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206.—Π ροπαρασκευή δολοφονικής απόπειρας π ολιτικώ ν αρχη
γών—Φόνος άατνφνλακος Δημ. Δονβή—Σ ύλληψις δρα-

** *

206. Προπαρασκευή δολοφονικής απόπειρας π ολιτικώ ν άρχγ]γών—
Φόνος άστυφύλακος Δημητρίου Δουβή—Σ ύλλη ψ ις δραστών.
"Οπως άναφέραμε σέ προηγούμενη παράγραφο ή ολομέλεια της Κ.Ε. τοΰ
Κ.Κ.Ε. πού συνήλθε κατά το Β' Ιδθήμερο τοΰ ’Ιουνίου 1947, αποφάσισε να έπεκταθή
άμέσως ή επαναστατική καί τρομοκρατική δράσις των κομμουνιστοσυμμοριτών στις
πόλεις καί στα αστικά γενικώς κέντρα, προ παντός δέ στην Πρωτεύουσα καί στον
Πειραιά.
Εις έκτέλεσιν τής άποφάσεως αύτής τής όλομελείας τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε.
ό Γενικός ’Αρχηγός των κομμουνιστοσυμμοριτών Μάρκος Βαφειάδης έξέδωσε άπόφασι στις 5 Αύγούστου 1947 μέ την οποία έπεκήρυξε ως έχθρούς τοΰ λαοϋ τούς
πολιτικούς άρχηγούς Στυλ. Γονατάν, Γεώργ. Παπανδρέου καί Ναπ. Ζέρβαν.
’Αμέσως τότε οί κομμουνισταί πού έμειναν στην Πρωτεύουσα συγκρότησαν
τρομοκρατικές καί δολοφονικές ομάδες, πού τίς ώνόμασαν «αυτοάμυνα». Οί ομάδες
αύτές έφωδιάσθηκαν μέ πυροβόλα όπλα (αυτόματα, περίστροφα, χειροβομβίδες κ .λ.π .)
για τήν επιτυχή έκτέλεσι εγκληματικών καί τρομοκρατικών πράξεων.
Σκοπός τών ομάδων αυτών τής «αύτοάμυνας» ήταν οχι μόνον ή δολοφονία τών
έπικηρυχθέντων πολιτικών άρχηγών, άλλα καί άλλων έθνικοφρόνων πολιτών καθώς
καί ’Αξιωματικών τών ενόπλων δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ούτως ώστε
να επιτύχουν άφ’ ενός μέν τρομοκράτησι τών άνδρών τών ένοπλων δυνάμεων, άφ’
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έτέρου δέ κάμψιν της διαθέσεως αυτών προς άντίστασιν, μέ παράλληλο άναπτέρωσι
τοϋ ήθικοΰ των οπαδών του Κ.Κ.Ε. καί τών άμφιταλαντευομένων (οπορτουνιστών).
Στις ομάδες αυτές της «Αυτοάμυνας» τών ’Αθηνών αρχηγοί ή σαν ό ’Αριστο
τέλης Βενιζέλος καί ό Βασίλειος Παρασκευόπουλος.
Αύτοί είχαν οργανώσει καί μια ειδική ομάδα μέ σκοπό τή δολοφονία τοϋ Στυ
λιανού Γόνατά, ό όποιος είχεν έπιλεγή πρώτος γιά νά δολοφονηθή. Τά μέλη τής όμάδος αυτής έπί πολλές ήμέρες έ'καμαν ένέδρες σέ διάφορα σημεία τών ’Αθηνών, άπ’
όπου κατόπιν συστηματικής παρακολουθήσεως είχαν δ.απιστώσει ότι περνούσε
ό άρχηγός τοϋ ’Εθνικού Φιλελευθέρου Κόμματος Στυλιανός Γονατάς, κατά συνήθειαν
μέ τό αυτοκίνητό του. ’Αλλά δέν βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία νά τον δολοφονήσουν.
Μιά ομάδα άπό αυτές, μέ έπί κεφαλής τον Μπιτσίκο Σταμάτη, πού εϊχε πλα
στή ταυτότητα μέ ψευδώνυμο Παπαδόπουλος Δημήτριος, στις 9 Δεκεμβρίου 1947
δολοφόνησε στήν όδό Δεξίππου, πλησίον στον ναό τών Ταξιαρχών, τον άστυφύλακα
Δουβήν Δημήτριον πού έξετέλει έκεΐ υπηρεσία.
Ή δολοφονία τοϋ άστυφύλακος αύτοϋ έγένετο ύπό τάς άκολούθους συνθήκας :
'Ο άστυφύλαξ Β. 34 Δημήτριος Δουβής έκτελοΰσε ύπηρεσία σκοποΰ καί
εύρίσκετο στήν Πλατεία Ταξιαρχών, πλησίον στή Ρωμαϊκή ’Αγορά. Στις 11 ή
ώρα άντελήφθη τρία άτομα τά όποια άπό
τις κινήσεις των καί τήν συμπεριφοράν τους
έθεώρησεν ύποπτα. Τά άτομα αυτά κρατοΰσαν άπό μία τσάντα τό καθένα. Ό Δου
βής έπλησίασε καί έζήτησε νά έλέγξη τό
περιεχόμενο τών τσαντών πούέκρατοΰσαν,
γιατί νόμισε ότι έπρόκειτο περί κλεπτών.
Οί κακοποιοί δέν συνεμορφώθησαν καί
προ τής έπιμονής τοϋ άστυφύλακος οί δύο
τον κράτησαν άπό τά χέρια καί ό τρίτος
τον έπυροβόλησε έξ έπαφής στο κεφάλι μέ
τό περίστροφό του. Μετά τό φόνο ό ένας
δολοφόνος έτρεξε προς τό Μοναστηράκι,
οί δέ άλλοι δύο προς τον έκεΐ αρχαιολογικό
χώρο, μέ κατεύθυνσι προς τή συνοικία Πετραλώνων. "Ολα αύτά έγιναν μέ άστραπιαία
ταχύτητα. ’Αλλά τή στιγμή έκείνη βρέθη
κε πλησίον έκτελώντας ύπηρεσία ό άστυ
φύλαξ τής ’Αστυνομίας Τουρισμού A. Τ.
44 Κορκόσιος Δημήτριος καί μερικοί άλ
λοι άστυφύλακες, οί όποιοι μαζί μέ πολί
f ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΤΒΗΣ
τες, οί όποιοι άντελήφθησαν τή δολοφο
νία, κατεδίωξαν τούς δολοφόνους πού^έτρεχαν στον άρχαιολογικό χώρο όπου καί
άπέρριψαν τά όπλα τους.
'Ο ένας άπό αυτούς ονομαζόμενος Παπαδόπουλος Δημ. (πραγματικό όνομα
Μπιτσΐκος Σταμ.τοϋ ’Αντωνίου), έργάτης, συνελήφθη, ό δεύτερος όμως καίτοικατεδιώχθη άπό τούς αστυνομικούς μέχρι τής συνοικίας Γαργαρέτας κατώρθωσε νά διαφύγη.
’Επειδή είναι ένδιαφέρουσα ή ύπόθεσις αυτή πού μαρτυρεί γιά τήν έγκληματική δράσι τών κομμουνιστών, παραθέτομεν άπόσπασμα άπό τό σχετικό παραπεμ
πτικό βούλ.ευμα στο ’Έκτακτο Στρατοδικείο ύπ’ άριθ. 61/10-1-1948.
Διά ταΰτα
Ίδόντες καί τό άρθρον 98 τής Σ.Π.Ν.
Παραπέμπομεν

' ί ί ’Αστυνομία Πόλεων κατά την περίοδο τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ
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Εις τό άκροατήριον τοΰ ’Εκτάκτου Στρατοδικείου ’Αθηνών άπαντας τούς ώς άνω
κατηγορουμένους ΐνα δικασθώσιν ώς υπαίτιοι τοΰ ότι :
I.
Οί Βενιζέλος ’Αριστοτέλης, Παρασκευόπουλος Βασίλειος, Μαλετσικίδης
Θωμάς, Μπίτσικος Σταμάτιος, Λεβέντη Εύσταθία, Κατσαρος Δημήτριος, Γιοσμας
Γεώργιος καί Γεωργίου Γεώργιος, μετά των μή συλληφθέντων εΐσέτι Βασιλείου
ή Μαρίνου, Ίωάννου ύψηλοΰ άναστήματος καί Ίωάννου κοντοΰ άναστήματος αγνώ
στων λοιπών στοιχείων κ.ά. ύπο κοινοΰ συμφέροντος κινούμενοι συναπεφάσισαν τήν
έκτέλεσιν τών επομένων άξιοποίνων πράξεων καί ένεκα τούτων συνομολογήσαντες
προς άλλήλους άμοιβαίαν συνδρομήν : α) έν Άθήναις κατά τάς άρχάς Δεκεμβρίου
1947 καί προγενεστέρως, θέλοντες ν’ άποσπάσωσιν εν μέρος έκ τοΰ όλου της ’Επι
κράτειας καί νά εύκολύνωσι τά προς τοΰτο το τέλος τείνοντα σχέδια, συνώμοσαν,
διήγειραν στάσιν, συνεννοήθησαν μέ ξένους καί κατήρτισαν ένοπλους ομάδας έπί
τοιούτω προδοτικώ σκοπώ, δντες στελέχη καί μέλη τής Κ.Ο.Β. Πετραλώνων καί συμμορφούμενοι προς τάς αποφάσεις της κατά το β' 15θήμερον Σεπτεμβρίου π.έ. συνελθούσης όλομελείας τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδος περί άμέσου έπεκτάσεως τής στασιαστικής δράσεως καί είς τάς πόλεις
καί άστικά κέντρα προήλθον, ύπο τάς άμέσους οδηγίας καί καθοδηγητικάς έντολάς
τοΰ πρώτου τούτων Βενιζέλου Ά ριστ., όρισθέντος προσφάτως τότε ύπο τής Κομμου
νιστικής Όργανώσεως ’Αθηνών (4ης Άχτίδος) ώς άναδιοργανωτοΰ έπί έπαναστατικής
βάσεως τής Κ.Ο.Β. Πετραλώνων, εις κατάρτισιν ένοπλου όμάδος δράσεως, έχούσης
είς τήν διάθεσιν αυτής αύτόματα, περίστροφα, χειροβομβίδας καί άλλα πολεμικά
δπλα καί μέσα, έπί τώ σκοπώ όπως, είς πρώτην δοθησομένην εντολήν καί έν τώ
πλαισίω παρασκευαζομένης γενικωτέρας στασιαστικής δράσεως, προσβάλλουν ένόπλως τά Σώματα ’Ασφαλείας καί τον Στρατόν, καταλύσουν τάς Άρχάς, γίνουν κύριοι
τής κυβερνητικής εξουσίας καί παραδώσουν άμέσοίς ταύτην είς τον Άρχισυμμορίτην
Μάρκον έπί τώ τελικώ σκοπώ τής εύθύς έν συνεχεία έντάξεως τής χώρας είς τον Βαλ
κανικόν Συνασπισμόν Κρατών, έπί ταύτοχρόνω παραχωρήσει τής Ελληνικής Μακε
δονίας είς τον Τίτο καί τής Δυτικής Θράκης είς τήν Βουλγαρίαν, τής δέ προδοτικής
ταύτης ένοπλου όμάδος αρχηγοί μέν ήσαν οί Βενιζέλος ’Αριστοτέλης καί ΓΙαρασκευόπουλος Βασίλειος, οδηγοί οί Μαλετσικίδης Θωμάς καί Βασίλειος ή Μαρίνος
(μή συλληφθείς) οί δέ λοιποί άπλοι συναίτιοι, β) κατά τον αύτον ώς άνω τόπον κατήρτισαν ομάδα έπί τώ σκοπώ όπως προσβάλουν διά βίας τάς Άρχάς καί τά όρ
γανα τής δημοσίας δυνάμεως καί άσφαλείας καί δπως έκτελέσουν άδικήματα κατά
τής ζωής, σωματικής άκεραιότητος καί προσωπικής ελευθερίας, ληστείας, έμπρησμούς, διαταράξεις τής κοινής ειρήνης καί έλευθερώσεως φυλακισμένων καί κρα
τουμένων διαταγή τής Αρχής, ήτοι κατήρτισαν τρομοκρατικάς ομάδας (αύτοαμύνης)
Πετραλώνων έπί τώ σκοπώ δπως προσβάλουν διά βίας τάς Άρχάς καί τά όργανα
τής δημοσίας δυνάμεως καί άσφαλείας καί δπως διαπράξουν δολοφονίας κατά προ
σωπικοτήτων τοΰ πολιτικού κόσμου, προσώπων άνηκόντων είς τάς ένοπλους δυνά
μεις καί τά Σώματα Άσφαλείας καί έθνικοφρόνων πολιτών, ών ομάδων αρχηγοί καί
ήθικοί αύτουργοί ήσαν οί Βενιζέλος Άριστ. καί Παρασκευόπουλος Βασίλειος, οδη
γοί ό Μαλετσικίδης Θωμάς μετά τοΰ μή εΐσέτι συλληφθέντος Μαρίνου ή Βασιλείου
καί οί λοιποί άπλοι συναίτιοι, ύπαρχουσών όμως δι’ αύτούς έπιβαρυντικών περιπτώ
σεων, ήτοι έπί παραβάσει τών άρθρων 57 καί 109 Κ.Π.Ν. καί 1 §§1 καί 2 § 1 καί
2 καί 11 τοΰ Γ' Ψηφίσματος.
II.
Οί Βενιζέλος Αριστοτέλης καί Παρασκευόπουλος Βασίλειος καί έπί
τώ δτι έν Άθήναις τάς άρχάς Δεκεμβρίου 1947 καί πρότερον εδωκαν είς άλλους
διαταγήν καί παραγγελίαν προς έκτέλεσιν κακουργήματος (φόνου), μετεχειρισθέντες
ενεκα τούτου βίαν καί άπειλάς καί ύποσχεθέντες καί χορηγήσαντες προς τον ίδιον
σκοπόν μισθόν, ήτοι κατόπιν έντολής τής Κομμουνιστικής Όργανώσεως Αθηνών
καί είς έκτέλεσιν τής άπό 5ης Αύγούστου 1947 Ραδιοφωνικής έκκλήσεως τοΰ Γένι-
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κοΰ Στρατηγείου τού άρχισυμμορίτου Μάρκου περί δολοφονίας των πολιτικών ’Αρ
χηγών Στυλ. Γόνατα, Γεωργ. Παπανδρέου καί Ναπολ. Ζέρβα, διέταξαν καί παρήγγειλαν εις τους έκ τών μελών της τρομοκρατικής όμάδος Βασίλειον ή Μαρίνον,
Ίωάννην ύψηλοϋ (αναστήματος, Ίωάννην κοντού άναστήματος (άγνωστων λοιπών
στοιχείων καί μη συλληφθέντας είσέτι) καί Μπίτσικον Σταμάτιον μεταχειρισθέντες
προς αυτούς βίαν καί άπειλάς καί ύποσχεθέντες καί χορηγήσαντες μισθόν δπως,
ποιούμενοι έναρξιν έκτελέσεως της ως άνω διαταγής τής Κομμουνιστικής Όργανώσεως καί Ραδιοφωνικής έκκλήσεως του άρχισυμμορίτου Μάρκου, φονεύσωσι
τον ’Αρχηγόν τών ’Εθνικών Φιλελευθέρων Στυλιανόν Γονατάν, ή δέ μελετηθεΐσα Αξιό
ποινος ως άνω πράξις δεν έξετελέσθη, καθ’ όσον καίτοι οί ανωτέρω κατ’ έπανάληψιν μετέβησαν έπ’ αύτοκινήτου καί ένήδρευσαν ένοπλοι εις διάφορα σημεία τής
πόλεως ’Αθηνών, έξ ών, διά προηγουμένης συστηματικής παρακολουθήσεως του ’Αρ
χηγού τών ’Εθνικών Φιλελευθέρων, είχον έξακριβώσει οτι κατά συνήθειαν διήρχετο ούτος, δεν ήδυνήθησαν νά εΰρωσι κατάλληλον εύκαιρίαν καί έκτελέσωσι τού
τον ώς είχον διαταχθή καί ώς είχον άποφασίσει, τό δ’ άδίκημα στρέφεται κατά
τής δημοσίας τάξεως καί τής άσφαλείας τού Κράτους, ήτοι έπί παραβάσει τών
άρθρων 48, 49, 50, 287 Κ.Π.Ν. καί II τού Γ'. Ψηφίσματος.
III.
Ό Μπίτσικος Σταμάτιος καί έπί τώ δτι : α) Έ ν Άθήναις τάς άρχάς Δεκεμβρίου 1947 καί πρότερον έκ συστάσεως μετά τών Βασιλείου ή Μαρίνου,
Ίωάννου υψηλού άναστήματος καί Ίωάννου κοντού άναστήματος, άγνώστων λοι
πών στοιχείων, μη συλληφθέντων είσέτι, κατείχε παρανόμως πολεμικά δπλα καί πυρομαχικά άνήκοντα εις τό Κράτος, ήτοι εν όπλοπολυβόλον Μπό-φο ’Αμερικανικής
προελεύσεως ύπ’ άριθ. 187928 μετά τριών γεμιστήρων πλήρων σφαιρών έν δλω 72,
έν περίστροφον (πιστόλιον) Πάρα-μπέλλουμ ύπ’ άριθ. 5166 γ' μετά δεσμίδος περιεχούσης 6 σφαίρας, έν περίστροφον (πιστόλιον) Ρέϊμς ύπ’ άριθ. 576 μετά δεσμί
δος πλήρους σφαιρών 6, μίαν άμυντικήν χειροβομβίδα Μίλς ’Αγγλικήν καί ετερα
φυσίγγια καταναλωθέντα κατά τήν έκτέλεσιν τών έπομένων άξιοποίνων πρά
ξεων, άτινα πολεμικά δπλα δέν παρέδωκεν ούτος, ώς ώφειλεν, είς τήν πλησιεστέραν
’Αστυνομικήν ’Αρχήν μέχρι 31-7-1945, β) έν Άθήναις τή 9η Δεκεμβρίου 1947 καί
πρότερον έκ συστάσεως μετά τών αύτών ώς άνω Βασιλείου ή Μαρίνου κλπ. έφερε
παρανόμως έν τή πόλει πυροβόλα δπλα, ήτοι τά αύτά ώς άνω πυροβόλα δπλα, ά
τινα εΐχεν άποκρύψει είς φερόμενον μεθ’ εαυτού σακκίδιον, γ ) έν Άθήναις κατά
τάς άρχάς Δεκεμβρίου 1947 καί πρότερον μετά τών αύτών ώς άνω Βασιλείου
ή Μαρίνου, Ίωάννου ύψηλού άναστήματος καί Ίωάννου κοντού άναστήματος,
άπό κοινού συμφέροντος κινούμενοι συναπεφάσισαν τήν έκτέλεσιν τής έπομένης
άξιοποίνου πράξεως καί ένεκα ταύτης συνωμολόγησαν προς άλλήλους άμοιβαίαν
συνδρομήν, ήτοι συνεφώνησαν νά φονεύσωσι τον ’Αρχηγόν τών Εθνικών Φιλελευ
θέρων Στυλιανόν Γονατάν, ή δέ συμφωνηθεΐσα πράξις παρελείφθη παντάπασιν, άλλ’
οχι έξ έλευθέρας θελήσεως τών συστασιωτών, άλλά ένεκα τύχης καί έξωτερικών έμποδίων άνεξαρτήτων τής θελήσεώς των, ήτοι διότι καίτοι οί άνωτέρω έπί σκοπώ
έκτελέσεως τής συμφωνηθείσης πράξεως κατ’ έπανάληψιν μετέβησαν δι’ αύτοκινήτου καί ένήδρευσαν ένοπλοι είς διάφορα σημεία τής πόλεως ’Αθηνών, έκ τών ο
ποίων, ώς είχον έξακριβώσει διά προηγουμένης συστηματικής παρακολουθήσεως
τών συνηθειών αύτοΰ, διήρχετο ούτος τακτικώς, πλήν δέν ήδυνήθησαν νά εΰρωσιν
κατάλληλον εύκαιρίαν προς έκτέλεσιν τής συμφωνηθείσης πράξεως, δ) έν Άθήναις
τάς άρχάς Δεκεμβρίου 1947 καί πρότερον έν γνώσει έλαβεν είς τήν κατοχήν του
πλαστόν δελτίον ταύτότητος, ήτοι έδέχθη καί έλαβε τό παρ’ άλλου άγνώστου έκδοθέν καί παραδοθέν αύτώ πλαστόν δελτίον ταύτότητος ύπ’ άριθ. 24152/19-9-45
Θ'. Ά στυν. Τμήματος, δπερ δελτίον, έκδοθέν έπ’ όνόματι Παπαδοπούλου Δημητρίου, είκονίζον δμως τών κατηγορούμενον καί φέρον πλαστήν ύπογραφήν καί
σφραγίδα έχρησιμοποίει ούτος προς άπόκρυψιν διά πλαστοπροσωπίας καί παραπλα-
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νησιν των ’Αρχών, ε) έν Άθήναις, έν τη όδώ Δεξίππου καί παρά τον Ναόν των Τα
ξιαρχών τη 9 Δεκεμβρίου 1947 έκ συστάσεως μετά τών αυτών ώς άνω Βασιλείου ή
Μαρίνου κ.λ.π. 1) ένοπλος ών, ήτοι φέρων μεθ’ έαυτοΰ τά ώς άνω πυροβόλα δπλα,
άντέστη κατά της δημοσίας δυνάμεως, ήτοι προσκληθείς υπό τοΰ Άστυφύλακος
Δουβή Δημητρίου όπως δηλώση εις αύτόν τά στοιχεία τής ταυτότητάς του καί έπί
τώ σκοπώ δπως έξαναγκάση τούτον νά παράλειψη την πράξιν ταύτην άναγομένην εις
την έκτέλεσιν τής δημοσίας υπηρεσίας του έπυροβόλησε κατ’ αύτοΰ έπανειλημμένως
διά πυροβόλου δπλου (περιστρόφου Πάρα-μπέλλουμ), 2) ηνωμένος μετ’ άλλων προσέβαλεν ένόπλως διά βίας όργανα τής δημοσίας δυνάμεως καί άσφαλείας, ήτοι τον αυ
τόν ώς άνω άστυφύλακα Δουβήν Δημ., πυροβολήσας κατ’ αύτοΰ κατ’ έπανάληψιν ενώ
έξετέλει τά καθήκοντά του καί λόγιο τής ιδιότητάς του, ύπαρχουσών έπιβαρυντικών
περιπτώσεων, 3) έν τώ αύτώ τόπω καί χρόνω έκ προμελέτης άπεφάσισε καί έσκεμμένως έξετέλεσεν άνθρωποκτονίαν κατά τοϋ αύτοΰ ώς άνω άστυφύλακος Δουβή Δη
μητρίου, πυροβολήσας κατ’ αύτοΰ έπανειλημμένως διά τοΰ πλήρους σφαιρών καί
πυρίτιδος πυροβόλου δπλου του (περιστρόφου Πάρα-μπέλλουμ) καί πλήξας τοΰτον
κατά τήν άριστεράν καί δεξιάν κροταφικάς χώρας, κατά την δεξιάν πλαγίαν θωρακικην χώραν έπί τής ώμοπλατικής γραμμής ΐσοϋψώς τη 10η πλευρά καί κατα την
οσφυϊκήν χώραν εις τό ύψος τοΰ πρώτου όσφυϊκοΰ σπονδύλου, έξ ών τραυμάτων καί
βλαβών ώς μόνης ένεργοΰ αιτίας έπήλθεν ό θάνατος αύτοΰ, 4) προς έκτέλεσιν τοΰ
άμέσως άνωτέρω δ'απραχθέντος ύπ’ αύτοΰ κακουργήματος έποιήσατο χρήσιν άπηγορευμένου πυροβόλου δπλου, πυροβολήσας κατ’ έπανάληψιν διά τοΰ ώς άνω
περιστρόφου κατά τοΰ παθόντος άστυφύλακος Δουβή Δημητρίου, ή δέ πράξις αυτή
δεν άποτελεΐ κατ’ ειδικήν διάταξιν νόμου στοιχεΐον τοΰ άδικήματος καί 5) ένοπλος
ών άντέστη καί αύθις κατά τής δημοσίας δυνάμεως, ήτοι καταδιωχθείς ϊνα συλληφθή μετά τήν διάπραξιν τοΰ άδικήματος ύπό τοΰ αύτοστιγμεί προσδραμόντος έπί
τόπου άστυφύλακος Α.Τ. 44 Κορκόσιου Δημητρίου καί έπί σκοπώ δπως έξαναγκαση
τοΰτον εις παράλειψιν τής πράξεως ταύτης άναγομένην εις έκτέλεσιν τής δημοσίας
υπηρεσίας του, ήτοι τής συλλήψεως έπ’ αύτοφώρω καταληφθέντος φονέως, ήπείλησε
τό σώμα καί τήν ζωήν αύτοΰ διά τών ά έφερε μεθ’ έαυτοΰ πιστολιού (περιστρόφου)
Πάρα-μπέλλουμ καί αύτομάτων Μπό-φο, άπαντα δέ τ ’ άνωτέρω άδικήματα στρέφον
ται κατά τής δημοσίας τάξεως καί τής άσφαλείας τοΰ Κράτους, ήτοι έπί παρα' βάσει τών άρθρων 49, 50, 57, 61, 100, 250, 287, 288Κ.Π.Ν., 2 καί 5 τής 19/45
Συντ. Πράξεως, 2, 4, 10 καί 13 έδ. β' τοΰ Ν. 286/1914, 4 Ν. 87/1945, 3
Α.Ν. 453/1945 καί 3 § 2 καί 11 τοΰ Γ' Ψηφίσματος.
IV.
'Η Λεβέντη Εύσταθία καί έπί τώ δτι άπό τών μέσων περίπου Νοεμβρίου
μέχρι τής 9ης Δεκεμβρίου 1947 έν Άθήναις κατείχε παρανόμως πολεμικά δπλα άνήκοντα εις τό Κράτος, ήτοι έν όπλοπολυβόλον Μπό-φο ’Αμερικανικής προελεύσεως
ύπ’ άριθ. 187928 μετά 3 γεμιστήρων πλήρων σφαιρών έν δλω 72, έν περίστροφον
(πιστόλιον) Πάρα-μπέλλουμ ύπ’ άριθ. 5166γ μετά δεσμίδος περιεχούσης 6 σφαί
ρας, έν περίστροφον (πιστόλιον) Ρέϊμς ύπ’ άριθ. 576 μετά δεσμίδος πλήρους σφαιρών
6,· μίαν άμυντικήν χειροβομβίδα Μίλς ’Αγγλικήν καί έτερα φυσίγγια περιστρόφου
καταναλωθέντα μετά ταΰτα, άτινα πολεμικά δπλα καί είδη πολεμικού ύλικοΰ τής ενεπιστεύθη προς προσωρινήν φύλαξιν ό μνηστήρ της Μπότσικος Σταμάτιος καί διεφύλαξε καί άπέκρυψεν αΰτη κατά τό ώς άνω διάστημα εις τήν έπί τής όδοΰ Έλευθ.
Βενιζέλου 12 καί έν τώ ίσογείω τοΰ Καταστήματος τοΰ Άρείου Πάγου κατοικίαν
της, έπιστρέψασα ταΰτα εις τον Μπίτσικον Σταμάτιον τη 9η Δεκεμβρίου 1947 και
άτινα είδη δέν παρέδωκεν έμπροθέσμως ώς ώφειλεν εις τήν πλησιεστέραν ’Αστυνο
μικήν ’Αρχήν, τό δ’ άδίκημα στρέφεται κατά τής δημοσίας τάξεως καί τής άσφα
λείας τοΰ Κράτους, ήτοι έπί παραβάσει τοΰ άρθρου 5 τής 19/45 Συντακτικής Πρά
ξεως καί 11 τοΰ Γ' Ψηφίσματος.
(Σ υνεχίζετα ι)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
’Από τό βιβλίο «'Η χώρα μ έ τίς γαλανές λ ί
μνες» τοϋ Λογοτέχνου, Πρύτανεως τής Παν----------------- τείου Σχολής καί Συμβούλου τής Έ π ικ ρ α --------------------τείας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τό Πνεύμα της λίμνης φτερουγά πάνω απ’ αύτή τη χώρα.
'Ένα πνεϋμα ήρεμο και σοβαρό, πού ευλογεί το μόχθο των άνθρώπων καί απαλύνει τούς σκληρούς χειμώνες της ζωής. Οί χιο
νοθύελλες κι’ οΐ καταιγίδες θάλεγε κανείς ότι κατεβαίνουν καί ημε
ρεύουν στις όχθες των λιμνών κι’ έκεϊ χάνεται ό θυμός τους καί
γίνεται όνειρο καί συλλογή, όμοια καθώς οί γαλανοί ποταμοί κα
τεβαίνουν θυμωμένοι κι’ αφρίζοντας άπό τά βουνά καί χύνονται
κι’ ησυχάζουν καί ξανασαίνουν μέσα στην ήμερη καί πλατεία τής
λίμνης άγκαλιά.
Τά παιδιά τού γελαστού χωριού, πού πέρνουν το μπάνιο τους στήν όχθη τής
λίμνης, ή κοπέλλα τού άγρότη, πού γυρίζει μέ το ποδήλατό της άπό τό ολόισο παρα
λίμνιο μονοπάτι τού χωραφιού της, βαστώντας δίπλα στο τιμόνι την άξίνα καί τό
φτυάρι καί τό καλάθι της, ό βαρκάρης πού άνοίγει τό πανί στή δροσερή αύρα, ό δια
βάτης πού στέκεται καί πολέμα νά μαντέψει τό μυστικό τών νερών, όλα άνασαίνουν
καί ζοΰν μέσα στο ήρεμο πνεύμα τής λίμνης.
Κι’ είναι βαθειά ριζωμένη στήν ψυχή τού λαού αύτοΰ, ή ένωση μέ τό πνεύμα
τής λίμνης. ’Έχει την καταγωγή της άπό τούς πρωτόγονους έκείνους χρόνους τής
άνθρωπότητος, όπου οί παραλίμνιοι οικισμοί έπαιξαν μεγάλο ρόλο στήν έξέλιξη τού
πολιτισμού. Αυτό τό νιώθει κανείς, όταν βλέπει σέ όλα σχεδόν τά τοπικά τους μου
σεία αίθουσες άφιερωμένες στήν περίοδο αύτή τών παραλίμνιων οικισμών. Κοιτά
ζοντας κανείς τά προπλάσματα τών πρωτόγονων αυτών άνθρώπων μέ τά άχυρένια
μακρυά μαλλιά, κρεμάμενα ώς τούς ώμους, πού κατοικούσαν σέ ξύλινες καλύβες,
πού στηρίζονταν μέ πασσάλους στις άκρολιμνιές, καταλαβαίνει πόσο βαθειά έχει
ριζώσει μέσα στούς άπογόνους των ή πίστη κι’ ή ένωση μέ τά γνώριμα αυτά νερά
τής λίμνης, καί πόσο πανάρχαια κατοικεί μέσα στήν ψυχή τους τό άσύλληπτο αύτό
καί φευγαλέο μυστήριο τών ήσυχων κι’ ακύμαντων νερών.
*
’Εδώ, στών λιμνών τά περίχωρα, κάθε κίνηση είναι πάντα ήρεμη καί μαλακή
καί καμπύλη, ένώ στις στεγνές τις στεριές ή κίνηση έχει κάτι τό σκληρό καί τό τσα
κισμένο καί τό νευρικό. Είναι ή διακύμανση τού ρεμβαστικοΰ αύτοΰ νερού, πού δίνει
σέ όλα τή μαλακή γραμμή της καί τον καμπύλο τόνο της.
Τά άσπρα αύτά βαποράκια, πού δέν έχουν καρένα οΰτε προπέλλα, παρά έχουν
μόνο δυο τροχούς στά δυο πλευρά, σά νά θέλουν μέ παιχνιδιάρικο πείσμα νά μας πείσουν ότι τά παληά πράματα δέν περνούν καί δέν ξεχνιούνται, μπορούν νά τρέχουν
γρήγορα μέσα στις λίμνες καί νά κάνουν ταξίδια μεγάλα πού
βαστούν άκόμα καί μιά μέρα. "Ομως ποτέ δέν έχουν τό ΰφος τό
βιαστικό καί γεμάτο φροντίδα, τού βαποριού πού ξεκινάει άπό
τό λιμάνι γιά τό θαλασσινό του ταξίδι. "Έχουν πάντα τό ξένιαστο ύφος τού περιπάτου, τής έκδρομής. Κι’ οί δρύινοι καθάριοι
μπάγκοι, πού είναι άραδιασμένοι στο κατάστρωμά τους, δέν είναι καμωμένοι γιά τα
ξιδιώτες. Είναι καμωμένοι γιά όνειρα κάτω άπ’ τό λευκό φεγγάρι, γιά όνειρα μέσα
στο αιώνιο πνεύμα τής λίμνης.
Τά βουνά πού περιστοιχίζουν τις λίμνες μπορούν νά έχουν τήν πιο διαφορετική
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δψη. 'Όταν είναι ήμερα καί καταπράσινα καί προσιτά, δπως είναι στην άνατολική
λίμνη τοϋ Ίντερλάκεν, ζώνουν τη λίμνη μ’ ένα δροσερό πράσινο στεφάνι καί τότε τδ
πνεύμα τής λίμνης φτερουγά άνάμεσα άπδ τά μαλλιά μας κι’ άνάμεσα στις παλάμες
μας, χειροπιαστό, γνώριμο, φιλικό. Είναι πιδ ήμερο άπό τούς άγαθούς αύτούς κάτα
σπρους γλάρους πού μας συνοδεύουν στο ταξίδι μας καί μας άφίνουν δταν μας βαρε
θούν.
"Οταν δμως γύρω στη λίμνη υψώνονται ολοένα πανύψηλα βουνά, πού άπομακρύνονται καί χάνονται γαλανά καί χιονισμένα στδ στερέωμα τού ουρανού, τότε τδ
πνεύμα της λίμνης είναι πιδ άσύλληπτο, είναι πιδ ξένο, πιδ μακρυνό. Φτερουγάει άνάμεσα στδν άσημένιο καθρέφτη της καί στήν
αστραφτερή λευκότητα των κορυφών κι’ ή πνοή του είναι μακρυνή,
καί φέρνει στήν ψυχή ενα παγωμένο ρίγος. Τις κρύες νύχτες τού χει
μώνα μιά μυστική άνταπόκριση θά γίνεται άνάμεσα σ’ αύτά εδώ τά
ήσυχα, μά γεμάτα άλπικές άναμνήσεις νερά καί σ’ εκείνες τις αιώ
νιες πηγές εκεί πάνω, πού ή παγωμένη τους ψυχή δέ σταματά ποτέ
νά χτυπά καί νά δίνει ζωή σ’ δλη τή χώρα, νά κινεί τις γαλάζιες
φλέβες της καί τά σφιχτοδεμένα της νεύρα. Μιά μυστική ανταπόκριση
άνάμεσα στδ νερδ της λίμνης καί στών βουνών τά χιόνια, μέ άγγελιοφόρο τήν άδιάκοπη ψιλή βροχή της χειμωνιάτικης νύχτας.
Ά πδ τά ψηλά βουνά κατεβαίνουν οί άναμνήσεις στήν δχθη της λίμνης, νά στο
χαστούν καί ν’ άναλογιστοΰν τά περασμένα. Ά πδ τις μεσαιωνικές πολιτείες κατε
βαίνουν οί παληοί άρχοντες μέ τις ήγεμονικές πανοπλίες τους, ήρωϊκοί ιππότες καί
άρχηγοί τών βουνών, νά καταθέσουν στά πόδια της λίμνης τις άναμνήσεις τους καί
τής πολεμικής ιστορίας τους τή δόξα.
'Ένα συννεφιασμένο δειλινό τού φθινοπώρου, καθώς τά σύννεφα ρίχνουν χαμηλά
τή σκιά τους, τά νερά τούτα, γκρίζα μά πάντα ήρεμα κι’ άτάραχα, μοιάζουν νά ζούν
σ’ εκείνες τις εποχές, μέ τ’ άστραφτερά κράνη καί τά σπαθιά. Οί παληοί ιππότες
έ'χουν κατεβεΐ στήν δχθη της καί θωροΰν τήν ιστορία ν’ άνασταίνεται άξαφνα σ’
αύτή τή γκρίζα σκηνή τών νερών.
. Κι’ είναι οί ιππότες αύτοί σοβαροί κι’ έ'χουν μέσα τους τδ νόημα τδ άληθινδ
τής δόξας καί τής ιστορίας. Γιατί έδώ δλα τά πράγματα έχουν ξεφύγει άπδ τήν επο
χή τής έξαψης κι’ δλόκληρος ό αιώνας τής ειρήνης τάχει κάμει δλα νηφάλια καί γε
μάτα άπδ ήρεμη επίγνωση τής ζωής. Γι’ αύτό καί στδ Μουσείο τής πρωτεύουσας,
τής Βέρνης πού στεγάζει τις πανοπλίες καί τις πολεμικές μηχανές καί τις περασμένες
δόξες, πάνω άπδ τήν είσοδό του είναι γραμμένη αύτή ή άπλή, μά γεμάτη νόημα
ειδοποίηση : sic transit gloria m iundi... Είναι τδ καταστάλαγμα τής φιλοσοφικής
θεώρησης τής ιστορίας.
Ά πδ τδ ψηλό Άλτδορφ, πού τδ σκιάζουν σκούρες καί κατακόρυφες οί πλαγιές
τών πανύψηλων βουνών, ό τεράστιος άνδριάντας τού Γουλιέλμου Τέλλου, μέ τή βαρειά πανοπλία του καί μέ τδ μέτωπο καί τδ βλέμμα άκόμα πιδ βαρύ άπδ τών άγώνων
τού τήν άνάμνηση, κοιτάζει πέρα προς τή λίμνη, σά νά θέλει νά συναντήσει τδ πνεύμα
της, κ ι’ εκεί νά ξεκουράσει τήν ψυχή του τήν πολυτάραχη κι’ άνήσυχη. ’Εκεί στήν
δχθη της κατεβαίνει κι’ αύτδς κάτι τέτοια συννεφιασμένα δειλινά καί, καθώς κάθε
ζωή λουφάζει κι’ άφογκράζεται, οραματίζεται κι’ αύτδς τήν μεγάλη ιστορία τής πονεμένης καί πολεμοχαρής ψυχής του.
Είναι καί λίμνες μοναχικές καί φιλέρημες, πού τις ζώνει ένας θρύλος πένθιμος
καί ζοφερός. Πρέπει ν’ άνεβεΐ κανείς σ’ ένα ύψος δύο χιλιάδων περίπου μέτρων, στδ
Γκρίμζελ, γιά νά συναντήσει τή λεγάμενη «λίμνη τών νεκρών», πού, σύμφωνα μέ τδν
έπιτόπιο θρύλο, έχει σχηματισθεΐ άπδ τά δάκρυα τού περιπλανώ μενού ’Ιουδαίου.
ΙΙάνω άπδ τά μεγλαγχολικά νερά αύτής τής λίμνης τών δακρύων, πετά τδ ερημικό
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πνεύμα του πόνου και της περισυλλογής, πνεύμα ξένο και μακρυνό, απομονωμένο
άπό τον άλλο κόσμο εκεί ψηλά, κοντά στον ίσκιο ένός πάντα συννεφιασμένου ούρανοϋ.
"Ομως, πάνω άπ’ όλα σοβαρό κι’ επιβλητικό είναι τό μνημείο τοϋ Σίλλερ,
πού μουδειξαν νά λευκάζει άπό μακρυά στην όχθη μιας λίμνης. ’Ερημικό, μοναχό και
συλλογισμένο. "Οσος καιρός κι’ άν περάσει δέ θά ξεχάσω αύτή τη σοβαρή στήλη, πού
έλεύκαζεν άπό μακρυά, ανάμεσα άπό τή ξεχασμένη βροχούλα του δειλινού. Σάν ένα
μάτι, πού κοίταζε εκστατικά στο βάθος των άνθρώπων καί των πραγμάτων, πού τρυποΰσε τό βάθος των αιώνων τής ιστορίας, πού άνάσταινε τά όνειρα καί τις φαντασίες
των άλλοτινών εποχών. ’Εδώ, τό πνεύμα τοϋ Ποιητοΰ σκέπαζε μέ την σκιά του ολό
κληρον αύτό τό χώρο τών ονείρων καί κυριαρχούσε άπ’ άκρη σ’ άκρη. “Ηταν ή δύναμη
της Ποίησης, πού σ’ έ'περνε άξαφνα, ισχυρά, χωρίς άντίσταση, άπό τούτον τον κόσμο
καί σ’ έφερνε σε άλλη γη καί σ’ άλλον ουρανό. Καμμιά λίμνη δεν έχει τόσον άπόκοσμη καί φανταστική όψη όσο αυτή εδώ, πού τή μαγνητίζει τό αιώνιο κι’ άσβυστο
πνεύμα τού ποιητοΰ.
Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Τ ό δάκρυ
Στήν πρώτη έρχεσαι πνοή
μαζί της ν’ άναβλύσης
καί μιά μορφή άγγελική
μέ στάλες νά δροσίσης.
*
Μά πότε είσαι τό γλυκό
προμήνυμα της πείνας,
πού πάντα φέρνεις τό μωρό
μές τό μαστό της μάννας.
*
Καί πόνου άν προμήνυμα
στά μάτια τ ’ άναβλύσης,
στή μάννα είσαι σύνθημα
γιά νά τήν άφυπνίσης.
-XΣάν έλθης όμως ώς κρουνός
μέ μαύρο πέπλο πόνου,
τά στήθη σχίζεις καθενός
γιά τό χαμό τοϋ γόνου.
*
Σάν μύρο άρχισες γλυκό
άπ’ τού μωρού τή φάτνη,
καί σάν τό μαύρο σύννεφο
κατέληξες στον "τψδη.
*
'Ομοιάζεις σάν τό γάργαρο
τού ρύακα νεράκι,
πού ξέφυγ’ ολοκάθαρο
καί έφθασε φαρμάκι.

Δ . Μ υρίλλος

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΙΧΕΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
'ΐπ ό Ύπαστυνόμου Α' κ. ΔΗΜ. Κ. ΝΤΖΙΩΡΑ
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Τινά τώ ν περί μοιχείας αντιλήψεων κατά τάς διαφόρους έποχάς.
Σ ύγχρονοι νομοθεσίαι—Νέος Ε λληνικός Π οινικός Κώδιξ.
Σ τοιχ εία τής πράξεως.
’Α πόπειρα, συμμετοχή κ α ι συρροή εν μοιχεία.
Ποινή και άλλαι τινές παρατηρήσεις.
Ή άπόδειξις τής αλήθειας.
Ε ίδικώτερον περί τής διά τώ ν ομάδων αίμ α τος άποδείξεως.
Ή τεχνική γονιμ οποίηαις (σπ ερμ ατέγχ υσις) συνιστρ. μ ο ιχ ε ία ν ;
Αίωξις τοϋ εγκλήματος τής μοιχείας.

***
I. Τινά τώ ν περί μοιχείας ά ν τιλή ψ εω ν κατά τάς διαφόρους έποχάς.
Τό έγκλημα της μοιχείας πρώτιστον δικαιολογητικήν βάσιν έχει την προ
σβολήν του γάμου καί τής οικογένειας. Τήν βάσιν αύτην εΐχεν ανέκαθεν, είναι δέ
ένεκα τούτου τόσον άρχαΐον, δσον παλαιός είναι καί ό θεσμός του γάμου καί τής
οικογένειας. Ά λ λ’ αί εΐδικώτεραι περί μοιχείας άντιλήψεις, κατά τάς διαφόρους
έποχάς, δεν είναι δυνατόν ν’ άποτελέσουν άντικείμενον τής παρούσης άναπτύξεως,
ώς έκφεύγουσαι τών σκοπών αυτής. 'Απλώς μόνον τονίζομεν δ τ ι κ α τ ά τ ά
ά ρ χ α ΐ α δί και α, ώς μ ο ι χ ε ί α έ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ ο ή κ α τ ά τ ο ΰ
ά ν δ ρ ό ς π ρ ο σ β ο λ ή , ο ύ χ ί δ έ κ α ί ή κ α τ ά τ ή ς γ υ ν α ι κ ό ς τ ο ί
α ύ τη. 'Η έκ μέρους τοϋ άνδρός παράβασις τής περί τον γάμον πίστεως δεν έχαρακτηρίζετο ώς ποινικόν άδίκημα καί δεν έτιμωρεΐτο. Τοΰτο δεν είναι περίεργον. Ή
άποψις αΰτη συνεβιβάζετο πρός τάς άντιλήψεις τών τότε εποχών.
Είδικώτερον συνοπτικώς παρατηροϋμεν τά έξής περί τούτου.
Είς τήν Ά ρ χ α ί α ν Ε λ λ ά δ α ίσχυε διά τούς άνδρας τό έλεύθερον εις
τάς έξωγάμους αύτών σχέσεις. (*) Καί συνουσιαζόμενοι μέ άγαμον γυναίκα, έστω
καί έγγαμοι δντες, δέν έτιμωροϋντο. Συνουσιαζόμενοι δμως μέ έγγαμον γυναίκα
ΰπεβάλλοντο είς ποινήν. ’Αλλ’ ούχί διότι κατ’ αυτόν τον τρόπον παρεβιάζετο, άπό μέ
ρους των, ή περί τον γάμον πίστις. Έτιμωροϋντο διότι, διά τής τοιαύτης πράξεώς
των: α) παρεβίαζον τό τής ξενίας δίκαιον καί β) έδημιουργεΐτο κίνδυνος νοθεύσεως
τών ιδίων αύτών τέκνων, τών έκ τοϋ νομίμου γάμου των προερχομένων.
Τήν τοιαύτην έλευθερίαν τών άνδρών άπεικονίζει τό γνωστόν τοϋ Δημοσθέ
νους χωρίον, έχον οΰτω- «τάς μέν έταίρας ήδονής ένεκα έχομεν τάς δέ παλλακάς
τής καθ’ ημέραν θεραπείας τοϋ σώματος, τάς δέ γυναίκας τοϋ παιδοποιεΐσθαι γνησίως καί τών ένδον φύλακα πιστήν έχειν».
Παρόμοιαι πρός τάς έν Έλλάδι άντιλήψεις ήσαν καί αί έν Ρ ώ μ η κρατοϋσαι
τοιαΰται. Διότι καί έκεΐ μοιχείαν διέπραττε μόνον ή παραβιάζουσα τήν περί τον
γάμον πίστιν έγγαμος γυνή, ούχί δέ καί ό σύζυγος, δστις ήτο έλεύθερος νά συνάπτη
σχέσεις, μετ’ άγάμου γυναικός, έστω καί έλευθέρας.
Τών άντιλήψεων αύτών ούδόλως σχεδόν άφίσταντο καί αί τοϋ Ε β ρ α ϊ κ ο ύ
δικαίου διατάξεις. Τό δίκαιον τοΰτο έτιμώρει αύστηρότατα τήν μοιχείαν. Έχαρακτήριζε δέ ώς μοιχαλίδα μέν πάσαν γυναίκα καί δή έγγαμον ή άγαμον, ήτις συνουσιάζετο μετ’ έγγάμου, ώς μοιχόν δέ, μόνον τον άναγκαίως συνεργοϋντα είς τό άδίκημα,
δηλ. τον μετ’ έγγάμου γυναικός συνουσιαζόμενον.
Αί αύταί έκυριάρχησαν άντιλήψεις καί είς τάς πλείστας νομοθεσίας τών
(1)
’Ίδε σχετικώς Γ. Χατζηκώστα « Ή μοιχεία ώς άδίκημα κατά διαφόρους έποχάς» Ά θήναι 1946 σελ. 5 έπ.

6400

Δημ. Κ. Ντζιώρα

ά λ λ ω ν ά ν α τ ο λ ι κ ώ ν λ α ώ ν , ώς τών Αιγυπτίων, Συρίων, Φοινίκων, ’Ιν
δών κλπ. (*)
Ριζικήν μεταβολήν εις τάς άπόψεις ταύτας έπέφερεν ή έπικράτησις τοΰ Χ ρ ι 
σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ , καθ’ δν ή ίερότης τοΰ γάμου επιβάλλει τάς αύτάς υποχρεώσεις
εις άμφοτέρους τούς συζύγους.
"Ομως αί άντιλήψεις αύταί δεν έτηρήθησαν αύστηρώς κατά τήν εποχήν των
αύτοκρατόρων (2). Διότι, χρόνω σύν τώ χρόνω, ή κατά τοΰ άνδρός τιμωρία κατέστη
επί τής εποχής των αύτοκρατόρων Μ. Κωνσταντίνου, ’Ιουστινιανού, Ίσαύρων κλπ.
άκρως επιεικής, έν άντιθέσει προς τήν τής μοιχαλίδας τοιαύτην, ήτις ήτο βαρυτάτη.
Μόνον τό Κ α ν ο ν ι κ ό ν δίκαιον, στηριζόμενον εις τά δόγματα καί τούς
κανόνας τής εκκλησίας εξίσωσε τά δύο φύλα, έπεκτεΐναν ούτως τήν έννοιαν τοΰ άδικήματος τής μοιχείας έπ’ άμφοτέρων των συζύγων.
II. Σύγχρονοι νομοθεσίαι—Νέος Ε λληνικός Ποινικός Κ ώ διξ.
Αί όρθαί αύταί άντιλήψεις τοΰ Κανονικού Δικαίου, υίοθετήθησαν ύπό τής πλειονότητος των συγχρόνων δικαίων των πεπολιτισμένων Κρατών. Πλήν δμως ή πλήρης
έξομοίωσις τών δύο φύλων δεν άποτελεΐ τον κανόνα καί εις τά σύγχρονα δίκαια.
Διότι ύπάρχουν καί σήμερον άκόμη εξαιρέσεις, δσον άφορα τήν έπιβαλλομένην
ποινήν, ήτις είναι βαρυτέρα προκειμένου περί τής μοιχαλίδος γυναικός.
Χαρακτηριστικόν έν προκειμένω παράδειγμα άποτελεΐ ό τελευταίως καταργηθείς Ποινικός ήμών Νόμος, κατά τό άρθρον 286 τοΰ οποίου, έτιμωρεΐτο ή μοιχαλίς μέν μέ φυλάκισιν από τριών μηνών μέχρι δύο έτών, ό μοιχός δέ μέ φυλάκισιν
το πολύ έξ μηνών.
Ό ν έ ο ς Κ ώ δ ι ξ . 'Ο νέος Κώδιξ, στηριζόμενος καί ούτος εις τήν αρχήν
τής ίερότητος τοΰ γάμου, τιμωρεί άμφοτέρους τούς δράστας τής μοιχείας. Τονίζομεν
τοΰτο, διότι επί τοΰ θέματος δεν κρατεί καί σήμερον εΐσέτι ομόφωνος γνώμη. Διότι
ναι μέν δέν γίνεται διάκρισις, δσον άφορα τήν έπιβλητέαν ποινήν μεταξύ τών δύο
φύλων, διχογνωμία δμως κρατεί περί τοΰ εάν ή μοιχεία δέον νά περιλαμβάνεται
μεταξύ τών κολαζομένων πράξεων.
Οΰτω, ώς καί ύπό τής αίτιολογικής έκθέσεαις τονίζεται, (3) «ένώ έξ ένός συνομολογεΐται δτι ή πράξις αυτή άποτελεΐ προσβολήν κατά τοΰ θεσμού τοΰ γάμου καί
συγκλονίζει τά θεμέλια αύτοΰ, προτείνεται άντιθέτως, δτι ή συζυγική πίστις δέν
είναι δυνατόν νά συγκρατηθή διά ποινικής άπειλής καί δτι, άλλως, γάμοι, ών ή άγνότης συγκρατεΐται μόνον διά τών άπειλών τοΰ ποινικού νόμου, ούδένα πληροΰσιν
εν τή κοινωνία προορισμόν, εις τρόπον ώστε συμφερώτερον είναι νά άφεθώσιν εις
τήν τύχην αύτών, παρά νά συγκρατώνται έν τή ζωή τεχνητώς, ώς οικοδομήματα
ετοιμόρροπα καί επισφαλή».
Παρά ταΰτα δμως, αί άντιλήψεις αύται δέν έπεκράτησαν. Καί όρθώς" διότι
αύται ένδεχομένως νά συμβιβάζωνται μέ ήθη καί άρχάς άλλων πολιτειών, διεπομένων
υπό κακώς έννοουμένης ελευθεριότητας, ούχί δμως καί μέ τάς έλληνικάς άρχάς.
Ό θεσμός τοΰ γάμου, δστις άνέκαθεν άποτελεΐ «συμπλήρωσιν τοΰ βίου παντός,
θείου τε καί άνθρωπίνου δικαίου κοινωνίαν» δέον νά προστατεύεται άπό πάσης
άπειλής, δυναμένης νά κλονίση τήν ιερότητα καί τήν σημασίαν αύτοΰ.
Δι’ δ καί ό νέος Κώδιξ, διά τοΰ άρθρου 357 αύτοΰ, τιμωρεί τήν μοιχείαν μή
άρκούμενος εις τά κατά τό άστικόν δίκαιον κρατούντα (Α.Κ. 1439), καθ’ ά ή μοι
χεία άποτελεΐ λόγον διαζυγίου καί δή άπόλυτον τοιοΰτον, κατά τά κατωτέρω έκτι(1) ΓΙερΙ τούτων 2δε λεπτομερώς είς Γαρδίκα «Τό έγκλημα τηε μοιχείας πάλαι τε καί νϋν»
Άθηναι 1923.
(2) ’Ίδε διεξοδικήν άνάπτυξιν είς Γαρδίκα «Τό έγκλημα της μοιχείας έν τώ της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας Δικαίω» Άθηναι 1925.
(3) ’Ίδε'ταύτην είς Ζαχαροπούλου, έκδοσις 1950 σελ. 244.
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θέμενα. 'Ο νέος Κώδιξ περαιτέρω δεν προβαίνει είς ορισμόν της μοιχείας, τούτου
θεο)ρηθέντος ώς περιττού, διότι τό αδίκημα της μοιχείας φέρει έν έαυτώ την σημα
σίαν του. Πάντως, εκ τής σχετικής τοϋ νόμου διατάξεως (άρθρον 357 Π. Κ. ) συνά
γεται ότι :
«Μ ο ι χ ε ί α ν
διαπράττει
ό σ ύ ζ υ γ ο ς (ή ή σ ύ ζ υ γ ο ς )
όστις
σ υ ν ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι κ α τ ά φ ύ σ ι ν μ έ ά λ λ ο π ρ ό σ ω π ο ν,
πρι ν ή λυθή ή άκυρωθή άμε τ ακ λ ή τ ως , ό έν ώ τ ε λ ε ί γάμος,
ώ ς κ α ί π α ν ά γ α μ ο ν π ρ ό σ ω π ο ν σ υ ν ο υ σ ι α ζ ό μ ε ν ο ν με τ’
έ γ γ ά μ ο υ, έ ά ν έ ν γ ν ώ σ ε ι τ ο υ ό τ ι ό φ ί σ τ ά τ α ι γ ά μ ο ς , προβ α ί ν η ε ί ς τ ο ι α ύ τ η ν π ρ ά ξ ι ν » . (*)
III. Στοιχεία τής πράξεως.
Έ κ τοϋ ανωτέρω όρισμοΰ συνάγεται, ότι προς ΰπαρξιν μοιχείας άπαιτοϋνται
τά κάτωθι τρία στοιχεία :
α) Κ α τ ά φ ύ σ ι ν σ υ ν ο υ σ ί α . Ά ρα, διάπραξις έτέρας άσελγοΰς πρά
ξεως καί δή διαστρόφου, ώς παρά φύσιν άσελγείας, πεοληξίας, μητροληξίας, αίδοιοληξίας, τριβακής άσελγείας, παιδεραστίας, κτηνοβασίας κλπ. δεν κολάζεται κατά
τον παρόντα χαρακτηρισμόν, άλλ’ ούτε καί κατ’ άλλην τινά τοϋ νόμου διάταξιν.
Διατί όμως τοΰτο; Φρονοϋμεν, ότι κατά την σκέψιν τοϋ νομοθέτου, καίτοι τοιοΰτον
τι δεν διαλαμβάνει ή αΐτιολογική έκθεσις, τοιαΰται άλλαι άσελγεΐς έπαφαί δέν είναι
δυνατόν νά γίνωνται παρ’ έγγάμων προσώπων μετά ξένων γυναικών ή άνδρών, άλλά
καί άν, παρά τον κανόνα, τελώνται, σπανιώτατα, (ώς λ.χ. όταν έγγαμός τις συνουσιασθή παρά φύσιν μετά τής αγάμου φίλης του, ΐνα μή διακορεύση τοιαύτην—πρά
γμα έπαναλαμβάνομεν άπίθανον—), τότε, τούτου άποδεικνυομένου, δύναται ό προ
σβληθείς σύζυγος νά ίκανοποιηθή, αϊτών την λύσιν τοϋ γάμου του, κατά έν άρθρω
1442 Α.Κ. (υπαίτιος κλονισμός έγγάμου σχέσεως) διαλαμβανόμενα, περί ών όμιλοϋμεν κατωτέρω.
Αύτονόητον έπίσης τυγχάνει οτι ούδείς λόγος δύναται νά γίνη περί τοϋ εγκλή
ματος, όταν πρόκειται περί βιασμού ή άπατηλής έπιτεύξεως συνουσίας, όσον άφορα
βεβαίως τό θήλυ πρόσωπον.
β) Ί δ ι ό τ η ς ώ ς έ γ γ ά μ ο υ τ οϋ έ τ έ ρ ο υ ή ά μ φ ο τ έ ρ ω ν
τ ώ ν μ ο ι χ ε υ ο μ έ ν ω ν . Τοΰτο σημαίνει, ότι προς ΰπαρξιν μοιχείας άπαιτεΐται
ή κατά τούς έξοπερικούς τύπους ΰπαρξις έγκύρου γάμου. Κατά ταΰτα άρκεϊ ό υφι
στάμενος γάμος νά είναι υποστατός, νά έτελέσθη δηλαδή δι’ ΐερολογίας, γενομένης
ύπό ορθοδόξου ίερέως, είναι δέ άδιάφορον άν ουτος είναι έγκυρος ή άκυρος. Έάν
όμως ό γάμος είναι άνυπόστατος δέν δύναται νά γίνη λόγος περί μοιχείας. 'Ως λ.χ.
όταν ούτος έτελέσθη παρ’ ίερέως μή ορθοδόξου ή καθηρημένου τοιούτου ή ψευδιερέως ή δέν ίερολογήθη παντάπασιν, ώς συμβαίνει μέ τούς πολιτικούς γάμους. Τοΰτο,
καθ’ όσον ό άνυπόστατος γάμος δέν είναι καν γάμος καί κατά συνέπειαν δέν δύναται
νά διαπραχθή μοιχεία ύπό προσώπων οΰτω πως συνδεθέντων μεταξύ των.
Ά λλ’ έπί άπλώς άκύρου ή ακυρώσιμου γάμου είναι δυνατή ή μοιχεία, ήτις
τελείται προ τής τελεσιδικίας τής περί άκυρώσεως ή άναγνωρίσεως αύτοΰ ώς άκύρου,
άποφάσεως.
Παρεμπιπτόντως άναφέρομεν ότι ώς ά κ υ ρ ο ς χαρακτηρίζεται ό γάμος,
(1) Ή διάταξις τοϋ άρθρου 357 Π.Κ. έχει οΰτω : «1. Ό υπαίτιος μοιχείας σύζυγος καί ό
μετ’ αύτοΰ συνένοχος τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένος έτους. Ή δίωξις χωρεΐ μόνον έπί
έγκλήσει τοϋ προσβληθέντος. 2. Έάν κατά τόν χρόνον της πράξεως δέν ύφίστατο συμβίωσις των
συζύγων, τό δικαστηρίου, κρίνον κατά τάς ιδιαιτέρας περιστάσεις, ύφ’ άς ή πραξις έλαβε χώραν,
δύναται νά κρίνη την πραξιν άτιμώρητον. 3. Ή μοιχεία μένει άτιμώρητος, έάν ό προσβληθείς σύζυ
γος ήνέχθη ταύτην».
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δστις τελείται, παρά την ΰπαρξιν ώρισμένων κωλυμάτων άπαραιτήτων προς σύναψιν εγκύρου γάμου.
Τά κωλύματα ταϋτα είναι: Το έκ τής διαφοράς τής θρησκείας προερχόμενον,
το του υφισταμένου γάμου τοιοΰτον, ώς επίσης καί τά, προϋπάρξαντος τρίτου γάμου,
συγγένειας, αγχιστείας, έξωγάμου συγγένειας, υιοθεσίας, βαπτίσματος, έπιτροπείας,
μοιχείας, ίερωσύνης καί μοναχικής κουράς καί θρησκείας ή δόγματος.
'Ο ουτω πως λοιπόν τελεσθείς γάμος χαρακτηρίζεται ύπό τοϋ νόμου ώς άκυ
ρος, κατ’ άντίθεσιν προς τον ά κ υ ρ ώ σ ι μ ο ν , τον συνεπεία δηλαδή π λ ά ν η ς
περί την τ α υ τ ό τ η τ α τοϋ π ρ ο σ ώ π ο υ ή σ υ ν ε π ε ί ς ά π ε ιλ ή ς
τ ε λ ε σ θ έ ν τ α . ' Η πλάνη όθεν περί τάς προσωπικάς ή πραγματικάς ιδιότητας
τοϋ συζύγου δεν καθιστά τον γάμον ού μόνον άκυρον, άλλ’ οΰτε άκυρώσιμον καν.
Ο ΰτωπ.χ., αν ό Ανυμφευθή την Β, ήν τοϋ παρουσίασαν ώς χαριτόβρυτον, πολύφερνον
καί διαθέτουσαν τεραστίαν οικονομικήν εύπορίαν νύμφην, περαιτέρω δέ, ώς ήθικωτάτην, πράγμα δμως πόρρω άπέχον τής πραγματικότητος, ούδέν δικαίωμα περί άκυρώσεως τοϋ γάμου έχει έκ τοϋ νόμου. 'Ο είρημένος δύναται να έπιδιώξη μόνον τήν
διά διαζυγίου λύσιν τοϋ γάμου του καί δή λόγω ίσχυροΰ κλονισμοΰ, καθιστώντος
τήν περαιτέρω συμβίωσιν άφόρητον. ’Ά ν δμως ό είρημένος ένυμφεύθη τήν Β, ήν
έξέλαβεν ώς τήν Γ, άδελφήν ταύτης, τήν οποίαν καί έζήτησεν είς γάμον, έν τή περιπτώσει ταύτη, ώς έκ τοϋ δτι ή πλάνη του σχετίζεται, ούχί μέ τάς πραγματικάς ή
προσωπικάς ιδιότητας τής συζύγου του, άλλά μέ τήν ταυτότητα ταύτης δύναται νά
ζητήση τήν άκύρωσιν τοϋ οδτω πως τελεσθέντος άκυρωσίμου γάμου του. (Κλασσικήν
περίπτωσιν άποτελεΐ ό γάμος τοϋ ’Ιακώβ μετά τής Αίας).
'Η δέ διαφορά μεταξύ ά κ ύ ρ ο υ καί ά κ υ ρ ω σ ί μ ο υ γάμου συνίσταται
εις τούτο' δτι ό άκυρώσιμος γάμος ομοιάζει κατά πάντα μέ τον έγκυρον τοιοΰτον,
μόνον δέ, λόγω τοϋ έμφιλοχωροΰντος έλαττώματος, δύναται νά ζητηθή δι’ αγωγής
ή άκύρωσις αύτοΰ. Ά ντιθέτως, ό άκυρος θεωρείται ώς έξ ύπαρχής τοιοΰτος, μέ τήν
διαφοράν, δτι καί τούτου πρέπει νά ζητηθή ή άκύρωσις.
Δι’ δ όρθώτερον νά χρησιμοποιώμεν τούς δρους « ά κ ύ ρ ω σ ι ς » έπί τοϋ
άκυρωσίμου, « ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ς τ ή ς ά κ υ ρ ό τ η τ ο ς » δ έ έπί άκύρου, παρ’
δ,τι έν τω Ά στικω Κώδικι (άρθρα 1376 καί 1377) γίνεται χρήσις τοϋ δρου «ά κ ύρ ω σ ι ς» εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις.
Περαιτέρω, άλλη ούσιώδης διαφορά μεταξύ των έλαττωματικών γάμων
τούτων είναι καί ή εξής' δτι έπί άκύρου τήν περί άκυρώσεως αύτοϋ άγωγήν δύνανται
νά έγείρωσιν, ού μόνον οί σύζυγοι, άλλά καί πάς τις έχων εννομον συμφέρον, έτι δέ
καί ό είσαγγελεύς έξ έπαγγέλματος. Ά ντιθέτως, προκειμένου άκυρωσίμου γάμου, τό
δικαίωμα έγέρσεως άγωγής, έπί σκοπώ άκυρώσεως αύτοΰ, άνήκει μόνον εις τον
σύζυγον, εις τό πρόσωπον τοϋ οποίου έχώρησεν ή πλάνη ή ή άπειλή καί είς ούδένα
άλλον, ούδέ εις αυτούς τούς κληρονόμους τοϋ έν λόγω συζύγου (Α.Κ. 1378). Τέλος,
τό δικαίωμα άκυρώσεως τοϋ γάμου παραγράφεται μετά παρέλευσιν τριών έτών άπό
τής τελέσεως αύτοΰ, έν ούδεμιά δέ περιπτώσει καί τό τοιοΰτον τής άναγνωρίσεως
τής άκυρότητός του (έπί άκύρου βεβαίως).
Συνοψίζοντες λοιπόν παρατηροΰμεν, δτι έ'νοχος μοιχείας καθίσταται πάς τις
δστις προσβάλλει, κατά τά άνωτέρω λεχθέντα, γάμον έστω καί άν ούτος είναι άκυρος
ή άκυρώσιμος. Μόνον έάν ό γάμος έλύθη ή ήκυρώθη δι’ άμετακλήτου άποφάσεως
δέν δύναται νά γίνη λόγος περί μοιχείας..
Καί λύσις μέν έπέρχεται διά διαζυγίου ή θανάτου τοΰ ετέρου των συζύγων.
Ά ρα περί λύσεως γίνεται λόγος μόνον δταν ό γάμος είναι κατά πάντα έγκυρος.
Άκύρωσις αύτοΰ έπέρχεται, δταν έτελέσθη καθ’ ά άνωτέρω, παρά τήν υπαρξιν
κωλύματος έμποδίζοντος τήν τέλεσίν του ή συνεπεία πλάνης κλπ. ή άπειλής.

Περί τής μοιχείας έν γένει
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’Ελέχθη άνωτέρω, ότι ή μοιχεία άποτελεΐ άπόλυτον λόγον διαζυγίου (-1).
Τ ο ϋ τ ο σ η μ α ί ν ε ι , ό τ ι δ ι α π ι σ τ ο υ μ έ ν η ς τ ή ς μ ο ι χ ε ί α ς, τ ό
δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν δ ε ν δ ι κ α ι ο ύ τ α ι , ά λ λ ’ ύ π ο χ ρ ε ο ϋ τ α ι ν ά ά π οφ α σ ί σ η λ ύ σ ι ν τ ο υ γ ά μ ο υ . (2)
Ενταύθα τέλος τονιστέον τοϋτο- ότι ύπό τήν ίσχύν του νέου Κώδικος «έ ά ν
κ α τ ά τ ο ν χ ρ ό ν ο ν τ ή ς π ρ ά ξ ε ω ς δέν ύ φ ί σ τ α τ ο σ υ μ β ί ω σ ι ς
των
συζύγων
τό
δικαστήριον, κρίνον κ α τ ά τ ά ς ιδιαι
τ έ ρ α ς π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς , ύ π ό τ ά ς ο π ο ί α ς έ 'λ α β ε χ ώ ρ α ν α υ τ ή ,
δ ύ ν α τ α ι ν ά κ ρ ί ν η τ ή ν π ρ ά ξ ι ν ά τ ι μ ώ τ η τ ο ν».
Κατά συνέπειαν καί κατά μείζονα λόγον καί έν περιπτώσει ύπάρξεως άκύρου
ή άκυρωσίμου γάμου ή αυτή προσήκει λύσις.
Τοϋτο έ'πραξεν ό νομοθέτης, διότι, κατά τήν σκέψιν του, «είς τάς περιπτώσεις
αύτάς, καίτοι τυπικώς ύφίστανται οί οροί τής μοιχείας, δέν ΰφίστανται έν τούτοις
ούσιαστικώς καί έν πάσει πληρότητι, εις τρόπον ώστε οΰτε ή παράβασις τής πίστεως προσβάλλει πλέον τό αίσθημα τοϋ δικαίου, ούτε ή τιμώρησις του υπαιτίου
ικανοποιεί αυτό. Τοϋτο λ.χ. συμβαίνει συχνά, όταν οί σύζυγοι ζώσιν έν διαστάσει
καί κεχωρισμένοι άπ’ άλλήλων, ή δέ έγκαταλειφθεΐσα ή έγκαταλείψασα σύζυγος τον
μέθυσον καί τύραννον βάναυσον σύζυγόν της, μή δυναμένη νά συντηρηθή, έξαναγκάζεται είς συμβίωσιν μετά τρίτου, διατρέφοντος άμα αύτήν καί τά τέκνα της».
’Επί τοϋ προκειμένου καί κατά τά άνωτέρω λεχθέντα παρατηρητέον καί
τοϋτο. Κατά τό άρθρον 1363 τοϋ Α.Κ. «Κωλύεται ό γάμος μεταξύ προσώπων καταδικασθέντων έπί μοιχεία μετ’ άλλήλων». Ό λόγος όστις ήγαγε τον νομοθέτην εις
τήν άπόφασίν του ταύτην είναι προφανής. Τής μοιχείας άποτελούσης άπόλυτον λόγον
διαζυγίου, οί διάφοροι παράνομοι έρασταί θά έμοιχεύοντο καί δή άνευ ούδεμιάς προφυλάξεως, ουτω δέ, θά έπετυγχάνετο ή λύσις τοϋ ύφισταμένου γάμου μετά τήν
καταδίκην των, οπότε έκτίοντες πλέον τήν ποινήν των, θά συνήρχοντο είς νέον γά
μον, μεταξύ των.
Τί ρητέον όμως, άν έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει τό δικαστήριον άπαλλάξη, κατά τά έν τη δευτέρα παραγράφω τοϋ έξεταζομένου άρθρου, τον ύπαίτιον
μοιχείας; Θά δύναται ούτος νά τελέση γάμον μετά τοϋ μεθ’ού έμοιχεύθη προσώπου;
Ούδεμία φρονοΰμεν, δύναται νά προκύψη άμφιβολία, ότι έπιτρέπεται ό τοιοΰτος
γάμος, ώς συνάγεται έκ τοϋ συνδυασμοΰ, των περί ών ό λόγος διατάξεων καί δή
τοϋ άρθρου 1363 Α.Κ. καί τοϋ άρθρου 357 § 2 Π.Κ.
’Ακόμη καί τοϋτο παρατηρητέον- ή τοιαύτη άτιμωρησία δέν έπηρρεάζει τήν
βάσιν τής άγωγής διαζυγίου, περί ής τό άρθρον 1439 Α.Κ.
(1) Τό άρθρον 1439 τοϋ Α.Κ, όμιλοϋν σχετικώς διαλαμβάνει καί τά έξης : «Έκάτερος των
συζύγων δύναται νά ζητήση τό διαζύγιον διά μοιχείαν ή διγαμίαν ετέρου».
Ή διάταξις είναι νέα, καθ’ οσον ύπό τήν ίσχύν τοϋ προϊσχύσαντος δικαίου μας (Ν. 2228 /
1920), έάν ό λόγος τοϋ διαζυγίου ήτο μοιχεία τοϋ άνδρός τό δικαστήριον ήδύνατο ν’ άπορρίψη τήν
αγωγήν, έάν συνέτρεχον προς τοϋτο σπουδαίοι λόγοι.
(2) Ώ ς γνωστόν οί λόγοι τοϋ διαζυγίου διακρίνονται είς: α) ύπαιτίους ( μ ο ι χ ε ί α , διγα
μία, επιβουλή ζωής, κακόβουλος έγκατάλειψις, κλονισμός εγγάμου σχέσεως) καί άναιτίους (φρενοβλάβεια, λέπρα, άφάνεια, άνικανότης προς συνουσίαν) κατά τά είδικώτερον έν άρθροις 1439 έπ.
Α.Κ. διαλαμβανόμενα καί β) απολύτους καί σχετικούς. ’Απόλυτοι είναι πάντες οί λοιποί, έκτός τοϋ
κλονισμού τής έγγάμου σχέσεως (Α.Κ. 1442), όντος σχετικού.
Είδικώτερον, όσον άφορά τό κώλυμα τής μοιχείας παρατηρητέα τά έξής : Κατά τό άρθρον
1363 τοϋ Α.Κ. «Κωλύεται ό γάμος μεταξύ προσώπων καταδικασθέντων έπί μοιχεία μετ’ άλλήλων».
Ή διάταξις είναι νέα. Διότι τό προϊσχΰσαν δίκαιον άνεγνώριζε κώλυμα έκ τής μοιχείας, άλλά μόνον
ώς προς τήν μοιχαλίδα γυναίκα. ’Ήδη τό κώλυμα προϋποθέτει ποινικήν καταδίκην. Έάν διεπράχθη μέν μοιχεία, άλλ’ ό συνένοχος ταύτης άπηλλάγη, διότι ήγνόει τήν ιδιότητα τής μεθ’ ής ήλθεν
είς σαρκικήν συνάφειαν γυναικός, ώς ύπάνδρου. ό άθωωθείς δέν κωλύεται νά νυμφευθή τήν μοι
χαλίδα, διότι δέν ύφίστανται αί προϋποθέσεις τοϋ κωλύματος ήτοι καταδίκη άμφοτέρων των μοιχευθέντων» (’Ίδε σχετικώς Τούση, Οικογενειακόν Δίκαιον 1956 σελ. 39).

Τέλος τονιστέον καί τούτο' έπί της έννοιας της ύπό έξέτασιν διατάξεως του
Κώδικος (§ 2 του άρθρου) διχογνωμία κρατεί, όσον άφορα τήν έκτασιν των προσοόπων, άτινα δέον έν προκειμένω νά μή τιμωρώνται.
Κατά τήν μίαν γνώμην ή πράξις μένει άτιμώρητος, μόνον, όσον άφορα τον
σύζυγον εις τό πρόσωπον τοϋ οποίου συντρέχει ή περίπτωσις τής μή συμβιώσεως
κλπ. ούχί δέ όσον άφορα τον τρίτον συμμέτοχον, ούτινος ή πράξις κρίνεται ποινικώς
ώς αυτοτελής. Τοϋτο έν συνδυασμω καί προς τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 49 § 2 Π.Κ.
Ουτω έπί παραδείγματι, αν ό Α έγγαμος καί άρμονικώς διάγων μετά της οικογένειας
του ή άγαμος ών, συνουσιασθή μετά τής Β, έγγάμου ωσαύτως οΰσης, πλήν τελούσης έν διαστάσει μετά τοϋ συζύγου της, τό δικαστήριον πρέπει νά τιμωρήση τούτον
καί εις ήν περίπτωσιν άκόμη άπαλλάξη τήν Β, κατά τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 357
§ 2 Π.Κ.
Κατά τήν άλλην άποψιν τυχόν άπαλλαγή τοϋ ένός των μοιχών δέον νά έπεκταθή καί εις τον συμμέτοχον. Τοϋτον, διότι έν τώ νόμω γίνεται λόγος περί τής
«πράξεως» καί ούχί περί τοϋ δράστου.
Λόγοι έγκληματικής πολιτικής υπαγορεύουν ΐσως τήν άποδοχήν τής πρώτης
γνώμης. Έ ν τούτοις συντασσόμεθα μέ τήν δευτέραν τοιαύτην. Διότι, ή διάταξις τοϋ
νόμου είναι σαφής. « Ή πράξις δύναται νά κριθή άτιμώρητος» σημαίνει ότι δεν δύναται νά τιμωρηθή είτε συμμέτοχος είναι ό δράστης είτε καί αυτουργός. Ή διάξις τοϋ άρθρου 49 § 2 άφορα τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ’ άς αύτός ούτος ό νόμος
προβλέπει ΐδιάζουσαν μεταχείρισιν των έπί μέρους συμμέτοχων.
Έ πί τοϋ προκειμένου όμως τοιοΰτόν τι δεν συμβαίνει, άφ’ ού ούδεμίαν κάμνει
διάκρισιν ό νόμος μεταξύ τοϋ υπαιτίου συζύγου μοιχείας καί τοϋ τρίτου συναυτουργοΰ τής μοιχείας. Ό μιλεΐ γενικώς περί τής πράξεως καί ούχί περί τών πραξάντων.
Τώρα, άν ό νομοθέτης ούτως έσκέφθη καί έν συνεχεία διετύπωσε τήν σκέψιν
του ή έσκέφθη άλλως (ήθελε δηλ. νά άπαλλάξη μόνον τόν έτερον τών μοιχευθέντων
καί δή ύπό προϋποθέσεις), ήστόχησεν όμως περί τήν έκλογήν τών καταλλήλων λέ
ξεων, μέ άποτέλεσμα νά έμφανίζηται ή σκέψις του άτελής, δεν είναι θέμα ΐδικόν μας.
έκφεΰγον τών σκοπών τής παρούσης άναπτύξεως. 'Ημείς τονίζομεν μόνον 6τι δέον
νά μή τιμωρώνται άμφότεροι οι δράσται.
Εναντία λύσις, άντίθετος οδσα προς τήν άρχήν n.c.n.p.s.l., δέον νά μή γίνη
παραδεκτή.
γ ) Δ ο λ ί α π ρ ο α ί ρ ε σ ι ς . Τοϋτο σημαίνει ότι ό δράστης προβαίνει εις
τήν πράξιν του έν πλήρει συνειδήσει τής άθετήσεως τών έκ τοϋ υφισταμένου γάμου
του (άν είναι έγγαμος) ή γάμου τοϋ έτέρου προσώπου (άν είναι άγαμος) ύποχρεώσεών του.
"Αν όμως τό πρόσωπον πλανηθή, ώς προς τήν ΰπαρξιν γάμου, άπαλλάσσεται
πάσης ποινής καί άν άκόμη ή τοιαύτη πλάνη του οφείλεται εις τήν άμέλειαν αύτοϋ.
Διότι, κατά τάς γενικάς άρχάς, ή πλάνη άποκλείει τόν δόλον, άν δέ τύχη νά είναι
άποδοτέα είς τήν άμέλειαν τοϋ δράστου, τότε ούτος χαρακτηρίζεται ώς έξ άμελείας
ένοχος τοϋ τελεσθέντος οικείου έγκλήματος. ’Αλλά μοιχεία έξ άμελείας δέν είναι
δυνατή κατά νόμον. Ουτω π.χ. άν ό Α, άγαμος ών, συνουσιασθή μετά τής Β, ής
άγνοεΐ τήν έγγαμον ιδιότητα δέν τιμωρείται, έστω καί άν ή πλάνη του είναι άπο
δοτέα είς τήν άμέλειάν του. ’Ενδεχόμενος όμως δόλος του δέν τόν άπαλλάσσει τής
ποινής. Είς τό αότό παράδειγμα, άν προβή είς συνουσίαν μετά τής Β, περί τής ιδιό
τητας τής οποίας έχει άμφιβολίας θά τιμωρηθή. ('Υπό τήν προϋπόθεσιν, οτι έχώρησεν είς τήν πράξιν άδιαφορήσας διά τό άποτέλεσμα, σκεφθείς δηλ. ουτω: θά συνουσιασθώ, έστω καί άν είναι έγγαμος). Καθ’ δμοιον τρόπον καί ή X, έγγαμος ουσα
καί συνουσιασθεΐσα μετά τοϋ Τ“, δέον νά μή τιμωρηθή, έάν άποδειχθή ότι είς τήν
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πράξιν της προβέβη, έπειδή κατ’ έσφαλμένας πληροφορίας ένόμισεν, οτι ό άπό μακροΰ άπουσιάζο>ν σύζυγός της άπέθανεν έν τη αλλοδαπή.
ΙΥ. ’Απόπειρα, συμμετοχή καί συρροή έν μοιχεία.
Τό έγκλημα της μοιχείας καθίσταται τ ε τ ε λ ε σ μ έ ν ο ν άμα τή εμπλοκή
των γεννητικών οργάνων των δραστών. Δεν άπαιτεΐται δηλ. emissio ή imissio
seminis.
Οί ’Αρχαίοι "Ελληνες έλεγον- τότε είναι τετελεσμένη ή μοιχεία όταν οί δράσται εύρεθώσιν « έ χ ο ν τ ε ς ά ρ θ ρ α έ ν ά ρ θ ρ ο ι ς». Οί δέ Λατίνοι έδέχοντο,
ότι όταν εύρίσκετό τις « μ ό ν ο ς μ ε τ ά μ ό ν η ς , γ υ μ ν ό ς μ ε τ ά γ υ μ ν ή ς
ε ι ς τ ή ν α ύ τ ή ν κ λ ί ν η ν » υπήρχε τετελεσμένη μοιχεία.
Τό ζήτημα περί του έάν είναι δυνατή καί άπόπειρα μοιχείας έδημιούργησεν
άμφισβήτησιν. Τινές, έν οΐς καί ό Κωστής, δέχονται ότι έπί τής μοιχείας δεν χωρεΐ
άπόπειρα, διότι είναι άδύνατον, έν τή έννοια τοϋ άδικήματος, νά διακρίνωμεν πράξεις
περιεχούσας άρχήν έκτελέσεως.
"Αλλοι, έν οίς καί ό κ. Γαρδίκας, δέχονται, ότι ό διαχωρισμός μεταξύ προ
παρασκευαστικών πράξεων καί πράξεων άρχής έκτελέσεως του έγκλήματος είναι
πλειστάκις σαφής, ώστε αί μέν νά χαρακτηρίζωνται ώς προπαρασκευαστικαί, έν ώ
αί άλλαι ούχί. Ουτω, ή έν ξενοδοχείο) συνάντησις καί γύμνωσις τών ένοχων κλπ.,
όταν έκ λόγων άνεξαρτήτων τής θελήσεώς των ή έκ τύχης δεν έπήλθεν ή συνουσία,
συνιστοϋν άπόπειραν καί ούχί προπαρασκευαστικάς πράξεις.
Συντασσόμεθα άνεπιφυλάκτως μέ τήν δευτέραν ταύτην άποψιν, ήτις άναμφισβητήτως καί ή όρθοτέρα. Διότι, καθ’ ά είναι γνωστόν έκ τών γενικών άρχών, ώς
πράξεις άποπείρας δέον νά θεωρώνται καί έκεΐναι, αίτινες, κατά κοινήν πείραν, οδη
γούν εις τό ύπό τού δράστου έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα. Είς παρόμοιας λοιπόν
περιπτώσεις τούτο συμβαίνει’ ή γύμνωσις άμφοτέρων τών ένοχων, αί θωπεΐαι καί
τά φιλήματα άναμφισβητήτως έκεΐ θά ώδήγουν, έάν έκ τύχης δεν άπετρέπετο ή
έπίτευξις τής συνουσίας. Έκτος έάν θεωρηθή οτι οί είρημένοι προπαρεσκευάσθησαν
οΰτω, ΐνα δυνηθοΰν έν συνεχεία καλλίτερον νά ασχοληθούν μέ μαθηματικά ή μέ
θέματα ήθικής ή οίκοκυρικής ! ! ! κλπ.
Ταΰτα, έστω καί αν ή μοιχεία χαρακτηρισθή ώς τυπικόν έγκλημα. Διότι,
καθ’ ομόφωνον σχεδόν γνώμην ήδη καί έπί τών τυπικών έγκλημάτων είναι δυνατή
ή άπόπειρα.
Σ υ μ μ ε τ ο χ ή κ α ί σ υ ρ ρ ο ή . Αί περί συμμετοχής διατάξεις τού
Π. Κ. έχουν έφαρμογήν καί έπί τής μοιχείας. Διαζύγιον όμως δι’ ηθικήν αύτουργίαν
ή συνέργειαν εις μοιχείαν δέν δύναται να άπαγγελθή.
Συρροή μοιχείας καί βιασμού είναι δυνατή. 'Ωσαύτως τοιαύτη βιασμού, αιμο
μιξίας καί μοιχείας. 'Η μεταξύ τών αυτών προσώπων κατ’ έπανάληψιν τέλεσις
τής πράξεως, συντρεχουσών καί τών λοιπών προϋποθέσεων τού κατ’ έξακολούθησιν
έγκλήματος, συνιστα μοιχείαν κατ’ έξακολούθησιν (έν δηλαδή έγκλημα) καί ούχί
πλείονα έγκλήματα μοιχείας.
Ά ντιθέτως, ούδεμία άμφιβολία δύναται νά γεννηθή, ότι ή μετά πλειόνων προ
σώπων τέλεσις τής πράξεως χαρακτηριστέα ώς συρροή καί ούχί ώς έγκλημα κατ’
έξακολούθησιν.
Ά λ λ’ αί μερικώτεραι πράξεις τής κατ’ έξακολούθησιν τελεσθείσης μοιχείας
είτε έτελέσθησαν μετά τήν καταδίκην διά τινας έξ αυτών είτε καί προ ταύτης, δέν
καλύπτονται ύπό τού δεδικασμένου, έφ’ όσον δέν είχον τεθή ύπό τήν κρίσιν τού δικάσαντος δικαστηρίου. (1)
(1) Ούτως έκρινεν καί ή ύπ’ άριθ. 213/1952 Α.Π., Ποιν. Χρονικά σελ. Β' 314, ώς καί τό
ύπ’ άριθ. 4604/1956 Βούλευμα Πλημμελειοδικείου ’Αθηνών, Ποιν. Χρονικά Στ' σελ. 319.
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Υ . Ποινή και αλλαι τινές παρατηρήσεις.
'Η μοιχεία τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους, ή δέ δίωξίς της
χωρεΐ κατ’ έγκλησιν τοϋ προσβληθέντος συζύγου. Έ πί διπλής τοιαύτης το δικαίωμα
τής υποβολής έγκλήσεως ανήκει εις άμφοτέρους τούς άπατηθέντας συζύγους. Έ ν
προκειμένω δμως παρατηρητέα καί τα εξής: Κατά την ρητήν τοϋ νόμου διατύπωσιν
τιμωρείται ού μόνον ό υπαίτιος τής μοιχείας σύζυγος, άλλά καί ό μετ’
αύτοϋ σ υ ν έ ν ο χ ο ς .
Ή διάταξις είναι νέα, καθ’ δσον ό καταργηθείς Π.Ν. δεν ώμίλει ρητώς περί
τούτου. 'Η τοιαύτη δμως σιωπή του έδημιούργει άμφισβητήσεις, ώς προς τό άξιόποινον τοϋ τρίτου άγάμου προσώπου. Οδτω, ή μέν νομολογία τοϋ Άρείου Πάγου,
άκολουθοϋσα τήν γνώμην τοϋ Κωστή, έδέχετο δτι ό συνένοχος τοϋ μοιχοΰ συζύγου
έπρεπε νά τιμωρήται ώς αναγκαίος συνεργός, μέ τήν ποινήν τοϋ αύτουργοΰ, ένω οί
Ήλιόπουλος καί Γαρδίκας έδέχοντο, δτι ό εΐρημένος έδει νά μένη άτιμώρητος, διότι
ό νόμος ώμίλει «περί παραβιάσεως τής περί τον γάμον πίστεως», ήν πίστιν, δεν παρεβίαζεν ό άγαμος, διά τον λόγον δτι ήτο άγαμος.
Ά λ λ’ ήδη ή τοιαύτη διαφωνία, δεν έχει θέσιν εις τον νέον νόμον, άφοΰ κατ’
αυτόν τιμωρείται καί ό μετά τοϋ συζύγου συνένοχος. 'Ο δ έ σ υ ν έ ν ο χ ο ς δ ε ν
ε ί ν α ι ούτε καί π ρ έ π ε ι νά χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ά ν α γ κ α ΐ ο ς
συνεργός
τής
πράξεως,
ώ ςύπ ό τινω ν υποστηρίζεται,
ά λ λ ’ α ύ τ ο υ ρ γ ό ς α ύ τ ή ς . Τοΰτο έχει σημασίαν διά τήν δίωξιν τής πρά
ξεως. Πάντως δέον νά λαμβάνηται ύπ’ δψιν πάντοτε καί τό άρθρον 119 Π.Κ. τό όμιλοϋν περί τοϋ άδιαιρέτου τής έγκλήσεως.
'Η μοιχεία, κατά τήν τρίτην παράγραφον τοϋ έξεταζομένου άρθρου, μένει
άτιμώρητος, αν ό προσβληθείς σύζυγος ήνέχθη ταύτην. Όρθώς, διότι κατά τήν
λαϊκήν παροιμίαν ό σύζυγος, καθ’ δ έθελοντής, δέν δύναται νά ζητά καί «ρέστα».
Οδτω π.χ. δταν ό σύζυγος συνεννοήθη μετά τοϋ μοιχοΰ καί διηυκόλυνε τήν έρωτικήν
έπαφήν.
Αυτονόητον δμως τυγχάνει, δτι ή μετά τήν καταδικαστικήν άπόφασιν πα
ροχή συγγνώμης, ύπό τοϋ προσβληθέντος συζύγου, ούδεμίαν άσκεϊ έπιρροήν έπί τής
άποφάσεως (οδτω καί Α.Π. 11/1954 Ποιν. Χρονικά Δ' σελίς 131).
Έ κ τής άντιπαραβολής των διατάξεων τής β' καί γ' παραγράφου τοϋ έξε
ταζομένου άρθρου σαφώς συνάγεται, δτι μόνον εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν ή
πράξις μένει άτιμώρητος έκ τοϋ νόμου, μή έφαρμογή της δέ δημιουργεί άπόλυτον
άκυρότητα, ένω προκειμένης μή συμβιώσεως, άπόκειται εις τήν κρίσιν τοϋ δικαστοΰ τής ουσίας ν’ άποφανθή, αν πρέπει νά μείνη ή πράξις άτιμώρητος. (1)
Υ Ι. Ή άπόδειξις τής αλήθειας.
Ή άπόδειξις τής τελέσεως τής μοιχείας δύναται νά γίνη διά παντός νομίμου
μέσου, έτι δέ καί διά τής έξετάσεως των ομάδων αίματος. Οδτως, άπλαΐ έρωτικαί
έπιστολαί μεταξύ τής ύποτιθεμένης μοιχαλίδος καί τοϋ συνενόχου ταύτης άποτελοΰν
ισχυρόν τεκμήριον περί διαπράξεως τοϋ έγκλήματος. Άντιθέτως, τεκμήριον άμάχητον άποτελεϊ ή έγκυμοσύνη τής γυναικός, δι’ ήν περίπτωσιν ό σύζυγος, κατά τό
κρίσιμον σημεΐον τής συλλήψεως, ήτο άπών ή ήτο άποδεδειγμένως άνίκανος προς
παιδοποϊΐαν. Αύτονόητον έξ άλλου τυγχάνει δτι καθορισμός τοϋ προσώπου, μεθ’ ού
. ό σύζυγος διέπραξε μοιχείαν, δέν είναι άπαραίτητος (Μαριδάκης § 3 σελ. 33).
Υ ΙΙ. Είδικώτερον περί τής διά τώ ν ομάδων αίματος άποδείξεως.
"Οσον άφορα τήν διά τής έξετάσεως τών ομάδων τοϋ αίματος άπόδειξιν τοϋ
έγκλήματος τής μοιχείας παρατηρητέα τά εξής. Καθ’ ά είναι γνωστά, έκ τής ’Ιατρο
δικαστικής ’Επιστήμης, ή π α τ ρ ό τ η ς έν ούδεμια περιπτώσει δύναται ν’ άποδει(1) Βλέπε Α.Π. 373/1954, Ποιν. Χρονικά Ε' σελίς 72.
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χθή. 'Απλώς μόνον ή σύμπτωσις ομάδων αίματος τέκνου και πατρός δημιουργεί
τεκμήριον, πλήν μαχητόν, περί της πατρότητος τοϋ τέκνου. 'Η μη π α τ ρ ό τ η ς
όμως δύναται ενίοτε ν’ άποδειχθή καί μάλιστα κατά τρόπον άμάχητον. ’Ιδού παρά
δειγμα προς κατανόησιν καί μόνον τοϋ ύπό έξέτασιν θέματος, τιθέμενον. Λαμβανομένου ύπ’ δψιν ότι αί ομάδες αίματος είναι τέσσαρες καί δή A, Β, ΑΒ καί Ο, αν ύποτεθή ότι ή όμάς αίματος τοϋ πατρός είναι της κατηγορίας Α καί της μητρός έπίσης
Α, τότε καί τό αίμα τοϋ τέκνου δέον να είναι της όμάδος Α. ’Ά ν τοΰτο εύρεθή έχον
αίμα ΑΒ ή Ο, άμαχήτως τεκμαίρεται, ότι τρίτος τις, παρείσακτος, συνευρέθη μετά
της μητρός καί ούχί ό πατήρ αύτοΰ. Καθ’ ομοιον τρόπον, τέκνον κατηγορίας αίματος
Ο, ουτινος οί ώς γονείς φερόμενοι έχουν ό μέν αίμα Α ό δέ Β, συνάγεται ότι δεν
είναι τέκνον τοϋ Α, άλλ’ άλλου έπιβήτορος, αίματος κατηγορίας Ο.
Άντιθέτως, ή πατρότης ούδέποτε άποδεικνύεται, μετά πλήρους βεβαιότητος.
Οΰτω λ.χ. άν γονείς καί υιός έχουν αίμα Α δεν δυνάμεθα νά προδιαγράψωμεν, ότι ό
υιός είναι οπωσδήποτε γνήσιον τέκνον τοϋ ώς πατρός αύτοΰ φερομένου. Διότι, άν
τρίτος τις, μέ αίμα κατηγορίας έπίσης Α, συνευρέθη μετά της μητρός, τότε πάλιν
ό υιός ύποχρεωτικώς θά έφερεν αίμα τής όμάδος Α. (*)
Υ ΙΙΙ. Ή τεχνητή γονιμοποίησις συνιστα μοιχείαν;
Θέμα τό όποιον ένδεχομένως νά μή άπησχόλησε κατά τρόπον σοβαρόν τήν
Ελληνικήν έπιστήμην, άλλά τό όποιον, λόγω τής εύρυτάτης άλλαχοΰ εφαρμογής του,
ουδόλως άποκλείεται ν’ άποτελέση καί παρ’ ήμΐν άντικείμενον συζητήσεως καί
έρεύνης καίδή ού μόνον έντώ Ποιν. Δικαίω, άλλά καί εις τήν Κοινωνιολογίαν, τήν Θεο
λογίαν κλπ. είναι καί τό τής τ ε χ ν η τ ή ς γ ο ν ι μ ο π ο ι ή σ ε ω ς (όρθότερον
σπερματεγχύσεως). (2)
Γεννάται δηλ. τό ερώτημα- ή εισαγωγή σπέρματος άλλου άνδρός εντός των
γεννητικών οργάνων, τής μή δυναμένης νά τεκνοποιήση γυναικός, διά τής συνευρέσεως μετά τοϋ συζύγου ταύτης, συνιστα μοιχείαν ή άλλο τι άδίκημα, περαιτέρω δέ
ποΐαι αί έν γένει νομικαί συνέπειαι τής πράξεως ταύτης, ήτοι ποία ή τύχη τοϋ τεχθησομένου κ λπ .;
'Η έπί τοϋ θέματος άπάντησις δεν είναι ευχερής. ’Αλλά καί λεπτομερής άνάπτυξίς της έκφεύγει, ώς εϊκός, τοϋ σκοποϋ τής παρούσης. Δι’ -δ καί έπισημαίνεται
απλώς ή σημασία της. Πάντως τοΰτο δέον νά τονισθή κυρίως- ό τ ι δ έ ο ν ν ά
γ ί ν ε τ α ι δ ι ά κ ρ ι σ ι ς άν ή π ρ ά ξ ι ς έ λ α β ε χ ώ ρ α ν έν ά γ ν ο ί α
ή ά κ ο ν τ ο ς τ ο ϋ σ υ ζ ύ γ ο υ ή άν έ λ α β ε χ ώ ρ α ν σ υ ν α ι ν ο ΰ ν τ ο ς
α ύ τ ο ΰ . Καί άν μέν ό σύζυγος συνήνεσεν ούδείς νομίζομεν δύναται νά γίνη λόγος
περί έγκλήματος. Έ ν έναντία περιπτώσει de lege lata, δέον ν’ άναζητηθή έν τώ
Ποιν. Κώδικι, άλλη τις διάταξις, έκτος τής περί μοιχείας τοιαύτης (ώς λ.χ. ή τοϋ
άρθρου 354 Π.Κ. «περί προσβολής τής οικογενειακής τάξεως», καλύπτουσα τήν
περίπτωσιν. Διότι μοιχείαν συνιστα ή κατά φύσιν συνουσία έτεροφύλων προσώπων,
άλλ’ ώς συνουσία δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ή σπερματέγχυσις.
. Πάντως, προς άντιμετώπισιν τών όλων προβλημάτων, άτινα διά τής έφαρμογής τής μεθόδου ταύτης θ’ άνακύψουν, ένδείκνυται ή διά τής νομοθετικής όδοϋ
ρύθμισις τοϋ θέματος, άφοΰ ούδόλως δύναται ν’ άποκλεισθή καί ή παρ’ ήμίν έπέκτασίς της.
IX. Δ ίω ξις τής μοιχείας.
Κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τοϋ νόμου ή μοιχεία διώκεται κατ’ έγκλησιν τοϋ
προσβληθέντος συζύγου. Λαμβανομένου όμως ύπ’ οψιν, οτι καταδίκη έπί μοιχεία
(1) "Ιδε σχετικώς Γ. Κάτσα, ’Ιατροδικαστική τόμος Β' 1949 σελίς 230 έπ.
Έ κει χρησιμοποιούνται δροι έπιστημονικοί (γαμέται ΜΝ, παράγων Rh κλπ .). Ά λλά τό συμ
πέρασμα είκαι τό αύτό. "Οτι ή μή πατρότης άποδεικνύεται ενίοτε άμαχήτως, ένώ ή πατρότης ούδέ
ποτε.
(2) "Ιδε σχετικώς Α. Τουρτόγλου « Ή τεχνητή σπερματέγχυσις», Ποιν. Χρονικά Η ' σ. 380 έπ.
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οδηγεί εις διάλυσιν τοϋ γάμου, μέ ούχί ευχάριστους συνέπειας διά τε την κοινωνίαν
καί τήν οικογένειαν καί δτι οί έκάστοτε ένδιαφερόμενοι προσφεύγουν είς τάς άστυνομικάς άρχάς, προς βεβαίωσιν τοϋ εγκλήματος, το θέμα εμφανίζει, κατά κύριον λό
γον, π ρ ώ τ ι σ τ ο ν α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν ένδιαφέρον.
Έ ξ άλλου ούδεΐς άγνοεϊ δτι οίαδήποτε εσφαλμένη, άπό μέρους των κατωτέρων
ίδια άστυνομικών, ενέργεια, συνεπάγεται τήν αύστηράν αύτών τιμωρίαν.
Έρωτάται λοιπόν πώς θά ένεργοΰν εις παρόμοιας περιπτώσεις οί καλούμενοι
νά διώξουν τήν μοιχείαν έν τη πράξει άστυνομικοί υπάλληλοι;
Τό θέμα δσον καί αν είναι σοβαρόν, δεν νομίζομεν πάντως, δτι είναι έκ των ών
ούκ άνευ καί δημιουργεί οπωσδήποτε εύθύνας. Οί νόμοι μας είναι σαφείς. 'Η έφαρμογή των επομένως δέν είναι δυνατόν νά δημιουργή καί εύθύνας. Επιβάλλεται ούχ
ήττον προσεκτική καί ψύχραιμος άντιμετώπισις των έκάστοτε έμφανιζομένων πε
ριπτώσεων.
Είδικώτερον οί μή άνακριτικοί άστυνομικοί υπάλληλοι, εις πάσαν περίπτωσιν,
δέον νά παραπέμπουν τούς ένδιαφερομένους είς τους προϊσταμένους των άνακριτικούς υπαλλήλους. Οί τελευταίοι δμως δέον νά ένεργοΰν παν δ,τι επιβάλλει αύτοΐς τό
καθήκον των, έναντι της ιδιότητάς των, ώς εντεταλμένων μέ τήν δίωξιν των εγκλη
μάτων καί έν έσχάτη άναλύσει έναντι των κειμένων νόμων, οίτινες έπαναλαμβάνομεν είναι σαφείς.
Τούτων ούτως έχόντων δέον νά διακρίνωμεν τάς περιπτώσεις.
α) Τ ή ς μ ή α υ τ ο φ ώ ρ ο υ μ ο ι χ ε ί α ς . Ούδέν ζήτημα δύναται νά
γεννηθή. 'Η έγκλησις ύποχρεωτικώς δέον νά γίνεται δεκτή, δπως καί επί των λοι
πών έγκλημάτων, άνευ έτέρου τινός.
β) Τ ή ς α υ τ ο φ ώ ρ ο υ μ ο ι χ ε ί α ς . ’Ενταύθα δέον νά διακρίνωμεν.
"Αν πρόκειται νά ένεργηθή παραβίασις τοϋ οίκιακοΰ άσύλου (κατ’ οίκον έρευνα) καί
αν πρόκειται άπλή τοϋ έγκλήματος βεβαίωσις.
Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, λ.χ. προκειμένου περί μοιχείας τελουμένης είς
τό άλσος τοϋ Λυκαβηττοΰ, ή επί τόπου μετάβασις τοϋ άρμοδίου άνακριτικοΰ υπαλ
λήλου καί δή πρωτίστως τοϋ άξιωματικοϋ έπιθεωρήσεως, έτι δέ καί τοϋ άστυφύλακος, διατασσομένου προς τοΰτο ύπό τοϋ άξιωματικοϋ υπηρεσίας, ού μόνον άνεκτή,
άλλά καί έπιβεβλημένη καθίσταται.
Δέν συγχωρεΐται δηλ. μή μετάβασις τοϋ άξιωματικοϋ προς βεβαίωσιν τοϋ
έγκλήματος, δπως δέν συγχωρεΐται τοιαύτη προκειμένου περί οίουδήποτε άλλου
αυτοφώρου έγκλήματος. ’Εναντία τακτική δημιουργεί κατά νόμον, ού μόνον διοι
κητικήν, άλλά καί ποινικήν ευθύνην τοϋ μή έπιλαμβανομένου βαθμοφόρου, καθ’ ού
αί άπειλούμεναι ποιναί είναι ενίοτε βαρύταται (οδτω π.χ. άρθρα 239, 259 Π .Κ .).
Καί έρωτώμεν πόθεν συνάγεται δτι δσον αφορά τήν μοιχείαν δέον νά ύφίσταται έξαίρεσις, νά μή τηρήται δέ ή ιδία, ώς καί έπί τών λοιπών αδικημάτων, δια
δικασία; Διότι, θά άπήντα τις είναι προτιμωτέρα ή μή βεβαίωσις τής τελουμένης
μοιχείας, άπό μίαν μελλοντικήν άθλιότητα, ήτις ενδεχομένως νά δημιουργηθή διά
τής διώξεως ταύτης κλπ. ’Αλλ’ αί σκέψεις αύταί ένδεχομένως νά συμβιβάζωνται μέ
άνθρωπιστικάς άντιλήψεις, είναι δμως άπαράδεκτόι έκ τοϋ νόμου, δστις είναι σαφής,
άποδοχή των δέ δημιουργεί παρανομίαν.
Έ φ ’ δσον ό νόμος τιμωρεί τήν μοιχείαν, ώς προσβάλλουσαν τήν ιερότητα τοϋ
γάμου καί τάς έλληνικάς άρχάς, δέν είναι έπιτρεπταί ούτε έξαιρέσεις, οΰτε διαβαθμί
σεις, άπό μέρους τών καλουμένων νά διώξουν αύτήν έν τή πράξει.
Όρθότερον έπομένως είναι, νομίζομεν, νά έκδίδωνται μέν διάφοροι κανονιστικαί διαταγαί, ύπό τών προϊσταμένων άστυνομικών άρχών, σχέσιν έχουσαι μέ
τό ύπό έξέτασιν θέμα, ν ά τ ο ν ί ζ ε τ α ι δ μ ω ς έ ν α ύ τ α ί ς, δ τ ι έ ν π ερ ι π τ ώ σ ε ι α υ τ ο φ ώ ρ ο υ μ ο ι χ ε ί α ς , οί ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ύ π ά λ λ ή
λ ο ι δ έ ο ν ν ά έ ν ε ρ γ ώ σ ι ν , δ π ω ς κ α ί έ π ί τ ώ ν λ ο ι π ώ ν έ γ κ λ η-
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μ ά τ ω ν. Οίαδήποτε άλλη λύσις, παρακεκινδυνευμένη ουσα, αντί νά διασαφήνισή
τα μή χρήζοντα διασαφηνισμοΰ, ίσως μάλλον νά δημιουργή ζητήματα καί αμφιβο
λίας, μέ συνέπειας, ούχί ευχάριστους, ιδία διά τούς άξιωματικούς υπηρεσίας των
τμημάτων τάξεως, ή διοικητική δίωξις των οποίων, εις παρόμοιας περιπτώσεις,
δεν νομίζομεν, δτι είναι πάντοτε δεδικαιολογημένη, εύλόγως δέ δημιουργεί εις τού
τους δίκαιον παράπονον.
'Όσον άφορα τώρα την μοιχείαν, την εντός κλειστού χώρου διαπραττομένην,
(οικίαν, ξενοδοχεϊον, κ λπ .), άλλοις λόγοις τήν έν τη κατοικία διαπραττομένην, παρατηρητέα τά έξης. Ό άστυνομικός υπάλληλος καί δή ού μόνον ό κατώτερος, άλλά καί
ό καθ’ ύλην καί κατά τόπον άρμόδιος άνακριτικός, ουδέποτε δύναται νά είσέρχηται
έντός αυτών, έστω καί αν τώ υπεβλήθη κατά πάντα έγκυρος έγκλησις, άπό μέρους
των δικαιουμένων προς υποβολήν της. Ά λ λ ’ ώ ς ε ΐ κ ό ς , τ ο ύ τ ο έ π ι β ά λ λ ε τ α ι ούχί άπό τήν φ ύ σ ι ν τού έ γ κ λ ή μ α τ ο ς τής μοιχείας,
άλλ’ άπό
ρητήν
δικονομικήν
διάταξινκαίδήτήντών
ά ρ θ ρ ω ν 254 κ α ί 255 § 2 Κ . Π . Δ . , κ α θ ’ ά, κ α τ ’ ο ϊ κ ο ν έ ' ρ ε υ ν α π ρ α γ 
μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι μ ό ν ο ν ά π ό δ ι κ α σ τ ι κ ό ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ν , προσλαμβάνοντα καί έτερον άνακριτικόν υπάλληλον.
"Οθεν έπί πάντων των έγκλημάτων ή αύτή δέον νά τηρήται διαδικασία.
Καρ’ έξαίρεσιν, άν ούδείς των δικαστικών λειτουργών εύρίσκηται έν ω τόπω
καί χρόνω πρόκειται νά ένεργηθή ή έρευνα αΰτη, ένεργεΐται ύπό άνακριτικοΰ υπαλ
λήλου καί τού προέδρου της Κοινότητος. Ζήτημα έγεννήθη άν δύναται νά προσληφθή
καί ό δήμαρχος, όπου δεν υπάρχει πρόεδρος. Τήν καταφατικήν άπάντησιν καί όρθώς
δίδει ό Είσαγγελεύς τού Α. Π. κ. Κιουσόπουλος (1). Τούτο, διότι οί συντάκται τού
Κώδικος δεν εΐχον λόγους άποκλεισμού τού Δημάρχου, άλλ’ έπειδή ύπό τον ίσχύοντα Κώδικα Δήμων καί Κοινοτήτων έκρίθη ύπ’ αύτών δλως άπίθανον, δτι, έν πόλει
έκλεγούση δήμαρχον, θά ήτο δυνατόν νά συντρέξη περίπτωσις έφαρμογής τής ώς
άνω διατάξεως, δεν άνέφερον καί τον δήμαρχον, πράγμα δμως τό όποιον συχνάκις
έμφανίζεται έν τώ πράξει εις άπομϊμακρυσμένας κώμας έκλεγούσας πρόεδρον, δστις
καί άναφέρεται εις τον νόμον.
Ή ώς άνω γνωμάτευσις δεν είναι άσχετος προς τό ύπό έξέτασιν θέμα μας,
ούτε καί έχει θεωρητικήν άξίαν. Έτέθη, δότι έ κ τ α ύ τ η ς σ υ ν ά γ ε τ α ι τ ό
κ α τ ’ ά ν τ ι δ ι α σ τ ο λ ή ν έ π ι χ ε ί ρ η μ α , δ τ ι ο ί τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
Πόλεων
άνακριτικοί
υπάλληλοι ένούδεμιαπεριπτώσει δ ύ ν α ν τ α ι νά έ ν ε ρ γ ή σ ω σ ι κ α τ’ ο ί κ ο ν έ ρ ε υ ν α ν άνευ
δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ . Περαιτέρω νά βεβαιώσωσιν αυτόφωρον μοι
χείαν έν κλειστώ χώρω (κατοικία) (2) συντελουμένην. Έ φ ’ δσον ό νομοθέτης άποκλείει τον δήμαρχον μέ τήν σκέψιν, δτι δπου διοικεί δήμαρχος είναι φύσει άδύνατόν νά μή ύπάρχη δικαστικός λειτουργός, συνάγεται δτι ή φράσις τού νόμου «άν
ούδείς τών δικαστικών λειτουργών εύρίσκεται κλπ.» έχει τήν έννοιαν, δτι δικαστικός
λειτουργός ή δεν πρέπει νά ύπάρχη καθόλου ή νά είναι βαρέως άσθενής κλπ., ούχί
δέ δτι δεν δύναται νά ένασκήση άμέσως τά καθήκοντά του, ώς λ.χ. διότι διαμένει
μακράν τού τόπου διαπράξεως τού έγκλήματος ή δεν είναι δυνατή ή άμεσος έπί τόπου
κλήσις του κ.ο.κ., ώς θά ήδύνατό τις ένδεχομένως νά ύποστηρίξη.
Τούτων, ούτως έχόντων, ό άστυνομικός ύπάλληλος δέον νά ένεργή πάντοτε
καί έπί παντός έγκλήματος, κατά τά εΐδικώτερον έν τοΐς άρθροις 253 — 255 Κ.Π.Δ.
διαλαμβανόμενα, μετά δικαστικού λειτουργού. Οί ένδιαφερόμενοι δθεν, εις παραμοίας περιπτώσεις, δέον νά παραπέμπωνται εις τήν εισαγγελίαν.
Τώρα, άν ένίοτε έν τη πράξει, δέν τηρείται ή προκειμένη διαδικασία, τη άνοχή
(1) Γνωμ. Είσαγγ. Α.Π. 13/1953 Σιφναίου—Τούση, Ποιν. Δικονομία 1957 σελ. 750.
(2) Περί της έννοιας της κατοικίας δέν δύναται, ώς εΐκός, νά γίνη λόγος έν προκειμένω, διό
καί τταραπέμ—ομεν εις τά οικεία κείμενα.
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1. Πρόλογος.
2. Ή ληστεία στα π αληά χρόνια καί στις ξένες Χώρες.
3. Ή ληστεία στην ϋπαιθρο ’Ε λλάδα.

***
1 . Πρόλογος
’Από τό τεύχος αύτό θά θέλαμε ν’ άσχοληθοϋμε μέ τό αδίκημα της ληστείας
στην ύπαιθρο πού πόσο πολύ άπασχόλησε τις ’Αστυνομικές καί Στρατιωτικές ’Αρχές
τοΰ τόπου μας στά περασμένα χρόνια.
Τό άδίκημα αύτό έχει έκλείψει σχεδόν τελείως καί άποτελεϊ, μπορεί νά πή
κανείς, τό άγαπητό θέμα των συγγραφέων άστυνομικών καί ληστρικών μυθιστο
ρημάτων, γιατί προσφέρει πλούσιο ύλικό, τό όποιο καί μέ τη παρεμβολή της φαντα
σίας δίνει άφορμή στη κυκλοφορία λαϊκών μυθιστορημάτων καί θεατρικών έργων άλ
λα καί στο γύρισμα σχετικών κινηματογραφικών ταινιών άπό τούς παραγωγούς.
’Επειδή μάς δόθηκε ή εύκαιρία ν’ άσχοληθοϋμε μέ τό θέμα αύτό, πού ήταν ένα
άπό τά σοβαρώτερα έγκλήματα τών περασμένων χρόνων καί τό όποιο μπορούμε νά
ποΰμε έπηρέαζε καί τή πολιτική ζωή άκόμη της Χώρας μας, θά προσπαθήσουμε νά
τό εξετάσουμε όπως παρουσιάζεται άπ’ τά παληά χρόνια καί νά δώσουμε στούς άναγνώστες δχι φανταστικές άλλά άληθινές πληροφορίες έτσι πού τό δλο ζήτημα νά
παρουσιάζη καί έγκυρότητα καί χρησιμότητα.
’Ιδιαίτερα θ’ άσχοληθοϋμε μέ τή ληστεία της Πέτρας, πού έγινε προ 32 ετών
δηλαδή στις 13 ’Ιουνίου 1926, άπό τή συμμορία τών άδελφών Ρέτζου καί πού ήταν
μιά άπ’ τίς φρικωδέστερες καί πιο αιματηρές ληστείες, γιατί στοίχισε τή ζωή 8
άνθρώπων.
Στή συνέχεια της άφηγήσεως τών γεγονότων θά άναφέρουμε τό σπουδαίο
ρόλο της ’Αστυνομίας Πόλεων γιά τή άνακάλυψι καί σύλληψι τών Ρετζαίων στο
’Εξωτερικό, τό Νοέμβριο τοΰ 1928, σέ έποχή μάλιστα πού είχαν άφαιρεθή άπό τήν
’Αστυνομία τά καθήκοντα της Γενικής ’Ασφαλείας, δηλαδή προ 30 έτών άκριβώς,
γεγονός πού προσδίδει έπικαιρότητα στο θέμα μας.
Έ ξ άλλου δέν πρέπει νά ξεχνοΰμε δτι ή σύλληψις τώ ν Ρετζαίων, άπετέλεσε
ή κατά παραγγελίαν τοΰ Εΐσαγγελέως, (ώς λ.χ. έπί μοιχειών), αυτό γίνεται προς
έξοικονόμησιν τών πραγμάτων καί μόνον χάριν αύτής, άφοΰ ούδέν νομικόν έρεισμα
έχει καί ώς έκ τούτου δέον νά ή άπαράδεκτος, πολλώ μάλλον, αν ληφθή ύπ’ οψιν δτι
καί ποινικώς κολάσιμος τυγχάνει, κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τοΰ άρθρου 241 Π.Κ.
τοΰ όμιλοΰντος περί τής παραβιάσεως τοΰ οίκιακοΰ άσύλου.
• "Αν περαιτέρω, ή διάταξις αΰτη είναι de lege ferenda ορθή, αύτό είναι άλλο
ζήτημα, έκφεΰγον τοΰ σκοποΰ τής παρούσης άναπτύξεως. 'Απλώς καί παρεμπι
πτόντως ήμεΐς έκφράζομεν γνώμην ταπεινήν. 'Η περί ής ό λόγος δικονομική διάταξις
ού μόνον δέν δύναται νά έξυπηρετήση τούς σκοπούς, δι’ οδς έτέθη, άλλά καί προς
τάς άπαιτήσεις τής λαϊκής περί δικαίου συνειδήσεως, ούδόλως άνταποκρίνεται. Δι’ δ
καί θά έδει νά είχεν άντιμετωπίσει ήδη σφοδράν τήν κριτικήν μέν τών νομικών,
τήν άντίδρασιν δέ τών άστυνομικών έν γένει άρχών.
Δ. NTΖΙΩΡΑΣ
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σταθμό στά έγκληματολογικά χρονικά της Ελλάδος, γιατί μέ τή σύλληψί τους
άρχισε νά εκφυλίζεται ραγδαία πια καί τό αδίκημα της ληστείας στην δπαιθρο χώ
ρα μας.
Τέλος περαιώνοντας την έξιστόρησι θά προσπαθήσουμε νά άντλήσουμε όσα
μπορούμε χρήσιμα διδάγματα κάνοντας έτσι τό θέμα έπαγωγικό.
2 . Ή ληστεία στά παληά χρόνια και σ τίς ξένες Χώρες.
'Η ληστεία φαίνεται ότι είναι άρχαιότατο άδίκημα, οΐ άρχαϊες δέ παραδόσεις
τήν παρουσιάζουν ν’ άκμάζη στους ήρωϊκοϋς χρόνους. Οί Ελληνικοί θρύλοι έξυμνοϋν
τό Θησέα, ώς έξολοθρευτή των ληστών, ό όποιος όταν ερχόταν άπό τήν Τροιζήνα
στήν ’Αθήνα, μεταξύ των άλλων άθλων του έξώντωσε κατά τή πορεία του τούς διάση
μους ληστάς Σίνιν, Σκείρωνα καί Πολυπήμονα ή Προκρούστη.
Στήν άρχή του Ρωμαϊκού πολιτισμού εμφανίζονται λησταί τόσο στή Ρώμη
όσο καί στήν Ελλάδα.
"Οταν ή Ρώμη ώργανώθηκε οί λησταί κατέφυγαν στά βουνά, στή περίοδο δέ
τού εμφυλίου πολέμου ή ληστεία πήρε μεγάλες διαστάσεις κι’ οί λησταί ώργάνωναν επιθέσεις πρωτοφανείς σέ αγριότητα καί θηριωδία.
Κατά τον Μεσαίωνα, όπως καί σ’ άλλες ταραχώδεις έποχές τής ιστορίας, ή
ληστεία πήρε μεγάλη εκτασι. Έκτος άπό τούς δούλους πού έξεγέρθησαν κατά των
κυρίων των κι’ έπήραν τά βουνά, καί διάφοροι άλλοι πού άνήκαν στή τάξι των εύπατρ.δών άσκούσαν τή ληστεία ώς βιοποριστικό έπάγγελμα. Φεουδάρχες καί άρχον
τες έβγαιναν άπό τούς πύργους των καί ένοπλοι, λήστευαν σέ ένέδρες τις εμπορικές
συνοδείες. 'Η ίδια κατάστασις έπικρατοΰσε σ’ όλη τήν Εύρώπη. Νεαροί ευπατρί
δες, τό ΙΔ' αιώνα, όλων τών χωρών, άσπάσθηκαν μέ ένθουσιασμό τό έπάγγελμα τού
ληστοΰ.
Στήν ’Αγγλία, ώς ένας άπό τούς μεγαλυτέρους ληστάς άναδείχτηκε ό Ρόμπιν
Χούντ, στή Σκωτία ό Ρόμπιν Ρόϋ καί στή Γερμανία ό Έππενχάϊμ. Ειδικά γι’ αυτόν
στούς επισκέπτες τής Νυρεμβέργης επιδεικνύεται ένα περίφημο άλμα πού τού έσωσε
τή ζωή στίς στιγμές τής καταδιώξεώς του.
Ή Χώρα όμως πού άναπτύχθηκε περισσότερο ή ληστεία, ήταν ή ’Ιταλία. ’Ε
πιφανείς λησταί πού υμνήθηκαν στά ποιήματα καί τά δημοτικά τραγούδια τής ’Ι
ταλίας ήταν ό Μπενεντέτο Μανγκόνε καί ό μιμητής του Μάρκος Σκιάρρα, πού μέ
600 ληστάς έλυμαίνετο τήν εποχή εκείνη τήν ’Ιταλία. 'Ηταν ή έποχή τού διάσημου
«Φρά Ντιάβολο», ό όποιος άρχισε τό στάδιό του ώς ληστής, έξελίχθη σέ πατριώτη
καί τελευταία συνελήφθη καί έτυφεκίσθη άπό τούς Γάλλους. Στή Σικελία καί Καλα
βρία, διαμερίσματα τής ’Ιταλίας, ή ληστεία ήταν ενδημική, λόγω τού σχηματισμού
τού εδάφους στίς περιοχές αυτές πού τούς πρόσφεραν άσφαλή καταφύγια. Ή ’Ιταλία,
μόλις προ ολίγων χρόνων κατώρθωσε νά άπαλλαγή άπό τή ληστεία τής ύπαίθρου
μέ τή σύλληψί/τοΰ περιβόητου ληστοΰ Τζουλιάνο, πού έλυμαίνετο τή Σικελία.
Στήν 'Ισπανία ή κατάστασις δέν διαφέρει άπό τήν ’Ιταλία, όπου ή ληστεία
έφθασε στο κατακόρυφο στή περιοχή τής Καταλανίας μέ τό θρυλικό ήρωά της τον
Ρόκ Γκινάρ, πού άναφέρεται στο Β' μέρος τού Δον Κιχώτη. Ή Σιέρρα Μορένα
καί ή Σερρανία Ντέ Ρόντα (βουνά τής Ισπανίας) έβγαλαν ληστάς πού τούς άθλους
τους ψάλλουν 'Ισπανικά λαϊκά τραγούδια καί μπαλλάντες. Μέσα σ’αύτούς τή πρώτη
θέσι κατέχει ό Χοσέ Μαρία, πού έγινε γνωστός σ’ όλο τό κόσμο άπό τό διήγημα
«Κάρμεν» τού Προσπέρ Μερινέ καί τό ομώνυμο μελόδραμα τού Γάλλου μουσουργού
Μπιζέ. Πολλοί θά θυμούνται καί τό ομώνυμο κινηματογραφικό έργο «Κάρμεν»,
πού άναφέρεται στή ζωή τού ληστοΰ Χοσέ Μαρία. 'Ο ληστής αυτός άρχισε τό στάδιό
του άπό λαθρέμπορος καπνών καί έξελίχθη έπειτα σέ ληστή.
Στίς ’Ινδίες, όπου οί λησταί ήσαν γνωστοί μέ τό όνομα «ντακόϊτ» δέν διέφε
ραν άπό τούς Εύρωπαίους συναδέλφους τους. Μόλις έφέτος κατώρθωσε ν’ άπαλλαγή
ή ’Ασιατική αύτή χώρα άπό τή λησταρχίνα Ποΰτλι, έτσι λεγόταν, ή οποία μέ τή
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πολυμελή συμμορία της επί 8 χρόνια κατατρομοκράτησε ολόκληρες επαρχίες καί
άναγνωρίστηκε ώς ό ύπ’ άριθ. 1 δημόσιος κίνδυνος των ’Ινδιών. Ή Ποϋτλι, πού
αποτελεί μοναδικό παράδειγμα γυναίκας λησταρχίνας μέ τόσο πλούσια δράσι, σκο
τώθηκε άπό τον ’Ινδικό στρατό, άφοϋ είχε στό ένεργητικό της 873 ληστείες καί την
άποστολή στον άλλο κόσμο 1.000 ανθρώπων, δράσι πού της πρόσφερε κέρδη πολλών
εκατομμυρίων καί της έξασφάλισε τή πρώτη θέσι στό πάνθεο τών κακούργων.
Στή Μέση καί την ’Ά π ω ’Ανατολή ή ληστεία ήταν ενδημική, υπολείμματα δέ
αύτής υπάρχουν καί σήμερα. Στή Περσία π.χ. πέρυσι άφοϋ λήστευσαν ένα ζευγάρι
’Αμερικανών σκότωσαν τον άνδρα καί τή γυναίκα πούλησαν στό χαρέμι κάποιου
μαχαραγιά, ένώ στή Τουρκία φέτος άκόμη οί λησταί ντύνονται χωροφύλακες καί λη
στεύουν τα αύτοκίνητα.
Μια άλλη Χώρα στήν οποία άναπτύχθηκε ιδιαίτερα ή ληστεία είναι ή ’Αμερική.
Τή δράσι τών ληστών τής υπαίθρου στήν ’Αμερική τών περασμένων χρόνων βλέ
πουμε σήμερα σέ διάφορα κινηματογραφικά φίλμς τύπου «Φάρ Ούέστ», όπου πα
ρουσιάζονται ληστεύοντες συγκοινωνιακά μέσα τής εποχής εκείνης.
Στή Χώρα αύτή βέβαια, άναπτύχθηκε πιο πολύ ή ληστεία τών πόλεων, οπού
τέλεια (’οργανωμένες συμμορίες ληστών, μέ τήν άνοχή καμμιά φορά καί τών Αρχών,
έλυμαίνοντο τις μεγαλουπόλείς. Τήν έδρα τους είχαν στό Σικάγο, όπου μέρα
μεσημέρι έκαναν θρασύτατες ληστείες σέ Τράπεζες καί άδαμαντοπωλεϊα καί οί αρ
χηγοί τους άπ’ τις ληστείες αυτές συγκέντρωσαν μεγάλες περιουσίες. Γνωστότεροι
άπό αύτούς είναι οί Τζών Ντίλιγκερ, Λάκυ Λουτσιάνο, Ά λμπερτ Άναστάσια καί
Ά λ Καπόνε. 'Ο τελευταίος άφοΰ φοίτησε γιά πολλά χρόνια στις μεγαλύτερες φυλακές
τών Η. Π. Α. (Σίνγκ-Σίγκ), μέ πολλές άποδράσεις στό ένεργητικό του, άποφυλακίστηκε
καί ζοϋσε πλουσιοπάροχα σ’ ενα κτήμα έξω άπό τή Ν. 'Υόρκη, πού άγόρασε άπό τά
κέρδη τής παράνομης ζωής του. 'Ο Ά λ Καπόνε δέ μπόρεσε ν’άποδείξη τή προέλευσι τής
περιουσίας του γ ι’ αύτό καί άπελάθη στή πατρίδα του ’Ιταλία όπου πέθανε τελευταία.
3. Ή ληστεία στήν ύπαιθρο Ε λλάδα.
Ρίχνοντας μιά σύντομη ματιά στήν ιστορία τής ληστείας τής Χώρας μας,
διαπιστώνουμε ότι τό άδίκημα αύτό άρχίζει νά παρουσιάζεται άμέσως μετά τήν
άνεξαρτησία του Ελληνικού ’Έθνους καί ιδιαίτερα μέ τήν ένθρόνισι τοϋ Βασιλέως
’Όθωνος.
Οί πρώτοι λησταί τών βουνών ήσαν πρώην οπλαρχηγοί καί στρατιώτες, πού
είχαν προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες στον έθνικό άγώνα καί οί όποιοι άδικήθηκαν,
ήλθαν σέ άντίθεσι μέ τό τότε καθεστώς καί άφοϋ βρέθηκαν χωρίς προστασία καί πό
ρους ζωής επαναστάτησαν καί πήραν τά βουνά. Οί λόγοι λοιπόν πού άνάγκασαν αύ
τούς νά άκολουθήσουν τό ληστρικό βίο ήσαν καθαρώς πολιτικοί.
Μέ τή πάροδο όμως τοϋ χρόνου τις φάλαγγες τών ληστών αύτών (έπαναστατών) άρχισαν νά πυκνώνουν άνθρωποι εγκληματίες καί φυγόδικοι, οί όποιοι άσκοΰσαν τή ληστεία σάν έπάγγελμα. Οί άνθρωποι αύτοί άνέβηκαν στά βουνά γιατί τούς
ώδήγησε τό έγκληματικό τους ένστικτο καί ή λαφυραγώγησις, καί καμμιά άπολύτως
πολιτική ιδέα. Τό γεγονός όμως αύτό είχε σάν άποτέλεσμα ν’ άφομοιωθοΰν οί πρώ
τοι λησταί άπό τούς μετέπειτα, ν’ άποχωρισθοΰν άπό κάθε πολιτικό αίτιο καί νά χαρακτηρισθοϋν πιά άπό τις πράξεις τους όλοι γενικώς κοινοί έγκληματίαι.
Ά πό τή σκοπιά αύτή άκριβώς εξετάζεται τό όλο θέμα.
Οί λησταί λοιπόν τής υπαίθρου πού έδρασαν κατά τό παρελθόν στήν Ελλάδα
ήσαν έγκληματίαι, οί όποιοι μέ όποιαδήποτε πρόφασι, συνήθως μιά φυγοδικία, γιά
άδικήματα τιμής, έκδικήσεως ή ζωοκλοπές πού είχαν διαπράξει, άποφάσιζαν νά
άνέβουν στά βουνά, καί νά ένταχθοΰν σέ ληστρικές συμμορίες.
Οί συμμορίες αυτές ήσαν πειθαρχημένες καί ώργανωμένες μέ άρχηγό (τό λή
σταρχο), μέ ύπαρχηγούς καί βαθμούχους καί έφάρμοζαν έναν άγραφο κώδικα του
όποιου τις διατάξεις ύποχρεοϋντο νά τηρούν όλα τά μέλη τής συμμορίας.
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’Από τίς ληστρικές έπιχειρήσεις, οί όποιες πολλές φορές έπερναν μορφή
έπαναστάσεως κατά τοϋ Κράτους, έσχημάτιζαν ολόκληρες περιουσίες, τίς όποιες
έν όνόματι άλλων προσώπων κατείχαν στις κυριώτερες πόλεις τής Ελλάδος.
Έ πί μίαν έκατονταετία δέν κατώρθωσε ή'Ελλάς ν’ άπαλλαγή άπό τούς έπαγγελματίας αυτούς ληστάς καί μόλις τό 1932, μπορεί νά πή κανείς, ότι έξαφανίζεται
σχεδόν οριστικά ή ληστεία τής υπαίθρου μέ τό τυφεκισμό των τελευταίων επικινδύ
νων ληστών τής ’Ηπείρου των άδελφών Ρετζαίων, Κουμπαίων, Γιαγκούλα κ.λ.π.,
οί κεφαλές των οποίων στολίζουν σήμερα τίς βιτρϊνες τοϋ Έγκληματολογικοϋ Μου
σείου τοϋ ’Ιατροδικαστικού ’Εργαστηρίου ’Αθηνών. Στο ’ίδιο Μουσείο έκτος άπό
τά άλλα έκθέματα, ύπάρχει κι’ ένα μεγάλο άμφίστομο μαχαίρι ληστοΰ, ό όποιος
κατέφυγε στο ληστρικό βίο γιατί νόμισε ότι ή έπιβληθεΐσα σ’ αύτόν ποινή ήταν
άδικη. ’Έγινε λοιπον φυγόδικος, μετεβλήθη σέ ληστή καί πάνω στο τεράστιο αυτό
μαχαίρι, τό όποιο άποκαλεϊ «παρδάλα» έχάραξε χαρακτηριστική πρότασι άπευθυνομένη προς πάντας καί άπό τήν όποια άφίνεται νά φανή ή έγκληματική μορφή τοϋ
άνθρώπου αύτοΰ. Ή επιγραφή έχει ώς έξής : «Μή δυνάμενος νά εΰρω ό ’ίδιος δίκαιον
παρά τής Δικαιοσύνης τών Ελλήνων ήναγκάσθην νά τονίσω τό δίκαιον τής παρδάλας
ή μαχαίρας. Ό θεν ή όψιστος αΰτη λειτουργός τής Δικαιοσύνης, όνόματι παρδάλα
έχει άπό σήμερον τον λόγον προς πάντας τούς άπειθοΰντας καί άπιστους. 'Η λει
τουργία αύτής έσεται πάντοτε ειλικρινής καί ούδέποτε θά λησμονήση τά ιερά καθήκοντά της προς άπονομήν τοϋ δικαίου». Δηλαδή άπό τή παραπάνω πρότασι βγαίνει
τό συμπέρασμα ότι αύτός αύτοεχρήσθη νομοθέτης καί δικαστής.
’Εάν κανείς λοιπόν παρακολουθήση τήν έγκληματική δράσι τών ληστών τής
ΙΊελοποννήσου, τής Στερεας Ελλάδος, τής Θεσσαλονίκης καί τελευταία τής ’ Ηπεί
ρου πού έξέλειψε πιά, διαπιστώνει ότι οί άνθρωποι αυτοί τόσο πολύ άγαποΰσαν τό
έγκληματικό αύτό έπάγγελμά τους ώστε κανένα μέτρο άπ’ όσα είχε λάβει τό έπίσημο Κράτος δέν ήταν άρκετό νά τούς πείση νά τό έγκαταλείψουν.
Πολλές φορές έχορηγήθη άμνηστία σ’ αυτούς καί έκλήθησαν νά ζήσουν σάν
τίμιοι πολίτες άλλά μετά άπό λίγο χρονικό διάστημα άρχιζαν πάλι τίς ληστρικές
τους έπιχειρήσεις.
Τό άδίκημα βέβαια τής ληστείας όπως άναφέραμε καί στήν άρχή δέν είναι
Ελληνικό προϊόν όπως θέλουν πολλοί νά ίσχυρίζωνται καί νά κατηγορούν έτσι τήν
Ελλάδα. ’Απεναντίας ευδοκίμησε καί σ’ άλλες χώρες όπως στήν ’Αγγλία, Αύστρία,
Γαλλία, ’Αμερική καί ιδιαίτερα στήν ’Ιταλία καί 'Ισπανία.
Οί συνθήκες πού εύνόησαν τή ληστεία στή Χώρα μας είναι οί άκόλουθες:
1) 'Η έδαφική σύστασις ολοκλήρου τής Ελλάδος πού παραστάθηκε σύμμαχος τών
ληστών καί ή όποια μέ τά ψηλά, δασώδη καί δυπρόσιτα βουνά, μέ τά άνεξερεύνητα
φαράγγια, τίς κρύπτες καί τίς σπηλιές τούς πρόσφερε άσφαλή καταφύγια καί δημιουρ
γούσε γ ι’ αυτούς προνομιούχο θέσι, γιατί παρουσιάζεται πολύ εύκολη ή άμυνα απο
τούς ολίγους κατά τών πολλών. 2) 'Η άνεπάρκεια καί πλήρης σχεδόν άδυναμία τού
έπισήμου Κράτους νά διώξη τούς ληστάς. Τά ώργανωμένα άποσπάσματα πού έκινοΰντο προς καταδίωξι τών ληστών, εύρίσκοντο πολλές φορές σέ περιβάλλον ξένο
καί έχθρικό, συχνά δέ έπεφταν σέ ένέδρες τους καί έξωλοθρεύοντο άπό τίς ληστρικές
συμμορίες. Είναι δέ άναρίθμητα τά παρόμοια παθήματα τών έπισήμων καταδιωκτι
κών οργάνων τού Κράτους. 3) 'Η ύποστήριξις τών ληστών άπό τούς τότε πολιτευτάς τής συμπολιτεύσεως καί ιδίως τής άντιπολιτεύσεως. Πράγματι πολλοί κακοί
πολιτικοί τής έποχής έκείνης ή τοπικοί παράγοντες χαλούσαν σέ συνδρομή τούς λη
στάς είτε για νά πετύχουν τήν έξόντωσι τών πολιτικών άντιπάλων τους, είτε διά
νά έπιβληθοΰν καί νά πετύχουν στις έκλογές ώς βουλευταί ή εις άλλα αιρετικά άξιώματα, άναλαμβάνοντες άμοιβαΐες υποχρεώσεις. Άναφέρονται δηλαδή περιπτώσεις
κατά τίς όποιες οί λησταί ήρχοντο στήν ’Αθήνα έλευθέρως, έπισκέπτοντο τούς διά-
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φορους πολιτευτάς καί υπουργούς άκόμη καί συνέτρωγαν άκόμη μέ πολιτικές προ
σωπικότητες της εποχής έκείνης, έ'φταναν δέ μέχρι τοϋ σημείου να κάνουν καί έπιθέσεις κατά των στρατώνων καί νά κλέβουν δπλα καί άλογα. Χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα θρασύτητος άποτελεϊ τό άναφερόμενο για έ'ναν άπό τούς άδελφούς Κουμπή,
ό όποιος ήλθε στην ’Αθήνα καί άφοϋ φόρεσε επίσημο βραδυνό ένδυμα συνδιασκέδασε στο κέντρο Άρζεντίνα μέ κάποια άρτίστα τοϋ κέντρου, μέ τήν όποια διατηρούσε
πολλά χρόνια ερωτικές σχέσεις. "Ενα γεγονός σχετικό μέ τήν θρασύτητα των
ληστών καί άναφερόμενο στούς Ρετζαίους, οί όποιοι κυριολεκτικά κυριαρχούσαν επί
χρόνια στην ’Ήπειρο, είναι τό έξης : Κατά τό έτος 1926 έσυζητεΐτο τό θέμα τής
άμνηστίας τους. Τό ζήτημα φαίνεται ότι κωλυσιεργούσε καί γ ι’ αυτό, έκαναν τήν
έξης λακωνική καί θρασυτάτη συνάμα δήλωσι : «Θά μας χορηγηθή τέλος πάντων
αμνηστία ή οχι ; Ή ύπομονή μας έχει πλέον έξαντληθή καί δέν άντέχουμε πιά σέ
τέτοιες κοροϊδίες». Αυτό ήταν τό τηλεσίγραφο των Ρετζαίων, οί όποιοι ούτε λίγο
ούτε πολύ έβαρύνοντο άποδεδειγμένως γιά 80 φόνους καί σωρεία ληστειών. 4) Ή
ύπαρξις πολλών νομάδων καί βλαχοποιμένων, οί όποιοι δέν δίσταζαν νά έγκαταλείψουν τήν κοινωνία τους καί νά ζήσουν τό ληστρικό βίο. 5) Ή άπό τά δμορα Κράτη
ύποθαλψις τών ληστών. 6) Ή κακοδιοίκησις καί ή βραδυκινησία τής Δικαιοσύνης
Τέλος μπορούμε νά ποΰμε δτι καί οί χωρικοί περιέθαλπταν τούς ληστάς είτε
άπό φόβο άντιποίνων στή περίπτωοι πού θά τούς κατέδιδαν, είτε για τί τούς νό
μιζαν ευεργέτες τους, άπό τις πράξεις άφιλοκερδείας καί μεγαλοψυχίας τών ληστών
προς τούς πάσχοντας. Πολλές φορές άπό τά λύτρα ή άπό τά προϊόντα τής ληστείας
των, χορηγούσαν χρηματικά βοηθήματα στούς πιο φτωχούς καί φρόντιζαν γιά τήν
άποκατάστασι φτωχών κορασίδων, ένώ άλλοτε πάλι παρουσιάζοντο ως προστάτες
των γιατί τιμωρούσαν σκληρά τούς προεστούς ή πλουσίους τών χωριών πού παρεκτρέποντο ή πού δέν ύπάκουαν στις διαταγές τους. ’Από τις πράξεις τους λοιπόν
αυτές δημιουργήθηκε ή φήμη, ή οποία τούς παρουσίαζε ώς άνθρώπους μέ άνώτερα
ιδανικά, μέ άποτέλεσμα πολλές φορές ν’ άποκτήσουν έτσι τή συμπάθεια τών χω
ρικών.
Έ ξ άλλου τό μέτρο πού είχε λάβει τότε τό Κράτος, νά χορηγη δηλαδή άμνηστία στούς ληστάς πού παραδίδοντο καί σ’ εκείνους πού έφερναν τό κεφάλι έστω καί
ενός άπό τούς συναδέλφους των, είχε σάν άποτέλεσμα νά παρατηρηθή τό έξής άτοπο.
Πολλοί λησταί, οί όποιοι έβαρύνοντο μέ σωρεία φόνων καί οί όποιοι είχαν πλου
τίσει άπό τις ληστρικές τους επιχειρήσεις έξεμεταλλεύτηκαν τό μέτρο αύτό καί σκο
τώνοντας ένα άπό τούς συναδέλφους τους, καί συνήθως τό πλέον άσήμαντο μέλος τής
συμμορίας τους ή άλλης, παραδίδοντο στις ’Αρχές, άμνηστεύοντο καί ζοΰσαν πλέον
έντιμο βίο άπό τά χρήματα καί τις περιουσίες, πού ήταν τό προϊόν τών ληστρικών
έπιχειρήσεων. Τό γεγονός αύτό βέβαια δέν τούς εμπόδιζε καθόλου δταν τέλειωναν
τά χρήματά τους ν’ άνέβουν καί πάλι στά βουνά γιά νά συνεχίσουν τό ληστρικό βίο.
Μόνο μέ τή συνεχή καταδίωξι τών ληστών άπό τά άποσπάσματα, τον έκτοπισμό καί τών ύπόπτων άκόμη δτι ύποθάλπτουν ληστάς, τήν δίωξι καί αυστηρή
τιμωρία τής ζωοκλοπής, γιατί μπορούμε νά πούμε δτι τό πρώτο άδίκημα κάθε ληστοΰ
ήταν μιά ζωοκλοπή πού τον έκανε φυγόδικο καί έπειτα ληστή, κατώρθωσε ή Χώρα
μας ν’ άπαλλαγή άπό τό μίασμα αύτό τών ληστών στήν ύπαιθρο, τά κατορθώματα
τών οποίων μέ τρόμο διηγούνται οί χωρικοί μας.
Μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους ή ληστεία περιωρίστηκε στή Νέα Ελλάδα
καί ιδιαίτερα στήν "Ηπειρο, δπου σημειώθηκε μεγάλη δράσις μετά τό 1920. Σπου
δαιότερες ληστείες τής εποχής έκείνης ήταν ή ληστεία τής Πέτρας τό 1926 άπό τούς
Ρετζαίους, μέ τήν οποία θά άσχοληθοΰμε στο επόμενο τεύχος καί ή αιχμαλωσία
τού πρώην Υπουργού Α. Μυλωνά καί τού πρώην Βουλευτοΰ Α. Μελά άπό τούς
Κουμπαίους τό 1928 καί οί όποιοι τούς έλευθέρωσαν μόνον δταν πήραν ώς λύτρα
5.000.000 δραχμές.
(Συνεχίζεται)

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

01 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΗ
'Υπό Άρχιφύλακος κ. Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Κάθε φορά πού γίνονται έξετάσειςγιά την ανάδειξη νέων βαθμοφόρων, νοιώ
θουμε όλοι μας ένα ευεργετικό σεισμό νά σείη τό αστυνομικό έδαφος.
"Ενα σεισμό μεγάλης έντάσεως, πού τον συνθέτουν τα χτυποκάρδια, οί πόθοι
κι’ οί παλμοί των υποψηφίων.
Τότε μέ κατάπληξη βλέπουμε νά σκίζεται τό έδαφος της υπηρεσίας μας καί άπό
τά βάθη του νά ξεπηδοϋν καινούργιες μορφές, νέοι βαθμοφόροι...
Είναι ή άφρόκρεμα, οί έκλεκτοί, πού ή κοσμογονία των έξετάσεων μέ την
ασύλληπτη δύναμή της τούς βγάζει άπό τήν άφάνεια καί τούς άνεβάζει στην ηλιό
λουστη γέφυρα της έπιτυχίας... Μιας πανέμορφης καί ζηλευτής επιτυχίας, πού ή σιλουέττα της άκαθόριστη καί συγκεχυμένη διαγράφεται στην άρχή στο πλάνο της
φαντασίας κάθε ύποψηφίου...
Στ’ αλήθεια όμως τί άγκομαχητό, τί μόχθο ζυμωμένο μέ ιδρώτα, τί βραχώδη
Γολγοθά χρειάζεται νά άνηφορίση κανείς γιά νά γίνη τό θαύμα! Ναι τό ύπέροχο
θαύμα, πού θά μεταβάλη τήν άκαθόριστη σιλουέττα σέ γοητευτική Σειρήνα μέ
καρδιά, μέ χείλη καί μέ μπράτσα, πού θά σφιχταγκαλιάση τον ύποψήφιο καί έρωτιάρικα θά τού χαϊδέψη τήν άκοή μέ τό γλυκό κελάδημά της:
«Είμαι ή θεά νίκη πού άπό καιρό βασίλευα στά όνειρά σου... ’Αλήθεια κόπια
σες, μόχθησες γιά νά μέ καταχτήσης. Τώρα όμ<υς έγινε αυτό καί είμαι σκλάβα σου,
καταδικιά σου...)).
Ναί, φίλοι μου, εΐναι άκριβό τό τίμημα, γιά νά έξαγοράση κανείς μιά θέση στον...
πύραυλο, πού θά τον έξακοντίση στο άπειρο τού θριάμβου καί θά τον μεταβάλη
σέ άστροναύτη της έπιτυχίας...
'Ο δρόμος, πού οδηγεί άπό τ ’ όνειρο τής νίκης στην ξύπνια πραγματοποίησή
της, είναι οπωσδήποτε γνωστός...
Μιά συνταγή ύπάρχει. ’Έρωτας μέ τά βιβλία κι’ άκόμη πάρα-πέρα άλυτος
αρραβώνας μέ αυτά... ’Εγκατάλειψη των έγκοσμίων καί περιβολή τού ράσου τής
έντονης μελέτης... Συσπείρωση των πνευματικών δυνάμεων καί άποφυγή τής σπα
τάλης...
Στο νόημα τής τελευταίας λέξης εύρίσκεται ή αιτιολογία τής έξάμηνης περί
που άπουσίας τής στήλης αύτής, άπό τή πνευματική μυσταγωγία τού περιοδικού μας.
Βλέπετε έφτασε καί γιά τον γράφοντα τό... πλήρωμα τού χρόνου νά γευθή
τις γλύκες καί πίκρες τών έξετάσεων τής Σχολής Ύπαστυνόμων.
Νά μπή στο φλογισμένο καμίνι τους καί νά βγή μέ καμένα τά... φτερά, ή ;;;
Τώρα πού χαράσσονται τούτες οί γραμμές ή συνέχεια τού ή είναι άγνωστος X !
Το έγγύς μέλλον θά τήν συμπληρώση, σάν βγοΰν τά άποτελέσματα...
’Ίσως νά νοιώση τον ίλιγγο τής άνόδου καί τό... ηδονικό άγκάλιασμα τής θεάς
έπιτυχίας νά συγκλονίση τήν ύπαρξή του, ίσως όμως—κτυπάτε ξύλο—καί όχι.
"Ο,τι καί νά συμβή όμως θάναι άνήμπορο νά άπαλείψη τις δυνατές στιγμές
τών έξετάσεων άπό τήν ψυχή μου. Νά γίνη τό σφουγγάρι, πού θά σβύση τις συγκι
νήσεις, πού γράφτηκαν μέ τή κιμωλία τής άγωνίας καί τής άβεβαιότητας στον
πίνακα τών άναμνήσεών μου...
Γιά μάς, πού ύπηρετοΰμε στήν Πάτρα, οί έξετάσεις έγιναν αιτία νά μεταβληθοΰμε σέ Τουρίστας! ! !
Γιά σκεφθήτε, δυο ταξιδάκια γιά τούς τυχερούς καί ένα γ ι’ αυτούς πού θάναι
τυχεροί στις άλλες έξετάσεις ! ! !
Αιτία τής πρώτης... κρουαζιέρας ήταν τό μάθημα «τών Ελληνικών» καί
διαδρομή Πάτραι—Άθήναι—Πατήσια...
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Μιά χούφτα συνάδελφοι ξεκολλήσαμε άπο την γοητεία τής Άρχοντοπούλας
τοϋ Μωρηά, μέ φυλαχτό τις αυθόρμητες εύχές των συναδέλφων μας. ’Ακόμη είχαμε
για φύλακα ’Άγγελο τον διάπυρο πόθο τής ’Αστυνομίας τής Πάτρας, να φανούμε
ικανοί πρεσβευταί της καί άξιοι άντιπρόσωποί της...
Είναι φανερή άλήθεια, ότι στο παρελθόν τά πνευματικά θεριά τής ’Αθήνας
δέν άφιναν... μεζεδάκι γιά τήν πόλη μας.
«Νόκ-άουτ» ή κακομοίρα ή Πάτρα...
Τό γεγονός τούτο μας χαλύβδωσε τη θέληση. Μας γιγάντωσε τις λίγες γνώ
σεις μας καί ορκιστήκαμε κάτι να κάνουμε, νά διακριθοΰμε...
Ή τρικυμία, πού σέ λίγο θά σηκωνόταν, δέν θά μάς καταπόντιζε...
Ή ημέρα τής δοκιμασίας, στο πρώτο μά καί πιο σπουδαίο μάθημα, ήταν ή
γιορτή των 200 περίπου υποψηφίων. Χωρίς υπερβολή ήταν ή αρχή τής πραγματοποιήσεως τού ποθητού ονείρου, πού βλάστησε στήν ψυχή μας σάν πρωτοφορέσαμε
τήν στολή τού ’Αστυφύλακα καί πού καρτέραγε ετούτη τήν ήμέρα νά βγάλη καρπούς,
νά ριζώση άμετάθετο στά βάθη της!...
"Οταν τό βλέμμα μας άγκάλιασε τον έπιβλητικό όγκο τής Σχολής, μιά πρωτό
γνωρη τρυφερότητα γεννήθηκε στήν ψυχή μας, μιά λαχτάρα δυνατή μπορώ νά πώ.
Νομίσαμε ότι βλέπαμε πολυαγαπημένο πρόσωπο, πού από καιρό είχαμε άποχωριστή. Τά χέρια μας έκαναν μιά αύθόρμητη κίνηση νά τό άγκαλιάσουν, μά δέν
μπόρεσαν γιατί ήσαν τόσο μικρά καί γιά τούτο τό άγκάλιασε ή ψυχή μας...
Κι’ ή Σχολή; ή Σχολή πήρε ξαφνικά μορφή. ’Έγινε, άνθρωπος μέ καρδιά καί
με αίμα καί μάς μίλησε στοργικά, μάς καλοσώρισε:...
...«Καλώς ήρθατε, σάς περίμενα παιδιά μου, σάς καρτέραγα...».
Παληά γνώριμη. Αύτή μάς φιλοξένησε στήν αρχή σάν δόκιμους άστυφύλακας
κι’ υστέρα σάν δόκιμους Άρχιφύλακας. Καί τώ ρ α ;;;...
Ή αύλή τής Σχολής, ό κύρ Περικλής ό... άγαπημένος μας κουρέας, τό βόλλεϋμπωλλ, ολο τό ίδιο, όπως τότε, δέν άλλαξαν...
Νά καί συνάδελφοι τής ’Αθήνας, όλοι σχεδόν γνωστά πρόσωπα στόλιζαν μέ
την παρουσία τους τό προαύλιο...
«Γιά χαρά, τί γίνεται ή Πάτρα; έχετε δουλειές κάτω ;».
« Έ ! βέβαια κι’ έμεΐς κάτι κάνουμε στήν Επαρχία, άλλά περνάμε ήρεμα,
ήσυχα».
Μερικοί πονηροί μέ βλέμμα κατάσκοπου... «...καί τό διάβασμα; σίγουρα έχετε
διαβάσει πολύ...».
« ...’Αλλού αύτά, εσείς είστε πιο πολύ διαβασμένοι...». Είπαμε, πνευματικά...
θεριά...
Μετριοπάθειες έκατέρωθεν. Καμουφλάζ στις γνώ σεις!
Έκε ίνη τή στιγμή ή αύλή μοΰ φάνηκε σάν ένα πελώριο κόσκινο. Σέ λίγο θ’
άρχιζε τό πρώτο κοσκίνισμα, τό κοσκίνισμα «τών Ελληνικών».
’Ακριβώς έτσι κι’ έγινε. Γιά μερικούς συνάδελφους ήταν οδυνηρό τ’ ομολο
γούμε, όμως τούς σφίγγουμε τό χέρι, γιατί, παρά τήν προσωρινή αποτυχία, τούς
θεωρούμε νικητάς, άφοΰ πάλαιψαν κι’ άγωνίσθηκαν τίμια.
Χάθηκε βέβαια μιά εύκαιρία, άλλά θά ξαναπαρουσιαστή. ’Αρκεί νά μή συμβή
απώλεια τού θάρρους καί τής έλπίδας, γιατί έτούτη ή άπώλεια θάναι ολέθρια.
Ή νίκη σέ μιά προσπάθεια είναι άλειμμένη μέ λάδι καί γλυστράει. Τούτο δέν
σημαίνει άνικανότητα. ’Ανικανότητα όμως είναι ή κατάθεση τών όπλων.
Θάρρος λοιπόν καί αύξηση τής άγωνιστικής διάθεσης καί σύντομα ή έπιτυχία,
πού ξεγλύστρησε θά πιαστή στο... δόλωμα τού μόχθου καί τής θέλησης, πράγμα πού
ολόψυχα εύχόμεθα...
Γυρίσαμε στήν Πάτρα μας μέ τήν άγωνία συντροφιά. Άρά γε τί θάβγαινε
από τό κοσκίνισμα;;;
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Κύριο θέμα πότε θά βγουν τ’ άποτελέσματα.
Σήμερα βγαίνουν, αύριο βγαίνουν, βγήκανε...
Σχεδόν όλοι κάναμε ενα γιγαντιαΐο βήμα προς τον τελικό θρίαμβο...
Μαζική επιτυχία για τήν πόλη μας. Τό πιο σπουδαίο όμως τής χαρίσαμε τό
άξιοζήλευτο δώρο τής πρώτης θέσης στο πρώτο καί σπουδαιότερο μάθημα...
Τό άναπάντεχο τούτο γεγονός έκανε νά ζωγραφιστή ένα (ανακουφιστικό χαμό
γελο στα μαραμένα χείλια της...
Έδώ τελειώνει τό... πρώτο ήμιχρόνιο !!!...
*

Το δεύτερο ημιχρόνιο μάς βρήκε μέ τις βαλίτσες στα χέρια, έτοιμοι γιά το
δεύτερο τουριστικό ταξιδάκι.
Το θερμόμετρο έδειχνε ύψωση τής θερμοκρασίας τής άγωνίας, άλλα καί
άνησυχίας...
Δικαιολογημένα. Πλησιάζαμε στο ναρκοπέδιο μέ τις 6 νάρκες.
Ποινικός νόμος, Ποινική Δικονομία, Διάφοροι Νόμοι, Επιστημονική, Πρα
κτική καί Κανονισμοί...
Κάθε μάθημα καί άπό μιά νάρκη. Κάθε νάρκη κίνδυνος—θάνατος...
Πριν βγή τό πόδι στή γή, γιά νά συμπληρώση μιά δρασκελιά χρειαζόταν περί
σκεψη καί φρόνηση. 'Η παραμικρή επιπολαιότητα θά πυροδοτούσε τήν νάρκη καί
τότε!!!...
Μαζευτήκαμε πάλι στο πελώριο κόσκινο, στήν αυλή τής Σχολής, γιά τό δεύ
τερο κοσκίνισμα...
Συντροφιές—συντροφιές οί υποψήφιοι σχολίαζαν τις στιγμές, άλλαζαν γνώμες.
Παρά τήν άναμφισβήτητη σοβαρότητα τής περιστάσεως γλεντούσαν τις κρί
σιμες στιγμές...
Τό άβίαστο Ελληνικό χιούμορ κυριαρχούσε...
Σέ μιά παρέα, ένας κάπως ηλικιωμένος συνάδελφος ψυχαγωγεί μέ τό άνεξάντλητο κέφι του...
«Λεωνίδα φαίνεσαι παραδιαβασμένος... θά πετύχης σίγουρα...».
«Καί βέβαια έχω διαβάσει, αλλά δίνω έξετάσεις έπί Χαλινταίη καί έρχομαι
όλο έπιλαχών. Τά μπερδεύω μ’ εκείνα, πού μοΰ δίδαξε ό μεγάλος ιδρυτής τή ς’Αστυ
νομίας μας...».
Ό ίδιος σέ λίγο συνεχίζει: «Βρέ παιδιά, κάποιος καθηγητής κάποτε έλεγε ότι
ή μνήμη είναι σάν βιβλιοθήκη. "Ο,τι διαβάζουμε μπαίνει μέσα κι’ όταν τό χρειαζό
μαστε άρκεϊ νά άνοίξουμε τήν βιβλιοθήκη καί μάς έρχεται στο μυαλό. Έ γώ είλικρινά σάς λέω οτι τήν παραγεμίζω, άλλά τήν ώρα, πού γράφω τίποτα δέν καταβαίνει.
Χρησιμοποιώ κλειδιά, άντικλείδια, κλειθρανοίχτας, ούίστιτι, καρακούσι, άλλά μά
ταιος κόπος, δέν κατορθώνω νά διαρρήξω τήν βιβλιοθήκη...».
Εύχόμεθα ολόψυχα στον άγαπητό αυτό συνάδελφο νά γίνη βρύση αστείρευτη
ή μνήμη του αύτή τή φορά...
Πιο πέρα κάποιος άλλος παραπονεΐται: «μοΰ συμβαίνει κάτι τό παράδοξο.
"Οταν άνοίγω τό βιβλίο, ό,τι κι’ αν μέ ρωτήσης τό ξέρω, όταν όμως τό κλείσω
κλάφτε με...».
Μιά άλλη συντροφιά έχει γίνη Μαντείο τών Δελφών. Προσπαθεί νά μαντεύση
τί κεφάλαιο θά πέση...
Αύτό, έκεϊνο, τάλλο...
'Ο... πιο έξυπνος δίνει τήν λύση: «μή σπαζοκεφαλιάζετε παιδιά, νά πεταχτοΰμε
σέ μιά καφετζοΰ, αύτή θά ξέρη...».
Δέν προφταίνουν όμως νά συμμορφωθούν μέ τήν συνταγή τού... έξυπνακια,
γιατί άκούγεται τό... σφυρικτράκι σάν νά λέη... «Γρήγορα στις αίθουσες άφοβα.
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'Η ώρα της κρίσεως έφτασε. Θάρρος παιδιά, τά σίδερα της φυλακής είναι γιά τούς
λεβέντες.......
Τά θρανία υπομονετικά δέχονται τό βάρος μας καί μάς υποδέχονται μέ άνοικτές άγκαλιές...
Ε μείς δμως δείχνουμε την εύνοιά μας στά τελευταία, άγωνιζόμαστε νά καθήσουμε σ’ αύτά...
Περιφρονοϋμε τά μπροστινά θρανία...
Οί κύριοι ’Αξιωματικοί, πού σέ λίγο έρχονται κάνουν δικαία κατανομή κι’
έτσι βρίσκουν κι’ αυτά σύντροφο...
Το γεγονός, πού κυριαρχεί έτοϋτες τις κρίσιμες στιγμές είναι ή κλήρωση τοϋ
θέματος...
«... Ώρίστε ό τυχερός νά τραβήξη τον κλήρο... ποιος θά σηκωθή; ποιος;...)).
Γενική απροθυμία παρατηρεΐται...
Διαβάζουμε τις σκέψεις τοϋ καθενός... «...κ ι’ αν τραβήξω στριφνό καί δύσκολο
θέμα, νά πάρω στο λαιμό μου τούς άλλους, δικαιολογημένα θά μέ λούσουν στις...
κατάρες...».
Νά καί ό τολμηρός, σηκώνεται, προχωρεί, πιάνει ένα κλήρο, τον ανοίγει...
Σταματούν οί άνάσες. Νεκρική σιγή κυριαρχεί. Μόνο οί καρδιές χτυπούν, λές
καί θά σπάσουν...
Σιωπηλές προσευχές στήν ήμερησία διάταξη... «βγάλε Θεέ μου καλό θέμα...)).
Ποιον νά εύχαριστήση δμως ό Θεός. "Οποιο θέμα είναι καλό γιά τούς μισούς,
ας πούμε, θάναι άσχημο γιά τούς άλλους, γ ι’ αύτό άφίνει πρωτοβουλία στον τυχερό
συνάδελφο, πού σπάζει τήν ήσυχία μέ τήν φωνή του...
«'Ο αριθμός 12...».
Τά μυαλά δουλεύουν δαιμονισμένα νάβρουν τί άντιπροσωπεύει το 12...
’Από τήν άγωνία μάς βγάζει ό Πρόεδρος τής ’Επιτροπής, άφοΰ άποσφραγίση
τον φάκελλο μέ τά 25 θέματα... «...ό άριθμος 12 είναι το τάδε θέμα...».
"Αλλοι τρίβουν τά χέρια τους άπο ενθουσιασμό.
Τουλάχιστον το πάθημα νά γίνη ό οδηγός πού θά τούς όδηγήση μέ σιγουριά
στήν αγκαλιά της τού χρόνου...
Νά γίνη τό ινστιτούτο καλλονής, πού θά τούς μετατρέψη σέ γόητας ικανούς
νά σκλαβώσουν, μέ τά άσυναγώνιστα πνευματικά κάλλη τους, τήν έφετεινή άπρόσιτη Κίρκη...
Γνωρίζουν τά έλαττώματά της, τις αδυναμίες της, τά πάθη της. 'Η γνώση
αύτή ας γίνη πολύτιμη πείρα ικανή νά συγκινήση τήν πέτρινη καρδιά της στο μέλλον.
"Ας γίνη ό προξενητής σ’ ένα σταθερό γάμο μέ τήν επιτυχία...
Τό κοσκίνισμα δέν τελείωσε...
Κανείς υποψήφιος δέν γνωρίζει ποιά μοίρα τον καρτερά...
"Οποια δμως καί νάναι πρέπει νά γίνη σεβαστή καί άποδεχτή μέ πειθαρχημένη καί στωϊκή σκέψη, διότι θάναι ή μοίρα, πού οί ’ίδιοι δημιουργήσαμε...
Θάναι άκόμη άποτέλεσμα τού ηθικού θεσμού των εισιτηρίων έξετάσεων, πού
άτρωτος άπο άδικίες επιλέγει τούς νέους ’Αξιωματικούς...
Τά νέα βλαστάρια τού γιγαντιαίου δένδρου τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Τό ση
μερινό στήριγμά της καί ή αυριανή ελπίδα της...
Θάναι ή άλάθευτη κρίση τού θεσμού των ξετάσεων, πού χωρίς άντιλογία είναι
«ή Ρόδος κα’ι τό πήδημα», γιά δσους δεχθούν τήν μοίρα τους έτοιμοι νά χύσουν
τό μελάνι τής συκοφαντίας, γιά νά θολώσουν τήν κρυστάλλινη άλήθεια.
Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Β ρ α χ εία έ π ισ κ ό π η σ ι τ ω ν ’Α θ η ν ώ ν
‘Ιστορία:
Οί άρχαΐοι ’Αθηναίοι, έπίστευαν δτι ή σαν αύτόχθονες. Γιά νά αποδείξουν τή
πίστι τους αύτή, έπλασαν τους μύθους τοϋ Κέκροπος καί τοϋ Έριχθονίου. Ό Κέκροψ,
είναι κατά τό μΰθο ό πρώτος ΐθαγηνής βασιλεύς. Κατά το άνω μέρος του σώματός
του είχε μορφή ανθρώπου κατά δέ τό υπόλοιπο δφεως. ‘Ο Έριχθόνιος, ήτο γυιός
τοϋ ’ Ηφαίστου καί της Γαίας.
Σύμφωνα μέ τις μέχρι σήμερα γενόμενες άνασκαφές, κατά τή παλαιολιθική
έποχή, ή ’Αττική άλλά καί ολόκληρος ή Ελλάδα, δέν κατωκεΐτο. Τά άρχαιότατα
λείψανα πού βρέθηκαν στήν ’Αττική, είναι τής νεολιθικής εποχής. Τό πρώτο πυρήνα
τής ένδοξώτερης πόλεως, άπετέλεσε ό βράχος τής Άκροπόλεως καί τοΰτο γιατί ήτο
έκ τοϋ φυσικοϋ οχυρό καί είχε στις πλευρές του νερό. ’Εκεί έγκατεστάθησαν οί
πρώτοι κάτοικοι κατά τή νεολιθική έποχή καί ίδρυσαν τή πρώτη πόλι, τήν οποία
ώνόμασαν «Άθήνη».
"Ας δοΰμε όμως κάπως λεπτομερέστερα τά πράγματα, γιά νά σχηματίσουμε
μιά πιο σαφή εικόνα τοϋ θέματος πού έξετάζουμε.
Πρώτοι οί Πελασγοί, λαός προελληνικός, έκτισαν τή πόλι κι’ έδωσαν σ’ αύτή
τό όνομα Κραναά. ’Αργότερα οί ’Αχαιοί τήν ώνόμασαν Κεκροπία.'Η ιστορία τών ’Α
θηνών άρχίζει άπό τον ΙΕ' Αιώνα π.Χ. καί είναι γεμάτη μύθους καί τοΰτο γιατί οί
άρχ’α ΐοι τήν πραγματικότητα τήν στόλιζαν μέ μύθους.
Σύμφωνα μέ τή μυθολογία, ή ’Αθήνα ιδρύθηκε άπό τον Κέκροπα, σοφό Αιγύ
πτιο, πού όταν ήρθε στήν ’Αττική πήρε γιά γυναίκα του τή κόρη τοϋ τοπικού βασιλέως. Αυτός ίδρυσε τό δικαστήριο τοϋ Άρείου Πάγου καί πριν πεθάνη, έκτισε πάνω
σ’ ένα λόφο τό οχυρό πού πήρε τ ’ όνομά του (Κεκροπία) κι’ είναι ή σημερινή Ά κρόπολις. Οί πιο σπουδαίοι άπόγονοί του είναι ό Ά μφικτίων, ό Έρεχθεύς καί ό Αίγεύς, πατέρας τοϋ Θησέως.
"Οταν βασίλευε άκόμη ό Κέκροψ, ό Ποσειδών καί ή Άθηνά φιλονίκησαν σχε
τικά μέ τή κατοχή τής ’Αττικής καί τή προστασία τής ’Αθήνας."*0 Ποσειδών κτύ-
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πησε μέ τή τρίαινά του τό βράχο τής Άκροπόλεως καί άνάβλησε νερό αλμυρό. 'Η
’Αθήνα φύτεψε τότε μια έληά ή οποία κάηκε αργότερα άπό τούς Πέρσες άλλα καί
πάλιν έβλάστισε. Οί Θεοί τού Όλύμπου πήραν τό μέρος τής ’Αθήνας κι’ έτσι ή Κεκροπία ώνομάστηκε ’Αθήνα.
Τα μυθικά χρόνια τής ’Αθήνας λήγουν μέ τήν αυτοθυσία τοϋ βασιλέως Κάδρου.
Τα πιο άρχαΐα ίχνη των ’Αθηνών πού καί σήμερα σώζονται, άνάγονται στά μυθικά
χρόνια κι’ είναι τά κυκλώπεια τείχη, μέ τά όποια έκυκλοϋτο ή Άκρόπολις. Σώζοται
έπίσης άπ’ τ ’ άρχαΐα κτίσματα, τό Θέατρον τοϋ Διονύσου, τό ’φδεΐο Ήρώδου τοϋ
Ά ττικοΰ, τό Θησείο, τό Μνημείο τοϋ Φιλοππάππου, ή Πύλη τοϋ Άδριανοΰ, μερικοί
Στύλοι τοϋ Ναοΰ τοϋ ’Ολυμπίου Διός, τό Μνημείο τοϋ Λυσικράτους (φανάρι τοϋ
Διογένους), ή ’Αρχαία άγορά, ή Στοά τοϋ Άττάλου, τό Νεκροταφείο τοϋ Κεραμεικου κ.α.
"Υστερα άπό τούς Μηδικούς πολέμους, ή πόλις των ’Αθηνών πήρε τή τελική
διαμόρφωσί της. 'Ο Θεμιστοκλής, ό ’Αριστείδης, ό Κίμων καί ό Περικλής, έπισκεύασαν τά παλαιά κτίρια, έκτισαν καινούργια καί άνοικοδόμησαν άπό τήν άρχή τά γκρε
μισμένα ιερά.
Τήν όχύρωσι τής πόλεως άνέλαβε μέ έπιδεξιότητα ό Θεμιστοκλής. Σημαντικώτερη πύλη τοϋ τείχους ήτο ή Δίπυλος, κοντά στή σημερινή 'Αγία Τριάδα. Έλέγετο δέ έτσι γιατί είχε διπλούς πύργους καί διπλές πύλες.
Πολύ άργότερα οί νομοθεσίες τοϋ Δράκοντος καί τοϋ Σόλωνος έθεμελίωσαν τήν
άνάπτυξι τής πόλεως. Ό Σόλων ήτο γιά τήν ’Αθήνα, 6,τι ό Θησεύς τών ιστορικών
χρόνων.
’Ανάλογα μέ τις σπουδαιότερες περιπέτειες πού ύπέστη ή πόλις τών ’Αθηνών,
μπορούμε νά διακρίνουμε αύτές σέ οκτώ περιόδους μέχρι τοϋ 1821 :
1. Τήν προϊστορική, δηλαδή τή μυθική εποχή πού περιλαμβάνει τήν ιστορία
τής ’Αττικής μέ τούς άρχαίους Βασιλείς (Άκταΐον, Κέκροπα, Έρεχθέα, Αίγέα)
μέχρι τοϋ Θησέως (1300 π .Χ .).
2. Στήν άπό τοϋ Θησέως μέχρι Σόλωνος περίοδο (1300-600 π .Χ .). Είναι
ή περίοδος κατά τήν οποία έτέθησαν τά θεμέλια γιά τό μελλοντικό μεγαλείο καί τήν
άκμή τών ’Αθηνών. Αυτή τήν έποχή μειώθηκαν τά προνόμια τών άρχαίων Ευπατρι
δών, μέ τούς νόμους τοϋ Δράκοντος (620 π.Χ.) καί τοϋ Σόλωνος (594 π .Χ .).
3. Στήν άπό τοϋ Σόλωνος μέχρι Φιλίππου τοϋ Άδμήτου βασιλέως τής Μακε
δονίας, περίοδος (500-360 π .Χ .). Είναι ή περίοδος τοϋ «Χρυσοΰ Αίώνος». Είναι
ή εποχή τών μεγάλων νικηφόρων αγώνων τών ’Αθηναίων κατά τών Περσών. (Μάρα
θων 490 π.Χ.—Πλαταιαί, Μυκάλη 479 π.Χ.—Σαλαμίς 480 π .Χ .). Είναι ή έποχή
τοϋ έξωραϊστοΰ τών ’Αθηνών, τοϋ Περικλέους, ό όποιος έκανε τήν ’Αθήνα τό κέντρο
τού πολιτισμού τών συγχρόνων ’Εθνών. Δίκαια ό Θουκυδίδης έγραφε προς Εύριπίδην ότι αί Άθήναι ήσαν «Ελλάδος, Ε λλάς». 'Η μεγάλη αύτή άνοδος τών ’Αθηνών
φθονήθηκε άπό τούς άλλους καί προκάλεσε τον φοβερό Πελοποννησιακό πόλεμο (431404 π .Χ .).
4. Στήν άπό Φιλίππου μέχρι τής υπό τών Ρωμαίων υποταγής τής Ελλάδος,
περίοδον (360-146 π .Χ .). Είναι ή περίοδος τής πολιτικής παρακμής τών ’Αθηνών.
5. Στήν άπό Ρωμαιοκρατίας μέχρι τοϋ ’Ιουστινιανού τοϋ Α' περίοδο, ό όποιος
τον έκτο αιώνα μ.Χ. έκλεισε όλες τις Σχολές τών ’Αθηνών.
6. Στήν άπό 529-1204 μ.Χ. Βυζαντινήν εποχήν.
7. Στήν άπό 1205—1457 περίοδο τής Φραγκοκρατίας καί
8. Στήν άπό 1458-1821 περίοδο τής Τουρκοκρατίας.
Στούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας καί Τουρκοκρατίας, τό ’Αθηναϊκό Κράτος
καί ολόκληρη ή Ελλάδα ζοΰσαν βίον ειλώτων, εΐδικώτερα δέ στήν ’Αθήνα όταν ήτο
διοικητής αύτής ό ωμότατος Χατζή ’Αλλή ή Χασεκής (1777-1785, 1789-1792).
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Τό 1687, βόμβα Ένετική ριφθεϊσα άπό τον Φραγκίσκο Μοροζίνη, άνετίναξε
τον Παρθενώνα, ό όποιος ήτο πυριτιδαποθήκη των Τούρκων.
** *
Την 25ην ’Ιανουάριου 1833, αί Άθήναι, γιορτάζουν την άφιξι τοϋ ’Όθωνος
στο Ναύπλιο. Την Ιην Μαρτίου, έρχεται στήν ’Αθήνα ό άπεσταλμένος τοϋ Βασιλέως,
Ίακωβάκης Ρΐζος καί παραλαμβάνει την Άκρόπολι άπό τούς Τούρκους. Μαζί μ’
αύτόν ήρθαν στήν ’Αθήνα καί οί άρχιτέκτονες Κλεάνθης καί Σάουμπερτ, οί όποιοι
καί μελέτησαν σχέδιο άνοικοδομήσεως τής πόλεως.
Στις 20 Μαρτίου 1833, φθάνει ή Βαυαρική φρουρά καί στις 31 τοϋ ίδιου μηνός
άποχωρεΐ ή Τουρκική φρουρά της Άκροπόλεως. Στόν 'Ιερό Βράχο υψώνεται ή
Ελληνική Σημαία.
18 Σεπτεμβρίου 1834. Διά Διατάγματος της ’Αντιβασιλείας, αί Άθήναι άνακηρύσσονται πρωτεύουσα τοϋ Έλληνικοϋ Βασιλείου. Τά άπό τοϋ έτους 1834 μέχρι
σήμερα κυριώτερα γεγονότα πού συνέβησαν στήν ’Αθήνα είναι τά κάτωθι :
3 Σεπτεμβρίου 1843. Έπανάστασις τοϋ λαοΰ καί τοϋ στρατοϋ (Καλλέργης—
Μακρυγιάννης). 'Ο Ό θων παραχωρεί τό Σύνταγμα καί άπομακρύνει τά Βαυαρικά
στρατεύματα.
9 Σεπτεμβρίου 1861. 'Ο ’Αριστείδης Λόσιος, μέλος τοϋ κύκλου των νεαρών
’Αθηναίων «τό μέλλον τής ΙΙατρίδος», καιροφυλακτεΐ κοντά στο σημερινό ξενοδο
χείο Κίγκ—Τζώρτζ καί πυροβολεί ένεπιτυχώς τήν ’Αμαλία. Τά διάφορα έκραγέντα
κινήματα κατά τό έτος 1862 είχαν σάν άποτέλεσμα νά μή γίνη δεκτό τό Βασιλικό
ζεΰγος, έπιστρέφοντας άπό μιά θαλασσία εκδρομή τής 12’Οκτωβρίου, στόν Πειραιά
καί νά φύγη έτσι στή Βαυαρία.
Αί έριδες τών πολιτικών κομμάτων, ιδίως δέ τών «πεδινών καί ορεινών»
έφεραν τις οδομαχίες τοϋ ’Ιουνίου 1863. Σ’ αύτές σκοτώνεται ό γυιός τοϋ Κανάρη.
"Υστερα άπό τά θλιβερά αυτά έπεισόδια, γίνεται συμφιλίωσι τών άντιμαχομένων.
Τό γεγονός πανηγυρίζεται στή πλατεία ’Όθωνος, ή οποία άπό τότε μετωνομάσθη
σέ πλατεία Όμονοίας.
13 ’Οκτωβρίου 1863. Ό νεοεκλογείς Βασιλεύς Γεώργιος ό Α' φθάνει στήν
’Αθήνα. Τό 1868 γεννιέται ό Διάδοχος Κωνσταντίνος.
Τό 1896 γίνονται οί πρώτοι ’Ολυμπιακοί άγώνες, στούς οποίους θριαμβεύει
ό έξ ’Αμαρουσίου μαραθωνίκης Σπΰρος Λούης.
Δολοφονική άπόπειρα γίνεται τό 1898 εναντίον τοϋ Βασιλέως Γεωργίου τοϋ
Α' στή λεωφόρο Συγγροΰ, εκεί άκριβώς όπου κτίστηκε ό σημερινός «Ά γιο ς Σω
στής».
1901. Ταραχές καί αιματηρές συμπλοκές, πτώσις τής Κυβερνήσεως Θεοτόκη λόγω έκδοθείσης μεταφράσεως τοϋ Ευαγγελίου. Τό ΐδιο γίνεται ύστερα άπό δύο
χρόνια, λόγω τής μεταφράσεως στή δημοτική τής Όρέστειας στο Βασιλικό Θέατρο.
1905. Κλείνονται οί χαρτοπαικτικές λέσχες. ’Εξ αιτίας τού νόμου αύτοΰ δο
λοφονείται έξω άπό τή Βουλή ό Πρωθυπουργός Δεληγιάννης άπό τον χαρτοπαίκτη
Κωσταγερακάρη.
15 Αύγούστου 1909 : Έπανάστασις στο Γουδί.
26 ’Οκτωβρίου 1912 : Γιορτάζεται ή κατάληψις τής Θεσσαλονίκης.
1913. Ό ’Αθηναϊκός λαός, συνοδεύει στή τελευταία του κατοικία τον στή
Θεσσαλονίκη δολοφονηθέντα Βασιλέα Γεώργιο τον Α'.
30 Μαρτίου 1917 : Παραίτησις Βασιλέως Κωνσταντίνου. Άνοδος στο
θρόνο τοϋ ’Αλεξάνδρου.
12 ’Ιουνίου 1917 : Αί Άθήναι καταλαμβάνονται άπό Γαλλικό Στρατό τήν δέ
Ι4ην τοϋ ίδιου μηνός έγκαθίσταται ή έκ Θεσσαλονίκης άφιχθεΐσα Κυβέρνησις ’Ελευ
θερίου Βενιζέλου.
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Αί έκλογαί τοΰ 1920, πού είχαν δυσμενές γιά τον ’Ελευθέριο Βενιζέλο άποτέλεσμα, έ'φεραν ξανά στο θρόνο τον Κωνσταντίνο (6 Δεκεμβρίου 1920).
Ή Μικρασιατική καταστροφή είχε ώς συνέπεια τήν έπανάστασι τοϋ 1922
της οποίας τό άρχηγεΐο ύπό τον Νικ. Πλαστήρα, έγκατεστάθη στήν ’Αθήνα. Δραματικώτερο επεισόδιο τής έποχής αυτής είναι ή δίκη, καταδίκη καί έκτέλεσις των
πέντε πολιτικών καί τοϋ ’Αρχιστρατήγου.
24 Μαρτίου 1924 : Άνακήρυξις Δημοκρατίας.
25 ’Ιουνίου 1925 : Δικτατορία Παγκάλου.
7 Αύγούστου 1926 : Έπανάστασις καί άνατροπή τής δικτατορίας τοΰ Παγ
κάλου.
Αί επαναστάσεις τοΰ 1933 καί 1935 είχαν ευτυχώς ελάχιστα θύματα. Ό
Βασιλεύς Γεώργιος ό Β' έπανέρχεται.
28 ’Οκτωβρίου 1940. Ό Κυβερνήτης ’Ιωάννης Μεταξάς άντιτάσσει τό ιστο
ί στο ρικό «ΟΧΙ » στον ’Ιταλό Πρεσβευτή, γιά τις ιταμές άξιώσεις των.
Στις 27 ’Απριλίου 1941 τά πρώτα μηχανοκίνητα τμήματα τών Γερμανών
διέρχονται τούς δρόμους τών ’Αθηνών, οί όποιοι δμως είναι ερημικοί άπ’ άκρη σ’
άκρη. Τά παράθυρα καί οί έξώστες τών σπιτιών, δλα ερμητικά κλεισμένα.
Στήν Άκρόπολι ύψώνεται ή σημαία τοΰ άγκυλωτοΰ σταυροΰ.
Κατά το διάστημα τής 4ετοΰς κατοχής, οί ταραχές στήν ’Αθήνα ήσαν σχεδόν
καθημερινές. Σημαντική είναι ή κατά τής Γερμανικής έπιστρατεύσεως διαδήλωσις
τής 5 Μαρτίου 1943, στήν οποία σημειώθηκαν άρκετά θύματα. Γενικά στήν κατοχή
αί Άθήναι ύπέφεραν άπο έ'λλειψι τροφίμων.
12 ’Οκτωβρίου 1944. Ή ένδοξη πόλις τών ’Αθηνών, είναι καί πάλι έλευθέρα.
Στις 14, ή Κυβέρνησις τής Μέσης ’Ανατολής, εγκαθίσταται στήν ’Αθήνα.
Το Δεκεμβριανό κίνημα τοΰ 1944 πού είχε όργανωθή άπο τούς κομμουνιστάς
είχε σάν άποτέλεσμα νά ύποστή ή πόλις τών ’Αθηνών μεγάλες καταστροφές σέ έμ
ψυχο καί άψυχο ύλικό...
*
* *
Είναι στ’ άλήθεια ή ’Αθήνα, μιά άπο τις πλέον δμορφες πόλεις τοϋ κόσμου.
Τοΰτο το οφείλει στο γεωγραφικό καί φυσικό της περιβάλλον, στο λαμπρό καί ξά
στερο ούρανό της, στή καθαρότητα γενικά τής άτμοσφαίρας της.
"Ενεκα τών λόγων αύτών άλλά καί έξ αιτίας τών αρχαίων μνημείων της έλκει
άληθινά τούς ξένους, οί όποιοι κατά χιλιάδες τήν επισκέπτονται κάθε χρόνο, γιά νά
προσκυνήσουν ευλαβικά στήν άθάνατη δόξα καί το άρχαιολογικό της μεγαλείο.
Ή ’Αθήνα διετέλεσε τό πνευματικό καί καλλιτεχνικό κέντρο τοΰ άρχαίου Ε λ 
ληνικού Πολιτισμού. Στο πέρασμα τών χρόνων προσέλκυσε τό ενδιαφέρον καί τή
προσοχή τών άνθρώπων τών γραμμάτων καί τής τέχνης. Δίκαια θεωρήθηκε σάν τήν
ιδανική πατρίδα τοΰ καλοΰ, τοΰ εύγενοΰς, κάθε υψηλής ιδέας, πόλις ιερά άπο τήν
όποια τό μέν άνθρώπινο πνεύμα πέταξε στίς ύψιπετέστερες άναζητήσεις, ή δέ τέχνη
δημιούργησε άθάνατα πρότυπα άρμονίας καί λεπτότητος.
Ή Άκρόπολις καί ό Παρθένων είναι τ ’ άθάνατα στολίδια τών ’Αθηνών, τά
όποια στο διάβα τών αιώνων θά άποδεικνύουν στο κάθε κακόπιστο έρευνητή τής
ιστορίας, τήν άνωτερότητα καί τό μεγαλείο τών ’Αθηνών καί τής Ελληνικής Φυλής
γενικώτερα.
Θά μένουν στο κύλισμα τοΰ χρόνου, σάν φωτεινά μετέωρα καί θά όδηγοΰν
τούς παραπαίοντας στο δρόμο τοΰ ωραίου καί τοΰ καλοΰ. Θά σκορπίζουν πάντα στίς
καρδιές τών άνθρώπων ρίγη συγκινήσεως καί ψυχικής άγαλλιάσεως καί θά μένουν
σάν παράδειγμα τής άνωτερότητος τοΰ Έλληνικοΰ δαιμόνιου.
Δέν είχε άδικο ό ποιητής Κ. Παλαμάς δταν έγραφε :
« ’Αθήνα διαμαντόπετρα στής γής τό δαχτυλίδι».
( Σ υνεχίζεται)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Στήν κατηγορία των ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν δημοτικών τραγουδιών, θά κατατάξουμε
εκείνα πού έκπηγάζουν άμέσως άπο ιστορικά γεγονότα ή άπο περιστάσεις τοπικές καί
γενικές. Προορίζονται νά τραγουδοϋνται άπο τον λαό γιά νά θυμίζουν τόν άναλοίωτο
ψυσικό νόμο της πάλης τοϋ καλοΰ εναντίον τοϋ κακοΰ :
«Σώπασε κυρά Δέσποινα καί μή πολυδακρύζεις·
πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας είναι...)).
’Αφορμή γιά ιστορικά δημοτικά τραγούδια στάθηκαν οί περιστάσεις καί τά
ιστορικά γεγονότα πού χρονολογούνται άπο τό πέσιμο τής Πόλης μέχρι σήμερα.
Πρώτα ή 'Αγία Σόφιά, «τό μέγα μοναστήρι», έγινε άφορμή νά ξεπηδήση ή ακάθε
κτη λαϊκή μοΰσα καί νά μας δώση σπάνια δημιουργήματα της 'Ελληνικής ψυχής :
«Πήραν τήν Πόλη, πήραν τη, πήραν τή Σαλονίκη,
πήραν καί τήν 'Αγιά Σόφιά, τό μέγα μοναστήρι...».
'Ύστερα, από τά νεώτερα ιστορικά τραγούδια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου
σιάζουν έκεΐνα πού συναντάμε στά πρόθυρα τής έπαναστάσεως τοϋ 1821 καί υστέρα
απ’ αυτήν. Θά επιχειρήσουμε έδώ καί μιά μικρή αναδρομή στά χρόνια εκείνα, ση
μειώνοντας τά κυριώτερα ιστορικά γεγονότα καί ώς έκ τούτου τά κυριώτερα ιστορικά,
τραγούδια πού θά συναντήσουμε.
*
* *
Στις 11 Ίανουαρίου τοϋ 1801, ή κ υ ρ ά Φ ρ ο σ ύ ν η έρρίφθη στή λίμνη
τών Ίωαννίνων—λίμνη τών στεναγμών γιά τήν νεώτερη 'Ελληνική φιλολογία—μαζί
μέ δέκα έφτά άκόμη γυναίκες. ’ Ηταν τοΰτο άπόφαση τοϋ Ά λή πασά, 6 όποιος
κατεδίκασε τήν Φροσύνη καί τις δέκα έφτά γυναίκες σέ θάνατο διά πνιγμού, όταν
έμαθε ότι ή Φροσύνη ύπέκυψε στον έρωτα τοϋ υίοΰ του Μουχτάρ.
Γνωστός είναι ό έρωτας τοϋ Ά λή πασά προς τήν Φροσύνη, σύζυγο-τοϋ έμπορου
Δημητρίου Βασιλείου, ή οποία έφημίζετο γιά τήν ομορφιά καί τήν μόρφωσι. Ύ π έ
κυψε στον έρωτα τοϋ όμορφου Μουχτάρ, όταν ό άντρας της έλειπε στή Βενετία γιά
έμπορικές ύποθέσεις του. Τοΰτο τό έμαθε ό Ά λή άπο τή γυναίκα τοϋ Μουχτάρ, όταν
ό άντρας της κατά διαταγή τοϋ Σουλτάνου, είχε σταλή άπο τόν πατέρα του στήν
Άνδριανούπολη έναντίον τοϋ άποστάτου Τζωρτζίμ. 'Ο Ά λή ώρκίσθηκε ότι θά
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έκτελέση μέ τά ’ίδια του τά χέρια τήν Φροσύνη—τήν οποίαν ύπεραγαποϋσε—καί
πράγματι τήν νύχτα της 11ης ’Ιανουάριου 1901, πήρε μέ άνθρώπους του τήν Φρο
σύνη μαζί μέ δέκα έπτά άκόμη γυναίκες, πού πίστευε δτι ήταν έπιληψίμου διαγωγής,
καί τις Ιρριψε στή λίμνη των Ίωαννίνων. Τά δύο μικρά παιδιά τής Φροσύνης έμειναν
στούς δρόμους καί κανένας δέν τολμούσε νά τά προστατεύση άπό τον φόβο τού ’Αλή.
’Αργότερα ό Ά λή έπέτρεψε στον έπίσκοπο Γαβριήλ νά τά παραλάβη καί τούτο αφού
έ'λαβε πρώτα πλούσια δώρα άπό τον έπίσκοπο.
Τά πτώματα τών γυναικών βγήκαν άπό τά κύματα, στήν άκτή, δπου καί έτάφησαν. Τό πτώμα τής Φροσύνης κηδεύτηκε στο μοναστήρι τών 'Αγίων ’Αναργύρων
άπό συγγενείς τού άνδρός της. Ή έκκλησία άπέδωσε στά λείψανα επικήδειες τιμές
καί ώνόμασε τις γυναίκες αύτές «καλλιμάρτυρας». ’Από τήν πράξη αύτή τής εκκλησίας
ό λαός θεώρησε τις γυναίκες—καί προ πάντων τήν Φροσύνη—ώς τίμια θύματα τού
τυράννου καί δχι ώς άνήθικα στοιχεία. Έξεδήλωσε λοιπόν τήν συμπάθειά του καί
τραγούδησε τήν «κυρά Φροσύνη» :
Τ’ άκούσατε τί γίνηκε στά Γιάννενα, στή λίμνη,
πού πνίξανε τις δεκαεφτά μέ τήν κυρά Φροσύνη;
Ά χ , Φροσύνη παινεμένη!
τί κακό ’παθες καϋμένη.
*
’Άλλη καμμιά δέν τδβαλε τό λιαχουρί ( Χ) φουστάνι,
πρώτ’ ή Φροσύνη τοβαλε καί βγήκε στο σιργιάνι.
Ά χ , Φροσύνη παινεμένη,
καί στον κόσμο ξακουσμένη!
*
Δέ στόλεγα, Φροσύνη μου, κρύψε τό δαχτυλίδι,
γιατί αν τό μάθη, ό Άλήπασας θέ νά σέ φάη τό φίδι.
Ά χ , Φροσύνη μου καϋμένη,
τί πολύ κακό θά γένη !
*
« Ά ν είστε Τούρκοι άφίστε με, χίλια φλωριά σάς δίνω,
«σύρτε με στον Μουχτάρπασα, δυο λόγια νά τού κρίνω».
Ά χ , Φροσύνη μου καϋμένη,
τί κακό πολύ θά γένη !
*
«Πασά μου, πού είσαι, πρόβαλε, τρέξε νά μέ γλυτώσης,
«μέρωσε τον Ά λή πασά, καί δώσε δ,τι νά δώσης».
Ά χ , Φροσύνη πέρδικά μου,
μοδκαψες τά σωθικά μου!
*
«Εις τό Βεζύρη τά φλωριά, τά δάκρυα δέν περνάνε,
»καί σένα μ’ άλλες δεκαεφτά, τά ψάρια θά σάς φάνε».
Ά χ Φροσύνη πέρδικά μου,
τί κακό παθες κυρά μου.
*
Νάταν οΐ πέτρες ζάχαρη, νά ρίχνανε στή λίμνη,
γιά νά γλυκάνη τό νερό γιά τήν κυρά Φροσύνη.
Ά χ , Φροσύνη παινεμένη,
μέσ’ στή λίμνη ξαπλωμένη!
(1) λιαχουρί ή λαχούρι : ύφασμα της Λαχώρης τών ’Ινδιών.
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Φύσα βοριά, φύσα θρακιά, για ν’ άγριέψη ή λίμνη,
νά βγάλη τίς άρχόντισσες καί τήν κυρά Φροσύνη.
“Αχ, Φροσύνη παινεμένη,
μεσ’ στη λίμνη παγωμένη!
*
Φροσύν’ σέ κλαίει το σπίτι σου, σέ κλαΐνε τά παιδιά σου,
σέ κλαΐν’ δλα τά Γιάννενα, κλαΐνε τήν ομορφιά σου.
“Αχ, Φροσύνη πέρδικά μου,
μούκαψες τά σωθικά μου!...
*
\
,
*
*
.
Στις 25 Δεκεμβρίου 1803, ή Δέσπω Μπότση έβαλε φωτιά σέ οση πυρίτιδα
βρισκόταν στην «Κούλα του Δημουλά», ήτοι πύργον στον όποιον είχε κλεισθή άπό
τίς 23 Δεκεμβρίου μαζί μέ δέκα άκόμη άτομα τής γενηάς της. 'Ολόκληρος ό πύργος
άνετινάχθη στον άέρα καί ή Δέσπω μέ τά δέκα έγγόνια της, νύφες θυγατέρες, βρήκαν
τραγικό θάνατο. Τό έγχείρημα αύτό τοϋ θανάτου ήταν άποτέλεσμα σκληρού άγώνος
προς τον κατακτητή καί έπεχειρήθη όταν κάθε άντίσταση πλέον έκρίνετο άσκοπη.
Πριν άνατινάξει ή Δέσπω τον Πύργο, ρώτησε τά δέκα υπόλοιπα άτομα έάν έπιθυμοϋν άκόμα τή ζωή ή προτιμούν τό θάνατο. 'Όλοι άπήντησαν ότι προτιμούν νά πεθάνουν παρά νά πέσουν αιχμάλωτοι στους ’Αρβανίτες τού Ά λή καί ή λαϊκή μούσα
τραγούδησε :
’Αχός βαρύς άκούεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν.
Μήνα σέ γάμο ρίχνουνται, μήνα σέ χαρακόπι;
Ούδέ σέ γάμο ρίχνουνται, ουδέ σέ χαρακόπι,
ή Δέσπω κάνει πόλεμο μέ νύφες καί μ’ άγγόνια.
’Αρβανιτιά τήν πλάκωσε στοΰ Δημουλά τον Πύργο.
« —Γιώργενα, ρίξε τ ’ άρματα, δέν εΐν’ έδώ τό Σούλι.
« ’Εδώ είσαι σκλάβα τού πασά, σκλάβα των άρβανίτων».
« —Τό Σούλι κι’ αν προσκύνησε κι’ άν τούρκεψε ή Κιάφα,
«ή Δέσπω άφέντες Λιάπηδες δέν έκανε, δέν κάνει!...».
Δαυλί στο χέρι άρπαξε, «κόρες καί νύφες κράζει :
«Σκλάβες Τουκών μή ζήσωμε, παιδιά μ’ μαζί μου έλάτε!..».
Χίλια φυσέκια ήταν έκεΐ, κι’ αυτή φωτιά τούς βάνει,
καί τά φυσέκια άνάψανε κι’ όλοι φωτιά γινήκαν...
** *
Προχωρώντας άνάμεσα στά γεγονότα, φθάνουμε στο έτος 1819, οπότε στις
28 ’Απριλίου, ή Πάργα πωλείται στούς Τούρκους. Είναι ή τελευταία υστέρα άπό
τίς πόλεις τής Στερεάς καί τής Πελοποννήσου, πού ύποδουλώνεται στούς Τούρκους,
άφοΰ άπό τίς αρχές τού δεκάτου πέμπτου αιώνα εύρίσκεται στήν κατοχή τών ’Ε
νετών, περιέρχεται μέ τήν κατάλυση τής Ένετικής πολιτείας στήν κατοχή τών
Γάλλων μαζί μέ τά Ίόνια νησιά, καί, τό 1814 παραδίνεται στούς “Αγγλους, πού
τήν κρατούν δυο χρόνια καί, μέ τή σειρά τους, τό 1817 τήν πωλοΰν στούς Τούρ
κους έπισημοποιώντας τήν πώληση, στις 28 ’Απριλίου 1819. Πριν άπό τήν έπισημοποίηση τής πωλήσεως οΐ κάτοικοι τής Πάργας—άνερχόμενοι σέ τέσσαρες χιλιάδες
περίπου—έγκατέλειψαν τήν πατρίδα των άφοΰ προηγουμένως άνέσκαψαν τούς
πατρικούς τάφους, συγκέντρωσαν τά οστά καί τά έκαψαν στήν πλατεία τής άγοράς
γιά νά μή βεβηλωθούν άπό τούς Τούρκους. ’Από τά γεγονότα αυτά έχουμε τό
« τ ρ α γ ο ύ δ ι τ ή ς Π ά ρ γ α ς » , τό όποιο καί παραθέτουμε σέ δύο μόνον
άπό τίς πολλές του παραλλαγές :
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A'

Μαύρο πουλάκι πόρχεσαι άπό τ’ άντίκρυ μέρη,
πές μου τί κλάψες θλιβερές, τί μαϋρα μοιρολόγια,
άπό την Πάργα βγαίνουνε, πού τά βουνά ραγίζουν;
Μήνα την πλάκωσε Τουρκία καί πόλεμος τήν καίει;
—Δεν τήν έπλάκωσε Τουρκιά, πόλεμος δέν την καίει.
Τούς Παργινούς έπούλησαν, σά γίδια, σά γελάδια,
κι’ όλοι στην ξενητειά θά παν νά ζήσουν οί καϋμένοι.
*
Τραβούν γυναίκες τά μαλλιά, δέρνουν τ ’ άσπρα τους στήθια,
μοιρολογούν οί γέροντες μέ μαύρα μοιρολόγια,
παπάδες, μέ τά δάκρυα γδύνουν τις έκκλησιές τους.
Βλέπεις έκείνη τή φωτιά, μαύρο καπνό πού βγάνει;
’Εκεί καίγονται κόκκαλα, κόκκαλα άντρειωμένων,
πού την Τουρκιά τρομάξανε καί τό βεζύρη κάψαν.
’Εκεί ’ναι κόκκαλα γονιού, πού τό παιδί τά καίει,
νά μήν τά βροΰν οί Λιάπηδες, Τούρκοι μήν τά πατήσουν.
Άκοΰς τον θρήνο τον πολύν, όπου βογγοΰν τά δάση;
καί τό δαρμό πού γίνεται, τά μαύρα μοιρολόγια!
Είναι π ’ άποχωρίζονται τή δόλια τήν πατρίδα’
φιλούν τις πέτρες καί τή γη, κι’ άσπάζονται τό χώμα.
Β'

Τρία πουλιά άπ’ τήν Πρέβεζα, διαβήκανε στήν Πάργα,
τόνα κυττάει τήν ξενητειά, τ ’ άλλο τον "Αη-Γιαννάκη,
τό τρίτο τό κατάμαυρο μοιρολογάει καί λέει :
Πάργα, Τουρκιά σέ πλάκωσε, Τουρκιά σέ τριγυρίζει.
Δέν έρχεται γιά πόλεμο, μέ προδοσιά, σέ παίρνει.
Βεζίρης δέ σ’ ένίκησε μέ τά πολλά τ ’ άσκέρια.
’Έφευγαν Τούρκοι σά λαγοί τό παργινό τουφέκι,
κι’ οί Λιάπηδες δέν ήθελαν νάρτουν νά πολεμήσουν.
Είχες λεβέντες σά θεριά, γυναίκες άντρειωμένες,
πδτρωγαν βόλια γιά ψωμί, μπαρούτι γιά προσφάγι.
Τάσπρα πούλησαν τό Χριστό, τάσπρα πουλούν καί σένα. ( 1)
*
Πάρτε, μανάδες, τά παιδιά, παπάδες τούς 'Αγίους.
"Αστε, λεβέντες, τ ’ άρματα κι’ άφΐστε τό τουφέκι.
Σκάψτε πλατιά, σκάψτε βαθειά, όλα σας τά κιβούρια,
καί τ ’ άντρειωμένα κόκκαλα, ξεθάψτε τού γονιού σας.
Τούς Τούρκους δέν έπροσκύνησαν, Τούρκοι μήν τά πατήσουν...
** *
Φθάνουμε στήν έξέγερση τού 1821. Νά δύο παραλλαγές πού περιέχουν τό μή
νυμα τού μεγάλου ξεσηκωμού :
Α’

Κρυφά τό λένε τά πουλιά, κρυφά τό λέν τ ’ άηδόνια,
Κρυφά τό λέει ό ήγούμενος άπό τήν 'Ά για Λαύρα.
Παιδιά, γιά μεταλάβετε, γιά ξεμολογηθήτε.
(1) “Ιδιο κι’ άπαράλλαχτο τό τραγούδι τοϋτο, μ’ έλάχιστες τροπολογίες θά μπορούσε νά
εΐπωθγ) σήμερα γιά τή Σκλαβωμένη Κύπρο μας. Πόσης όμοιότης, άλήθεια, μεταξύ Πάργας καί
Κύπρου...
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δεν εϊν’ ό περσινός καιρός κι’ ό φετεινος χειμώνας.
Μας ήρθε ή γ ’ άνοιξη πικρή, τό καλοκαίρι μαϋρο,
γιατί σηκώθη πόλεμος καί πολεμάν τούς Τούρκους.
Να διώξουμ’ δλη τήν Τουρκία ή να χαθούμε οδλοι.
Β'

"Ενα μικρό καράβι μαζώνει τα πανιά,
άνοίγει τήν παντιέρα καί πόλεμο ζητά.
Ζητά τον "Αγιο Τάφο καί τήν 'Αγια Σόφιά.
Κι’ άκόμα θά ζητήση τον Πατριάρχη μας,
όπου τον έκρεμάσαν για τύ ινάτι μας.
*
Καμπάνες θά χτυπήσουν πάν’ στά καμπαναριά,
νά σκάσουν οι χοντζάδες άπάνου στά τζαμιά.
Κι’ δσοι Χριστόν πιστεύουν καί τον δοξάζουνε,
τον Τούρκο λογαριάζουν νά τον μοιράζουνε...
*
* *
Περνούν άναρίθμητα γεγονότα πού καθιέρωσαν ιστορικά τραγούδια. Ό
θάνατος τού Διάκου λ.χ. γίνεται άφορμή νά έξιστορηθη το γεγονός μέ τό τόσο γνω
στό τραγούδι :
Τρία πουλάκια κάθονταν ψηλά στήν Χαλκομάτά,
τδνα τηράει τη Λειβαδειά καί τάλλο τό Ζητοΰνι,
Τό τρίτο τό καλύτερο μοιριολογάει καί λέει :
Πολλή μαυρίλα πλάκωτε μαύρη σάν καλιακούδα κ.λ.π.
’Έπειτα, ή καταστροφή τού Δράμαλη στάθηκε ή αιτία νά μάς δώση τό
τραγούδι :
Φύσα μαύστρο δροσερέ κι’ άέρα τού πελάγου,
νά πας τά χαιρετίσματα στοΰ Δράμαλη τή μάννα.
*
Τής Ρούμελης οί μπέηδες, τού Δράμαλη οί αγάδες,
στά Δερβενάκια κοίτουνται στο χώμα ξαπλωμένοι.
Στρώμά ’χουνε τή μαύρη γης, προσκέφαλο λιθάρια,
καί γ ι’ άπανωσκεπάσματα τού φεγγαριού τή λάμψη.
*
Κι’ ένα πουλάκι πέρασε καί τό συχνορωτάνε :
Πουλί, πώς πάει ό πόλεμος, τό κλέφτικο ντουφέκι;
Μπροστά πάει ό Νικηταράς, πίσω ό Κολοκοτρώνης,
καί παραπίσω οί "Ελληνες μέ τά σπαθιά στά χέρια.
*
Γράμματα πάνι κι’ έ'ρχονται στών μπέηδων τά σπίτια.
Κλαΐνε τ’ άχούρια γ ι’ άλογα καί τά τζαμιά γιά Τούρκους,
κλαΐνε μαννούλες γιά παιδιά, γυναίκες γιά τούς άντρες.
*
* *
Άφίνουμε πολλά άλλα τραγούδια, γιά νά φθάσουμε στον έρχομό τού Ίμπραίμ
καί στήν έρήμωση της Πελοποννήσου, πού άφισαν τούτο τό θρήνο :
Ό κούκος φέτο δέ λαλεΐ, ούτε καί θά λαλήση,
παρά ή τρυγόνα ή θλιβερή τό λέει τό μοιρολόγι.
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Φέτο μας ήρθεν ’Αραπιά καί κόβει και σκλαβώνει.
Έσκλάβωσαν μικρά παιδιά, γυναίκες μέ τούς άντρες,
κι’ έσκότωσαν λεβεντουριά, καί καπεταναραίους.
** *
Περοΰν οί καιροί κ ι’ ό τόπος ελευθερώνεται, άφίνοντας ό χρόνος κάθε στιγμή κι’
άπό ένα ιστορικό τραγούδι, πού άφηγεΐται κάποιο σημαντικό γεγονός της δραματικής
μας πορείας...
Στά 1830, άνεκοινώθη στους Κρητικούς ότι ή Κρήτη δεν συμπεριλαμβάνεται
στο τότε συνιστάμενο Ελληνικό Βασίλειο. Ή άνακοίνωση έγινε στις Καλύβες των
Άποκορώνων άπό κυβερνήτη Γαλλικού πλοίου, ό όποιος ενεργούσε ώς πληρεξούσιος
των τριών ναυάρχων Δεριγνύ, Κόδριγκτων, Χέϋδεν. ’Από τό γεγονός αύτό έχουμε
πολλά άσματα, άληθινά διαμάντια της Κρητικής μούσας. Παραθέτουμε δύο παραλ
λαγές, τις πιο άντιπροσωπευτικές :
Α'

Στά χίλια οχτακόσια εΐκοσιοχτώ, μιάν Τρίτη,
(άφουγκραστήτε νά σας πώ όγιά την μαύρη Κρήτη)
σύναξη κάνουν οί βασιλείς καί πάνε στο Παρίσι,
νά κάνουνε συνέλεψη τί νά γενή ή Κρήτη.
*
Μ’ άμπής έσυναχτήκανε κι’ άρχήξαν τό κουσοΰλτο, (*)
οδλοι έδιχονήσανε καί παίρνει την ό Τούρκος.
’Ανθρώπου τοτ’ έπέψανε κι’ εις τσί Καλύβες βγαίνει,
νά συναχτούν οί Χριστιανοί, νά δώση τό χαμπέρι.
*
Καί σάν έσυναχτήκανε διαβάζει τη συνθήκη,
κι’ έγραφε πώς έδώκανε τού Μισιριοΰ τήν Κρήτη.
*
Φωνιάζουν, κλαΐν’ οί Χριστιανοί : « ’Αφέντες κουμαντάτες,
» έβγάστ’ άπάνω στά βουνά, νά κάτσετε σ’ τσί στράτες,
» νά ΐδήτε ούλα τά πουλιά, οπού ψηλά πετοΰσι,
» τά κόκκαλα τών Χρισθιανών στ’ άντόδια (2) νά βαστοΰσι.
*
» "Οσοι καταλυθήκανε στά όρη κι’ εις τά δάση,
«ποιος είν’ άποΰ θά σας τσί πή καί θά τσί λογαριάση:
*
» ’Ακούσετε νά σάς σε πώ τά πάθη τά δικά μας.
» Στην ’Αραπιά πουλήσανε, οί Τούρκοι τά παιδιά μας,
» καί όσοι άπομείναμε εις τά βουνά γλακοΰμε, ( 3)
» ξυπόλητοι κι’· ολόγυμνοι γιά νά λευτερωθούμε.
*
» Κι’ είχαμε θάρρος εις έσάς, τσί βασιλείς τσί Φράγκους,
» κι’ έδά μάς άδικήσετε κι’ άφίκετέ μας σκλάβους.
*
» "Οντε θά βγοΰν τά νέφελα καί θά φανούν οί κρίνοι,
(1) κ ο υ σ ο ΰ λ τ ο , συμβούλων, σύσκεψις. (Ίταλ. Consulto).
(2) Ν τ ό 8 t α, δόντια.
(3) γλακοΰμε, τρέχουμε.

'Ελληνικό Μηνολόγιο

» καί νά ’ρθ’ ό φοβερός κριτής ούλους νά μασε κρίνη,
» τά τάγματα οδλα τ ’ ούρανοϋ τριγύρου ν’ άκλουθοΰσι,
» τά πάθη τώ Χρισθιανώ τάδικα νά γροικοΰσι,
» νάρθουνε μέ παράπονο κι’ οί Κρήτες νά σταθούνε,
» μπροστά στο φοβερό κριτή τ ’ άδικά των νά ποϋνε.
♦
«Τ ότες ν’ άποκριθήτ’ έσεΐς, ’Αγγλία καί Γαλλία,
» μπροστά στο φοβερό κριτή, δευτέρα παρουσία!
*
» Τώρα άποφασίσανε κι’ έκάμανε συνθήκη,
» πώς νάναι πάλι άραγιάς τοϋ Μισιριοϋ ή Κρήτη.
*
«Φ ύγετε! Φόγετ’ άστε μας, μόν μεΐς θέ νά σκεφτοϋμε,
» γ ι’ ή οδλοι θ’ άποθάνωμε, γ ’ ή θά λευτερωθούμε.
» Θέ μου καί σύ πώς τό βαστάς; εις τή σκλαβιά άκόμη,
» οδλοι λευθερωθήκανε κι’ ή Κρήτη νά ναι μόνη!...».
*
’Έρχονται πλοία φράγκικα καί πάνε στή Γραμποϋσα, ( Χ)
καί βγαίνουνε τσί Χρισθιανοΰς άποϋ τήν έβαστοΰσα.
*
Καί Μισιριώτες φέρνουνε κι’ εις τά χωριά χτυποΰσιφοράνε ρούχα κόκκινα καί τούμπανα βαστοΰσι.
Καθίζουν σέ μερικά χωριά καί κάνουνε κρισάδες
καί τυραννούν τσί Χρισθιανοΰς, σκεντσεύγουν (2) τ ’ς άραγιάδες.
Β’

Στά χίλια οχτακόσια στά τριάντα,
στ’ς οχτώ τού Σεντεμπριοϋ ήρθ’ ή γι αρμάδα.
Καί βγαίνει στ’ Άκρωτηρι, σιργιανίζει,
τον κόσμο βιζιτάρει καί ξανοίγειτσί Χρισθιανοΰς γυρεύγουσι νά ίδοΰσι,
καί θλιβερό χαμπέρι γιά νά πούσι :
«—Οί Χριστιανοί νά μείνου άραγιάδες!!!».
Κι’ οί Τούρκοι χαρές κάνουνε μεγάλες.
Γλήγορα εις τήν Φράγκικην άρμάδα,
παράπονα έγράψαμε μεγάλα.
« ’Όρη, βουνά καί τρύπες καί λαγκάδια,
» γεμάτα νιαί φτωχούς καί παλληκάρια,
» τσή πείνας καί τσή δείψας ξεραμμένοι,
» γιά νά λευτερωθούνε οί καϋμένοι».
Κ’ οί καπετάνι’ αρχίζουν καί γελοΰσι,
κι’ εις τά καράβια μπαίνουν καί κινοΰσι.
Τό κρίμα τώ φτωχώ καί τώ χηράδω,
(1) Γ ρ α μ π ο ϋ σ α , μικρό νησί τής Κρήτης.
(2) σ κ ε ν τ ε ύ γ ο υ ν , βασανίζουν.
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εις τό λαιμό σας να ν’ ούλων τώ Φράγκω! ! !
***
Κατά τό 1881, δταν έγένετο άπό Διεθνή ’Επιτροπή ή οροθεσία των Χωρών
τής Βαλκανικής—προς εκτέλεση τής συνθήκης τού Βερολίνου—άπεκλείσθη άπό τά
Ελληνικά σύνορα τό μεγαλύτερο τμήμα τής ’ Ηπείρου, αν καί είχε έπιδικασθή άπό
τις Δυνάμεις στην Ελλάδα. Οί προσδοκίες των Ή πειρωτών, πού έμειναν πέρα άπό
τήν δεξιά όχθη τοϋ Άράχθου, θρηνοϋνται στο άκόλουθο ιστορικό τραγούδι :
Σ’ δλον τον κόσμο ξαστεριά, σ’ δλον τον κόσμον ήλιος,
καί στά καϋμένα Γιάννενα, μαύρο, παχύ σκοτάδιτί φέτο, έκάμαν τη βουλή οχτώ βασίλεια ( 1) άνθρωποι,
κι’ έβάλανε τά σύνορα στής ’Άρτας τό ποτάμι,
κι’ άφίκανε τά Γιάννενα καί πήρανε τήν Πούντα,
κι’άφίκανε τά Γ ιάννενα καί πήρανε τήν ’Άρτα,
κι’ άφίκανε τη Μέτσοβο μέ τά χωριά του γύρα.
'Η δημοτική ποίηση δεν σταμάτησε νά μάς παρουσιάζη ιστορικά τραγούδια
μέχρι σήμερα. "Ολα τά γεγονότα πού έπακολούθησαν καί τον εικοστό αιώνα, δπως
οί νικηφόροι πόλεμοι καί οί έπαναστάσεις, στάθηκαν άφορμή νά ξεπηδήσουν πολλά
τραγούδια, πού άφηγοΰνται τις συνθήκες καί δίνουν παραστατικά τά αισθήματα
τού λαού. 'Ο έρχομός τού Γεωργίου τού Β', ό θάνατος τού Γ. Κονδύλη καί τόσα άλλα
περιστατικά βρίσκονται στήν ιστορική δημοτική μας ποίηση. ’Έπειτα, ό πόλεμος
τού 1940 μάς άφισε μέ τήν σειρά του τήν σφραγίδα πολλών τραγουδιών τοϋ είδους :
«Σου γράφω, Παναγιώτα μου, πρώτη μου φιλενάδα,
σου γράφω άπό τό μέτωπο κι’ άπό τήν ’Αλβανία,
σοΰ γράφω νά μήν παντρεφτής καί νά μέ περιμένης...».
κ.λ.π., κ.λ.π.π
( Συνεχίζεται)
(1) ό χ τ ώ β α σ ί λ ε ι α : είναι οί έξ μεγάλες δυνάμεις καί ή Ελλάδα μέ τήν Τουρκία.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

« ...Ή

ι σ τ ο ρ ία τ ή ς ά π ο σ τ α σ ί α ς
έ π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι .. .»
'Υπό Άρχιφύλακος κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

’Οκτώβριος 1958.
Δύσκολα είναι τά χρόνια πού περνάμε. Καί τυραννικά. ΙΙνίγεται ό σύγχρονος
άνθρωπος μέσα στον άδυσώπητο σάλο της βιοπάλης, ξεχειλισμένος έγνοιες, φόβους,
αγωνία, προβλήματα... Άσφυκτια ή καρδιά του μέσα στον τρελλό χορό των άριθμών του μηχανικού πολιτισμού τής έποχής μας... Χάνει τό θάρρος του, τήν πίστη,
τήν έλπίδα του... Καί ναυαγεί στην πρώτη θύελλα... Ποιος φταίει για τούτο τό
θλιβερό κατάντημα;...
Ναι! Τυοαννιέται ό άνθρωπος τού αιώνα μας... Ετούτος ό πανίσχυρος, ό
σοφός άνθρωπος πού ύπέταξε τούς αιθέρες καί κυριάρχησε στα βάθη τής θάλασσας,
καταποντίζεται... 'Υψώνει μεγαθήρια, μά θάβει τήν καρδιά του... Έξέχασε τό Θεό
καί Κύριό Του, τον πρόδωσε... Κι’ ύψωσε ψεύτικα είδωλα στα "Αγια των 'Αγίων
τής Ψυχής του... Θεωρίες μίσους καί άπιστίας άπειλοΰν να συντρίψουν τό οικοδό
μημά του, τό χιλιοτραγουδισμένο οικοδόμημα τού 20ού αΐώνος...
’Έτσι μισεί ό γυιός τον πατέρα, δολοφονεί ό άδελφός τον άδελφό, σείεται έκ
θεμελίων τό οικοδόμημα τής ζωής...
Κι’ όμως ! ! ! Μέσα στούς ναούς, πλάι στ’ άγιακέρια τής πίστης καί τις χλωμές
μορφές των 'Αγίων, πλάι στά έξαπτέρυγα καί τό θυμιατό, μέσα στις ψαλμωδίες
1καί τή κατάνυξη, άργοσαλεύει ή ίδια παληά κι’ άστείρευτη εύτυχία... ή εύτυχία τής
άγάπης καί τής γαλήνης... Είναι ό Θεός... Ποιος είναι πιο μεγάλος άπ’ Αυτόν;...
, *
Πάνε 2.000 σχεδόν χρόνια άπό τότε
πού ό Λυτρωτής Ναζωραίος άφηγήθηκε
έκείνη τήν παράξενη παραβολή... Τήν παραβολή τού ’Ασώτου Υιού. Πέρασαν τόσα
χρόνια άπό τότε!! ! Κι’ δμως πάντα προβέλνει νέα καί επίκαιρη, στις κουρασμένες
καρδιές των άνθρώπων... Γιατί ή θλιβερή έκείνη ιστορία τής άποστασίας έπαναλαμβάνεται αδιάκοπα, πάντα θλιβερή καί μέ τις ίδιες πάντα συνέπειες:
«...Ε ίπεν ό Κύριος τήν παραβολήν ταύτην: "Ανθρωπός τις είχε δυο υιούς. Καί
είπεν ό νεώτερος τώ Πατρί: «Πάτερ δός μου τό έπιβάλλον μέρος τής ούσίας». Καί
διείλεν αύτοΐς τον βίον...».
'Η ιστορία τού ’Α σ ώ το υ!!! "Ω! πόσα μάτια δάκρυσαν, πόσες ψυχές έσκίρτησαν, πόσες καρδιές μαλάκωσαν καί γαλήνεψαν, άκούγοντας τήν απλή ετούτη Εύαγγελική διήγηση ! ! ! ! Είναι ή ίοτορία ένός αχάριστου παιδιού πού έπόθησε τή «λευ
τεριά» του... Καί τή βρήκε μέσα στο χοιροστάσιο, όπου προσπαθούσε νά χορτάση
μέ τά ξυλοκέρατα πού τρώνε οί χοίροι... Κι’ είναι ακόμα ή ιστορία τής απέραντης
καί ανεξάντλητης πατρικής άγάπης, πού δέχτηκε τό παραπλανημένο παιδί στήν άγκαλιά της, καί τό ζέστανε, καί τό συγχώρησε καί τό έντυσε τήν «στολήν αυτού τήν
πρώτην».
"Ας τήν ζήσουμε λοιπόν άπό κοντά αυτή τήν ιστορία, καθώς επαναλαμβάνεται
μοντέρνα καί διασκευασμένη, στά χρόνια τά δικά μας...
Κάπου στήν σημερινή πολυθόρυβη ’Αθήνα, λίγα χρόνια πρίν, ζούσε εύτυχισμένος κι’ άμέριμνος ένας νέος... ένα γεροδεμένο, συμπαθητικό παλληκάρι, ό Κώστας...
Ή ταν γυιός ένός πλουσίου βιομηχάνου, καί κατοικούσε σέ μια άριστοκρατική γει
τονιά τής πρωτευούσης, πλημμυρισμένη πολυκατοικίες, πολυτελέστατες κούρσες
καί κομψό κόσμο... Σπούδαζεν ό Κώστας στο Πανεπιστήμιο, στο Β' έτος τής ιατρι
κής, καί ήταν τό καμάρι τών γονηών του, τό στολίδι τών φίλων του... Μυαλωμένο
παιδί καί σεμνό, είχε ένα διαλεχτό όνομα στήν Κοινωνία... Κι’ όλα πήγαιναν καλα... Κι’ ένα λαμπρό μέλλον τον-περίμενε...

6432

Σπ. Πηλοϋ

’Έ τσι είχαν τά πράγματα 8ταν ένα βράδυ πουβρεχε - πουβρεχε μονότονα,
όπως λέει καί τό τραγουδάκι - γνωρίστηκε ό Κώστας τυχαία μέ τό Λάκη... Κι’ ολα
άλλαξαν μέσα στη ζωή του καί πήραν μιαν άλλη, διαφορετική κατεύθυνση... ’Αργό
σχολος ήταν ό Λάκης καί περνούσε τον καιρό του διασκεδάζοντας... Ποΰ τάβρισκε
τά λεπτά, κανείς δεν ήξερε... ’ Ηταν όμως πάντα καλοντυμένος καί γλεντζές... Αυτός
λοιπόν ό Λάκης γνώρισε τον Κώστα στήν παρέα του... Τύποι παράξενοι, μέ μακρυές
φαβορίτες, μέ λαδωμένα μαλλιά, μέ χέρια στις τσέπες καί μέ πολύ μίσος στον καρ
διά... Μίσος για την κοινωνία «πού είναι άδικη», για τούς πλουσίους «πού είναι
σκληροί», για τήν οικογένεια «πού μοιάζει μέ φυλακή»... Δέν τοϋ μίλησαν στήν άρχή για τις θεωρίες τους ... Τοΰ πρόσφεραν μονάχα κάθε υλική χαρά... τσιγαράκι,
λίγο πιοτό, καμμιά γυναίκα, νυκτερινά κέντρα, διασκεδάσεις πολύωρες... χίλια δυο
τέτοια μικροπράγματα, πού άποτελοΰν τό πρώτο σκαλοπάτι προς τά κάτω, προς
τούς ήθικούς ύπονόμους τής ζωής, οπού ζή καί κινείται ό κόσμος τής νυκτερινής
δράσεως... ’Έτσι ό Κώστας άρχισε σιγά-σιγά ν’ άλλάζη τρόπους... άρχισε νά ξενυχτάη, νά πίνη, νά παίζη νά γλεντά. « ’Άμα δέν γλεντήσης τώρα πού είσαι νέος πότε θά
γλεντήσης ;» τοΰ έλεγαν οί καινούργιοι φίλου του... Καί μήπως είχαν άδικο ;...
Τό γλέντι είναι γιά τούς νέους... οί γέροι είναι θεαταί τής ζωής... δέν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στις χαρές της...
Κι’ ό μ ω ς!!! Τήν ίδια ώρα άλλοι συνομήλικοί τους, άποφασιστικοί καί θαρρα
λέοι άγωνιστές, έσπούδαζαν δουλεύοντας σκληρά, καί συντηρούσαν μάλιστα καί σπί
τια... Κι’ άγωνιζότανε μέ πίστη, χωρίς νά γογγύζουν καί χωρίς νά μισούν... ’Αλλά
αύτή είναι άλλη ιστορία... Καί ό Κώστας ρίχτηκε μέ δίψα στις διασκεδάσεις.
Ή ζωή όμως έτούτη τής νυκτερινής κραιπάλης ήταν πολυδάπανη... ’Έτσι,
στο τέλος, ό Κώστας άρχισε νά δημιουργή χρέη, πού δέν μπορούσε νά πληρώση...
’Έπαυσε νά πηγαίνη στο Πανεπιστήμιο καί τά λεπτά πού έπαιρνε άπό τον πατέρα
του γιά δίδακτρα τά σπαταλοϋσε μέ τούς καινούργιους φίλους του... «Πατέρα θέλω
λεπτά»... «έλεγε κάθε τόσο καί λιγάκι στον πατέρα του». «Θέλω κι’ άλλα λεπτά...
Κι’ άλλα... Κι’ άλλα...».
Κάποτε οί γονείς του άρχισαν νά μαντεύουν τήν άλήθεια... ΤΗταν ένας κεραυνός
πού ξέσπασε στο ήσυχο καί εύτυχισμένο σπιτικό καί τό γιόμισε μέ φλόγες... ’Αγρίε
ψαν οί γονείς του... Άρχισαν οί σκηνές... 'Ο Κώστας τ ’ άντιμετώπιζε 8λα μ’ αυθά
δεια... «Θέλω νά γλεντήσω !» τούς έλεγε... Καί οί καυγάδες πύκνωναν, θέμα γιά
τό κουτσομπολιό τής γειτονιάς πού άρχισε νά τούς ειρωνεύεται... 'Η ζωή κατάντησε
σωστή κόλασι γιά τούς άτυχους γονείς... 'Υπάρχει μεγαλύτερο σαράκι άπό δαΰτο ;...
Τό παιδί πού γέννησαν μέ όνειρα, πού ανάθρεψαν μέ κρυφές ελπίδες, ό μοναχογυιός
τους, πού κάποτε ήταν τό πολύτιμο φυλαχτό τους, κατάντησε εφιαλτικός δολοφόνος
τής ήσυχίας τους... "Ωσπου μιά μέρα παρουσιάσθηκε μπροστά στον πατέρα του καί
καί μέ κυνική αύθάδεια του ζήτησε νά τοΰ δώση ένα μεγάλο χρηματικό ποσόν, γιά
νά φύγη άπ’ τό σπίτι. ~Ηταν τό άποτέλεσμα τής νέας φιλίας του μέ κείνους τούς
σκοτεινούς δανδήδες τοΰ μίσους... Αυτοί τοΰ έλεγαν κάθε τόσο καί λιγάκι : «Γιατί
ό πατέρας σου νά έχη τόσα λεπτά καί σένα νά σοΰ δίνη δυο - τρεις ψωροδραχμές :
Ποΰ τά βρήκε τόσα λεπτά ;» Ποΰ τά βρήκε ; Μά τριάντα ολάκερα χρόνια δέν έ
κανε τίποτα άλλο άπό τό νά δουλεύη σκληρά, έξαντλητικά, μέσα στις πιο άντίξοες
συνθήκες... ’Έφαγε τά καλύτερα χρόνια τής ζωής του, θυσίασε τά νειάτα του γιά νά
φτειάξη τό σπιτικό του, ίδρωσε, μόχθησε, τυραννήθηκε... καί... Ά λλα κι’ έτούτη
είναι άλλη ιστορία...
Τέλος πάντων ό πατέρας άρνήθηκε, κι’ ό γυιός έξω φρένων τρέχει νά βρή
τούς φίλους του
«Τί νά κάνω παιδιά : ’Έτσι μοΰρχεται νά τον σκοτώσω τον παληόγερο! ! ! » Ά ! Κρατήστε τήν άναπνοή σας, οσοι παρακολουθείτε αυτήν τήν τρα
γική ιστορία. ... «Παληόγερος» ήταν ό ρυτιδωμένος καί καμπουριασμένος άπ’ τά
χρόνια βιοπαλαιστής πού έκανε παιδί γιά νά τοΰ παραδώση δλα του τ ’ άγαθά... Κι’
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έτοΰτο τό παιδί έσκέφτηκε νά τον σκοτώση... Τον μίσησε... Μίσησε τον Δημιουργό
του... ’Έχετε άντικρύσει άλλη πιο φρικιαστική εικόνα άπό δαύτη ;
Κι’όμως δεν τον σκότωσε! ! ! Οί φίλοι του τοϋ έδωσαν μια άλλη, πιο εύκολη καί
πιο πρακτική συμβουλή... Τό βράδυ πού θά κοιμάται ό... «παληόγερος» νά πάη στο
γραφείο του, ν’ άνοιξη τό χρηματοκιβώτιο καί νά τοΰ πάρη τά λεπτά... Κι’ ύστερα
νά ζήση τή ζωή πού πόθησε... Ή άπόφαση πάρθηκε... Τό σχέδιο καταστρώθηκε...
θαρχόταν καί ό Λάκης μαζί γιά βοηθός... «Τά μεσάνυχτα λοιπόν Κώστα, ραντεβού,
έ'τσι ;» τοΰ είπε φεύγοντας. Κι’ έμειναν σύμφωνοι.
"Ετσι έφτασαν τά μεσάνυχτα...
Σιωπή κυριαρχούσε μέσα στο πανύψηλο ’Αρχοντικό... Σκοτάδι τό τύλιγε...
Καί σκιές... ό Λάκης ήρθε... Ό Κώστας τοΰ άνοιξε... τράβηξαν γιά τό γραφείο, διέρρηξαν τό χρηματοκιβώτιο, κι’ έξαφανίστηκαν μες τά σκοτάδια της νύχτας...
Τό κτύπημα ήταν βαρύ γιά τούς γονείς τοΰ Κώστα... Δεν τον κατήγγειλαν...
’Έσκυψαν τό χιονισμένο κεφάλι τους κι’ έκλαψαν πικρά...
’Άδικα, τά δυο δυστυχισμένα γεροντάκια, τον καρτερούσαν κάθε βράδυ...
Ά ς έρχότανε καί θά τοΰ έδιναν καί τά υπόλοιπα! ! ! "Ομως εκείνος δεν γύριζε! ! !
’Αδειανό κι’ έρημο, θλιμμένο καί βουβό τ ’ αρχοντικό σπίτι πλημμύρισε συμφο
ρά... Κι’ ή μάννα, ετούτη ή πανέμορφη αγία της ζωής πού δέν ξέρει άλλο τίποτε άπό
τό νά θυσιάζεται καί νά προσφέρη, ποτισμένη δηλητήριο άπό τό μονάκριβο παιδί
της, άρρώστησε βαρειά καί κάποτε ύπέκυψε, άφίνοντας πίσω της παντέρημο, δυ
στυχισμένο, τσακισμένο άπ’ τον πόνο, τον γέροντα πατέρα, νά καρτερή τό παιδί
του κλαίγοντας, νά προσεύχεται γ ι’ αύτό, νά τοΰ μιλά τά βράδυα καί νά τοΰ φωνάζη
ότι τό συγχωρεΐ...
’Έτσι περνούσαν οί μήνες, τά χρόνια, οί στιγμές...
*
ΤΗταν βράδυ... "Ενα πυκνό σκοτάδι είχε κυκλώσει τή γή... Βράδυ φλύαρο,
πλημμυρισμένο φωνές, τραγούδια, χαρές... άνήμερα τ ’ άη Δημήτρη... Κι’ ό γέρος
γιόρταζε... ολομόναχος, γερασμένος άπ’ τον πόνο, καπνίζοντας ένα τσιγάρο, μέσα
στή σκοτεινή κι’ άδεια καμαρά του... ’Έ ξω στούς δρόμους οί άλλοι γλεντούσαν...
Άκούγονταν ώς έδώ οί φωνές καί τά τραγούδια άπ’ τά γειτονικά σπίτια... Μά ό γέ
ρος δέν τά προσέχει αύτά... Κάπου άλλοΰ τρέχει ό λογισμός τ ο υ !!... Κάτι θυμάται
κάτι ζή, κάποιο δνειρο τον βασανίζει... Καί κλαίει, κλαίει άσταμάτητα!!!...
Μά, κάποια στιγμή, κάτι άκούει καί τινάζεται... Κάποιος κτυπά τήν πόρτα...
Τρέχει ό γέρος ν’ άνοιξη καί βρίσκεται μπροστά σ’ ένα ζητιάνο... Είναι ξυπόλητος,
βρώμικος, κουρελιασμένος... Τον μπάζει μέσα, τον οδηγεί στο δωμάτιό του, τοΰ φέρ
νει λίγο φαγητό, καί κάθεται άντίκρυ του...
«’Έχω πολλά χρόνια νά μιλήσω σ’ άνθρωπο...» μονολογεί ό γέρος «εσύ είσαι
ό πρώτος πού μπαίνεις σ’ αύτό τό σπίτι ύστερα άπό τόσο καιρό. Δέν ήταν πάντα έτσι
τό σπίτι μου... Είχα κι’ εγώ κάποτε τή γυναίκα μου, μά πέθανε άπό κρυφό μαράζι—
Θεός σχωρέστην ! !! Είχα κι’ ένα γυιό ώς έκεϊ πάνω λεβέντη—ό Θεός νά τον έχη καλά !
Μά έφυγε... ’Έφυγε κάποτε... Μάς βαρέθηκε... Δέν μάς ήθελε... Κι’ άπόμεινα μόνος...
Γερνάω, σέρνω σιγά - σιγά τά πόδια μου στον τάφο... Τό φως μου λιγοστεύει κάθε
μέρα καί περισσότερο... Ά ς τον έβλεπα γιά λίγο, Θεέ μου, πριν κλείσω τά μάτια»...
Ό γέρος σώπασε γέρνοντας τό κεφάλι, άποκαμωμένος άπ’ τον πόνο... Κι’ ό
ζητιάνος κλαίει... κλαίει άσταμάτητα, μέ λυγμούς... Καί ξαφνικά, μέσα στή σιωπή
πού τήν διέκοπταν μονάχα οί στεναγμοί τοΰ γέρου, άκούγεται ή φωνή τοΰ ζητιάνου,
σπαραχτική, ικετευτική, πονεμένη :
«Πατέρα... ’Ήμαρτον... "Ημαρτον μπροστά στο Θεό καί ένώπιόν σου. Δέν
είμαι άξιος νά λέγωμαι γυιός σου. Πάρε με στο σπίτι γιά υπηρέτη σου... Πατέρα
ήμαρτον...»
Τινάζεται ό γέρος άπ’ τή θέση του, μέ σηκωμένες τις τρίχες τής κεφαλής του,
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'Ύ πο QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν η’Αστυνομικών Χρονικών»
(Σ υνέχεια από τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

■
—«Μά, αύτή δέν είναι ή περίφημη «όδος διαφυγής» ρώτησε ξαφνικά ό κύ
ριος Ντουμπλέ, για ν’ άλλάξη συζήτηση. Είχε δεχθή νά συνοδεύση τον Δικαστή
στο παιδικό Κέντρο τοϋ Τερνεραί, για νά τό γνωρίση έπί τέλους κι’ άπό κοντά όπως
έπέμενε, μέ φορτικότητα μάλιστα ό κύριος Λαμύ. «Δεν μπορείτε νά στέλνετε αβα
σάνιστα τά παιδιά σ’ αυτά τά κέντρα Ντουμπλέ», τοϋ είχε 7τη «χωρίς τουλάχιστον να
ξέρετε που τά στέλνετε».
’Έ τσι δέχτηκεν ό Άντεισαγγελεύς νά συνοδεύση τον Δικαστή. Σύμφωνοι.
’Αλλά δεν ήταν καί διατεθειμένος νά έπιτρέψη σ’ αύτόν τον πάντα σκεφτικό και
τόσο κουρασμένο αύτόν άνθρωπο, πού δεν είχε (ορισμένες ώρες υπηρεσίας, καί πού
άδιάκοπα εργαζότανε δίχως άνάπαυλα, νά τοϋ χαλάση την Κυριακή του μ’ έτοϋτα
τά μελλοδραματικά χωριάτικα δράματα.
—«Δεν είναι λοιπόν αύτή ή περίφημη «οδός των δραπετεύσεων» που ακολου
θούμε τώρα;» ξαναρώτησε, για νά βγάλη τόν Δικαστή άπ’ τις σκέψεις.
—«Ή τα ν κάποτε» άπάντησεν ήσυχα ό κύριος Λαμύ «τώρα δέν είναι πια.
Ή ταν κάποτε, δταν άκολουθοΰσε τό Τερνεραί άλλο σύστημα... όταν τά παράθυρά
του ήταν σιδερόφρακτα... όταν οί κοιτώνες του έμοιαζαν μέ κελλιά φυλακισμένων...
"Οταν ή Κεντρική Πόρτα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέ άλυσσίδες. Τότες άκριβώς
τό ένα τέταρτο των παιδιών δραπέτευε... "Ενα τέταρτο κάθε χρόνο... Τώρα η πόρτα
τά μάτια του κοντεύουν νά πεταχτοΰν έξω άπ’ τις κόγχες τους άπλώνει τό κοκκαλιάρικα χέρια του, προς τόν ζητιάνο πού, γονατισμένος μπροστά του, φιλεϊ τά πόδια του
ταπεινωμένος...
«Παιδί μ ο υ !!!» ψιθυρίζει ό γέρος ενώ ή καρδιά του άναστατωμένη κοντεύει
νά σπάση άπ’ τούς γρήγορους καί άκανόνιστους κτύπους της...
«Παιδί μου... Φτωχό, δυστυχισμένο παλληκάρι μ ο υ !!! Τι λόγια είναι αύτά
που λές ; Νά σέ κάνω ύπηρέτη μου ;... Μά, είναι δικό σου αύτό τό σπίτι... ’Εγώ
θά γίνω ύπηρέτης σου... Σ’ εύχαριστώ ! ! ! Σ’ εύχαριστώ πού ήρθες ξανά κοντά μου...
Δέν άντεχα, γυιέ μου, τήν ερημιά μου... Δέν μπορούσα νά ζήσω δίχως εσένα... * .
Σ’ ευχαριστώ. Σ’ ευχαριστώ πού θυμήθηκες τό φτωχό σου πατέρα ! !!
ΐ ί
Ή ! ή ιστορία τοϋ ’Ασώτου ! ! ! Πόσα μάτια δάκρυσαν, πόσες ψυχές έσκίρτησαν,
πόσες καρδιές μαλάκωσαν καί γαλήνεψαν άκούγοντάς τη ν ! ! ! Είναι ή ιστορία τοϋ άνθρωπίνου γένους... Κι’ άκόμα ή συγκινητική ιστορία της ανεξάντλητης άγάπης τοϋ
Ούρανίου πατέρα για τά πλάσματά Του... "Ας πάμε λοιπόν κοντά Του όλοι ο'ι κουρα
σμένοι καί άπόκαμωμένοι. Κι’ Αυτός θά μάς άναπαύση...
Σ. ΠΗΛΟΣ
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είναι πάντοτε ανοικτή, καί όμως, οΰτε ένα άγόρι στά εκατό δεν δραπετεύει !!!)>.
—«Μιλάτε μ’ ένθουσιασμό γ ι’ αύτά τα παιδιά. ’Ασφαλώς θά έννοήτε τα κανο
νικά παιδιά. ’Αλλά τα διεστραμμένα;».
—«Σάς παρακαλώ, μήν μεταχειρίζεσθε ποτέ αυτήν την άδικη λέξη, Ντουμπλέ...
Νά λέτε καλύτερα διεφθαρμένα...».
—«’Έ στω, άφοΰ θέλετε. "Ομως πρέπει νά παραδεχήτε δτι μερικά παιδιά είναι
χαμένα προκαταβολικά» είπε ζωηρά ό κύριος Ντουμπλέ.
—«’Ίσω ς» άπάντησεν άόριστα ό κύριος Λαμύ, χαμηλώνοντας τό κεφάλι...
Βυθίστηκεν έ'τσι μερικά λεπτά σε σκέψεις, κι’ ύστερα συνέχισε αργά, σχεδόν πονεμένα:
«Τό πιο σοβαρό πρόβλημα όμως είναι τό παιδί πού δέν έχει νοιώσει ποτέ άνθρώπινη
ζεστασιά καί γ ι’ αυτό είναι κλεισμένο σιωπηλά στον εαυτό του, καί δέν θέλει πιά ούτε
νά πάρη οΰτε νά δώση συμπάθεια στους άλλους. Αύτό τό δύστυχο παιδάκι πού δέν
έχει νοιώσει ποτέ στοργή, καί δέν έχει ποτέ γελάσει σέ άνθρώπινο πρόσωπο...».
Καί λέγοντας ετούτα τά λόγια ό Δικαστής έβγαλε εναν άναστεναγμό τόσο
βαθύ, πού ό Άντεισαγγελεύς τον κύτταξε σαστισμένος μέσα άπ’ τον καθρέπτη τού
αύτοκινήτου του... Στάθηκεν έτσι μερικά δευτερόλεπτα νά τον παρατηρή, ένώ συλ
λογιζότανε: «Πώς μπορεί αυτός ό παράξενος άνθρωπος ν’άναστατώνεταιτόσο καί νά
πονά γιά έπαγγελματικά ζητήματα, πού τ ’ αντιμετωπίζει κάθε στιγμή καί θάπρεπε
πιά νά τά έχη δεχτή σάν ρουτίνα τής δουλειάς του;..».Κ αί γιάνά βγάλη τον Δικαστή
άπ’ τούς αισθηματισμούς του είπε ξερά, σχεδόν έχθρικά :
—«Μερικά παιδιά δταν παρουσιάζωνται στο Δικαστήριο έχουν μιά συχαμένη
έκφραση, πού νομίζεις δτι είναι περήφανα γιά τις πράξεις τους. Τό έχετε παρατηρή
σει; Μ’ αυτό δείχνουν δτι είναι άδιόρθωτα. Αύτή ή έκφρασίς τους τά καταδικάζει
έκ τών προτέρων...».
«Μήν ξεχνάτε δμως κάτι, Ντουμπλέ» είπεν ό κύριος Ααμύ σκληρά «ή χαρι
τωμένη έκφρασίς» πού ζητάτε νά βρήτε είναι άντανάκλασις μιάς κάποιας τέλος
πάντων ευτυχίας, μιάς χαράς, μιάς ζεστασιάς. Κι’ αυτή ή «χαριτωμένη έκφρασίς»
ή θάρθη πολύ ένωρίς, δταν τό παιδί είναι πολύ μικρό καί τό περιβάλλον του άκτινοβολεΐ άπό αισθήματα κι’ άπό άγάπη, ή δέν θάρθη ποτέ... Πού νά βρή τή χάρη στήν
έκφραση τό παιδί πού δέν είδε ποτέ κανένα νά τού χαμογελά, πού δέν τό χάϊδεψαν,
πού δέν τό φίλησαν, πού δέν τού ζέστανε ποτέ κανείς τήν καρδιά του; Έ ; Πέστε μου :
πού νά τή βρή; Π ού;...».
—«’Έ στω... ’Έ σ τω ...» τον διέκοψε μέ συγκατάβαση ό Ντουμπλέ «’Ά ς συμ
φωνήσω. Μά, δπως καί άν έχη τό πράγμα, μήν έλπίζετε δτι θάχετε επιτυχίες μέ δλα
τά παιδιά. Νά είσθε ρεαλιστής, κύριε Δικαστά. Ν ά! Παρατηρήστε αύτά τά δέντρα :
τούς κόβουν τά άδύνατα κλαδιά γιά νά σώσουν τό δέντρο... Πρέπει νά κάνουν τό ίδιο
καί στά Κέντρα σ α ς !!!..» .
—«Στά Κέντρα μας» διώρθωσε ήρεμα ό Δικαστής «γνωρίζουν πολύ καλά τί
πρέπει νά κάνουν. Πιο καλύτερα άπό μάς. Θά ρωτήσετε μόνος σας τούς έκπαιδευτάς... Θάχετε τήν ευκαιρία νά τούς γνωρίσετε άπό κοντά... ’Ώ ! Σάς ευχαριστώ...
Σάς ευχαριστώ πολύ πού ήρθατε, Ντουμπλέ...».
Ό άλλος έκαμε δτι δέν πρόσεξε τήν τελευταία φράση τού Δικαστοΰ, καί είπε
σηκώνοντας άδιάφορα τούς ώμους :
—«Ου ! ! ! Ξέρω ! ! ! Ξέρω προκαταβολικά κάθε τί πού θά δώ : ντούς, δωμάτια
πού άερίζονται καί φαγητά πού ποτέ δέν πρόκειται νά ξαναφάνε. Τούς δίνετε έδώ
συνήθειες πάνω άπ’ τις δυνατότητές τους. Τούς κακοσυνηθίζετε. Καί επ’ αυτού
δι αφωνώ ριζικά...».
(Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνόμος Α', τάξεως κ.
Παπαδατος Σπυρίδων, ό Άνθυπαστυνόμος κ. Μπόϊκος Δημήτριος καί οί άστυφύλαλακες : Παπαματθαίου Δημήτριος, Κουκουλομμάτης ’Αριστείδης, Βαρδάκης ’Α
πόστολος, Ροϋσσος Θεοδόσιος καί Γάτσος ’Αριστομένης.
—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως του Πει
θαρχικού Συμβουλίου οί άστυφύλακες : Χατζημιχάλης Χρηστός, Σπανέας Πέτρος,
Καλαματιανός Δημήτριος καί Καρατζαφέρης Ή λίας.
—Άπηλλάγη των καθηκόντων του διά λόγους υγείας ό Ύπαστυνόμος Α' κ.
Καρδούλας Δημήτριος.
•—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ώς καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ηλικίας
ό άστυφύλαξ Ήλιάδης Χρ.
***
ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Διά Β. Διατάγματος άπενεμήθη ό «Χρυσούς Σταυρός τοϋ Β' Τάγματος τοϋ
Φοίνικος» εις τούς κάτωθι ’Αστυνόμους Β' τάξεως : κ.κ. Σπηλιόπουλον Κωνσταν
τίνον, Άγγελόπουλον Χρίστον, Γεωργακόπουλον Γεώργιος, Ζώην Βασίλειον, Μπασκουρέλον Άριστοτέλην, Μητσάκην Δημήτριον, Κουτάν Χρίστον, Καραμπάγιαν
Θεόδωρον, Χειλάν Νικόλαον, Χουρδάκην Νικόλαον, Σωτηρόπουλον Γεώργιον,
Κουτρούλην Γεώργιον, Άναγνωστόπουλον Θεόδωρον, Κρητικίδην ’Αντώνιον, Μαραγκούσην Χρίστον, Τριανταφύλλου Σπυρίδωνα, Προεστόν Θεόδωρον, Μονόπωλην
Ίωάννην, Σαμαραν Δημήτριον, Καββαθάν ’Αθανάσιον, Μπάγιον Γεώργιον, Κροκίδην ’Αλέξανδρον, Τσάκωναν Κωνσταντίνον, Άντωνάκην ’Εμμανουήλ, Κούτραν Βα
σίλειον, ’Αλεξάνδρου Γεώργιον, Άθανασόπουλον Δημήτριον, Παναγάκον Θεοδόσιον,
Γώσσην Χρίστον, Καραχάλιον Βασίλειον, Σπανόν Κωνσταντίνον, Βασιλογιάννην
Εύστάθιον, Άρμύρον Γεώργιον, Πολιτάκην Ίωάννην, Κιούσην Γεώργιον, Γαβριήλ
Γεώργιον, Μπουντάν Ή λίαν, Κοτρώτσον’Αγησίλαον, Λωλόν ή Κατσαρόν Νικόλαον,
Άποστολόπουλον Νικόλαον, Καπνιστόν Στέφανον, Μανωλέαν Κυριάκον, Κοττικιαν
Χαράλαμπον, Μαρινόπουλον Χρίστον, Πλατίσταν Γεώργιον, Τόλην Παντελήν,
Άθανασόπουλον Νικόλαον, Τσόκανον Φώτιον, Καγιάν ’Αντώνιον, Παπαγεωργίου
Σταΰρον, Άντωνόπουλον Ή λίαν, Ιΐατσιλίβαν Βασίλειον, Ήλιόπουλον Ή λίαν,
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνον, Πάρχαν Ίωάννην, Λιάσκαν Χριστόφορον, Καλατζήν
Σπυρίδωνα, Νταβατζήν Κωνσταντίνον, Σταματόπουλον Γεώργιον, Λεοντΐνον ’Αντώ
νιον, Άσπραδάκην Μιχαήλ, Τσατούχαν Γεώργιον, Κουλουριώτην Δημήτριον, Λυράκην Ίωάννην, Άναστασιάδην Ίωάννην, Λύραν Ήρακλήν, ΓΙαππαν Ναπολέοντα
Φράγκον Βασίλειον, Κουλέτσην Ίωάννην, Βλυτάκην Γεώργιον, Πολίτην Ή λίαν,
Καρυδάκην Νικόλαον, Λάζον Παΰλον, Νίκαν Θεμιστοκλήν καί Κατσίμπαν Σπυρίδωνα.
Ω σαύτως άπενεμήθη δι’ ’Εγκυκλίου Διαταγής τοϋ 'Υπουργείου ’Εθνικής
Άμύνης εις τον ’Αστυνόμον Β' κ.Τσουρήν ’Αντώνιον, τό Μετάλλιον Έξαιρέτων Πρά
ξεων διά τάς έν ’Αλβανία επιχειρήσεις.
* **
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ
Την 21ην Σεπτεμβρίου 1958 διενεργήθη διαγωνισμός είς τό μάθημα των
Ελληνικών διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων. Έ κ των μετασχόντων έπέτυχον οί κάτωθι
504 άστυφύλακες:
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Άλεξανδρής Κων/νος, Άντωνόπουλος ’Ιωάννης, Άγγελόπουλος Ά γγελής,
Άγγελόπουλος ’Ιωάννης, ’Αναγνώστου Βασ., Άντωνόπουλος Δημ., Ά σπιώτης
Θεοχ., Άπανωμεριτάκης Στέφ., Άργύρης Φώτιος, Δουβίκας Σωτήριος, Δασενάκης
Γεώργ. Διαμαντόπουλος Άνδρ., Δουλφής Νικ., Δημόπουλος Πέτρ., Διαμαντόπουλος
Κων/νος, Δούνας Γεώργ., Δελής Παναγ., Δουκάκης Κων/νος, Χρυσαίτης Θεοφ.,
Χριστόπουλος Γεώργ., Χουλάκης Χαράλ., Χαβέλλας Ίωαν., Χιώτης Στέργ., Χαραλαμπόπουλος Ά θαν., Χριστόπουλος Χρίστος, Χρυσομέρης Παύλος, Χριστόπουλος
Κων/νος, Χριστιας Σπυρ., Χαρλαύτης Ά ντω ν., Χρυσανθόπουλος Χρ., Χαλαστάνης
Δημ., Χαραλάμπους Δημ., Δαλιάνης Παναγ., Δημόπουλος ’Ιωάν., Δόσχορης Γρηγ.,
Άντωνόπουλος Σπυρίδων, Άθανασόπουλος Σπυρ., Άθανασόπουλος ’Ιωάν., Ά θανασόπουλος Κων/νος, Άναγνωστάκης Κων/νος, Άλεξόπουλος Γεώργ., Κατσίκας
Παΰλ., Κουβελιώτης Κων/νος, Λερούνης ’Ιωάν., Κουλουβάκος Θεόδ., Κυριακόγκωνας Γεώργ., Λαγωνίκας ’Ελευθέριος, Κάτσος Γεώργ., Κυρκιλής Φώτ., Δημητράκος Γεώργ., Δημητρόπουλος Εύστρ., Καρλής Χρ., Κουκουνάλης Γεώργ., Καράμπελας Ίωαν., Ζάνης Ά ναστ., Δημόπουλος Νικ., Θεοδωρολέας Κυρ., Καλπογιάννης
Χρ., Καλδής Σταΰρ., Διαμαντόπουλος Παν., ’Ιωνάς Ίωαν., Καζάνης Νικ., Ζαφείρης
Σταμ., Καραΐσκος Νικ., Θεοδωρόπουλος Γεώργ., Δαγαλάκης Δημ., Δίπλας Βασ.,
Άναγνωστόπουλος Ά θαν., Άδάμ Χρ., Άδαμόπουλος Γεώργ., ’Αποστόλου Νικ.,
Άντίοχος Διονύσιος, Άσημακόπουλος Γρηγ., Άγγελόπουλος Κων/νος, Άγγελόπουλος Παναγ., Άντζουλατος Γερ., ’Αθανασίου Κων/νος, Άλεξόπουλος Ά ναστ., Άδάμ
Γεώργ., Άντωνόπουλος Γεώργ., Άναστασόπουλος Κων/νος, Άργυριάδης Ά θαν.,
Άνδριτσόπουλος Γεώργ., Ραχούτης Δημ., Φειδάς Βασ., Ρενιτάκης Κων/νος, Φλώ
ρος Λάμπρος, Ράπτης Βασ., Φίλντισης Δημ., Φωτεινός Παναγ., Ψύχαλος Κων/νος,
Ράλλης Ά ναστ., Φιλιππίδης Στυλ., Ρουμανής Ίω αν., Παπαδάκης Χρ., Πέππας
Νικ., Παπαγγελής Κων/νος, Πατερίτσας Γεώργ., Αναγνώστου ή Παππάς Ή λ.,
Παγκαλάκης Γεώργ., Ροϋσσος Παναγ., Φασούλας Ά ριστ., Φράγκος Σπήλ., Φαράντας Ά θαν., Ράπτης Νικ., Φατοϋρος Γεώργ., Ρεμπελάκης Κλέαρ., Ροδιτάκης
Ίωαν., Ρίζος Σπυρ., Ρίζος Θεοφ., Ντουρακόπουλος Χαρ., Νικολάου Κων/νος,
Νομικός Ίάκ., Νταμάνης Άριστοτ., Οικονόμου Δημ., Ντούβρας Κων/νος, Νικολακόπουλος Δημ., Πετρόπουλος Μιχ., Παππας Ίωαν., Παναγιωτόπουλος Λέων.,
Στεφανάκης Νικ., Σκούρας Γεώργ., Σινόπουλος Περικ., Σταυρουλάκης Νικ., Σπηλιόπουλος Κων/νος, Σπυρόπουλος Πέτρ., Σπανάκος Γεώργ., Στραβάκας Παναγ.,
Σαμαράς Νικ., Σιούλας Γεώργ., Στασινός Σπυρ., Νεστορίδης Χαρ., Ντανάσης Ίωαν.,
Νικολόπουλος Δημ., Ντερμπεντέρης Κων/νος ή Ίωαν., Νάνης Μιχαήλ, Νινάσιος
Βασ., Σεφερλής Παναγ., Σκολίκης Μιχ., Μπουζαλάς Λέων., Σταφυλάς Νικ., Σκοπλάκης Δήμος, Σολωμονίδης Ά λεξ., Σταχόπουλος Χαρ., Νταλάκας Κων., Όρφανίδης Ά θαν., Νικολακόπουλος Δημ., Ξουραφάς Γεώργ., Σταμάτης Ίωαν., Τσιατούρας
Ά θαν., Τζώτζης Εύάγ., Τσιώκος Ά ντω ν., Τσατάλας Κων/νος, Τσαντήλας Δημ.,
Σπυρόπουλος Σπυρ., Σακκάς Δημοσ., Στάμου Κων/νος, Σωτήρας Νικ., Στεργιάννης Γεώργ., Σονίδης Κων/νος, Σκαλτσάς Γεώργ., Σταυρόπουλος Ά ντω ν., Σγουρός
Δημ., Σπηλιόπουλος Παναγ., Σπυρούλιας Ίωαν., Σολωμός Διον., Σκοπελίτης
Ά γ γ ελ ., Σταθάτος Παναγ., Σταυροράβδης Άνδρ., Σπανός Γεώργ., Σταθακόπουλος
Ά πόστ., Σαλοϋρος Κων/νος, Σκρεπέτος Γεώργ., Σιμώνης Γεώργ., Σιδηράς Κων/νος,
Σουροπάνης Εύάγ., Σφάλτος Δημ.,Μακρής Γεώργ., Μαρίνος Χρ., Μεσιακάρης Βασ.,
Μανοϋσος Παναγ., Μπαφοϋτσος Δημ., Μεγαλακάκης Κων/νος, Μίαρης Γερ., Ματσούκας Ίω αν., Μουσιαμάς Χρ., Μπαϊρακτάρης Έπαμ., Μεθενίτης Ά ντω ν., Μπούρας Ίωαν., Μπότσης Γεώργ., Μίχας Γεώργ., Μπουγάς Παναγ., Μουτζουρώνης
Κων/νος, Μπότσης Ά λεξ., Μαυροειδής Γεώργ., Μπούσης Θεοφ., Μητσόπουλος
Χρ.,Μαυρωνάς Νικ., Μαχαίρας Άνδρ., Μάρκου Παναγ., Μιχιώτης Κων/νος, Μπλέτσας Γεώργ., Μπιλίρης Γεώργ., Μαρκάκης Ά ντω ν. Μαοκόπουλος Βασ., Μαλεσόβας Στέφ., Μπϊκος Δημ., Μέξας Σπυρ., Μπελεγρής Άδαμ., Μυλωνάς ’Ιωάν.,
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Μιχόπουλος Γεώργ., Μπουρδάκος Μιχ., Μότσαφος Δη μ., Μητσάκος Πέτρ., Λυμπερόπουλος Κυρ., Λεπεσιώτης Γεώργ., Λιάσκας Λουκάς, Λιάσκας Παντ., Λειβαδίτης
Νικ., Λιάπης Μιχ., Μπάμπος Εύθ., Λαμπρόπουλος Γεώργ., Λέκκας Θεοδ., Λουμάνης
Σπυρ., Λάμπουρας Ίωάν., Λαψάνης Κων/νος, Λουκάς Ή λ., Λιόντος Ίωαν., Λιουδάκης Γεώργ., Λιακόπουλος ’Ά γ γ ., ΓΙαππάς Θωμ., Παπαθανασόπουλος Ίωαν., Παπαδόπουλος Βασ., Λοΰκος Γεώργ., Λύρης Παναγ. Λαμπρόπουλος Μάρκος, Μικέδης
Γεώργ., Μπουρούνης Δημ., Πασχάκης Παναγ., Παραγεωργίου Χρυσ., Μπούσιος
Δημ., Μούτσιος Γεώργ., Μπουλουγούρας Γεώργ., Μποσινάκης Έμμαν., Μπαρμπαγιάννης Νικ., Μάλλιος Δημ., Μπελιγιάννης ’Λποστ., Τσιρώνης Ά θαν., Τάτσης
Χρ., Εύαγγελινάκης Έμμαν., Τσόγκας Κων/νος, Έξαρχάκος Γεώργ., Τσιρώνης
Χαρ., Μπάκας ’Λποστ., Μητρόπουλος Θεοχ., Τσιούτσιος Βασ., Τρανούδης Κων/νος,
'Ιπποκράτης Μιχ., Εύθυμιόπουλος Θωμάς, Τζότης ’Αντώνιος, Παραδάκης Κων/νος,
Παπαστεφάνου Ίωαν., Παλαντάς Δημ., Παπαϊωάννου Ίω αν., Πουλόπουλος Κων,
Παπαδόπουλος Φώτ., Παπαγεωργακόπουλος Ίωαν., Πανουσάκης Θεοδ., Τζου
μέρκας Παναγ., Γούλης Κων/νος, Γιαννοϋκος Δημ., Γκανάρας Κων/νος, Γλεντζάκος
Γεώργ., Γεντεκάκης Μιχ., Γιώτης Νικ., Γιαννοϋκος Κων/νος, Γεωργίου Γεώργ.,
Παπαγεωργίου Περικ., Παραράς Μάρκος, Γεωργαρέας Ή λ., Γεωργής Λάμ.,
Γαλανόπουλος Παναγ., Γεωργίου Εύθ., Γαλανόπουλος Χρ., Γεωργούλας Ί ω .,
Παπαβασιλείου Ά ρ γ., Παναγόπουλος Ή λ., Πουλημένος Σωτ., Προβατάς Ίω αν.,
Πετράκης Εύάγ., Πάτσης Νικ., Ζαχαράκης Παναγ., Ζωϊτός Κων/νος, Θεοδωρόπουλος Παν., Θαλασσινός Κων/νος, Ζουριδάκης Στυλ., Βασιλείου Γεώργ., Βούτσινος
Κων/νος, Βασιλείου Δημ., Θεριστόπουλος Ά λκ., Ζερβολέας Γεώργ., Ζάχος Ίωαν.
Ζουλάκης Ίωαν., Ζητουνιάτης Θεοδ., Θεοδωρόπουλος Γεώργ., Ζιάννης Νικ.,
Ζησιμόπουλος Γεώργ., Θεοδώρου Χιρστ., Τομαδάκης Έ μμ., Τόλιας Γεώργ.,
Παγουρτζής Θεοψ., Παπαγεωργίου Θεοδ., Παπαβασιλείου Εύάγγελ., Βεργης Ά χιλ.,
Βασιλακόπουλος Γεώργ., Βαχαρέλης Ά θαν., Βλαχόπουλος Δημ., Τσάκαλος Γρηγ.,
Τζιλάλης Δημ., Τσιγκέλης Γεώργ., Τηλιγάδης Γεώργ., Βεργανελάκης Γεώργ.,
Βλαχονικολός Ά λέξ., Βρέτης Κων/νος, Βλαχογιανόπουλος Χρύσ., Βαρλάμης Δημ.,
Βοργιάς ΙΙαλ., Βαρδής Ή λ., Βαλσαμάς Γεώργ., Βουλγαρίδης Νικ., Βαρδϊκος Νικ.,
Γκίκας Ά θαν., Παπαπαναγιώτου Εύστ., Παναγόπουλος Χρ., Παναγιωτόπουλος
Χρ., Πετράκος Κυρ., Πολίτης Παναγ., Πιερακάκης Γεώργ., Παγώνης Χαράλ.,
Βουτσινάς Γερ., Βλάχου Ά θαν., Βασιλόπουλος Γεώργ., Κολοβός Κων/νος, Καραβάς
Παναγ., Καψοκαβάδης Ά λεξ., Κοκκινάκης ή Κόκκινης Γεώργ., Κοντός Νικ., Κουλαμάς Ή λ., Γκίκας Ά θαν., Γιαννοΰτσος Λοϋκ., Γεωργούλιας Διον., Παπαχαραλάμπους Ίω αν., Παναγιωτουνάκος Εύθ., Κοτρώνιας Ζώης, Καΐλας Λουκάς, Κώνστας
Σπυρ., Κοκκινάκης Νικ., Γαμβράς Θωμάς, Γεωργακόπουλος Νικ., Γκούρβελος
Άδαμ., Γκούστρας Λάμπρος, Γεωργίου Χρ., Γκότσης Σπυρ., Κατσαλούλης Μιχ.,
Γκέκης Ίωαν.. Γεωργακάκης Μιχ., Γαβριήλ Ίωαν., Γαλανόπουλος Γεώργ., Κασιμιώτης Παναγ., Καραπαναγιώτης Κων/νος, Καραπάνος Χριστ., Καραστάθης Χρ.,
Καραμποΰλος Γεώργ., Κοντός Ίωαν., Καλφακάκος Λουκ., Κανούσης Παναγ., Κουερίνης Ά ντω ν., Κάντας Σπυρ., Κυριακόπουλος Παναγ., Κωτσόβολος Ά γ γ ελ ., Κάλ
λιας Γεώργ., Κουκλάκης Εύστρ., Κλουκινιώτης Ά θαν., Καψομενάκης Γεώργ., Κουτσοκώστας Άνδρ., Κοκμοτός Χαρ., Κοσμάς Βασ., Κωνσταντινίδης Βασίλ, Καράμπελας Σπυρ., Κουρούπης Δημ., Καπούτσης Κων/νος, Κοτσάφτης Δημ., Κουρνιάτης
Άνάργ., Κουφής Γεώργ., Καραθανάσης Κων/νος, Κολλάτος Ίωαν., Κώτσης Εύστ.,
Καραμπέτσος Θεοδ., Κωνσταντόπουλος Ά θαν., Καραγιάννης Χαρ., Καλαματιανός
Νικ., Καρακωνσταντόπουλος Ά λ ., Κατσαρέας Γεώργ., Καβούρης Παναγ., Κοτταρίδης Ή λ., Καραγιάννης Δημ., Κορέσης Ά ναστ., Μπουλούμπασης Κων., Σταματογιάννης Σπυρ., Τουλιάτος Ίωαν., Καραγιάννης Χαρ., Τσιμπούκης Ά θαν., Κούφας
Παναγ., Θεοδωρακόπουλος Χρ., Λιόγας Βασ., Σοΰρλος Ά θαν., Φίλιας Βασ., Καλογερόπουλος Χρ., Νικολέας Παναγ., Γεωργιάδης Λάμ., Κυτούιτςς Θεοδ., Βαγγέλης

Παντ., Παπαδόθουλος Δημ., Τζαναβάρας Μάρ., Αυγουστίνος Δημ., Βασιλείου Δη μ..
Γεωργόπουλος Βίκτωρ, Γράψιας Παναγιώτης, Βελουδάκης Στυλ., Γιαλαμας Νικ.,
Βλατάκης Γεώργ., Γιαννόπουλος Αύγερ., Άργύρης Ά θαν., Δαουτάκος Εύθ., Βελέντζας Σπυρ., Άρφανάκος Μιχ., Γιαννακόπουλος Νικ., Άγραπίδας Δημ., Μακός
Σπυρ., Παπασταυρόπουλος Νικ., Μπαλομητρος Έμμ., Μπαρμπαρούτσης Φώτ.,
Μπρίνιας Ά ποστ., Νικητόπουλος Χρ., Μουσούλης Θωμ., Μαραβέλιας ’Αλεξ., Νιώτης Ά θαν., Νταλιάνης Κων., Ουρανός Μιχ. Μαντζουράτος Ά θαν., Μπόβης Νικ.,
Ναξάκης Ά ντώ ν., Μπιμπϊκος Πέτρ., Μαρκαντές Πέτρ., Μελέγος Φώτ., Νόνας
Κων/νος, ΙΙαλαιοδήμος Κων/νος, Παπαδόπουλος Νικ., Παντελάκης Γεώργ., Παπα
θανασίου ’Ιωάν., Παπαδόπουλος Διον., Πετρόπουλος Σωτ., Παπασπηλιόπουλος Κων.,
Σαπουτζής Δημ., Ρεντζεπέρης Παναγ., Παυλάκης Ίωαν., Σκουρολιάκος Παναγ.,
Παπαζαφειρόπουλος Ζαφ., Πηνιώτης Γεώργ., Παντατζής Κων/νος, Παλμός Θεόδ.
Σαμαράς Θεόδ., Τζανετουλάκος Παν., Χρυσανθάκης Βασ., Σχίζας Κων., Τσαλίκης
Παναγ., Τσιμέκας Ά θαν., Τσακίρης Ίωαν., Τζανέλης Γεώργ., Τζιούγκρας Χαρ.,
Τρικόπουλος Σάββας, Φιλιόπουλος Φίλ., Φουντουκόπουλος Χρ., Τσίντζος Κων/νος,
Σταθάκος Δημ., Τσαλτάκης Δημ., Χριστόπουλος Δημ., Κοκοβίκας Νικ., Κοψαύτης
Θεοδ., Καλαμπόλης Σπυρ., Κανακάρης Κων., Κακαμπάκος Ή λ., Λεβαντής Κων/νος,
Ψαρράς Ά ναστ., Ψυχογιός Βασ., Σκόπας Ά ναστ., Τουρμπάκης Γεώργ., Καλογερόπουλος Ά ρ ., Καραμίντζιος Γεώργ., Καμαρινός Κων/νος, Κουγιτέας Κων/νος,
Κολεύρης Κων/νος, Καλαϊτζίδης Κων. καί Κυριάκου Παναγ.
·
Οί άνωτέρω θέλουσι έξετασθή εις τα υπόλοιπα μαθήματα ώς άκολούθως :
Την 7ην Δεκεμβρίου ώραν 8.30' π.μ. εις τό μάθημα του Ποινικού Νόμου καί ώραν
14.30' μ.μ. τής αυτής εις τό μάθημα τής Ποινικής Δικονομίας. Την 14ην Δεκεμβρίου
ώραν 8.30' εις τό μάθημα τής ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας καί Πρακτικής Διδασκα
λίας καί ώραν 14 .30 'μ.μ. τής αύτής ήμέρας εις τό μάθημα τοϋ ’Οργανισμού καί
Κανονισμού τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
At εξετάσεις θά ένεργηθώσιν εις ’Αθήνας καί εις τό Οίκημα τ ή ς ’Αστυνομικής
Σχολής διά πάντας τούς υποψηφίους δλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
--Εύχάριστη, διδακτική, συγχρονισμένη, μέ πλούσιους ρυθμούς καί τραγούδια
γιά κάθε γούστο, ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, συνεχίζει κάθε Τετάρτη
τις μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες της, γοητεύοντας καί ένθουσιάζοντας τούς άκροατάς της μέ τήν άψογη λογοτεχνική της πρόζα καί τις συγκινητικές, διδακτικές ιστο
ρίες της, παρμένες άπ’ τήν καθημερινή ζωή. "Ετσι τά γράμματα πού φθάνουν κάθε
’βδομάδα στήν 'Υπηρεσία Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών τής ’Αστυνομικής Σχολής
είναι πολλά, κολακευτικά γιά τήν Αστυνομία καί ένθουσιώδη.
*
•—Πανηγυρικό, πλαισιωμένο άπό διαλεχτή μουσική υπόκρουση καί άπόλυτα
επιτυχημένο, τό πρόγραμμα τής 29/10/1958, ήταν άφιερωμένο στήν έθνική επέτειο
τής 28ης ’Οκτωβρίου τοϋ 1940, μέ ιστορικά σκίτσα, έθνικά συνθήματα καί έμβατήρια.
Κατά τήν εκπομπή αυτή μετεδόθη καί έπίκαιρη εμπνευσμένη ραδιοφωνική ομιλία
τοϋ Άστυνομικοΰ Διευθυντοϋ κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, πού σκόρπισε ρίγη
εθνικής κατανύξεως καί συγκίνησε ξεχωριστά μέ τό υπέροχο λογοτεχικό της περιε
χόμενο, τήν ποικιλία τών έναλλασσομένων εικόνων της, τον πατριωτικό λυρισμό
της καί τήν εξαίρετη ραδιοσκηνοθεσία της, ώστε νά ζητηθή επίμονα ή έπανάληψή της.
*
—Απαλό κι’ άνθρώπινο, βελούδινο καί συγκινητικό τό πρόγραμμα τής 5/11/
1958, άφισε εκλεκτές έντυπώσεις στις χιλιάδες άκροατές του. Στήν εκπομπή αύτή,
έκτος άπό τά παληά καί μοντέρνα, Ελληνικά καί ξένα τραγούδια, μετεδόθη καί διδα
κτικό άπόσπασμα τοϋ 'Ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, μέ χριστιανική συναρπαστική
πλοκή καί μέ κλασσική μουσική υπόκρουση, γραμμένο άπ’ τον Άρχιφύλακα Σπϋρο
Πηλό, μέ τίτλο : «'Ο "Ασωτος Υιός».

