τών ποινών, όρι- 
σθέντων έν τώ ποινικώ νόμω άνωτάτων καί κατωτάτων ορίων δι’ έκαστον ποινικόν 
άδίκημα, ίνα έντός αυτών ό δικαστής καθορίζη τήν ποινήν κατά τήν κρίσιν του εις 
έκάστην δεδομένην περίπτωσιν. 'Όθεν, ή «νομιμότης» τών ποινών ύπέστη μικράν 
τινα έλαστικότητα έκ τής άνάγκης τών πραγμάτων έπιβαλλομένην, τό πλαίσιον 
όμως τής νομιμότητος παρέμενεν όντως υφιστάμενον. Ά φ ’ ής όμως, άπό τών άρχών 
τοϋ παρόντος αΐώνος, ή κίνησις προς έξατομίκευσιν τής ποινής όμοΰ μέ τούς συνα
φείς νεωτέρους θεσμούς, άναστολής έκτελέσεως τής ποινής, ύφ’ όρον άπολύσεως 
κλπ., ώς καί ή έμφάνισις τών «μέτρων άσφαλείας», εΐσέβαλον εις τάς νεωτέρας 
νομοθεσίας, έπήλθεν ώς συνέπεια ή άνάγκη νά παρασχεθή εις τον δικαστήν άκόμη 
εύρυτέρα έξουσία, ΐνα καταστή ούτος εις θέσιν νά προσαρμόζη ιδίαν ποινικήν κύ- 
ρωσιν εις έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν, άναλόγως τής προσωπικότητος τοϋ 
κατηγορουμένου. Δεδομένης όμως τής μεγίστης ποικιλίας τών σωματικών καί 
ψυχικών συνθέσεων τών άνθρώπων καί τής εύρυτάτης έξουσίας τής παρασχεθείσης 
εις τόν δικαστήν ύπό τών νεωτέρων ποινικών νομοθεσιών, ή «νομιμότης» τών ποι
νών καί τών λοιπών κυρώσεων ύπέστη μέγα ρήγμα. Αυτός έν γενικωτάταις γραμ- 
μαΐς είναι ό λόγος, διά τόν όποιον έτέθη διά τοϋ παρόντος δευτέρου θέματος εις 
τό συνέδρίον τό έρώτημα περί έξευρέσεως τρόπων ελέγχου ή καί οδηγιών, προς 
προσήκουσαν άσκησιν τής τόσον εύρείας παρασχεθείσης εις τόν δικαστήν έξουσίας, 
ιδία ίνα μή αί νεωτεριστικαί κατευθύνσεις τών Ποινικών ’Επιστημών καί τών σχε
τικών νομοθετημάτων καταλήξουν έν τή πράξει εις αυθαιρεσίαν, έπί βλάβη ίδια τών 
άτομικών δικαιωμάτων.
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8. Ή  έπί τοΰ θέματος συζήτησις.
Είδικαί εκθέσεις έπί τοΰ θέματος τούτου ύπεβλήθησαν ύ,τέρ τάς είκοσι (20), 

μεταξύ των οποίων δύο άπό Ελληνικής πλευράς, μία έκ μέρους τοΰ κ. Άνδριανάκη 
καί έτέρα έκ μέρους τής δ/δος Τσήτσουρα, μή μνημονευόμεναι έν τή ύπο τοΰ γενικοΰ 
είσηγητοΰ κ. Γάφου ύποβληθείση γενική είσηγήσει.

Άρξαμένης τής συνεδριάσεως τοΰ Τμήματος ό πρόεδρος αύτοΰ κ. Ancel 
άγγέλλει, δτι ό γενικός εισηγητής κ. Τάφος άδυνατεΐ να προσέλθη εις την συνε- 
δρίασιν, λόγω άσθενείας. Περίληψιν δέ τής γενικής είσηγήσεως άνέγνωσεν ό κ. 
Παπαδάτος. Τής συζητήσεως μετέοχον εις τάς έπανειλημμένας συνεδριάσεις τοΰ 
Τμήματος άρκετοί σύνεδροι, μεταξύ των οποίων έκ των άλλοδαπών οί κ. Germann 
(Ελβετία), Strogovitch (Σοβιετική Ρωσία), Leche (Σουηδία), Szerer (Πολω
νία), Moussa Prince (Λίβανος), Nerson (Γαλλία), V ibital (Τσεχοσλοβακία), 
Bayer (Γιουγκοσλαβία), Charles (Βέλγιον) καί πολλοί άλλοι, έκ δέ των Ελλήνων 
ό καθηγητής κ. Γαρδίκας ώς αντιπρόσωπος τοΰ Διεθνοΰς Όργανισμοΰ ’Αστυνο
μίας (OIPC) είπούν, δτι ή δικαστική έξατομίκευσις τής ποινής δεν πρέπει να περιο- 
ρίζηται εις τό να λαμβάνη ύπ’ δψει τα έγκλήματα τα διαπραττόμενα ύπο ατόμου 
τίνος μόνον έν τή Χώρα δπου τοΰτο δικάζεται, άλλα πρέπει να λαμβάνωνται ύπ’ δψει 
καί τά διαπραχθέντα ύπ’ αύτοΰ έν τή άλλοδαπή έγκλήματα, προς χαρακτηρισμόν 
τίνος ώς ύποτρόπου. ’Επίσης μετέσχον ό κ. Γάφος (εις μίαν των τελευταίων συνε
δριάσεων μετά τήν άνάρρωσίν του), ό κ. Σγουρίτσας, ό κ. Άβτζής, ή δνίς Τσήτσουρα, 
ώς καί ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας.

Εις τά έπίσημα πρακτικά τοΰ συνεδρίου, τά όποια πρόκειται νά έκτυπωθοΰν 
έν Άθήναις μερίμνη τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής βάσει των ληφθεισών ταινιών 
ήχογραφήσεως, θά άναγραφοΰν έν λεπτομερείς δλαι αί συζητήσεις καί αί όμιλίαι 
των μετασχόντων. Θά περιορισθώ δθεν νά καταχωρίσω ένταΰθα περιληπτικώς τήν 
έμήν μόνον παρέμβασιν εις τάς συζητήσεις, ώς άκολούθως.

9. Ή  ήμετέρα παρέμβασις.
Κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τοΰ Τμήματος, τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1957, 

έξέθηκα τά εξής: «'Η «έξατομίκευσις» τής ποινής καί των μέτρων άσφαλείας, 
ώς έκ τής ποικιλίας τής άνθρωπίνης φύσεως καί τής δυσχεοείας διεισδύσεως εις 
αυτήν άπο ψυχολογικής ιδία άπόψεως, προϋποθέτει δτι ό δικαστής πρέπει δχι μόνον 
νά κατέχη γνώσεις κτηθείσας διά τής μορφώσεως, άλλά καί νά είναι πεπροικισμένος 
μέ τά άπαιτούμενα διά τήν άσκησιν τοΰ λειτουργήματός του ειδικά φ υ σ ι κ ά  προ
σόντα. "Ολοι διδασκόμεθα τά μαθηματικά εις το σχολεΐον, άλλ’ ούχί πάντες οί άν
θρωποι είναι μαθηματικοί· μεταξύ δέ των σπουδασάντων εΐδικώς τά μαθηματικά 
καί άσκούντων έπάγγελμα απαιτούν τοιαύτας γνώσεις, δέν έκπληροΰσι προσήκον
τος τήν άποστολήν των, εΐμή μόνον οί ύπο τής Φύσεως πεπροικισμένοι μέ τά ειδικά 
ταΰτα προσόντα. 'Ο αύτός φυσικός νόμος ισχύει διά παν έπάγγελμα, εις βαθμόν 
κατά τό μάλλον ή ήττον παρόμοιον. Κατά μείζονα δμως λόγον ισχύει καί διά τό λε
πτόν λειτούργημα τοΰ δικαστοΰ. ’Εν τούτοις, μέχρι σήμερον οί νομοθέται άπησχυ- 
λήθησαν μέ τήν διά τής έκπαιδεύσεως θεωρητικήν μόρφωσιν τοΰ μέλλοντος δικα- 
στοΰ καί τήν άνεξαρτησίαν αύτοΰ από έξωτερικών έπιδράσεων. Παρημέλησαν δμ«>ς 
τελείως νά άσχοληθοΰν μέ τά έκ φύσεως προσόντα τοΰ ανθρώπου, ό όποιος μέλλει 
νά γίνη δικαστής συναποκομίζων τάς έκ τής έσωτερικής αύτοΰ ύποστάσεως έπι- 
δράσεις, αί όποΐαι άποτελοΰν συντελεστήν ούχί παραμελητέον, ιδία διά μίαν άσχο- 
λίαν οΐα ή .«έξατομίκευσις» των έπιβλητέων είς πρόσωπόν τι ποινικών κυρώσεων. 
'Η κατάστασις αΰτη πραγμάτων—άκριβώς λόγω τής ποικιλίας γενικώς τής άνθρω
πίνης φύσεως—- έμφανίζει είς τήν πρακτικήν τών δικαστηρίων έν «ομοίωμα έξατο- 
μικεύσεως» καί ταυτοχρόνως μίαν ποικιλίαν διαφόρου έκτιμήσεως. ’Ιδού μία έκ τών
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αιτιών, αν ο/ι ή σπουδαιοτέρα, των οΰχί σπανίων μεταρρυθμίσεων των αποφάσεων 
των κατωτέρων δικαστηρίων υπό των άνωτέρων δικαστών. Έ ξ άλλου, οί άνώτεροι 
οδτοι δικασταΐ—· ας μοι έπιτρέψουν τήν φράσιν οί παρόντες άνώτεροι. δικασταί— 
είναι άρά γε έκ της Φύσεως άπηλλαγμένοι δλοι παρομοίων άτελειών; Φρονώ δθεν, 
δτι άντί να έπιζητώμεν δπως έλέγχηται ή άσκησις της έν λόγω έξουσίας τοϋ δι- 
καστοϋ a posteriori (έκ τών υστέρων), θά ήτο εύκταΐον ό έλεγχος νά γίνεται επί 
τών έμφύτων ατομικών ικανοτήτων αύτοΰ a priori (έκ τών προτέρων), ήτοι πριν 
γίνη δικαστής· καί ουτω ν’ άποφεύγωνται, έν τώ μέτρω πάντοτε τοϋ δυνατοΰ, αί 
χρήζουσαι μεταρρυθμίσεως δικαστικαί άποφάσεις έπί τοϋ άπασχολοΰντος ήμάς 
θέματος. 'Επομένως, προτείνω, δπως συμπληρωθή ή σχετική παράγραφος τών 
συμπερασμάτων καί προτάσεων τοϋ γενικοΰ εΐσηγητοΰ διά της άκολούθου προσθή
κης : « ’Ανεξαρτήτως της άπαιτουμένης θεωρητικής μορφώσεως τοϋ μέλλοντος 
» δικαστοϋ, ή εισδοχή τών υποψηφίων εις τό δικαστικόν λειτούργημα πρέπει νά γί- 
» νηται. μετά προηγουμένην έρευναν περί τοϋ αν κέκτηνται ούτοι τάς φυσικάς, διανο- 
»ητικάς καί ήθικάς ικανότητας, τάς υπό τής Επιστήμης άπαιτουμένας, ίνα ώσιν 
» ούτοι κατάλληλοι διά τήν άσκησιν τών υψηλών αύτών καθηκόντων». Τοΰτο θά ήτο 
δυνατόν νά θεωρηθή, τώ δντι, ως συμπλήρωμα τής «έξατομικεύσεως», άλλ’ άπό 
άντιστρόφου πλευράς, άπό τής πλευράς δηλ. τοϋ δικαστοϋ τήν φοράν ταύτην, δεδο
μένου δτι καί ούτος άνθρωπος είναι,. Σημειώ, παρεμπιπτόντως, δτι εΐδικώς ώς προς 
τούς ενόρκους λαϊκούς δικαστάς, δπως οδτοι χρησιμοποιούνται, τό ζήτημα άπό τής 
έρευνωμένης άπόψεως, χρήζει ιδιαιτέρας μελέτης...».

Τό άνωτέρω μέρος τών προτάσεών μου άπετέλεσεν άντικείμενον ειδικής συ- 
ζητήσεως έν τώ Τμήματι. Προς τάς άπόψεις μου συνεφώνησε κατ’ αρχήν ό πρόε
δρος ’Αρεοπαγίτης κ. Ancel. Παρεπέμφθη δέ ΰπό τοϋ Τμήματος, ίνα άποτελέση 
ή πρότασις ειδικόν θέμα προς συζήτησιν εις μέλλον συνέδριον, κατόπιν παρατηρή- 
σεως τοϋ Βρεταννοΰ καθηγητοϋ κ. Radzinowiez, δτι είναι άπαράσκευοι οί σύνεδροι 
έπί τοϋ περιεχομένου τής προτάσεως, δεδομένου δτι δεν έθίγη ή πλευρά αύτη ούτε 
υπό τής είσηγήσεως τοϋ γενικοΰ εΐσηγητοΰ, ούτε ΰπό ειδικής τίνος έγγράφου έκθέ- 
σεως, καί έπακολουθεισάσης παρεμβάσεως τοϋ Βέλγου καθηγητοϋ κ. Gunzburg, 
προτείναντος δπως άποτελέση ή πρότασις ειδικόν θέμα μέλλοντος συνεδρίου. Ή  
γενική συνέλευσις, εις έπακολουθήσασαν συνεδρίασιν αυτής, έπεκύρωσε τήν τοι- 
αύτην άπόφασιν τοϋ Τμήματος.

Τά συμπεράσματα τών δλων συζητήσεων έπί τοϋ δευτέρου θέματος, ύφ’ οΐαν 
μορφήν έπεκυρώθησαν ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως, έχουν ώς εξής :

(Συνεχίζεται)



ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΚΝΟΝ 
ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Λόγος έκφωνηθείς την 29ην Δεκεμβρίου 
1957 είς γεϋμα τοϋ «Προπέλερ Κλάμπ» 
ύπό τοϋ διακεκριμένου ’Αμερικανού Γερου- 
σιαστοϋ καί Προέδρου τής έπί των Έξωτε- 
οικών Σχέσεων Επιτροπής τής Γερουσίας 

κ. ΘΗΟΝΤΟΡ ΓΚΡΙΝ

Μέ πολλήν εύχαρίστησιν εύρίσκομαι σήμερον έδώ, εις τάς ’Αθήνας, μαζί σας, 
εκτιμώ δέ δεόντως την τιμήν ήτις μοΰ προσγίνεται διά της ευκαιρίας πού μου παρέ
χετε να σάς άπευθύνω τον λόγον.

Ή  χώρα αΰτη είναι ή 13η, τήν όποιαν έπισκέπτομαι κατά τήν παρούσαν 
περιοδείαν μου. Αυριον μεταβαίνω εις Τουρκίαν, τήν προσεχή δέ έβδομάδα θά άκο- 
λουθήσω τήν οδόν της έπανόδου εις τήν πατρίδα μου. Ουτω, μέχρι της ήμέρας έκεί- 
νης θά έχω έπισκεφθή καί τάς 14 χώρας, αίτινες, μετά των 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
άπαρτίζουν τον ’Οργανισμόν τοϋ Βορειοατλαντικού Συμφώνου, γενικώς γνωστού 
ώς «ΝΑΤΟ». Ό  άντικειμενικός σκοπός της περιοδείας μου συνίσταται εις τό νά 
διαπιστώσω—προς ένημέρωσιν τόσον τού εαυτού μου όσον καί της ’Επιτροπής 
’Εξωτερικών σχέσεων τής Γερουσίας, τής όποιας διατελώ Πρόεδρος—πώς, ούσια- 
στικώς, λειτουργεί τό ΝΑΤΟ καί τί δύναται καί πρέπει νά πραγματοποιηθή—άν 
ύφίσταται τοιαύτη περίπτωσις—προς άποτελεσματικωτέραν λειτουργίαν του.

Κατά τήν διάρκειαν τής περιοδείας μου, προσέβλεπα πάντοτε μέ μεγάλην 
άνυπομονησίαν καί χαράν τήν ήμέραν τής άφίξεώς μου είς τήν Ελλάδα. Μεταξύ 
τών άλλων προσόντων τού πατρός μου ήτο καί ή ίδιότης τού μελετητοΰ καί γνώστου 
τών κλασσικών γραμμάτων. Πολύ νέος άκόμη έξέμαθον τήν Άρχαίαν Ελληνικήν καί 
άνεγίνωσκα εις τό πρωτότυπον τά έ'ργα τών Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων καί 
φιλοσόφων, ώς καί μικρόν περιοδικόν τιτλοφορούμενον «Ό  ’Αστήρ τής ’Ανατολής». 
‘Ά ν μοί παρείχετο ή εύκαιρία νά έπιλέξω τήν περίοδον τής ιστορίας κατά τήν οποίαν 
θά έπεθύμουν νά ζώ, θά έπέλεγον πρώτον τήν παρούσαν καί, κατά δεύτερον λόγον, 
τήν έποχήν τών ’Αρχαίων ’Αθηνών, κατά τάς ήμέρας τής δόξης των.

’Έχω πραγματοποιήσει ώρισμένον άριθμόν επισκέψεων εις τήν Ελλάδα, 
πάντοτε δέ ήσθάνθην μεγάλην άγαλλίασιν άπό τήν έδώ παρουσίαν μου. Τούτο ισχύει 
τόσον κατά τήν παρούσαν όσον καί κατά τάς προγενεστέρας έπισκέψεις μου.

Ά ν  όχι δι’ οίονδήποτε άλλον λόγον, ή ζωηρά συγκίνησίς μου, έκ τής άφί
ξεώς μου είς τήν Ελλάδα, επαυξάνεται τήν φοράν αύτήν λόγω τού ίδιάζοντος ρόλου, 
τον όποιον έχει νά διαδραματίση ή Ελλάς έντός τών κόλπων τού ΝΑΤΟ, ώς καί 
λόγω τής μάλλον ειδικής σχέσεως, ήτις ύφίσταται μεταξύ Ελλάδος καί 'Ηνωμένων 
Πολιτειών.

'Η Ελλάς είναι τό λΐκνον τού δυτικού πολιτισμού, τού όποιου ή άμυνα άπο- 
τελεΐ τον πρώτον άντικειμενικόν σκοπόν τού ΝΑΤΟ.

Έπιπροσθέτως, λόγω τής γεωγραφικής της θέσεώς καί τών οικονομικών καί 
μορφωτικών ενδιαφερόντων της, ή Ελλάς άποτελεϊ πολύτιμον συνδετικόν κρίκον 
μεταξύ Δυτικής Εύρώπης καί Μέσης ’Ανατολής. Περιττόν νά ύπογραμμισθή ότι 
διατηροΰμεν μέ τήν Ελλάδα πλείστους δεσμούς, έπί πλέον τών άναφερομένων είς 
τήν άρχαίαν ιστορίαν. Πολλοί έκ τών διαβιούντων είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
πλέον έγκριτων πολιτών είναι ’Αμερικανοί Ελληνικής καταγωγής. Τό σημαντικώ- 
τερον, έν τούτοις, όλων είναι, πιθανώς, ότι ή Ελλάς άποτελεϊ χρήσιμον χαρακτη
ριστικόν δίδαγμα περί τής αξίας τής άμερικανικής έξωτερικής βοήθειας, οσάκις
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αυτή συνδυάζεται μέ την άποφασιστικότητα ένδς γενναίου λαοϋ. Ά φ ’ έτέρου, τδ 
παράδειγμα της Ελλάδος καταδεικνύει εις πολλούς ’Αμερικανούς τύ άξιον λόγου 
της παροχής συμπαραστάσεως προς τούς έν τώ έξωτερικώ φίλους μας. 'Ωσαύτως, 
διά τάς χώρας της ’Ασίας καί της ’Αφρικής, ή Ελλάς ζή, άποτελοϋσα περιφανή 
ένδειξιν οτι—μακράν άπο του νά προσκρούη εις τά κυριαρχικά δικαιώματα ένος έ
θνους—ή άμερικανική βοήθεια προασπίζει καί κατοχυρώνει τά έν λόγω κυριαρχικά 
δικαιώματα. ‘

Κατά το τρέχον έτος, καθ’ δ συμπληροϋται δεκαετία άπο τής ένάρξεως τής 
εφαρμογής τοϋ προγράμματος βοήθειας προς την Ελλάδα καί την Τουρκίαν, άποτελεϊ 
ένθάρρυνσιν ή ύπόμνησις τής προόδου την οποίαν έπραγματοποιήσαμεν άπο κοινού 
κατά τήν έν λόγω μνημειώδη δεκαετίαν. Κατά τήν περίοδον αυτήν, καθ’ ήν ή μία 
κρίσις έπηκολούθει την άλλην, τύ ΝΑΤΟ έξήλθε των έν λόγω κρίσεων ως ισχυρόν 
καί ζωντανόν οργανον τής δυτικής άμύνης. Μολονότι, έννοεΐται, ύφίστανται έκκρεμή 
προβλήματα έντος των κόλπων τού ΝΑΤΟ, έν τούτοις, ταΰτα θά πρέπει νά διευ
θετηθούν έντος των κόλπων τής «οικογένειας» αύτής των έθνών. Δέν δυνάμεθα δπως 
έπιτρέψωμεν τά προβλήματα αύτά νά μάς διαιρέσουν.

'Ημείς οί μετέχοντες τού ΝΑΤΟ, άντιμετωπίζομεν σήμερον μίαν νέαν κρίσιν. 
’Εννοώ τήν θεαματικήν ένδειξιν περί τής έπιτελεσθείσης εις τήν Σοβιετικήν "Ε- 
νωσιν έπιστημονικής καί τεχνολογικής προόδου. Δέν πανικοβάλλομαι έκ των περί 
τής έν λόγω προόδου ένδείξεων, ούτε, δμως, καί έπαναπαύομαι, έστω καί έπ’ έλά- 
χιστον, έπί των πραγματοποιηθεισών ύφ’ ήμών—των χωρών τού ΝΑΤΟ—έπι- 
στημονίκών προόδων.

Τά έκπεμφθέντα ύπο τού «Σπούτνικ» σήματα μετέδωσαν, κατά τήν γνώμην 
μου, δύο μηνύματα, άτινα άποκρυπτογραφοΰνται εύκολώτατα :

ΙΙρώτον, ούδέποτε νά προβαίνωμεν τού λοιπού εις ύποτίμησιν τής Σοβιετικής 
Ένώσεως, ως ώρισμέναι κυβερνήσεις τών δυτικών χωρών διέπραξαν το έν λόγω 
σφάλμα κατά το παρελθόν. "Ολοι μας συναπεκομίσαμεν πολύτιμα διδάγματα έπί 
τούπροκειμ,ένου, ώς π.χ., μεταξύ άλλων, έκ τού έν Τσεχοσλοβακία πραξικοπή
ματος. ’Εν τούτοις, καθ’ δλας τάς ένδείξεις έχομεν ανάγκην συνεχών σχετικών 
ύπομνησεων.

Δεύτερον, ή Δύσις οφείλει νά συνενωθή καί νά προβαίνη εις άπο κοινού ένερ- 
γείας, δσον ούδέποτε εις το παρελθόν.

Μία τών πρώτων άποφάσεων τών χωρών τού ΝΑΤΟ ύπήρξεν ή υίοθέτησις, 
εις τον στρατιωτικόν τομέα, τής άρχής τών έξισορροπημένων συλλογικών δυνάμεων, 
ύπο τάς οποίας έκαστον κράτος—μέλος πράττει δ,τι δύναται νά πράξη καλύτερον. 
'Η χν λόγω αρχή θά πρέπει τώρα νά ΐσχύση καί είς τούς τομείς τών έπιστημονικών 
καί τεχνολογικών έρευνών καί τών σχετικών πρακτικών έφαρμογών καί τελειοποιή
σεων.; Δέν δύναται, δθεν, τού λοιπού έκαστον κράτος—μέλος νά βαδίζη περισσό
τερον· μόνον, έπί τού. προκειμένου, δπως δέν δύναται νά πράξη το αύτο προς άπό- 
κτησιν τών άπαιτουμένων διά τήν ιδίαν ήμών άμυναν.

Το είδος αύτό τής έπιστημονικής συνεργασίας, τήν οποίαν σκέπτομαι, δέν 
άναφέρεται μόνον είς τον συντονισμόν τών σχετικών έρευνών άλλά καί είς άλλα ζη
τήματα. Δέν υπάρχει άπλώς άνάγκη άποδοτικωτέρας χρησιμοποιήσεως τών έπιστη- 
μόνων, τούς οποίους διαθέτουν αί χώραι τού ΝΑΤΟ, υπάρχει έπίσης άνάγκη δημι
ουργίας περισσοτέρων έπιστημόνων. "Αν καί έκάστη χώρα φέρη τάς ίδικάς της 
εύθύνας, τά μέλη τού ΝΑΤΟ θά πρέπει νά συνεργασθοΰν καί έπί τού θέματος τής 
έπιστημονικής έκπαιδεύσεως.

Δυστυχώς, δέν δυνάμεθα νά προείπωμεν πού θά έμφανισθή μία μεγαλοφυία. 
Κατά συνέπειαν, καθίσταται άναγκαΐον δπως προχωρήσωμεν είς τήν δημιουργίαν 
είδους συστήματος άνταλλαγών είς τδν έκπαιδευτικον τομέα, το όποιον νά έπιτρέψη
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την χρησιμοποίησιν των καλυτέρων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων ώρισμένων χωρών 
τοΰ ΝΑΤΟ, ύπό υπηκόων των λοιπών χωρών της Συμμαχίας. Είμαι βέβαιος δτι ό 
ατομικός άντιδραστήρ, δστις παρεχωρήθη ύπό τών Η.Π.Α. εις την Ελλάδα, θά 
συμβάλη εις την έπίτευξιν τοΰ έν λόγω άντικειμενικοϋ σκοπού. Σχετικαί άποφάσεις 
έλήφθησαν επίσης κατά την πρόσφατον κοινοβουλευτικήν διάσκεψιν τοΰ ΝΑΤΟ έν 
Παρισίοις, εις την οποίαν συμμετέσχον ώς αρχηγός της άμερικανικής άντιπροσω- 
πείας. Ελπίζω δτι αί άνωτέρω άποφάσεις θά καταστοΰν καί πραγματικότης, έξε- 
ταζόμεναι μελλοντικώς ύπό τών κυβερνήσεων τών μελών τοΰ ΝΑΤΟ.

Κατά τήν διάρκειαν της περιοδείας μου ταύτης, είδον μετ’ εύχαριστήσεως 
δτι οί ήγέται μετά τών οποίων συνωμίλησα έξέφρασαν τήν γνώμην, δτι ή εύρυτέρα 
καί έντατικωτέρα προσπάθεια τοΰ ΝΑΤΟ επί τοΰ έπιστημονικοΰ τομέως είναι 
άναγκαία. Συμφώνως προς τάς πληροφορίας τάς οποίας έχω έξ Η.Π.Α. προκύπτει 
δτι καί εις τήν χώραν μου κερδίζει έδαφος ή άντίληψις αδτη.

Πάντα ταΰτα είναι βεβαίως πολύ ευχάριστα. Αισθάνομαι έν τούτοις τήν ύπο- 
χρέωσιν νά προβώ εις μίαν προειδοποίησιν. Θά πρέπει νά προσέξωμεν ιδιαιτέρως 
δπως ή νέα ώθησις προς τήν Επιστήμην μή έξελιχθή εις μονόπλευρον έκπαιδευ- 
τικόν σύστημα. Αύτό τό όποιον χρειάζεται δεν είναι ή αδξησις τοΰ ποσοστού της 
έκπαιδεύσεως, τό όποιον είναι άφιερωμένον εις τάς έπιστήμας, άλλ’ αΰξησις τοΰ 
συνόλου τών έκπαιδευτικών δυνατοτήτων, ώστε ένώ θά αύξηθή τό σύνολον τών 
ωρών έπιστημονικής έκπαιδεύσεως, νά αύξηθή καί τό σύνολον τών ωρών θεωρητικής 
έκπαιδεύσεως (φιλολογία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, ιστορία),

Εκείνο τό όποιον φοβοΰμαι είναι δτι θά παραμελήσωμεν τάς θεωρητικάς 
έπιστήμας χάριν τών θετικών. Τοΰτο θά μάς έπέτρεπεν βεβαίως νά ύπερκεράσωμεν 
εύχερώς τά Σοβιέτ εις τον τομέα τής τεχνολογίας, έν τελευταία δμως άναλύσει τό 
πράγμα θά είχε δυσμενή άντίκτυπον. Θά πρέπει νά ένθυμούμεθα δτι, παρ’ δλον 
δτι ύστερήσαμεν εις τον έπιστημονικόν τομέα, έχομεν δημιουργήσει έπιστήμονας 
οί όποιοι έχουν τήν δυνατότητα νά μάς τινάξουν άπαντας εις τον άέρα.

Οί ύπεύθυνοι διά τον στρατιωτικόν προγραμματισμόν τοΰ ΝΑΤΟ λέγουν 
καθαρά περί τοΰ άπαιτουμένου χρόνου παραγωγής. 'Έν άεριωθούμενον, διά νά είναι 
έτοιμοπαράδοτον τό 1960, πρέπει νά παραγγελθή δύο ή τρία έτη ένωρίτερον. Διά 
νά γίνη δέ ή παραγγελία πρέπει νά προηγηθοΰν τά σχέδια τά όποια πάλιν άπαι- 
τοΰν άρκετά έτη διά τήν τελείοποίησίν των. Ένώ δμως χρειάζονται πέντε ή περισ
σότερα έτη διά νά γίνη εν άεροσκάφος πραγματικότης, άπό τής στιγμής καθ’ ήν θά 
άρχίσουν αί έργασίαι έπί τών σχεδίων του, χρειάζονται πολύ περισσότερα έτη διά 
νά φέρωμεν τον μηχανικόν (δστις θά κάμη τό σχέδιον) άπό τό γυμνάσιον εις τό 
έργαστήριον. Χρειάζονται δέ άκόμη περισσότερα διά νά δημιουργήσωμεν ώριμους 
άνθρώπους δυναμένους νά λαμβάνουν άποφάσεις έν μέσω τών έξαιρετικώς περίπλο
κων συνθηκών, αΐτινες περιβάλλουν σήμερον τάς άνθρωπίνους σχέσεις.

Έν τούτοις, ήμεΐς τά μέλη τοΰ ΝΑΤΟ, δέν πρέπει νά περιορισθώμεν άπλώς 
εις τήν δημιουργίαν μικροΰ άριθμοΰ τοιούτων άνθρώπων προς χρησιμοποίησιν των 
εις άνωτάτας κρατικάς θέσεις. Πρέπει νά δημιουργήσωμεν έθνη ολόκληρα έκ τοιού
των άνθρώπων. Τοΰτο δέ, διότι εις τάς χώρας τοΰ ΝΑΤΟ, αί κυβερνήσεις είναι 
ύπεύθυνοι έναντι τοΰ λαοΰ, έν άντιθέσει προς δ,τι συμβαίνει εις τάς κομμουνιστικάς 
χώρας. Κατά συνέπειαν, άπαραίτητον είναι δπως οί λαοί μας άποτελοΰνται άπό άν
θρώπους έχοντας τάς ιδίας κατά τό δυνατόν ικανότητας, μέ τούς άνθρώπους οίτινες 
φέρουν τάς εύθύνας τής κυβερνήσεως άποφασίζοντες έπί θεμελιωδών θεμάτων.

Θά άπετέλει μέγα σφάλμα έάν έπρόκειτο νά έκπαιδεύσωμεν μόνον έπιστή
μονας, ή άκόμη καί έάν έπρόκειτο νά έκπαιδεύσωμεν έπιστήμονας καί θεωρητικούς 
κεχωρισμένως. Ό  πλήρης άνθρωπος, έάν είναι έπιστήμων, πρέπει νά είναι καί θεω
ρητικός. Τό αύτό δέ ισχύει, μέχρι σημείου τινός, καί περί τοΰ θεωρητικοΰ. Ουτω,
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ενώ αΐ χώραι τοϋ ΝΑΤΟ πρέπει νά δώσουν άσφαλώς την συλλογικήν προσοχήν των 
εις τό θέμα της επιστημονικής έκπαιδεύσεως, πρέπει επίσης νά τήν δώσουν καί εις 
τδ θέμα της θεωρητικής τοιαύτης. Έν άλλαις λέξεσιν τδ ΝΑΤΟ δεν πρέπει νά έξε- 
λιχθή άπλώς εις στρατιωτικόν προμαχώνα τοϋ δυτικοϋ πολιτισμοΰ, άλλά και εις 
μέσον περαιτέρω άναπτύξεως τοϋ πολιτισμοΰ τούτου.

Έ ξ δλων τών χωρών τοϋ ΝΑΤΟ, ή Ελλάς, ώς λϊκνον τών περί Δημοκρα
τίας ιδεωδών τής Δύσεως, έ'χει νά προσφέρη, επί τοϋ προκειμένου, ίδιάζουσαν καί 
μοναδικήν συμβολήν, έπί πλέον τής πολυτίμου στρατιωτικής συμβολής τήν οποίαν 
παρέχει λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως, τών ένοπλων δυνάμεών της καί τοϋ 
θάρρους της.

Είμαι πεπεισμένος δτι ή Ελλάς θά παράσχη εις τδ μέλλον τήν συμβολήν της, 
πράττουσα άκόμη περισσότερα, ώς έπραξεν εις τδ παρελθόν. "Αν άπασαι αί υπόλοιποι 
χώραι τοϋ ΝΑΤΟ πράξουν τδ αύτό, νομίζω δτι δεν θά άπαιτηθή νά τρέφωμεν φό
βους ώς πρδς τδ άποτέλεσμα. "Ας προσβλέψη σήμερον ή Ελλάς, μέ τδ ένδοξον πα
ρελθόν, εις τδ ένδοξον αυτής μέλλον!..

Θ. ΓΚΡΙΝ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝ Α ΜΟ Ι Ρ Α Ι Ο Ν  Α Ρ Θ Ρ Ο Ν
Τδ άρθρον τοϋ Λεοτζέκ Κολακόβσκυ, τδ όποιον έστοίχισεν εις τήν «Πδ 

Πρόστου» τήν έκδοσίν της :
«Έπιθυμοΰμεν νά σάς εϊπωμεν τί είναι ό σοσιαλισμός. ’Αλλά προη

γουμένως πρέπει νά σάς έξηγήσωμεν τί δεν είναι σοσιαλισμός. "Ας άρχίσω- 
μεν. Ό  σοσιαλισμός δεν είναι :

Μία κοινωνία δπου ένας άνθρωπος, πού δεν διέπραξε κανένα έγκλημα, 
άναμένει άνά πάσαν στιγμήν τήν έπίσκεψιν τής άστυνομίας εις τήν οικίαν του. 
"Ενα κράτος δπου είναι δυνατόν νά καταδικασθή ένας άνθρωπος χωρίς δίκη. 
Μία κοινωνία τής οποίας οί ήγέται αΰτοεκλέγονται. "Ενα κράτος πού δέν 
έπιτρέπει τά ταξίδια εις τδ έξωτερικόν. "Ενα κράτος πού άριθμεΐ περισσο
τέρους χαφιέδες παρά νοσοκόμους, δπου ύπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι 
είς τάς φυλακάς παρά εις τά νοσοκομεία. "Ενα κράτος δπου δλος ό κόσμος 
είναι υποχρεωμένος νά ψεύδεται. "Ενα κράτος πού κατασκευάζει εξαίρετα 
άεριωθούμενα καί έλεεινά ύποδήματα. "Ενα κράτος πού ό δειλός θριαμβεύει 
καί ό θαρραλέος έξαφανίζεται. "Ενα κράτος δπου διαπιστώνεται οτι είς τάς 
περισσοτέρας δίκας ύπάρχει συμφωνία Είσαγγελέως καί συνηγόρων. "Ενα 
κράτος πού άξιώνει δπως δλοι οί πολΐται πρεσβεύουν τάς ιδίας φιλοσοφικάς, 
φιλολογικάς, ήθικάς καί οίκονομικάς άρχάς καί άπαιτεΐ νά συμφωνούν έφ’ δλων 
τών ζητημάτων τής εξωτερικής πολιτικής. 'Ένα κράτος πού δέν έκτελεϊ τήν 
θέλησιν τοϋ λαοΰ άκόμη καί δταν τδν έχει έρωτήσει. "Ενα κράτος δπου οί συγ
γραφείς καί οί φιλόσοφοι λέγουν πάντοτε τά ίδια πράγματα μέ τούς ύπουρ- 
γούς καί τούς στρατηγούς, άλλά μόνον άφοΰ οί τελευταίοι αύτοί έξεφράσθη- 
σαν ήδη. "Ενα κράτος δπου είναι δυνατόν νά προβλέψη κανείς τ ’ άποτελέσματα 
τών έκλογών. "Ενα κράτος δπου πρέπει ν’ άρνηθή κανείς δ,τι έβεβαίωνε τήν 
προτεραίαν, άλλά δπου πρέπει νά πιστεύη πάντοτε δτι ύποστηρίζει τδ ίδιον 
πράγμα».

Φυσικά είς τδ άρθρον αύτδ δέν έδυσκολεύθησαν νά άναγνωρίσουν οί 
κομμουνισταί τάς σκοτεινάς πλευράς τοϋ συστήματος των. ,
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β'

------------------------------------- χ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΜΠΛΑΡΑ---------------------------------------

'Ο Χιλιασμός είναι παλαιά Χριστιανική αΐρεσις ’Ιουδαϊκής προελεύσεως ή 
κεκαλυμμένη άλλόθρησκος κοσμοκρατορική πολιτική έπιδίωξις, άποβλέπουσα είς 
τήν διάσπασιν τής θρησκευτικής συνοχής καί ένότητος τοϋ λαοΰ, καλλιεργούσα 
παραλλήλως καί διεθνιστικάς της επιδιώξεις, διά τής ίδρύσεως παγκοσμίου ’Ιου
δαϊκού Θεοκρατικού Κράτους.

Ή  αΐρεσις αυτή ένεφανίσθη τον 2ον μ.Χ. αιώνα, καταπολεμηθεΐσα 8μως τότε 
ύπό τής ’Εκκλησίας, έξέλιπεν εντελώς έπί μακρά έτη.

Τό έτος 1874 ίδρύθη έν Πενσυλβανία τών Η.Π.Α. διεθνές Σωματεϊον Χι- 
λιαστών ύπό τον τίτλον «Βιβλική καί Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά». (’Από 
τήν ονομασίαν του, δύναται να άντιληφθή τις ότι πρόκειται περί εκδοτικού εμπο
ρικού οΐκου, σκοπός τοϋ οποίου είναι ή πώλησις βιβλίων).

’Αρχηγός τοϋ Σωματείου αύτοΰ ήτο ό ’Ισραηλίτης Κάραλος Τ. Ρώσσελ, πά- 
στωρ (άπό τό 1874—1916).

Τό Σωματεϊον αύτό λειτουργεί έκτοτε ώς ίθϋνον Σώμα τών άνά τον κόσμον 
Χιλιαστών.

Τον Ρώσσελ μετά τον θάνατόν του διεδέχθη ό έπίσης ’Ισραηλίτης ’Ιωσήφ 
Ρόδερφορδ, δικαστής (άπό τό 1916—1942) καί μετ’ αύτόν σήμερον ό Νάθαν Νόρρ,

Είς τήν Ελλάδα ένεφανίσθη τό έτος 1906 καί κατ’ άλλους τό 1912 ύπό άντι- 
πρόσωπον τον ’Αθανάσιον Καρανάσον.

ΟΙ Χιλιασταί, λόγω τών άλλεπαλλήλων διαψεύσεων τών προφητειών των, 
παρουσιάζονται σήμερον ύπό τον τίτλον «Μάρτυρες τοϋ ’Ιεχωβά» (έπειδή ώς ισχυ
ρίζονται είναι τεταγμένοι ύπό τοϋ Θεοΰ νά μαρτυρήσουν τον Θειον λόγον).

’Εκτός άπό τούς άνωτέρω μάρτυρας τοϋ ’Ιεχωβά ή Ίεχωβΐτες, οΐτινες είναι 
οί πλέον γνωστοί καί οί πλέον δρώντες, ύπάρχουν καί άλλαι ομάδες, προερχόμενα’, 
έκ τής αίρέσεως ταύτης ώς λ.χ. οί Χαραυγισταί τής Χιλιετηρίδος, οί Ρωσσελισταί, 
οί τής Νέας 'Ημέρας, οί τής Παγκοσμίου Σο>τηρίας καί τινες μικρότεραι ομάδες.

Κοινός σκοπός όλων είναι ή προπαγάνδα έναντίον τής Χριστιανικής Θρη
σκείας καί ή άπόκτησις θυμάτων είς τήν αΐρεσίν των.

* **
Οί Χιλιασταί διακηρύττουν τάς κάτωθι ούτως είπεΐν φαιδράς θεωρίας, ήτοι:
Χίλια έτη προ τής Δευτέρας παρουσίας, θά έγκαθιδρυθή έπί τής γής Κυβέρ- 

νησις με έδραν τήν Παλαιστίνην, μέλη τής οποίας θά είναι ένδοξοι άνδρες τής Πα- 
λαιάς Γραφής, οΐτινες θά άναστηθοΰν προς τοΰτο.

'Ως τοιοΰτοι φέρονται : Οί ’Αβραάμ ώς Πρωθυπουργός, δστις έκ τοϋ ’Όρους 
Σινά θά έξαποστέλη τάς διαταγάς του, ’Ισαάκ, ’Ιακώβ, Δαβίδ, Βαράμ, Ίεφθάε, 
Δανιήλ κλπ. ώς μέλη τοϋ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου.

'Η Κυβέρνησις αυτή θά τελή ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τοϋ Ίησοΰ Χριστοϋ 
καί θά διευθύνη τάς τύχας καί ύποθέσεις όλου τοϋ έπί τής γής κόσμου κλπ.

'Ως προκύπτει έκ τής θεωρίας αύτής, οί μέλλοντες νά σχηματίσουν Κυβέρ- 
νησιν είναι όλοι ’Ιουδαίοι καί ούδείς άλλος οΰτε καί αύτοί οί μαθηταί τοϋ Ίησοΰ 
Χριστοϋ, ούτε καί καμμία άπό τάς μεγάλας παγκοσμίους ήθικάς προσωπικότητας θά 
μετάσχη τής Κυβερνήσεως.
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Οΰτω διά της θεωρίας αύτής άφ’ ένδς καθυβρίζεται ό Χρίστος έμμέσως ώς 
λαοπλάνος, διότι άλλα έπηγγέλθη, άλλα έδίδαξε καί άλλα σκέπτεται να πράξη καί 
άφ’ ετέρου άποδεικνύεται πλήρως, ότι ό Χιλιασμός άποτελεΐ συγκεκαλυμμένον διε
θνισμόν, (επειδή προπαγανδίζει ότι, μετ’ ού πολύ ό κόσμος θά διοικηθή άπό ένα 
’Ιουδαϊκόν Θεοκρατικόν Κράτος).

Οί χιλιασταί άρνοϋνται τήν Θεότητα τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου καί 
δεν τον πιστεύουν ώς Θεόν, άλλά ώς άνθρωπον, μη παραδεχόμενοι οΰτω καί τό τρι- 
συπόστατον της Θεότητος.

Άρνοϋνται επίσης τήν ιερότητα της Παναγίας καί δεν άναγνωρίζουν τά μυ
στήρια.

Τάς Α γίας εικόνας τάς άποκαλοϋν ξύλα καί ώς τοιαϋτα διακηρύσσουν ότι 
δέν πρέπει νά τά προσκυνούν οί άνθρωποι, τούς λατρεύοντας δέ τάς εικόνας τούς 
άποκαλοϋν ξυλολάτρας.

Δέν βαπτίζονται, άλλ’ επιδιώκουν τήν έπαναφοράν της ’Ιουδαϊκής περιτομής.
Δέν άναγνωρίζουν τήν 'Ιεροτελεστίαν τοϋ γάμου, οΰτε καί δέχονται αυτόν 

ώς μυστήριον. Νυμφεύονται κατά τό χιλιαστικόν σύστημα δι’ ύποσχέσεως καί συ- 
ζοΰν ώς προανεφέρθη άνευ εκκλησιαστικής 'Ιερολογίας. (Δηλαδή ό γάμος των Χι- 
λιαστών ουδόλως διαφέρει τής παρανόμου συμβιώσεως, κλονίζων έκ θεμελίων τον 
θεσμόν τής οικογένειας). ’Επίσης γάμος χιλιαστοΰ μετά μή χιλιαστοΰ, δέν επι
τρέπεται.

Τούς νεκρούς των δέν τούς κηδεύουν μέ τάς εύχάς τής ’Εκκλησίας. Τούς θά
πτουν άνευ ίερέως καί 'Ιεροτελεστίας. Μέ άλλους λόγους οΰτε καν δέχονται τήν 
έπέμβασιν τής ’Εκκλησίας.

Δέν παραδέχονται τήν Θείαν λειτουργίαν καί ούδεμίαν των χριστιανικών ’Εκ
κλησιών άναγνωρίζουν, οΰτε τούς ιερείς οΰτε καί τό ιερατικόν ένδυμα.

Δέν άναγνωρίζουν τήν Θείαν μετάληψιν καί άρνοϋνται τήν έξομολόγησιν τών 
άμαρτιών.

Δέν παραδέχονται ότι ό άνθρωπος έχει ψυχήν αθάνατον, άλλά διδάσκουν ότι 
είναι θνητός ψυχή τε καί σώματι καί άποθνήσκων εισέρχεται εις τήν άνυπαρξίαν. 
'Ως προς τοΰτο δικαιολογοΰνται ότι, άν ό άνθρωπος ήτο κάτοχος ψυχής άθανάτου, 
δέν ήδύνατο νά ύποβληθή εις θάνατον. Έν συνεχεία παραδέχονται, ώς διακηρύσσουν, 
οτι ή περί άθανασίας τής ψυχής ιδέα, έσχεν τήν άρχικήν αύτής γένεσιν έκ τοϋ διαβόλου.

’Επίσης διά τήν Θρησκείαν, μεταξύ άλλων, προπαγανδίζουν καί τά έξής :
Θρησκεία είναι ή διάπραξις οίουδήποτε πράγματος τό όποιον είναι έναντίον 

τοϋ θελήματος τοϋ Θεοΰ. 'Η Θρησκεία έλαβε τήν αρχήν της έκ τοϋ διαβόλου καί 
έχρησιμοποιήθη καθ’ όλους τούς χρόνους έκτοτε ύπ’ αύτοΰ, όπως έξαπατήση τον 
άνθρωπον καί τον άπομακρύνη άπό τήν λατρείαν τοϋ Παντοδυνάμου Θεοΰ.

Έ ξ όλων τών άνωτέρω προκύπτει ότι, οί χιλιασταί ύποσκάπτουν τά θεμέλια 
τής Χριστιανικής Θρησκείας καί κλονίζουν τον θεσμόν τής οικογένειας.

*
* * ~ ~Οί χιλιασταί επίσης στρέφονται καί κατά τής κρατικής όργανώσεως, προ- 

παγανδίζοντες συστήματα επαναστατικού περιεχομένου, ώς δήθεν προκύπτοντα 
έκ τών Γραφών, τάς οποίας σκοπίμως παρερμηνεύουν καί διαστρεβλώνουν διά νά 
έπιτύχουν τοϋ σκοποΰ των.

Καταφέρονται δριμύτατα έναντίον τής Σημαίας καί τοϋ χαιρετισμού αύτής, 
ίσχυριζόμενοι ότι ούτος αύξάνει τό μίσος τών άνθρώπων προς άλλήλους.

Κηρύσσουν άνυπακοήν καί μίσος έναντίον τών κυβερνώντων τάς πολιτείας 
καί γενικώς άρνοϋνται τήν ήθικήν ύπόστασιν τοϋ Κράτους. 'Ο άνθρωπος, λέγουν, 
πρέπει νά ύπακούη καί υποτάσσεται μόνον εις τούς νόμους τοϋ Θεοΰ καί ούχί εις 
τούς νόμους τών άνθρώπων.
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Καταφέρονται έναντίον της Πατρίδος καί κλονίζουν τήν άγάπην προς αυτήν, 
διαδίδοντες ό τ ι. ή φιλοπατρία οδηγεί προς πόλεμον.

Έπιποοσθέτως προπαγανδίζουν 8τι δλοι οί άνθρωποι είναι τοϋ Θεοϋ καί δέν 
πρέπει να χωρίζωνται μέ σύνορα καί δτι είναι εγκληματικόν να σπεύσουν εις την 
φωνήν της Πατρίδος έν ώρα κινδύνου αύτής καί νά λάβουν δπλον νά πολεμήσουν 
κατά τοϋ έχθροΰ, καθ’ δσον δέν πρέπει νά φονεύσουν άνθρώπους, άπαγορευομένου 
τούτου υπό της Θείας εντολής («ού φονεύσης»).

Προπαγανδίζουν τον διεθνισμόν μέ τό νά εξαγγέλλουν δτι μία φυλή (’Ιου
δαϊκή) προορίζεται έκ Θεοϋ νά κυβερνήση τον κόσμον ολόκληρον.

Προτρέπουν εις άνυποταξίαν τούς ύποχοέους προς στράτευσιν.
Μέ άλλους λόγους, ό Χιλιασμός βάλλει καί κατά της Χριστιανικής Θρησκείας 

καί κατά των σημερινών πολιτικών καθεστώτων.
"Οπως ό κομμουνισμός, ουτω καί ό Χιλιασμός είναι όργάνωσις διεθνιστική. 

Τά κηρύγματα τών χιλιαστών συμφωνούν εις πολλά σημεία μέ τά συνθήματα τών 
κομμουνιστών. Λ.χ. καθεστώτα κοινωνικής άδικίας άποκαλοΰν οί κομμουνισταί 
τά άστικά καθεστώσα, καθεστώτα τοϋ διαβόλου τά ονομάζουν οί χιλιασταί. Δηλαδή 
κάί οί μέν καί οί δέ ζητοΰν τήν άνατροπήν των. Καί οί μέν κομμουνισταί ζητούν 
τοΰτο έν όνόματι τοϋ μαρξισμού, οί δέ χιλιασταί έν όνόματι τών Γραφών, τάς οποίας 
ερμηνεύουν κατά τά συμφέροντα αύτοϊς.

Έκτος τούτου, οί χιλιασταί επιζητούν τήν κατάργησιν τών συνόρων. Τό αύτό 
επιδιώκουν καί οί κομμουνισταί.

’Εναντίον τής Πατρίδος καί τών εθνικών συμβόλων καταφέρονται οί χιλια- 
σταί. Τό αύτό πράττουν καί οί κομμουνισταί. Δηλαδή πλήρης ταύτότης κομμουνι
στικών συνθημάτων καί χιλιαστικών κηρυγμάτων προς διεθνισμόν, ύπό τήν αιγίδα 
τών ’Ιουδαίων οί μέν, τών Σλαύων οί δέ.

’Εναντίον τών πολέμων καί τής στρατεύσεως καταφέρονται οί χιλιασταί, 
λέγοντες δτι οί πόλεμοι είναι δημιουργήματα τών πολιτικών, στρατιωτικών, κεφα
λαιοκρατών καί κληρικών, ο'ίτινες έκμεταλλεύονται τούς λαούς διά νά πλουτίζουν.

Τά αυτά άκριβώς ισχυρίζονται καί οί κομμουνισταί, προπαγανδίζοντες έπι- 
μόνως δήθεν καί ύπέρ τής ειρήνης.

** *
'Η διάδοσις τών ιδεών των γίνεται ύπό διαφόρων άτόμών, άτινα άποκαλοΰνται 

Θεοκρατικοί Εύαγγελιζόμενοι.
Εις έκαστον εόαγγελιζόμενον χορηγείται άνάλογος περιφέρεια.
Αί μεγάλαι πόλεις έχουν ύποδιαιρεθή εις τομείς, προς τον σκοπόν εύρυτάτης 

διαδόσεως τοϋ εντύπου ύλικοΰ καί άσκησιν τής χιλιαστικής προπαγάνδας καί τού 
προσηλυτισμού.

'Ο εύαγγελιζόμενος επισκέπτεται δλας τάς οικίας τής περιοχής του, διαδο- 
χικώς κατ’ έπανάληψιν, διά νά γνωρισθή μέ 8λους τούς ένοικους, προτιμών πάντοτε 
τούς αφελείς, αγραμμάτους καί καλής θελήσεως άνθρώπους.

Εις περίπτωσιν άποκτήσεως θύματος, ένεργεϊται ομαδική έπίθεσις καί δέν 
τό άφίνουν ούδ’ έπί στιγμήν έλεύθερον, έως δτου έπιτύχουν τήν πλήρη κατήχησίν του.

Τ’ άνωτέρω άτομα κατατάσσονται ώς εξής :
Ειδικοί σκαπανείς εύαγγελιζόμενοι. Σκαπανείς εύαγγελιζόμενοι. Εύαγγε- 

λιζόμενοι ομάδων. Πληροφορηταί. 'Υπηρέται όμάδος. Βοηθοί ύπηρέται. 'Υπηρέται 
έπανειλημμένων έπισκέψεων. ("Απαντες δίδουν μαρτυρίαν άπό οικίας εις οικίαν).

'Υπηρέται λογαριασμών. (Κρατούν τά οικονομικά βιβλία τής όμάδος).
'Υπηρέται αποθήκης. (Είναι υπεύθυνοι διά τον έφοδιασμόν τοϋ άναγκαι- 

οϋντος προπαγανδιστικού ύλικοΰ προς τά μέλη κλπ .).
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'Υπηρέται τομέων. (Μεριμνούν δπως ολόκληρος ή περιοχή καλυφθή συστη- 
ματικώς άπδ εύαγγελιζομένους).

'Τπηρέται διαφημίσεων. (Φροντίζουν διά τήν καλήν διάθεσιν τοϋ διαφημι
στικού ΰλικοϋ κλπ .).

Οί ανωτέρω σχηματίζουν ομάδας, αίτινες ένεργοϋν κατά συχνά χρονικά δια
στήματα συγκεντρώσεις είς διαφόρους οικίας προς μελέτην των Γραφών καί των 
οδηγιών της όργανώσεως.

Κατ’ αρχήν, είς τήν πρώτην συγκέντρωσίν των, μελετούν τό περιοδικόν τους 
«Σκοπιά», δπερ θεωρούν ώς Θεόπνευστον.

Είς τήν δευτέραν συνάθροισίν των, μελετούν τά διάφορα βιβλία καί βιβλιά
ριά τους. Σκοπός της συναθροίσεως ταύτης, είναι περισσότερον εμπορικός, διότι 
έχει άποδειχθή δτι γίνεται πρός μεγαλυτέραν έπί χρήμασι κυκλοφορίαν τών έντύ- 
των των.

Εις τήν τρίτην συνάθροισίν γίνεται καταφανής πλέον ό συμφεροντολογικός 
σκοπός των. Κατ’ αυτήν διδάσκουν τά θύματά των πρακτικούς τρόπους, ίνα πωλοΰν 
τά έντυπά τους πρός χρηματισμόν.

Γενικώς ό χιλιασμός εκμεταλλεύεται, δπως καί ό κομμουνισμός, τήν δυστυ
χίαν τών άνθρώπων, τήν τυχόν οικονομικήν δυσπραγίαν, υποσχόμενος μίαν καλλι- 
τέραν αυριον διά τής «Βασιλείας τοϋ ’Ιεχωβά».

Πρόκειται περί άντεθνικής όργανώσεως μέ άρτίαν οργανωτικήν διάρθρωσιν, 
ήτις εργάζεται κατά τό κομμουνιστικόν σύστημα.

"Ολα τά μέλη της διακρίνονται διά τήν πλήρη χιλιαστικήν κατάρτισίν των, 
τον φανατισμόν καί τήν θρασύτητά των.

Οί χιλιασταΐ ή μάρτυρες τοϋ ’Ιεχωβά, είναι ΰπουλοι καί πολέμιοι τοϋ Χρι
στιανισμού, της Χριστιανικής Θρησκείας καί τής Πατρίδος, ένεργοΰντες πρός έκμη- 
δένισιν αύτών.

Τέλος ό χιλιασμός, δημιουργεί πολλούς κινδύνους διά τήν Πατρίδα μας, 
έφ’ δσον θά συνεχίζεται ή χιλιαστική προπανάνδα.

Λ. ΖΑΜΙΙΛΑΡΑΣ

ΛΤΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

'Η λύσις τοϋ ’Αστυνομικού προβλήματος τοϋ 113ου τεύχους, ύπό τον 
τίτλον «Ό  πράκτωρ» είναι ή έξής :

Δεν ήτο ή παλαιάς ήμερομηνίας έφημερίδα τής Κοπεγχάγης πού βρέ
θηκε στήν τσέπη τοϋ παλτού, ή· οποία θά μπορούσε καί αύτή νά έγείρη ύπο- 
νοίας. "Υποπτος ήτο ή ώρα, 21.05', πού έδειχνε τό ξυπνητήρι.

Καθώς ό ’Αξιωματικός μετά 6—7 λεπτά κύτταξε τό ρολόϊ του, ήτο 
22.12'. Τό ξυπνητήρι τού Πράκτορος είχε διαφορά άκριβώς μιά ώρα. 
Ή ταν λοιπόν βέβαιον δτι είχε ώραν τής δυτικής Εύρώπης, πράγμα τό όποιον 
δεν είχε προσέξει ό Πράκτωρ.

Ή  ώρα Παρισιού έν συγκρίσει μέ τήν τής Κοπεγχάγης καί Βερολίνου 
έχει διαφοράν άκριβώς μιά ώρα.

Έ κ τών άναγνωστών μας άπέστειλαν ορθήν λύσιν ο ί: κ. κ. 1) Ύπαστυ- 
νόμος Καραβασίλης Γεώργιος, 2) Δόκιμος Ύπαστυνόμος Σταμέλος "Αλκής, 
’Αστυφύλακες : 3) Βαρλάμης Δημοσθένης, 4) Γεωργίου Χρήστος, 5) Θεο- 
δωρακόπουλος Κωνσταντίνος καί 6) ό ιδιώτης Παναγιωτόπουλος Κων/νος.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ  
ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

'Υπό τοϋ κ. Ernest Haveman,
--------------------------  κατά μετάφρασιν τοϋ ’Αστυνόμου Α' ________________

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ II.
Πολλές από τ ις  ρίζες τον κακόν τής έγκληματικότητος, εϋρίσκονται 

στον εγκέφαλο. Γ ια νά τ'ις ξεριζώσουν κα ι θεραπεύσουν τό κακό, ο ί επ ι
στήμονες βολιδοσκοπούν, διερευνούν κα ί μελετούν τ ις σκοτεινές εσωτερικές 
διαταραχές, που μπορούν νά οδηγήσουν τον άνθρωπο στή  δ ιάπραξι τοϋ  
κακού.

Μόλις τώρα τά τελευταία χρόνια άρχίσαμε τήν προσπάθεια νά ρίψωμε πραγ
ματικό επιστημονικό φως βαθειά στην καρδιά του άνησυχητικοΰ προβλήματος της 
έγκληματικότητος. Τό ζοφερό και σκοτεινό μυστήριο γιατί οί άνθρωποι πραγματικά 
βαδίζουν πρός τό κακό, είναι τόσο παληό δσο καί ό Κ ά ϊ ν, καί τόσο σύγχρονο δσο 
οί συνταρακτικές περιγραφές, περί διαπράξεως έγκλημάτων, των πρωινών εφη
μερίδων έπί των ήμερων μας.

Κατά τά τελευταία λίγα χρόνια ένας μεγάλος άριθμός Κοινωνιολόγων, Ψυχο- 
λόγων καί Ψυχιάτρων, άρχισαν νά μελετούν καί έρευνοϋν τό σοβαρό αύτό πρόβλημα 
μέσα στις φυλακές. Καθημερινώς όλο καί περισσότερα έπιστημονικώς εκπαιδευ
μένα έπιτελεΐα, βασανίζονται στά Κέντρα Υποδοχής καί Κέντρα Δ ι α γ ν ώ σ ε ω ς  
μέ τό βασικό όλων τών έρωτημάτων : γ ι α τ ί ;

Γ ι α τ ί  αύτός ό πράος, ήρεμος καί φαινομενικά άκίνδυνος άνθρωπος, ευχα
ριστείται νά εκτίθεται δημοσία ώς έπιδειξίας, ήδονοβλεψίας ή ενοχλώντας μέ χυδαίους 
καί άπρεπεΐς τρόπους άνήλικα κορίτσια;

Γ ι α τ ί  αύτό τό ωραίο καί φαινομενικά εύτυχισμένο άγόρι πυρπολεί τό σχο
λείο του;

Γ ι α τ ί  αύτό τό καλοαναθρεμμένο καί άπό καλή οικογένεια κορίτσι έγκατα- 
λείπει τό σπίτι του;

Γ ι α τ ί  αύτός ό φυλακισμένος σφάζει μέσα στις φυλακές τό συγκρατούμενό του 
μέ μιά ξυριστική λεπίδα; Είναι άράγε όλοι αυτοί καλά στά μυαλά τους; Δέν τούς 
κάνει καμμιά αΐσθησι ή τιμωρία πού μπορεί νά ύποστοϋν; Τί είναι αύτό πού θά 
μπορούσε νά τούς φέρη στά καλά τους καί νά τούς κάμη καλούς καί χρηστούς πο
λίτες; Δέν είναι πραγματικά επικίνδυνο γ ι’ αύτούς καί τήν Κοινωνία νά τούς άφή- 
νωμε νά προχωρούν έτσι χωρίς νά λάβωμε ρ ι ζ ι κ ά  μέτρα θεραπείας των;

Υπήρξαν πολλές θεωρίες στά παρελθόν, ώς πρός τά αίτια τής έγκληματικό
τητος. Καμμιά άπ’ αύτές δέν άπεδείχθη ορθή καί οί περισσότερες, έπειτα άπό μιά 
βραχεία περίοδο ύπερενθουσιώδους δημοτικότητός των, άπερρίφθησαν καί έγκατε- 
λείφθησαν. Προ πενήντα χρόνων οί έρασιτέχνες μεταρρυθμιστές καί άναμορφωτές 
άπέδιδαν τό κακό τής έγκληματικότητος στά άστυνομικά φυλλάδια, πού έπωλοΰντο 
γιά δέκα σέντς καί στο κάπνισμα. ’Αργότερα άπέδωσαν τό κακό στον κινηματογράφο, 
στήν ποτοαπαγόρευσι, στην άνάκλησί της καί στήν τζάζ, τελευταία δέ στά πορνο
γραφήματα, στήν τηλεόρασι καί στο ροκ-έν-ρόλ. Οί φρενολόγοι κάποτε είχαν κα
τορθώσει νά πείσουν ένα σημαντικό μέρος τής κοινής γνώμης, ότι τό έγκλημα ήτο 
άποτέλεσμά τού σχήματος τής κεφαλής τού άνθρώπου. Κατά τό 1876, ό διάσημος 
Δόκτωρ Καΐσαρ Λομπρόζο, ένας ’Ιταλός ιατρός, άνέπτυξε τή θεωρία πού έγινε 
δεκτή άπό όλο τον κόσμο καί ήκολουθήθη γιά πολλά χρόνια, κατά τήν οποία ό έγκλη-
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ματίας (εγκληματικός τύπος) γεννιέται καί μπορεί ν’ άναγνωρισθή άπό τά μεγάλα 
του αυτιά, τό πελώριο σαγόνι, τά μήλα των παρειών πού έξέχουν, το πυκνό τρίχωμα 
τοϋ κεφαλιού καί τό μικρό γένι.

Τό πρώτο πράγμα όμως πού ό σπουδαστής της ’Εγκληματολογίας διαπι
στώνει, είναι ή άξιοπαρατήρητος όμοιότης τοϋ προσώπου, μεταξύ τοϋ έγκληματίου 
καί τοϋ μέσου πολίτου. Οί άνθρωποι πού διέπραξαν έγκλήματα καί κλείστηκαν στις 
φυλακές, είναι άπόλυτα όμοιοι μέ όλους τούς άλλους πολίτες. ’Επανειλημμένα πει
ράματα καί μελέτες τοϋ ύψους των, βάρους, σωματικής αντοχής, συστήματος αδέ
νων καί εγκεφαλικών διακυμάνσεων, άπέδειξαν πώς δεν έχουν καμμιά διαφορά άπό 
τούς άνθρώπους πού εύρίσκονται έξω άπό τις φυλακές. Πειράματα καί μελέτες έπί 
τών πνευματικών ικανοτήτων δείχνουν επίσης ότι μερικοί εγκληματίες έχουν μεγάλη 
διαύγεια πνεύματος, μερικοί μέσην καί μερικοί στερούνται παντελώς πνεύμα-,ος.

Πολλοί πανδρεύθηκαν καί άπέκτησαν άπογόνους τόσους όσους καί ό μέσος 
άνθρωπος, φαίνεται δέ νά δοκιμάζουν τις συνηθισμένες συγκινήσεις γιά τις οίκογέ- 
νειές των, όπως καί οί άλλοι άνθρωποι.

'Ο σεξουαλικός έγκληματίας.
Ό  σεξουαλικός τύπος έγκληματίου ύπήρξε τό άντικείμενον δημοσίου τρόμου 

κατά τά τελευταία χρόνια. ’Έχει πιστευθή ότι είναι ένας ισχυρός, σκληρός, διεφθαρ
μένος καί άχρείος, πού καιροφυλακτεΐ τή νύχτα γιά τά θύματά του. "Ενα κτήνος 
πού επιδίδεται ιδιαιτέρως σέ βίαιες άρπαγές, βιασμούς καί σαδιστικές δολοφονίες. 
Γιά τούς επιστήμονας, πού πραγματικά έχουν έπιδοθή στην ’Αμερική στή μελέτη 
τών εγκληματιών αύτοϋ τοϋ τύπου, ή άνωτέρω εικόνα, ό χαρακτηρισμός καί ή περι
γραφή, είναι πολύ κωμική καί γελοία. Βεβαίως υπάρχουν συμπτωματικές σκληρές 
περιπτώσεις βιασμού καί δολοφονίας, τόσο φρικιαστικές καί αποτρόπαιες, πού ή 
Κοινωνία ποτέ δέν θά τις ξεχάση. Ά λλ’ αύτές, είναι άπό τις σπανιώτερες περιπτώ
σεις στά έγκληματολογικά χρονικά. Μιά γυναίκα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες νά 
δολοφονηθή άπό ένα συγγενή της, παρά άπό ένα σαδιστή εγκληματία. Μιά μελέτη 
τών διαπραχθέντων φόνων στήν ’Αμερική, γιά μιά περίοδο τριών ετών, παρου
σιάζει ότι 17 γυναίκες έφονεύθησαν άπό σαδιστές εγκληματίες, 37 έφονεύθησαν άπό 
τον πατέρα των καί άλλους στενούς συγγενείς των, 49 άπό ερωμένους καί 102 άπό 
τούς συζύγους των. 'Ο Διευθυντής τοϋ Διαγνωστικού Κέντρου τής Νέας 'Τερσέης 
Δόκτωρ Ralph Brancale, πού είχε εξετάσει προσεκτικά άνω άπό 3.000 σεξουα- 
λικώς άνωμάλους τύπους έγκληματιών όλων τών ειδών, πιστεύει ότι δέν υπάρχουν 
περισσότεροι άπό 5 % άπό αύτούς, πού μπορεί νά θεωρηθούν έπικίνδυνοι στήν κυ
ριολεξία καί ικανοί νά χρησιμοποιήσουν βία ή νά προξενήσουν σοβαρές σωματικές 
βλάβες. 'Ο τύπος τού σεξουαλικού έγκληματίου είναι πραγματικά ένας άδύνατος, 
άδέξιος, δειλός, μάλλον παθητικός τύπος, τού οποίου ή διαταραχή είναι περισσότερο 
σεξουαλική άνικανότης, παρά σεξουαλική κρίσις.

Είναι φοβιτσιάρης, συνεσταλμένος καί συνήθως φοβερά τρομοκρατημένος 
γιά τις γυναίκες. Είτε γιατί ποτέ δέν έτόλμησε νά πανδρευθή, είτε άλλως πως, 
ούδέποτε κατώρθωσε νά άποκτήση μιά ικανοποιητική έκπλήρωσι τών σεξουαλικών 
άπαιτήσεών του μέ τή γυναίκα. Προσπαθεί νά ίκανοποιήση τις μειωμένες καί άπα- 
τηλές σεξουαλικές ορμές του, έκθέτοντας τον έαυτόν του δημοσία, πράγμα πού είναι 
τό συνηθέστεοο άπό όλες τις σεξουαλικές διαστροφές καί προσβολές, ή μέ χονδρο
ειδείς πράξεις σαν αύτές θωπεύοντας δηλ. μικρά κορίτσια ή γράφοντας αισχρές έπι- 
στολές σέ στάρ τού κινηματογράφου. Κατά συνήθεια δέν μπορεί νά αύτοκυριαρχήση 
τού έαυτοΰ του. Κατά τή γνώμη τών ψυχιάτρων οί πράξεις του αύτές είναι κατα- 
ναγκαστικές. ’Ωθείται προς αύτές άπό δυνάμεις πού δέν μπορεί νά έννοήση καί συ
χνά μάλιστα δέν συγχωρεΐ τις πράξεις του αύτές. Πολλοί σεξουαλικώς διεστραμ
μένοι έγκληματίες, θεωρούν τις πράξεις των άξιόμεμπτες καί μισούν τούς εαυτούς
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των για 8,τι έχουν κάνει καί σπανιώτερα αισθάνονται κάποια ίκανοποίησι ή άνακού- 
φισι άπό τις πράξεις των. Είναι μάλλον άξιοι οίκτου παρά επικρίσεων. 'Ο Δόκτωρ 
Brancale ευρίσκει πώς πολλοί άπ’ αυτούς πού μελέτησε, είναι θύματα σοβαρών 
διανοητικών καί ψυχικών διαταραχών. ’Αλλά, όσο καί να λυπάται καί να συμπαθή 
ό Δόκτωρ Brancale τούς τύπους αύτούς, πιστεύει ότι πρέπει να παύσουν να κυκλο
φορούν στούς δρόμους. Πιστεύει, ότι οί άνδρες αύτοΰ τού είδους έχουν μεγάλην ά- 
νάγκη ψυχιατρικής θεραπείας καί ότι, συχνά, αύτοί πού διαπράττουν τα λιγώτερο 
σοβαρά έγκλήματα, είναι οί περισσότερο σοβαρά πάσχοντες άπό διανοητικές δια
ταραχές. Καίτοι δεν ύπάρχει σοβαρά πιθανότης ν’ απειλήσουν τήν Κοινωνία μέ 
βιαιότητες, όπως τύ κοινό ύποθέτει, πολλοί άπ’ αύτούς έχουν άνάγκην άπομονώσεως 
καί θεραπείας. Πολλοί άπ’ αύτούς εύρίσκονται στύ πρώτο στάδιο της σχιζοφρένειας.

Ή  έγκλη ματικότη ς τώ ν ανηλίκων.
'Η έγκληματικότης τών άνηλίκων, ένα άλλο πρόβλημα πού έχει έκτεταμένα 

καί βαθειά μελετηθή καί διερευνηθή άπο τούς σύγχρονους Έγκληματολόγους, φαί
νεται νά είναι πολύ πιο πολύπλοκο άπο δ,τι ό πολύς κόσμος ύποθέτει. Κατ’ άρχας 
πρόκειται περί ένός νέου ή ειδικά ’Αμερικανικού προβλήματος. Πολλοί τρόποι 
διαπράξεως έγκλημάτων πού έφαίνοντο νέοι στούς ’Αμερικανούς, άπεκαλύφθη 
κατά την άνάκρισι νά είναι άπολύτως όμοιοι σ’ όλο τον κόσμο. Κατόπιν, ή έγκλη- 
ματικότης τών άνηλίκων δέν φαίνεται νά προκαλεΐται άπο μία μόνο αιτία, άλλά άπο 
δύο τουλάχιστο κύριες τοιαΰτες. Τήν κ ο ι ν ω ν ι κ ή  καί  τήν ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ,  
καί ή κάθε μία άπο αύτές έχει ώρισμένες διακλαδώσεις.

'Ο συνηθέστερος τύπος έγκλημάτων στίς μεγαλουπόλεις σήμερον—σύστασις 
συμμοριών γκάγκστερς, έξοντωτικός άγων μέ άλλες συμμορίες καί έκ περιστάσεως 
φόνος ένος άθώου παρατηρητοΰ—, άπεδείχθη άπ’ τούς Κοινωνιολόγους ότι οφεί
λεται κατά μέγα μέρος στο περιβάλλον. "Ενα έξαιρετικό έργο πού ιδιαίτερα εκτι
μούν οί Κοινωνιολόγοι, είναι ή περίφημη μελέτη τού 1929 « Π ε ρ ι ο χ έ ς  μέ  
έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ  α», γραμμένο άπό τον μακαρίτη Δόκτωρα Clifford 
Shaw. Ό  Δόκτωρ Shaw έχαρτογράφησε όλη τήν περιοχή τού Σικάγου, άναλόγως 
τού άριθμοΰ τών εγκληματιών πού κάθε περιοχή έβγαλε σέ μιά ώοισμένη χρονική 
περίοδο. Διεπίστωσε τότε ότι, οί περιοχές πού είχαν ένα μεγάλο άριθμό άνηλίκων 
εγκληματιών, παρουσιάζουν έπίσης ένα μεγάλο άριθμό έφήβων έγκληματιών, καί οτι 
αύτές οί περιοχές ήσαν πάντοτε έκεΐνες μέ τά πιο πολλά εργοστάσια, μέ τά φτωχό
σπιτα καί μέ τις πιο πολλές άπορες οικογένειες,· μέ άλλα λόγια οί φτωχοσυνοικι- 
σμοί (όπως συμβαίνει καί σέ μάς). Κάθε ζώνη άπό τις φτωχικές συνοικίες, πού 
παρουσίαζε μιά βελτίωσι στούς όρους διαβιώσεως, παρουσίαζε έπίσης καί μιά μείωσι 
της έγκληματικότητος.

’Αργότερα ό Δόκτωρ Shaw έκαμε παρόμοιους χάρτες γιά άλλες μεγαλουπόλεις 
καί σέ κάθε περίπτωσι τ ’ άποτελέσματα ύπηρξαν τά ίδια. Τό συμπέρασμα, πού αύτός 
καί οί άλλοι Κοινωνιολόγοι έβγαλαν, ήτο, ότι τό έγκλημα είναι ένας τρόπος τού ζήν, 
πού άπαξ δημιουργηθή σέ μιά συνοικία τείνει νά διαιωνισθή, οί δέ νεώτεροι κληρο
νομούν αύτό τόν τρόπο τού ζήν άπό τούε παλαιοτέρους. Πολλοί άπό τούς Κοινωνιο
λόγους πιστεύουν, ότι ή έπίδρασις τού κακού περιβάλλοντος καί οί κακές συνανα
στροφές είναι ή αοναδική έξήγησις της έγκληματικότητος. Στο περιβάλλον αύτό 
αισθάνονται, ότι είναι τόσο φυσικό γιά τό γυιό ένός έγκληματίου καί γιά τούς φί
λους ένόε έγκληματίου νά σημανθοΰν καί νά έχουν συναλλαγές μέ τήν ’Αστυνομία, 
όσο φυσικό είναι ό γυιός ένός πλουσίου δικηγόρου νά διαδεχθή έπιτυχώς τό δικηγο
ρικό γραφείο τού πατέρα του. Ή  έγκληματικότης τών άνηλίκων άνθισε πάντα σέ 
γειτονιές πού έπικρατούσε έγκληματικότης τών έφήβων. Στίς περασμένες γενεές, 
ή έγκληματικότης παρουσίαζε μικροτέρα έκτασι, γιατί δέν ύπηρχαν οί νέες φτωχο- 
συνοικίες. ’Έκλεβαν μόνο άπό τούς δικούς τους, άπό τούς πιο διεφθαρμένους καί
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έμαχαιρούνοντο μεταξύ των, ενώ ή υπόλοιπη Κοινότης παρέμενε άπαθής. Οί σημε
ρινοί εγκληματίες, όπως κάθε άλλος πολίτης μέσα στην μηχανοκίνητο πλέον ’Α
μερική, γυρίζουν συνεχώς καί άφθονοι πειρασμοί επισύρουν την προσοχή των.

’Εγκληματικό περιβάλλον.
Οί πιο πολλοί άπό τούς Έγκληματολόγους δέν θορυβούνται σχεδόν γ ι’ αύτά 

τ ’ άνήλικα παιδιά, πού συχνά τ’ άποκαλοϋν «έγκληματίες έκ περιστάσεως». Πολλοί 
φτωχικοί συνοικισμοί έχουν μιά τέτοια εγκληματική άτμόσφαιρα, πού ό άνήλικος 
άνατρεφόμενος στο περιβάλλον αυτό συνηθίζει να κλέβη, να πολεμάη καί να περιφέ
ρεται μέ τούς γκάγκστερς, για να μπορέση να διατηρήση μιά κοινωνική θέσι μέσα 
στην περιοχή του. Οί γονείς γνωρίζουν πόσο ευαίσθητα είναι τά παιδιά καί πόσο 
επιδρούν σ’ αύτά οί γνώμες τών φίλων των καί πόσο άκόμη σέ παρόμοια έγκλημα- 
τικά περιβάλλοντα ή κοινή γνώμη στιγματίζει κάθε καλό παιδί ώς ήλίθιο. Έκτος 
τούτου, πολλοί ανήλικοι πηγαίνουν μέ τούς συμμορίτες μόνο καί μόνο γιά αύτοπρο- 
στασία. Τά προγνωστικά τών Έγκληματολόγων είναι άρκετά έλπιδοφόρα, γιά τά 
περισσότερα άπ’ αύτά τά παιδιά καί κορίτσια. Τά πιο πολλά άπ’ αύτά θά έγκατα- 
λείψουν τήν εγκληματική ζωή, θά ευρουν άλλες πιό εύχάριστες τέρψεις καί άσχολίες 
στήν έργασία των καί στο σπίτι των. Θά φύγουν άπό τις φτωχοσυνοικίες καί θά 
κατοικήσουν σέ καλύτερο περιβάλλον καί θά γίνουν καλοί καί ευυπόληπτοι γονείς. 
Καί 20 έτη άργότερα, οί ίδιοι θά θρηνούν γιά τή συμπεριφορά τών νεαρών τέκνων 
των. 'Ο Διευθυντής μιας Άνωτέρας Σχολής σέ μιά φτωχοσυνοικία της Νέας 'Υ- 
όρκης, άνέφερε ότι, μιά πρόσφατη συγκέντρωσι τών μαθητών μιας τάξεως, έπειτα 
άπό 10 χρόνια άπό τότε πού άπεφοίτησαν, ύπήρξεν εκπληκτική. Μερικοί πού ήσαν 
τά πιό άτακτα στοιχεία μέ μεγάλη ροπή προς τήν εγκληματικότητα, είχαν καταστή 
οί πιό νομοταγείς πολίτες καί οί ύπεύθυνοι τηρήσεως τών Νόμων.

Κατά τή γνώμη τών ψυχιάτρων, ύπάρχει ένας άλλος τύπος έγκληματίου γιά 
τον όποιον δέν φαίνονται καί τόσο αισιόδοξοι. Είναι τό άγόρι ή τό κορίτσι πού εγκλη
ματεί χωρίς νά ύπάρχη κάποια έστω καί φαινομενική αιτία. Τό Διαγνωστικό Κέντρο 
της Νέας 'Υόρκης έξήτασε προσφάτως ένα νεαρό άπό μιά καλή οικογένεια. Είχε 
άρκετά χρήματα στήν τσέπη του γιά νά δαπανήση, άλλά γιά κάποιο άγνωστο μυ
στηριώδη λόγο πήρε ένα λεωφορείο ενός γειτονικού προαστείου, έκοψε τό δικτυωτό 
πλαίσιο τής πρώτης πόρτας πού βρήκε, ήρεύνησε τό σπίτι γιά κάτι κοσμήματα μη
δαμινής άξίας καί είσήλθε στο υπνοδωμάτιο, σάν νά έπρόκειτο ν’ άφυπνίση τήν οικο
γένεια, συνελήφθη δέ καί ώδηγήθη στο ’Αστυνομικό Τμήμα έπειτα άπό σκληρή 
πάλη. Άναφέρεται κάποια άκόμη πιό περισσότερο κωμική περίπτωσι στά 'Ομο
σπονδιακά Δικαστήρια, πού ένας νεαρός διέσχισε τήν πόλι μέσα σέ μιά πολυτελή 
καντιλάκ, πού ήταν δώρο τών γονέων του, έστάθμευσε καί προχώρησε στο έπόμενο 
τετράγωνο γιά νά κλέψη ένα παληοαυτοκίνητο.

Οί ψυχίατροι πιστεύουν ότι τά έγκλήματα πού διαπράττονται άπό τούς τύ
πους αυτούς έχουν βαθύτερα ψυχολογικά ελατήρια, τά όποια σχετίζονται καί μέ τις 
τεταμένες οικογενειακές καταστάσεις.

'Όπως ένας οπαδός τού Φρόϋντ θά μπορούσε νά θέση τό ζήτημα, πολλοί 
έγκληματίες ουδέποτε είχαν έπαρκώς άναλύσει τό σύμπλεγμα τού Οίδίποδος, πού 
είναι ό παιδικός έρως γιά τή μητέρα καί ή έχθρότης γιά τον πατέρα. Πολλοί έγκλη
ματίες έχουν δεσποτικούς καί συχνά σκληρούς πατέρες, τούς οποίους φοβούνται 
τρομερά. 'Η άνέκφραστη καί άπεριόριστη έχθρότητά των προς τον πατέρα έπι- 
πλέει μέσα στ/jv προσωπικότητά των σάν μιά νάρκη στον ώκεανό, έτοιμη νά έκραγή 
στο πρώτο άντικείμενο πού θά άγγίξη. Μερικοί άπ’ αυτούς παρεστράτησαν άπό 
ύπέρμετρες έκδηλώσεις άγάπης τών γονέων καί ιδιαιτέρως τής μητέρας, πού δέχεται 
καί συγχωρεΐ κάθε παραστράτημα τών παιδιών, έπειδή νομίζει άνοήτως ότι ή Κοι
νωνία τήν θαυμάζει γιά τή μεγάλη άγάπη πού έκδηλώνει γιά τά παιδιά της.
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"Ολοι σχεδόν οΐ εγκληματίες, άκόμα και οί αλαζόνες καί οί ψευτοπαλληκα
ράδες, υποφέρουν άπό έλλειψι αύτοεκτιμήσεως. Βασανισμένοι, έγκαταλελειμμένοι 
καί κατατρεγμένοι, όμοια μέ παιδιά, άπό την οικογένεια καί την Κοινωνία, πού δεν 
αίσθάνθηκαν ποτέ πραγματική άγάπη καί άφοσίωσι, ζητούν μέ κάθε τρόπο στήν 
άπελπισία των ν’ άνακαλύψουν κάποια σπουδαία καί μεγάλης άξίας ίκανοποίησι. 
Τό έγκλημα προσφέρει σ’ αύτούς τη δυνατότητα π ρ ο σ κ τ ή σ ε ω ς  μιας μεγάλης 
φήμης, την δυνατότητα ίκανοποιήσεως τού γοήτρου των, καί τη δυνατότητα άντεκ- 
δικήσεως κατά της Κοινωνίας, όπως καί έναντίον των γονέων των. «Για κάθε μας 
» πρόοδο στα Σχολεία», έλεγε ένας Έγκληματολόγος, «οί καθηγηταί μας άκόμη 
» καί σήμερα, παρασημοφορούν τα έξυπνα παιδιά καί άναφέρουν τά καθυστερημένα 
» ώς τρομερά παραδείγματα. Ψυχιατρικώς έξεταζόμενο τό θέμα ποτέ δέν θά έπρεπε 
» νά γίνεται αυτό. Ό  ευφυής μαθητής συνήθως δέν έχει μόνον ένα καλό πνεύμα, 
» άλλά κατά κανόνα έχει έπίσης ένα ευχάριστο, πρόσχαρο καί ευθυμο οικογενειακό 
» περιβάλλον καί έκδηλώσεις άγάπης καί ύποστηρίξεως. Δέν έχει άνάγκη περαιτέρω 
» βοήθειας ή επαίνων. Ό  καθυστερημένος μαθητής κατά κανόνα υποφέρει τόσο άπό 
» τις διάφορες οικογενειακές διαταραχές καί προστριβές, όσο καί άπό πνευματική 
» άνεπάρκεια. ’Έχει άνάγκη, συνεπώς, βοήθειας, ένθαρρύνσεως καί συμπάθειας. 
» Δυστυχώς στο Σχολείο ποτέ δέν βρίσκει αυτά. Συχνά τό καθυστερημένο αύτό 
» παιδί άντιμετωπίζει τή δυσφορία καί σκληρότητα τού πατρός του, πού τό κακο- 
» μεταχειρίζεται καί τό κακοποιεί, καί πηγαίνει στο Σχολείο γεμάτο θλϊψι άπ’ τήν 
» τεταμένη κατάστασι πού έπικρατεΐ στο σπίτι του. ’Έτσι, επειδή τό μυαλό του 
» πέτα κάπου άλλοΰ, άρχίζει νά ύστερή στά μαθήματα. ’Αρχίζει νά ύποφέρη πολύ 
» στήν άνάγνωσι. "Απαξ καί καθυστερεί στήν άνάγνωσι δέν μπορεί παρά καί σ’ όλα 
» τ ’ άλλα μαθήματα νά είναι καθυστερημένο. Οί διδάσκαλοί του κατ’ άρχάς τό προ- 
» τρέπουν νά βελτιωθή, κατόπιν άρχίζουν νά τό ψέγουν άκατάπαυστα καί τό έξα- 
» ναγκάζουν νά ντρέπεται γιά τον εαυτό του. ’Εάν οί έφηβοι πού τον περιστοιχί- 
» ζουν, μπορούσαν νά συναισθανθούν τήν κατάστασί του, θά έβλεπαν ότι κάθε μέρα 
» καταντά καί πιο μαρτυρική γ ι’ αύτό. Ξυπνά γεμάτο άπό τις οικογενειακές πικρίες 
» καί δυσαρέσκειες, γιά ν’ άντιμετωπίση μιά άλλη δυσάρεστη ήμέρα στο σχολείο 
» γεμάτη ταπεινώσεις, περιφρονήσεις καί χλευαστικά μειδιάματα. Τά χαμόγελα 
» τών δασκάλων, οί κοίλοι βαθμοί καί οί τιμητικές διακρίσεις, ποτέ δέν είναι γ ι’ 
» αύτό καί ποτέ δέν θά φιγουράρη τ ’ όνομά του στις έφημερίδες. Τό μόνο πού μπορεί 
» νά προσμένη άπό τούς δασκάλους του, είναι έπιπλήξεις, χλευασμοί, βλοσυρές 
» παρατηρήσεις καί βαθμοί πού θά τό έξαναγκάσουν νά έπαναλάβη τήν ταπεινωτική 
» φοίτησι στήν ’ίδια τάξι τόν επόμενο χρόνο, μεταξύ μαθητών νεωτέρων, πού θά τον 
» κυττάζουν σάν ένα περίεργο φαινόμενο. "Ενα τέτοιο άγόρι βασανισμένο, κατα- 
» τρεγμένο καί άνεπιθύμητο στο σπίτι, ταπεινωμένο καί άποτυχημένο στο Σχολείο, 
» θά προσπαθήση άσφαλώς νά εΰρη κάπου ίκανοποίησι επιτυχή τών άνθρώπινων 
» πόθων καί τού ταπεινωθέντος γοήτρου του. Συνήθως δέ τή βρίσκει, ριπτόμενο σέ 
» τυχοδιωκτική καί εγκληματική ζωή».

Τί όμως συμβαίνει μέ τόν ενήλικα έγκληματία;
’Εδώ οί Κοινωνιολογικές καί Ψυχιατρικές Σχολές διερευνούν λίγο πιο βαθειά 

τό θέμα, παρά στόν άνήλικο έγκληματία. Οί Κοινωνιολόγοι πιστεύουν ότι, ό έφηβος 
εγκληματίας είναι έπίσης ένα προϊόν τού κακού περιβάλλοντος καί κακών συνα
ναστροφών, ένας άνήλικος έγκληματίας μιάς φτωχοσυνοικίας ένηλικιωθείς. "Ενας 
Κοινωνιολόγος όνόματι Donald Clemmer, πού μελετά τό άναμορφωτικό καί έπα- 
νορθωτικό σύστημα στήν Ούάσιγκτων, άναφέρει στο βιβλίο του: «Ή  Κοινωνία τών 
Φυλακών» μερικές τυπικές επιστολές, πού έστάλησαν κατά διαφόρους καιρούς, 
στις φυλακές, άπό μητέρες φυλακισμένων.

«Ό  πατέρας του πέθανε όταν ήτο 5 χρόνων. Ποτέ δέν ήτο ένας ισχυρός χα-
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» ρακτήρ. Ά λλ’ άφοϋ έμεινα μια φτωχή χήρα μέ δυο παιδιά, δεν είχα τή δυνατό- 
)) τητα να φροντίσω για τή διατροφή των. Τό άγόρι μου ήτο ένα κοινωνικό καί 
» καλό παιδί, πού εύκολα προσηρμόζετο καί δεν είχε αύτό πού άποκαλεΐται ροπή 
» προς τό έγκλημα, όταν ήτο όπό τόν έλεγχόν μου. Άλλα δταν άπεμακρύνθη άπό 
» τό σπίτι γιά να έργασθή, έμπλεξε τελικά μέ κακές συναναστροφές. 'Υπήρξα πάν- 
» τότε μιά καλή μητέρα χριστιανή καί θά είμαι μέχρις δτου πεθάνω, προσευχόμενη 
» γιά τό γυιό μου, μέ τήν ελπίδα δτι μπορεί γρήγορα ν’ άπελευθερωθή».

’Ιδού λίγες γραμμές άναφορικώς μέ τόν Μπίλ : «Είχε ένα άσωτο πατέρα καί 
» ήμουν ύποχρεωμένη νά έργάζωμαι σκληρά έγκαταλείπουσα τό σπίτι σχεδόν κάθε 
» μέρα, γιά νά κερδίζω τά προς τό ζην. "Οταν άρρώστησα, άναγκάστηκα νά κρα- 
» τήσω τόν Μπίλ άπό τό Σχολείο, γιά νά μέ βοηθή. "Εχασε τέσσαρα χρόνια καί τά 
» παιδιά τόν κοροΐδευαν γιατί ήτο τόσο καθυστερημένος καί δέν είχα καί χρήματα 
» νά τοϋ άγοράσω τά κατάλληλα ρούχα γιά τό Σχολείο».

Βαθύτερα α ϊτια  τοϋ έγκλήματος.
"Οπως οί Κοινωνιολόγοι παρατηρούν, άποστομωτικές επιστολές αύτοΰ τού 

είδους, προερχόμενες άπό πτωχές καί δυστυχισμένες οικογένειες άποδεικνύουν, δτι 
ή φτώχεια, ή ένδοια, ή δυστυχία καί ή άγνοια έξηγεΐ άρκετά καλά, ποιά είναι τά αίτια 
τού έγκλήματος. Οί ψυχίατροι δμως πιστεύουν δτι, κάποιο βαθύτερο ψυχολογικό 
αίτιο, άκόμη καί στούς έγκληματίες άπό τις δυστυχέστερες οικογένειες, ύπάρχει 
γιά τή διάπραξι τού έγκλήματος. Ό  δόκτωρ Brancale άπό τή Νέα 'Υερσέη, λέγει 
δτι έχει μάθει νά δύσπιστή σέ κάθε φαινομενική έξήγησι γιά τό έγκλημα. Κατά τήν 
γνώμη του, ό έγκληματίας είναι πλήρως ένημερωμένος, δτι τό έγκλημα δέν άμοίβει 
κατά τήν οικονομικήν έννοια τής λέξεως, δτι δέν φέρει υλική άνταμοιβή οπωσδήποτε. 
’Έπειτα άπό μακρά ψυχολογική άνάλυσι, τά πραγματικά αίτια γιά τό έγκλημα, 
άποκαλύπτεται καί άποδεικνύεται νά είναι δλως δι’ δλου διάφορα. ’Αναπτύσσεται 
σταθερα δτι τό έγκλημα άμοίβει, δίνοντας στον εγκληματία ψυχολογικές ικανοποιή
σεις, πού δέν μπορούσε ν’ άποκτήση κατ’ άλλον τρόπο. "Οπως ό δόκτωρ Brancale 
τό τοποθετεί «τό έγκλημα είναι μιά δραματική σύνθεσις κατά τήν οποία τό άτομο 
προσπαθεί ν’ άντιπαλαίση». Σχεδόν πάντα οί ρίζες τού έγκλήματος εύρίσκονται 
κάτω άπό μιά άπατηλή μορφή έχθρότητος, πού παραμένει άπό ένα άλυτο παιδικό 
αισθηματικό πρόβλημα, ένα παλαιό αίσθημα τρόμου, άδυναμίας καί μανίας πού δια
φύλαξε άπό τις πρώτες παιδικές του σκέψεις μέ τούς γονείς του. Μερικοί έγκλημα
τίες έκδηλώνουν τήν έχθρότητά των αυτήν άμέσως, μέ τέτοιες πράξεις, δπως λη
στείες διά χρήσεως δπλου, βιασμούς καί δολοφονίες. Άλλοι ένεργοΰν μέ περισσότερο 
πανούργο τρόπον, δπως κλοπές, διαρρήξεις ή άπάτες. Οί περισσότεροι διαρρήκτες 
καί άπατεώνες είναι σέ ύπέρμετρο βαθμό πράοι, μειλίχιοι καί παθητικές προσωπι
κότητες άπό πάσης άπόψεως. Τό έγκλημα είναι ή μόνη τους έπιθετική έκδήλωσι. 'Ο 
δόκτωρ Brancale έγνώρισε κάποιον πού έσύρετο τακτικά στά δικαστήρια γιά κυ
κλοφορία πλαστών τσέκ, συνήθως γιά ποσά τόσο μικρά πού δέν έκαμαν αίσθησι. 
Άπεκαλύφθη, δτι έφοβεΐτο τόν πατέρα του καί είχε κάποιο στενώτερο σύνδεσμο μέ 
τή μητέρα του, καίτοι ύπέφερε άκόμη άπό ένα αίσθημα, δτι καί αυτή τόν άπεστρέ- 
φετο καί δτι είχε άνάγκη ν’ άγαπηθή. Ώ ς παιδί έξεδικεΐτο συχνά δημιουργώντας 
σκηνές καί άταξίες σοβαρές στό σχολείο, πράγμα πού έξηνάγκαζε τήν μητέρα του 
νά έλθη σέ ύπεράσπισί του καί νά έκφράση λύπη, συμπάθεια καί άγάπη προς αύτό. 
Άπεκαλύφθη άκόμη, δτι μετά άπό κάθε πλαστό του τσέκ έπηκολούθει ένα ξεφάν- 
τωμα μέ μιά φιλενάδα. Απλώς, λοιπόν, έπανελάμβανε τις συνήθειες τής παιδικής 
του ήλικίας καί τις σχέσεις μέ τήν μητέρα του, έκδηλώνοντας τά έχθρικά του αισθή
ματα προς τή φιλενάδα του, δημιουργώντας προς αύτήν σκληρές σκηνές καί έπει- 
σόδια, έλπίζοντας δμως ταυτοχρόνως δτι θά τή συγκινήση καί θά τήν κάμη νά ξε- 
σπάση σέ έκδηλώσεις συμπάθειας, άφοσιώσεως καί άγάπης.
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Συχνά, σέ μυστηριώδη μυθιστορήματα, ένας νορμάλ καί ευυπόληπτος πο
λίτης, διαπράττει ξαφνικά ένα φόνο, άλλά στήν πραγματική ζωή αυτό- ποτέ δέν 
συμβαίνει. 'Ο Δόκτωρ Brancale άνέλαβε κάποτε νά διερευνήση μιά περίπτωσι, στήν 
οποία ένας άποικος Πολωνός άγρότης, θεωρούμενος ώς ύπόδειγμα τιμίου, ήθικοΰ, 
φιλονόμου καί έργατικοϋ στήν Κοινότητά του, έμέθυσε ένα βράδυ καί σκότωσε τή 
γυναίκα του καί τον κουνιάδο του, μέ πυροβόλο δπλο. Έ κ πρώτης οψεως ή ΰπόθεσις 
έφαίνετο σάν ένα άπολύτως τυχαίο καί εξ άμελείας έγκλημα, πού διεπράχθη ύπό τήν 
έπήρρεια τοΰ άλκοόλ. ’Αλλά ό Δόκτωρ Brancale ήρεύνησε καί άνεζήτησε τά βαθύ
τερα αίτια, οπότε ένα τελείως διάφορο έγκλημα άπεκαλύφθη. 'Ο δράστης ήλθε στήν 
’Αμερική ώς ένα παιδί τρομοκρατημένο καί φοβισμένο άπό τον πατέρα του, καί 
άπόλυτα άφωσιωμένο στή μητέρα του. Άνετράφη σύμφωνα μ’ ένα δόγμα τοΰ Πα
λαιού Κόσμου μέ μεγάλη οικονομία, λιτότητα καί σκληρή εργασία. Ήργάζετο σάν 
σκλάβος ήμέρα καί νύχτα γιά νά μαζέψη χρήματα. Ή  πρώτη του γυναίκα τον έγκα- 
τέλειψε έπειδή δέν μπορούσε νά ΰποφέρη τή ζήλεια του, τή τσιγκουνιά του καί τήν 
άπόλυτη αύταρχικότητά του. Ή  έγκατάλειψις αύτή τόσο πολύ του έστοίχισε, ώστε 
ή ζωή είχε καταστή καταθλιπτική καί έσκέπτετο σοβαρά ν’ αύτοκτονήση. Μέσα 
σ’ ένα χρόνο άνέλαβε καί πάλι, δταν συνάντησε κάποια γυναίκα πού τελικά έγινε ή 
δεύτερη νόμιμη σύζυγός του. Αύτή έταίριαζε περισσότερο στο χαρακτήρα του. 
ΤΗταν φιλόπονη, φιλοχρήματη καί ίδιοκτήτρια ένός άγροΰ. Μετά τό γάμο των άρ
χισαν νά βλέπη ό ένας τον άλλον σάν κοράκι γιά χρηματικές διαφορές. Ό  ένας έφο- 
βεΐτο τον άλλον, δτι θά τον έξαπατοΰσε στά οικονομικά ζητήματα. Ή  γυναίκα τον 
άνάγκαζε νά πληρώνη χρήματα γιά τήν έκπλήρωσι κάθε της φιλαρεσκείας. Έμά- 
λωναν συχνά καί έγινε τρομερά ζηλιάρης γιά τον καθένα πού έβλεπε νά δείχνη ή 
γυναίκα του τό παραμικρότερο ένδιαφέρον. "Ενα βράδυ, έπυροβόλησε μ’ ένα πυρο
βόλο δπλο κατά τοΰ ύπηρέτου των, άλλά αύτό πέρασε ώς ένα άτύχημα. Τελικά ή 
γυναίκα του άπεφάσισε νά φέρη τον αδελφό της νά τή βοηθήση στήν καλλιέργεια 
τοΰ άγροΰ, καί νά τον έκδιώξη. Εις άντίποινα ό τρομερά ζηλιάρης καί τσιγκούνης 
σύζυγος πήγε καί μέθυσε καί τούς σκότωσε καί τούς δυό. Κατά τον Δόκτωρα Bran
cale τό έγκλημα αύτό, τόσο άπροσδόκητο γιά τήν κοινωνία τοΰ χωριοΰ πού ζοΰσαν, 
είχε βαθύτερα αίτια καί πιο βαθειές ρίζες, πού θά έπρεπε ν’ άναζητηθοΰν στο πα
ρελθόν. Τό γεγονός δτι ό δράστης ήτο μεθυσμένος τήν ώρα πού έπυροβόλησε, μάς 
λέγει πολύ λίγα γιά τό έγκλημα, διότι στά 40 % δλων των εγκλημάτων τό άλκοόλ 
δέν κάνει άλλο τίποτε, παρά ύποβοηθεΐ νά έκχυθοΰν τά κρυμμένα ψυχολογικά δη
λητήρια τοΰ άνθρώπου.

'Η σύλληψις συνήθως, επιτυγχάνεται βάσει τοΰ τρόπου διαπράξεως τοΰ έγ- 
κλήματος καί βάσει ώρισμένων παρατηρήσεων. Οί Έγκληματολόγοι έχουν παρα
τηρήσει τό περίεργο φαινόμενο δτι, πολλοί εγκληματίες, ουδέποτε θά συνελαμβά- 
νοντο, αν δέν είχαν διαπράξει κατά τήν έκτέλεσι τοΰ έγκλήματος κάποια μεγάλη 
άνοησία ή αν δέν άφηναν ώρισμένα ίχνη πού προδήλως θά ώδηγοΰσαν στή σύλληψί 
των. Πολλοί εγκληματίες παραδίδονται οΐκειοθελώς δι’ έγκλήματα πού ουδέποτε 
θά έθεωροΰντο ύποπτοι. Ούδεμία άμφιβολία υπάρχει δτι κίνητρα ύπό τύπον μαζο- 
χιστικών εκδηλώσεων διά τήν τιμωρίαν, συντελούν εις τήν αυθόρμητον παράδοσιν 
καί ομολογίαν πολλών προσωπικοτότων τοΰ έγκληματολογικοΰ πανθέου.

"Αν λοιπόν ό εγκληματίας ώθήται άπό ύποσυνείδητες καί άόρατες δυνάμεις, 
πού είναι έξ ολοκλήρου πέραν τής θελήσεώς του, τότε ό φόβος τής τιμωρίας δέν 
μπορεί νά τον άποτρέψη άπό τή διάπραξι τοΰ έγκλήματος. Φαίνεται δτι ή φυλακή 
δέν προκαλεΐ τό φόβο στούς εγκληματίες, διότι άλλοιώς δέν εξηγείται ώστε ένα 
65 % άπό αυτούς νά είναι ύπότροποι. ’Αλλά ούτε καί ή άπειλή τής κρεμάλας φαί
νεται νά έχη μεγαλυτέραν έπίδρασι σ’ αυτούς. 'Η Πολιτεία στήν ’Αμερική, πού έχει 
έκτελέσει τούς πιο πολλούς δολοφόνους, είναι ή Γ ε ω ρ γ ί α ,  καί έν τούτοις ή
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Γ ε ω ρ γ ί α  εξακολουθεί άκόμη νά έχη τό μεγαλύτερο ποσοστό έπί των δολοφο
νιών τοϋ ’Έθνους, ένώ τέσσαρες άπό τίς Πολιτείες μέ τό χαμηλότερο ποσοστό δέν 
είχαν ποτέ επιβάλλει την έσχάτη των ποινών. 'Η ’Αγγλία κάποτε έμαστίζετο άπό 
πληθώρα κλεπτών πορτοφολίων, ώστε άπεφάσισε νά έπιβάλη σ’ αυτούς τήν ποινή 
της κρεμάλας δημοσία. Κάθε φορά όμως, πού ένας κλέπτης πορτοφολίων έκρεμάτο, 
άλλοι κλέπτες πορτοφολίων έξήσκουν τό επάγγελμά των, μέσα στο πλήθος, πού 
παρηκολούθει τό θέαμα. "Ολες οί μελέτες τών στατιστικών δείχνουν δτι ούδεμία 
συσχέτισις ύπάρχει μεταξύ της αύστηρότητος τής ποινής και τοϋ ηύξημένου ή μειω
μένου ποσοστού τής έγκληματικότητος. Μιά μελέτη πού έγινε στην ’Αγγλία έδειξε 
οτι περισσότεροι άνήλικοι εγκληματίες έβελτιώθησαν δταν έτέθησαν ύπό δοκιμασία 
καί παρακολούθησι, παρά δταν κατεδ ικάσθησαν σέ μαστίγωσι. "Ενα άλλο μέτρο γιά 
τήν εγκληματικότητα τών άνηλίκων, ή τιμωρία τών γονέων πού δέν ήσκησαν τήν 
δέουσα έπίβλεψι στά τέκνα των γιά νά προληφθή ή διάπραξις εγκλημάτων παρ’ 
αύτών, έδοκιμάσθη γιά μιά περίοδο 10 έτών στο Τολέντο τοϋ Όχάϊο, πλήν άπε- 
δείχθη άναποτελεσματικό γιά ν’ άναχαιτίση τήν κατά άνησυχητικό τρόπο αύξανο- 
μένην έγκληματικότητα τών άνηλίκων.

Έάν δμως οί φυλακές δέν άποτρέπουν τούς έγκληματίες άπό τή διάπραξι 
εγκλημάτων, μήπως τούλάχιστον άναμορφώνουν καί βελτιώνουν αύτούς; Ό  έγκλη- 
ματίας, ύπάρχει πιθανότης, νά βελτιωθή καί άνανήψη έάν δοθή σ’ αυτόν ή εύκαιρία 
καί ή ένθάρρυνσις, αν έκπαιδευθή καί έφοδιασθή μέ επαγγελματικά εφόδια, αν τύχη 
μιας ύποστηρίξεως καί αν μιά εργασία θά τον άναμένη δταν έξέλθη άπό τίς φυλακές. 
Αύτό βέβαια δέν μπορεί νά ΐσχύη γιά δλους τούς έγκληματίες, αλλά μπορεί άσφαλώς 
νά ΐσχύη γ ι’ αύτούς πού πήγαν φυλακή λόγω τοϋ κακοΰ περιβάλλοντος καί κακών 
συναναστροφών.

Περιορισμός επικινδύνων έγκληματιώ ν.
Αυτό πού μπορεί ίσως οί φυλακές νά κάμουν είναι, νά άναχαιτίσουν τον 

έγκληματία καί ν’ άπαγορεύσουν αύτόν νά έπικοινωνή κατά τήν περίοδο πού είναι 
πολύ έπικίνδυνος στον έαυτό του καί στήν Κοινωνία. Πολλοί έγκληματίες ωριμάζουν 
ψυχολογικώς καθ’ δν χρόνον εύρίσκονται στις φυλακές. Γίνονται περισσότερο στα
θεροί, άνακαλύπτουν νέες ικανοποιήσεις, πού θ’ άντικαταστήσουν αύτές πού μόνο ή 
έγκληματική δρασις ήτο ικανή νά τούς δώση στο παρελθόν. "Οταν φεύγουν άπό τίς 
φυλακές, είναι πάρα πολύ πιθανόν νά ζήσουν μέσα στο πλαίσιο τής νομιμότητος. 
Ά λλ ’ αύτό άσφαλώς οφείλεται στήν πάροδο τοϋ χρόνου καί δχι στις φυλακές. Έ ν 
πάση περιπτώσει ό ’Αμερικανικός Ποινικός Κώδιξ δέν μπορεί νά λεχθή δτι είναι 
τέλειος, είτε άπό άπόψεως προλήψεως, είτε άπό άπόψεως άναμορφώσεως. Τό κακό 
τοϋ Ποινικού Συστήματος έγκειται στο γεγονός, δτι ούδεμία σοβαρά σκέψις καί 
προσπάθεια έγένετο κατά τήν θέσπισι τών διατάξεων αύτοΰ, προς τήν κατεύθυνσι 
μειώσεως τής έγκληματικότητος, άλλά μόνον προς αύτήν τής τιμωρίας. Κατά μέγα 
μέρος οί Νομοθέται κατείχοντο καί καθωδηγοΰντο άπό πνεύμα τυφλής έκδικήσεως 
κατά τών άνθρώπων πού τολμούν νά καταπατούν τούς Νόμους τής Κοινωνίας. "Οπως 
ή Μ. Βρεταννία πού έμαστίζετο άπό τούς πορτοφολάδες καί έθέσπισε τήν έσχάτη 
τών ποινών, έτσι καί ή ’Αμερική θεσπίζει αύστηρές καί σκληρές ποινές, γιά κάθε 
έγκλημα πού διαταράσσει τήν όμαλότητα τής Κοινωνίας αύτή τή στιγμή. "Ετσι τό 
Κογκρέσσο τό 1956 ένομοθέτησε τόσο σκληρές ποινές, ώστε μιά τρίτη καταδίκη 
γιά παράνομο κατοχή μαριχουάνας (είδος ναρκωτικού) συνεπάγεται μιά τόσο αύ- 
στηρά ποινή, δσο θά έπέσυρε μιά άπόπειρα βιαίας άνατροπής τής Κυβερνήσεως. Τό 
δλο ποινικό σύστημα στήν ’Αμερική καθιστά περισσότερο δύσκολη τή δυνατότητα 
ν’ άπαλλαγη καί άπολυτρωθή τού στιγματισμοΰ κάποιος πού έπλανήθη. Τό γεγονός 
δτι έπλανήθη, σημαίνει δτι έχει μειωμένη διανοητική ικανότητα, έν συγκρίσει μέ 
τό πλεϊστ ον τών άλλων άνθρώπων, γιά νά μπορέση νά παραμείνη μέσα στο πλαίσιο
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των κανόνων τής Κοινωνίας. Έκτος αύτοϋ, τή στιγμή πού πλαναται τελεί ύπό την 
έπήρρειαν έπιπροσθέτων ψυχολογικών έπιδράσεων καί πιέσεων. Είναι ένας σεση
μασμένος. 'Η ’Αστυνομία γνωρίζει το παρελθόν του και θέτει αυτόν υπό συνεχή 
έπιτήρησι. Πολύ δυσκολώτερα αυτός έν συγκρίσει μ’ ένα άλλον άνθρωπο θά μπο- 
ρέση να βρή δουλειά. Καί αν άκόμη βρή, ό έργοδότης του θά τον βλέπη σάν ύποπτο. 
"Αν κάτι κακό συμβή κοντά στο περιβάλλον του, δπως δήποτε θά κληθή καί θά 
ύποχρεωθή ν’ άποδείξη δτι δέν είναι ό ένοχος καί ό ύπεύθυνος τοΰ συμβάντος. Είναι 
λυπηρό νά λεχθή δτι, εύκολώτερο είναι νά προσδιορισθή σέ τί μειονεκτεΐ τό σημερινό 
ποινικό σύστημα, παρά νά θεσπιστή ένα καλλίτερο τοιοΰτον. Εύκολώτερο είναι νά 
γίνη διάγνωσις παρά θεραπεία. Άναμφιβόλως τό έγκλημα κατά μιά μεγάλη άνα- 
λογία είναι προϊόν των άθλιων καί φτωχικών συνοικισμών, δπως σαφώς έχει καθο- 
ρισθή τούτο παρά τών Κοινωνιολόγων. ’Αλλά οΐ ίδιοι οί φτωχοσυνοικισμοί είναι 
κατά μιά μεγάλη άναλογία ένα προϊόν τοΰ νόμου περί φυσικής κατανομής τών άγα- 
θών, πού καθορίζει δτι ένας σημαντικός άριθμός άνθρώπων, σέ κάθε γενεά, θά είναι 
διανοητικώς άνίκανοι νά προστατεύσουν τούς εαυτούς των. Κατά ένα σημαντικό 
ποσοστό, τό έγκλημα έπίσης είναι ένα ψυχιατρικό θέμα, άλλά πώς μπορεί ή Κοινωνία 
νά προβλέψη γιά τή θεραπεία αύτοϋ; Πού θά εύρεθοΰν οί ψυχίατροι καί ποιός θά τούς 
πλήρωσή; Καί άκόμη, άφοϋ οί ψυχίατροι δέν μπορούν νά έφαρμόσουν 100 % επι
τυχή θεραπεία, ούτε καί σ’ αύτούς τούς σέ ειδικές κλινικές νοσηλευομένους άσθενεΐς, 
πού πάσχουν άπό τις πιο έλαφρές ψυχικές διαταραχές, πώς θά μπορέσουν νά έφαρ
μόσουν μιά έπιτυχή θεραπεία σ’ ένα μεγάλο άριθμό άπό ίσχυρογνώμονας, στενοκέ
φαλους καί δύστροπούς καταδίκους, οί όποιοι πάσχουν άπό τις πώ  σοβαρές διανοη
τικές καί ψυχικές διαταραχές, δπως αύτοί τών φυλακών τοΰ 'Αλκατράζ;

Κατ’ άρχήν, πολλοί Έγκληματολόγοι πιστεύουν, δτι ό Ποινικός Κώδιξ πρέπει 
ν’ άναθεωρηθή καθ’ ολοκληρίαν, ώστε νά προβλέπη μιά άπροσδιόριστη άπόφασι 
χωρίς «έάν» καί «ή», άλλά γιά δλα τά έγκλήματα. Αύτό θά ταίριαζε στή θεωρία, 
δτι ένας άνδρας πού διαπράττει σχετικώς μικρότερα έγκλήματα, δπως ό έπιδειξίας, 
μπορεί νά είναι τόσο ανώμαλος διανοητικώς, ώστε πότε νά μή είναι ικανός γιά δποιο 
δήποτε λειτούργημα στήν Κοινωνία, ενώ ένας άλλος μπορεί νά έχη διαπράξει ένα 
ιδιαιτέρως άπεχθή φόνο καί άκόμη νά ύπάρχη περίπτωσις νά γίνη ένας καλός καί 
χρηστός πολίτης στο μέλλον. Αύτό πού είναι σημαντικό γιά τή μέλλουσα διαγωγή, 
είναι ό χαρακτήρ τοΰ ατόμου καί ή ψυχολογία τοΰ έγκληματίου καί δχι ή φύσις τοΰ 
έγκλήματος. Αύτό δέν μπορεί νά καθορισθή άπό τον νομοθέτη, ούτε άπό ένα Δικα
στή, ούτε άπό τούς ένορκους στο Κακουργιοδικεΐο. Μπορεί μόνο νά καθορισθή μέσω 
έπισταμένης παρακολουθήσεως άπό ειδικούς έπιστήμονας, έκπαιδευθέντας γ ι’ αύτό 
τό έργο. Πολλοί Έγκλη ματολόγο ι προχωροΰν καί πιστεύουν άκόμη, δτι τ ’ άναμορ- 
φωτικά ιδρύματα θά πρέπει νά γίνουν μικρότερα καί νά έπανδρωθοΰν μέ περισσό
τερο ειδικό προσωπικό, ώστε οί τρόφιμοι νά έχουν μεγαλυτέρα άναμορφωτική μέ
ριμνα άπ’ δ,τι έχουν σήμερα. Ό  Δόκτωρ Bixby πιστεύει δτι τό ιδανικό σύστημα, 
θά ήτο νά υπάρχουν ένός είδους μόνο κρατικές φυλακές μέ χονδρούς τοίχους καί 
βαρειές άμπάρες γιά τούς πιο έπικίνδυνους φυλακισμένους. Έπιπροσθέτως θά ύπήρχε 
ένα νοσοκομείο γιά τούς παράφρονας έγκληματίας καί. ένα ήμινοσοκομεΐο γιά τούς 
έγκληματίες πού δέν είναι πραγματικά παράφρονες, άλλ’ άσταθεΐς, δχι καλώς ισορ
ροπημένοι καί κατά περιόδους έκρηκτικοί. Αύτοί θά ύπεβάλλοντο σέ άνάλογο ψυχια
τρική θεραπεία, άλλά ταυτοχρόνως θά εΐργάζοντο σέ διάφορα έργα, άντί νά παρα
μένουν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι σάν άρρωστοι. "Ολοι οί άλλοι φυλακισμένοι, τό με
γαλύτερο " μέρος αύτών, θά μπορούσαν νά κρατούνται σέ ωραία μικρά ιδρύματα (ά- 
νοικτές φυλακές) μέ μικρή μέριμνα φρουρήσεως καί μέ τήν πιο μεγάλη φροντίδα 
διαπαιδαγωγήσεως καί άναμορφώσεως. "Ενα παρόμοιο πρόγραμμα θά φαίνονταν 
πολύ δαπανηρό, άλλά στήν πραγματικότητα θά μποροΰσε νά μή στοιχίζη καί τόσα
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πολλά, δσα οί σημερινές φυλακές. ’Ασφαλώς τα καλύτερα αποτελέσματα θά προσέ- 
φεραν οί προσπάθειες προλήψεως τών εγκλημάτων. Άπό κοινωνιολογικής πλευράς 
ένα πρωταρχικέ έργο, πού υπόσχεται πολλά, έχει γίνει άπό τό «Σχέδιο Περιοχής» 
του Σικάγου, διά την άλλαγήν τής άτμοσφαίρας τών περιοχών πού παρουσιάζουν 
μεγάλη εγκληματικότητα. ’Από ψυχιατρικής πλευράς μέχρι στιγμής τίποτε δεν έχει 
γίνει. Οί ψυχίατροι πού έργάζονται σ’ αυτόν τόν τομέα, πιστεύουν οπωσδήποτε δτι, 
καθώς τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος άρχίζει νά μελετάται καί διερευνάται 
έπιστημονικώς, σ’ δλα τά κοινωνικά ιδρύματα πού άσχολοΰνται μέ τό θέμα τών παι
διών—καί ιδιαιτέρως τά δημόσια σχολεία—θ’ άρχίσουν αύτά νά κάμουν ένα πιο 
ρεαλιστικό έργο, μέ τό νά διαφωτίζουν και βοηθούν τόν άρχάριο νεαρό έγκληματία 
ν’ άκολουθήση τό δρόμο τής άρετής. "Ετσι πολλά εγκλήματα θ’ άποσοβοΰνται στη 
γένεσή των.

Πρέπει νά ύπομνησθή δτι ή επιστήμη τής ’Εγκληματολογίας είναι άκόμη 
νέα. Στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής πρό 50 μόλις χρόνων άρχισαν οί 
πρώτοι έκπαιδευμένοι Κοινωνιολόγοι νά μελετούν καί διερευνούν τό έγκλημα, καί 
πρό 40 χρόνων οί πρώτοι ειδικοί Ψυχίατροι άρχισαν έπίσης ν’ άσχολούνται μέ τό 
σοβαρό αύτό θέμα τής έγκληματικότητος. Τό έργο αύτό, τών πρώτων Κοινωνιο
λόγων, Έγοιληματολόγων καί Ψυχιάτρων, έδυσχεράνθη πολύ, άπό έλλειψι δημοσίας 
έμπιστοσύνης καί ύποστηρίξεως. Μέχρις δτου οί Κοινωνιολόγοι καί Ψυχίατροι άρ
χίσουν ν’άποδεικνύουν, δτι τό έγκλημα είναι μιά φυσική έκδήλωσι ώρισμένων κοι
νωνικών καί ψυχολογικών δυνάμεων, ό έγκληματίας έθεωρεΐτο γενικώς σάν ένα ζώο 
συχαμερό, άποκρουστικό καί άνευ άξίας, πού δέν είχαμε την ψυχική δύναμι νά τό 
άφανίσουμε καί έξολοθρεύσουμε, έκτος μόνο σε περιπτώσεις λίαν άποτρόπαιων καί 
ειδεχθών εγκλημάτων, άλλά έπρεπε νά φυλακίσουμε αύτό δσον τό δυνατόν μακρύ- 
τερα καί γιά μεγαλύτερο χρόνο. ’Έγινε ένα μεγάλο βήμα προς τά έμπρός καί ό Δό- 
κτωρ Bixby δέν ήτο προφανώς πολύ αισιόδοξος, δταν προσφάτως έγραφε γιά τήν 
εγκληματικότητα: «Πιστεύω δτι μπορεί νά κατανοηθή άπό τό κοινό, δπως κατενοή- 
» θησαν οί διανοητικές καί ψυχικές διαταραχές, καί οί διανοητικές άνεπάρκειες. "Ο- 
» ταν κάποτε άναγνωρισθοΰν τά φυσικά αίτια πού ωθούν τόν άνθρωπο στο κακό, 
» τότε θά μπορέσουμε νά προχωρούσουμε ταχύτερα στίς προληπτικές καί θεραπευ- 
» τικές προσπάθειές μας».

Ε. HAVEMAN
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« · · · ΜΑΝΝΑ...»
Ύπο χ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Άρχιφύλαχος

2 Φεβρουάριου 1958...
Ξημερώνει ή αυγή δροσάτη, εύθυμη, ζωηρή...
'Ο πετεινός στο διπλανό κοτέτσι σαλπίζει τό τελευταίο εωθινό... τα πρώτα 

φώτα πολιορκούν τη γη... βάφεται κατακόκκινη ή άντικρυνή βουνοκορφή, έκεΐ 
κάτω, κατά την ’Ανατολή... άργοπεθαίνουν τα σκοτάδια της χτεσινής νύχτας, μια 
καινούργια μέρα άνατέλλει όλοφώτεινη...

...Γιομίζουν, οί δρόμοι άπό εργάτες, άπό μικροπωλητές, άπό κουβέντες, κ ι’ 
ύστερα άπό ηλιαχτίδες, ένώ ένα-ένα κλειστό παραθύρι άνοίγει, καί τδνα μετά τό 
άλλο τά σπίτια της γειτονιάς άνασταίνονται άπό τό νυχτερινό λήθαργο...

'Ορμητικός καί πολυθόρυβος ό χείμαρρος τής ζωής όρμά μέσα στήν κλειστή 
καμαρούλα μου καί μου τραβά την προσοχή... "Ομως γιά λίγο... "Υστερα ξανασκύβω 
στο τραπέζι μου, καί πασχίζω νά συνεχίσω την κουβέντα πού άρχίνησα χθες βράδυ 
μέ την καρδιά μου...

’Αποτσίγαρα, καφφέδες, χαρτιά τσαλακωμένα καί κάποιες κιτρινιασμένες 
φωτογραφίες, είναι ό άπολογισμός τής μάχης...

’Απόψε δεν κοιμήθηκα... Προσπάθησα, μά στάθηκε άδύνατον... Ούτε νά γράψω 
μπόρεσα... Μονάχα ώνειρεύτηκα, θυμήθηκα καί έκλαψα... έ'κλαψα σάν παιδί... Γιατί 
θυμήθηκα τη Μάννα μου, πού, έδώ καί λίγα χρόνια, μ’ άφησε μονάχο στη ζωή... 
Τήν πεθαμένη μαννούλα μου άναπόλησα άπόψε... άπόψε πού γιορτάζει ό κόσμος 
δλος τής «Μάννας την ημέρα»...

Κοκκίνισαν τά μάτια μου απ’ τά δάκρυα... πονά ή καρδιά μου... δεν έχω τη 
δύναμη νά γράψω τίποτε γ ι’ Αύτήν... 'Όμως μπροστά μου, τό άνοιχτό ημερολόγιό 
μου ζητά νά συνεχίσω... Πρέπει...

Καθήκον μου είναι... Καί υπακούω... Μά καλοί μου φίλοι, συγχωρέστε με... 
Δεν θά τά καταφέρω νά φανώ, ετούτη τη φορά, άξιος τής άγάπης σας...Τό μυαλό 
μου ολοένα πέτα στο πέτρινο καμαράκι της...’Εκεί κοντά έχει σταματήσει ή σκέψη 
μου... έκεϊ έ'χω θάψει ένα κομμάτι άπ’ τήν καρδιά μου...

Καί ή αύγή δροσάτη, εύθυμη, ζωηρή, άλλάζει τά σκηνικά τής ζωής... Διώχνει 
τούς σκοτεινούς ρύπους τής νύχτας... Θέτει σέ κίνηση τή ζωή, σέ δλη της τήν μεγα
λοπρέπεια... ’Από τό χάος οΐκοδομεΐται ένας καινούργιος κόσμος... ένώ σφυρίζουν 
οί σειρήνες τών έργοστασίων, άπλώνουν οί νοικοκυρές τά ρούχα, ξεκινούν οί άνδρες 
γιά τή δουλειά...

Μιά δπερα, σέ γρήγορο ρυθμό... Μπαλέττο οί άνθρωποι... Κινούνται τώρα 
γρήγορα... χορεύουν... Ή  πρώτη πράξη τής μέρας... Τά πουληά κελαηδούν στά 
κλαδιά... τά παιδιά, μέ φέτες ψωμιού, έμφανίζονται στις αύλές... ένας γαλατάς 
έκτελεΐ τό πρωινό του δρομολόγιο... ένας εφημεριδοπώλης μοιράζει τά πρωινά 
φύλλα... κι’ ένας άστυφύλακας περνά μέ βήμα άργό άνάμεσά τους χαρούμενος, ευ
γενικός καί πεντακάθαρος...

Τώρα, άπό τό σπίτι τού νοικοκύρη μου, άκούγεται ή φωνή τού μικρού παι
διού του...
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«...Μ άννα!!» κράζει τό παιδάκι...
«Μάννα!» ό νηός, καί «Μάννα!» ό γέρος...
«Μάννα!..» άκοΰς σέ κάθε μέρος...
“Λ ! τί ονομα γλυκό ! ! ! .

Σήμερα δίνει εξετάσεις... ’Έχει έκθεση για τή μάννα... Καί προσπαθεί ν’ 
άποστηθίση λίγους στίχους...

«...Τή χαρά σου καί τή λύπη...
μέ τη μάννα τή μοιράζεις...
ποθητά την άγγαλιάζεις...
Δεν της κρύβεις μυστικό...».

Είναι ή φωνούλα του ήσυχη, ζεστή, άθωα... Κι’ έρχεται στην κατάλληλη στι
γμή να στολίση τό σαλονάκι της φαντασίας μου...

Κι’ υστέρα δλα σωπαίνουν... κι’ άπομένω μονάχος, να συνεχίσω τό φτωχικό 
μου ήμερολόγιο...

Τότες στο νοϋ μου έρχεται μια εικόνα άπό τή Βίβλο... παληά καί χιλιοειπω
μένη, μά τόσο έπίκαιρη...

Βλέπω τούς ’Ισραηλίτες στήν έρημο, πεινασμένους, παραπονεμένους, άνή- 
συχους... Κι’ ύστερα... ώ ! ύστερα...

Βλέπω να πέφτη άπ’ τον ούρανό ό άρτος του Ούρανοΰ, μια θαυμάσια τροφή 
«λεπτή ώσεί κόριον, λευκή ώσεί πάγος έπί της γης» γλυκεία «ώς έγκρίς έν μέλιτι»... 
’Ήταν ό «Θειος καί παράδοξος ουράνιος άρτος»... ήταν ή «άγγελική τροφή...».

«Τί είναι αύτό;...» ρωτούν ξαφνιασμένοι οί ’Ισραηλίτες...
«Μάν-χοϋ;» ρωτούν καί ξαναρωτοΰν...
Κι’ ήρθαν άργότερα δλες οί γενιές των άνθρώπων να τούς άπαντήσουν... 

Ήρθαν εύλαβικοί οί άνθρωποι κάθε έποχής να κάνουνε τραγούδι καί ’Ιδανικό τον 
άρτο τους...

«Τί είναι αύτό;...».
Είναι ή Μάννα...
Είναι ή Μάννα, ό άρτος τού Ούρανοΰ...
Είναι ή Μάννα, ή θαυμάσια τροφή ή «λεπτή ώσεί κόριον καί λευκή ώσεί 

πάγος της γης...».
Είναι ή Μάννα, ή γλυκεία «ώς έγκρίς έν μέλιτι...».
Κι’ έρχεται πάντα, μέσα στήν ερημιά της ζωής, νά θρέψη καί νά χορτάση 

τήν Οικουμένη...
Εικόνα καί όμοίωσις τού Δημιουργού στέκει πάντα έκεΐ, στήν ίδια θέση, 

ακούραστος Οικοδόμος τής Ζωής, νά τήν άνανεώνη, νά τήν έμψυχώνη, νά τήν στο- 
λίζη, νά τήν πλημμυρίζη ελπίδες καί παλμούς χαράς...

Είναι Αύτή, ό άξονας γύρω άπό τον όποιον περιστρέφεται ή γή...
”Ω ! ή Μ άννα!!! Δέν ύπάρχει άλλη πιο γλυκειά λέξη άπ’ αυτήν! ! ! . . .  Θυμίζει 

στον καθένα δτι, δ,τι έχει, σ’ Αυτήν τό χρεωστά... σ’ Αύτήν πού τον γέννησε, πού τόν 
γαλούχησε, πού τόν άνάθρεψε μέ χίλιες στερήσεις, πού στάθηκε πάντα κοντά του, 
γλυκός άγγελος παρηγοριάς, πρόθυμη καί τή ζωή της άκόμα νά θυσιάση γ ιά  τήν 
Εύτυχία του... ’Αφανής έτούτη ήρωίδα, άποτελεΐ τήν κεντρική ’Ιδέα τής Ζωής, 
καί τήν μόνη, μυστική καί μεγαλειώδη Δύναμη τής Δημιουργίας... Πόσο άξίζει ή 
μαννοΰλα, ρωτήστε κ ι’ ένα ορφανό... Ρωτήστε εμάς δλους πού τή χάσαμε... Ρωτήστε 
νά σάς πούμε πόσο άδειανή είναι ή ζωή μας, στις μεγάλες ώρες τού πόνου μας, καί 
πόσες φορές κάθε μέρα άναστενάζουμε γ ι’ Αύτήν...

Στήν Μάννα δέν άνήκει μονάχα ή σημερινή ήμέρα... ’Ανήκει ή κάθε στιγμή... 
Τής άνήκει τό χθές, τό σήμερα, τό Αύριο... Τής άνήκει ή Αίωνιότης...
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Λουλουδιασμένη κι’ ευλαβική ετούτη τήν ώρα ή στήλη μου θά σταθή κοντά 
της μέ σεβασμό, γιά νά της προσφέρη τη φτηνή άνθοδέσμη της εύγνωμοσύνης της... 
για νά της προσφέρη τήν άγάπη της όλη, τό θαυμασμό καί τήν πίστη της...

Τρεμουλιάζει ή σκέψη μου καί χτυπά παράξενα ή καρδιά μου, καθώς επι
χειρώ νά παραθέσω τήν ιστορία μιας μάννας...

'Η ιστορία μιας μάννας!!!.. Είναι ή άτέλειωτη 'ιστορία της ζωής...

*
«Κάπου στήν ’Αθήνα» πριν λίγα χρόνια...
Σέ μιά γειτονιά άπόμερη υπηρετούσα τότες...
Πίταν μιά ήσυχη, γραφική γειτονιά, μέ εργατικό κόσμο καί χαμηλά, φτω

χικά σπιτάκια...
"Ολα κυλούσαν άργά-άργά, μονότονα, άθόρυβα κι’ ή ζωή είχε μιά ταπεινή 

μορφή... "Οπως σέ κάθε γειτονιά...
"Εξη μέρες δούλευαν σκληρά οί άντρες, καί τήν έβδομη γιόμιζαν τούς καφ- 

φενέδες, τις ταβερνίτσες, τούς άνηφορικούς σκονισμένους δρομίσκους, γιά ν’ άνα- 
παυθοΰν...

Τά ίδια σκηνικά κάθε χρόνο... Τά ίδια πρόσωπα... Οί ίδιες ιστορίες...
Καί τά παιδιά μεγάλωναν παίζοντας, διαβάζοντας καί φωνάζοντας, όπως ολα 

τά παιδιά τού κόσμου...
Κοινές άγωνίες, κοινά παράπονα, κοινά προβλήματα καί κοινές χαρές ένωναν 

όλους αυτούς τούς άνθρώπους σέ μιά άγαπημένη Κοινότητα... Οί άνδρες καί τά παιδιά 
ήταν τό χτυπητό της γνώρισμα...

Οί γυναίκες δέν φαινόντουσαν πουθενά... Κλεισμένες στά σπίτια δούλευαν, 
τις ίδιες κάθε μέρα δουλειές... έπλεναν, έρραβαν, σφουγγάριζαν, τίναζαν τά ρού
χα τους, καί κάθε δειλινό περίμεναν τούς άντρες τους, γιά νά φάνε μαζί, νά κου
βεντιάσουν λιγάκι καί νά κοιμηθούν...

Ρουτίνα... Μά μιά ρουτίνα ζεστή, πού τήν διέκοπτε κάπου-κάπου, κανένα 
σοβαρό γεγονός... "Ενας γάμος ή ένας θάνατος... μιά γέννηση ή μιά μεγάλη γιορτή...

Τούς γνώρισα όλους, ένα-ένα, έτούτους τούς άπλοϊκούς βιοπαλαιστές καί τούς 
άγάπησα, καί τούς πόνεσα καί μοιραζόμουνα μαζί τους τις λύπες, τίς χαρές καί τά 
μεράκια τους...

Καθένας είχε καί τή δική του ιστορία, κ ι’ όλοι μαζί φτειάχνανε τήν μεγάλη 
ιστορία της γειτονιάς...

'Η γεροντοκόρη, πού πάσχιζε νά βρή τον γαμπρό... ό συνταξιούχος πού βολό
δερνε νά στηρίξη τό σπιτικό του... ή μοδιστρούλ.α πού έκανε τήν προίκα της... ό 
νεαρός πού συναντιόταν κρυφά μέ τήν καλή του... Ό  πατέρας... ή μάννα... τά παιδιά... 
Πρόσωπα συνηθισμένα, μά άντιπροσώπευαν μέσα στή ζωή τίς φυγόκεντρες εκείνες 
δυνάμεις των άστικών καθεστώτων, πού κάνουν τον άνθρώπινο βίο νά περιστρέφεται 
κανονικά γύρω άπό τον εαυτό του καί γύρω άπό τή ζωή, χωρίς νά έκτροχιάζεται...

Μέσα σ’ ετούτη λοιπόν τή γειτονιά ζοΰσε καί ή κυρά-Κατίνα. Δέν ήταν γόνος 
λαμπρής οικογένειας, δέν είχε βιος καί πλούτη, δέν έπαιξε κανένα σημαντικό ρόλο 
στή ζωή τού τόπου μας... Μά αν τήν άποθανατίζω καί τήν φέρνω στήν δημοσιό
τητα, τό κάνω γιατί ήταν μιά μάννα... μιά μάννα στοργική, ύπομονετική, καλή, 
γιομάτη πίστη στο Θεό καί άγάπη στο μονάκριβο παιδί της...

’Ετούτες οί άρετές της τήν φέρνουν κοντά μου αύτή τή στιγμή καί τήν κατα
τάσσουν άνάμεσα στούς διακριθέντες τού ημερολογίου μου. Φτωχή καί χήρα ή κυρά 
Κατίνα, ζοΰσε μονάχα γιά τό Δημήτρη της, τό 20χρονο παλληκάρι της, πού ήταν 
όμορφο κι’ άρχοντικό στήν εμφάνιση καί στούς τρόπους...

Ξενόπλενε ή κυρά-Κατίνα, γερνούσε πρόωρα, ροζιάζανε τά χέρια της, έκύρ-
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τωνε ή ράχη της, όμως ό γιος της σπούδαζε καί τά είχε δλα... βιβλία, ναΰλα, φαγητό 
καί τό καθημερινό χαρτζιλίκι του...

«'Ο γιος μου ό Δημήτρης! ! ! » ,  έλεγε καί ξανάλεγε περήφανη ή μάννα του... 
«Είναι σπουδασμένος... θά γίνη μια μέρα ένας σπουδαίος άνθρωπος...».

Κι’ δταν τά βράδυα, καθισμένη μπροστά στην αυλόπορτα, τον περίμενε πλέ
κοντας, άφηνε τόν εαυτό της νά πλανηθή πολλά χρόνια μετά... Νικούσε τά χρόνια 
πού την χώριζαν άπό τό μακρινό μέλλον, κ ι’ έβλεπε τό Δημήτρη της μεγάλο καί 
τρανό, νά περνούν οί άνθρωποι μπροστά του καί νά ύποκλίνωνααι. Κι’ δταν μετά τόν 
έσφιγγε στην άγκαλιά της καί τόνε φιλούσε, ένοιωθε μέσα της μιά άκατάβλητη δύ
ναμη νά κόβη χρόνια άπό την πλάτη της καί νά τήν ξανακάνη νέα... ’Ώ ! να ί!.. Είχε 
πολύ καιρό μπροστά της νά καμαρώση τό παλληκάρι της, φτασμένο σ’ ένα ψηλό- 
ψηλό σημείο δόξας. Κι’ ολοένα αύξανε τό χαρτζιλίκι του, κ ι’ ολοένα καί περισσό
τερο γερνούσε έκείνη...

Κι’ αύτός; ’Ά !  τήν λάτρευε τήν μάννα του... Δέν είχε άλλο πρόσωπο στή 
ζώή, νά τόν άγαπα δσο αύτή! ! ! . . .

Καί οί μέρες περνούσαν... υστέρα οί 'βδομάδες... οί μήνες...
Πέρασεν άπό τότες ένας όλόκαιρος χρόνος... Έγίνηκε ό Δημήτρης 21 χρόνων..· 

Κι’ ή χαρά της μάννας δέν περιγράφεται! ! !  ’Έτσι είχαν τά πράγματα, δταν ό Δημή
τρης γνωρίστηκε στο Πανεπιστήμιο μέ μιά κοπέλλα... Καί τι κοπέλλα!!!.. "Αγγελος 
σωστός... Πλουσιοκόριτσο ήταν αυτή καί όμορφη... Καί ό Δημήτρης τήν έρωτεύθηκε... 
Κι’ άρχισε ένα ειδύλλιο άνάμεσά τους... Φοιτητικό ρομάντζο... "Α ! Μέσα στά ρο
μάντζα τής γής δέν υπάρχει άλλο πιο όμορφο άπό ένα φοιτητικό ρομάντζο! ! !  Δυο 
νέοι σπουδασταί, πού άγαπιοΰνται πραγματικά!!!.. Σταθήτε μέ θαυμασμό μπροστά 
τους... "Ομως...

"Ομως ή ζωή... είναι μερικές φορές τόσο παράξενη ! ! ! . . .
Παράξενη μόνο;... Καί σκληρή μαζί...
Ό  Δημήτρης ώνειρεύτηκε μιά χρυσή ζωή μαζί μέ τήν άγαπημένη του... θά 

παντρευότανε κάποτε... Ή  εύτυχία τούς ζύγωνε άργά-άργά, μά σταθερά...
Μιά μέρα τόν ρώτησε έκείνη :
«Τί δουλειά κάνει ό πατέρας σου Δημήτρη;...».
«...Μά, δέν έχω. Πέθανε πριν 15 χρόνια...» άπάντησε έκεΐνος...
«...Καί ή μητέρα σου;» τόν ξαναρώτησε...
"Ενας κόμπος άνέβηκε στο λαιμό του... κοκκίνισε...μιά έπανάσταση γίνηκε 

μέσα του... Τί νά πή γιά τή μητέρα του; 'Ότι είναι άγράμματη; δτι είναι πλύστρα; 
δτι είναι μιά ζαρωμένη γρηά, μέ βρώμικα ροζιασμένα χέρια;... Τί άπαίσια, έκείνη 
τή στιγμή, τού φάνηκεν ή μάννα του;... Χίλιες φορές νά μή ζοΰσε! ! ! . .  Ντρεπότανε... 
Ή ταν ή πρώτη φορά πού ντράπηκε γιά τή μάννα του...

«...Σέ ρώτησα γιά τή μάννα σου Δημήτρη... Δέν άκοΰς;...».
Πετάχτηκε ό Δημήτρης άναστατωμένος...
« ... Μά... ταξιδεύει... Είναι στο ’Εξωτερικό... Στο Παρίσι είναι, κοντά σέ 

κάτι πλούσιους θείους μου...».
« ’Ά !  ωραία!...» έκανε έκείνη μέ παιδιάστικη χαρά «τήν φαντάζομαι τή μη

τέρα σου... "Εχει τά μάτια σου, τό άνάστημά σου, τήν άρχοντιά σου... "Ετσι δέν είναι;.. 
Θά πάμε νά τήν βρούμε κάποτε... Σύμφωνοι;...».

«Ναί» είπε ό Δημήτρης χαμηλώνοντας τό βλέμμα...

** *
Σέ λίγες μέρες στο σπίτι τής Κατίνας...
Είναι σούρουπο... Ή  κυρά-Κατίνα στρώνει τραπέζι, σιγοτραγουδώντας...
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Κτυπά ή πόρτα. Γυρίζει καί βλέπει τό Δημήτρη... περίεργο... Κρατα στο χέρι ένα 
αναμμένο τσιγάρο...

«...Μ πά!... Καπνίζεις γιέ μου; ’Από πότε;...» τον ρωτά κι’ άπλωνει τά χέρια 
νά τον άγκαλιάση...

« ’Άσε με μάννα... Ά σε με» άπαντα έκεΐνος άπότομα καί τραβιέται στή 
γωνιά...

Στέκει ή κυρά-Κατίνα σαστισμένη μέ άπλωμένα τά χέρια... "Ενα βάρος σφίγ
γει την καρδιά της... Κάποιο κακό μαντεύει μέσα της...

«Τ ί έχεις γιέ μου; Γιατί είσαι λυπημένος; Πές μου έμένα, τής μάννας σου... 
Μπορώ καί τη ζωή μου άκόμα νά θυσιάσω για νά σέ βοηθήσω... Ποιος σοΰφταιξε; 
Ποιος σέ πείραξε; Ποιος τόλμησε νά σέ στεναχωρέση παιδί μου;...».

« ’Εσύ...» ουρλιαξεν άγριεμμένος ό Δημήτρης, καί σηκώθηκε νά φύγη...
« ’Εγώ;... ’Εγώ είπες παιδάκι μου;... ’Εγώ σουφταιξα είπες;... Γιατί;... 

Μήπως δέν σοϋ φτάνουν τά λεπτά πού σου δίνω... Νά σου δώσω κι’ άλλα, Δημήτρη 
μου... ’Έχω άκόμα πολλές δυνάμεις... ’Αντέχω άκόμα... Θά δουλέψω πιο σκληρά... 
Λεφτά θέλεις λοιπόν;...» ρώτησε μέ άγωνία ή δύστυχη μάννα κι’ ένα δάκρυ κύλησε 
άπ’ τά μάτια της...

«...Δέν θέλω λεφτά» ξαναεΐπε ό Δημήτρης πιο άπότομα άκόμα... «...Ντρέ- 
πουμαι... Ντρέπουμαι, αυτό είναι δλο...».

«Ντρέπεσαι, είπες, Δημητράκη μου;... Ντρέπεσαι;... Γιατί, τί έκανες;... Ά -  
νοιξέ μου τήν καρδιά σου παιδί μου...» ψιθύρισε πονεμένη ή γρηά...

«Δέν έκανα τίποτε...» είπε ό Δημήτρης χαμηλώνοντας τό κεφάλι «είπα νά 
μην σοϋ πώ τίποτα, μά, άφοϋ τό θέλεις θά στο πώ... Ντρέπουμαι γιά σένα... γιά τη 
φτώχεια σου... τήν άγραμματωσύνη σου... τά ροζιασμένα χέρια σου... τό σπίτι πού 
κατοικείς... Κάλλιο νά μη μέ είχες γεννήσει ποτέ...».

Τά πάντα σταμάτησαν στά μάτια της κυρά—Κατίνας άκίνητα... Σταμάτησε 
άκόμα καί ή γη νά γυρνά... "Ολα συγκεντρώθηκαν σ’ έτούτη τη στιγμή... Έ να στι- 
λέττο χωνότανε μέσα στήν καρδιά της... Τήν ξέσχιζε, τήν μάτωνε, τήν τυραννοΰσε... 
Έθόλωσε τό βλέμμα της... Κόπηκε ή άναπνοή της... Τά γόνατά της λύγισαν... Μά 
δέν έπεσε... Μονάχα τά μάτια της πλημμύρισαν δάκρυα... Κύτταξε πολλή ώρα σα
στισμένη τό παιδί της... Σιγά-σιγά ή καρδιά της μαλάκωσε... Δέχτηκε τό πρώτο 
κτύπημα καί πόνεσε... Μά αυτό ήταν... "Υστερα συνήθισε... "Οποιος άγαπα δέν πέ
φτει... Μονάχα άγαπα... ’Ώ ! πόσο γλυκό είναι νά σέ κτυπα έκεΐνος π ’ άγαπας... Νά 
σχίζη τήν καρδιά σου... νά στριφογυρίζη μέσα της ένα καυτερό, ένα πυρωμένο μα
χαίρι... Κι’ έσύ νά μήν άμύνεσαι, νά μήν καταριέσαι... Νά συγχωρής καί ν’ άγαπας...

Μπορείτε νά συλλάβετε σ’ ολόκληρη τήν έκτασή τήξ έτούτη τήν εικόνα;... 
Ά ν  ναί, τότε μπορέσατε νά έξηγήσετε σωστά τί είναι αυτό πού τό λένε «Μάννα», 
τί είναι αύτό πού της δίνει ένα τραγικό μεγαλείο, άσύγκριτο, άνυπέρβλητο, Θείο.

Γύρισε ή κυρά-Κατίνα τό βλέμμα της άλλου, κάθισε σέ μιά καρέκλα καί είπε 
μέ σιγανή φωνή, γεμάτη άληθινό μεγαλείο...

«...Κάθισε Δημήτρη έδώ κοντά μου... Καί πές μου τα δλα... πές μου δ,τι σέ 
άναστατώνει, δ,τι σέ κάνει νά πονάς... κι’ έγώ θά σέ βοηθήσω... πές μου, πές το 
•χωρίς νά ντρέπεσαι’ μέ μισείς;...».

« ...Ό χ ι...»  είπε κι’ αύτός σιγά «μά, κατάλαβέ με μάννα... Ντρέπουμαι νά σέ 
γνωρίσω στούς φίλους μου... ’Αγαπώ κάποια κοπέλλα, καί της είπα δτι είσαι στο 
Παρίσι... Δέν τόλμησα νά της πώ τήν άλήθεια... Ντράπηκα... Κατάλαβες;...».

Στάθηκε λίγο συλλογισμένη ή γρηά... "Υστερα τοΰ ψιθύρισε :
«Καί βέβαια κατάλαβα, Δημήτρη... ’Έχεις δίκηο... Σωστά σκέπτεσαι... Δέν 

μπορώ νά τ ’ άρνηθώ... Δίκηο έχεις νά ντρέπεσαι γιά μένα... Είμαι μιά πλύστρα, 
μιά γρηά άγράμματη, μιά φτώχιά ζητιάνα... Μά, παιδάκι μου, δέν θέλω νά σέ
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χάσω... Δέν θέλω νά σέ στερηθώ... θά σε βοηθήσω δμως... Νά! ’Άκου τί θά κά
νουμε... θά σοϋ νοικιάσω ένα μεγάλο σπίτι... θά στο γεμίσω μέ άκριβά έπιπλα... Καί 
θά μείνουμε μαζί... ’Αλλά μην άνησυχής... νά ! πώς νά στο πώ ;... κατάλαβες; νά... 
Δέν θά λές σέ κανένα δτι είμαι μάννα σου... Δέν θά... δέν θά σέ... φιλώ... ούτε... ούτε 
θά... θά σ’ άγκαλιάζω... Θά μέ έχης γιά υπηρέτρια... Θά λές στούς φίλους σου δτι 
είμαι μιά δυστυχισμένη χήρα, πού μέ λυπήθηκες καί μέ πήρες στο σπίτι σου γιά 
παραδουλεύτρα... Είσαι ευχαριστημένος έτσι;...».

Γύρισε έκεϊνος τό βλέμμα του κατά πάνω της, καί είπε άπότομα!...
«Αύτδ δέν μπορώ νά τό κάνω ποτέ... Δέν τολμάω... "Ο,τι καί νάσαι, είσαι 

τέλος πάντων ή μάννα μου...».
«Μά τί λές Δημήτρη μου;» ξαναεϊπε ή γρηά μέ τρεμουλιαστή φωνή. «Δέν 

είναι κακό... Κύτταξε την εύτυχία σου... Έ γώ πόσα χρόνια θά ζήσω άκόμα;... Δέν 
θέλω νά μέ καταριέσαι... Δέν θέλω νά μέ μισήσης... Τότες θά πεθάνω... Κάνε μου 
τη χάρη σέ παρακαλώ, παιδί μου...».

«Έ στω » είπε έκεϊνος «νοίκιασέ μου τό σπίτι... ’Αλλά... άλλά νά μην έρθης 
κι’ έσύ μαζί μου... Μείνε εδώ... Καί θάρχουμαι έγώ νά σέ βλέπω...».

«”Ω! Σ’ εύχαριστώ... Σ’ εύχαριστώ, Δημήτρη μου...» είπε ή γρηά, ένώ έκεϊνος 
άνοιξε την πόρτα καί βγήκε...

*sjc jjc
Σας φαίνεται υπερβολική ετούτη ή περιγραφή; τη βρίσκετε άπίθανη; Κι’ δμως 

δέν είναι... ’Αντιπροσωπεύει μιάν όλότελα άληθινή περίπτωση... μιά άπό τις πολλές, 
άπ’ τις άμέτρητες πού λαβαίνουν χώρα κάθε τόσο καί λιγάκι μέσα στον άνθρώπινο 
βίο...

'Η θυσία μιας μάννας!!!... Γραμμένη μέ τον ιδρώτα καί μέ τό αίμα της...
’Αλήθεια! ! !  Πόσες καί πόσες φορές δέν επαναλαμβάνεται μέσα στήν ζω ή ! ! ! .
Κι’ ή μάννα, αιώνια καρτερική καί μεγαλόψυχη, πρωταγωνιστεί μέ τό χαμό

γελο στά χείλη... Γιατί άγάπησε πολύ...
Ά !  παιδιά... παιδιά δλου τοΰ κόσμου..., δσα έχετε κοντά σας τήν μαννούλα σας 

μή λησμονήτε ποτέ τί της χρεωστάτε... Μήν τήν πικραίνετε ποτές... Θά μετανοιώ- 
σετε πικρά... ’Εκείνη συγχωρεΐ καί θυσιάζεται, δμως ή άχαριστία σας θά σάς άκο- 
λουθή σ’ ολόκληρη τή ζωή σας... Τιμάτε τήν μάννα σας... Σεβαστήτε την... ’Αγα
πήστε τήν μέ δλη τήν καρδιά σας, μέ δλη τήν ψυχή καί τήν διάνοιά σας...

Είναι τό μόνο πρόσωπο πού σάς άγαπά άληθινά...
*$ $

'Ο Δημήτρης έφυγε... κι’ άπόμεινε μόνη ή μάννα του, νά κυττάξη τά ροζια
σμένα χέρια της καί νά κλαίη... Νά κλαίη καί νά μονολογή :

«..."Εχει δίκηο τό παιδί μου... Αυτά τά χέρ ια !!! Είναι τά χέρια μιάς πλύ
στρας... Κι’ αύτή ή μορφή!!! Είναι ή μορφή μιάς γρηάς, άγράμματης καί δυστυ
χισμένης... Πώς νά μέ παρουσιάση στούς φίλους του; τί νά τούς πή;... Είμαι λέει 
στο Παρίσι... Καλύτερα έτσι... Ά ν  μπορούσα νά φύγω... ’Όχι νά ταξειδέψω... Νά 
φύγω άπ’ τή ζωή... Μά έχει τόσες άνάγκες άκόμα... Ποιος θά τό φροντίση τό παιδί 
μου άν λείψω έγώ ;...»

Μά τό καινούργιο σπίτι δέν νοικιάστηκε... Άπλούστατα, γιατί ό Δημήτρης 
δέν ξαναγύρισε πίσω στήν μάννα του άπό ’κείνη τήν ήμέρα... Έξαφανίστηκεν άπό 
τή ζωή της... Δέν τόλμησε νά δεχθή αύτή τή λύση... Θί τύψεις δέν τον άφήσανε... 
Καί προτίμησε νά έξαφανισθή...

Πού πήγε; Πώς ζοΰσε; Πού έμενε; Τί έκανε;... Κανείς δέν μπορούσε νά μαν- 
τέψη...

Καί ή κυρά-Κατίνα κόντεψε νά τρελλαθή... Ά δικα τον καρτερούσε στήν αύλό-
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θυρα κάθε δειλινό... ’Άδικα έστρωνε τραπέζι καί τον περίμενε να φάνε μαζί... ’Ε
κείνος δεν έρχότανε... 'Η καρδιά της μαυροντύθηκε... 'Ο πόνος ήρθε νά κατοικήση 
στο σπιτικό της...

Πολλές φορές ένοιωθε τήν ψευδαίσθηση δτι δλα έτοΰτα ήταν ψέμματα, πώς 
δέν συνέβησαν ποτέ, καί πώς ό γιός της Θαρθή νά χτυπήση τήν πόρτα της καί θά 
τρυπώση στήν άγκαλιά της... Μά γρήγορα συνερχότανε καί καταλάβαινε τήν τρα
γική άλήθεια...

Κλειδώθηκε τότες στο σπίτι της καί δέν έτρωγε, δέν κοιμότανε, δέν έβγαζε 
κουβέντα άπό τό στόμα της...

Ά !  πόσο θά τήν ξεκούραζε άν μπορούσε νά τόνε μισήση ! Μά δέν μπορούσε... 
Τον άγαποΰσε πάντα... Καί μάλιστα τώρα άκόμα περισσότερο... Τον λαχταρούσε, 
τον ζήταγε δσο ποτέ άλλοτε...

~Ηταν βράδυ... ένα ήσυχο, φθινοπωριάτικο βράδυ, μέ φεγγαριάτικες άχτίδες 
καί μ’ ένα άνάλαφρο άεράκι πού έπαιρνε μαζί του τά φύλλα των δέντρων, καθώς τρι- 
γυρνοϋσε άσκοπα έδώ κι’ εκεί... Σιωπηλή καί σκοτεινή ή γειτονιά μου... Μονάχα 
οί σκύλοι γαύγιζαν κάπου-κάπου, καί κανένας μεθυσμένος μονολογούσε τρικλίζοντας. 
Στο σπίτι της κυρά-Κατίνας βασίλευε γαλήνη... θαρρείς κι’ είχαν δλα μαρμαρώσει 
μέσα στις δυο χαμηλοτάβανες κάμαρες... Μονάχη ή γρηά, καθισμένη στήν άκρη τού 
κρεββατιοΰ είχε στηλώσει τό βλέμμα στά τζάμια τού παραθυριού καί στέκονταν έτσι 
άκίνητη, ψυχρή, θαρρείς άψυχη, νεκρή...

Τότες κτύπησεν ή πόρτα..'.
«Ποιός είναι;...» ρώτησεν αύτή μέ σβησμένη φωνή...
« ...’Εγώ είμαι, Κατίνα... ό Μήτσος ό μπαλωματής... Άνοιξε... Θέλω νά σοΰ 

μιλήσω...» άκούστηκεν άπό έξω μιά βαρειά φωνή.
«Τί ζητάς τέτοια ώρα; Πές μου άπ’ έξω, τί γυρεύεις;» ξανάπε ή γρηά.
«ΤΗρθα νά σοΰ μιλήσω γιά τό γιό σου...».
Τινάχτηκεν άπότομα ή Κατίνα άπ’ τή θέση της... Θαρρείς καί είχε άγγίξει 

γυμνό ήλεκτρικό καλώδιο... Γιά πότε βρέθηκε στήν πόρτα καί τήν άνο ιξε !!!..
«Λοιπόν; τί έμαθες; Είναι καλά; Μήπως έπαθε τίποτε; Τί τού συμβαίνει; 

Μίλησε, Μήτσο μου; έτσι νά συγχωρεθοΰν τ ’ άποθαμένα σου καί στις χαρές της 
κόρης σου...».

«Μήν κάνεις έτσι, χριστιανή μου. Καλά είναι ό γιός σου... Μία χαρά... Ά ρ- 
ραβωνιάστηκε μάλιστα... ’Έμαθα καί τήν διεύθυνσή του.,.Νά, πάρε αύτό τό χαρτί... 
Στήν έχω γράψει... Ά ντε  καληνύχτα...».

Κρατώντας στά χέρια τό μικρό χαρτάκι ή Κατίνα γονάτισε κι’ έκανε τό σταυ
ρό της... ’Επί τέλους!!!.. Οί προσευχές της είχαν είσακουσθή... Είναι καλά ό Δη- 
μήτρης... Καί μάλιστα άρραβωνιάστηκε...

«Δόξα τώ Θεώ...» είπε μέ άνακούφιση καί σταυροκοπήθηκε... «Θά πάω νά 
τον δώ... Μπορεί καί νά μέ χρειάζεται...».’Έγινε λίγη στιγμή σιωπή... Μονάχα τ ’ 
άεράκι μουρμούριζε έξω άπό τήν πόρτα της, κυνηγώντας τά πεσμένα φύλλα τών 
δέντρων...

« ... Μά δ χ ι!! ! . Δέν θά πάω... Δέν πρέπει... “Οχι! Δέν θά τού καταστρέψω 
έγώ τήν εύτυχία του... ’Εγώ είμαι στο Παρίσι... Δέν είμαι έδώ... Δέν είμαι πλύ
στρα... Είμαι άριστοκράτισσα... ’Ό χ ι!! ! . . .  Δέν πρέπει νά πάω... Δέν μέ χρειάζεται 
πιά... Πώς νάναι άράγε; Νά πάχυνε; Διαβάζει; Ρίχνει τίποτε στήν πλάτη του τά 
βράδυα; Ποιός τον προσέχει;... Μά... Είναι καλά... κι’ άρραβωνιάστηκε κι’ δλας... 
Χαρά πού θά τήν έχη... Θά τού στείλω τό δώρο μου... κάτι άκριβό... πολύ άκριβό... 
Νά μήν τού τό έχη στείλει άλλος... Πρέπει νά ξαναρχίσω τή δουλειά... Χρειάζουμαι 
λεπτά... Νάναι άράγε δμορφη ή νύφη; ’Αστείο πράγμα!! "Ομορφη θάναι, άφοΰ τή 
διάλεξε αυτός... Νά μπορούσα ν’ άλλάξω τά χέρια μου, τά μούτρα μου, νά βγάλω τις
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ρυτίδες καί τήν καμπούρα άπο πάνω μου... Νά μπορούσα νά όμορφοντυθώ, νά στο
λιστώ σαν μεγάλη κυρία. Μά, τί λέω έγώ ή άνόητη; Τί ζητάω; Είναι καλά... Είναι 
χαρούμενος... Είναι ευτυχισμένος... Αυτό μου φτάνει...».

Άπο ’κείνο το βράδυ, ή δύστυχη μάννα, κρυμμένη σέ γωνιές καί σέ παληές 
οικοδομές κοντά στο σπίτι του, τον έ'βλεπε κάθε μέρα νά πέρνα... Τον άκουγε νά 
φλύαρη... Τον καμάρωνε δακρυσμένη, καθώς περνούσε άγκαλιασμένος μέ τη μνηστή 
του... Κι’ ήταν τόσο όμορφη ή κοπέλλα το υ !! !  Καλά τόχε μαντέψει... ΤΗταν όμορφη 
σάν άγγελος, καί ταίριαζαν πολύ...

Καί τό κυνηγητό συνεχιζότανε, ώσπου κάποιο χειμωνιάτικο βράδυ, κρύωσε... 
άρρώστησε βαρειά... κι’ έπεσε στο κρεββάτι μέ πυρετό... "Ολες οί κακουχίες, πού 
μέχρι εκείνη τη στιγμή τήν προσπερνούσαν άδιάφορες, μαζεύτηκαν τότε επάνω της... 
Καί ή κατάστασή της χειροτέρευε μέρα μέ τη μέρα... Έτρέξαν οί γειτόνοι κοντά 
της καί της παραστάθηκαν μέ τόση άγάπη! ! ! . . .  Κι’ όταν κανένας τολμούσε νά της 
πή ότι θά τά φανέρωνε όλα στο Δημήτρη θύμωνε ή γρηά καί τοόδινε τήν κατάρα της.

« ...’Ό χ ι! Ό  Δημήτρης δέν πρέπει νά μάθη τίποτε...Σας έξορκίζω όλους σας...», 
έλεγε καί ξανάλεγε...

"Ομως ή άρρώστεια της δέν κρατήθηκε ως τό τέλος μυστική. Κάποιος ξεμο
νάχιασε τον Δημήτρη καί τουπέ όλη τήν άλήθεια...

ΤΗταν σούρουπο... Ξεψυχούσε ή μέρα στήν γκρίζα άπεραντωσύνη τού δει
λινού... Ό  ήλιος έγερνε στή Δύση του... Κι’ ή φύση όλη έμοιαζε σάν νά προσεύχεται 
τριγύρω...

Ή  άρρωστη ολοένα καί χειροτέρευε... "Ομως μιά γαλήνη ήταν χυμένη στή 
μορφή της... Ξαπλωμένη στο κρεββάτι είχε σφιχταγκαλιάσει μιά φωτογραφία τού 
Δημήτρη, καί μέ κλειστά τά μάτια ξαναζούσε μιά χρυσή άνάμνηση άπο τά περα
σμένα, όταν έτριξε ή πόρτα κι’ άκούστηκε μιά φωνή.

«...Μητέρα... Τί μαγείρεψες σήμερα;... ’Ηρθα νά φάω...».
Άνασηκώνεται ή γρηά τρομαγμένη καί βλέπει... βλέπει μπροστά της τό Δημή

τρη, όμορφο όσο ποτέ άλλοτε, νά τής χαμογελάη μέ στοργή... Καί βλέπει άκόμα 
κάτι πού τήν άναστατώνει, πού τήν γεμίζει δάκρυα... βλέπει κοντά του τήν μνη
στή του...

Κάτι πάει νά πή, μά δέν τά καταφέρνει... προσπαθεί νά γελάση μά δέν μπορεί... 
Οΰτε καί νά κλάψη άκόμα έχει τή δύναμη... Μονάχα κυττάζει... Κυττάζει καί νοιώ
θει νά σαλεύουν τά λογικά της...

«Μητέρα» ξαναλέει εκείνος «ήρθαμε νά σέ πάρουμε άπο έδώ καί νά σέ πάμε 
σπίτι μας... Μήν διαμαρτύρεσαι. Μήν προσπαθής νά δικαιολογηθής στήν κοπέλλα 
μου... Τά ξέρει όλα... τής τά είπα μονάχος μου. Καί σ’ άγαπά... Καί σ’ άγαπάμε 
κι’ οί δυό... Καί θά σέ κάνουμε καλά... Καί θά σ’ άγαπάμε όσο ζοΰμε...

”Ω ! Μάννα, μάννα γλυκειά... άληθινέ άγγελε... Θά μπορέσης ποτέ νά μέ 
συγχωρέσης γιά τό κακό πού σουκανα;»

’Εδώ τελειώνει ή ιστορία μιάς μάννας... τής φτωχής κυρά-Κατίνας, πού τή 
γνώρισα καί τή θαύμασα, πριν λίγα χρόνια, σέ μιά άπόμερη ’Αθηναϊκή φτωχογει
τονιά...

"Ομως, ή ιστορία τής μάννας συνεχίζεται... Συνεχίζεται κάθε στιγμή, σέ κάθε 
τόπο, όπου ύπάρχουν άνθρωποι... Καί θά συνεχίζεται πάντα, τό ίδιο πεντακάθαρη, 
πανάγια, ήρωϊκή... Καί θάχη γιά επωδό της τον ίδιο πάντα στίχο :

«Μάννα!.. Δέν βρίσκεται λέξη καμμιά, 
νάχη στον ήχο της τόση άρμονία !!!»>. Σ. ΠΗΛΟΣ



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Στις 27 Φεβρουάριου, φθάνει άεροπορικώς εις τάς Αθήνας μιά διακεκρι
μένη προσωπικότης τής Διεθνούς ’Αστυνομίας και εξαίρετος έπιστήμων, γνωστή εις 
όλον τον κόσμον άπό την πολύπλευρον κοινωνικήν της δράσιν και τά έπιστημονικά 
της έργα.

Πρόκειται για την Καν Lois Lundell Higgins, ή οποία άπό τις 12 ’Ιανουά
ριου 1958 άνεχώρησε γιά ένα παγκόσμιο έπιστημονικό ταξίδι, άπό τον "Αγιο 
Φραγκίσκο της Καλλιφορνίας της ’Αμερικής καί εΐχε την καλωσύνη νά συμπερι- 
λάβη καί την Χώρα μας άνάμεσα στά Κράτη πού θά έπισκεφθή.

'Η κ. Λόϊς Χίγκινς περιοδεύει δλας τάς Χώρας τοΰ Κόσμου άπό τάς οποίας 
έχουν άποσταλή ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας των προς "μετεκπαίδευσιν εις τας 
'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής, γιά νά δώση διαλέξεις επί διαφόρων|_θεμάτων 
’Εγκληματολογίας, προλήψεως καί ελέγχου τής 
έγκληματικότητος των άνηλίκων καί επί άλλων 
αστυνομικών προβλημάτων.

■ Κατά την ένταΰθα διαμονή της, πρόκειται 
νά συζητήση είς συγκέντρωσιν των άρμοδίων τά 
έξής θέματα :

1) Τό έγκλημα (συμπεριλαμβανομένης τής 
έγκληματικότητος των άνηλίκων).

2) ’Επιτυχείς μέθοδοι προλήψεως τής έγ
κληματικότητος.

3) Σώμα Γυναικείας ’Αστυνομίας.
'Η Κα Χίγκινς είναι μία άπό τις πλέον

έξέχουσες γυναίκες τής ’Αμερικής, τής οποίας οί 
μοναδικές έπιτυχίες εις τον τομέα τής ’Εγκλημα
τολογίας, τής Κοινωνιολογίας καί του έλέγχου τής 
έγκληματικότητος τών άνηλίκων, έχουν άναγνω- 
ρισθή διεθνώς. Τον ’Απρίλιο τοΰ 1954, τό Κογ- 
κρέσσον τών Η.Π.Α. έδήλωσεν, ότι ή Κα Λόϊς 
Χίγκινς ήταν έκείνη πού έπρωτοστάτησεν στον ά- ‘Η διεθνούς φήμης Έγκληματολό- 
γώνα κατά τοΰ λαθρεμπορίου ναρκωτικών στην Ά - Y°S Κα Λόϊς Χίγκινς.
μερική..

Έσπούδασε νομικά είς τό Κολλέγιον Μάουντ Μαίρη του Μιλγουήκη, άπό τό 
όποιο καί έλαβε τό δίπλωμα τής Δικηγόρου. Τό 1949 τής άπενεμήθη, άπό τό Κολ- 
λέγιο τούτο, ό τιμητικός τίτλος τοΰ Διδάκτορος Νομικών. Είναι ή πρώτη γυναίκα 
άστυνομικος τοΰ Σικάγου πού έλαβε τον τίτλο τοΰ Διδάκτορος.
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Τό πρώτο πρόγραμμα έκπαιδεύσεως γυναικών άστυνομικών, κατήρτισε καί 
ώργάνωσεν ή Κα Χίγκινς. Έδίδαξεν επίσης ’Εγκληματολογία στο Πανεπιστήμιο 
Λοαγόλια καί Κοινωνιολογία στο Κολλέγιο Ρόζαρυ. ’Έχει συγγράψει, μαζί μέ τον 
συγγραφέα κ. Ε. Α. Φιτζιοάτρικ, τό βιβλίο «Εγκληματολογία καί Ποόληψις του 
’Εγκλήματος», τό όποιο δημοσιεύθηκεν άπό' τον ’Εκδοτικόν Οΐκον Μωριούς του 
Μιλγουήκη.

Μέχρι σήμερα, έχει διανύσει περισσότερο άπό 500.000 μίλλια, γιά διαλέξεις 
πού έδωσε σέ διάφορες οργανώσεις Κρατικάς, Νέων, Άστυνομικάς καί Θρησκευ- 
τικάς, σ’ όλη τήν ’Αμερική.

Γιά τις πολλαπλές της προσπάθειες καί έπιτυχίες της εις τον κοινωνικόν το
μέα, ή Δόκτωρ Χίγκινς έλαβε πολυάριθμες τιμές. Τά άρθρα της περί ναρκωτικών, 
προλήψεως καί ελέγχου τής έγκληματικότητος, της έγκληματικότητος τών άνη- 
λίκων καί τών άστυνομικών προβλημάτων γενικώς, έχουν δημοσιεύσει πολλές εφη
μερίδες καί περιοδικά.

’Επί πλέον, είναι Διευθύντρια του Γραφείου Προλήψεως Έγκληματικότητος 
τού Σικάγου, Πρόεδρος της Διεθνούς Όργανώσεως Γυναικών Άστυνομικών, 
Μέλος της Διεθνούς ’Οργανώσεως ’Αρχηγών ’Αστυνομίας, Μέλος της Νομοθετικής 
Επιτροπής διά τάς δημοσίας σχέσεις τής Όργανώσεως ’Αρχηγών ’Αστυνομίας τού 
Ίλινόϊς, Πρόεδρος τού Συμβουλευτικού Συμβουλίου τής Όργανώσεως ’Αξιωμα
τικών τής ’Εθνικής ’Αστυνομίας, Μέλος τής ’Επιτροπής ’Ανηλίκων τού Σικάγου, 
Μέλος τής Δημοτικής Συμβουλευτικής ’Επιτροπής περί τής Έγκληματικότητος 
άνηλίκων τού Σικάγου, ’Επίτιμον Μέλος τών ’Αστυνομικών ’Οργανώσεων ’Αξιω
ματικών τών Πολιτειών ’Ινδιάνας, Άρκάνσας καί Β. καί Ν. Καρολίνας, ’Επίτιμον 
Μέλος τής ’Αδελφότητος τών ’Αστυνομικών Κεντάκυ καί Άρκάνσας καί Μέλος τής 
Όργανώσεως τών Πανεπιστημιακών Γυναικών.

Αύτή είναι μέ δυο λόγια ή Δόκτωρ Χίγκινς, πού φθάνει στην Αθήνα, γιά 
νά δώση διαλέξεις καί στον τόπο μας.

Ή  έπίσκεψίς της τιμά άσφαλώς τό ’Έθνος μας καί εΐδικώτερα τήν ’Αστυ
νομία, πού στο πρόσωπο τής Κας Χίγκινς άναγνωρίζει τήν ύπέροχη συνάδελφο καί 
τήν άρίστη έπιστήμονα, άπό τήν οποία πολλά έχει νά ώφεληθή.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», τά όποια εις τον ίδιον ’Επιστημονικόν 
καί Τεχνικόν ’Αστυνομικόν τομέα έργάζονται, ύπογραμμίζουν μ’ ένθουσιασμό τήν 
άφιξι τής έξεχούσης ξένης, ή οποία—είναι έκ τών προτέρων βέβαιον—πολλάς έχει 
νά προσφέρη γνώσεις καί ύπηρεσίας στον άστυνομικό κόσμο τής Ελλάδος καί τής 
εύχονται τό «Wellcome». Μέ μεγάλη δέ εύχαρίστησι θέτουν στή διάθεσί της τις 
στήλες τους καί θά θεωρήσουν ύψίστη τιμή τους αν τήν συγκαταλέξουν μεταξύ τών 
εκλεκτών συνεργατών τους.

Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ε λ λ η ν ι κ ό
Μηνολόγ ιο

'Υπό κ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ, Άρχιφύλακος

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  Η
«Φλεβάρη φλέβες άνοιξε, 

τΙς φλέβες τω ν βυζιώ  μου, 
γ ιά  νά βυζάξω  τό παιδί 
καί νά τό μεγαλώ σω .. .

('Από τό λαϊκό τραγούδι «Ή  ’ Απαρνημένη»)

Είναι ό μικρότερος μήνας του έτους, μά καί ό πιο άδικημένος στή λαογρα- 
φική συνείδηση τοΰ λαοΰ. Θϋμα άπατης των άλλων μηνών, δάνεισε τις ήμέρες του 
στο γείτονα τό Μάρτη κι’ άπό τότε άπόμεινε κουτσός κ ι’ άνάπηρος... Τον τραγούδησε 
λοιπόν ό λαός ώς μήνα παράξενο καί ιδιότροπο, καί τοΰ άπέδωσε πολλή άφέλεια 
—λόγω τοΰ παθήματος—άλλά καί πολλή μοχθηρία μέ κακία, λόγω τής κακομορ
φίας πού παρουσιάζει ή άναπηρία του.

Φαντάσθηκε ό λαός μας τον Φεβρουάριο σάν πληγωμένο στήν υπερηφάνεια 
παιδί τοΰ χρόνου. Στο συναίσθημα κατωτερότητος—πού πίστεψε ότι αισθάνεται

1. Εις τήν έφημερίδα «Βραδυνή» της 28/12/57 έδημοσιεύθη ή κατωτέρω κριτική διά τό 
λαογράφημα τοΰ περιοδικού μας «ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο  Μ ΗΝ Ο ΛΟ ΓΙΟ »:

Άπό τόν καιρό τοΰ Ν. Πολίτη, η λαογραφική μελέτη άπετέλεσε κλάδον τής σύγχρονης επι
στήμης μέ σκοπό τήν σπουδή της λαϊκής κυρίως ψυχής. Έγιναν πρός αυτήν τήν κατεύθυνσιν άρκεταΐ 
προσπάθειαι καί τό άποτέλεσμα υπήρξε νά έλθουν εις φως άγνωστα στοιχεία τοΰ λαϊκού βίου, τήν 
ωφελιμότητα των οποίων ούδείς έχέφρων άνθρωπος δύναται νά άμφισβητήση.

Μια νέα λαογραφική μελέτη έρχεται τώρα νά προσθέση καινούργια στοιχεία εις τό δλον 
οικοδόμημα τής έλληνικής λαογραφίας. Πρόκειται διά τό «Ελληνικό Μηνολόγιο» τοΰ νέου συγγρα- 
φέως κ. Χαραλ. Σταμάτη (Χάρη Στάμου), πού δημοσιεύεται άπό τοΰ ’Ιουνίου 1957 είς τό επίσημον 
όργανον τής ’Αστυνομίας Πόλεων «Αστυνομικά Χρονικά». Βαθύς γνώστης τής υπαιθρίου λαϊκής 
ψυχής ό κ. X . Σταμάτης, ταξινομεί κατά μήνα τά δσα είδε, ακούσε καί παρετήρησε ταξιδεύοντας 
είς τήν έλληνική ύπαιθρο. Πρέπει νά ομολογήσουμε δτι εκπλήττει τόν αναγνώστην ή σαφήνεια 
καί ή μεγάλη άλήθεια μέ τάς όποιας παρουσιάζει ό συγγραφεύς τάς καλάς καί κακάς επιδράσεις 
πού έχουν διά τόν λαόν μας αί παντοειδείς δεισιδαιμονία1., παραδόσεις, προλήψεις, παροιμίαι, ήθη 
καί έθιμα. Τά γνωμικά καί αί παροιμίαι τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, πού λέγονται άνάλογα μέ τάς εργα
σίας του, τά καιρικά φαινόμενα, τό έορτολόγιο, τά άστρικά φαινόμενα, οί μΰθοι, οί θρΰλοι, τά αινίγ
ματα, τά δημοτικά τραγούδια κλπ. άποτελοΰν εντρύφημα τοΰ μελετητοΰ, πού άξίζει πραγματικά 
τόν κόπο νά διαβασθή άπό κάθε πνευματικά καλλιεργημένο άνθρωπο τής έποχής μας.

• ’Ίσως νά ύπάρχη έδώ τό εμπόδιο τοΰ δτι τά «Αστυνομικά Χρονικά»—περιοδικόν αύστηρώς 
άστυνομικοΰ καί λογοτεχνικού περιεχομένου—κυκλοφοροΰν είς περιωρισμένον κύκλον αναγνωστών. 
Έ π ’ αύτοΰ ό φιλομαθής αναγνώστης θά πρέπει νά άναμείνη τήν έκδοσιν είς ίδιον τόμον τοΰ « Ε λ 
ληνικού Μηνολογίου», πράγμα τό όποιον έλπίζομεν δτι σύντομα θά πράξη ό συγγραφεύς του, μετά τό 
πέρας τής συνεχιζομένης ήδη μελέτης. Θά είναι κρίμα, παρόμοιαι πνευματικαί έργασίαι νά περνούν 
άπαρατήρητοι άπό τό εύρύ άναγνωστικόν κοινόν, άφοΰ ή εποχή μας έχει τόσην άνάγκην άπό τό 
σοβαρό βιβλίο καί τήν έν γένει άντικειμενικήν μελέτην τοΰ κάθε έλληνικοΰ στοιχείου.



5562 X. Σταμάτη

έναντι των άλλων μηνών—του απέδωσε τήν άκαταστασία τοϋ καιρού καί την άμφί- 
βολη διάθεση για την τύχη των σπαρτών. Είδε ό λαός την γη του να προσπαθή ν' 
άνανεώση τον φυτικό της κόσμο στον μήνα αύτόν, μά στάθηκε φοβισμένος μπροστά 
στα αιφνίδια ξεσπάσματα τοϋ καιρού. Οί συνεχιζόμενες επί ολόκληρα ήμερόνυκτα 
βροχές, ό πάγος καί τα χιόνια στα βορεινά, στάθηκαν άφορμή νά μελαγχολήση καί 
να τραγουδήση τήν πάλη τών εποχικών στοιχείων, συνδυάζοντας όλα τοΰτα μέ τον 
έ'ρωτα·:

«Κάνουν ν’ άνθίσουν τά βουνά κι’ ό πάγος δεν τ ’ άφήνει,
Κάνω κι’ έγώ νά σ’ άρνηθώ, μά ό πόνος δεν μ’ άφήνει»

"Υπουλος καί μνησίκακος άπ’ τήν άδικία πού τοϋ έγινε, ό Φεβρουάριος, 
—ό «Φλεβάρης» τοϋ Έλληνικοΰ λαοΰ—άνοίγει τις φλέβες του πάνω στή γη γιά νά 
φέρη όσα μπορεί περισσότερα εμπόδια στο άνοιξιάτικο έργο τοϋ Μάρτη. ’Άδικος 
κόπος όμως, άφοΰ ή άνοιξη προσεγγίζει πλέον. ’Αναγκάζεται νά υποχώρηση λοι
πόν, προς τό τέλος του, κάνοντας έτσι τό λαό μας νά πανηγυρίση μέ τό ρητό του :

«Ό  Φλεβάρης κι’ αν φλεβίση, 
άνοιξη θέ νά μυρίση!!...»

** *
'Όπως σέ δλους τούς μήνες τού «Ελληνικού Μηνολογίου», βρίσκουμε καί στο 

Φεβρουάριο πολλά γνωμικά, παροιμίες καί παρατηρήματα, σχετικά μέ τον καιρό, 
τις άγροτικές άσχολίες κ.τ.λ.

Γιά τον καιρό, έχουμε καί έδώ τά προγνωστικά τοϋ λαοΰ μας :
Στήν Δωδεκάννησο, Κρήτη καί Ρούμελη, πιστεύουν πώς, όταν ή κουκου

βάγια σκούζη διαρκώς τήν νύχτα, θά έχουμε άναβροχιά.
Στήν Πελοπόννησο, στή Θεσσαλία καί στή Φθιώτιδα, πιστεύουν πώς, όταν 

γίνονται βροχές καί άστραπές, πεθαίνουν μικροί άνθρωποι. ’Αποδίδεται τοΰτο στήν 
μικρή ένταση πού έχουν οί άστραπές καί οί βροντές αύτόν τον μήνα, έν συγκρίσει 
μέ τήν μεγάλη ένταση τών θερινών ιδίως μηνών καί κατά τούς οποίους πιστεύεται 
ότι πεθαίνουν μεγάλοι άνθρωποι.

Είδικώς γιά τις άστραπές καί βροντές τοϋ Φεβρουάριου, ό νησιώτικος πληθυ
σμός έχει τά γνωμικά του. Μέ τήν πάρα κάτω παροιμία, ό λαός γνωματεύει πώς, 
γιά όσα γίνονται καί λέγονται, ύπάρχει πάντοτε κάποια άφορμή :

«Ά ν  δέν άστράψη δέν βροντά 
κι’ άν δέν βροντά δέν βρέχει.
Κι’ άν δέν πληθύνη τό νερό, 
ό ποταμός δέν τρέχει...»

Οί κεραυνοί καί τ ’ άστροπελέκια τοϋ Φεβρουάριου, είναι γιά τούς Κρητικούς 
«ή φωθιά τοϋ Θεοΰ». Σάν πέση ή «φωθιά» αυτή στή γή, γίνεται ένα άσπρο πετρα- 
δάκι σάν κουφέτο. Πρέπει τότε νά τό πιάσης καί νά τό κρατάς επάνω σου, γιά νά 
μή σέ βρή μαχαιριά. Πρέπει όμως καί νά τό προσέχης σάν νά βαστάς έπάνω σου τό 
Τίμιο Ξΰλο. "Οταν πας πρός... νεροΰ σου, όταν βλαστημάς καί όταν σμίγης μέ γυ
ναίκα, δέν πρέπει νά τό κρατάς μαζί σου, γιατί θά έχης φοβερό συναπάντημα...

Γιά τό προμήνυμα τής βροχής, συναντάμε τοΰτο στή Λέσβο, Κέρκυρα, Εύβοια 
καί Χαλκιδική :

« ’Αλάργα βρουντή, 
κουντά βρουχή.
Κουντά βρουντή 
άλάργα βρουχή».

Σάν ό Φεβρουάριος όμως «φλεβίζει» στή Δωδεκάννησο, στούς Σποράδες καί
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τήν "Ηπειρο, πρέπει, αν μαδοΰνε τά μαλλιά σου, να σταθής έξω στή βροχή γιά νά 
γιατρεφτή ή τριχόπτωση ( !)

Ό  βροχή καί τό χιόνι του Φεβρουάριου, συσχετίζονται στα νησιά καί στή 
Στερεά Ελλάδα μέ τις ήμέρες της έβδομάδος. Στήν ορεινή Παρνασσίδα, Δωρίδα 
καί Αιτωλοακαρνανία, συναντάμε αυτό τό γνωμικό :

«Ή  πέφτη κάνει τού νιρό 
κ ι’ ή Παρασκιυή τού χιόνι, 
κι’ τού Σαββατουκύριακου τού ξαναδιυτιρώνει.
"Αν δεν τού κόψ’ ή Κυριακή, ή Διυτέρα ώς τού γιόμα, 
τήν Τρίτη ξημιρώματα δεξου βαρύ χειμώνα...».

Τό χιόνι τοϋ Φεβρουάριου είναι εύπρόσδεκτο άπ’ όλο τό λαό μας. Πιστεύεται 
γενικώς ότι σκοτώνει τά μικρόβια πού προκαλοϋν τις άρρώστειες στον άνθρωπο κ ι’ 
ότι ψοφά τά παράσιτα πού σκουλικιάζουνε τά φρούτα. Μέ τήν άσπράδα τοϋ χιονιού 
παρομοιάζει ό λαός μας τις άρετές τού άνθρώπου, καί ιδίως τήν αγνότητα τών κορι- 
τσιών. Πολύ συχνά άκοΰμε στήν Πελοπόννησο καί τά νησιά άφθονες παρομοιώσεις 
γιά τις νέες κοπέλες, όπως τό «είναι σάν τά έφτάλογα χιόνια», «χιόνι τού χιονιού» 
κ.ά.π. Δεν είναι όμως λίγες οί περιπτώσεις πού ύποδέχονται κάποιο αγαπητό πρό
σωπο μέ τήν ρήση «σάν τά χιόνια», γιά νά δηλώσουν τήν χαρά αλλά καί τήν άπα- 
γοήτευση καμμιά φορά γιά τήν άπρόσμενη επίσκεψη.

** *
Καί μέ τό Φεβρουάριο, οργιάζουν οί προλήψεις καί οί δεισιδαιμονίες τού λαού 

μας. Τις βλέπουμε στις καθημερινές άσχολίες του, άλλά πιο πολύ στά γεγονότα 
εκείνα πού έχουν μεγάλη σχέση μέ τήν όλη ύπόσταση τοϋ άνθρώπου, ήτοι τήν γέν
νηση, τήν άνάπτυξη καί τον θάνατο.

Γιά τήν γέννηση, παίρνοντας άφορμή άπό διάφορα γεγονότα τού Φεβρουάριου 
καί περισσότερα άπό τις ’Αποκριές—τις έορτές καθαρμού τών άρχαίων—καί τήν 
εορτή τού Αγίου Συμεώνος, ό λαός μας σοφίσθηκε άπειρες προλήψεις καί δεισιδαι
μονίες. Ειδικά γιά, τήν έορτή τού Αγίου Συμεώνος—Άγιοΰ Συμιοΰ—πιστεύει 
ό λαός της Μακεδονίας καί της Θράκης, οτι ή έγκυος δέν πρέπει νά κάνει καμμιά
δουλειά εκείνη τήν ήμέρα. Ή  έγκυος άποφεύγει άκόμα καί ν’ άγγίξη κανένα άντι- 
κείμενο τού σπιτιού, διότι ο,τιπιάση, τό ίδιο σημάδι θά έχη καί τό παιδί πού θά 
γεννηθή. "Αν όμως ξεχάση καί πιάση άντικείμενο ιδιόμορφο, όπως ψαλλίδι, κου
τάλι, πιρούνι κλπ., πρέπει άμέσως νά σκουπίση τά χέρια της στά οπίσθια μέρη τού 
κορμιού της, γιά νά πάη έτσι καί τό σημάδι τού παιδιού σέ μέρη άφανή γιά τούς 
πολλούς...

Ή  έγκυος έπίσης, δέν βαφτίζει τον Φεβρουάριο, καί ιδίως τήν ήμέρα τού Ά 
γιου Συμιοΰ, δέν βλέπει κηδεία, δέν μεταλαβαίνει «έπειδή τό ένα της πόδι βρίσκεται 
στο λάκκο», δέν άφήνει κορίτσι νά μπή στήν κάμαρά της, δέν κάθεται στο κατώφλι 
τού σπιτιού γιατί τό παιδί θά γεννηθή κουφό, δέν.τρώει χταπόδια γιά νά μή βγάλουν 
«χταπόδια» τά πόδια τού μωρού, δέν τρώει λαγό γιά νά μή γίνη τό μωρό «σχιζα- 
χείλης», δέν πίνει καφέ άπό το μπρίκι γιά νά κάνη όμορφα παιδιά, δέν πηγαίνει σέ 
λείψανο γιατί τό παιδί θά γεννηθή «λειψό», δέν κρατάει επάνω της άντικείμενο βγαλ- 
μένο άπό τάφο, γιατί νεκρώνονται τά αυγά της καί δέν κάνει παιδιά, δέν γυρίζει τό 
χέρι τής ραπτομηχανής γιατί «γυρίζει» ό λώρος τού όμφαλοΰ στο λαιμό τού παι
διού καί τό πνίγει κ.τ.λ. κ.τ.λ. "Ολα αύτά τά προφυλακτικά μέτρα έχουν σπουδαία 
σημασία γιά τον απλοϊκό λαό μας, γιατί, αν πιάσουν μαλλιά καί γεννηθή τό κορίτσι 
μέ...τρίχες στο ραχοκόκκαλο λ.χ., θά γίνη πόρνη. "Αν έπίσης πιάσουν σίδηρο, τό 
παιδί θά πεθάνη σέ πόλεμο κ.ά.π.

Καί μέ τήν άνάπτυξη καί τον όλο βίο τού άνθρώπου, σχετίζονται πάμπολλες
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δοξασίες καί προλήψεις. Θ’ άναφέρουμε εδώ μερικές για τον γάμο, άφοΰ αύτές άπο- 
τελοΰν έπίκαιρο λαογραφικδ στοιχείο μέ την άρνηση τελέσεως γάμου κατά τον 
μήνα πού διανύουμε.

Τδ κακδ της τελέσεως γάμου, κατά τον Φεβρουάριο, έγκειται στο δτι 6 μήνας 
τούτος λογίζεται «σακάτης». Άλλα καί τδ γεγονδς του δτι γίνονται δλοι «μασκα- 
ράδες» τδν Φεβρουάριο, συντελεί σέ πολλά μέρη στδ νά μή μεταμορφώνονται καί 
οί όδεύοντες γιά τδν συμπαθή χορδ του Ήσαία.

Είναι πολλά τά μέρη τής χώρας, δμως, πού οί γάμοι γίνονται καί τδν Φε
βρουάριο (Κρήτη — Ρούμελη — Πελοπόννησος — Σποράδες καί’ ’Ιόνια νησιά). Δεν 
πρέπει δμως νά παντρευτούν δύο αδέρφια μέσα στδν Φλεβάρη—σέ πολλά μέρη καί 
μέσα στον ίδιο χρόνο—δέν πρέπει ν’ άκουμπήση σκούπα στδ κρεββάτι των νεονύ- 
μφων γιατί θά χωρίσουν, δέν πρέπει νά καούν τά κουφέτα τού γάμου γιατί τδ άντρό- 
γυνο θά μαλώση, δέν πρέπει νά φυτεύουν λουλούδια ούτε νά. βάζουν ζώα στδ σπίτι. 
’Απεναντίας, πρέπει κάποιος άπδ τούς νεονύμφους νά πατήση τον άλλον στδ «Ή - 
σαία χόρευε» γιά νά κουμαντέρνη αύτός, πρέπει νά «μελοταΐζονται» οί νεόνυμφοι, · 
πρέπει ό γαμπρός νά φιλή τδ χέρι τής πεθεράς την έπομένη τού γάμου έάν ή νύφη 
ήταν παρθένος, πρέπει ή νύφη νά χορεύη μά νά μή τραγουδά κ.ά.π.

Τέλος, γιά τδν θάνατο τού άνθρώπου, οί προλήψεις καί οί δεισιδαιμονίες τού 
Φεβρουάριου έχουν τήν αρχή τους στήν παράδοση τού δτι στις δύο Φεβρουάριου 
—'Υπαπαντή τού Χριστού—όραματίσθηκε ή Παναγία τδν σταυρικό θάνατο τού 
Τίοΰ της. Τδ δραμα τούτο,—κατά τήν άπίστευτη παράδοση—ή Παναγία τδ κράτησε 
μυστικό ώς τήν τελευταία της στιγμή καί τδ έξομολογήθηκε στδν Άγγελο πού 
πήγε νά τήν άνεβάση τούς ούρανούς. ’Αλλά καί τδ δτι ό Ά γιος Συμεών—πού γιορ
τάζεται στις τρεις Φεβρουάριου—έπεκαλέσθη τδν θάνατο δταν είδε νά έκπληρώνεται 
ή τελευταία του έπιθυμία, συντείνει στις προλήψεις καί τις δεισιδαιμονίες, τις σχε
τικές μέ τδν θάνατο.

Πρωτοστατούν καί σέ τούτο, ή Κρήτη, ή Πελοπόννησος, ή Ρούμελη καί τά 
νησιά. Ό  ντελή—κανής τραγουδά καί στήν περίπτωση τού θανάτου τήν άκατανί
κητη αιώνια δύναμη τού έρωτα :

«Ό  χωρισμός κι’ ό θάνατος, τά δυο τυχ’ αν Έλλεΐπαν, 
ήθελαν νάν’ οί γιάνθρωποι δίχως καϋμό καί πίκρα...».
«Ο κόσμος εΐν’ ένα δεντρί κι’ έμεϊς τ ’ όπωρικόν του 
κι’ ό χάρος εΐν’ ό τρυγητής καί πέρνει τδν καρπόν του.
Κι’ αύτή τή γής άπού θωρεϊς, άλλοι τήν είχαν πρώτα 
καί μάς τήν παρατήσανε ωσάν τσή γής τά χόρτα...».

«Χαίρεστε νέοι, χαίρεστε καί κάθ’ άργά βραδυάζει, 
κι’ ό Χάροντας τσί μέρες μας καλά τσί λογαριάζει...».

Τις ψυχές τών νεκρών, πιστεύουν στή Ρούμελη καί στήν Κρήτη, τις παίρνει 
ό Χάρος καί τις μεταφέρει στδ βασίλειό του, κάτω άπ’ τή γή. ’Εκεί, τις ρωτάει 
ποιόν θέλουν γιά νά κάνουν παρέα. Ά ν  δέν συλλογιστή καλά ό άποθαμένος καί ζη
τήσει κανένα άπδ τούς συγγενείς του, τότε πεθαίνει αύτδς μέσα σέ σαράντα μέρες. 
Ά ν  δμως ζητήση τδ σπίτι του, ό Χάρος δέν μπορεί νά τδ σηκώση καί έτσι δέν πε
θαίνει άλλος...

Τδ δτι θά πεθάνη ό άρρωστος, τδ καταλαβαίνουν στήν Πελοπόννησο καί τά 
νησιά, δταν προσηλώνονται τά μάτια του σέ ένα σημείο ή δταν μαζεύη τά σεντόνια 
του. ’Επίσης, στή Ρούμελη, δταν άρχίζουν νά τρέχουν άπ’ τά μάτια του τά «πύρινα 
δάκρυα». Άπδ έδώ έχουμε καί τήν φράση : « Κ α ί  τ ά  π ύ ρ ι ν ά  σ ο υ  ν ά  
χ ύ σ η ς  δ έ ν  σ έ  π ι σ τ ε ύ ω ! ! . . . »

Πιστεύει δ λαός μας, πώς στδ στόμα τού νεκρού πρέπει νά μπαίνη κερένιος
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σταυρός, yLa νά φοβάται ό δαίμονας καί νά μή μπαίνη μέσα. Πιστεύει ακόμα ότι, 
όταν βγαίνει τό φέρετρο άπ’ τό σπίτι, πρέπει νά σπάζουν γυάλινα άντικείμενα για 
νά φοβηθή ό Χάρος και νά μήν έπιστρέψη γιά τούς άλλους. ’Επί σαράντα ημέρες 
πρέπει ν’ ανάβουν καντήλι στδ μέρος πού ξεψύχησε ό νεκρός, γιατί εκεί τριγυρίζει 
ή ψυχή του μέχρι νά πάη οριστικά στον τόπο της. Οί πεταλούδες πού χορεύουν γύρω 
άπ’ το φως τού κεριού αυτού, είναι οί ψυχές πού γυρίζουν στή γη γιά νά δούνε τί γ ί
νεται στον έπάνω κόσμο...

'Υπάρχουν καί χιλιάδες άλλες προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τού λαού, σχετικά 
μέ τις τρεις φάσεις τής άνθρώπινης ύποστάσεως. Τις άποσιωποΰμε, όμως, μέ τήν 
ύπόσχεση ότι θ’ άσχοληθοΰμε έκτενέστερα—μέ ό,τι αφορά τον λαϊκό βίο καί τήν 
λαϊκή γλώσσα—σέ άλλη μας προσπάθεια.

** *
Γιά τον χειμωνιάτικο μύθο τού Φεβρουάριου, θά δώσουμε έδώ δύο άκόμη 

δείγματα της λαϊκής φαντασίας, παρμένα άπό τήν ζωή καί τήν εξέλιξη των ζώων.
Γνωστή είναι σ’ όλους ή αιώνια έχθρα των σκύλων καί των γάτων, πού μέ 

τον Φεβρουάριο επιτείνεται μέ τούς έρουτες των πρώτων. 'Ο μύθος τού λαού άπο- 
δίδει τήν έχθρα αυτή σέ κλοπή... λουκάνικων—σαράντα μέρες ακριβώς υστέρα άπό 
τή γέννηση τού Κυρίου—καί σέ βαρειά αμέλεια γιά καταστροφή άπόρρητων έγγρά- 
φων. ’Ά ς τον δούμε λοιπόν : (1)

Είχαν κάποτε οί σκύλοι μιά δίκη—κατηγορούμενοι—επειδή έκλεψαν λουκά
νικα. Συνέταξαν λοιπόν τον λόγο τους—δικανικό—καί τον έδωσαν στις γάτες γιά νά 
φυλλάξουν τά... χειρόγραφα. ’Εκείνες έβαλαν τά χαρτιά στήν άστρέχα, γιά νά τά 
προφυλάξουν άπό τυχόν λογοκλοπή, καί έπεδόθησαν στο κυνήγι τών ποντικών. 
Μαύρη όμως μοίρα ήθέλησε νά βροΰν οί ποντικοί τά χαρτιά καί νά τά καταφάνε. 
Οί γάτες τότε, βρήκαν τούς σκύλους καί μέ μεγάλη τους λύπη έξέθεσαν τά κακά 
μαντάτα : Τό καί τό... ’Ώρμησαν τότε οί σκύλοι έναντίον τους, καί έκεΐνες, μέ τήν 
σειρά τους, τόβαλαν στά πόδια. Στο δρόμο πού έτρεχαν, βρήκαν τούς ποντικούς, 
τούς οποίους καί ύπέδειξαν στούς σκύλους ώς αυτουργούς τής εγκληματικής πρά- 
ξεως. Οί σκύλοι όμως δέν τις άκουσαν ή μάλλον δέν τις πίστεψαν καί συνέχισαν τό 
κυνηγητό, τό όποιον συνεχίζουν άκόμα καί σήμερα...

'Ο άλλος μύθος τού λαού—τον όποιον συναντάμε στήν Άχαΐα καί στή Φω
κίδα—άναφέρεται κι’ αυτός στούς Φλεβαριάτικους έρωτες τών σκύλων. Γνωστό 
είναι στο λαό μας, οτι οί σκύλοι άρχίζουν τον έρωτα μέ τό νά... μυρίζεται ό ένας τον 
άλλον. ’Αποτελεί αύτό τό πρώτο στάδιο τού «πέτιγκ» πού θάλεγε ό Κίνσεϋ ή τό 
«έρωτικό πρελούντιο» πού θάλεγαν οί ρωμαντικοί ποιηταί. 'Ο Πελοποννησιακός 
όμως καί ό Ρουμελιώτικος λαός, έχει τούτη τήν έξήγηση γιά τό «μύρισμα» τών 
πιστότερων φίλων του : (2)

Βλέπανε τά καϋμένα τά σκυλιά ότι «ψοφάνε σάν... σκυλιά» καί δέν μπο
ρούσαν νά χωνέψουν τήν άδικία. Νά μήν έχουν κι’ αύτά ένα γιατρό ! ! !  ’Έκαναν λοι
πόν συμβούλιο καί άπεφάσισαν νά στείλουν τό πιο έξυπνο καί τό πιο διαβασμένο 
στήν Ευρώπη, γιά νά σπουδάση γιατρός. ’Εκείνο πήρε τά λεπτά κι’ έφυγε στήν 
Ευρώπη, σπούδασε καλά, μά δέν ξαναγύρισε. ’Από τότε, λοιπόν, σάν άνταμώνουν 
δύο σκύλοι, μυρίζει ό ένας τον άλλον μήπως μυρίζει γιατρικά, γιά νά πιάσουν τον 
απατεώνα γιατρό πού κατεχράσθη τής εμπιστοσύνης των...

(1) '.Η αφήγηση τοϋ μύθου οφείλεται σέ aicovo&to κάτοικο τής Σκαλούλας Δωρίδος. Τήν 
παραθέτω σέ... λογική γλώσσα γιά νά μήν κουράσω τούς άναγνώστας μέ τήν συνεχή χρήσι συμ
φώνων καί τήν τελεία σχεδόν έλλειψη φωνηέντων.Καί τούτο, έν γνώσει της λαογραφικής άσυνεπείας, 
πού πολλοί θά μοϋ καταλογίσουν.

(2) Ή  γλώσσα είναι ή ίδια κι’ έδώ, μέ ελάχιστες διακυμάνσεις φωνηέντων.
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Παλαιά συνήθεια οί σημερινές ’Αποκριές, έ'χουν τις ρίζες τους στους Βυζαντι
νούς καί υστέρα στούς Ρωμαϊκούς χρόνους. ’Αποτελούσαν τότε εορτές καθαρμού, 
πράγμα το όποιον μπορούμε νά ποϋμε δτι άποτελοϋν καί σήμερα, άφού τίποτα 
σχεδόν δέν άλλαξε στην τελετουργική τους μορφή. Ό  Φεβρουάριος ήταν καί τότε 
ό μήνας του σαρκικού καί βακχικού οργίου, όπως ό Φεβρουάριος είναι καί σήμερα 
ό μήνας της αισθησιακής καί αισθηματικής κραιπάλης των Άπόκρεω.

Καί έδώ ό λαός μας έχει νά προσφέρη άφθονα ύλικά στον μελετητή τής Ε λ 
ληνικής Λαογραφίας. Γραφικά ήθη καί έθιμα, παραδόσεις, παροιμίες καί γνωμικά, 
τραγούδια καί χοροί, δεισιδαιμονίες, προλήψεις, δοξασίες κ.τ.λ. στροβιλίζονται όλα 
μαζύ στον χαρούμενο σκοπό τοΰ καρναβαλιού. Ποικίλλουν όλα αύτά σέ κάθε γωνιά 
τούτης της γης, μά είναι τόσο όμοια στο σύνολό τους γιά όλη τή χώρα. Οί μασκα- 
ρεμένες παρέες, τά λαϊκά καί μοντέρνα όργανα μέ τούς ντόπιους καί ξένους χορούς, 
ή καμήλα, τό γαϊτανάκι, οί Πιερόττοι καί οί Κολομπίνες, οί Μακεδόνες μέ τις περι
κεφαλαίες καί τά σπαθιά, οί βλαχοπούλες, οί γύφτισσες μέ τις μοίρες, οί άρκουδιά- 
ρηδες, οί ύπαίθριοι λαϊκοί θίασοι μέ έ'ργα άπό τόν Έρωτόκριτο ή άπό τήν Θυσία τοΰ 
’Αβραάμ, όλα τούτα συνθέτουν τόν όρο «Ελληνική ’Αποκριά», πού γιορτάζεται 
μέ τόσο κέφι καί ζωντάνια άπ’ τό λαό μας. Τά σατυρικά δίστιχα έπιστρατεύουν όλη 
τήν λαϊκή σοφία καί δηκτικότητα, καί τά παιγνίδια συναναστροφών μεταβάλλουν 
τήν ύπαιθρο κυρίως χώρα σέ ένα είκοσαήμερο πανηγύρι γενικής χαράς καί κεφιού :

«Ποιος είδι κι’ ποιος άκουσι, 
παπάς νά κλέβη πράσα, 
κ ι’ ή παπαδιά άπού πίσου του 
νά τού τραβά τά ράσα...».

(Ρούμελη—Πελοπόννησος)
«Τοΰ κυνηγάρη ή τρουβάς τσί τοΰ ψαρά τά πιάτα, 

ίννιά φουρές είν’ άδειανά τσί μιά φουρά γιμάτα».
(Κρήτη—Λέσβος—Χίος)

«Σάν τού φαί τ ’ άπουσπιρνό, τού ξαναζισταμένου, 
έτσι είν’ καί τ ’ αντρόγυνου τού ξαναπαντρεμένου...».

(Θεσσαλία—Εύβοια)
«"Εναν κιρό ήμουν άγγιλους, τώρα άγγιλεύγουν άλλοι 

στή βρύση πουπινα νιρό, τώρα τού πίνουν άλλοι!!...».
(Μακεδονία)

Στή Δωδεκάννησο, καί ιδίως στο Καστελλόριζο, οί αποκριές γιορτάζονται 
μέ περισσή αίγλη κι’ ομορφιά. Τά δίστιχα άπό τις διάφορες παρέες είναι άληθινά 
διαμάντια τού νησιώτικου αυτού λαού μας, καί τό λεκτικό τους άποτελεΐ άληθινή 
άπόλαυση γιά τόν εραστή της γνήσιας τοπικής διαλέκτου :

«Πάνω στά ορη στά βουνά, πού βγαίν’ ή ματζουράνα, 
έδώ θά κάμω πεθερά τήν έδιτσή σου μάνα...».

«Στήν πόλιν ήμουν τσ’ έκουσα, οί άσπρες δέ φελοΰσι, 
μ’ αλήθεια οί μελαχροινές, πολλές καρδιές χαλοΰσι...».

«Στον ουρανό τσ’ αν άνεβής, στά σύννεφα τσ’ άν τρέξης, 
στού ν’ ήλιου τήν κορφή τσ’ άμ πας, στά σέρια μου θά μπλέξης».

«Τρεις άσπρες έμαλλώνασιν πάνου στήν ομορφιάν τως 
τσ’ έπέρασ’ ή μελαχροινή τσ’ έκαψεν τήν καρδιάν τως».

«Πάνω στά ορη στά βουνά, μέ τόπασιν έμένα, 
πώς τση καρδιάς σου τά κλειδιά σ’ άλλού τάσεις δοσμένα...».
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«Δέν τόχω νά πικραίνουμαι, γ ι’ άγάπην ν’ άρρωστήσω, 
γιάτ’ είμαι περικαλεστδς οπού τσ’ άν άγαπήσω...».

«"Οντας θ’ άνθιση πλάτανος, νά βγάλη πουρτουκάλια, 
τότες θά πάρης τό φιλί μέ δίχως παρακάλια...».'

Αλλά, πόση είναι ή χαρά καί τό ξεφάντωμα τής αποκριάς, μάς τό τονίζει 
ή Κρητική λαϊκή μοϋσα μέ τό πάρα κάτω γνωμικό :

«Τσί μεγάλες Άπουκρές, κουζουλαίνονται τσ’ οί γρές!».
ΟΙ προλήψεις καί οί δεισιδαιμονίες τής ’Αποκριάς είναι πολλές. Θ’ άναφέ- 

ρουμε εδώ έλάχιστες μόνον άπό λιγοστές γοανιές της γης μας :
Στήν Σύμη καί σέ πολλά άλλα μέρη, δέν γίνονται γάμοι τήν Κυριακή τής 

Τυρινής, γιά νά μή «τυραννιώνται» τά άντρόγυνα.
Στήν Ρούμελη, άν φταρνιστής πάνω στ’ αποκριάτικο τραπέζι, σημαίνει 

πώς τον άλλο χρόνο θ’ άποκρέψης μόνος σου, γιατί θά λείπης είτε σέ προσωρινό, είτε 
στο... αιώνιο ταξίδι.

Στήν Κρήτη καί στή Λέσβο, δέν ξεστρώνεται τό τραπέζι τής τελευταίας 
Κυριακής. Τά ψίχουλα τά μαζεύουν οί κοπέλλες καί τά βάζουν κάτω άπό τό μαξι
λάρι τους, γιά νά ονειρευτούν ποιόν θά. πάρουν.

Στήν Κέρκυρα καί τήν Κεφαλλονιά πάλι, άλλά καί στήν Κρήτη, τά δύο Σάβ
βατα τής ’Αποκριάς (Κρεάτινης καί Τυρινής) καί τό πρώτο Σάββατο τής πρώτης 
έβδομάδος τής Σαρακοστής—τών Α γίων Θεοδώρων—είναι αναθεματισμένα. Τά 
κορίτσια δέν πρέπει νά λούζωνται τά τρία αύτά Σάββατα, γιατί ή θ’ άποθάνουν ή 
θ’ άποκτήσουν παιδί... Τό πρώτο άπό τά δύο κακά, ήτοι ό θάνατος, συνέβη πραγ
ματικά ( ! ! ! )  στήν Κρήτη, όταν μιά χήρα έλουσε τις τρεις, άσπρες σάν τό γάλα, 
κόρες της, διαδοχικά στά τρία Σάββατα. Πέθαναν κι’ οί τρεις, καί τότε ή χήρα 
άναστέναξε καί καταράστηκε :

« ’Ανάθεμα στά Σάββατα τ ’ αναθεματισμένα : 
τσή Κράτινης, τσή Τυρινής, τσή πρώτης εβδομάδας, 
πού φάγανε τσί κόρες μου καί κούρσεψε τό σπ ίτι!..» .

** *
Κλείνουμε τον Φεβρουάριο μέ μιά σύντομη ματιά στο εορτολόγιο.
Στήν πρώτη τού μηνός, γιορτάζεται ό "Αγιος Τρύφωνας, πού κάνει τις δου

λειές «στρυφνές» καί «δίστρυφνες». Γι’ αύτό, οί γυναίκες τών νησιών μας, τής Γίε- 
λοποννήσου καί τής Ρούμελης, πηγαίνουν πρωί στήν έκκλησιά, όπου διαβάζεται 
άγιασμός. Οί παπάδες διαβάζουν τις εύχές καί το ξόρκια τού 'Αγίου Τρύφωνα. 
Ξορκίζονται έτσι τά άγρια θηρία καί τά ζιζάνια, γιά νά φύγουν άπ’ τά άμπέλια, τά 
χωράφια καί τούς καρπούς τής γής, καί νά πάνε στούς λόγγους καί στ’ άγρια βουνά, 
όπου τούς έταξε ό Θεός νά βρίσκουν τήν καθημερινή τους τροφή. Αύτή την ημέρα 
δέν κλαδεύουν ούτε καί ζευγαρίζουν.

Γιά τήν εορτή τής Υπαπαντής τού Κυρίου, οί βοσκοί τής ορεινής Ρούμελης 
καί τής ’Ηπείρου, πιστεύουν πώς, ό,τι καιρό κάνει εκείνη τήν ήμέρα, τον ίδιο θά κάνη 
καί γιά σαράντα άκόμη ήμέρες. Γιά τήν εορτή αύτή, βρίσκομε στή Χίο, Λέσβο 
καί Θράκη, τήν παράδοση πώς πρέπει ν’ άποφεύγωνται οί γεωργικές δουλειές καί 
μάλιστα τό κλάδεμα τών άμπελιών καί τής έληάς. Κάποιος πού πήγαινε νά κλαδέψη 
—μάς λέει ή παράδοση—συνάντησε τήν Παναγιά πού πήγαινε νά σαραντήση. "Οταν 
ή Παναγιά γύρισε άπό τήν εκκλησία, είπε στή γυναίκα τού άμαρτωλοΰ : «Πήγινι 
νά δής, ού άντρας έκουψι τ ’ν μύτη τ ’μί τού κλαδιυτήρ’ !» Έτρεξε εκείνη καί βρήκε 
τον άντρα της σώον καί άβλαβή. Τού είπε τότε : «”Αμ’ μέναν μού είπ ’ ή Παναγιά 
ότ’ έκουψις τή μύτη σ’ ! !»  Λέει εκείνος τότε: « ’Ά μ δέν κλαδεύνι έτσ’ ! ! ! »  Καί σήκωσε
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συνάμα το κλαδευτήρι, κάνοντας την κίνηση πού... δεν έκαμε για νά κόψη την μύτη 
του. Τό κλαδευτήρι όμως, πήρε την μύτη του μπροστά καί την έκοψε τότε... ’Έτσι 
έγινε τό θαΰμα της Παναγιάς, για έκεΐνον πού παράκουσε τήν έντολή της. Τον λυ
πήθηκε όμως υστέρα καί τοΰ κόλλησε ξανά τήν μύτη του, λέγοντας : «Μ7 απαντάς 
κί σ’ άπαντώ, κι7 όπου σ’ εΰρου εκεί σ’ άφήνου...»

’Αφήνουμε τον 'Άγιο Συμεών—στις τρεις τοϋ μηνός—άφοΰ μιλήσαμε έκτε- 
νώς παραπάνω γιά τη λαογραφική υπόστασή του, καί φθάνουμε στις δέκα Φεβρουά
ριου, οπότε γιορτάζεται ό Ά γιος Χαράλαμπος. Μέ τήν έορτή αυτή, κλείνει σχεδόν ό 
μεγάλος κύκλος των άκινήτων εορτών τοϋ έτους, πού άρχίζει μέ τήν έορτή τοϋ Α 
γίου Δημητρίου.

Τον Ά γ ιο  Χαράλαμπο, τον πιστεύει ό νησιωτικός πληθυσμός ώς γιατρό τής 
πανούκλας. Τον θεωρεί προστάτη των σκόρδων, άφοΰ μ7 αύτά γιάτρευαν εμπειρικά 
τήν άδυσώπητη άρρώστεια οί άνθρωποι προ καί μετά τον καιρό τοϋ 'Ιπποκράτη.

Στή μνήμη τοΰ Αγίου τούτου, άλλά καί στά μέσα τοϋ Μαιου, γίνεται μεγάλο 
πανηγύρι στήν ορεινή τοποθεσία «Ταΰρος» της Λέσβου. Παρουσιάζει τό λαϊκό 
αυτό πανηγύρι μεγάλο λαογραφικό καί τουριστικό ένδιαφέρον, καί προσελκύει 
σήμερα πολλούς περιηγητάς από' όλα τά μέρη τής Ελλάδος. Μιά μεγάλη συνοδεία 
άπό καβαλλάρηδες όλης τής Λέσβου, καί ξένους, ξεκινά άπό τά χαράματα γιά τό 
ξωκκλήσι αύτό τοΰ Αγίου Χαραλάμπους. Γραφικές στολές, νησιωτικές μεταξωτές 
μαντήλες, άλογα στολισμένα μέ λουλούδια καί μέ πλούσιες αρματωσιές άπό άση- 
μένια γκέμια καί πυκνές σειρές άπό χάντρες, τραγούδια καί φωνές, όλα αύτά συν
θέτουν μιά άρχαϊκή πομπή πού βαδίζει τον άνηφορικό δρόμο γιά τό προσκύνημα. 
Έ πί κεφαλής τής πομπής είναι ό Μητροπολίτης καί οί άλλοι ιερείς, πού όδηγοΰν 
στο ξωκκλήσι ένα Ταΰρο γιά θυσία.· Ό  Ταΰρος αυτός, μετά τήν λειτουργία, θά δια- 
βασθή άπό τον παπά καί θά θυσιασθή. Μαγειρεύεται υστέρα στο ύπαιθρο καί μοιρά
ζεται σε όλους τούς προσκυνητάς. Πρέπει νά σημειωθή, ότι ό Ταΰρος αύτός είναι 
άρκετά μεγαλόσωμος καί σχεδόν άγριος, άφοΰ άφήνεται ελεύθερος έπί ένα χρόνο 
ολόκληρο νά βόσκη σ’ ολα τά χωράφια. Αμέσως μετά τήν σφαγή επακολουθεί δη
μοπρασία γιά άλλον Ταΰρο, ό όποιος θά άφεθή ελεύθερος στο ύπαιθρο καί θά συλ- 
ληφθή τον άλλο χρόνο γιά τή νέα θυσία.

Τήν θυσία διαδέχεται γλέντι καί θυσία στον Βάκχο έπί τρεις ήμέρες. ’Οργα
νώνονται ιπποδρομίες καί χοροί, καί έκείνη τήν ήμέρα βγαίνει στά φανερά κάθε 
κρυφή άγάπη των γύρω χωριών. 'Ο νιος μέ τούς φίλους του, θά πάη στο σπίτι τής 
«γιαβουκλοΰς» του, γιά νά κερασθή καί νά γίνη «ΐσπάτ»—φανερή—ή άγάπη του 
μέ τήν κόρη, στούς γονιούς καί τούς φίλους.

Άπό πολύ παλαιά παράδοση, τό πανηγύρι τοΰ Ταύρου.γίνεται άπό τούς γεωρ
γούς καί δέν άναβάλλεται ποτέ, ούτε καί μετατοπίζεται σ’ άλλο μέρος, ή σ’ άλλον 
'Άγιο, γιατί όσοι τόλμησαν νά άποπειραθοΰν κατάργηση ή μετατόπιση τοΰ πανηγυ- 
ριοΰ τοΰ Ταύρου, τιμωρήθηκαν σκληρά άπό τον Ά γιο  Χαράλαμπο...

( Π ρ ο σ ε χ ώ ς ,  ό Μ άρτιος)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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'Ύ πό Q IL . C ESB R O N , κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

«Σκέπτομαι πώς σκέπτεται και ένεργεϊ ένας άλλος Δικαστής πού γνωρίζω...».
«...Π ώς τον λένε;...».
«... Μά τί σημασία έχει;... "Ολοι οί άλλοι Δικασταί σκέπτονται διαφορετικά 

άπο σάς... Δέν δίνουν αυτόν τον ορισμό στην δικαιοσύνη...».
«... Έ !  οχι καί δλοι οί άλλοι...».
«... Μά, σχεδόν...».
«... Νταριέ...» εΐπεν ό κύριος Λαμύ μέ χαμηλή φωνή «ολόκληρο το μέλλον 

βρίσκεται σ’ αύτή τή λέξη πού είπατε... σ’ αύτο τό : « σ χ ε δ ό ν . . . » .  ’Ετούτοι οί 
λίγοι Δικαστές πού εξαιρούνται μοιάζουν μέ τα χελιδόνια. Θά φέρουν κάποτε τήν 
άνοιξη...».

Ακολούθησε σιωπή... Καί τήν διέκοψε πάλι ό Νταριέ :
«... Μαθαίνω δτι ό κύριος Ντουμπλέ (πού αύτος δέν είναι μεταξύ τών «σχε

δόν») θά όνομασθή Άντεισαγγελεύς στο Δικαστήριο τών ’Ανηλίκων... Μέ τον κύ
ριον Ντουμπλέ ώς «Δημόσιον Κατήγορον» θά συναντήσετε μερικές δυσκολίες στο 
έργο σας...».

Ό  κύριος Λαμύ έφερε το δάκτυλό του πάνω στήν λευκή λωρίδα τών μαλ
λιών του...

« ... "Ηδη συνήντησα τις πρώτες δυσκολίες μαζί του... ’Ε χθές!!! Είχαμε 
μιά. υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέττας... Κέρβερος ό κ. Ντουμπλέ, οπότε εγώ παρα
τηρώ : «...Μά δέν μοΰ λέτε, κύριε Άντεισαγγελεΰ, δταν ένα παιδί κλέβει μιά μοτο- 
συκλέττα, τί είναι αύτο πού έχει σημασία γιά τήν Κοινα>νία : ή τύχη τής μοτοσυ- 
κλεττας; ή ή τύχη τού παιδιού;...».

«Τερνεραί, 10 χιλμ.»... Τήν πρώτη φορά" πού διάβασε αύτο τδ όνομα, επάνω 
σέ μιά πινακίδα ό Μάρκ έρρίγησε τόσο δυνατά, πού ό σωφέρ τού αυτοκινήτου πού 
καθόταν δίϊ:λα του τό παρετήρησε :

«... Μάλιστα...» είπε σάν νά μιλούσε στον εαυτό του «Τερνεραί... ’Εκεί ά- 
κριβώς πηγαίνουμε...».

Ό  Μάρκ τό γνώριζε αύτο πρίν πολλές μέρες... θυμάται πόσες καί πόσες 
φορές είχεν ακούσει αύτο τό όνομα... Τού φαίνεται δτι άκούει καί πάλι τον Δικαστή 
νά τού λέη :

«Τερνεραί! ’Εκεί κάνουν καί σπόρ... θά δής...».
"Υστερα νομίζει δτι άκούει τή βοηθό του στο τηλέφωνο :
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«Εμπρός! ! ! . . .  Τερνεραί εκεί;... Μου χρειάζεται μία θέσις για αγόρι δέκα 
τεσσάρων χρόνων...».

Τέλος θυμάται τον Γραμματέα του Δικαστηρίου πού δυσκολευόταν νά δια- 
βάση :

«... Φορ... ζώ Μά.,.ρκ. Δηλώνει: Είμαι σύμφωνος νά πάω στο Τερνεραί...».
Αυτό τό Τερνεραί!!!... Είχε γίνει πια μια φανταστική χώρα... Είχε γίνει 

στήν άνήσυχη φαντασία τού παιδιού έ'να ιστορικό όνομα...
Καί ξαφνικά, πάνω σ’ αύτήν την πινακίδα, μέ τά ΐδια, κοινά γράμματα πού θά 

γραφότανε δποιοδήποτε άλλο μέρος, γράφει ήσυχα-ήσυχα! «Τερνεραί. 10 χλμ.»... 
Τί άπογοήτευσις! ! ! . . .

Ό  Δικαστής λοιπόν ήταν πονηρός; Τον είχε κοροϊδέψει; Κι’ ό Μάρκ τού 
είχε ύποσχεθή νά τού γράψη...

Δεν βαρυέσαι... Λ ό για !!!...
Τά γράμματα τού Μάρκ θά πήγαιναν νά χοντρύνουν αύτόν τον ροδόχρωμο 

φάκελλο, στο κάλυμμα τού οποίου διάβαζε κανείς μέ κεφαλαία γράμματα : «ΦΟΡΖΩ 
ΜΑΡΚ». Γιατί μέ τά μεγάλα πρόσωπα έτσι συνήθως συμβαίνει...

Μιλάς μαζί τους, σοΰ χαμογελούν... κι’ ύστερα άπ’ αύτά ετοιμάζουν χαρτιά, 
πάντοτε χαρτιά...

Ό  Δικαστής ήταν όμοιος μέ τούς άλλους... Ό  κύριος όλων... ’Ακόμα καί οί 
χωροφύλακες τον ύπήκουαν... "Οσο γ ι’ αύτόν, τον φτθ)χό Μάρκ... ά ! ήταν απλώς 
ένα δέμα!!... ένα δέμα, πού περνούσε άπό χέρι σέ.χέρι...

’Έχετε δή καμμιά φορά τί γίνεται στις ’Αποθήκες τού Ταχυδρομείου;...
Σάκκους μονάχα βλέπεις... σάκκους πολλούς, άμέτρητους... Σάκκους, πού 

ώρισμένοι άνθρωποι μεταφέρουν άπ’ το καροτσάκι στ’ άμάξι, κι’ άπ’ τ ’ άμάξι στό 
βαγόνι, ένω σκέπτονται εντελώς άλλα πράγματα... «Εμπρός! Χόπ!». Τό ίδιο συμ
βαίνει μέ τον Μάρκ...

’Από τούς χωροφύλακες, στον ’Αστυνόμο... Άπό τον ’Αστυνόμο, στον Δι
καστή... Άπό τον Δικαστή, στό Τερνεραί... « ’Εμπρός! Χόπ!».

’Έτσι κάποτε έφθασαν στον Σταθμό τής Μελούν. ’Εκεί, ό Μάρκ περίμενε ότι 
θά έβλεπε μπροστά του δυο ένοπλους Χωροφύλακες, συνοδούς του, όπως συμβαίνει 
σ’ όλα τά αστυνομικά φίλμς.

Αλλά πόσο απογοητεύτηκε όταν βρέθηκε μπροστά σ’ ένα μονάχα πρόσωπο. 
Ήταν ένας άνδρας μέ μαύρα μουστάκια, μέ παχειά φρύδια καί μ’ ένα σβυσμένο 
τσιγάρο στό στόμα. Ή ταν ό κύριος Προβίνς, πού μόλις εΐδε τό παιδί τό καλημέρισε 
εγκάρδια, κι’ ύστερα τό πήρε σέ μιά γειτονική μπυραρία καί ήπιαν μισό λίτρο μπύ- 
ρας. Κι’ ένω λίγη μπύρα είχε άφήσει στά μουστάκια του μιά λευκή ταινία, όπως ή 
παλίρροια επάνω στήν άμμο, γύρισε κατά τον Μάρκ καί τού είπε, κάπως άπότομα :

<(’Έχω κι’ έγώ ένα άγόρι στό σπίτι, καί μάλιστα λέγεται κι’ έκεΐνο Μάρκ».
Αύτά ήταν τά μόνα λόγια πού εΐπεν ό κύριος Προβίνς πριν άνεβοϋν κι’ οί δυο 

στό άμάξι του. ’Έπειτα άναψε καί πάλιν τό τσιγάρο του μ’ ένα παληό, χάλκινο ανα
πτήρα, σέ λίγο τό ξανάσβυσε, κι’ έπειτα έγίνηκε σιωπή...

Ό  δρόμος τρύπωνε άνάμεσα σέ λευκά σπίτια, πού τ’ άσπριζε άκόμα περισσό
τερο τό δειλινό... Διάβαινε άκόμα άνάμεσα άπό πελώριους, μυστηριώδεις κήπους, 
πού άρχιζαν εκεί κάτω, στήν άκρη τής πόλεως, ύστερα άπό τό τελευταίο σπίτι...

Ό  Μάρκ παρατηρούσε μέ έκπληξη καί φόβο ετούτα τά χωράφια, έτοΰτα τά 
ζώα, έτοΰτα τά πελώρια δέντρα... Τέτοιο θέαμα δέν είχε ξαναδή ποτές του... Δέντρα 
άσφαλώς υπήρχαν παντού... Είχε κι’ ή πόλις... Μά εκείνα ήταν άσθενικά, άπογυ- 
μνώμένα, φυλακισμένα σέ πάρκα ή σέ πεζοδρόμια, ένω έτοΰτα έδώ ήταν ζωντανά,
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τόσο διαφορετικό τό ένα άπ’ τ ’ άλλο !!! κι’ άκόμα άνάπνεαν... άνάπνεαν ελεύθερα 
μέ δλη τή δύναμη των πελώριων πορφυρών πνευμόνων τους...

«...Μπορείς ν’ άνοιξης τό τζάμι, αν θέλης...».
Κυττάζοντας πάντα κατά τό δρόμο, μ’ ενα σβυστό τσιγάρο στά χείλη, ό κύριος 

Προβίνς είχε δώσει αυτήν τήν άδειαν την ώρα άκριβώς πού 6 Μάρκ ήταν έτοιμος 
νά τήν έπαιτήση...

Κατέβασε άμέσως τό τζάμι... 'Η γυμνή δροσιά του ’Οκτωβρίου, ή μυρουδιά 
τής υγρής γής άνακατεμμένη μέ τή μυρουδιά των ζώων τής άγροικίας γέμισαν 8λο 
τό χώρο μ’ ενα παράξενο άρωμα... κάτι πού δρόσιζε, πού ξεκούραζε, πού σ’ έκανε 
νά κλεινής πολλές φορές τά μάτια...

Μιά βαρεία καμπάνα άντήχησεν άπό τό δάσος, πού έ'μοιαζε μέ κάρτ-ποστάλ...
Ή  νύχτα έπεφτε ήσυχη, άνάλαφρη, χωρίς φώτα, χωρίς φωνές, χωρίς φωτι

σμένα παράθυρα... μιά νύχτα άθόρυβη όλότελα, χωρίς άνθρώπους... Κι’ όμως μέσα 
στή σιγαλιά άντηχοϋσε μιά περίεργη βουή... Κυριαρχούσε ένα άκατάληπτο τρα
γούδι...

"Ενα έλαφρό άεράκι κρυφοκυττοΰσε πότε έδώ, πότε εκεί, παραμερίζοντας τά 
φυλλώματα τών δέντρων, πού οί κορυφές τους έγερναν δεξιά κι’ άριστερά... "Ενα 
μικροσκοπικό πουλί πέταξε άργά-άργά άπό τό ένα κλαδί στο άλλο...

Ό  Μάρκ έσφιξε τά δόντια...
«Κρυώνεις;» τον ρώτησεν ό κύριος Προβίνς...
"Αν κρύωνε;.. Μπά, όχι!.. Φοβότανε... Ζητούσε τήν μητέρα του...
Μέσα στο βάθος τής φθινοπωριάτικης νύχτας έμοιαζε σάν χαμένο αύτό τό 

μικρό άγόρι, πού ποτέ δέν είχε βγή έξω άπό τήν πόλη...
«Είναι ωραία' έτσι δέν είναι;» μουρμούρισε καί πάλι ό κ. Προβίν «καί 

τόσο ήσυχα !!!»  συμπλήρωσε...
"Ησυχα... Ναί! ήσυχα... "Ομως έκρυβαν μέσα τους τον ίλιγγο πού κρύβει 

στήν γαληνεμένη άγκαλιά του τό βαθύ πέλαγος... ήσυχα... όπως είναι τό πρόσωπο 
. ένός νεκρού... πρόσωπο ειρηνικό, πού απλώνεται μπροστά σέ άδειανές σπηλιές καί 

σέ καταρράκτες σιωπής...
«Κύριε», θά ήθελε νά ρωτήση ό Μάρκ «ύπάρχουν πολλά άλλα παιδιά στο Τερ- 

νεραί;... Κλείνουν καλά τά παράθυρα τή νύχτα;... Κύριε, ύπάρχουν ζώα στο Τερ- 
νεραί;...». Αύτά ήθελε νά ρωτήση ό δύστυχος Μάρκ καί αισθανόταν νά καταλαμβά
νεται άπό ξαφνική εμπιστοσύνη προς τον άνθρωπο αύτόν μέ τό τσιγάρο στο στόμα...

"Αλλως τε κ ι’ ό πατέρας του κρατούσε, ώρες άτέλειωτες, ένα σβυστό τσι
γάρο, πού σιγά-σιγά μαύριζε στή γωνιά τού στόματός του...

’Εκτός άπ’ αύτό είχε  καί ό κ. Προβίνς κι’ ένα άγόρι πού τόλεγαν κι’ αύτό 
Μάρκ... Νά άκόμα κι’ ένας λόγος πουπρεπε νά τοΰχη εμπιστοσύνη...

"Αρχισε νά τον εμπιστεύεται σιγά-σιγά, μά (πράγμα περίεργο 1) τον άπεδο- 
κίμαζε συγχρόνως... Τον κατάκρινε γιατί ήταν τόσο ήρεμος, μά καί τόσο τυφλός 
ώστε νά μή θαυμάζη ούτε τό φθινόπωρο, ούτε τή νύχτα...

Πάντως θά μπορούσε νά συνεννοηθή μαζί του, έάν ήταν κι’ ό Μάρκ, κάτι..* 
κάτι σάν άνθρωπος... Γιατί τώρα ήταν μονάχα ένα παληό πακέττο πού μεταφέρεται 
σ’ ένα γέρικο αμάξι!...

ΤΕΡΝΕΡΑΙ... Είδε ξανά αύτό τό όνομα σ’ ένα πίνακα, στήν είσοδο τού χω- 
ρ.ιοΰ καί τινάχτηκε ξαφνιασμένος σάν νά είχε διαβάσει σέ μιά μεγάλη έφημερίδα, 
μέ χτυπητούς τίτλους τό όνομά του : ΦΟΡΖΩ ΜΑΡΚ

Φωτισμένα παράθυρα, άνθρωποι πού μιλούσαν στο δρόμο, ζώα καί κίνηση... 
ήταν ή πρώτη εικόνα πού άντάμωσαν υστέρα άπό τήν μονότονη έρημιά τού δάσους... 
Μά ό κ. Προβίνς είχε γυρίσει τό βλέμμα του άριστερά κυττάζοντας κατ’ εύθεΐαν 
τον ήλιο πού ’κείνη τή στιγμή έδυε... "Εσκυψε ό Μάρκ γιά νά ξαναδή γιά μιά άκόμα 
φορά τήν ματωμένη σκιά τού δειλινού... (Συνεχίζεται)
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—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλ
ληλοι. Άρχιφύλακες : Κατσαρός Νικόλαος καί Γράμμης Νικόλαος καί ’Αστυφύ
λακες : Φωτόπουλος Δημήτριος καί Μεγαλοκονόμος Νικόλαος.

—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοΰ οικείου 
Συμβουλίου ό 'ΐπαστυνόμος Β' Ρόμπολας ’Ιωάννης καί ό άστυφύλαξ Κυριακο- 
γιάννης ’Ιωάννης.

*
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Βασιλικού Διατάγματος, προήχθησαν εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού 
Διευθυντοΰ Α' τάξεως έκ των έν ΐσχύϊ Πινάκων προακτέων έτους 1957, προς πλή- 
ρωσιν υφισταμένων κενών θέσεων, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' τάξεως:

1. α) Κατ’ εκλογήν : κ.κ. Καρανάσος Δημήτριος, Τσίπης Κωνσταντίνος, 
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ. Τσόπελας Δημήτριος.

2. α) Εις Υγειονομικόν Διευθυντήν Α' τάξεως, ό ύγειονομικός Διευθυντής 
Β' τάξεως κ. Κουρμέντελος Παναγιώτης, κατ’ εκλογήν.

β) Εις Υγειονομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως,· ό 'Υγειονομικός ’Αστυνό
μος Α' τάξεως κ. Κλεπετσάνης Δημήτριος, κατ’ έκλογήν.

—Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' τάξεως, οί κάτωθι ’Α
στυνόμοι Α' τάξεως :

α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Κανελλάκης Γεώργιος, Χανδρινός Δημοσθένης καί 
Βασιλάκος Δημήτριος.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Άναστασόπουλος Βασίλειος καί Χυτήρης ’Ιωάννης. 
—Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, οί κάτωθι ’Αστυνόμοι Β' τάξεως: 
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Μπούρας Παύλος, Άνδρινόπουλος ’Αναστάσιος, Ρά

πτης Νικόλαος, Ρηγόπουλος Κανέλλος, Λαλιώτης Άνδρέας καί Θάνος Παναγιώτης.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Μπάγιος Γεώργιος, Ίατρόπουλος Ή λίας καί 

Παπακώστας Κωνσταντίνος.
—Είς ’Αστυνόμους Β' τάξεως, οί κάτωθι Ύπαστυνόμοι Α' τάξεως : 
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Μπαρδόπουλος Δημήτριος, Παπαρρηγόπουλος Πα

ναγιώτης, ’Ακριβός ’Απόστολος, Καστανάς Μιχαήλ, Σταφίδας Νικόλαος, Τζανε- 
τέας Κωνσταντίνος, Δρούζας Παναγιώτης, Κρύος Βασίλειος, Γιαννούλης Κων
σταντίνος καί Μαραβελάκης Άνδρέας.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Κακλαμάνης Κωνσταντίνος, Φαρμάκης Παν
τελής, Μαραγκός Χαράλαμπος, Λαμπρόπουλος Γεώργιος, Άνδριόπουλος ή Ά γ - 
γελόπουλος ’Άγγελος, Βλάχος Βάϊος καί Νικοκάβουρας Χαρίλαος.

—Είς Άνθυπαστυνόμους οί κάτωθι Άρχιφύλακες :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Ξένος Διονύσιος, Μητσιάλης Γεώργιος, Καμπανέλης 

Ιωάννης καί Καβαλλιεράκης Σταΰρος.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Έλευθεριάδης Βασίλειος καί Προβατάς Νικόλαος.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά διαταγής τοΰ ’Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, άπενεμήθη έπαινος 
είς τον Ύπαστυνόμον Α' κ. Άρβανιτάκην Ήλίαν καί τον άστυφύλακα Βλάχον Χα
ρίλαον, διότι άπό τής τοποθετήσεώς των είς το Τμήμα ’Αγορανομίας τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως Κερκύρας έπιδεικνύουσι κατά τήν έκτέλεσιν των ειδικών κα
θηκόντων έξαιρετικόν ζήλον καί έκτακτον άφοσίωσιν είς τό καθήκον, έργαζόμενοι 
δραστηρίως, φιλοτίμως καί μεθοδικώς, άνευ χρονικών ορίων έργασίας, προς πρό- 
ληψιν καί καταστολήν τής αισχροκέρδειας, προκαλέσαντες οΰτω τά εύμενή σχόλια 
τής Είσαγγελικής ’Αρχής.
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ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΩΝ ΙΕης ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τήν Ιην τρέχοντος μηνός έγένετο αγιασμός καί έ'ναρξις μαθημάτων της 
ΙΕης ’Εκπαιδευτικής Περιόδου τής Σχολής Άρχιφυλάκων.

Προς τούς νέους δοκίμους Άρχιφύλακας, ό Διοικητής των Σχολών κ. Ν. 
’Αρχιμανδρίτης ’Αστυνομικός Διευθυντής Α', είπε τα εξής :
«Νέοι δόκιμοι Άρχιφύλακες

Μετά τον άγιασμό καί τις ευχές τής ’Εκκλησίας, απευθύνω σέ όλους σας εγκάρ
διο χαιρετισμό καί σάς συγχαίρω γιά τήν επιτυχία σας.

’Από σήμερα αρχίζει ή δευτέρα περίοδος τής έκπαιδεύσεώς σας στήν ’Αστυ
νομική Σχολή.

Κατά τήν πρώτη περίοδο έξεπαιδεύθητε ώς άστυφύλακες καί άφοΰ έδοκιμά- 
σθητε πρακτικώς, έπετύχατε νά γίνετε δεκτοί στή δευτέρα αυτή περίοδο τής έκπαι- 
δεύσεώς σας, ώς Άρχιφυλάκων.

Μένει καί άλλη μία, ή τρίτη καί τελική περίοδος έκπαιδεύσεώς ώς Ύπαστυ- 
νόμων καί εδχομαι εις όλους νά άξιωθήτε έν καιρώ καί τής τιμής του δοκίμου Ύπα- 
στυνόμου.

Είμαι βέβαιος, ότι τό πνεύμα τής ’Αστυνομικής Σχολής σάς είναι γνώριμο. 
Καί πιστεύω άπόλυτα, ότι κατά τήν περίοδο τής έκπαιδεύσεώς σας θά έχετε ώς 
οδηγόν όλα εκείνα τά αισθήματα πού κάνουν τον άνθρωπο ψυχικώς καί σωματικώς 
άνώτερον.

’Έχω μάλιστα τή γνώμη, ότι, εάν ή Σχολή, εάν όλοι έμεΐς πετύχουμε μέν μέ 
τήν έκπαίδευσι νά πλουτίσουμε τις γνώσεις μας μόνον, χωρίς όμως νά κατορθώ
σουμε νά έφοδιάσουμε τήν ψυχή μας μέ άνώτερα αισθήματα καί νά έπεξεργασθούμε 
τό χαρακτήρα μας έν γένει, τού οποίου πιστή άντανάκλασις είναι ή συμπεριφορά μας 
στήν υπηρεσία καί στήν κοινωνία, τότε δέν μπορούμε νά πούμε ότι ή έκπαίδευσις 
άπέδωσε θετικώς.

Τή Διοίκησι τής Σχολής καί όλους τούς έκπαιδευτάς ’Αξιωματικούς πρέπει νά 
τούς θεωρείτε συνεργάτες στο συγκεκριμένο σκοπό μας μέσα στή Σχολή, πού όπως 
είπαμε είναι άφ’ ένός μέν ό πλουτισμός των έπιστημονικών, τεχνικών καί επαγγελ
ματικών γνώσεών μας, άφ’ έτέρου δέ ή επεξεργασία τής ψυχής καί τού σώματός μας.

"Οταν μέ αύτές τις σκέψεις καί μέ άνάλογα αισθήματα ξεκινήσουμε, ελπίζω 
ότι θά επιτύχουμε ώστε μήτε σείς νά φοραθήτε ποτέ παραβαίνοντες τούς κανονι
σμούς τής Σχολής, μήτε καί ή Διοίκησις αυτής νά εύρεθή στήν άνάγκη νά έπιβάλη 
κυρώσεις.

’Επιθυμώ καί θέλω ή διαβίωσίς σας στή Σχολή νά γίνη εύχάριστη. ’Ασφαλώς 
δέ θά γνωρίζετε ότι έ'χουμε κατορθώσει νά είμεθα πρωτοπόροι σέ κοινωνικές έκδη- 
λώσεις πάσης φύσεως, στις όποιες βέβαια θά μετέχετε καί σεις πάντοτε.

Σάς εύχόμεθα καί πάλιν τό καλώς ώρίσατε στή Σχολή».
** *

ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ
Εις τήν εφημερίδα «ΒΡΑΔΤΝΗ» (Φύλλον 27-12-57) έδημοσιεύθη ή κάτωθι 

κριτική διά τό περιοδικόν μας «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»:
ΤΑ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Μέ σημαντικήν άπόδοσιν συνεχίζεται ή έκδοσις τού θαυμάσιου περιοδικού 
« ’Αστυνομικά Χρονικά». Τον μήνα αύτόν έκλεισε τό πέμπτον έτος άπό τής έκδό- 
σεώς του καί χάρις είς τήν εύσυνείδητον εργασίαν άστυνομικών καί μή αστυνομικών
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συγγραφέων, έχει καταλάβει πρωτεύουσαν θέσιν μεταξύ των κυκλοφορούντων έν- 
τύπων. Κορυφαίοι επιστήμονες του τόπου, Εισαγγελείς καί Άρεοπαγίται καί Καθη- 
γηταί των Πανεπιστημίων μας, συνεργάζονται σ’ αύτό. Κανένα είδος του γραπτού 
λόγου δεν λείπει. Τό χρονογράφημα, τό διήγημα, το αστυνομικό μυθιστόρημα 
—όπως αίφνης «Τό έγκλημα τού φοιτητοΰ», πού τόσα εύμενή σχόλια των κοινω
νιολόγων μας προεκάλεσε—άλλά καί αί μελέται διά τό έγκλημα καί τήν διαδρομήν 
της ’Αστυνομίας Πόλεων άπό της ίδρύσεώς της μέχρι σήμερον, κοσμούν τάς σελίδας 
των πέντε τόμων πού έχουν έκδοθή μέχρι σήμερον. 'Ο ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' 
κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης, διευθυντής συντάξεως τού περιοδικού, είναι ή ζώσα ψυχή 
γύρω άπό τήν οποίαν κινείται ό όλος πνευματικός μηχανισμός της ’Αστυνομίας Πό
λεων. Παλαίμαχος συγγραφεύς ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, έκτος άπό τά τόσα βιβλία πού 
έξέδωσε μέχρι σήμερον, έχει εις τό ενεργητικόν του καί δύο άκόμη λαμπρά επι
τεύγματα τής δημιουργικής του σταδιοδρομίας : Τήν πρωτοβουλία τής έκδόσεως 
των « ’Αστυνομικών Χρονικών», ως καί τήν δημιουργίαν τής ραδιοφωνικής έκπομπής 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Καί τά δύο είναι άξια πολλής προσοχής καί δικαίως άνε- 
γνωρίσθη ή πνευματική καί καλλιτεχνική των άξια άπό τον άνθρωπον τής εποχής μας.

*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Τά συγχαρητήρια γράμματα πρός τήν εκπομπή τής ’Αστυνομίας έξακολου
θούν πάντα νά καταφθάνουν άπό όλες τις συνοικίες τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς. 
'Η εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων έχει πιά έπιβληθή κατά τρόπον πανηγυρικόν.

—Δεμένη, εύχάριστη, πλούσια, συγκινητική καί άψογη άπό κάθε πλευρά ή 
έκπομπή τής 15/1/58, προκάλεσε τά πιο κολακευτικά σχόλια τού κοινού καί αλη
θινό ένθουσιασμό. ~Ηταν άφιερωμένη ολόκληρη στήν «έβδομάδα» τού παραστρατη- 
μένου παιδιού, μέ ύποδείξεις πρός τούς νέους καί τούς γονείς, μέ έκλεκτή μουσική 
υπόκρουση, καί μέ διδακτικό άπόσπασμα τού ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμ
μένο άπό τον Άρχιφύλακα Σπόρο Πηλό, άφιερωμένο στά παιδιά πού πεινούν.

*
—Στήν μεγάλη καί ακατάλυτη Χριστιανική ’Εντολή τής ’Αγάπης ήταν άφιε

ρωμένο τό πρόγραμμα τής 22/1/58 μέ όμορφα λαϊκά, εύρωπαϊκά, δημοτικά τρα
γούδια, μέ καθοδηγητικές ύποδείξεις πρός τό κοινόν καί μέ σκηνές άπό τήν καθη
μερινή ζωή. Στήν έκπομπή αύτή έλαβαν μέρος οί δημοφιλέστεροι 'Έλληνες καλλι- 
τέχναι καί μετεδόθη, γραμμένο άπό τον Άρχιφύλακα Σπόρο Πηλό, έπίκαιρο καί 
διδακτικό άπόσπασμα τού ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, μέ τίτλο : «'Ο Νόμος 
τής Ζούγκλας».

Δίσκοι, έκ τού καταστήματος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου.
* .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δεσποινίδα : Τέτταν Μενάγια—Π. Φάληρον. Σάς εύχαριστοΰμεν γιά τά καλά 

σας λόγια. Ευχαρίστως σάς ένεγράψαμεν συνδρομήτριαν τού περιοδικού μας.
Κον Γεώργιον Βαλσαμόπουλον, 'Υπάλληλον Νομαρχίας—Καρπενήσιον. Εύ- 

χαρίστως σάς ένεγράψαμεν συνδρομητήν τού περιοδικού μας.
Κ. κ. Ίωάννην Πολιτάκην, Παπαστυλιανοΰ Μάρκον. Κατόπιν τής έκφρα- 

σθείσης έπιθυμίας όπως έξακολουθήσητε νά λαμβάνητε τό περιοδικόν καί μετά τήν 
άποχώρησίν σας έκ τού ’Αστυνομικού Σώματος, ευχαρίστως σάς γνωρίζομεν ότι 
σάς συγκαταλέγομεν μεταξύ τών συνδρομητών τού περιοδικού, όπερ θ’ άποστέλλεται 
στή διεύθυνσί σας.

Κον Δ. Σαπουντζήν, άστυφύλακα. Ή  προσπάθειά σας νά γράφετε είναι πολύ 
αξιέπαινος. Συνεχίσατε νά μελετάτε καί νά γράφετε καί πιστεύουμε ότι θά κατορ
θώσετε νά έπιτύχετε μελέτες πού νά μπορούν νά δημοσιευθοΰν εις τό περιοδικόν μας.

Κον Δ. Μπϊκον, ’Αστυφύλακα. Τό «Ή  Έξομολόγησις» πολύ καλό. Θά δη- 
μοσιευθή.
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