ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
Μ

‘Λ

Σ Κ Δ Ο Σ Ι Σ : ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ

ΠΟΛΕΩΝ

ΪΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γελίς
Ε Υ Χ Α Ϊ Ε Π Ι Τ Ρ ΝΕΩ Ε Τ Ε Ι
Ή Ιδέα τής ειρ ή ν η ς, ύπό Άστυν. Δ/ντοϋ Α' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου............................

6551

ΘΕΜΑΤΑ Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑ Σ
Δ ελ τ ίο ν τ α υ τ ό τ η τ ο ς — Μ ελέτα ι κα ί προεργασίαι διά τήν έφ α ρ μ ο γήν τώ ν δελ
τίω ν τ α υ τό τη το ς νέο υ τύ π ο υ , ΰπό Άστυν. Δ/ντοϋ Α' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου
(συνέχεια καί τέλος) ...............................................................................................................

6553

ΙΣΤ Ο Ρ ΙΚ Α Τ Η Σ Α ΣΤΤ Ν Ο Μ ίΑ Σ
Ή ’ Α στυνομία Π όλεω ν κατά τήν περίοδο τοΰ κ ο μ μ ο υ ν ισ το σ υ μ μ ο ρ ιτισ μ ο ΰ , ύπό
Άστυν. Δ/ντοϋ Α' κ. Ν. Αρχιμανδρίτου....................................................................... 6,559
ΕΓΚ Λ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΚ Ά ΘΕΜΑΤΑ
Α ιματηρά συμπλοκή μεταξύ άστυφ ύλακος καί ή δ ο ν ο β λ εψ ίο υ στό άλσος Κ α ισα ρια νής, ΰπό ‘Τπαστυνόμου Α' κ. Γ . Καρούζου............................................................

6562

ΕΠ ΙΚ Α ΙΡ Α ΙΑ Τ ΡΟ ΔΙΚ Α ΣΤ ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ
*Η τεχ ν η τή γο νιμ ο π ο ίη σ ις, ΰπό τοϋ τ. Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής κ. Γ . Κάτσα.........

6567

Ν Ο ΪΒ Ε Λ Λ Ε Σ
Π ρω τοχρο νιά στήν Παληά ’ Α θήνα , ύπό τοϋ Προέδρου τοΰ Συλλόγου Αθηναίων
κ. Δ . Σ κ ο υ ζ έ............................................................................................................................

6573

Η Σ Τ Η Λ Η Τ Η Σ ΕΠ Α Ρ Χ ΙΑ Σ
Ά νδρ έα ς ό Π ρω τόκλητος, ό προστάτης τώ ν Πατρών ...................................................

6676

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ Χ Ρ ΙΣΤ ΙΑ Ν ΙΣΜ Ο Σ Τ Η Σ Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ
. . . Ι ε ρ έ ς Μ ο ρ φ έ ς ..........................................................................................................................

6577

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Φ ιλοσ οφ ώ ντα ς στή ζ ω ή , ΰπό τοΰ Ά γγλου φιλοσόφου R . Kipling, κατά μετάφρασιν δοκίμου άστυφύλακος κ. Γ . Γαλαίου . . t ..................................................................

6580

ΤΟ Υ Ρ ΙΣΤΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ
‘ Ισ το ρ ικ ο ί π ερ ίπ α το ι ατούς δρόμους τώ ν 'Α θη νώ ν κ α ί τοΰ Π ειρ α ιώ ς , ΰπό
‘Τπαστυνόμου Β' κ. I. Ράϊκου (συνέχεια) .................................................................... 6581
Η Μ ΕΡΟ Λ Ο ΓΙ ΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ
« . . . 1959 . . . » ΰπό Άρχιφύλακος κ. Σ . Πηλοΰ .....................................................................

6583

Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ Λ Ο ΓΟ ΤΕΧΝ ΙΑ
Χ αμένα -σ κ υ λ ιά , χ ω ρ ίς π ερ ιλ α ίμ ιο , ύπό Qil. Cesbron, κατά μετάφρασιν «Α σ τυ 
νομικών Χρονικών», (συνέχεια)...........................................................................................
6586
Λ Α Ο ΓΡΑ Φ ΙΚ ΕΣ Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ
Ε λλη νικά Μ ηνολόγιο, ύπό Άρχιφύλακος κ. X . Σταμάτη (συνέχεια).............................

6588

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ ΚΑΙ Π Λ Η ΡΟ Φ Ο Ρ ΙΑ Ι.................................................................................

6595

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ή συνέχεια της μελέτης οί Ρετζαΐοι, λόγω πληθώρας ύλης θά δημοσιευθή στό έπόμενο τεΰχος.
ΑΙ ΔΗ Μ Ο ΣΙΕΥΟ Μ ΕΝ Α Ι Μ ΕΛ ΕΤΑ Ι Α Π Η ΧΟ ΥΝ ΤΗ Ν Π ΝΕΥΜ Α ΤΙΚΗ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ν
ΤΩΝ Σ Υ ΓΓΡ Α Φ Ε Ω Ν ΚΑΙ ΤΑ Σ ΓΝΩΜ ΑΣ ΑΥΤΩΝ
Τό π εριοδικόν έκ τυ π ο ϋ τα ι εις τά Τ υπ ο γρα φ ικά Κ α τα σ τή μα τα ’ Α δελφ ώ ν Γ . Ρ Ο Δ Η
Κ ερ α μ εικ ο ΰ 40 — Ά θ ή ν α ι ( τ η λ . 522-512)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ
ΜΕΡΙΜΝΗ

ΕΚΔΟ ΣΙΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ

Α Ρ Χ Η Γ Ε ΙΟ Υ
ΣΧΟΛΗΣ

-

ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΕΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ω Σ : Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Οθ. ΑΡ Χ ΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤΗ Σ
ΓΡΑΦ ΕΙΑ : ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΗ Σ Χ Ο Λ Η , ΟΔΟ Σ I. Α Π Ο ΣΤΟ Λ Α Κ Η 11 (Τ Ε Ω Σ ΝΕ1ΓΥ 17), ΤΕΡΜΑ Π Α ΤΗ ΣΙΩ Ν , Τ Η Λ . 881-282

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΤΟΣ

I
I

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ : ΈτησΙσ δραχμαΙ 72.—‘Εξάμηνο? δραχμαΙ 36.—Τιμή τεύχου? δρσχμσΙ 3.
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ : Έ τ η σ Ι α δ ο λ λ ά ρ ι α 3. — Ε ξ ά μ η ν ο ? δ ο λ λ ά ρ ι α
1,5.

Ζ.'

ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Η ΙΔΕΑ

1?5?

ΤΕΥΧΟΣ 1350Ν

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ!

νάμεσα άττό μιά πυκνή ομίχλη πού σκεπάζει όλη τή Γη, προ
σπαθεί ό ήλιος του 1959 νά φωτίση τον Κόσμο.
”Ω !! Θεέ μου, σε Σένα πλέον άποθέσαμε τις ελπίδες μας.
Κάνε, ώστε ό ήλιος αυτός του νέου έτους, νά σκορπίση την ομί
χλη καί νά δώση τό φως καί τή ζωή στά κουρασμένα πλάσματά Σου,
στους άνθρώπους. Γιατί έτσι που πλανώνται χωρίς νόημα καί ιδέα
πάνω στή χή, κυκλωμένοι άπό τους κατάμαυρους καπνούς, τίς φοβε
ρές αστραπές καί τά σύνεργα του θανάτου, πού μονάχοι τους φτειάξανε, βαδίζουν προς τήν άπώλεια.
’Αλλά, Θεέ μου, Σύπού δέν είσαι ύλη, άλλά πνεύμα, ιδέα καί νόημα,
βοήθησε στήν άναγέννηση τής άνθρώπινης συνείδησης, πού τραυμα
τισμένη βαρειά, ψυχορραγεί, σέ πλατειές περιοχές τού κόσμου τούτου.
Πρόβαλε στά μάτια μας τήν ομορφιά τής ιδέας καί βοήθησε
τούς λίγους πιστούς Σου νά ενσωματώσουν τό πνεύμα Σου σέ νέες,
«δρές καί πλατειές συνθέσεις, πού θά μπορούν νά εκφράζουν τήν ιδέα

Α

6552

Ν. ’Αρχιμανδρίτου—Ή ίδέα της ειρήνης

τής διαπαιδαγώγησης τοΰ συγχρόνου ανθρώπου και νά νικήσουν την
έπίδρασι τής υλιστικής βίας και τοΰ τρόμου.
"Ολοι οί άνθρωποι ατενίζουν εναγώνια τό ύψος τής ιδέας τής
Ειρήνης, που φαντάζει στους αιθέρες σαν μια ασύλληπτη ομορφιά
και αποτελεί τον κατάβαθο πόθο τής ζωής όλων των ανθρώπων του
κόσμου τούτου, καί κείνων πού ζοΰν ελεύθερα, καί κείνων, πού σκλά
βοι τής ύλης σέρνονται σά σκουλίκια σε τούτη τη γή.
Βοήθησε Θεέ μου νά ξεπροβάλουν νέες ιδέες, πού νά χύνουν τήν
ομορφιά τους σά φως πρωινό στά έργα του άνθρώπου καί νά τά
ποτίζουν ώς τήν τελευταία λεπτομέρεια, ώς τό τελευταίο μόριο, σάν ένα
ζωντανό οργανικό σύνολο, σάν μιά αληθινή πολυεδρική σύνθεση. Γιατί
τό πιστεύουμε, ότι νέες μορφές τής ζωής βγαίνουν μόνον άπό νέες ιδέες.
«Ούδείς βάλλει οίνον εις ασκούς παλαιούς. Είδε μή γε, ρήξει ό
«νέος οίνος τούς ασκούς καί αύτός έκχυθήσεται καί οί ασκοί άπολοΰν»ται. Άλλα, οίνον νέον εις άσκούς καινούς βλητέον καί άμφότεροι
«συντηρούνται....». "Οπως μάς λέγει τό Εύαγγέλιον τοΰ Χριστού.
Ή ομορφιά τής ιδέας τής ειρήνης καί κάθε καινούργιας ιδέας,
είναι τό ΰψιστο ιδανικό τοΰ Κόσμου αύτόΰ για τί μόνο μέσα στην
ίδέα αύτή μπορεί νά ζήση ή ομορφιά.
Είπε κάποιος : «’Ομορφιά χωρίς περιεχόμενο είναι πυροτέχνημα
»πού σβύνει πρίν άνάψη. Σκύβαλο χωρίς σπόρο. Καί στήν άσχημη
»γυναϊκα με τήν αντανάκλαση τής εσωτερικής της τελειότητος, τής
»ψυχικής, τής ιδεολογικής της πνοής, βλέπουμε νά λάμπη ένα φως
»όμορφιάς ανεξήγητο. Είναι τό φως τής ιδέας, είναι τά ιδανικά».
Οί τεχνίτες τοΰ κόσμου αύτοΰ, πού δουλεύουν μονάχα τήν
Ολη, προσπαθώντας νά τής δώσουν μιά ώρισμένη μορφή καί δέν
έχουν ή δέν θέλουν νά έκφράσουν καμμιά ίδέα, φέρνουν χωρίς άλλο
στή ζωή πλάσματα νεκρά. Μόνον ή ίδέα πλάθει τίς μορφές καί απο
τελεί τήν ψυχή κάθε ανθρώπινου έργου, πού μάς μιλά άπό τά βάθη
της καί μάς συγκινεΐ μέ τήν κίνηση, τη δύναμη καί τήν αλήθεια της.
Γιατί τά έργα τοΰ άνθρώπου πού δέν έχουν αληθινές, ζωντα
νές ιδέες είναι καί αύτά νεκρογέννητα.
"Ας γίνη λοιπόν σύμβολό μας γιά τον καινούργιο χρόνο, πού
σήμερα προβάλλει στον ορίζοντα τής γής, ή ομορφιά τής ιδέας
τής ειρήνης καί κάθε άλλου ιδανικού, πού θά σφυρυλατή τήν άγάπη
στούς ανθρώπους καί στά Έθνη, καί θά επεξεργάζεται τήν ύλη
πάνω σέ νέα πρότυπα πλούσια σέ αισθήματα καί σέ εύτυχία.
•

★ Ε Ι Ρ Η Ν Η ★
ΓΙΑ ΣΕΝΑ · ΓΙΑ ΜΕΝΑ · ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ·

Αύτό ας είναι τό σύνθημά μας γιά τό νέο χρόνο, γιά πάντα.
Καί πάνω στο ιδανικό αύτό άς αρχίσουμε νά χτίζουμε τον καινούρ
γιο κόσμο, έναν κόσμο όμορφο γιά όλους.
ν . α ρ χ ιμ α ν δ ρ ίτ η ς

Θέ μ α τ α α σ φ α λ ε ί α ς

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
•

ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ·
'Υπό τοϋ ’Αστυνομικού Δ /ντοϋ Α'
κ. ΝΙΚΟΛ ΑΟ Υ Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)
Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

■5.— Σχέδιον νόμον «περί δελτίων αστικής ταυτότητας» και γνώμης έπι τούτον τον
'Αρχηγείου ’ Αστυνομίας Πόλεων.
6. —Νέα ‘ Επιτροπή το ϋ 1958.
7. —Συμπέρασμα καί πρότασις διά την τιροώθησιν τής εργασίας.

*
* *

5.
Σχέδιον νόμου «περί δελτίων αστικής ταυτότητος» καί γνώμης
επί τούτου τοϋ ’Αρχηγείου ’ Αστυνομίας Πόλεων.
Πέρασαν δύο άκόμη χρόνια άφ’ ότου υπεβλήθη ή Ικθεσις τοϋ Ά στυν. Δ/ντοΰ
κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, οπότε ύπό τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών (Γεν. Δ/νσις
Ά στυν. Πόλεων) συνετάχθη σχέδιον νόμου «περί δελτίου άστικής ταυτότη
τος». Τό σχέδιον τοΰτο διά τό όποιον έζητεϊτο ή γνώμη τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων εΐχεν ως άκολούθως:
Σ Χ Ε Δ ΙΟ Ν

ΝΟΜΟΥ

«Περί δελτίων ’ Αστικής ταυτότητος»
Άρθρον Ιον
1. Πας έν Έλλάδι διαμένων μονίμως ή προσκαίρως ημεδαπός ή άλλοδαπός,
άμφοτέρων των φύλων, ήλικίας άπό 14 ετών συμπεπληρωμένων καί άνω, εφοδιά
ζεται ΰποχρεωτικώς διά δελτίου άστικής ταυτότητος, οπερ καί μόνον άποτελεϊ άποδεικτικόν στοιχεϊον ταυτοπροσωπείας.
2. 'Η κατά την προηγουμένην παράγραφον ύποχρέωσις είναι άνεξάρτητος
πάσης έτέρας τοιαύτης, περί έφοδιασμοΰ δι’ ειδικών δελτίων ταυτότητος τών δημο
σίων υπαλλήλων, στρατιωτικών; άστυνομικών καί ιδιωτικών υπαλλήλων καί υπη
ρετών.
3. Τών, κατά την πρώτην παράγραφον, υποχρεώσεων, άπαλλάσσονται οί
κατά τον νόμον 4310/1930 «περί έγκαταστάσεως καί κινήσεως άλλοδαπών έν Έ λ 
λάδι» (ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρως) εξαιρούμενοι τών ’υποχρεώσεων τοϋ
νόμου τούτου.
4. Ή ισχύς τών δελτίων άστικής ταυτότητος είναι πενταετής άπό τής έκδόσεώς των.
Άρθρον 2ον

'Αρμόδιαι Ύπηρεσίαι έκδόσεως

δελτίων ταυτότητος

1. Α ρμόδιαι 'Υπηρεσίαι διά τήν εκδοσιν τών δελτίων άστικής ταυτότητος
είναι αί κατά τόπους Άστυνομικαί Ά ρχαί.
2. Παρά τώ 'Υπουργείω ’ Εσωτερικών συνιστάται Κεντρική 'Υπηρεσία άστι
κής ταυτότητος. Τής υπηρεσίας ταύτης προΐσταται Ά στυν. Δ /ντής Α' ή Β ' τάξεως,
τό δέ προσωπικόν άποτελεΐται έξ άξιωματικών καί κατωτέρων τής Αστυνομίας
Πόλεων καί τής Β. Χωρ /κής, λαμβανόμενον έκ τοϋ συνόλου τής οργανικής δυνάμεως τούτων.
Ό προϊστάμενος καί τό προσωπικόν τής υπηρεσίας ταύτης δεν δύναται νά
μετατεθή εις έτέραν υπηρεσίαν προ τής παρελεύσεως πενταετίας άπό τής τοποθετησεώς των.
>
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Άρθρον 3ον

Στοιχεία δελτίων ταυτότητος
Τά δελτία άστικής ταυτότητος περιέχωσι τά κάτωθι στοιχεία:
1) Φωτογραφίαν του κατόχου σύγχρονον τοϋ έτους έκδόσεως του δελτίου
2 ) Έπώνυμον
3 ) ’Όνομα
4 ) ’Όνομα Πατρός
5 ) ’Όνομα μητρός
6 ) Προκειμένου περί έγγάμου γυναικός καί τό όνομα τοϋ συζύγου καθώς
καί τό όνοματεπώνυμον τοϋ πατρός αυτής
7 ) Τόπον γεννήσεως
8 ) ’Έτος γεννήσεως
9 ) ’Επάγγελμα
10) Τόπον μονίμου ή πρόσκαιρου διαμονής
11) Διεύθυνσιν κατοικίας
12) Δήμον ή Κοινότητα εγγραφής καί άριθμόν μητρώου
13) 'Υπηκοότητα
14) Θρήσκευμα
15) 'Ομάδα αίματος εις ήν άνήκει
16) Δακτυλικόν άποτύπωμα δείκτου (προαιρετικώς)
17) 'Υπογραφήν κατόχου
18) Γενικόν άριθμόν δελτίου
19) Έκδίδουσαν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν
2 0 ) Χρονολογίαν έκδόσεως
2 1 ) Τύπον σφραγίδος έκδούσης ’Αστυνομικής ’Αρχής
2 2 ) 'Υπογραφήν Δ/τοΰ έκδούσης υπηρεσίας
2 3 ) Παν έτερον στοιχεΐον καθορισθησόμενον δι’ άποφάσεως τοϋ έπί των ’Ε 
σωτερικών 'Υπουργοΰ.
’Άρθρον 4ον

Δελτία άποβιούντων
1. Τά δελτία ταυτότητος των άποβιούντων παραδιδόμενα εις τάς Άστυνομικάς
Ά ρχάς κατά τήν θεώρησιν τής άδειας ταφής, υποβάλλονται εις τήν Κεντρικήν 'Υ πη
ρεσίαν άστικής ταυτότητος.
2. Ε ις τήν αυτήν υπηρεσίαν υποβάλλονται καί τά δελτία ταυτότητος των φονευομένων έν πολέμω ή καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον, ΰπό των κρατικών άρχών
ή οίονδήποτε προσώπων εις τά όποια ταϋτα περιέρχονται.
Άρθρον 5ον

Άπαγόρευσις έπικολλήσεων, επισημάνσεων ή εγγραφών έπί δελτίων
Δελτία ταυτότητος έφ’ ών έγένοντο έγγραφαί, έπισημάνσεις ή έπικολλήσεις
οίασδήποτε φύσεως, είτε παρά Δημοσίας ’Αρχής, είτε παρ’ ιδιώτου, ή ύπέστησαν
οίανδήποτε φθοράν καθίστανται άκυρα. Οί κάτοχοι τοιούτων δελτίων ύποχρεοΰνται
όπως έντός μηνός αΐτήσωνται τήν άντικατάστασίν των.
Άρθρον 6ον

Άντικατάστασις δελτίων ταυτότητος
1. Κάτοχοι δελτίων ταυτότητος μεταβάλλοντες έπώνυμον λόγω γάμου, δια
ζυγίου, υιοθεσίας ή δι’ οίανδήποτε άλλην αιτίαν ύποχρεοΰνται όπως έντός μηνός
αΐτήσωνται τήν άντικατάστασίν τούτου.
2. Κάτοχος δελτίου ταυτότητάς του, άπωλέσας τοϋτο καθ’ οίονδήποτε τρόπον
(κλοπή, άπώλεια, φθορά κ λπ .), δέον νά ύποβάλη δήλωσιν έντός δθημέρου, αϊτών
έφοδιασμόν διά νέου.
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3.
Κάτοχος δελτίου ταυτότητος μεταβάλλων πάλιν μονίμου ή πρόσκαιρου
διαμονής ή διεύθυνσιν κατοικίας έν τή αυτή πόλει ύποχρεοΰται όπως εντός μηνός
αίτήσηται τήν έκδοσιν νέου δελτίου ταυτότητος. Οί παραβάται του παρόντος άρθρου
τιμωρούνται μέ τάς ποινάς τής παραγρ. 1 του άρθρου 8.
’Άρθρον 7ον

Τύπος ειδικών δελτίων ταυτότητος
1. Τα δυνάμει ειδικών νόμων έκδιδόμενα ειδικά δελτία υπό διαφόρων ’Αρχών
ή Νομικών Προσώπων, Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου είτε υπό εταιρειών κλπ., δέον
νά διαφέρωσιν ούσιωδώς τών δελτίων αστικής ταυτότητος, κατά τε τον χρωματι
σμόν καί τάς άπεικονίσεις.
2. Τά ειδικά ταϋτα δελτία δέον ν’ αναγράφουν έν έπιφυλλίδι τήν έκδίδουσαν
’Αρχήν ή Νομικόν Πρόσωπον καί είς τον τίτλον «Δελτίον Άναγνωρίσεως» καί οΰχί
δελτίον ταυτότητος.
3. Προ πάσης έκδόσεως τοιούτων δελτίων άναγνωρίσεως, δέον νά ύποβάληται σχέδιον είς τήν Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν αστικής ταυτότητος, ίνα έγκρίνη τοϋτο.
’Άρθρον 8ον

ΠοινικαΙ κυρώσεις
1. Οί άνευ ήτιολογημένης αιτίας στερούμενοι δελτίων άστικής ταυτότητος
τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρις ενός (1) έτους.
2. Οί παραβάται τών άρθρων 4, 5 καί 7 του παρόντος, έάν μέν είναι δημό
σιοι υπάλληλοι τιμωρούνται πειθαρχικώς, έάν δέ είναι ίδιώται τιμωρούνται διά
κρατησεως ή προστίμου.
Άρθρον 9ον
Διά Β. Δ /τω ν έκδιδομένων τή προτάσει του έπί τών ’ Εσωτερικών 'Υπουργοϋ
θέλουσιν ρυθμισθή :
1. 'Ο τύπος τών δελτίων άστικής ταυτότητος καί λεπτομέρειαι τούτων.
2. Τά άπαιτούμενα διά τήν έ'κδοσιν τών δελτίων στοιχεία καί λοιπά δικαιολογητικά.
3. Ή τήρησις ύπό τών κατά τό πλεΐστον άρχικώς ειδικών άρχείων ταυτο
τήτων.
4. 'Ο κανονισμός λειτουργίας τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας άστικής ταυτότητος.
5. Ή καθιέρωσις υποχρεωτικού του στοιχείου τής έπιθέσεως έπί τοϋ δελ
τίου ταυτότητος τοϋ αποτυπώματος τοϋ δείκτου.
6. Α ί προθεσμίαι έντός τών οποίων δέον νά γίνη ό έφοδιασμός τών ΰποχρέων
διά τών ύπό τοϋ νόμου τούτου προβλεπομένων δελτίων ταυτότητος καί ή παράτασις ισχύος τών βάσει τοϋ άναφερομένου νόμου, έκδοθέντων δελτίων ταυτότητος.
7. Πάσα άλλη λεπτομέρεια μή προβλεπομένη ύπό τοϋ παρόντος Νόμου.
Άρθρον ΙΟον
'Ο νόμος 8 7 /1 94 5 καί τό Ν .Δ. 179/1946 καί πάσα διάταξις άντικειμένη τώ
παρόντι καταργοΰνται.
’ Ε π ί τοϋ σχεδίου τούτου τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων διετύπωσεν τήν
γνώμην του διά τής ύπ’ άριθ. 211331Φ 2ΐ5/2/Φ εβρουαρίου 1952 άναφοράς ώς άκολούθως :
Π ΡΟΣ
ΤΟ Υ Π Ο Υ ΡΓΕ ΙΟ Ν Ε ΣΩ ΤΕ ΡΙΚ Ω Ν
Γεν. Δ Ινσιν Α στυνομ ίας Πόλεων

’Ε ν τ α ύ θ α

«Σχέδιον νόμου, περί υποχρεωτικού εφοδιασμού
διά δελτίων ταυτότητος».

Λαμβάνομεν τήν τιμήν είς έκτέλεσιν τής ύπ’ άριθ. 2464 Φ .2 6 /1 /Α άπό 4-111952 ύμετέρας διαταγής ν’ άναφέρωμεν τ ’ άκόλουθα, έπί τοϋ σχεδίου νόμου περί
υποχρεωτικού έφοδιασμοΰ διά δελτίων ταυτότητος:
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Ν. ’Αρχιμανδρίτου

’Ά ρ θ ρ ο ν Ιον : Διά τήν παράγρ. I συμφωνοΰμεν.
Διά τήν παράγρ. 2 φρονοΰμεν δτι δεν πρέπει νά άποκλεισθοΰν της ύποχρεώσεως έφοδιασμοΰ διά δελτίου άστικής ταυτότητος οί άξ/κοί τοϋ Στρατού καί οί άνδρες γενικώς των Σωμάτων ’Ασφαλείας, καθόσον τά ύπό των Υπηρεσιών των χορη
γούμενα δελτία, είναι επαγγελματικά τοιαϋτα καί ενδεχομένως εις ώρισμένας περι
πτώσεις νά έπιβάλλεται ή μή χρησιμοποίησις αυτών, άλλά ή χρησιμοποίησις τών
δελτίων τής άστικής ταυτότητος.
"Α ρ θ ρ ο ν 2ον : Παράγρ. I. Έ κ τών άναγραφομένων στοιχείων ταυτό
τητος, φρονοΰμεν οτι παρέλκει ή ύπηκοότης, διότι πρόκειται περί δελτίων ημεδαπών.
Πάντως σκόπιμον κρίνομεν δπως ληφθή πρόνοια, δπως έφοδιάζωνται διά δελτίων
ταυτότητος καί οί άλλοδαποί οί διαμένοντες μονίμως έν Έλλάδι διαφορετικού χρώ
ματος τών δελτίων τών ημεδαπών.
’Επίσης παρέλκει ή άναγραφή του άριθμοΰ τής οικογενειακής μερίδος δημο
τολογίου διότι πυκνώνει τά στοιχεία τοΰ δελτίου, χωρίς ούσιώδες πρακτικόν άποτέλεσμα.
"Α ρ θ ρ ο ν 3ον : Π εριττεύει τό έδάφιον δεύτερον τό άφορών τά παλαιά
δελτία. Ταΰτα θά ισχύουν μέχρις δτου έκδοθοΰν τά νέα νομιμοποιουμένου τούτου διά
άποφάσεως τοϋ κ. Ύπουργοΰ.
Τό άρθρον τοΰτο νομοτεχνικώς δύναται νά τεθή ώς δευτέρα παράγρ. τοΰ 1ου
άρθρου.
" Α ρ θ ρ ο ν 4ον : Τό άρθρον τοΰτο δέον νά άποτελέση άντικείμενον τοΰ εκτε
λεστικού διατάγματος τοΰ νόμου, διότι θά παραστή άνάγκη ρυθμίσεως καί δια
φόρων άλλων λεπτομερειών τεχνικών (καρτέλλες κ λπ .).
" Α ρ θ ρ ο ν δον : Τό άρθρον τοΰτο (πλήν τής παραγρ. 1 ήτις δέον νά τεθή
κατωτέρω εις άρθρον ποινικών κυρώσεων) δέν έχει θέσιν έν τώ νόμω. Κατ’ άρχήν
δέον νά παύσουν νά έφωδιάζωνται διά δελτίων. Α ί δεδικαιολογημέναι περιπτώσεις
μή έφοδιασμοΰ, δύνανται νά έξετάζωνται κατά τήν έφαρμογήν τοΰ νόμου ή ν’ άποτελέσουν άντικείμενον τοΰ εκτελεστικού Β. Δ /τος.
" Α ρ θ ρ ο ν 6ον : Δέν μάς ευρίσκει συμφώνους ώς άρχή ή κράτησις τών δελ
τίων ταυτότητος ύπό τών Στρατιωτικών ’Αρχών καί ό εφοδιασμός τών οπλιτών δι’
άπλών βεβαιώσεων, διότι τότε ό άντικειμενικός σκοπός τοΰ νόμου καταστρέφεται,
άφοΰ ό οίοσδήποτε θά δύναται εύκόλως νά έφοδιασθή μέ μίαν πλαστήν βεβαίωσιν ότι
είναι στρατιώτης. Τά δελτία ταυτότητος έν ούδεμιά περιπτώσει δέον ν’ άφαιροΰνται
ύπό τών κατόχων, άπ’ έναντίας ύποχρέωσις έπιβλητική δέον νά ύπάρχη, όλοι οί
πολΐται νά φέρουν μεθ’ εαυτών τά δελτία των.
" Α ρ θ ρ ο ν 7ον : Τό άρθρον τοΰτο δέον ν’ άποτελέση διάταξιν τοΰ εκτε
λεστικού Β. Διατάγματος.
" Α ρ θ ρ ο ν 8ον : Α ί παράγρ. I καί II τοΰ άρθρου τούτου ώς έχουν διατυπωθή θά προκαλέσουν διενέξεις μεταξύ τών κατόχων καί Δημοσίων ’Αρχών, αΐτινες
τυχόν θά θελήσουν νά κάμουν έπισήμανσιν έπί τών δελτίων. Σκόπιμον ή διατύπωσις
νά γίνη κατά τρόπον ώστε ή τοιαύτη έπισήμανσις νά έπιφέρη μόνον άκυρότητα τοΰ
δελτίου.
Διά τήν παράγρ. III δέον νά γίνη καθορισμός εις το Ν. Δ /γμ α .
" Α ρ θ ρ ο ν 9ον : Δέν μάς εύρίσκει συμφώνους.
Τό δελτίον ταυτότητος έκδίδεται διά νά διευκολύνη καί ούχί νά δυσχεράνη
τάς συναλλαγάς έν γένει, άντί τής διατάξεως ταύτης δέον νά τεθή έν τώ άρθρω 1
παράγραφος έχουσα οΰτω :
..........«όπερ καί μόνον αποτελεί άποδεικτικόν στοιχεί'ον ταυτοπροσωπείας».
" Α ρ θ ρ α 10 καί 11 : Δέν μάς εύρίσκουν συμφώνους δι’ ούς λόγους άνωτέρω έκθέτομεν ύποστηρίζοντες ότι καί οί στρατιωτικοί δέον νά έχουν τά δελ.τία
ταυτότητος.
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“Α ρ θ ρ α 12, 13, 14 : Δύνανται νά συμπτυχθοΰν εις εν άρθρον.
Ά ρ θ ρ α 15, 16, 17 : Είναι περιττά, δεδομένου δτι ό Π. Νόμος προ
βλέπει καί τιμω ρεί άπάσας τάς περιπτώσεις αύτάς.
" Α ρ θ ρ ο ν 18ον : Δεν μας ευρίσκει συμφώνους, διότι αί άστικαί υποθέσεις
κρίνονται κατά τον ’Αστικόν Κώδικα, δστις προβλέπει διά τάς περιπτώσεις των δι’
άπάτης δικαιοπραξιών κλπ.
" Α ρ θ ρ ο ν 19ον : Ή παράγρ. 1 έ'χει καλώς. 'Η παράγρ. 2 έχει καλώς,
δέον δμως ό τίτλος τών ειδικών δελτίων νά μή είναι « Β ε β α ί ω σ ι ς α ν α γ ν ώ 
ρ ι σ ε ω ς» άλλά « Δ ε λ τ ί ο ν ά ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς».
" Α ρ θ ρ ο ν 20ον : Α ί περιπτώσεις προβλέπονται ύπό του Κ. Π. Νόμου καί
έπομένως περιττεύει τό ειδικόν τοΰτο άρθρον.
" Α ρ θ ρ ο ν 21σν : Καλόν μέ έλαφράς τροποποιήσεις.
’ Ε π ί τή βάσει τών προτάσεών μας τούτων συνετάξαμεν σχέδιον νόμου περί
δελτίων άστικής ταυτότητος, δπερ ύποβάλλομεν συνημμένως.

6. Νέα ’ Επιτροπή τοϋ 1958.
"Εκτοτε παρήλθον εξ έτη καί κατά την 2 4 /7 /1958 συνεδρίασεν νέα Επιτροπ ή
συγκληθεϊσα διά της ύπ’ άριθ. 7041Φ 26/13β άπό 2 0 /6 /9 5 8 άποφάσεως τοϋ κ.
'Υφυπουργού έπί τών ’ Εσωτερικών.
Τό πρακτικόν της ’Επιτροπής ταύτης έχει ώς έξης :
Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Ο Ν

Συνεδριάσεως Επιτροπής έπ ί τοϋ θέματος έκδόσεως νέων δελτίων ταυτότητος
πολιτών.
Έ ν Άθήναις σήμερον την 24ην ’Ιουλίου 1958 ή ’ Επιτροπή ή συγκροτηθεΐσα
δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 7041Φ 26/13β άπό 2 0 /6 /1 9 5 8 άποφάσεως τοϋ κ.'Υφυπουργού
έπί τών ’Εσωτερικών (Γεν. Δ/νσις ’Αστυνομίας Πόλεων) άποτελουμένη έκ τών
κάτωθι :
1) Άστυν. Διευθυντοϋ Α' Σπυροπούλου Νικολάου ώς Προέδρου
2 ) Δ/ντοΰ 'Υπ. Βιομηχανίας Μπεκιάρη Δημητρίου
3 ) Χημικού τού Γενικού Χημείου τού Κράτους Διαλισμά ’Αποστόλου
4 ) ’Αστυνόμου Α' Τσαγκρή Νικολάου, άντιπροσώπου Γεν. Δ/νσεως Άστυν.
Πόλεων καί
5 ) Μοιράρχου Παπαβλασσοπούλου Γρηγορίου, εκπροσώπου Γεν. Δ/νσεως
Χωρ /κής, μελετήσασα τό δλον θέμα τής ομοιομόρφου άνανεώσεως τών δελτίων
ταυτότητος τών πολιτών
ΆΠ Ο Φ ΔΙΝ Ε Τ Α Ι

όμοφώνως ώς εξής :
Α ) Κατάλληλα μηχανήματα τών ειδικών εργοστασίων ’Αλλοδαπής, έκφακελλώσεως καί ένσωματώσεως τών άτομικών δελτίων ταυτότητος τών πολιτών έντός
φύλλου πλαστικής ύλης, κρίνονται τά ήλεκτροϋδραυλικά ή μηχανικά πιεστήρια ή
τοιαΰτα λειτουργοΰντα δι’ ύψηπύκνων ρευμάτων :
1) Νά δέχωνται ομαδικήν τοποθέτησιν τών δελτίων καί τών έκατέρωθεν
αυτών φύλλων τής πλαστικής ύλης.
2 ) Νά έχωσιν μόνιμον καί σταθεράν θερμοκρασίαν έφ’ δλης τής έπιφανείας
τής έσχάρας καί καθ’ δλον τόν χρόνον τής λειτουργίας τού μηχανήματος.
3 ) Νά εχωσιν σύστημα ταχείας ψήξεως.
4 ) Νά έχωσιν πλήρη τά εξαρτήματα άρίστης λειτουργίας καί κοπτήρας διατομής τών έξ έκάστης δέσμης δελτίων καί στρογγυλεύσεως τών γωνιών αυτών μετά
υποβάθρου έγκαταστάσεως τής συσκευής.
5 ) Τό πλήρες συγκεκροτημένον ήλεκτροϋδραυλικόν ή μηχανικόν ή δι’ ύψηπύ
κνων ρευμάτων λειτουργούν μηχάνημα νά έπιτυγχάνη τήν καλλιτέραν δυνατήν άπόοσ ιν.
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6)
Α ί έξωτερικαί διαστάσεις των μηχανημάτων θά είναι ώς έγκειστα αί άκόλουθοι: ύψος εν μέτρον, πλάτος 0,50 τοϋ μέτρου καί βάθος 0,45 τοϋ μέτρου, ΐνα τό
ωφέλιμον της έπιφανείας έσχάρας τοϋ κλιβάνου έχει περίπου τάς διαστάσεις 0 ,2 8 X
0,33 τοϋ μέτρου.
'Η χρησιμοποιουμένη τάσις ήλεκτρικοϋ ρεύματος έν Έλλάδι είναι τριφασικό
ρεϋμα τάσεως 380—220 V 50 περιόδων.
Β ) Κατάλληλος πλαστική δλη κρίνεται ή οίασδήποτε ειδικής ονοματολογίας
τοιαύτη, πλήν τής οξικής κυτταρίνης, έφ’ δσον δέ έχει τάς έξης ιδιότητας :
1) Νά είναι πάχους 0,25 τοϋ χιλιοστομέτρου ύπό άνοχήν 10—15% , εις επι
φάνειαν δέ γαλακτώδη καί άστίλβωτον, καθισταμένην αυτομάτως διαφανή καί
στιλβωμένην κατά τήν θέρμανσιν προς συγκόλλησιν.
2) Νά μή φέρη ειδικήν έπίχρησιν κολλητικής τίνος ούσίας έκ τής μιας πλευ
ράς δι’ εΰκολωτέραν συγκόλλησιν, προς άποφυγήν σφαλμάτων περί των καταλλήλων
έπιφανειών κατά τήν ένταξιν εις τάς έσχάρας τοϋ μηχανήματος.
3) Νά μή είναι εύφλεκτος καί υψηλής αντοχής, εις τό φως νά μή κιτρινίζη.
Νά καθίσταται εΰπλ.αστος εις θερμοκρασίαν 60° Κ. περίπου. 'Η θερμοπλα
στική αυτή υλη δέον νά είναι κατασκευασμένη εις άβακας (πλάκας) των διαστάσεων
τής έπιφανείας τής έσχάρας τοϋ μηχανήματος.
4 ) Α ί χαρακτηριστικαί ιδιότητες συνθέσεως, θερμικαί, ήλεκτρικαί, διηλεκ
τρικής σταθερας άντοχής εις έφελκισμόν, διάτρησιν, κάμψιν έπιδράσεως άνοργάνων
καί οργανικών ουσιών, διαλυτών καί άλλων συναφών στοιχείων τής πλαστικής ΰλης,
θέλουσι έλεγχθή κατά τάς περιγραφάς, εις ας ύποχρεοΰνται οί προμηθευταί βάσει
τών διεθνώς παραδεδεγμένων άρχών.
Προς πίστωσιν συνετάγη καί υπογράφεται.
Ό Πρόεδρος

Τά Μέλη

7. Συμπέρασμα καί πρότασις διά τήν προώθησιν τής έργασίας.
Τό συμπέρασμα έξ όλων τών άνωτέρω ένεργειών είναι ένα : 'Ό τι τό ζήτημα
τοϋ έφοδιασμοΰ τών κατοίκων διά δελτίων αυτών νέου τύπου παρεχόντων άσφαλήν
από πάσης άποπείρας πλαστογραφίας, πλαστοπροσωποιήσεως κλπ. ένώ μελετώνται
άπό τοϋ 1947 δεν κατωρθώθη μέχρι σήμερον ήτοι μετά Ιίετία ν νά άχθη εις πέρας.
Τοΰτο οφείλεται. εις τό δτι έπεδιώχθη ή έν τή πράξει έφαρμογή τών έκάστοτε μελετών, πορισμάτων καί προτάσεων δι’ έπιτροπών καί ούχί διά μιας νέας
υπηρεσίας «άστικής ταυτότητος» συνιστωμένης καί κατοχυρωμένης νομοθετικώς.
’Ήδη τά πορίσματα εις τά όποια έχομεν καταλήξει υστέρα άπό μελέτες καί
παρατηρήσεις 11 ολοκλήρων έτών είναι τά άκόλουθα :
1. ’ Επιβάλλεται νά συσταθή άμέσως διά νόμου ή υπηρεσία «άστικής ταυ
τότητος», διά τοϋ ίδιου δέ νόμου νά καθορίζωνται καί τά τοϋ έφοδιασμοΰ τών πο
λιτών ύποχρεωτικώς διά τών νέων δελτίων ταυτότητος.
2. Μετά τήν σύστασιν τής υπηρεσίας αυτής δέον νά τοποθετηθή κατάλληλος
άνώτερος Ά ξ/κ ό ς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δστις θά προβή εις τήν άμεσον όργάνωσιν τής υπηρεσίας, τήν προμήθειαν τών άναγκαίων μέσων καί υλικών καί τήν
σύνταξιν τοϋ ’ Οργανισμού λειτουργίας τής υπηρεσίας ταύτης.
3. ’Εφόσον δμως ένεκρίθη καί άπεφασίσθη δπως τά δελτία ταυτότητος
είναι έγκλειστα έντός δύο φύλλων ζελατίνης συγκεκολλημένων διά υψηλής θερμο
κρασίας, δέον νά έξετασθή αν τά ήδη .ύπό τοϋ Κράτους κατασκευασθέντα έν Έλλάδι
μηχανήματα, δύνανται νά λειτουργήσουν κανονικώς χρησιμοποιουμένης ζελατίνης
καταλλήλου ποιότητος, άφλέκτου, άδιαλύτου έν τώ ΰδατι, άντοχής κλπ. Έ ν έναντία περιπτώσει δέον νά έπισπευθή ή προμήθεια νεωτέρου τύπου μηχανημάτων έκ
τοϋ έξωτερικοΰ.
4. Ό έφοδιασμός τών κατοίκων διά δελτίων νέου τύπου δύναται νά γίνη καί
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1959)
Ύ π ό χ . Ν . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ , Άρτον. Δ/ντοϋ Α'
(Συνέχεια από τδ προηγούμενο)

\Ζ · Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ
Π ΕΡ ΙΛΗ Ψ ΕΙΣ

207. —Άνακάλυψις και σνλληψις ομάδων στενής αυτοάμυνας τον
Κ.Κ.Ε. Συνοικισμών Κολωνοϋ, Βύροτνος, Καισαριανής και
Κυψέλης.
208, —Έξάρθρωσις ομάδων «αύτοάμυνας» τής Κ .Ο .Α . και Κ.Ο .Π .
μέ άθρόες συλλήψεις και σύλληψις τώ ν δραστών τής δολο
φονίας τοΰ Ύ π ονργοϋ Δικαιοσύνης Χρήστου Λαδά.

207. Άνακάλυψις και σύλληψις ομάδων στενής αύτοάμυνας τοΰ
Κ .Κ .Ε . Συνοικίας Κολωνοϋ, Βύρωνος, Καισαριανής και Κυψέλης.
Σύμφωνα μέ την άπόφασι της ήγεσίας του Κ .Κ .Ε . πού έδινε έπιτακτική έντολή στά μέλη του της Περιοχής Πρωτευούσης και τών άλλων πόλεων να άρχίσουν
έντονη τρομοκρατική δράση έσχηματίσθησαν ομάδες στενής αύτοάμυνας σέ όλες
σχεδόν τις συνοικίες κατά τό σύστημα τών τριάδων.
Σ τις 15 ’Ιανουάριου 1948 κατόπιν συστηματικής παρακόλουθήσεως άνεκαλύφθη ολόκληρος ό παράνομος τεχνικός μηχανισμός τής «αυτοάμυνας» Κολωνοϋ
καί συνελήφθησαν όλα τά μέλη της.
'Η άνακάλυψις καί ή σύλληψις τών συνομωτών αυτών έγινε κατόπιν ομολο
γίας τοΰ Δ. Κομνηνοΰ καί Α. Δελαβεκούρα πού είχαν συλληφθή γιά τήν ύπόθεσι
τής δολοφονίας του άστυφύλακος Δουβή.
Οί συλληφθέντες ήσαν 14 καί άρχηγός των ήταν ό Δελαβεκούρας.
Τήν ίδια ήμέρα συνελήφθη καί ή ’ Ισμήνη Γ . Σιδηροπούλου, καθηγήτρια,
για τί διεπιστώθη ότι είργάζετο συνομωτικώς καί ερχόταν σέ έπαφή μέ ήγετικά
στελέχη τοΰ Κ .Κ .Ε . 'Η ιδία ήταν ειδική γραμματεύς τοΰ Πορφυρογένη τοΰ γνωστοΰ κομμουνιστοΰ ήγέτου καί ύπουργοΰ τής ψευδοκυβερνήσεως τών συμμοριτών.
Αυτή είχε πλαστή ταυτότητα μέ τά στοιχεία ’Αναστασία Γ . Λαΐνου καί έσκόπευε
νά ταξιδέψη στο εξωτερικό.
Σ τις 20 ’Ιανουάριου 1948 ή 'Υποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών
κατώρθωσε νά άνακαλύψη καί νά συλλάβη 34 στελέχη τής «αύτοάμυνας» τών συνοι
κισμών Βύρωνος καί Καισαριανής. Οί τρομοκράται αύτοί κομμουνισταί είχαν έφοδιασθή μέ αύτόματα όπλα, μέ άτομικά τυφέκια, μέ χειροβομβίδες καί μέ διάφορα
άλλα πυρομαχικά καί έκρηκτικές ύλες. Σκοπός αντικειμενικός τών τριάδων αύτών,
τμηματικώς κατά περιφερείας, αρχής γενομένης άπό τήν περιφέρειαν τής πρω
τευούσης. Έπαναλαμβάνομεν όμως ότι ή πρώτιστη έξ όλων τών ενεργειών είναι
νά συγκροτηθή ή υπηρεσία «άστικής ταυτότητος» καί νά όρισθή ό Διευθυντής αύτής.
Ν. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ
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ήτο άφ’ ενός μέν ή δολοφονία διαφόρων έθνικοφρόνων πολιτών καί επισήμων προ
σώπων πού άνήκαν στο Στρατό, στά Σώματα ’Ασφαλείας καί στην έθνικόφρονα
πολιτική παράταξι, καί ή ενέργεια διαφόρων άλλων τρομοκρατικών πράξεων (δολιοφθοραί κ λπ .), άφ’ έτέρου δέ ή προπαρασκευή των, σέ τρόπο ώστε, όταν θά έδίδετο
άπό την ηγεσία τοΰ Κ .Κ .Ε . σχετική εντολή νά ένεργήσουν έκτεταμένες δολιοφθορές
δημοσίων έργων, έργων κοινής ώφελείας, συγκοινωνιών κλπ. νά προσβάλλουν ενό
πλους τον Ε θνικό Στρατό καί τά Σώματα ’Ασφαλείας άπό κοινού μέ τούς κομμουνιστοσυμμορίτας πού ήλπιζαν ότι θά έφθαναν καί θά ήλεγχον τά περίχωρα τών ’Αθη
νών, καί νά καταλύσουν έτσι τις ’Αρχές.
’Αρχηγοί τών ομάδων αύτών ήσαν οί Δημήτριος Τρουμπαδάκης, Στυλιανός
Διαμαντόπουλος, Χρηστός Σουμαγόρης, Ευστάθιος Τσεκούρας καί Λάμπρος Πίσσαρης. Στά χέρια τών ομάδων αύτών κατεσχέθησαν ένα αύτόματον Στέν, 13 περί
στροφα, 16 χειροβομβίδες ’Αγγλικού τύπου Μίλς, 12 εμπυρεύματα καψύλια άλλων
χειροβομβίδων ίδιου- τύπου, άνταλλακτικά, γεμιστήρες Στέν καί πολλά φυσίγγια
αύτομάτων περιστρόφων καί πολεμικών όπλων.
Σ τις 28 Ίανουαρίου 1948 άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν 24 στελέχη τής
5ης άχτίδας τής Κ.Ο .Α . ή οποία μέ καθοδηγητή τον Χριστόφορο Σωτηράκο
πού συνελήφθη, είργάζετο δραστήρια γιά τή στρατολογία έμπιστων καί άφοσιωμένων μελών γιά τήν επάνδρωσι τών ομάδων τής «αυτοάμυνας».
Σ τις άρχές του Φεβρουάριου 1948 οί άστυνομικοί έκαμαν έρευνα στήν οικία
τού άνωτέρου στελέχους τής αυτοάμυνας ’Αθηνών Παναγοπούλου, επί τής όδοϋ
Θήρας 95. Αυτός κατώρθουσε νά διαφύγη τότε, άλλά υστέρα άπό λίγες μέρες συνε
πλάκη μέ άστυνομικούς στο Μαρούσι. Στο σπίτι αύτό άνεκαλύφθησαν μέσα σέ μιά
ντουλάπα δύο έκκρηκτικά μηχανήματα τελευταίου τύπου τελειότατα ’Αγγλικής
κατασκευής. Τά μηχανήματα αύτά ήσαν πολύ μικρά καί έφεραν τό σχήμα μικράς
πίπας. Μέ ένα όμοιο έκκρηκτικό μηχάνημα άνετινάχθη άπό τούς κομμουνιστάς
στρατιωτικό άεροπλάνο τής βάσεως Έλευσίνος.
Φυσικά ή ’Αστυνομία είχε πληροφορίες θετικές γιά τις άνατινάξεις πού έσχεδίαζαν νά κάνουν οί κομμουνισταί σέ σπουδαίας σημασίας κτίρια τών ’Αθηνών καί
είχε λάβει κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

208. Έξάρθρωσις τών ομάδων « αύτοάμυνας» τής Κ.Ο.Α. καί Κ.Ο.Π.
μέ όθρόες συλλήψεις, καί σύλληψις τών δραστών τής δολοφονίας τοΰ
Ύπουργοϋ Δικαιοσύνης αειμνήστου Χρήστου Λαδά.
Ή δραστηριότης τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τήν περίοδο αύτή τής άναπτύξεως τού συμμοριτισμού καί τής προσπάθειας νά προκαλέσουν άναταραχές στήν
Πρωτεύουσα έφθασε στο κατακόρυφο.
Καθημερινώς άνεκαλύπτοντο μυστικά άρχεϊα, τυπογραφεία, υπόγειες κρύπτες
στις όποιες έκρύπτοντο κομμουνιστικά στελέχη καθώς επίσης καί πολλά άλλα σατα
νικά τεχνάσματα τής έγκληματικής αυτής όργανώσεως τών κομμουνιστών.
Σ τις 17-3-1948 ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών άνεκάλυψε καί συνέλαβε 19
στελέχη καί μέλη τής 3ης άχτίδας τής Κομμουνιστικής Όργανώσεως ’Αθηνών, ή
οποία εΐχεν άναπτύξει εξαιρετική δραστηριότητα στήν Πρωτεύουσα καί καθοδη
γείτο άπό τον Α' γραμματέα τής άχτίδος Εύάγγελο Κλαουδάτο, τό Β ' γραμματέα
Δημήτρη Τσιμπουκίδη, τον υπεύθυνο επί τοΰ οικονομικού Παναγιώτη Γιαννόπουλο,
καί τήν ίστρούχτορα (καθοδηγήτρια) Άργυρούλα Δρονάκη.
Κατά τις άρχές ’Απριλίου 1948, ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς άνεκάλυψε
καί συνέλαβε τον Ζαφειριού εκπρόσωπον τοΰ στρατηγού τών συμμοριτών Μάρκου,
ό όποιος έκαμε στήν ’Αθήνα καί στον Πειραιά στρατολογία γιά τούς άντάρτες.
Μαζί μέ αύτόν συνελήφθησαν καί άρκετοί συνεργάτες του μέ υποψηφίους κομ-
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μουνιστοσυμμορίτες. 'Ο Ζαφειριού ώμολόγησε ότι στρατολογούσε συμμορίτες καί
άπεκάλυψε τό μηχανισμό τοϋ Κ .Κ .Ε . σχετικά μέ την έπιστράτευσι καθώς καί τα
πρόσωπα πού είχαν έντολή νά καταρτίσουν συμμοριτικές ομάδες.
Στην 1 Μαίου 1948 έδολοφονήθη έξω άπό τό Ναό τοϋ 'Α γ. Γεωργίου Καρύτση, ό τότε 'Υπουργός Δικαιοσύνης άείμνηστος Χρηστός Λαδάς. 'Η δολοφονία άπεφασίσθη άπό τό Κ .Κ .Ε . γιατί ό Λαδάς είσηγήθη καί συνέταξε τό Νόμο «Π ερί προ
στασίας τοϋ κοινωνικοΰ καθεστώτος της χώρας», μέ τον όποιο τό Κ .Κ .Ε . καί οί
συναφείς οργανώσεις έτίθεντο έκτος Νόμου καί διελύοντο.
'Η 'Υποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών έκινήθη μέ ταχύτητα καί
μεθοδικότητα καί κατώρθωσε μέσα σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα νά έξιχνιάση
τό έγκλημα τοϋτο, πού συνεκλόνισε ολόκληρη τήν Ελλάδα καί νά συλλάβη δλους
σχεδόν τούς ένοχους, φυσικούς καί ήθικούς αύτουργούς.
Ά π ό τούς ένοχους της δολοφονίας πλεϊστοι κατεδικάσθησαν σέ θάνατο καί
άπό αύτούς έξετελέσθησαν οί Ό ρέστης Μακρίδης, Βασίλειος Ζάννος, Χαράλαμπος
Ψωμιάδης, Κωνσταντίνος Χατζηκίδης, Έ μμαν. ΓΙολατίδης καί Έ μμαν. Σαραντίδης, οί όποιοι δλοι ήσαν άνώτερα στελέχη τής έγκληματικής όργανώσεως «αύτοάμυνας» ’Αθηνών.
Σ τις 27 Μαΐου 1948 ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών άνεκάλυψε καί συνέλαβε
44 στελέχη τής 6ης άχτίδας τής Κομμουνιστικής Όργανώσεως ’Αθηνών, ή οποία
ύπό τήν καθοδήγησιν τοϋ Θεοδωρίδη Ίωάννου, Σιώχα Γεωργίου, Τσιλημελίδη
Χρήστου καί άλλων στελεχών τοϋ Κ .Κ .Ε . μελών τής άχτιδικής έπιτροπής, δροΰσαν συνομωτικά γιά τήν άναδιοργάνωσι τών κομμουνιστικών οργανώσεων τοϋ
Κ .Κ .Ε . καί τήν καθοδήγησί των. 'Π όργάνωσις αύτή έξέδιδε πολυγραφημένες κομ
μουνιστικές προκηρύξεις καί δελτία τοϋ ραδιοφωνικού σταθμού τών κομμουνιστοσυμμοριτών, μέ τά όποια έξυμνοΰντο οί δήθεν έπιτυχίες τών συμμοριτών καί έδίδοντο ψεύτικες πληροφορίες γιά τήν κατάστασι πού έπικρατοϋσε στήν ύπαιθρο,· μέ
σκοπό νά κλονίσουν τό ηθικό τοϋ λαοΰ, νά καλλιεργήσουν τήν ηττοπάθεια καί νά
προκαλέσουν αίσθημα φοβίας στούς έθνικόφρονες πολίτες.
Σ τις 12 ’ Ιανουάριου 1948 ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών άνεκάλυψε καί συ
νέλαβε 29 στελέχη τής έγκληματικής καί τρομοκρατικής όργανώσεως «αύτοάμυνας» πού μέ άρχηγό τόν Ό ρέστη Μακρίδη, ύπεύθυνο τοϋ συμβουλίου «αύτοάμυνας ΙΙρωτευούσης», μετέφερε καί έκρυβε τόν οπλισμό ταύτης καί συγκροτούσε
μονάδες τρομοκρατικής καί άναρχικής|£δράσεως.
.

( Σ υ νεχ ίζετα ι)
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ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ
ΚΑΙ ΗΛΟΝΟΒΛΕΦΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
'ϊπ ό Ύπαστυνόμου Α'
----------------------------- κ. Γ Ε Ω Ρ Γ . Κ Α ΡΟ ΥΖΟ Υ-----------------------------Π ΕΡ ΙΛΗ Ψ ΕΙΣ

1. Π ω ς εγινε ή συμπλοκή.
2. Ή άνάκρισις γιά τό Αδίκημα—Έ ξιχνίααις αντοϋ.
*

1. Πώς εγινε ή συμπλοκή.

* *

"Ενας χρόνος πέρασε από τότε πού ή στήλη αύτή είχε άσχοληθή μέ την από
πειρα δολοφονίας τοϋ 'Υπαρχιφύλακος Εύαγγέλου Καμπέρη του Κ Δ ' Παραρτή
ματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, πού εγινε στο άλσος τού Λυκαβηττού στις 17 Δ εκ εμ 
βρίου 1957, από τό Βούλγαρο φυγάδα Βόρις Στογιάνωφ καί ό όποιος είχε τή γνωστή
τύχη. Στο τεύχος αυτό θά άναφερθοΰμε σ’ ένα άλλο παρόμοιο σχεδόν γεγονός, πού
έγινε στο άλσύλλιο τής Καισαριανής στις 25-11-1958 καί πού άφορα την άπόπειρα
δολοφονίας τού άστυφύλακος Ίωάννου Ζυγουράκη τού Κ Α '. Παραρτήματος ’Ασφαλείας, άπό
τον ηδονοβλεψία ’Αντώνιο Μουζακίτη. Ευτυ
χώς ότι στο επεισόδιο αυτό τό αποτέλεσμα δεν
ήταν τόσο σοβαρό καί τόσο αιματηρό καί τό
όποιο κατωρθώθη να διαλευκανθή πολύ σύντο
μα άπό τούς άνακρίνοντας, χάρις στον ’ίδιο τον
αστυφύλακα, ό όποιος καίτοι τραυματισμένος
διετήρησε την ψυχραιμία του καί μέ τήν τόλμην
καί τήν σταθερότητα στις ένέργειές του, πού
τον διακρίνουν, κατώρθωσε να άντιπυροβολήση
καί νά τραυματίση τον διεστραμμένον αυτόν
τύπον, ή ομολογία τού οποίου, μετά άπό 3ήμερο ταλαιπωρία τών άνακρινόντων έχυσε πλή
ρες φώς στην ύπόθεσιν. Τό περίεργο εδώ είναι
τούτο: τό πώς ένα ράπισμα κάποιου άγνώστου
στην άρχή προσώπου, έφερε τον άστυφύλακα στο
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ Τ ΓΟ Τ Ρ Α Κ Η Σ
σημείο εκείνο γιά νά βρεθή άντιμέτωπος μ ’ ένα
άλλο άτομο, ώπλισμένο καί τό όποιον άτομο δεν
είχε καμμιά σχέσι μέ τό προηγούμενο επεισόδιο.
’Αλλά ας δούμε πώς έγιναν τά πράγματα μέ τή σειρά:
Σ τις 16.45' ώραν τής 25 Νοεμβρίου 1958 παρουσιάστηκε στον ’Αξιωματικό
'Υπηρεσίας τού ΚΑ' Παραρτήματος ένα άτομον όνόματι Βαγιανός ’Αναστάσιος,
κτηματίας, κάτοικος συνοικισμού Καισαριανής καί τού άνέφερε ότι προ ολίγης ώρας
ευρισκόμενος στο άλσος Καισαριανής είδε μιά παρέα άπό 5—6 πρόσωπα νά κάθωνται
κοντά σ’ ένα αύτοκίνητο κούρσα καί έπλησίασε άπό περιέργεια νά ίδή τ ί συνέβαινε.
Τότε ένα άπό τά άτομα αύτά τον έπλησίασε καί τον έρώτησε τί θέλει έκ εϊ ενώ ταυτο
χρόνους τού έδωσε δυο ραπίσματα. Ό Βαγιανός έφοβήθηκε οτι θά έπακολουθήση
χειρότερη μεταχείρησις κατ’ αύτοΰ καί έτράπη εις φυγήν καταδιωκόμενος άπό τό
άγνωστον τούτο άτομον. Στή φυγή του άκουσε έναν άλλον νά φωνάζη εις τον προ
ολίγου έπιτεθέντα κατ’ αυτού «άστον ρέ Κώστα». Ό Βαγιανός τρέχοντας έφτασε
στά πρώτα σπίτια τού συνοικισμού Καισαριανής, οπότε συνήντησε έναν άστυφύλακα
μέ στολή καί τού άνέφερε τά συμβάντα, άφού έπέδειξε σ’ αύτόν καί τό σημεΐον όπου
ευρίσκετο τό άτομον πού τον έδειρε καί ή παρέα του. Ό άστυφύλαξ συνοδευόμενος
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καί άπό Ιναν έφεδρο άνθυπολοχαγό πού ήταν τή στιγμή έκείνη εκ εί, άνεχώρησε για
τό σημεΐον πού τοϋ ύπεδείχθη, το όποιον άπεΐχε 500 περίπου μέτρα, ένω συνέστησε
στον Βαγιανόν νά μεταβή εις τό Παράρτημα ’Ασφαλείας της Καισαριανής· καί νά
άναφέρη τό γεγονός, πράγμα τό όποιον καί έκανε.
'Ο ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας έ'χοντας μόνον στην διάθεσί του τον άστυφύλακα
Κ 247 Ζυγουράκην Ίωάννην, τον διέταξε νά μεταβή μαζί μέ τον παραπονεθέντα
Βαγιανόν εις την τοποθεσίαν τοϋ συμβάντος καί αν άνεύρη, νά συλλάβη καί προσαγάγη ενώπιον του τον άδικοπραγήσαντα, ό όποιος, κατά τον Βαγιανόν, έδήλωσε οτι
είναι άστυνομικός. 'Ο άστυφύλαξ Ζυγουράκης ένας άπό τούς καλλιτέρους άστυφύλακας τής 'Υπηρεσίας αυτής σε ήθος, τόλμη, έργατικότητα καί προθυμία, έσπευσε
νά έκτελέση την διαταγή πού έλαβε καί άνεχώρησε μετά τοϋ Βαγιανοϋ. Στο δρόμο
του άναζητοϋσε καί άλλον συνάδελφόν του προς ένίσχυσί του, όπως τοϋ είχε π ει καί
ό ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας, άλλά δυστυχώς δεν εύρήκε. 'Οδηγούμενος πάντα άπό
τον Βαγιανόν έφτασε στο άλσος Καισαριανής, οπότε ό παραπονεθείς τοϋ έδειξε τό
σημεΐον όπου έπρεπε νά άναζητηθή ό άδικοπραγήσας. 'Ο άστυφύλαξ συνέστησε εις
τον Βαγιανόν νά πάη άπό τό άλλο μέρος τοϋ σημείου αύτοΰ καί βαδίζοντας καί, οί
δυο προς τό κέντρον νά συναντηθοΰν εκ εί, κάνοντας έτσι μιά κυκλωτική κίνησι γιά
νά άποκλείσουν τό δρόμο τής φυγής του άπό τήν άλλη πλευρά. Πράγματι ένω ό
Βαγιανός έπήρε τήν κατεύθυνσι πού είχαν συνεννοηθή, ό άστυφύλαξ έβάδιζε σιγάσιγά προς τό σημεΐον όπου στεκόταν ενα άτομο. Μόλις πλησίασε τοϋ έδήλωσε τήν
ιδιότητά του, τό έρώτησε τ ί θέλει έκεΐ καί τό έκάλεσε νά τοϋ δώση τήν ταυτότητά
του καί νά τον άκολουθήση. "Οταν όμως τό πρόσωπο αύτό προσπαθοΰσε νά βγάλη
τήν ταυτότητά του άπό τή μέσα τσέπη τοϋ σακκακιοΰ του, έτράπη είς φυγήν προς
τό βάθος τοϋ άλσους οπότε ό άστυφύλαξ τον κατεδίωκε καλώντάς τον ταυτοχρόνως
νά σταματήση. Σ έ άπόστασι 100 περίπου μέτρων, τό άτομον τοΰτο σταμάτησε καί
άφοΰ γύρισε προς τον αστυφύλακα πού ήταν πιά κοντά του, έβγαλε τό περίστροφό
του, τον έπυροβόλησε τρεις φορές καί συνέχισε τή φυγή του. Δύο άπό τις σφαίρες
αυτές εύρηκαν τον άστυφύλακα καί τον έτραυμάτισαν, εύτυχώς δχι βαρειά, στο
βραχίονα τοϋ δεξιοΰ χεριού του καί στο στήθος κάτω άπό τό δεξιό μαστό.
'Ο τραυματισθείς άστυφύλαξ χωρίς νά χάση τήν ψυχραιμία του παρά τούς
πόνους άπό τά ταύματά του καί τήν αιμορραγία έβγαλε τό περίστροφό του, πού κατ’
εύτυχή σύμπτωσι είχε χωρίς θήκη στήν έξω τσέπη τής καμπαρτίνας καί έπυροβό
λησε τρεις φορές τον άγνωστο, οπότε ούτος έστάθηκε πάλιν καί έπυροβόλησε άλλες
δύο φορές τον άστυφύλακα. 'Ο Ζυγουράκης, πότε όρθιος καί πότε έρποντας, πότε
τρέχοντας καί πότε κρυπτόμενος πίσω άπό τούς κορμούς των δένδρων έρριξε καί τις
άλλες τρεις σφαίρες τοϋ περιστρόφου του. Στο μεταξύ άρχισε νά βραδυάζη καί έχασε
τον καταδιωκόμενον οπότε άποφάσισε μέ τις δυνάμεις πού τοϋ άπέμειναν νά βγή
άπό τό άλσος στά πρώτα σπίτια γιά νά τοϋ παρασχεθή βοήθεια. Στήν έξοδό του άπό
τό άλσος συνήντησε ένα ιδιώτη, Σταύρου Ίωάννην όνόματι, ό όποιος ειδοποίησε τον
Σταθμό Α' Βοηθειών διά νά άποστείλη άσθενοφόρον αύτοκίνητον. Στο μεταξύ ό
Βαγιανός, πού παρακολουθούσε άπό μικρή άπόστασι μέσα στο άλσος τή συμπλοκή
αυτή, έτρεξε προς τό σημείο όπου ήταν ό τραυματισμένος άστυφύλαξ καί μαζί μέ
τον άνωτέρω Σταύρου τον μετέφεραν εις τον Σταθμόν Α' Βοηθειών καί άπ’ έκεΐ
άκολουθώντας μόνον ό Σταύρου μετεφέρθη εις τό 401 Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον,
ένω ό Βαγιανός έγύρισε στο ΚΑ' Παράρτημα ’Ασφαλείας γιά νά άναφέρη τό γεγονός
καί νά βοηθήση σάν αύτόπτης μάρτυς τήν άνεύρεσι τοϋ άγνώστου προσώπου.
Πριν άκόμη φθάση ό Βαγιανός στο Παράρτημα τής Καισαριανής γιά νά είπή
ο,τι έγινε, ένας άλλος πολίτης όνόματι Λώλος Αύρήλιος, πού είχε λάβει γνώσι τυχαίως τής συμπλοκής, έτρεξε στήν ’Αστυνομία καί άνέφερε τά συμβάντα. ’Αμέσως
ό Διοικητής τοϋ Παραρτήματος μέ όλη τή δύναμι τούτου άνεχώρησε γιά τό άλσος
τών Καισαριανής, άφοΰ προηγουμένως άνέφερε τό συμβάν εις τήν Ύποδιεύθυνσιν
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Γενικής ’Ασφαλείας καί τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν, οί Προϊστάμενοι των όποιων
'Υπηρεσιών έφθασαν άμέσως εις τό ΚΑ' Παράρτημα. "Οταν ή άνωτέρω δύναμις
έφθασε εις τό άλσος ό επικεφαλής άφοϋ έμαθε τό σημείο τής συμπλοκής άπό τον
καταφθάσαντα έν τώ μεταξύ Βαγιανόν, άνέπτυξε την δύναμιν σέ άκτΐνα 500—600
μέτρων καί άρχισε τον έλεγχον παντός ευρισκομένου άτόμου, άπό τα όποια ζητούσε
πληροφορίες σχετικές μέ τό έπεισόδιον. ’Έ τσ ι ό έπικεφαλής συνάντησε τον διερχόμενον άπ’ εκ εί στρατιώτην Τσενέν Μιχαήλ, ό όποιος τού είπε ότι εκεί κοντά εΰρήκε
ένα τραυματισμένο άτομο τό όποιο τού έδωσε τον άριθμό τηλεφώνου 20-707 καί
τον παρεκάλεσε νά τηλεφωνήση σ’ ένα δικό του πρόσωπο (κουνιάδο του), τον Μουζακίτη Σπυρίδωνα πού δούλευε ώς σερβιτόρος στο «Κόρφους Μπάρ», στήν όδό
Πανεπιστημίου νά έλθη νά τον πάρη μέ αυτοκίνητο. ’Αμέσως ό Διοικητής τού Πα
ραρτήματος έτρεξε στο σημείο πού τού είπε ό στρατιώτης όπου εύρήκε πεσμένο χάμω
καί τραυματισμένο ένα άτομο καί πλησίον του ένα ζευγάρι δερμάτινα γάντια πού
άνήκαν σ’ αύτό. Τό άτομον αύτό καθώς έδήλωσε καί όπως άπεδείχθη κ ι’ άπό τήν
ταυτότητά του, πού είχε έπάνω του, ώνομάζετο Μουζακίτης ’Αντώνιος τού Σπυ
ρίδωνος καί τής ’Όλγας, έτών 25, έκ Κέρκυρας, σερβιτόρος κάτοικος 'Αγίων ’Αναρ
γύρων όδός Βόλου 6, έγγαμος.
Τον Μουζακίτη παρέλαβαν άπ’ εκεί καί μέ αύτοκίνητο ταξί τον μετέφεραν
συνοδεία στο νοσοκομείο Νέας ’Ιωνίας οπού νοσηλεύεται άκόμη. Στο Νοσοκομείο
διεπιστώθη ότι εΐχεν δύο διαμπερή τραύματα άπό βλήματα περιστρόφου, τό ένα στήν
αριστερή ωμοπλάτη καί τό άλλο κοντά στον άριστερό βραχίονα. 'Η ύπόλοιπη δύναμις παρέμεινε στο σημείο τής συμπλοκής καί ενεργούσε έρευνες διά τήν άνεύρεσιν
τού περιστρόφου τού Μουζακίτη, ό όποιος άπό πρόχειρη έξέτασι στο Νοσοκομείο
είπε οτι τό έχει ρίξει εκεί κοντά όπου εύρέθη τραυματισμένος. Στο μεταξύ είχε πιά
νυχτώσει καί ή έρευνα γιά τήν άνεύρεσι τού περιστρόφου ήταν δύσκολη, οπότε διετάχθη καί τήν άλλη μέρα πρωΐ-πρωΐ συνεργεία άπό άστυνομικούς συνέχισαν τις
έρευνες γιά τήν άνεύρεσι τού περιστρόφου, τό όποιον καί εύρήκαν σέ άπόστασι 600
περίπου μέτρων άπό τό σημείο όπου εύρέθηκε τραυματισμένος ό Μουζακίτης.

2. Ή άνάκρισις γιά τό αδίκημα—Έξιχνίασις αύτοϋ.
Τό επεισόδιο άναστάτωσε τις άρμόδιες ’Αστυνομικές ’Αρχές. "Ολος ό άστυνομικός κόσμος τό ύπεδέχθη μέ πολύ λύπη, για τί ή είδησίς του έφερε πάλι στή μνήμη
μας παρόμοια επεισόδια τού παρελθόντος. 'Η άνάκρισις έπρεπε νά κινηθή αστραπιαία
γιά τήν όσον τό δυνατόν συντομώτερη έξιχνίασι γ ι’ αυτό κ ι’ άπ’ τή πρώτη στιγμή
άνετέθη σέ δεδοκιμασμένους άστυνομικούς τής ’Ασφαλείας (τής 'Υπηρεσίας Διαρ
ρηκτών) σέ συνεργασία μέ τό άρμόδιο Παράρτημα καί ύπότήν προσωπικήν έπίβλεψι
τού Άστυν. Δ/ντοΰ ’Αθηνών κ. Θ. Ρακιντζή, τού Διοικητοΰ τής 'Υποδ/νσεως Γεν.
’Ασφαλείας κ. Ε. Καραμπέτσου καί τού 'Υ ποδ/τοΰκ. Π. Μπαρδοπούλου. ’Εκείνος
όμως πού προσέφερε τή μεγαλύτερη ύπηρεσία στήν άνάκρισι ήταν ό άστυφύλαξ Ζυγουράκης πού μέ τήν αυτοθυσία του κατώρθωσε νά τραυματίση τον Μουζακίτη καί
νά τον παραδώση έτσι στά χέρια τών άνακρινόντων έτοιμο νά όμολογήση.’Ε π ί 3
ήμέρες οί άνακρίνοντες ταλαιπωρούνται μέ τις ψεύτικες ομολογίες τού Μουζακίτη.
Οί άστυνομικοί συντάκται τών εφημερίδων οραματίζονται τις διό άπίθανες έκδοχές
καί συσχετίζουν τό επεισόδιο αύτό μέ άλλα εγκλήματα τού παρελθόντος. 'Ο Μου
ζακίτης αφού επί δύο ήμέρες προσπάθησε νά συσκότιση τά πράγματα μέ τούς πιο
άλλόκοτους ισχυρισμούς, τούς όποιους άπέρριπταν οί άνακρίνοντες, κατάλαβε πιά τήν
τρίτη ήμέρα ότι δέ μπορεί νά παίζη μέ τούς άστυνομικούς καί ώμολόγησε ότι είναι
τύπος ήδονοβλεψίου όμοιος σχεδόν μέ τον Στεφανόπουλον, διαλύοντας έτσι τό μυ
στήριο πού έκάλυπτε τή μονομαχία του μέ τον άστυφύλακα Ζυγουράκη.
’Έ τσ ι ή ύπόθεσις πήρε τήν έξής ξεκαθαρισμένη μορφή:
Ά π ό χρόνια ό Μουζακίτης ήταν ένας παθολογικός ήδονοβλεψίας καί τό πάθος
του αύτό δέν τό έγκατέλειψε παρ’ ολον ότι ένυμφεύθη προ ολίγων έτών. Ά ντιθέτω ς,
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συνέχισε νά περιέρχεται τά διάφορα πάρκα δπου συχνάζουν ερωτικά ζεύγη ίκανοποιών
έ'τσι την διαστροφήν του. Στο τέλος μάλιστα συστηματοποίησε τις ήδονοβλεπτικές
του επιχειρήσεις ώς έξης : Συνεδέθη μέ μια νεαρά χήρα, ή οποία τον συντρόφευε
στους περιπάτους του μέσα στά διάφορα άλση καί άλλα άπομακρυσμένα μέρη. ’Έ τσ ι
ό Μουζακίτης συνεδύαζε τό τερπνόν μετά του ωφελίμου. Δηλαδή, άφ’ ένός είχε τή
τρυφερή συντροφιά της νεαράς χήρας καί άφ’ ετέρου τό γεγονός δτι συνωδεύετο,
συντελούσε ώστε τά άλλα έρωτίκά ζεύγη νά μή τον άντιμετωπίζουν ώς ενοχλητικόν
τύπον άλλά σάν δμοιόν τους. ’Έπαιρνε τή νεαρά χήρα καί πήγαινε πότε στο Λυκα
βηττό, πότε στοΰ Στρέφη, πότε στο Πεδίο τοϋ Ά ρεω ς καί πότε στή Καισαριανή.
Έ κ ε ΐ καθόταν πολύ κοντά στά άλλα ζευγάρια καί έ'βλεπε. Μάλιστα πολλές φορές
άφινε τή συνοδό του καί συρόμενος πολύ κοντά στά ζευγάρια, ικανοποιούσε τή δια
στροφή του καί ξαναγύριζε.
Τόσο μεγάλο ήταν τό πάθος του ώστε δεν άφινε ευκαιρία πού νά μή τό ίκανοποιή. Κάθε ημέρα σχεδόν τριγύριζε στις διάφορες άπόμερες τοποθεσίες μέ άποτέλεσμα στο τέλος νά γίνη αντιληπτός καί νά έπισημανθή ώς ήδονοβλεψίας. Είδικώτερα
στή περιοχή τού λόφου τής Καισαριανής ήταν γνωστότατος, για τί ήταν ό στόχος
πού συχνότερα τον χρησιμοποιούσε γιά τις «έπιχειρήσεις» του. Μέ τό τελευταίο
αυτό τόπο συνδυάζεται τό συγκεκριμένο έπεισόδιο στο όποιον άναφερόμεθα καί τό
όποιο δπως λέγει ό Μουζακίτης, έγινε ώς έξής.
«Σ τ ις 2 τό μεσημέρι τής 25-11-58 άφοΰ έφαγα στο σπίτι μου καί δέν είχα
» δουλειά, πήρα μαζύ μου ένα περίστροφο Σ μ ίθ Ν. 38 βραχύκανο έξάσφαιρο, τό
» γέμισα, κατέβηκα στην ’Αθήνα καί άπ’ έκ εΐ πήγα εις τό άλσος Κουπονίων δπου
» θά δοκίμαζα σέ έρημικό μέρος τό περίστροφο γιά πρώτη φορά, πού είχα άγοράσει
» άπό κάποιον στήν όδό ’Αθήνας προ τριετίας άντί 150 δραχμών. ’Αφού γύρισα
» ολόκληρο τό άλσος καί δέν εύρήκατό κατάλληλο μέρος γιά νά τό δοκιμάσω, για τί
» σέ δλα τά σημεία ευρισκα έρωτικά ζευγάρια, άποφάσισα στις 4,30' τό άπόγευμα
» νά φύγω. "Άρχισα νά κατεβαίνω άπό τό πιο ψηλό σημείο τού άλσους πού είχα
» άνεβεΐ προς τά κάτω, μέ πρόθεσι νά πάρω τό λεωφορείο τής Καισαριανής γιά τήν
» 'Ομόνοια. "Οπως κατέβαινα είδα σ’ ένα σημείο συγκεντρωμένα τρία-τέσσερα
» άτομα πού κύτταζαν ένα έρωτικό ζευγάρι καί τά πλησίασα. Τά άτομα αυτά έφυγαν
» άλλά έγώ παρέμεινα έκεΐ. Μετά άπό λίγο είδα νά έρχεται προς τό μέρος μου ένα
» άτομο, τό όποιο άφοΰ πλησίασε μέ ρώτησε τ ί κάνω έκ εΐ καί τοϋ άπήντησα δτι
» κυττάζω δ,τι κυττάζουν καί οί άλλοι». Μετά μοϋ δήλωσε δτι είναι αστυνομικός
» καί μέ διέταξε νά τον άκολουθήσω. Τά έχασα. Τ ί νά έλεγα; Δ έ μπορούσα νά δι» καιολογηθώ. Νά πώ δτι βρισκόμουν έκ εΐ γιά νά βλέπω τά ζευγάρια; Θά ντροπια» ζόμουν άπό τή μιά μεριά καί άπό τήν άλλη θά τό μάθαινε καί ή γυναίκα μου πού
» δέν ήξερε τίποτε. ’Έ τσ ι τοβαλα στά πόδια γιά νά ξεφύγω, άλλά μέ κατεδίωξε καί
» ένώ έπρόκειτο νά μέ συλλάβη στράφηκα άπότομα καί τον πυροβόλησα πέντε φο» ρές. Αυτός μέ πυροβόλησε δμως μέ τό δικό του περίστροφο άμέσως καί μέ τραυ» μάτισε στο χέρι καί στο στήθος. Παρά ταΰτα, έγώ συνέχισα νά τρέχω καί σέ
» άρκετή άπόστασι έπεσα γιατί έχασα τις δυνάμεις μου άφοΰ πρώτα είχα ρίξει τό
» περίστροφό μου κάπου έκ εΐ κοντά. Άρνοΰμαι δτι είχα καί άλλους παρέα. "Ημουν
» μόνος μου».
Αυτά είπε ό Μουζακίτης κ ι’ άπό τά όποια βγαίνει τό συμπέρασμα δτι προτί
μησε νά σκοτώση τον άστυφύλακα γιά νά ξεφύγη, μέ σκοπό νά μήν...έκτεθή. Ά λλά
άπό τήν άνάκρισι πού έπηκολούθησε διεπιστώθη δτι τό περίστροφο τό είχ ε άφαιρέσει μαζί μέ 50 σφαίρες προ πενταμήνου άπό τή μονάδα του δταν άκόμη υπηρετούσε
ώς στρατιώτης. ’Έ τσ ι γεννάται ή υπόνοια δτι πιθανόν ό 25ετής σερβιτόρος μέ τήν
βοήθεια τού πιστολιού του, νά είχε σκοπό νά έπεκτείνη τις επιχειρήσεις του ’ίσως
μέχρι καί εκβιασμού, εις βάρος τών διαφόρων ζευγαριών αν οί συνθήκες τής ζωής τον
έσπρωχναν μέχρις έκεΐ. Θά ήταν δέ άστεΐο νά νομίζη κανείς δτι ήθικές άναστολές
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δεν θά τον άφιναν νά φτάση μέχρις εκεί. Τ ί ήθική δμως άναστολή μπορεί νά ύπάρχη
σέ έναν άνθρωπο πού λέγει δτι προτίμησε νά σκοτώση τον άστυφύλακα γιά νά μή
έκτεθή; ’Αρχή δμως σέ εκβιασμούς τέτοιους δεν είχε κάνει, πράγμα πού έξηκριβώθη άπό τήν άνάκρισι. Πάντως, τολμούμε νά πούμε, εύτυχώς πού ήλθαν τά πράγ
ματα έτσι, για τί τίποτα δεν άποκλείει νά μεταβάλλετο ό Μουζακίτης σ’ έναν ύπ’ άριθ.
2 Στεφανόπουλο.
Γεννάται δμως το έρώτημα ποιά ήταν τά 5 άτδμα, ένα άπό τά όποια έρράπισε
τον Βαγιανό, γεγονός πού άπετέλεσε καί τήν άφορμή γιά νά φτάσουν τά πράγματα
μέχρι τήν άπόπειρα δολοφονίας τού άστυφύλακος.
’Αλλά καί τό σημεΐον αύτό δεν έμεινε σκοτεινό. Καί προς τήν κατεύθυνσι αύτή
έστράφη ή άνάκρισις καί άπεδείχθη δτι τά άγνωστα αύτά πέντε άτομα μέ τό αυτο
κίνητο, ήσαν εύϋπόληπτοι κάτοικοι τού συνοικισμού Κουπονίων, τά όποια είχαν πάει
τό άπόγευμα της ήμέρας εκείνης στο άλσος αύτό γιά νά συζητήσουν κάτι ύποθέσεις
των. Τότε φάνηκε νά έρχεται ό Βαγιανός ό όποιος πήγαινε στο σπίτι του στήν Καισαριανή γυρίζοντας άπό τήν εργασία του μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηθή παρεξήγησις. 'Ο Βαγιανός ένόμισε δτι τά άτομα αύτά διεπληκτίζοντο καί πλησίασε νά δή
τ ί συμβαίνει. Οί τελευταίοι πάλι ένόμισαν δτι είχαν μπροστά τους τον ήδονοβλεψία
τής περιοχής, γιά τον όποιον πολλά είχαν άκουσθή καί άφού τον έρράπισε ό ένας
άπ’ αύτούς τον έξεδίωξαν άπ’ έκεϊ κακήν κακώς. ’Έ τσ ι ό Βαγιανός κατέφυγε στο
ΚΑ' Παράρτημα ’Ασφαλείας καί άνέφερε τά διατρέξαντα. Δέον νά σημειωθή δμως
δτι καί ό Βαγιανός ήταν γνωστός ήδονοβλεψίας τής περιοχής έκείνης.
Τελειώνοντας τήν έξιστόρησι τού σοβαρού αυτού επεισοδίου θά ήταν παράλειψις νά μή σημειώσουμε τήν στάσι τού άστυφύλακος, γ ι’ αύτό καί μεταφέρουμε άπόσπασμα άπό τήν σχετική έκθεσι τού ένεργήσαντος τήν άνάκρισιν ό όποιος γράφει
τά έξής : «Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά έξάρω τήν προθυμίαν, θάρρος, τόλμην, αύτο» θυσίαν καί ετοιμότητα τού άστυφύλακος Ζυγουράκη Ίωάννου, δστις έν τή έκτε» λέσει τού καθήκοντος άψηφών τον θάνατον κατεδίωξε τον κακοποιόν πυροβολού)) μένος καί άντιπυροβολών τούτον, έπέτυχε καίτοι τραυματισμένος εις τήν δεξιάν
» χεΐρα μέ τήν όποιαν έπυροβόλει, νά τραυματίση σοβαρώς τον κακοποιόν καί νά
» θέση τούτον έκτος μάχης, μέ άποτέλεσμα τήν άνεύρεσιν καί σύλληψιν τούτου,
)) όλίγην ώραν μετά τήν συμπλοκήν. Διά νά έκτιμήσωμεν τό μέγεθος τής ύπηρεσίας
» ήν προσέφερεν εις τήν ’Αστυνομίαν διά τής αύτοθυσίας, τόλμης καί έτοιμότητός του
» ό άστυφύλαξ Ζυγουράκης ’ Ιωάννης, δέον νά έκκινήσωμεν άπό τήν άντίθετον άπο» ψιν, δτι δηλ. έάν ούτος μετά τον τραυματισμόν του έχανε τό θάρρος του καί λίγο
ι) ψυχοΰσε καί δέν είχε τήν τόλμην καί τήν ετοιμότητα νά άντιπυροβολήση καί ό
» δράστης διέφευγε σώος καί άβλαβής τήν σύλληψίν του. Βαρεία θά άνέκυπτε ή εύ» θύνη διά τήν Ύποδ)νσιν Γενικής ’Ασφαλείας καί τήν ’Αστυνομίαν γενικώς, διότι θά
» είχε τήν ύποχρέωσίν νά ένεργήση ταχέως διά κινητοποιήσεως ολοκλήρου τής δυνά» μεώς της διά τήν σύλληψιν δράστου τού όποιου ήγνόει τήν ταυτότητα, τά έλατή» ρια τής πράξεώς του καί τήν σχέσιν τήν όποιαν πιθανόν είχεν ούτος μέ τελεσθέντα
» ή μέλλοντα νά τελεσθώσιν έγκλήματα κατά τού Κράτους ή τής Κοινωνίας. Ή έξαί» ρετος αΰτη πραξις τού άστυφύλακος Ζυγουράκη Ίωάννου άποτελεϊ κλασσικόν πα» ράδειγμα προς μίμησιν ύπό παντός άστυνομικοΰ ύπαλλήλου καί προς άνάπτυξιν
» τής μεταξύ αύτών εύγενοΰς άμίλλης έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων».
’Α ξίζει πράγματι κάθε έπαινος εις τον άστυφύλακα Ζυγουράκην Ίωάννην.
«Ε ύ γ ε» του.
Γ . ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Ε Π ΙΚ Α ΙΡ Α

ΙΑ Τ Ρ Ο Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ 111
---------------

'Υπό τοϋ τ. Καθηγητοΰ ’Ιατροδικαστικής
κ. Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ Κ Α Τ Σ Α

----------------

Παρατηρεΐται πολλάκις έπαναφορά εις τήν έπικαιρότητα θεμάτων θεωρου
μένων ώς έξαντληθέντων, άτινα δμως καί πάλιν προκαλοΰν βαθεϊαν συγκίνησιν καί
εύρυτάτην έκ νέου συζήτησιν.
Δύο τοιαΰτα θέματα ήλθον εις τήν έπικαιρότητα κατά τήν τελευταίαν διε
τίαν καί ευρέως συνεζητήθησαν εν τε τώ έπιστημονικώ καί πολιτικώ τύπω. Ταΰτα
υπήρξαν τό τής ευθανασίας καί τό τής τεχνητής γονιμοποιήσεως.
Τό θέμα τής εύθανασίας δεν θά μας άπασχολήση σήμερον.
Τό δεύτερον θέμα τό τής τεχνητής γονιμοποιήσεως, άπό 150 περίπου ετών
γνωστόν ήχθη είς τήν έπικαιρότητα κατόπιν τής φήμης δτι οί ’Αμερικανοί έξαπέστειλαν τό σπέρμα στρατιωτών ύπηρετούντων έξω τής ’Αμερικής καί δή είς τάς
νήσους του Ειρηνικού προς τάς έν ’Αμερική συζύγους των προς τεχνητήν γονιμοποίησιν αύτών. Λέγεται δέ δτι 10.000 τοιαΰταί τεχνηταί γονιμοποιήσεις έγένοντο.
Τούτο έφερε, ώς είπομεν, τό θέμα τής τεχνητής γονιμοποιήσεως είς τήν έπικαιρότητα, πολλαπλώς δέ έξητάσθη τούτο. Παρουσιάζει πράγματι τούτο πολλάς πλευράς,
δι’ δ έξητάσθη άπό άπόψεως ιατρικής, ήθικής, νομικής, κοινωνικής κλπ.
'Η τεχνητή γονιμοποίησις έκζητεΐται κατά κανόνα υπό ζεύγους νομίμων
συζύγων, είτε προς έξασφάλισιν κληρονομικών δικαιωμάτων, είτε προς ίκανοποίησιν τού ένστικτου τής μητρότητος τής γυναικός εις άς περιπτώσεις ή κατά φύσιν
συνάντησις τού άνδρός μετά τής γυναικός διά φυσικής συνουσίας άπέβη στείρα ώς
προς τήν παραγωγήν τέκνου. Είναι δέ συχνή σχετικώς ή στειρότης έκ διαφόρων αι
τίων προερχομένη. ’ Εν ’Αγγλία ύπελογίσθη δτι 500.000 νόμιμοι ένώσεις άπέβησαν
άκαρποι, μή παραχθέντος τέκνου. ’Εάν τούτο είναι άρεστόν είς πολλά ζεύγη, μή
έπιθυμούντα τήν άπόκτησιν τέκνων, δι’ άλλα είναι άφορμή ψυχικής καταθλίψεως
ύψίστης· έπεζητήθη δέ ή διόρθωσις τού άτυχήματος διά τής τεχνητής γονιμοποιήσεως.
’Αλλά καί έπί έξωγάμου συμβιώσεως δυνατόν νά ζητηθή ή ένέργεια τεχνητής
γονιμοποιήσεως ύπό τής γυναικός, έκζητούσης νά έπιτύχη διά τής παραγωγής
τέκνου νομιμοποίησιν τής μετά τοϋ έραστοΰ συμβιώσεως ή καί τήν άπόκτησιν κλη
ρονομικών δικαιωμάτων, μή έπιθυμούσης δμως νά έπιτύχη τήν άπόκτησιν τέκνου
διά συναντήσεως κατά συνουσίαν μετ’ άλλου άνδρός.
Περίεργος άλλά καί σπανία, άν μή μοναδική, περίπτωσις τεχνητής γονιμοποιήσεως ήλθεν εις γνώσιν ήμών προ έτών καί έ'δωκεν άφορμήν κατά τήν Γ ' έκδοσιν
τής Δεοντολογίας ήμών (1940) είς τήν προσθήκην ειδικού κεφαλαίου σχετικού προς
τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν.
Γυνή τις, έν διαζεύξει άπό τού συζύγου της εύρισκομένη, κατεχομένη ύπό
έπιτακτικού αισθήματος μητρότητος, μή θεωρούσα δμως ήθικόν νά συναντηθή
γενετησίως μετ’ άνδρός τίνος προς παραγωγήν τού έπιθυμητοΰ τέκνου καί νομίζουσα δτι παρέκαμπτε τον σκόπελον τής άτιμώσεως άν διά τεχνητής γονιμοποιήσεως έγονιμοποιεΐτο, προέβη είς τεχνητήν γονιμοποίησιν άπευθυνθεϊσα είς ιατρόν
τινα είδικευθέντα ώς μοί έλεγε, περί τήν ένέργειαν τής τεχνητής γονιμοποιήσεως.
Ή έπιχειρηθεΐσα δμως γονιμοποίησις άπέβη άκαρπος.
Συνηθεστέρας ουσης τής περιπτώσεως τής έκζητήσεως τεχνητής γονιμοποιήσεως έπί νομίμως έγγάμου ζεύγους τούτο θέλομεν έχει ύπ’ δψιν κατά τήν πε
ραιτέρω συζήτησιν τού θέματος.
1) Άναδημοσίευσις έκ των πρακτικών τής « ’Ιατρικής Εταιρείας ’Αθηνών» τής 3-2-51.
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'Η ένδειξις τεχνητής γονιμοποιήσεως επί ζεύγους συζύγων νομίμως συνδεομένων έμφανίζεται ύπό δύο περιπτώσεις. Πρώτον έκείνην καθ’ ήν ό σύζυγος
έχει σπερματοζωάρια εις τό σπέρμα του έν τη φυσιολογική αφθονία καί ύγιά ώς
δεικνύεται έκ των ζωηρών κινήσεων αυτών. Δεύτερον δέ έκείνην καθ’ ήν ό σύζυγος
στερείται σπερματοζωαρίων έντελώς ή υπάρχουν μέν ολίγα (ολιγοσπερμία) ή ασθε
νικά τοιαϋτα.
Κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις έννοεΐται δτί προς τεχνητήν γονιμοποίησή
άπαιτεϊται δπως ή έξέτασις της γυναικδς δεικνύει ταύτην καλώς έχουσαν τά έ'σω
γεννητικά της δργανα ή παρουσιάζουσαν ύπερβατά έμπόδια εις την πρόοδον τών
σπερματοζωαρίων. Κατά την πρώτην περίπτωσιν ή τεχνητή γονιμοποίησις έκτελεΐτα ι διά τοϋ σπέρματος του συζύγου (τεχνητή γονιμοποίησις συζύγου) είσαγομένου υπό ίατροϋ εντός τής μήτρας. Κατά την δευτέραν είσάγεται εις την μήτραν
τής γυναικός τό σπέρμα άλλου τίνος άνδρός (σπερματοδότου, τεχνητή γονιμοποίησις
δότου). Ούδαμώς άσχολούμεθα περί τών τρόπων έπιτελέσεως τής τεχνητής γονιμοποιήσεως.
'Η πρώτη περίπτωσις, εκείνη δηλαδή καθ’ ήν χρησιμοποιείτο τό σπέρμα του
συζύγου δεν ήγειρε πολλάς άντιρρήσεις, καίτοι τινές ήμφισβήτησαν τήν νομιμό
τητα του οΰτω τεχθησομένου τέκνου. Οί πολλοί δμως παραδέχονται τήν νομιμό
τητα καί μετ’ αυτών συντασσόμενοι καί ήμεϊς δεν έπεκτείνομεν τήν έπί τοϋ σημείου
τούτου συζήτησιν.
Καί έπί τής περιπτώσεως δμως ταύτης θά ήδύνατό τις νά εχη βάσιμους άντιρρήσεις, δταν τό σπέρμα τοϋ συζύγου δέν είσάγεται εις τήν μήτραν τής συζύγου άμα
τή έκσπερματώσει καί έπί παρουσία τούτου. Ή άποστολή δμως σπέρματος τοϋ
μακράν ευρισκομένου συζύγου, ή έν φυλακή, ή άπό μεμακρυσμένου στρατεύματος,
ώς άπό τών νήσων τοϋ Ειρηνικού κλπ. θά ήδύνατο νά προκαλέση μελλοντικάς άντιρρήσεις τοϋ συζύγου, διατεινομένου δτι ούχί διά τού ίδικοΰ του σπέρματος έγονιμοποιήθη ή σύζυγός του καί άποκηρύσσοντος τήν άναγνώρισιν τοϋ οΰτω γεννηθέντος
τέκνου τής συζύγου του.
'Η δευτέρα δμως περίπτωσις, έκείνη δηλαδή καθ’ ήν προς τεχνητήν γονιμοποίησιν χρησιμοποιείται τό σπέρμα άλλου τίνος άνδρός, ήγειρεν όμοθύμους άποδοκιμασίας καί τό θέμα έξητάσθη άπό άπόψεως νομικής, ήθικής, κοινωνιολογικής,
ιατρικής. ’Ε π ί τών άλλων άπόψεων τοϋ θέματος ολίγα θέλομεν άναφέρει, έπεκτεινόμενοι κυρίως εις τήν άπό ιατρικής άπόψεως έξέτασιν τοϋ ζητήματος.
Ά π ό νομικής άπόψεως ή τεχνητή γονιμοποίησις δότου θεωρείται άποκρουστέα. Τό τεχθησόμενον διά ταύτης τέκνον δέν θεωρείται νόμιμον, ώς μή προελθόν
έκ τοϋ σπέρματος τοϋ συζύγου, άλλ’ έκ τοιούτου άλλου τινός.
'Η γέννησις τοιούτου τέκνου δύναται νά διαταράξη τήν κληρονομικήν σειράν
έν οικογένεια τινί, δι’ δ ύπό τών ένδιαφερομένων θέλει προσβληθή ή νομιμότης
τοιούτου τέκνου.
Γέννησις τέκνου έκ τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου προκαλεϊ άλλας παρα
βάσεις τοϋ νόμου. Οΰτω τό τοιοϋτον τέκνον φέρει τό δνομα άνδρός μεθ’ ού ούδεμίαν
σχέσιν έχει έγγράφεται εις τό σχολεΐον ύπό τό δνομα τοϋ συζύγου τής μητρός του,
χωρίς ούδεμίαν σχέσιν νά έχη προς αυτόν.
'Η διά τοϋ σπέρματος δότου τεχνητή γονιμοποίησις ήγειρεν άπό νομικής
άπόψεως τό ζήτημα άν ή οΰτω γονιμοποιηθεΐσα σύζυγος δέν διέπραξε μοιχείαν,
έφ’ δσον έδέχθη έντός της τό σπέρμα ούχί τοϋ συζύγου της, άλλ’ άλλου τινός άνδρός.
Τοϋτο δμως δέν γίνεται δεκτόν ύπό τών περισσοτέρων, διότι ή διά δότου τεχνητή γονιμοποίησις δέν γίνεται έν άγνοια τοϋ συζύγου, οΰτε προς σαρκικήν ίκανοποίησιν,
άλλά προς άπόκτησιν τέκνου, ένεργεΐται δέ έπί παρουσία τοϋ συζύγου διά τής εισα
γωγής ούχί πέους, άλλά χειρουργικών έργαλείων, (μητροσκοπίου, σύριγγος κλπ.).
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Έάν ύποτεθή δέ δτι συχνότερον έπιτελεϊται ή τεχνητή γονιμοποίησις δότου
δύναται νά γίνη άφορμή αιμομιξίας, τιμωρουμένης ώς γνωστόν παρ’ ήμΐν διά τοϋ
281 άρθρου τοϋ ποινικού νόμου. Είναι δέ δυνατή ή αιμομιξία όταν τό σπέρμα τοϋ
αύτοΰ δότου έγονιμοποίησε πλείονας γυναίκας καί εις τό προσεχές μέλλον τά έξ
αυτών γεννηθησόμενα τέκνα (έτεροθαλεϊς άδελφοί έν τή πραγματικότητι) δύνανται
νά έλθωσιν εις σαρκικήν συνάντησιν, είτε έν γάμω, είτε παρανόμως.
Παραλείπομεν τήν έπί πλέον άπασχόλησιν. έπί της νομικής άπόψεως τής
τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου.
’Από ήθικής έξ άλλου άπόψεως κατεκρίθη δριμύτατα ή τεχνητή γονιμοποίησις δότου, δικαίως δέ. Διά ταύτης καταστρέφεται αυτός ούτος ό σκοπός τοϋ γάμου
δστις είναι όλιγότερον ή γενετήσιος ίκανοποίησις, περισσότερον δέ ό σύνδεσμος
προς άλλήλους των δύο συζύγων καί ίερώτατος σκοπός ή παραγωγή τέκνων, προερ
χόμενων έξ άμφοτέρων των συζύγων, ένώ διά τής τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου
θά είναι μόνον κατά τό ήμισυ τέκνον των έλθόντων εις γάμου κοινωνίαν.
Έφαρμοζομένης τής τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου είτε καί τής τεχνητής
γονιμοποιήσεως συζύγου διά τής άποστολής σπέρματος τοϋ συζύγου άπό μακρυνής
άποστάσεως—ώς κατά τον άναφερθέντα ’Αμερικανικόν τρόπον—παρέχεται εις τήν
έγγαμον γυναίκα ή εύκαιρία τής συναντήσεως μετά των έραστών της, τής ένδεχομένης τεκνοποιίας άποδοθησομένης εις τήν ένεργηθεΐσαν τεχνητήν γονιμοποίησιν.
Τό διά τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου παραχθέν τέκνον, έ'στω καί συναινέσει τοϋ συζύγου, θά άποτελή μέν άντικείμενον ίκανοποιήσεως.τοΰ μητρικού φίλ
τρου διά τήν σύζυγον, θά είμα ι όμως ισόβιος ύπόμνησις εις τον άνδρα τής άνικανότητός του προς παραγωγήν ιδίων τέκνων. Τοΰτο θά διετάρασσε τήν διά τοϋ γάμου
έπιδιωκομένην άρμονίαν σχέσεων των δύο συζύγων καί θά διέθετε τον σύζυγον
έχθρικώς πρόςτό προϊόν ξένης έπεμβάσεως. Τοιαύτη διάθεσις έχθρική μοιραίως θέλει
άναπτυχθή εις τον σύζυγον, έάν τό τεχθησόμενον τέκνον παρουσιάση κατά τήν
ζωήν του έλαττώματα σωματικά ή ψυχικά άνεπιθύμητα, δυνάμενα νά άποδοθώσιν
εις τον σπερματοδότην πατέρα.
’Αλλά καί ή θέσις τοϋ διά τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου τεχθέντος τέκνου
δέν θά είναι ευχάριστος, έν ή περιπτώσει ήθελεν άποκαλυφθή ό τρόπος τής προελεύσεώς του εις τον κόσμον. Οί νόθοι, οί έκ μοιχείας ή παρανόμων έρώτων παραγόμενοι, δύνανται νά λάβωσι πληροφορίαν τινά διά τον σπείραντα αύτούς παρά τής
μητρός των ή άλλου τίνος προσώπου. Τό έκ τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου όμως
τεχθησόμενον τέκνον ούδεμίαν πληροφορίαν θά έχη, έφ’ όσον καί ή μητέρα του θά
άγνοή τίνος άνδρός σπέρμα έγονιμοποίησεν αύτήν. Είναι εΰκολον νά φαντασθή τις
τήν ψυχικήν οδύνην τοϋ τοιούτου τέκνου, έάν ήθελε πληροφορηθή τον τρόπον τής
παραγωγής του.
’Ιδιαιτέρως όμως ένδιαφέρει τούς ιατρούς, ή ιατρική άποψις τής τεχνητής γονιμοποιήσεως ιδιαίτατα δέ τής ένεργουμένης διά σπέρματος δότου τινός. Έφαρμοζομένης τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου καί εις μοναδικήν περίπτωσιν, άλλά άσφαλέστερον εις σειράν τοιούτων, πλεΐστα σημεία θά θίξωσι τήν ύπόληψιν τοϋ ένεργήσαντος τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν δότου ίατροΰ, θά έπισύρωσι κατ’ αύτοΰ κατη
γορίας, θά ζητήσωσι παρ’ αύτοΰ εύθύνας. Μετά τοϋ ένεργήσαντος όμως τοιαύτας
πράξεις ίατροΰ θά κατηγορηθή ολόκληρον τό ιατρικόν σώμα καί θά τεθή έν άμφιβόλω ή άσπιλος ήθικότης τοϋ σώματος. ’Αρκετά δυσφημίζεται τό ιατρικόν σώμα
έκ πράξεων άνηθίκων καί παρανόμων ένίων ιατρών, ώς είναι ή διενέργεια άμβλώσεων, ή παροχή ψευδών πιστοποιητικών κλπ. Εύχής έργον θά ήτο ούδαμώς οί ιατροί
νά άναμιχθώσι προς ένέργειαν τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου, έν ή όμως περιπτώσει είτε τά ήθη μεταβληθώσι, οία υπήρξαν έν τή αρχαία Σπάρτη, είτε ό νόμος
έπιτρέψει καί συστήσει τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν δότου, ό ένεργών τοιαύτην
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ιατρός δέον, προς αποφυγήν συνεπειών, να λαμβάνη ύπ’ δψιν του τάς κάτωθι απαι
τήσεις.
ν
1) Τήν εντολήν τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου θά λαμβάνη γραπτώς παρ’
άμφοτέρων των συζύγων, έν έπιγνώσει τής πράξεως έκζητούντων ταύτην. Ούδαμώς
ό ιατρός θά άναλάβη έκτέλεσιν τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου κατόπιν προσκλήσεως τοϋ ένός των συζύγων, έν άγνοια του έτέρου, διότι τότε ύποκρύπτεται αθέ
μιτός τις σκοπός τοϋ έκζητοΰντος τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν δότου προς επιτυχίαν
τοϋ όποιου δεν πρέπει νά συμβάλη ό ιατρός. 'Ο σύζυγος δυνατόν νά έπιδιώκη τήν τε
χνητήν γονιμοποίησιν δότου έν άγνοια τής συζύγου του προς κάλοψιν τής άνικανότητός του προς παιδοποιΐαν ή προς δημιουργίαν τέκνου καί έξασφάλισιν κληρονο
μικών δικαιωμάτων, κατόπιν δέ συνεννοήσεως μετά ΐατροΰ νά γίνη τεχνητή γονιμοποίησις δότου έπί τή εύκαιρία γυναικολογικής έξετάσεως τής γυναικός. ' Η σύ
ζυγος έξ άλλου ένδέχεται νά ζητήση τήν έν άγνοια τοϋ συζύγου έπιτέλεσιν τεχνητής
γονιμοποιήσεως δότου προς έξασφάλισιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή προς ίκανοπ -ίησιν τοϋ έμφωλεύοντος εις τάς γυναίκας αισθήματος τής μητρότητος. ’ Απο
κάλυπτα μένου τοϋ πράγματος ό ιατρός θά ύποστή μεγάλην ήθικήν μείωσιν, άλλά καί
τό ιατρικόν σώμα μετ’ αύτοΰ.
2 ) 'Ως έπί τών πλείστων ένεργειών τοϋ ΐατροΰ καί έπί τεχνητής γονιμοποιήσεως ή τήρησις τοϋ απορρήτου προβάλλει έπιτακτική, ιδία αν πρόκειται περί τ ε 
χνητής γονιμοποιήσεως δότου. Άκριτομύθιά τις τοϋ ΐατροΰ δύναται νά έπιφέρη
άναστάτωσιν εις ο'ίκογένειάν τινα, διενεργήσασαν τεχνητήν γονιμοποίησιν δότου,
ιδιαιτέρως δέ θά ζημιωθή τό διά ταύτης γεννηθέν τέκνον. Είναι δέ ένδεχόμενον οί
ζημιωθέντες διά τής άποκαλύψεως νά έγκαλέσωσι τον ιατρόν, έπί παραβάσει τοϋ
445 άρθρου τοϋ ποινικοΰ νόμου περί έπαγγελματικοΰ άπορρήτου.
3 ) Έ πιμελώ ς ό ιατρός δέον νά άπέχη προσπάθειας συγκαλύψεως άνομημάτων τής συζύγου" ένδεχόμενον αΰτη καταστάσα έκ μοιχείας έγκυος, νά έκζητήση,
προς συγκάλυψιν τοϋ άνομήματός της παρά τοϋ ΐατροΰ πιστοποίησιν δτι ένήργησεν
έπ’ αυτής τεχνητήν γονιμοποίησιν δότου.
Καί ήθικώς έκπίπτει ό ιατρός χορηγών ψευδή πιστοποίησιν, άλλά καί εις
νομίμους κυρώσεις ύπόκειται.
4 ) Ή μεγίστη δμως ευθύνη τοϋ ΐατροΰ έν σχέσει προς τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν δότου προκύπτει έκ τοΰ γεγονότος δτι κατά κανόνα αύτός έκλέγει τον
δότην τοΰ σπέρματος προς γονιμοποίησιν τής γυναικός. Δέν είναι δέ ή τοιαύτη
έκλογή οδτε εύκολος, οδτε έστερημένη εύθυνών διά τον ιατρόν. Ό δότης δέν άρκεΐ
νά έχη άφθονα καί ζωτικά σπερματοζωάρια" δέον νά είναι άπηλλαγμένος νόσων
μεταδόσιμων εις τήν γυναίκα καί κακών κληρονομικών διαθέσεων, δυναμένων νά
μεταδοθώσιν εις τό παραχθησόμενον τέκνον, τοΰ οποίου αύτός—ό δότης—θά είναι
ό πατήρ.
Ή έξέτασις δμως δέν είναι πάντοτε οδτε εδκολος οδτε έπιτευκτή. ’ Εάν είναι
δυνατόν καί άν συγκατατίθεται ό σπερματοδότης νά ύποβληθή εις τάς άναγκαίας
εξετάσεις προς διαπίστωσιν άκουσίας συφιλιδικής προσβολής, είναι έξόχως δύσκολον νά άποκαλυφθώσι νόσοι κληρονομικαί, διά τάς οποίας ίσως ό σπερματο
δότης δέν έχει ιδέαν, προς διαπίστωσιν δέ ό ιατρός θά έπρεπε νά έξετάση τό γενεα
λογικόν δένδρον τοΰ σπερματοδότου. Νόσοι ώς ή αιμορροφιλία, ψυχικαί νόσοι διά
φοροι, κληρονομικής άφορμής, άπαιτοΰσι προς άποκάλυψίν των λεπτολόγους έξετάσεις εις άς ολίγοι σπερματοδόται θά έδέχοντο νά· ΰποβληθώσι. ’Ανεξακρίβωτοι
δμως νόσοι τοΰ σπερματοδότου είναι ένδεχόμενον νά παραγάγωσι τέκνον έλαττωματικόν καί τότε ό σύζυγος τής μητρός τοΰ τέκνου, παρά τήν άποδοχήν τοΰ τε
χνητής γονιμοποιήσεως δότου, θά διακηρύξη δτι δέν είναι αύτός ό πραγματικός
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πατήρ του τέκνου τής συζύγου του άλλ’ άγνωστός τις σπερματοδότης. Δυνατόν δέ
καί εύθΰναι νά ζητηθώσι παρά του έκλέξαντος κακόν σπερματοδότην ίατροϋ.
Ά λλα καί παραβάσεις άλλων υποχρεώσεων δύνανται νά έκθέσωσι τόν ιατρόν
είς εόθύνας ήθικάς καί νομικάς. ’Εάν π.χ. ό ένεργήσας τήν εκλογήν του σπερματοδότου ιατρός δεν έλαβεν ύπ’ δψιν τήν σχέσιν του παράγοντος R h μεταξύ σπερματοδότου (H h) καί γονιμοποιουμένης γυναικός (R h ) έάν έπιτύχη ή γονιμοποίησις τό παραχθησόμενον τέκνον ένδέχεται νά είναι θετικόν εις R h, τότε δμως δύνανται
νά άναπτυχθώσιν έπί τοϋ εμβρύου αί γνωσταί κακαί άπολήξεις, θάνατος τοΰ έμβρύου καί άποβολή τούτου, ΰδρωψ καί ίκτερος των εμβρύων, έρυθροβλαστώσεις
των νεογνών. 'Η τοιαύτη κακή έ'κβασις τής τεχνητής γονιμοποιήσεως δύναται νά
άποδοθή, δικαίως δέ, εις τήν κακήν εκλογήν σπερματοδότου ύπό τοϋ ίατροϋ καί
εύθΰναι νά ζητηθώσι παρ’ αύτοΰ.
Ή δημιουργία τέκνου διά τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου συνεπάγεται άλληλοδιαδόχους παραβάσεις τοϋ νόμου. Τό διά ταύτης γεννηθέν τέκνον ψευδώς θά
δηλωθή ύπό τό όνομα τοΰ συζύγου τής μητρός του ούδαμώς συμμετασχόντος είς τήν
παραγωγήν του καί θά έξακολουθήση φέρον έπώνυμον τό όποιον ούδέν δικαίωμα
έχει νά χρησιμοποιή. Βαρεΐαι ποιναί διά τοιαύτας παραβάσεις έπιβάλλονται έν
Α γγλία .
Ή τεχνητή γονιμοποίησις δότου προεκάλεσε ζωηράς άποδοκιμασίας επ ι
σήμων κύκλων. Άναφέρομεν μόνον ψήφισμα τής Γαλλικής ’Ακαδημίας τών ’ Η θι
κών καί Πολιτικών ’Επιστημών κατά Μάρτιον 1949 καί κήρυγμα τοΰ Ποντίφηκος
τής Καθολικής ’Εκκλησίας, Πίου X II κατά ’ Οκτώβριον 1949.
Τό ενδιαφέρον μέρος τοΰ ψηφίσματος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας έχει ώς
εξής : «Ή ’Ακαδημία θεωρεί δτι ή τεχνητή γονιμοποίησις δότου χρησιμοποιουμένη
προς άναπλήρωσιν τής έκ τοΰ συζύγου στειρότητος, έγείρει είς τό συζυγικόν ζεΰγος,
άπό άπόψεως ήθικής, νομικής καί κοινωνικής, τοιαύτας άντιρρήσεις ώστε ή έφαρμογή της νά μή συνισταται ούδόλως.
"Ο τι έφιστα ένθέρμως τήν προσοχήν τών άτόμων, άτινα θά έσκέπτοντο δτι
θά ήδύνατο νά προσφύγουν είς τήν μέθοδον ταύτην έπί άτοπων, ψυχολογικής φύσεως,
άμέσων ή μελλοντικών, άτινα παρουσιάζει ή θά παρουσιάση.
"Ο τι τά άτοπα ταΰτα δεν δύνανται πάντοτε νά γίνωσιν άντιληπτά κατά τήν
στιγμήν καθ’ ήν ή άπόφασις (περί τεχνητής γονιμοποιήσεως δότου) έκτελείται.
"Ο τι ή άξια τής δοθείσης συναινέσεως τοΰ συζύγου δύναται, ήθικώς, νά άμφισβητηθή.
"Ο τι τό γεγονός τής έντάξεως δολίως είς οίκογένειάν τινα ένός παιδιού δπερ
θά φέρη τό όνομα τοΰ νομίμου πατρός καί δπερ θά θεωρή εαυτό ώς υιόν, πρέπει νά
χαρακτηρισθή ώς προσβολή προς τά θεμέλια τοΰ γάμου, τής οικογένειας καί τής
κοινωνίας.
Τό κήρυγμα τοΰ Πάπα έγένετο προς πλήθος ιατρών, άμφοτέρων τών φύλων,
άντιπροσωπευόντων τριάκοντα διάφορα έθνη, έξ αύτοΰ δέ άποσπώμεν τά κάτωθι:
«Π λειστάκις έλάβομεν τήν εύκαιρίάν νά θίξωμεν πολλά θέματα άναφερόμενα προς τήν ιατρικήν ήθικήν. Ά λ λ ’ ιδού δτι νΰν τίθεται είς τήν πρώτην γραμμήν
ζήτημα άπαιτοΰν μάλλον επειγόντως ή άλλα, τό φώς τής ήθικής τής Καθολικής
πίστεως' είναι τοΰτο τό τής τεχνητής γονιμοποιήσεως. Δεν δυνάμεθα νά άφίσωμεν
νά παρέλθη ή παροΰσα ευκαιρία, ίνα ύποδείξωμεν διά βραχέων είς γενικάς γραμμάς
τήν ήθικήν γνωμάτευσιν, ή οποία επιβάλλεται έπί τοΰ ζητήματος τούτου.
1)
Ή έκτέλεσις τής τεχνητής γονιμοποιήσεως, έφ’ όσον πρόκειται περί τοΰ
άνθρώπου, δέν πρέπει νά έξετάζηται ούτε άπολύτως ούδέ είσέτι κατ’ άρχήν μόνον
άπό άπόψεως βιολογικής καί ιατρικής, παραβλεπομένης τής άπόψεως τής ήθικής
καί τοΰ δικαίου.
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2 ) Ή τεχνητή γονιμοποίησις έξω τοϋ γάμου, πρέπει νά καταδικασθή πλήρως
καί σαφώς ώς άνήθικος.
Τοιοϋτος είναι, πράγματι ό φυσικός καί έκ Θεοϋ νόμος, ότι ή δημιουργία νέας
ζωής οφείλει νά προέρχεται μόνον έκ γάμου. Μόνος ό γάμος διαφυλάσσει τήν άξιοπρέπειαν των συζύγων (κυρίως τής γυναικός έν τή παρούση περιπτώσει), τήν προ
σωπικήν των ευτυχίαν. Αυτός μόνον παρέχει τά άγαθά καί τήν άνατροφήν τοΰ παι
διού. Συνεπώς, είς τήν καταδίκην πάσης τεχνητής γονιμοποιήσεως έξω τής συζυ
γικής ένώσεως ούδεμία διχογνωμία είναι δυνατή μεταξύ Καθολικών. Τό παιδί πού
θά συνελαμβάνετο ύπό τοιαύτας συνθήκας, θά ήτο έξ αυτού τούτου τοΰ γεγονότος,
παράνομον.
3 ) 'Η τεχνητή γονιμοποίησις εις τον γάμον, έκτελουμένη διά τοϋ ένεργοϋ
στοιχείου ένός τρίτου είναι έξ ΐσου άνήθικος καί ώς τοιαύτη οφείλει νά άποδοκιμασθή άνεγκλήτως.
Μόνον οί νόμιμοι σύζυγοι έχουν άμοιβαΐον δικαίωμα έπί τοϋ σώματός των
διά νά παραγάγωσι νέαν ζωήν, δικαίωμα αποκλειστικόν, άπαραχώρητον, άναπαλλοτρίωτον. Καί τοΰτο πρέπει νά έξετάζηται καί άπό τής πλευράς τοϋ τέκνου.
Ε ίς τον δίδοντα τήν ζωήν είς μικρόν όν ή φύσις έπιβάλλει, λόγω αύτοΰ τούτου
τοϋ συνδέσμου, τήν έπιφόρτισιν τής συντηρήσεώς του καί τής άνατροφής του. Άλ?ιά
μεταξύ τοΰ νομίμου συζύγου καί τέκνου καρπού ένεργείας τρίτου τίνος (έστω καί
τή συναινέσει τοΰ συζύγου) δεν υπάρχει ούδείς δεσμ,ός έκ καταγωγής, ούδείς δεσμός
ήθικός καί νομικός συζυγικής δημιουργίας.
4 ) 'Ως προς τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν έν γάμω ας μάς άρκέση έπί τοΰ πα
ρόντος νά ύπομνήσωμεν τάς εξής άρχάς τοΰ φυσικοΰ δικαίου. Τό άπλοΰν γεγονός
ότι τό άποτέλεσμα προς δ άποβλέπουν έπιτυγχάνεται δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου δεν
δικαιολογεί τήν χρησιμοποίησιν τοΰ μέσου τούτου’ ούτε ή έπιθυμία, καθ’ έαυτήν
τόσον δικαιολογημένη, τών συζύγων νά άποκτήσωσι τέκνον δέν άρκεΐ ,νά άποδείξη
τήν νομιμότητα τής προσφυγής είς τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν ήτις θά έπλήρου
τήν έπιθυμίαν ταύτην».
Τήν αύτήν αποδοκιμασίαν προς τήν τεχνητήν γονιμοποίησιν έξέφερεν ό αρχιε
πίσκοπος τής Κανταβριγίας είς τό έτήσιον γεΰμα τής ’Ιατροδικαστικής Ετα ιρείας
τοΰ Λονδίνου.
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ Κ Α Τ Σ Α Σ

'Υπό τοΰ Προέδοου τοϋ Συλλόγου
’Αθηναίων χ, Δ Η Μ . Σ Κ Ο Υ Ζ Ε

Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες έμάς τούς παληούς ’Αθηναίους μας κυριεύει μια
παράξενη νοσταλγία. ’Αναπολούμε τά περασμένα κ ι’ ένα αίσθημα ευχάριστο άλλά
συγχρόνως καί οδυνηρό πλημμυρίζει τήν ψυχή μας γιά ο,τι έσβυσε κ ι’ έχάθηκε γιά
πάντα.
Καί γιά νά καταλάβη κανείς αύτή τη νοσταλγία καί τήν μελαγχολία μας
θά έπρεπε νά έχη γνωρίσει τήν ’Αθήνα μας μέσα στο παληό ειδυλλιακό πλαίσιο,
όπως τήν γνωρίσαμε εμείς.
’Ακόμη προχθές ενώ καθόμουν στο γραφείο μου, πού είναι στήν χιλιοτραγουδισμένη Πλάκα, ό νους μου έτρεχε στις παληές ’Αθηναϊκές γιορτές. Καί μέσα άπό
τις διάφορες νοσταλγικές σκέψεις μου, άπό τά περασμένα χρόνια, άρχισαν νά ζωντα
νεύουν καί νά παίρνουν ξεχωριστή μορφή πολλές άναμνήσεις μου άπό τις γορτές των
Χριστουγέννων καί της Πρωτοχρονιάς τοΰ παληοΰ καλού καιρού, πού μέ τόση νο
σταλγία αναπολούμε έμεΐς οί παλαιότεροι αυτές τις χρονιάρες ήμέρες.
Καί μοΰ φάνηκε πώς δλοι οί παληοί γνωστοί ’Αθηναίοι, πού δυστυχώς δέν
υπάρχουν σήμερα, άρχισαν νά διαμαρτύρωνται γιά τήν έγκατάλειψι τόσων ωραίων
έθίμων, πού αύτοί είχαν διατηρήσει μέ εύλάβεια καί άγάπη επί τόσες γενεές, καί
δλως ιδιαίτερα γιά τήν «εισβολή» πλείστων ξένων συνηθειών, πού τόσο μακρυά βρί
σκονται άπό τά πατροπαράδοτα έθιμά μας.
'Η διαμαρτυρία τους αύτή ήταν δυστυχώς δικαιολογημένη... Οί πολλοί πό
λεμοι, οί διάφορες έπαναστάσεις, ή άφιξις χιλιάδων αδελφών προσφύγων στήν Πρω
τεύουσα καί ό νέος μηχανικός πολιτισμός πού έπιδιώκει μόνον τήν ταχύτητα, καί
τήν διαρκή άλλαγή, ήταν ή αιτία νά άπομακρυνθοΰμε άπό τις ωραίες ’Αθηναϊκές
παραδόσεις καί δλες τις γιορταστικές συνήθειες τών ήμερών αυτών.
Μιά άλλη αιτία ήταν δτι καί πολλά ξενικά έθιμα πού ήλθαν δειλά στήν αρχή
καί σιγά-σιγά έπεβλήθησαν γιά νά έκτοπίσουν τά πατροπαράδοτα, τελικώς έπεκράτησαν καί έγιναν ή προτίμησις πολλών άνθρώπων, πού έλάχιστα νοιάζονται γιά τις
Ελληνικές παραδόσεις.
’Έ τσ ι ελάχιστες συνήθειες έμειναν καί άπό τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.
"Οσο όμως περνούν τά χρόνια τόσο περισσότερο έρχονται στήν σκέψι οί λαμπρές
παληές γιορτές.
Θυμάμαι σάν νάναι άκόμα χθές τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς. Τότε στήν
οδόν Έρμου, δπου άγόραζε ό περισσότερος κόσμος τούς μπουναμάδες γινόταν άληθινό πανηγύρι. Όμάδες-όμάδες άπό κορίτσια άπό νέους καί άπό ήλικιωμένους άκόμη,
περνούσαν πάνω κάτω στον δρόμο μέ κέφι καί ένθουσιασμό κρατώντας ροκάνες,
άλλοι μικρές καί άλλοι μεγάλες, καί σφυρίχτρες διαφόρων ειδών. Ό θόρυβος ήταν κάτι
το άπερίγραπτον. Μά καί τά πειράγματα ήσαν πάντοτε έξυπνα δσο καί άθώα. "Ολοι
μιλούσαν μεταξύ τους σά νά ήταν συγγενείς ή γνώριμοι άπό χρόνια κ ι’ υστέρα τρα
γουδούσαν τό γνωστό τότε σ’ δλους σκοπό. « ’Έφυγε ό παληός ό χρόνος, ας χαροϋμε
βρέ παιδιά, κ ι’ έρχεται ό καινούργιος πάλι μέ ελπίδες μέ χαρά».
"Ολα αύτά τά εύγενικά πειράγματα συνωδεύοντο πάντα άπό ένα γενναίο χαρ-
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τοπόλεμο μέ μεγάλα κομφετί τά όποια έφερνε από την Νίτσαν της Γαλλίας τό γνω
στόν έπί της όδοΰ Έ ρμου χαρτοπωλεΐον Π άλλη καί Κοτζιά, ή δέ χρυσή νεολαία της
εποχής εκείνης μαζί μέ τά κομφετί έρριχνε στις κοπέλλες καί μικρά σφιχτοδεμένα
μπουκετάκια άπό μενεξέδες.
Τέτοιες ήμέρες εδρισκε την ευκαιρία νά δράση καί ό μικρός φτερωτός υιός της
Αφροδίτης καί πολλά’Αθηναϊκά ειδύλλια άρχιζαν τήν παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Χάρις στις γνωριμίες αυτές πού έδημιουργούντο κατά τις γιορτινές ήμέρες άνεπτύχθησαν δλο καί πιο πολύ οί περίφημες ’Αθηναϊκές καντάδες, στις όποιες διεκρίθησαν
ώς συνθέται τήν εποχήν έκείνην ό Λαυράγκας, ό Κόκκινος, ό Στρουμπούλης, ό Λαμπελέτ καθώς καί ό Γεώργιος Ρόδιος, πού τόσες φορές σέ συναυλίες τοΰ Συλλόγου
των ’Αθηναίων διηύθυνε τήν άγαπημένη του σύνθεσι «χαμένη νεότης».
Σ τις γιορτές τότε τά πιο άγαπητά πρόσωπα της ήμέρας ήσαν οί κανταδώροι,
δπως ό Μωραΐτης, ό Βεκιαρέλλης, ό ’Αποστόλου, ό Νικολάου, ό ’ Αγγελόπουλος,
ό Γεωργαντής καί τόσοι άλλοι πού ζήσαν στήν χρυσή εποχή της κιθάρας, της καν
τάδας, του βασιλικού καί των γιασεμιών.
’Ακόμη θυμάμαι άπό τήν εποχήν έκείνην τις παληές ’Αθηναίες, τις γιαγιάδες,
τις μητέρες μας καί τις θείες, πού συναγωνίζονταν ποιά θά έκανε τά καλλίτερα με
λομακάρονα, τούς κουραμπιέδες, ή τις νοστιμώτατες δίπλες. Μέ ιδιαίτερη φροντίδα
καί πολλά στολίδια γίνονταν πάντα στο σπίτι καί ή πατροπαράδοτη βασιλόπιττα μέ
τό νόμισμα τοΰ 'Αγίου Βασιλείου μέσα, πού έκοβε πάντοτε ό νοικοκύρης τού κάθε
σπιτιού άνήμερα τήν Πρωτοχρονιά, καί αύτός στον όποιον έτύχαινε τό νόμισμα
έθεωρεΐτο ώς ό γουρλής καί ό προνομιούχος της χρονιάς, πού ερχόταν.
Τό κόψιμο της πίττας πού ήταν τό σπουδαιότερο γεγονός τής ήμέρας γινόταν
τό πρωί μέ συγκεντρωμένη τήν οικογένεια γύρω άπό τό έορταστικά στρωμένο τρα
πέζι, καί 6χι τά μεσάνυχτα κοντά στά τραπουλόχαρτα καί στήν πράσινη τσόχα.
Τήν ήμέρα τής Πρωτοχρονιάς μετά τήν πρωινή λειτουργία τού 'Αγίου Βασι
λείου πρώτος έμπαινε στο σπίτι ό νοικοκύρης κρατώντας στο χέρι του γιά γούρι ένα
σπερδούκλι πού τό κρεμούσε υστέρα πάνω άπό τήν πόρτα. Γ ιά μάς τά παιδιά ή
Πρωτοχρονιά ήταν ή ομορφότερη ήμέρα τής-ζωής μας, γιατί οί γονείς μας, οί συγ
γενείς μας καί οί φιλικές οικογένειες, είτε ήσαν πλούσιοι, είτε φτωχοί, έφρόντιζαν
πάντα νά μάς χαρίζουν ώραΐα δώρα καί νά μάς ευχαριστήσουν μέ κάθε τρόπο.
’ Επίσης τά παληά τά χρόνια οί ’Αθηναίοι έφρόντιζαν νά δίνουν διάφορα χρή
σιμα δώρα σ’ δλους τούς γνωστούς των φτωχούς, γιά νά χαροΰνε καί νά έλπίσουν
κ ι’ αυτοί μέ τήν συμβολική έκείνη χειρονομία πώς θά άλλαζεν ή ζωή τους μέ τήν
αυγή τοΰ καινούργιου χρόνου.
’Εκείνο πού γιά μάς τά παιδιά τότε, μάς έμενε πιο άλησμόνητο άπό τήν πανηγυ
ρική γιορτή τής Πρωτοχρονιάς ήταν ή κάλτσα τού “Αη—Βασίλη μέ τά διάφορα δώρα.
Σύμφωνα μέ τό έθιμο αυτό οί γονείς μας τήν παραμονή τοΰ νέου έτους γέμιζαν
μιά μάλλινη μεγάλη κάλτσα μέ διάφορα μικρά παιχνίδια άνακατεμένα μέ σπιτικά
μελομακάρονα καί κουραμπιέδες. Αύτό τό φουσκωμένο τσουράπι οί δικοί μας τό
κρεμούσαν στο πόμολο τού παραθύρου τής κρεβατοκάμαρας δταν έμεΐς κοιμώμαστε.
Τό πρωί τής Πρωτοχρονιάς άνοίγαμε τό παράθυρο καί παίρναμε μέ γέλια καί άνυπομονησία γιά νά ίδούμε τ ί έχει μέσα. “Αν έκανε τήν νύχτα καλόν καιρόν τά γλυκά καί
τά παιχνίδια ήσαν δπως τά είχαν βάλει οί γονείς μας πού μάς έλεγαν δτι τά είχε
φέρει ό “Αγιος Βασίλης γιατί είμαστε φρόνιμοι. “Αν δμως τήν νύχτα φυσούσε δυ
νατός άέρας τότε ή κάλτσα χτυπιόταν πάνω στο παράθυρο καί στον τοίχο καί έτσι
χαλούσαν τά γλυκά καί γίνονταν μιά άμορφη μάζα μέτά μικρά παιχνίδια. Τότε οί γονείς
μας μάς έλεγαν δτι αύτό έγινε άπό τούς καλλικαντζάρους για τί είμαστε άτακτα παιδιά.
' Η λύπη μας γ ι’ αύτό ήταν μεγάλη καί δίναμε τον λόγο μας στούς δικούς μας δτι θά
γίνουμε καλλίτεροι τοΰ χρόνου γιά νά μήν τήν πάθουμε πάλι άπό τήν διαβολόκαλτσα.
Καί.άφοΰ άναφέραμε τούς καλικαντζάρους, τά μικρά αύτά κακοποιά ζιζάνια
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του δωδεκαημέρου, δπως τά έθεωροΰσαν τότε, θά ήθελα νά κατατοπίσω έν όλίγοις
τούς σημερινούς άναγνώστας μου, σχετικά μέ αυτήν τήν παράδοσι, τήν τόσο βαθειά
ριζωμένη στη συνείδησι των παλαιών ’Αθηναίων, πού πράγματι πίστευαν στήν
δπαρξί τούς.
'Όλοι οί παληοί ’Αθηναίοι, ποιος λίγο ποιος πολύ, ξέρουμε τήν παράδοσι γιά
τούς καλικαντζάρους πού κινούνται κατά τίς άγιες ήμέρες των Χριστουγέννων έως
τά Φώτα κάθε χρόνο.Έπιστεύετο δηλαδή στά παληά χρόνια πώς κατά τό έορταστικό
αύτό δωδεκαήμερο διάφορα πονηρά πνεύματα έ'καναν έπιδρομές στά Χριστιανικά
σπίτια γιά νά σκοτώσουν καί πληγώσουν τήν φτωχική ευσέβεια τών Χριστιανών.
Ήταν φυσικό οί γυναίκες νά ταράζωνται περισσότερο καί νά προσπαθούν μέ διάφορα
ξόρκια ν’ άπομακρύνουν αύτά τά πονηρά πνεύματα ή νά τά καλοπιάνουν μέ διάφορες
λειχουδιές ώστε νά φύγουν άπό τό σπίτι. Έπιστεύετο άκόμη πώς τά πονηρά πνεύματα
έ'μπαιναν στά σπίτια πάνω άπό τίς καμινάδες τών τζακιών, στά κεραμίδια τήν νύχτα
καί περιφέρονταν μέσα στις κουζίνες προ πάντων. Ή γυναικεία φαντασία έδημιουργούσε διάφορα οράματα ή άνακάλυπτε διάφορες μικροζημιές πού τίς άπέδιδε στούς
καλικαντζάρους. Γενικώς ήταν παραδεδεγμένο πώς τά πονηρά πνεύματά, τους
ήταν άντιχριστιανικά. ’Ίσως αύτό νά δικαιολογή ή ιστορική παράδοσις άπό τούς
πρώτους χριστιανικούς χρόνους, οπότε οί είδωλολάτραι γιά νά ταράξουν τήν ιερότητα
τών ήμερών αύτών καί νά συγχίσουν τήν χριστιανική συνείδησι τών πιστών τής νέας
θρησκείας, έμηχανεύθηκαν νά τούς πανικοβάλλουν καί έδημιούργησάν νυκτερινούς
θορύβους πάνω στις στέγες τών χριστιανικών σπιτιών. Κ ι’ άπό κ εΐ καί πέρα ή φαν
τασία δούλεψε επί αιώνες. ’Από μιά τέτοια ύποψία, ίσως δικαιολογείται τό δτι οί
καλικάντζαροι έλέγοντο καί Παγανοί πού σημαίνει είδωλολάτραι. Στά νεώτερα χρό
νια στήν τουρκοκρατία λέγονταν καί Κολοβελόνηδες, πιθανό άπό τήν βελονοειδή ούρά
τους, γιατί ή λαϊκή φαντασία τούς παρομοίαζε μέ μικροσατανάδες, δηλαδή οντανάνθρώπινα μέν, άλλά μέ κέρατα, κοφτά μάτια, μούσι, μακρυά χέρια καί πόδια καί ούρά.
Δηλαδή δεισιδαιμονία μέ ούρά.
’Αλλά καί φαντασία μέ ούρά! ! ! Ε ις ενέργειαν λοιπόν τά ξόρκια, πού συνίσταντο σέ διάφορα μέτρα : σταύρωναν τίς πόρτες ή καί τά παράθυρα, έβαζαν κόκκινες
κλωστές πάνω στά κεραμίδια, τοποθετούσαν στις ταράτσες ένα κανάτι μέ νερό.
"Η δταν έζύμωναν τά Χριστόψωμα, έβαζαν μέσα μιά βελόνα γιά τον καλικάντζαρο
καί ένα σωρό άλλα. "Η άντιθέτως γιά νά καλοπιάσουν τά πονηρά πνεύματα, έφτιαναν
τηγανίτες μέ μέλι, πού τίς άφιναν στο ράφι τής κουζίνας νά κατέβουν νά τίς φάνε.
’ Επίσης άπό τό φόβο τών καλικαντζάρων έβαζαν τά μικρά παιδιά νά κοιμη
θούν νωρίς τό βράδυ, άφοΰ κάνουν τήν προσευχή τους. Δέν έκαναν ούτε μπουγάδα
οΰτε άλλα ρούχα έπλεναν καί τήν Πρωτοχρονιά πρωί-πρωί, μετά τήν εκκλησία,
έπαιρναν νερό μ ’ ένα κανάτι άπό τή βρύση τού δρόμου, έπειδή έπίστευαν πώς τό
νερό τού σπιτιού ήταν μολυσμένο άπό τούς καλικαντζάρους.
“Ολη αύτή ή υστερία βάσταγε ώς τήν ήμέρα τών Φώτων, οπότε μέ τον άγιασμό
τών ύδάτων έφευγαν οί καλικάντζαροι, τούλάχιστον γιά ένα χρόνο κυνηγημένοι άπ’
τήν άγιαστούρα τών ιερέων, πού ώς γνωστόν, πηγαίνουν κ ι’ άγιάζουν δλα τά σπίτια
τών πιστών.
Σήμερα άπ’ όλη αύτήν τήν ιστορία δέν μένει παρά ή άνάμνησίς της καί τ ’
ώραΐο Χριστιανικό έθιμο τού άγιασμοΰ τών Χριστιανικών σπιτιών άπό τούς ιερείς.
Αύτές είναι μερικές άπό τίς άναμνήσεις πού ήρθαν στο νοΰ μου τίς ήμέρες
αύτές καί γέμισαν τήν ψυχή μου μέ τόση νοσταλγία καί συγκίνησι ώστε νά νομίσω
γιά μιά στιγμή πώς ή ’Αθήνα ή παληά δέν πέθανε, άλλά ζή μέ τήν διαφορά, δτι έγώ
έχω τήν αϊσθησι πώς είμα ι ξενητεμένος μακρυά της καί θέλω νά γυρίζω κάθε τόσο
κοντά της έστω καί μέ τήν φαντασία μου γιά νά άντικρύζω τό γέλιο, τήν χαρά καί τήν
ώραία ξεγνοιασιά τής άλησμόνητης έκείνης εποχής πού ζούσαμε οί ’Αθηναίοι πριν
άπό πενήντα χρόνια.
Δ Η Μ. Σ Κ Ο Υ Ζ Ε Σ
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Ά νδρέας ό Πρωτόκλητος
προστάτης τών Πατρών
'Η 30η Νοεμβρίου, έορτή τοΰ 'Αγίου Άνδρέου, είναι ή ημέρα πού έορτάζεται ιδιαίτερα εις την πόλιν τών Πατρών, διότι είναι άφιερωμένη εις τον πολιούχον
της τον ’Απόστολον Άνδρέαν, τον Πρωτόκλητον έπονομαζόμενον.
'Ο ’Απόστολος Άνδρέας γεννηθείς εις την Βηθσαΐδα τής Γαλιλαίας έκλήθη
έκ τών πρώτων μετά τοΰ άδελφοΰ του Σίμωνος όπό τού Ναζωραίου ίνα τον άκολουθήση εις την Άποστολικήν συντροφιάν. Ή πρώτη πρόσκλησις τοΰ Ναζωραίου
τοΰ ήναψε τήν Χριστιανικήν φλόγα είς τά στήθη καί έγκαταλείποντας την 'Ιερου
σαλήμ έξεκίνησε διά τό Θείο έργον τής διδασκαλίας. Άφοΰ έφώτισε μέ τό Χριστια
νικό φώς, τό φώς τής άληθείας, τά σκότη τής ’Ανατολής μετεπήδησε εις τήν Ε λ 
ληνικήν Χερσόνησον τής όποιας τό μεγαλεΐον τοΰ Πολιτισμού της ήσκησε επ’ αύτοΰ
μίαν άκαταμάχητον έλξιν. Διέσχισε τήν Ελληνικήν Χερσόνησον άπό τοΰ βορειο-

Ά ρισ τερ ά : Ό ’Αρχηγός κ. Ν. Κόκκινος, ό ’Αστυν. Δ /ντής Πατρών κ. Κ.|Τσίπης, αϊ Άρχαΐ
τής ττόλεως και λοιποί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί άκολουθοϋντες τήν πομπήν. Δεξιά : Ό πα
λαιός ναός μέ τόν σταυρόν «X» επί τοΰ οποίου έμαρτύρησεν ό "Αγιος Άνδρέας.

τέρου Τμήματός της διδάσκοντας και εφθασε τέλος εις τάς Πάτρας τήν άνθοΰσαν
τότε πόλιν, 'ίνα ύποστή τόν μαρτυρικόν θάνατον υπό τοΰ Ρωμαίου Άρχοντος τών
Πατρών Αΐγεάτου, σταυρωθείς τό 57 μ. X . καί είς ήλικίαν 78 ετών έπί σταυροΰ
σχήματος « X » . Μέ τόν σταυρικόν του θάνατον ό ’Απόστολος Άνδρέας έπεράτωσε
τό Θειον έπί τής γής έργον του καί άνεκηρύχθη Ά γ ιο ς καί προστάτης τών Πατρών.
Ή πόλις τών Πατρών τιμώσα τήν μνήμην τοΰ Α γίου Άνδρέου εορτάζει
τοΰτον, λιτανεύουσα καθ’ έκαστον έτος τό τμήμα τοΰ δακτύλου του τό φυλαττομενον
είς τόν περικαλλήν Ναόν του καί τήν Πάνσεπτον εικόνα του. Πλήθη λαού προερ
χόμενα άπό διάφορα σημεία τής χώρας άκολουθοΰν έν πλήρει θρησκευτική κατανύξει τήν πομπήν. Τό Σώμα τής Αστυνομίας, το όποιον συνδέουν ιδιαίτεροι δεσμοί
μέ τάς Πάτρας εκπροσωπείται καθ’ έκαστον έτος ύπο Τμήματος μετά τής Φιλαρμο
νικής του. Κατά τήν έφετεινήν έορτήν έξεπροσωπήθη ύπό τοΰ ’Αρχηγού τοΰ Α στυ
νομικού Σώματος κ. Ν. Κόκκινου.

Ο ΟΡΘ ΟΔΟΞΟ Σ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΣ Μ Ο Σ Τ Η Σ Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ

. . . Ι ε ρ έ ς μορφές. . .
Κατά τό έτος πού πέρασε ό ’Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος έχασε ένα εμ 
πνευσμένο καί στοργικό πνευματικό ήγέτη : Τον ’Αρχιεπίσκοπο Βορείου καί Νο
τίου ’Αμερικής Μ ΙΧΑ Η Λ , πού έξεδήμησε προς τον Κύριον τόν περεσμένο ’Ιούλιο,
άφίνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό.
'Ο μεταστάς σεπτός 'Ιεράρχης ήτο τρίτος κατά χρονολογικήν σειράν ’Α ρχιεπί
σκοπος ’Αμερικής καί διεκρίνετο γιά τις άρετές καί τήν θερμήν του εύλάβειαν.
Γεννήθηκε στις 27 Μαίου τού 1892 στήήΜαρώνεια τής Δυτικής Θράκης, μέ τό
κοσμικόν όνομα Θουκυδίδης Κωνσταντινίδης,ξκαί πήρε άπό τούς ευσεβείς γονείς
του μίαν άρτίαν χριστιανικήν ανατροφήν.
Άφοϋ διήκουσε τά μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, έφοίτησεν εις τό ήμιγυμνάσιον τής Ξάνθης, κατά δέ τέ έτος 1906 είσήχθη

Ά π ό τήν τελετήν τής έντοιχίσεως τοΰ ακρογωνιαίου λίθου έν τώ Ίερώ ΚαΘεδρικώ Ναώ
τής Α γία ς Σοφίας, Οϋασιγκτώνος, D. C. Ό αείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος έν μέσω τοΰ
Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών καί τής Κας Άϊζενχάουερ, είς τούς όποιους μόλις
είχεν άπονείμει τόν Πατριαρχικόν Σταυρόν τοΰ Α γ ίο υ Άνδρέου.

εις τήν 'Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, άπό τήν όποιαν άπεφοίτησεν αριστούχος
τω 1914, χειροτονηθείς μάλιστα κατά τό τελευταΐον έτος των σπουδών του είς Διά
κονον καί μετονομασθείς εις Μιχαήλ.
Τέλος στίς 11 ’Οκτωβρίου τού 1949 προεκρίθη καί παμψηφεί έξελέγη, ύπό
τής 'Ιεράς Συνόδου τοΰ Οίκομενικοΰ Πατριαρχείου, ’Αρχιεπίσκοπος Βορείου καί
Νοτίου ’Αμερικής.
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'Η σορός του 'Αγίου της ’ Εκκλησίας έξετέθη στον καθεδρικό 'Ιερό Ναό της
'Αγίας Τριάδος Νέας 'Υόρκης σέ παλλαϊκό προσκύνημα. Χιλιάδες άνθρωποι "Ελληνες
καί διαπρεπείς ’Αμερικανοί προσηλθαν καί έγονάτισαν μπροστά στο ιερό του λ εί
ψανο, καί τό Χριστιανικό πλήρωμα έ'σπευσεν άπό ολα τά σημεία τής ’Αμερικής για
να άσπασθή γιά τελευταία φορά την δεξιάν τοΰ Ποιμενάρχου του, ό Όποιος έπί έννηά
ολόκληρα χρόνια, διεποίμανε αύτό μέ παραδειγματική άγάπη, πατρικότητα καί σύ
νεση.
Τον άπελθόντα Μεγάλον Νεκρόν δέν έτίμησαν μόνον οί ’Ορθόδοξες ’Εκκλησίες.
Δεν τον έτίμησαν μόνον οί πλησίον του. Δέν τον έτίμησαν μόνον οί "Ελληνες. Τον
έτίμησαν οί Χριστιανοί όλου τοΰ κόσμου, καί μέ ξεχωριστή εύλάβεια οί διαπρεπέστε
ροι ’Αμερικανοί. Μεταξύ αυτών ό Πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πολιτειών εγραψεν
ότι «ό θάνατός του ήτο άπώλεια δι’ όλους τούς ’Αμερικανούς».
Καί δίκαια τον έτίμησε ολόκληρος ό χριστιανικός κόσμος. Γ ια τί ή ζωή του
ήταν ένα συνεχές μάθημα άπλότητος, θυσίας, άγάπης καί καταφρονήσεως τών υλι
κών άγαθών. Διέθεσεν όλα του τά υπάρχοντα γιά νά ένισχύση κάθε καλό σκοπό, γιά
Σχολεία, ορφανοτροφεία, γιά πονεμένους καί δυστυχισμένους άνθρώπους, άκόμα καί
γιά τούς συμπατριώτες του τής Ελλάδος, πολλούς άπ’ τούς οποίους άπεκατέστησε
φιλοστόργως. Ά πόδειξις δέ αύτών είναι ή μετά θάνατον εύρεθεΐσα μικρή περιουσία
του, τήν οποίαν άφισε εις τήν Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Μπρουκλάϊν, στην ’Ακαδημίαν
τοΰ 'Αγίου Βασιλείου καί στη Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, άπ’ όπου εΐχεν άποφοιτήσει.
Ν α ί! 'Ο άξιος ήγέτης δέν ύπάρχει πιά. Μετέστη εις τούς ούρανούς, κοντά
εις τούς άγιους καί τον Θεόν του. Μά ή ιστορία τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου ’Ε κ 
κλησίας δέν σταμάτησε. Δέν πρέπει ποτέ νά σταματήση. "Ε τσι μετά τό θλιβερό άγγελ
μα, ή Αύτοϋ Θειοτάτη ΓΙαναγιότης, ό Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Άθηναγόρας,
έν τή πατρική Του μερίμνη, όπως τό άπορφανισθέν ποίμνιον μή στερηθή ποιμαντορικής έπιστασίας, διώρισε Συνοδικώς ώς Πατριαρχικόν ’ Επίτροπον ’Αρχιεπισκο
πής ’Αμερικής τον Θεοφιλέστατον καί έπίσης άξιον καί ικανόν 'Ιεράρχην Νύσσης
κ.κ. Γερμανόν, ό όποιος άναμφισβητήτως άποτελεΐ σήμερα μιά ζωντανή καί έλπιδοφόρο έγγύηση ότι τό μεγάλο έργο τοΰ άειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ θά
συνεχισθή.
'Ο Σεβασμιώτατος 'Ιεράρχης κ.κ. Γερμανός κοσμείται μέ όλας έκείνας τάς
Χριστιανικάς καί δημιουργικάς άρετάς πού άναδεικνύουν τις Μεγάλες μορφές τής
’ Εκκλησίας μας.
Γεννήθηκε στήν Χαλκηδόνα τής Κωνσταντινουπόλεως τώ 1897, μέ τό κοσμικό
όνομα 'Ιπποκράτης Πολυζωίδης, καί τις πρώτες έγκύκλιες σπουδές του έκαμε
στην.’Αθήνα, ένώ τις θεολογικές στη Χάλκη άπ’ όπου άπεφοίτησε τώ 1919, χειροτο
νηθείς εις Διάκονον.
Κατά τό έτος 1920 ύπηρέτησεν έπί πενταετίαν ώς γραμματεύς τής ’Α ρχιεπι
σκοπής ’Αμερικής καί έγγραφείς εις τό New Y o rk U n iversity, παρηκολούθησε
κοινωνιολογικές έπιστήμες είδικευθείς στήν ’Ανθρωπολογίαν καί τήν Κοινωνιολογίαν.
Τώ 1927 χειροτονήθηκε σέ πρεσβύτερο, έργασθείς έπί 16 συνεχή έτη ώς 'Ιερατικός
Προϊστάμενος καί Διδάσκαλος τής Κοινότητος τοΰ 'Αγίου Δημητρίου Άστορίας,
καί διευθύνων συγχρόνως τον « ’Ορθόδοξον Παρατηρητήν» έπί 13 χρόνια. Τώ 1941,
έξελέγη ύπό τής Ίερας Συνόδου τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου ’ Επίσκοπος Νύσ
σης έκτελών συγχρόνως καί τά καθήκοντα Πρωτοσυγκελλεύοντος τής ’Αρχιεπισκο
πής ’Αμερικής.
’Από τό 1950 διαποιμαίνει τήν Ε' Περιφέρειαν τής ’Αρχιεπισκοπής, πού περι
λαμβάνει 11 Νότιες Πολιτείες καί 54 κοινότητες.
Ό Σεβασμιώτατος κ.κ. Γερμανός, πού διετέλεσε καί τοποτηρητής τής Τε-
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ράς ’Αρχιεπισκοπής ’Αμερικής έχει συγγράψει και έκδώσει 36 βιβλία καί πλείστας
μελέτας έπί θεμάτων θεολογικών, φιλολογικών,^έκπαιδευτικών^κ.λ.π.
Μέ την εύρύτατην αύτήν μόρφωσίν του καί τάς σπανίας άρετάς καί ικανότητάς

'Ο Πατριαρχικός ’ Επίτροπος, Θεοφιλέστατος ’ Επίσκοπος ΝΟσσης
κ.κ. Γερμανός Πολυζωίδης.

του ό άξιος Αυτός πνευματικός 'Η γέτης έχει κερδίσει τήν άγάπη καί την εμπιστοσύ
νη ολοκλήρου τοϋ Χριστιανικού πληρώματος τής ’Αμερικής.
Τά «Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » πού συνδέονται μέ ιδιαίτερους δεσμούς
άγάπης μέ τήν ’Αρχιεπισκοπικήν έδραν τής ’Αμερικής, σπεύδουν νά ύποβάλουν
εις τον σεβαστόν 'Ιεράρχην τις πλέον ειλικρινείς καί ευλαβείς ευχές των, χαίροντα
διά τήν έπιτυχή εκλογήν του.
Εύχονται μακροημέρευσιν, καί πάσαν άπό Θεοϋ ένδυνάμωσιν, έπ’ άγαθώ τής
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Φ ΙΛ Ο ΣΟ Φ ΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΩΝΤΑΣ ΣΤΗ
---------

'Υπό τοϋ ’Άγγλου φιλοσόφου R . Kipling,
κατά μετάφρασιν Δοκίμου Άστυφύλακος
κ. Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ ΓΑ Λ Λ ΙΟ Υ

ΖΩΗ
----------

« ’Εμείς οί άνθρωποι...ελάχιστα μόρια εις τό άπειρον διάστημα τοϋ
χώρον καί τον χρόνου, κλεισμένοι είς τά σκοτεινά και δνσπόρθητα φρούρια
τω ν μυστικών τής φύσεως και τής ψυχής, παλαίομεν άπελπιν ίσως, πλήν
μεγαλοπρεπή άγώνα άπελενθερώσεως,
Ή ζωή είναι ένα ταξίδι τόσο σύντομο καί μοναδικό γιά κάθε άνθρωπον,
τό τραίνο φεύγει καί δεν σταματφ. Την πρώτην θέσιν κατέχουν ή ’ Ιδέα
καί ή ϋλη δύο άσπονδοι εχθροί, κι’ όμως συνταξιδεύουν. ' Υπάρχουν καί
διδάσκαλοι ταξιδιώται, διδάσκαλοι τής ’ Ιδέας καί τής ϋλης καί οί μαθηταί,
τά μόρια, όλοι σ’ αυτό τό παράξενο ταξίδι. Οί ταξιδιώται έχουν περίεργα
ονόματα, άλλοι ονομάζονται "Ελληνες, άλλοι Αιγύπτιοι, άλλοι αρκετά νέοι,
ονομάζονται Γάλλοι, Ρώσοι, ’Ά γγλ οι καί τόσα άλλα παράξενα ονόματα
στο ίδιόρνθμο αυτό ταξίδι πού λαμβάνει χώρα στον μικρό αύτό πλανήτη που
τον ώνόμασαν Γή. Π ίσω άπ’ όλα αυτά τρέχει ή πέννα καί γράφει, γράφει
την αλήθεια γιά κάθε τι, άφίνει κι’ αυτή πίσω αύτό πού λέγουν ιστορία,
τέχνη, πολιτισμό, γιά νά βλέπουν οί επόμενοι ταξιδιώται κι’ έτσι, οί αιώνες
αντιγράφουν άλλήλονς.
Σε κάποια φύλ,λα έγραψε ή πέννα μερικά πού είπε κάποιος άπ’ αύτούς
πού ονομάζονται Ά γ γ λ ο ι, στο ταξίδι του.
Είπε λοιπόν :

"Α ν μ π ο ρ ή ς νά κρατάς καλά την ψυχραιμία σου δταν τριγύρω σου δλοι
τάχουν χαμένα καί κατηγορούν εσένα γ ι’ αύτό,
"Α ν μ π ο ρ ή ς νά εμπιστεύεσαι στον εαυτόν σου δταν δλοι άμφιβάλλουν
γιά σένα καί τούς συγχωρεΐς γ ι’ αυτή την δυσπιστία,
"Α ν μ π ο ρ ή ς νά περιμένης χωρίς νά σέ κουράζη ή άναμονή κ ι’ δταν δλοι
γύρω σου ψεύδονται νά μην άναμιγνύεσαι καί σύ στο ψέμμα,
"Α ν μ π ο ρ ή ς νά μήν άνταποδίδης τό μίσος σ’ αύτούς πού σέ μισούν καί
νά μήν παριστάνης τον πολύ καλόν ούτε τον πολύ σοφό, στά λόγια,
"Α ν μ π ο ρ ή ς νά ονειρεύεσαι άλλά νά μήν γίνεσαι δούλος των ονείρων σου,
"Α ν μ π ο ρ ή ς νά σκέπτεσαι χωρίς νά κάνης σκέψεις τούς σκοπούς σου,
"Α ν μ π ο ρ ή ς άνταμώνοντας τον θρίαμβο καί τήν συμφορά νά συμπεριφέρεσαι καί στούς δύο αύτούς άγύρτες ακριβώς μέ τον ΐδιο τρόπο,
"Α ν μ π ο ρ ή ς ν’ άκοΰς τήν αλήθεια πού είπες, παραλλαγμένη άπό τούς
κακούς γιά νάναι γιά τούς άμυαλους παγίδα ή νά βλέπης σέ συντρίμμια τά πράγματα
γιά τά όποια έχεις δώσει τήν ζωή σου, κ ι’ όμως ν’ άρχίζης πάλι άπό τήν αρχή μέ
έφθαρμένα έργαλεΐα,
"Α ν μ π ο ρ ή ς δσα απέκτησες σ’ ένα σωρό νά τά μαζέψης καί δίχως φόβο
μονομιάς δλα νά τά παίξης νά τά χάσης καί άπό τήν αρχή πάλι ν’ άρχίσης καί νά
μήν βγάλης μιλιά γιά τό μεγάλο χάσιμό σου,
"Α ν μ π ο ρ ή ς ν’ άναγκάσης τά νεύρα, τούς μΰς καί τήν καρδιά νά δου
λεύουν γιά σένα κ ι’ έτσι νά μπορής ν’ άντέχης ακόμη κ ι’ δταν δέν σοΰ μένει τίποτα
παρά ή θέλησή σου πού τούς προστάζει «Κ ρατάτε»,
"Α ν μ π ο ρ ή ς μιλώντας μέ τον δχλο νά κρατάς τήν άρετή σου καί πηγαί
νοντας μέ βασιληάδες νά μήν άπομακρύνεσαι άπό τούς μικρούς,
"Α ν μ π ο ρ ή ς νά ύπολογίζης δλους τούς άνθρώπους άλλά πάρα πολύ κανένα,
"Α ν μ π ο ρ ή ς νά διατρέχης στο κάθε λεπτό, πού ποτέ δέν περιμένει, δλο
τό δρόμο πού πρέπει νά γίνη στά έξήντα του δευτερόλεπτα:
Τότε δική σου θά είναι δλη ή γή καί θά είσαι ένας αληθινός άνδρας πιά.
Γ. Γ Α Λ Α ΙΟ Σ

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι Π Ε Ρ ΙΠ Α Τ Ο Ι
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπδ 'Υπαστυνόμου Β' κ. I . Ρ Α 'Γ Κ Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Μ Ε ΡΟ Σ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Α θηνώ ν κατ’ άλφ α βητική σειρά
’ Α β ραντινοΰ.
’ Αγαμ έμνονος.
Πολλοί δρόμοι, τόσο στήν ’Αθήνα όσο στο Πειραιά καί στα περίχωρα, φέρουν
αύτή τήν ονομασία.
Ό ’Αγαμέμνων ήτο ό αρχηγός των Ελλήνω ν στήν εκστρατεία κατά τής
Τροίας. Τ ’ όνομα είναι σύνθετο από τό « ’Ά γαν» καί «μένω ή μίμνω» καί σημαίνει
πολύ έπίμονον, καρτερικόν αλλά καί πεισματάρην.
Γιά τό πρόσωπο τοϋ Άγαμέμνονος, οΐ άρχαΐοι ιστορικοί δεν συμφωνούν στις
άπόψεις των. Ό Θουκυδίδης άμφιβάλλει γιά τήν ΰπαρξί του, λέγοντας τό περίφημο
« ’Αγαμέμνων τέ μοί δοκεΐ...» (Α. 19). Μέ τήν άμφιβολία αύτή τού Θουκιδίδη,
άνατρέπεται καί ή θρυλική άφετηρία τού Τρωικού πολέμου. Καί προβάλλει τό ερώ
τημα: ’Έ γινε ποτέ ό Τρωικός πόλεμος; Φθάνοντας στή εποχή των ερευνών τού ’Ερ
ρίκου Σλήμαν, ό όποιος διεκήρυξε τήν άνεύρεσι των τάφων τού Άγαμέμνονος, Κασ
σάνδρας κλπ., γεννάται ένα νέο ερώτημα: ήταν στ’ άλήθεια ό πραγματικός τάφος
τού Άγαμέμνονος; Ποιου Κράτους όμως ήτο βασιλεύς; Τού Ά ργους, των Μυκηνών,
της Σπάρτης ή τών Θηβών; γιατί ή κάθε μιά άπ’ αυτές παρουσιάζεται σάν πρωτεύ
ουσα τού Άγαμέμνονος. ’Αλλά αν περιορισθοϋμε στο Ά ργο ς, ποιο άρά γε άπό τά
τέσσερα ομώνυμα πρέπει νά λάβουμε ύπ’ όψει μας; τό Πελασγικό, τό ’Αχαϊκό,
τό ’Ίασον Ά ργο ς ή τό σημερινό «Ά ρ γ ο ς », όπως έλέγετο τότε ολόκληρη ή ήπειρωτική Ελλάδα μαζί μέ τά νησιά. «Ά ρ γ ο ς » σήμαινε πολλά καί ώραΐα πράγματα μαζί:
λευκός, λαμπρός, ευκίνητος, άρχοντομαθημένος (έξ οδ καί άργός-κεΐνος πού δέ
μοχθεί).
Μπορούμε λοιπόν νά φανταστούμε μιά χώρα «άρχοντομαθημένων» δίνοντας
σ’ αύτή τ ’ όνομα «Ά ρ γ ο ς». Οί τοπικοί ήγεμόνες του είχαν σάν βασιλιά τους ένα
κοινό άρχοντα, ό όποιος μετέφερε τήν πρωτεύουσα ανάλογα μέ τήν επιθυμία του ή
τις συνθήκες πού επικρατούσαν.
Κατά τον "Ομηρο, ό ’Αγαμέμνων γυιός τού Ά τρέω ς καί άδελφός τού Μενε
λάου έχει τρία κορίτσια. Τήν Χρυσόθεμι, τήν Λαοδίκη, τήν Ίφιάνασσα καί τον Ό -
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ρέστη. Γυναίκα του είναι ή Κλυταιμνήστρα. Σκοτώνεται άπό τον εραστή της γυναί
κας του και έξάδελφό του Αίγισθο, χωρίς να βοηθήση καθόλου ή Κλυταιμνήστρα.
Τό θάνατό του εκδικείται ό Όρέστης.
Κατά τον Στησίχορο, ό ’Αγαμέμνων είναι γυιός τοϋ Πλεισθένη καί είχε δυο
κόρες: τήν ’Ιφιγένεια καί την Ή λέκτρα .’Ήδη άναφέρεται ή θυσία της ’Ιφιγένειας
καί ή Κλυταιμνήστρα σαν αυτουργός τοϋ φόνου τοϋ συζύγου της, ή οποία ύστερα
σκοτώνεται άπό τον Όρέστη.
Κατά τον Αισχύλο ό ’Αγαμέμνων είναι τό άνθρώπινο θΰμα τής μοίρας. 'Ο
Σοφοκλής χρησιμοποιεί τά ονόματα Ίφιάνασσα καί Χρυσόθεμη καί φέρει σάν τόπο
τοϋ εγκλήματος τις Μυκήνες.
Κατά τον Εύριπίδη ή Κασσάνδρα λέγει: «ματαιότης των άνθρωπίνων πραγ
μάτων. Τήν εύτυχίαν, μία άσθενής σκιά άρκεΐ διά νά τήν καταστρέψη. Κ ι’ δταν
επέρχεται ή δυστυχία, ένα σφουγγάρι υγρό σβύνει κάθε ίχνος τής περασμένης εύδαιμονίας. Πικρή λησμοσύνη! Είσαι πιο πικρή καί άπό αύτή άκόμη τήν δυστυχία».

Ά γ α ν ίπ π η ς .
Βρίσκεται στο Γκύζη άπό τήν όδό Αυκαίου 14. Κατά τή μυθολογία ή Ά γα νίππη ήτο κόρη τοϋ ποταμού Τερμησσοΰ. Στους πρόποδες τοϋ Έλικώνος, υπήρχε
πηγή άφιερωμένη σ’ αύτή. Τό νερό της είχε τήν ιδιότητα νά έμπνέη αύτούς πού τό
έπιναν. Γιά τό λόγο αύτό τήν προστάτευαν οί Μοϋσες, οί όποιες ώνομάζοντο καί
Άγανιππίδες.

Ά γαπήνορος.
Βρίσκεται στο Γκύζη, άπό τήν όδό 'Αγίου Στυλιανοΰ 25. Ό Άγαπήνωρ,
βασιλεύς τής Τεγέας, ήτο γυιός τοϋ Ά γκαίου πού πήρε μέρος στήν εκστρατεία τής
Τροίας. Ή το ένας άπό τούς μνηστήρες τής ώραίας Ε λένης. Γυρίζοντας άπό τήν
Τροία, παρασύρθηκε άπό τά κύματα καί έφθασε στή Κύπρο, δπου καί έγκατεστάθηκε. ’ Ε κ εί, σύμφωνα μέ τήν παράδοσι, έκ τισ ε τή Πάφο.

’ Α γάπηνοϋ.
Καί πάλι στό^Γκύζη^άπό τήν όδό Ά μφείας 16. 'Ο Τέλλος Άγαπηνός, οπλαρ
χηγός τοϋ Μακεδονικού άγώνος, είναι γνωστός μέ τ ’ δνομα «Καπετάν "Αγρας».
’Αρκετά νεαρός, μόλις βγήκε άπό τή Σχολή Εύελπίδων, πήγε στή Μακεδονία, δπου
καί πήρε ένεργό μέρος στούς άγώνες κατά των Βουλγάρων. Φόβος καί τρόμος των
Βουλγάρων, έπεσε σέ παγίδα στις 7 ’Ιουνίου 1907 καί σκοτώθηκε άπό τούς Βουλ
γάρους, ύστερα άπό άπάνθρωπα βασανιστήρια. Ό φονιάς του, Χασάπσκυ, λίγες
μέρες άργότερα σκοτώθηκε άπό τούς άνδρες τοϋ Δουμπιώτου.

’ Αγαπίου.
Πάροδος Λεωφ. Συγγροΰ, κοντά στοΰ «Φ ΙΞ ». Μέ τό ίδιο όνομα είναι γνωστά
πολλά ιστορικά πρόσωπα. Δύο δμως άπό αύτά, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες
στήν Πατρίδα. 1) 'Ο ιερομόναχος ’Αγάπιος ό Λεονάρδος ή ό πρεσβύτερος, πού γεν
νήθηκε τό 1741 στή Δημητσάνα καί πέθανε στο "Αργος στις 14 Φεβρουάριου 1815.
Μαζύ μέ τον Γεράσιμο Γούναν καί τον ’Αγάπιο τον νεώτερο, ίδρυσαν τή «Σχολή
Δημητσάνης» στήν οποία φοίτησαν έξέχοντες λόγιοι καί κληρικοί (Πατριάρχης
Γρηγόριος ό Ε ', Παλαιών Πατρών Γερμανός κ .ά .). 2 ) 'Ο ’Αγάπιος ό νεώτερος
(Άντωνόπουλος ’Αντώνιος, 1752-1812). Σπούδασε θεολογικά καί γραμματικά καί
ύπήρξε συνεργάτης τοϋ προηγουμένου.

’ Αγαρίστης.
’Από Ά βλίχου 14, στή Γούβα. Κόρη τοϋ Κλεισθένους, τυράννου τής Σικυώνος, παντρεύτηκε τον ’Αθηναίο Μεγακλέα, μέ τον όποιο έκανε δύο παιδιά. Τον
Κλεισθένη, τον γνωστότατο νομοθέτη των ’Αθηνών καί τον 'Ιπποκράτη.
(Συνεχίζεται)

ΗΜ ΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ

«...1 9 5 9 ...»
'Υπό Άρχιφύλακος κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

Μέσα στήν απλή σκηνοθεσία τής χειμωνιάτικης φύσεως έστήθηκε χτες τά
μεσάνυχτα ένας καινούργιος ολόλαμπρος θρόνος... έστέφθηκε ένας νέος μικρός βασι
λεύς... Κ ι’ έπλημμύρισαν οί Αιθέρες παιάνες καί γιορταστικούς ύμνους....
Την ΐδια ώρα ό άγέρας τοϋ Χρόνου πού κυλά γοργά ξεφύλισε τήν τελευταία
σελίδα τού παληοΰ 'Η μεροδείκτη, κ ι’ άνοιξε, πάνω στήν Αύλαία τής Ζωής, τήν πρώ
τη πεντακάθαρη σελίδα μιας νέας Λευκής Βίβλου πεπραγμένων... ένα καινούργιο
καλλαντάρι... 1959...
Καμπουριασμένος άπ’ τά δεινά τής ρουτίνας, ρυτιδωμένος άπ’ τις έγνοιες,
μισούμενος ύπό πάντων των άνθρώπων, κυκλωμένος άπ’ τήν παγωνιά τής μοναξιάς
του, φεύγει μέ τό κεφάλι σκυμμένο ό Χρόνος ό παληός, σέρνοντας μέ κόπο τά γέρικα
βήματά του πάνω στή στράτα του παρελθόντος, γιά νά αύτοκτονήση ύστερα μέσα
στήν ’Άβυσσο τής Φθοράς καί τής Λήθης...
«Ο ΰ φ !»... ένας στεναγμός άνακουφίσεως βγαίνει άπ’ τά στήθη των ’Ανθρώπων.
Κ ι’ ύστερα... ύστερα άκούγονται άλλαλαγμοί, σειρήνες, τραγούδια, φωνές, ξεφαντώματα... Είναι τά καλωσωρίσματα καί οί ζητωκραυγές γιά τον Καινούργιο βασιληά,
πού, γεμάτος μεγαλοπρέπεια, περήφανος καί αινιγματικός, κάνει τήν εμφάνισή του
στο κατώφλι τής βιοπάλης...
«...'Ο Χρόνος άπέθανε... Ζήτω ό Χρόνος!...» Κ ι’ ή άτμόσφαιρα γίνεται πανη
γυρική. Φώτα πλημμυρίζει ή γή... Οί φωνές μοιάζουν μέ βουητό άγέρα... 'Όλα τρι
γύρω γίνονται άσημένια... Κ ι’ οί κτύποι τής άνθρώπινης καρδιάς γίνονται χάντρες,
χάντρες από πολύτιμα πετράδια, καί φτειάχνουν τό περιδέραιο τοϋ παραμυθιού...
'Ένας πανέμορφος βασιληάς καλπάζει πάνω στο περήφανο άτι του, γιά νά
κλέψη τήν καρδιά μας...
’Έ τσ ι γεννιέται τό όνειρό τής πρωτοχρονιάς... Γεννήθηκε χτές τά Μεσάνυχτα,
καθώς ό μακρυνός ταξιδιώτης τοϋ χρόνου, φορτωμένος υποσχέσεις, έλπίδες καί
όνειρα, κτύπησε τήν πόρτα τής Γής...
Ά ! . . Μέ πόση άγωνία τον π ερ ιμ έν α μ ε!!! Μέ πόση λαχτάρα τρέξαμε νά τον
ύποδεχτοΰμε! ! !
ΤΗταν ό Ά η Βασίλης των παιδιών πού γιά μάς τούς μεγάλους φύλαγε τά
καλλίτερα δώρα...’Έφερνε μαζί του μιά καινούργια άγνωστη ζωή, μέσα στήν όποιαν,
άπό χρόνια καί χρόνια, έχουμε άποθέσει 8λες μας τις έλπίδες, δλα μας τά όνειρα,
δλους μας τούς πόθους γιά ένα ολόχρυσο Μέλλον...

1959...
’Ανατέλλει ολόλαμπρο πίσω άπ’ τά βαρειά σύννεφα τοϋ Χρόνου πού πέρασε...
Χίλιες χιλιάδες έλπίδες γεννηοΰνται μαζί του, ένα έκατομμύριο όνειρα σιγοπλημμυρίζουν τις άνθρώπινες ψυχές, καθώς πάνω στή γή άνάβει ή τρελλή, ή άφρόντιστη, ή
γαλάζια φιέστα τής Πρωτοχρονιάς....
Τοΰρτες, γλυκίσματα, δώρα, κάρτες πολύχρωμες, παιχνίδια, σειρήνες βαποριών,
καμπάνες, βεγγαλικά, πανζουρλισμός... φτειάχνουν μιάν άκριβή εικόνα άνυπόκριτης
χαράς, δίπλα στήν βασιλόπιττα μέ τό χρυσό νόμισμα, τά παιχνίδια τών παιδιών, τά
γκύ, τά φώτα, τήν ευτυχία...
Κάθε Πρωτοχρονιά τά ίδια... Τό ίδιο ξεφάντωμα...
Κ ι’ δμως, μέσα στο πανηγύρι μας έτοΰτο λησμονούμε μιάν άπλή άλήθεια...
'Ό τι κάθε χρόνο αυτή τή μέρα ή ζωή μας λιγοστεύει, προχωρούμε κατά ένα βήμα
προς τό τέρμα τής διαδρομής μας... Μά, ξεχνάμε τό σήμερα καί πιστεύουμε στό
αύριο... Πόσο δμως άγνωστο ε ίν α ι!!! Καί ποιος μπορεί νά τό προσδιορίση! ! ! Τά
χρόνια κυλοΰν γρήγορα... Κ ι’ έμεΐς στεκόμαστε στό σταυροδρόμι τής Πρωτοχρονιάς
νά καρτερούμε τή Δικαίωση...

Σπόρου Πηλοϋ
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Μά, τ ί άλλο μπορούμε νά κάνουμε; Καί γιατί να χαλάμε τήν ομορφιά αυτών
των στιγμών μέ απαισιόδοξες σκέψεις; "Ας μείνη λοιπόν, έστω καί σάν έθιμο έτοϋτο
τό ξεφάντωμα... Σάν μια συνήθεια πού έπαναλαμβάνεται μηχανικά μόλις κλείση ό
κύκλος κάθε χρόνου... Σάν ξέσπασμα... Σάν αίτημα άλλαγής... Σάν ικεσία εύτυχίας.
Νά μείνη... Καί βέβαια νά μείνη... Μά κάπως πιο προσαρμοσμένο στις άνάγκες
της ψυχής μας....
1959 λοιπόν... Καινούργιος χρόνος δηλαδή...
. . . ’Αρχιμηνιά κ ι’ άρχιχρονιά,
κ ι’ άρχή τοϋ Γενναρίου...
Τά παιδάκια, τ ’ άθώα έτοϋτα καί ρωμαντικά υπολείμματα τής χαμένης άνθρώπινης εύτυχίας, γυρνούν στούς δρόμους μέ τά τρίγωνά τους, καί διαλαλοϋν μέ τις
δροσερές φωνοϋλες τους το μεγάλο μήνυμα... Είναι ετούτες οί χαρούμενες φωνές τής
Άνοίξεως, πού τραγουδούν τήν ευτυχία...
'Όμως εμ είς;... ’Αλήθεια εμείς οί μεγάλοι καί σοβαροί, τ ί κάνουμε;... Τ ί
κάνουμε; Μά, είναι γνωστό... Κυκλώνουμε τό πράσινο τραπέζι καί κλείνουμε μέσα
στην τράπουλα τούς κτύπους τής καρδιάς μας, έτσι, γ ι γ ι ά τό... καλό τού χρόνου.
Τ ί άσχημη άντίθεση ή χαρτοπαιξία μέσα στο γιορτινό φόντο τής χαράς! ! !
Πού έλκει τήν καταγωγή έτοΰτο τό τυραννικό έθιμο δέν έχει σημασία... ’Αξία έχει
ή Πρωτοχρονιά πού προβέλνει σάν ένα ολόχρυσο άστέρι γιά νά φωτίση τή ζωή μας...
Πώς τό ύποδεχόμαστε λοιπόν;
Δυστυχώς, μέ τή ντάμα κούπα καί τον άσσο μπαστούνι... Μήπως γιά νά τά
βρούμε μπαστούνια όλα στον καινούργιο τό χρόνο;
’Αλλά, ας σοβαρευτούμε... Τά παιδία μπορεί νά παίζη μέ τούς μποναμάδες
τού χιονισμένου "Αη Βασίλη... ’ Ε μείς δέν έχουμε αυτό τό δικαίωμα, άφοΰ ό χρόνος
πού πέρασε πήρε μαζί του ένα άκόμα κομμάτι τής γήινης ζωής μας...
Αοιπόν; Νά πενθήσουμε; Μπά, προς Θεού... "Ο χι τέτοιο πράγμα... Νά χαροΰμε άσφαλώς... Νά εύφρανθοΰμε καί νά πανηγυρίσουμε...
Μά δέν θάβλαπτε νά κάναμε μαζί κ ι’ έναν άπολογισμό, άντικρύζοντας τον Και
νούργιο Χρόνο... Νά βρούμε τά λάθη τού παρελθόντος, τις άτέλειές μας, τις άδράνειές
μας, τις αύταπάτες μας... Καί νά τά καταγράψουμε όλα σ’ ένα πρωτοχρονιάτικο κα
τάστιχο... Αύτό θά μάς βοηθήση νά μπορέσουμε νά τά διαγράψουμε σιγά-σιγά άπ’
τό παθητικό τών λογαριασμών μας, καί νά κάνουμε πραγματικά αίσιο καί ευτυχές
τό Νέο "Ετος, πού μάς καρτερεί...
"Υστερα νά κλείσουμε τό δευτέρι τών λογαριασμών μας, καί ν’ άναζητήσουμε
τήν ψυχή μας... Νά τή βρούμε, σ’ όποια στράτα τήν έχουμε λησμονήσει, νά τήν άνακαλύψουμε σ’ όποιο χάλασμα τού παρελθόντος τήν έχουμε θάψει...
Καί τότες... "Ας σαλπίση ή σάλπιγγα τού Νέου Χρόνου προσοχή... Κ ι’ άπό
τά βάθη τών αιώνων ας άκουστή τού ταπεινού ’Ιωάννη τό γλυκόλαλο κήρυγμα, οχι
σάν φωνή βοόντος έν τή έρήμω, μά σάν αίτημα τών καιρών : «Περνούν τά χρόνια,
άνθρωποι, άνθρωποι! ! ! Μετανοείτε. "Η γγικε γάρ ή βασιλεία τών Ούρανών».
’Ετούτος θά ήταν ό πιο ωραίος, ό πιο ρεαλιστικός, ό πιο σεμνός κ ι’ ό πιο ται
ριασμένος χαιρετισμός τού Καινούργιου Χρόνου...
Τά άλλα, οί ευχές, οί τούρτες, τά ξεφαντώματα, τά χαρτοπαίγνια, οί λυρισμοί,
τά πανηγύρια, είναι μέν ένα λογικό ξέσπασμα φυγής άπ’ τήν καταιγίδα τής ρουτίνας,
μά δέν κλείνουν μέσα τους καμμιά άπολύτως θετική προσφορά προς τον κουρασμένο
άνθρωπο τής έποχής μας.

1959.
"Ανοιξαν σήμερα οί χρυσές Πύλες τού Μέλλοντος... Τ ί νά δούμε όμως πίσω
άπ’ αυτές;.. Χάνεται τό βλέμμα μέσα στήν σκοτεινή άπεραντωσύνη τού "Αγνωστου...
Μαζί μ’ αυτές, καλά θά ήταν ν’ άνοίξουν κ ι’ οί άνθρωπινες καρδιές... ’Ε κ εί μέσα
μονάχα μπορείς νά ίδής, φίλε άναγνώστη, τά σημάδια τής Ζωής καί τής Δημιουρ-

« . . . 1959. . . »
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γίας πού άφισεν 6 Πλάστης σου, κ ι’ άπ’ αύτά μονάχα μπορείς νά κάνης πιθανούς
ύπολογισμούς για το μέλλον σου. ’Ά ν σέ φλογίζη ή πίστη καί σέ δυναμώνη ή ελπίδα,
δεν μπορεί παρά δλα νά πανε'καλά...

1959.
'Ο Καινούργιος Χρόνος βρίσκει τήν άνθρωπότητα σέ τάξη μάχης. Πάνω ’κ εΐ
στις στέππες του βορηά, έκ εΐ πού χρόνια έχει νά φτάση το μήνυμα της ’Αγάπης του
Θεανθρώπου, κάποιοι άπίθανοι τυχοδιώκτες άπεργάζονται τήν καταστροφή τοϋ
κόσμου... Σφυριά καί δρεπάνια ακονίζονται γιά νά οπλιστούν χέρια ματωβαμένα
καί νά σκορπίσουν τον όλεθρο... Έ κ ε ΐ δεν άκούγονται αγγελικοί ύμνοι, ούτε τ ’
άστέρι της Βηθλεέμ κατάφερε ν’ αύλακώση έκεΐνον τον σκοτεινό Ουρανό... Κ ι’ ή
αμαρτωλή Ήρωδιάς μαίνεται. Ζήτα τήν κεφαλή των λαών έπί πίνακι. 'Ένας και
νούργιος ’ Ηρώδης άναζητά τό θείο βρέφος, γιά νά τό κομματιάση πάνω στο βωμό
τού μίσους του....
Καιροί χαλεποί...
Νά μάς καταλάβη τρόμος; ’Ό χ ι δά, χρονιάρα μέρα... 'Η πίστη ας μάς κυριεύση. "Ο τι μεθ’ ήμών ό Θεός.
Ε ΐθε αυτόν τον χρόνον οί δυνάμεις τού κακού νά συντριβοΰν κ ι’ ή ειρήνη, ή
χριστιανική Ειρήνη τής ’Αγάπης, νά βασιλεύση πάνω στή γη... Ε ΐθ ε τό Νέον ’Έτος
νά σπάση τις άλυσσίδες τών σκλάβων καί νά συντρίψη στά Τάρταρα τούς εχθρούς
τής ’Αγάπης...

1959.
"Ενα άκόμα έτος, ένα καινούργιο έτος άγώνων ειρηνικών προσμένει τήν ’Αστυ
νομία Πόλεων. Μέ ένα παρελθόν δοξασμένο καί μέ τίτλους θυσίας καί άφοσιώσεως
στον Ελληνικό λαό, θά προχωρήσουν οί άνδρες της τον άνηφορικό δρόμο τής υψηλής
άποστολής τους, άποφασισμένοι νά προστατεύσουν τον λαό άπό κάθε έπιβουλή,
μέχρις τελευταίας ρανίδος τού αίματός των. Τό άστρον τής Βηθλεέμ ας τούς φωτίζη
κ ι’ δ Θεός τής ’Αγάπης ας τούς προστατεύη.
Ε ΐθ ε τό Νέον ’Έτος νά είναι γ ι’ αυτούς καί τις οίκογένειές τους, έτος χαράς,
υγείας καί προκοπής.

1959.
Τό Ελληνικόν "Εθνος, συσπειρωμένο γύρω άπ’ τον ένδοξο Ελληνικό Θρόνο
του καί μ’ εμπιστοσύνη στούς άξιους Κυβερνήτες του, άντικρύζει τό Νέον ’Έτος μέ
πίστη, ψυχραιμία καί μ ’ επίγνωση τής 'Ιστορικής ’Αποστολής του... Κ ι’ άν στον διε
θνή ορίζοντα έχουν συγκεντρωθή νέφη συμφοράς, ξέρει καλά ό Ελληνικός λαός ότι
ό λαμπρός ήλιος τής πατρίδος του έχει τήν δύναμη νά διαλύση τά σύννεφα καί νά
φέρη τήν "Ανοιξη, τό φώς, τή χαρά....
Ε ΐθ ε ό Καινούργιος Χρόνος νά φέρη στον Έληνικό Λαό ευημερία, δικαίωση,
χαρά καί Ευτυχία.

1959.
Τό περιοδικό ετούτο μπαίνει σήμερα στο έβδομο έτος τής ζωής του... "Ω !
Αυτό τό περιοδικό πού κρατάς τώρα στά χέρια σου, φίλε άναγνώστη! ! ! ’Αντιπρο
σωπεύει μιάν όλάκαιρη ιστορία άγώνων... Καί τήν παραδίνει στον καινούργιο χρόνο
άμόλυντη, πανέμορφη, ξεχειλισμένη πίστη γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα καί γιά κάθε
άνθρωπο... Βαρειά κληρονομιά γιά κείνους πού θάρθουν.... τίτλοι τιμής κ ι’ εύγνωμοσύνης όλων μας γιά ’κείνους πού μόχθησαν γ ι’ αυτό, γιά κείνους πού τό δημιούρ
γησαν, γιά -κείνους πού τόφτασαν σέ τέτοιο ζηλευτό σημείο...
Πνοή δημιουργίας έσκόρπισεν ολόγυρα αύτό τό περιοδικό... Καί φώς... Φώς
πολύ... Οίκοδόμησεν ένα κόσμο, έγκαινίασε μίαν εποχή, άνοιξεν ένα καινούργιο δρό
μο... φωτεινό ορόσημο στήν ιστορία τού ’Αστυνομικού Σώματος.
"Ας στρέψουμε όλοι, καλοί μου φίλοι μ’ εύγνωμοσύνη τήν σκέψη μας στον
ιδρυτή του, σ’ αυτόν τον σεμνό άγωνιστή τών άστυνομικών καί Ελληνοχριστιανικών
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ΤΗταν έρημο—δπως κάθε Κυριακή—κ ι’ ό γιατρός αναγκάσθηκε νά σπρώξη
την μισάνοιχτη πόρτα του μέ τό πόδι... ’Απέθεσε υστέρα τον Ά λέν Ρομπέρ πάνω
σ’ ένα κρεβάτι, κ ι’ άρχισε νά ψάχνη τά άσπρα συρτάρια, αναζητώντας ψαλίδια,
φάρμακα, σωλήνες κ ι’ άλλα εργαλεία.
Ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ μπήκε στο μεταξύ βιαστική σαν τον άνεμο, έρριξε τά
μαλλιά της προς τά πίσω, κ ι’ άφισε έτσι νά φανή όλόκαιρο τό όμορφο πρόσωπό της,
πάνω στο όποιο είχε ζωγραφιστή μιά έντονη άνησυχία...
—«Ποιος είναι; Τ ί συνέβη;» ρώτησε τον γιατρό.
—«Ε ίνα ι ό ’Αλέν Ρομπέρ» άπάντησεν αυτός κυττάζοντας πάντα τό παιδί,
«Λιποθύμησε ξαφνικά. Μιά άπότομη συγκίνηση τον άναστάτωσε. Μά τ ί ; Τ ί τοϋ συ
νέβη άρά γ ε ;..» .
Ή ’Αρχηγός βιάστηκε ν’ άπαντήση :
—«Μοϋ φαίνεται ότι έχει κάποια σχέση αύτό πού είδα, καί πρέπει νά σάς
ενημερώσω. Είδα λοιπόν πριν λίγο τούς θετούς του γονείς πού έφευγαν μέ κατεβασμένο τό κεφάλι... Κ ι’ όμως δέν είχαν παρά ελάχιστη ώρα πού είχαν φτάσει έδώ...
Τ ί τούς άνάγκασε νά φύγουν; Ποιος τούς έδιωξε; Τ ί μεσολάβησε άνάμεσα σ’αύτούς
καί στον ’Αλέν Ρ ο μπ έρ;..».
—«Ο ί θετοί του γονείς είπ α τε;» ρώτησε μ ’ ένδιαφέρονόγιατρός. "Εκλεισε υστέ
ρα τά μάτια του γιά νά θυμηθή καλλίτερα τον φάκελλο τοϋ παιδιού... Καί στήν προσπάθειά του ετούτη, έτσι όπως σήκωνε τά φρύδια πάνω άπ’ τά κλειστά μάτια, έμοιαζε
σάν ένας περήφανος τυφλός... «"Ωστε οί θετοί του γονείς; Φαίνεται λοιπόν ότι ό μ ι
κρός περίμενε κάποιαν άλλην έπίσκεψη καί άπογοητεύτηκε. Έ τ σ ι δέν πρέπει νά
είν α ι;...» .
Μά ή ’Αρχηγός χαμογέλασε, κουνώντας τό κεφάλι σέ μιά ζωηρή κίνηση διαφωνίας.
ΐδανικών, πού μόνος, μέ οδηγό τήν πίστη του καί τις άνεξάντλητες ψυχικές δυνάμεις
του, έδημιούργησε μέ μόχθο καί μέ ιδρώτα μιά γαλάζια παράδοση Δημιουργίας,
’Αρετής, καί ’Εργασίας. "Ας τον σκεφθοϋμε πιότερο, τουλάχιστον αυτήν τήν ήμέρα...
Κ ι’ άπό τά βάθη τής καρδιάς μας, ας τοϋ στείλουμε τις εύχές μας γιά κάθε χαρά,
ύγεία, καί εύτυχία... Μέσα άπ’ τις σελίδες αυτοΰ τοϋ περιοδικού θά ξεπηδά πάντοτε
ή γνώριμη άγωνιστική μορφή του, γιά νά μάς δείχνη τό δρόμο τοϋ Καθήκοντος.

1959...

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται σέ όλους τούς άναγνώστες τους καί
σέ κάθε "Ελληνα τό Καινούργιο ’Έ τος νά είναι γεμάτο εύτυχία, εύημερία καί προ
κοπή....
Ε ίθε νά σβήσουν οί πίκρες, τά δάκρυα, οί άναστεναγμοί καί μιά ζωή όμορφη
χαρούμενη καί ξένοιαστη, ν’ άνατείλη γιά τήν πατρίδα μας καί όλη τήν άνθρωπότητα.
Σ. Π Η Λ Ο Σ
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«Δεν νομίζω... Δεν μπορεί νά περίμενε κανένα, γιατί άπλούστατα δέν γνωρί
ζει κανένα. Ούτε ταχυδρομείο παίρνει έκτος άπό κάτι περιοδικά...».
.—«Καλά αύτά. ’ Εγώ κ ι’ ό βοηθός μου τοϋ τα ταχυδρομούμε» έκανε ό γιατρός
μισοαναστενάζοντας.
,
"Εγινε υστέρα ησυχία, πού ξαφνικά τήν διέκοψεν ή ’Αρχηγός ρωτώντας :
—«Μήπως μπορώ νά σάς βοηθήσω νά τον περιποιηθήτε γιατρέ μου;».
—«'Η άνάπαυσις αύτή, ή άναγκαστική έτούτη λησμοσύνη είναι τό καλλίτερο
φάρμακο...» άπάντησε ήσυχα ό γιατρός... Καί πριν ή ’Αρχηγός προλάβη νά μιλήση,
έστήλωσε επάνω της άπαιτητικά κ ι’ ορθάνοιχτα τά στρογγυλά του μάτια, πού φαί
νονταν ότι είχαν σταθή άκίνητα χωρίς ν’ άνοιγοκλείνουν, καί τήν ρώτησε σοβαρά καί
σιγαλά:
—«Π έστε μου. Σάς άγαπά πολύ;..».
’Εκείνη δέν βιάστηκε ν’ άπαντήση... Γύρισε τό βλέμμα της κατά τό ξαπλω
μένο παιδί καί είπ ε, σάν νά μονολογούσε :
—«Μοϋ φαίνεται πώς μ ’ άγαπά κάπως πολύ... Θυμάμαι πρίν δέκα πέντε
μέρες πού είχα πέσει άρρωστη! ! ! Έ π εισ ε λοιπόν τέσσαρες συντρόφους του νά
κάνουν μαζί άπεργία πείνης! ! ! » .
—«Γ ιά νά γίνετε καλά;».
—«Γ ιά ν’ «άναγκάσουν» τον Θεό νά μέ θεραπεύση! ! ! » .
—«Λοιπόν; Κ ι’ ό Θεός έλαβε μέρος στο «κόλπο»; ρώτησεν ό γιατρός, πού δέν
πίστευε σέ τίποτε άλλο έκτος άπό τό έπάγγελμά του.
—«'Ο Θεός πάντοτε βοηθεϊ τ ’ άθώα «κόλπα» τών παιδιών» άπάντησεν ή
’Αρχηγός χαμογελώντας. «Κ αί νά ή άπόδειξις : έγινα καλά μέσα σέ δύο μέρες! ! !
'Ο γιατρός σώπασε... Κ ι’ υστέρα άπό λίγο είπε ξερά:
<(’Έ σ τ ω ! ’Αλλά έσεΐς μην τον άγαπάτε πολύ. "Η τουλάχιστον μην τον προτι
μάτε. Καί μήν τον άφίνετε ν’ άφοσιώνεται σέ σάς...».
—«Μά αύτό είναι τό μόνο καλό πού μπορώ νά τοϋ κάνω» είπ ε ζωηρά ή ’ Αρ

χηγός—« ’Ίσα-ΐσα. ’Εγώ βρίσκω ότι είναι τό χειρότερο» ξανάπεν ό γιατρός κάπως
αύστηρά. «Γ ιά σκεφθήτε τήν ήμέρα πού δέν θά σάς έχη πιά κοντά του... Είσθε άρραβωνιασμένη, ’Α ρχηγέ;».
Αύτή χαμήλωσε τό κεφάλι καί τά ξανθά της μαλλιά ξανάπεσαν μπροστά στο
πρόσωπό της σάν τήν Αύλαία τοϋ Θεάτρου...
((Σχεδόν!» άπάντησε μέ σιγανή φωνή.
« ’Έξω άπό τό Κέντρο;» συνέχισε νά έρωτα ό γιατρός, χωρίς θερμότητα καί
χωρίς'περιέργεια—όμως συνήθιζε πάντοτε νά ρωτά... Ήταν ό τύπος τοϋ ήρεμου και
δυνατού άνδρα, πού ξέρει, ποΰ θέλει νά καταλήξη κ ι’ έχει'τή δύναμη νά όδηγήση καί
τον συνομιλητή του εκ εί...
§
—«Μάλιστα, γιατρέ, έξω άπό τό Κέντρο... Αύτός είναι ό λόγος πού σάς είπα
προηγουμένως «σχεδόν»...
—«Τ ότε ό μικρός δέν πρέπει νά σάς άγαπά πολύ, Άρχηγέ^Φρανσουζά» έπέμεινε ό γιατρός...
—«Μά, όταν θά φύγω άπό τό Τερνεραί, ό Ά λέν Ρομπέρ θά είναι έντελώς,
πώς νά τό πώ; έντελώς... άποκαταστημένος, ας π ο ΰμ ε!...» έβεβαίωσεν ή ’Αρχηγός
μέ δυνατή φωνή, σάν νά ήθελε νά πείση τον έαυτό της, γιά κάτι πού δέν πίστευε
ούτε κ ι’ ή ίδια κατά βάθος...
—«Δέν τό πιστεύω αύτό» είπε πολύ γλυκά ό γιατρός, άφοΰ πρώτα τήν παρα
τήρησε γιά λίγο στο πρόσωπο. «Λοιπόν δέν τό πιστεύω αύτό, ’Αρχηγέ. Ό καθαρός
άγέρας, τό χαμόγελο, ή στοργή δέν άντικαθιστοΰν τον γιατρό... Γιά τον ’Αλλέν Ρο
μπέρ, δέν πρόκειται κανείς ν’ άντικαταστήση τήν μητέρα του...».
(Συνεχίζεται)
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Τά κλέφτικα τραγούδια χαρακτηρίζονται άπο άπλότητα καί λιτότητα, αλλά
καί άπδ πάθος καί ακαταδάμαστη θέληση για τήν άπόσειση τοϋ ξενικού ζυγοΰ. Χ α 
ρακτηρίζονται άπό άδιάλλακτο μίσος προς τούς άπιστους Μουσουλμάνους κ ι’ άπο
τήν άγάπη καί τήν προσμονή της Ελευθερίας. 'Ο τραγουδιστής άφίνει να βγαίνουν
άπ’ τά χείλη του άφρισμένοι χείμαρροι, όμοιοι στήν ορμή καί στή μουσικότητα μ’
εκείνους πού ξεπηδανε άπ’ τούς βράχους τοϋ Όλύμπου, τοϋ Παρνασσοΰ καί της
Οίτης :
Νάμουν το Μάη πιστικός, τον Αδγουστο δραγάτης,
καί στήν καρδιά τοϋ χειμωνιοΰ, νάμουνα κρασοποΰλος.
Μά πλιο καλά ταν νάμουνα αρματολός καί κλέφτης.
'Αρματολός μεσ’ στα βουνά, καί κλέφτης μεσ’ στους κάμπους,
νάχα τά βράχια άδέρφια μου τά δέντρα συγγενάδια,
να μέ κυττοΰν οί πέρδικες, νά μέ ξυπνάν τ ’ άηδόνια,
καί στήν κορφή της Λιάκουρας νά κάνω τό σταυρό μουνά τρώγω τούρκικα κορμιά, σκλάβο νά μή μέ λένε...
Σ ’ άλλο τραγούδι, οί καιρικές συνθήκες γίνονται εμπόδια για τον άγώνα της
κλεφτουριάς :
Παιδιά μ’ πήρε ό χινόπωρος, παιδιά, πήρ’ ό χειμώνας,
πέσαν τά φύλλα άπ’ τά κλαριά, ξεσκιώσαν τά λημέρια.
Παιδιά μου νά σκορπίσουμε, νά γίνουμε μπουλούκια,
πιάστε τούς φίλους τούς πιστούς καί τούς πιστούς κουμπάρους.
Παιδιά μ’ νά ξεχειμάσουμε καί τούτον τον χειμώνα...
’Αλλοΰ πάλι τραγουδιέται ό πόνος τοϋ λαβωμένου καί ή άγωνία γιά τήν τύχη
τοϋ άγώνα :
Φάτε καί πιέτε, βρέ παιδιά, χαρήτε νά χαροΰμε,
κ ι’ έγώ δέν έχω τίποτε παρά είμα ι λαβωμένος.
Πικρή πού είναι ή λαβωματιά, φαρμακερό είν’ τό βόλι...
Γιά πάρτε με καί σύρτε με ψηλά στον "Αη Θανάση,
ποδναι τά δέντρα τά δασιά, μέ τούς παχεΐς τούς ίσκιους.
Κόφτε κλαριά καί στρώστε μου, κλαριά νά μέ σκεπάστε,
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καί στή δεξιά μου τή μεριά ν’ άφίστε παρεθύρι,
νά μπαινοβγαίνη το πουλί, νά φέρνη τά χαμπέρια...
Σ έ πολλά κλέφτικα τραγούδια παρουσιάζονται οί γέροι καπεταναϊοι νά δίνουν
συμβουλές στούς νεώτερους γιά τον άγώνα καί νά περιγράφουν τά βάσανα καί τις
έλάχιστες χαρές τής κλεφτουριάς:
Παιδιά μ ’ άν θέλτε λεβεντιά καί κλέφτες νά γενήτε,
έμένα νά ρωτήσετε νά σας ομολογήσω,
τής κλεφτουριάς τά βάσανα καί των κλεφτών τά ντέρτια.
Μαύρη ζωή πού κάνουμε εμείς οί μαύροι κλέφτες...
Ποτέ μας δέν αλλάζουμε καί δέν άσπροφορούμε,
όλημερίς στον πόλεμο, τή νύχτα καραούλι.
Δώδεκα χρόνους έ'καμα στούς κλέφτες καπετάνιος.
Ζεστό ψωμί δέν έφαγα, δέν πλάγιασα σέ στρώμα,
τον ύπνο δέν έχόρτασα, τού ύπνου τή λιακάδα,
τό χέρι μου προσκέφαλο καί τό σπαθί μου στρώμα,
καί τό καριοφιλάκι μου σάν κόρη αγκαλιασμένο.
"Αλλη παραλλαγή τού τραγουδιού αυτού είναι ή άκόλουθη :
Παιδιά, σάν θέλτε λεβεντιά καί κλέφτες νά γενήτε,
έμένα νά ρωτήσετε νά σάς τό ’ μολογήσω.
Δώδεκα χρόνους έκαμα στούς κλέφτες καπετάνιος.
Μαύρη ζωή πού κάνουμε εμείς οί μαύροι κλέφτες...
Κρασί ποτέ δέν πίνουμε, ύπνο δέν άγαπάμε,
γιατί ό ύπνος είναι θάνατος καί τό κρασί ό πλάνος.
Μέ φόβο τρώμε τό ψωμί, μέ τρόμο περπατάμε,
ποτέ μας δέν άλλάζουμε καί δέν άσπροφοράμε.
Κάθε μερούλα πόλεμο, τό βράδυ στο λιμέρι.
Τή νύχτα, στά χαράματα, γυρίζω νά πλαγιάσω.
Τό χέρι μου προσκέφαλο καί τό σπαθί μου στρώμα,
, καί τό ντουφέκι μ ’ άγκαλιά, σφιχτά άγκαλιασμένο.
Ποιος έλατος κρατεί δροσιά καί ποιο βουνό τό χιόνι,
καί ποιος κλέφτης περνάει καλά; τό αίμα μου παγώνει.
Κ ι’ αφού τό αίμα τού καπετάνιου τής παραλλαγής αύτής παγώνει, δέν μάς
φαίνεται παράξενο, δταν σέ άλλη παραλλαγή βρίσκουμε νά κλείνουν τό τραγούδι οί
στίχοι :
Καθήστε χάμου βρέ παιδιά, καί κλέφτες μή γινόστε,
γιά νά κοιμάστε ήσυχα τή νύχτα καί τή μέρα...
Σ έ άλλα τραγούδια πάλι, άκούγονται οί οδηγίες τών καπεταναίων γιά τό
είδος τής ζωής πού πρέπει νά κάνουν οί σωστοί κλέφτες. Στούς παρακάτω στίχους,
οί οδηγίες τού καπετάνιου γίνονται επιτακτική άνάγκη τής στιγμής, απουσιάζει δέ
το παράπονο ή ή περηφάνεια ή ό πόθος γιά διδασκαλία :
’Ακούστε παλληκάρια μου κ ι’ εσείς παιδιά δικά μου,
δέν θέλω κλέφτες γιά τραγιά, κλέφτες γιά τά κριάρια,
μόν θέλω κλέφτες γιά σπαθί, κλέφτες γιά τό τουφέκι.
Τριών μερών περπατησιά νά πάρουμε μιά νύχτα,
νά πάμε νά πατήσουμε τού Νικολοΰ τά σπίτια...
*
* *
Ά ν καί ό κλέφτης βλέπει μέ άδιαφορία τον θάνατο, δέν μπορεί μέ τούτο νά
μή σκεφθή πόσο βαρύ θά είναι τό πλήγμα στή μητέρα του καί γενικά στούς οικείους
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του. Τοϋτο τό συναίσθημα εκφράζεται σέ πολλά κλέφτικα τραγούδια, παραλλαγές
των οποίων έχουν μορφή μοιρολογιού σέ πολλά μέρη της χώρας. Πρέπει οί σύν
τροφοι πού θά κομίσουν'τό άγγελμά νά προπαρασκευάσουν τούς οικείους τοΰ σκοτω
μένου, γιά νά μη φανή δεινότερη ή συμφορά. Σταχυολογοΰμε μία άπό τις τόσο ποιη
τικές παραλλαγές τοΰ είδους αύτοΰ:
Παιδιά Μωραϊτόπουλα κ ι’ έσεΐς Ρουμελιωτάκια,
μά τό ψωμί πού φάγαμε, μά τήν άδερφωσύνη,
περάστε άπό τον τόπο μου κ ι’ άπό τούς έδικούς μου.
Καί νά μην μπήτε στο χωριό, μέ ήλιο, μέ φεγγάρι,
ντουφέκια νά μη ρίξετε, τραγούδια νά μήν πήτε,
καί σάς άκούση ή μάννα μου κ ι’ ή δόλια ή άδερφή μου.
Κ ι’ αν ρθοΰν καί σάς ρωτήσουνε, πρώτη φορά μήν πήτε.
κ ι’ αν σάς διπλορωτήσουνε καί δεύτερη καί τρίτη,
μήν πήτε πώς σκοτώθηκα, νά μήν κακοκαρδίσουν
μόν πήτε πώς παντρεύτηκα εδώ σ’ αύτά τά μέρη. (1)
Πήρα τήν πλάκα πεθερά, τή μαύρη γής γυναίκα,
κ ι’ αύτά τά λιανολίθαρα ήρθανε συμπεθέροι...
Συναντάμε πολλά κλέφτικα τραγούδια πού έχουν ώς θέμα τή συνάντηση καί
εύωχία κλεφτών ή τήν περιποίηση κλεφτών άπό γυναίκα αιχμάλωτο, πού κάποιος
βρίσκεται πάντα νά τήν έρωτευθή. Σχετική παραλλαγή γιά τούτο, μάς λέει πώς :
Τής νύχτας οί αρματολοί καί τής αύγής οί κλέφτες,
όλονυχτίς κουρσεύουνε καί τήν αύγή κοιμούνται"
Κοιμούνται στά ψηλά βουνά καί στούς παχιούς τούς ίσκιους.
"Εχουν αρνιά καί ψένοονε, κριάρια σουβλισμένα,
έχουν κ ι’ ένα γλυκό κρασί άπό τό μοναστήρι,
έχουν σκλάβα νέμορφη πού τούς κερνάει καί πίνουν.
Κέρνα μας, σκλάβα, κέρνα μας γεμάτα τά ποτήρια,
καί κείνονε οπού άγαπάς γιά διπλοκέρασέ τον
καί στο δικό μου τό γυαλί ρίξε σπειρί φαρμάκι,
γιά νάν τό πίνω βράδυ αύγή, αύγή καί μεσημέρι,
νά κατακάτση ό σεβντάς, 'σεβντάς ποΰχω γιά σένα.
"Ενα μεγάλο μέρος τών κλέφτικων τραγουδιών είναι άλληγορικοΰ περιεχο
μένου. Τό παρατιθέμενο άλληγορικό τραγούδι υπονοεί κλέφτη, πού καί κατά τον
χειμώνα δέν έννοεΐ νά έγκαταλείψη τον άγώνα, άλλά παραμένει στά βουνά :
"Ενας άητός περήφανος, ένας αητός λεβέντης,
άπό τήν περηφάνεια του κ ι’ άπό τή λεβεντιά του,
δέν πάει τά κατώμερα νά καλοξεχειμάση,
μόν’ πάει άπάνου στά βουνά, ψηλά στά κορφοβούνια.
*
Κ ’ έρριξε χιόνια στά βουνά καί κρύσταλλα στούς κάμπους,
έμάργωσαν τά νύχια του κ ι’ έπέσαν τά φτερά του.
(1) Πολλοί είπαν πώς θά ήταν καλλίτερο τό τραγούδι αύτό άν τελείωνε χωρίς τούς δύο τε
λευταίους στίχους, ίσχυριζύμενοι πώς θάήταν χίλιες φορές καλλίτερα ν’ άκουγε ξαφνικά ή μάννα
τόν θάνατο τοΰ γιου της παρά τήν κρύα είρωνία γιά τό γάμο του. Έδώ θά παρατηρήσουμε έμεϊς
πώς οί δύο τελευταίοι στίχοι τοΰ τραγουδιού λέγονται κατ’ ιδίαν άπό τόν κλέφτη—έκφράζοντας
έτσι τό βαθύ παράπονο τοΰ δτι πεθαίνει χωρίς νά χαρή τόν γάμο, τή ζωή γενικά—καί δτι δέν προο
ρίζονται νά μεταφερθοϋν στούς οικείους του. Είναι, δηλαδή, σχήμα λόγου, πού χρειάζεται μεγάλη
προσοχή γιά νά τό κατανοήσουμε καί νά μή βγάλουμε έσφαλμένα συμπεράσματα, δπως τό «ή
δόλια θά πέταξε βέβαια άπό χαρά στην άρχή μέ τό άκουσμα τοΰ γάμου, γιά νά πέση σέ λίγο ξερή
στόν τόπο μέ τήν ειρωνική περιγραφή" δαίμονας κ ι’ δχι γιος θά σοφιζότανε τέτοιο μαρτύριο
της μάννας του», τοΰ Γιάννη Άποστολάκη.
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Κ ι' άγνάντιο βγήκε κ ι’ έκατσε, σ' ένα ψηλό λιθάρι,
καί μέ τον ήλιο μάλωνε καί μέ τον ήλιο λέει :
« —"Η λιε, για δέ βαρείς κ ι’ εδώ, σέ τούτη τήν άποσκιούρα,
» νά λειώσουνε τά κρύσταλλα, νά λειώσουνε τά χιόνια,
» νά γίνη μια άνοιξη καλή, νά γίνη καλοκαίρι’
» νά ζεσταθούν τά νύχια μου, νά γιάνουν τά φτερά μου,
» νά ρθοΰνε τ ’ άλλα τά πουλιά καί τάλλα μου άδέρφια».
’Αλλά καί ή ειδυλλιακή ομορφιά τής φύσεως, έν συσχετισμώ μέ τήν κλεφτουριά, δεν άφισε άσυγκίνητο τό λαό μας. Ή δημοτική ποίηση έκαμε έδώ περισσότερο
τό θαύμα της άπό κάθε άλλη περίσταση. Οί παρακάτω στίχοι είναι τόσο άντιπροσωπευτικοί καί τού είδους αύτοΰ τής ποιήσεως :
’Ανάθεμά τα τά βουνά μέ τό ζακόνι ποχουν,
τό καλοκαίρι κίτρινα καί τό χειμώνα μαύρα,
καί τήν πικρή τήν άνοιξη πολύ ροδαμισμένα.
Κανένας δέν τά χάρηκε μεσ’ στον άπάνω κόσμο,
ή κλεφτουριά τά χαίρεται καί τά μικρά κλεφτόπουλα’
Πηδάνε, παίζουν καί γλεντάν καί ρίχνουν στο σημάδι,
,
γυρίζουν καί στή σούβλα τους τά παχουλά κριάρια’
π’ όκεΐ οί Τούρκοι δέν πατάν, φοβούνται τά κλεφτόπουλα.
Καί ή περισυλλογή, ή έπίκληση γιά τήν σωτηρία τής ζωής :
Χορεύουν τά κλεφτόπουλα, γλεντάνε τά καϋμένα,
κ ι’ ένα μικρό κλεφτόπουλο, δέν παίζει, δέ χορεύει’
μόν’ τ ’ άρματα συγύραγε καί τό σπαθί τροχάει.
«Τουφέκι μου περήφανο, σπαθί μου παινεμένο,
πολλές φορές μέ γλύτωσες, βόηθα καί τούτ’ τήν ώρα,
νά σ’ άσημώσω μάλαμα, νά σέ σμαλτώσω ά σήμι...».
Τά βάσανα, ή καρτερία καί γενικά ή στερημένη ζωή τού κλέφτη, είναι τά στοι
χεία πού κυριαρχούν στά κλέφτικα· τραγούδια. ’Αργότερα μέ τούς πρώτους χρόνους
τού Ελληνικού Βασιλείου, τά στοιχεία τούτα μεταφέρονται. Συναντάμε παραλλαγές
στις όποιες τήν θέση τού κλέφτη τήν παίρνει ό ληστής τών βουνών, ό φυγόδικος :
Μπεζέριασα, μάννα μ ’ , βαρέθηκα τής νύχτας τό περπάτημα,
όλήμερα στον πόλεμο, τό βράδυ καραούλι.
Σάπισε τό χεράκι μου σέρνοντας τό μαρτίνι,
σάπισε τό στηθάκι μου κοιμοΰντας στο λιθάρι.
Τον ύπνο μ’ δέν τόν χόρτασα, γλυκό κρασί δέν ήπια,
• τό χέρι μου προσκέφαλο καί τό σπαθί μου στρώμα.
Σύρε, μάννα μ ’ , στον βασιλιά καί στήν καλή τήν "Ολγα,
Θαρροΰ μ ’ νά κάνης καί ριτζιάν, νά πάω νά προσκυνήσω.
Πάρε τά γρόσια στήν ποδιά καί τά φλουριά στήν τζέπη.
« Γ ιά δέν τά παίρνουν, γιόκα μου, για τ’ είν’ ναστεναγμένα».
Θά σταθούμε γιά λίγο στις μορφές τών άρματολών καί τών κλεφτών, πού
στάθηκαν άφορμή γιά όλα τά κλέφτικα τραγούδια. Σάν τούς πιο άντιπροσωπευτικούς
τύπους θά πάρουμε δύο άπό τούς άναρίθμητους οπλαρχηγούς τής Ρούμελης, τόν
Μήτρο Βλαχοθανάση καί τόν Κατσαντώνη, πού ό λαός τραγούδησε περισσότερο
άπό όλους τούς άλλους.
Ό Βλαχοθανάσης ήταν άνομαστός αρματολός στά μέσα τού 18ου αΐώνος.
Κατήγετο άπό τή Βουνιχώρα (*) τής Φωκίδος καί είχε πρωτοπαλλήκαρο τόν διά(1) Είναι τόσο γνωστό τό μικρό αύτό χωριό της Φωκίδος κ ι’ άπό τόν Άστραπόγιαννο καί
τό Λαμπέτη, πού ό ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης τόσο παραστατικά μας έδωσε μέ τήν ποίησή του.
’Αποσιωπούμε όμως τό γεγονός αύτό, άφού τά τραγούδια καί ή ποίηση γενικά πού οφείλονται σέ
γνωστά πρόσωπα δέν είναι δημοτικά, τραγούδια τού άγνωστου λαϊκού τραγουδιστή καί συνθέτη.
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σημο Άνδροΰτσο, παρέα τοΰ Όδυσσέα. Στά 1771, ό Μήτρος Βλαχοθανάσης ήταν
γέρος πλέον καί άπεφάσισε νά άλλάξη τή ζωή τής κλεφτουριάς, για να πεθάνη ήσυχος
στά άγια χώματα τής μικρής γεννέτειρας.
Τότε τον έπεσκέφθη ό Άνδροϋτσος, ό όποιος μελετούσε επίθεση κατά τοΰ
Μουχτάρ Πασά τής Ναυπάκτου, καί, έπειδή γνώριζε πόσο πολύτιμος θά τοΰ ήταν
στήν έπίθεση αυτή ό γερο-ψυχοπατέρας του, τον έπεισε νά λάβη μέρος στην έπιχείρηση. Μπροστά άπό τή Ναύπακτο συνεπλάκησαν οί κλέφτες μέ τον Μουχτάρ, ό
όποιος είχε πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις. ’Αλλά ας άφίσουμε το δημοτικό τραγούδι
νά μάς άφηγηθή μόνο του τά μέχρι τώρα γεγονότα ;
Τρία πουλάκια κάθονταν ψηλά στή Βουνιχώρα,
τονα τηράει τά Σάλωνα κ ι’ τ ’ άλλο τή Κωστάρτσα,
τό τρίτο τό καλλίτερο ρωτάει τούς διαβάτες :
«Διαβάτες πού διαβαίνετε, στρατιώτες πού περνάτε,
)>μήν είδατε τσ’ ρματολούς καί τό Βλαχοθανάση,
»πού γέρασεν άρματολός, στούς κλέφτες καπετάνιος;
« ’Ε μείς προψές τον είδαμε στον Έπαχτον άπόξω,
»δυό μέρες έπολέμαγε μέ Τούρκους τρεις χιλιάδες...».
Διαρκοΰσε ή μάχη έκείνη πολλές ώρες, όταν ό γέρο-Βλαχοθανάσης ώρμησε
μέ τό ξίφος προς τό κέντρον των εχθρών. Πληγώθηκε τότε στά χέρια καί στο λαιμό,
μά αύτό δέν τον έμπόδισε νά προχωρήση μόνος, άκάθεκτος, στήν άντάρα τής μάχης.
Τον άκολούθησε υστέρα ό Άνδροϋτσος καί κατόπιν ένα πιστό παλληκάρι του, ό
Γιάννης Ξυλικιώτης, πού πληγώθηκε θανάσιμα δμως. Βλέποντας ό Βλαχοθανάσης
τό θανάσιμο κτύπημα τοΰ Ξυλικιώτη, στράφηκε νά βοηθήση, μά ένας Τούρκος πλή
γωσε κ ι’ αύτόν θανάσιμα στο κεφάλι. ’Έπεσε τότε ό Βλαχοθανάσης, παρακαλώντας
τον Άνδροΰτσο νά τοΰ πάρη τό κεφάλι, άλλά πρόφθασε ό δερβέναγας τής Ναυπά
κτου, ό Μητσομάνος, ό όποιος κατώρθωσε νά πάρη πρώτος τό κεφάλι του. Κανένα
πτώμα δέν μπόρεσαν οί κλέφτες νά πάρουν μαζί των άπό τή φονική έκείνη μάχη,
καί τοΰτο για τί οί Τοΰρκοι ήταν εκατονταπλάσιοι. Τά κεφάλια άπ’ τούς σκοτωμένους
"Ελληνες τά έκοψαν οί Τοΰρκοι καί τά περιέφεραν στήν Ναύπακτο άρκετές ήμέρες
γιά επίδειξη. 'Ύστερα τά παρέδωσαν στον Μπέη τών Σαλώνων.
Καί ή λαϊκή μοΰσα συνέχισε τό τραγούδι της. Τραγούδησε τώρα τό τέλος τοΰ
ηρώα, τό θάνατο τοΰ Βλαχοθανάση, μ ’ αύτές τις στροφές :
Βλάχο, καλά καθόσουνα ψηλά στή Βουνιχώρα.
. Θυμήθηκες τά νειάτα σου καί πήρ’ ό νοΰς σ’ άγέρα,
καί τώρα τό κεφάλι σου τό πήρανε οί Τοΰρκοι.
Τό σεργιανάνε στά χωριά καί παίρνουνε μπαξίσι"
στά Σάλωνα οί μπέηδες χοΰφτες φλωριά κερνάνε...
Ό θρυλικός Κατσαντώνης, πάλι, ήταν διάσημος κλέφτης τής Αιτωλοακαρνα
νίας καί τών Άγράφων. Πολλές μάχες έκαμε ό Κατσαντώνης μέ τούς δερβεναγάδες
τοΰ Ά λ ή Πασά στά πρώτα χρόνια τοΰ δεκάτου ένάτου αιώνα., Ά π ό τον δέκατον
δγδοον αιώνα άνεγνωρίσθη ώς καπετάνιος, τό μεγαλύτερο δέ κατόρθωμά του ύπήρξε
ό φόνος τοΰ Άλβανοΰ Βελή Γκέκα, κατά τό 1806, δταν αυτός τον κατεδίωκε μέ με
γάλη δύναμη στά Άγραφα. Τό 1807 προσεβλήθη άπό εύλογιά καί, ενώ ένοσηλεύετο
στή θέση Μοναστηράκι Εύρυτανίας, κατεδόθη τό κρυσφύγετό του καί συνελήφθη
αιχμάλωτος άπό τον Γιουσούφ Άράπη. Πριν άπό τή σύλληψη έγινε μεγάλη μάχη,
κατά την οποία έτραυματίσθη ό άδελφός τοΰ Κατσαντώνη,Γεώργιος ό έπονομαζόμενος Χασιώτης. Ό Κατσαντώνης μετεφέρθη στά ’Ιωάννινα καί κατεδικάσθη άπό τον
Ά λ ή Πασά σέ σκληρό θάνατο διά σφύρας, άφοΰ προηγουμένως έσπασαν οί ’Αρβανί
τες τά οστά του. Κ ι’ ή λαϊκή μοΰσα τραγούδησε τον Κατσαντώνη :
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Αύτοΰ πού πας μαύρο πουλί, μαύρο μου χελιδόνι (-1)
νά χαιρετάς τήν κλεφτουριά κ ι’ αυτόν τον Κατσαντώνη.
Πέ του νά κάτση φρόνιμα, κ ι’ όλο ταπεινωμένα,
δεν είν’ ό περσινός καιρός νά κρίνη όπως θέλει,
φέτος τό πήρε γκέντσιαγας, τό πήρε ό Βελή Γκέκας,
ζητάει κεφάλια κλέφτικα, κεφάλια ξακουσμένα.
Κ ι’ ό Κατσαντώνης τό μάθε και τό σπαθί του ζώνει
καί παίρνει δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια'
χαμπέρι στέλνει στήν Τουρκιά, σ’ αύτόν τον Βελή Γκέκα :
«"Οπου θά τά’βρη τά παιδιά' ας τά’ βρη κ ι’ άς τά πάρη».
Κ ι’ ό Βελή Γκέκας έτρωγε σ’ ένου Πασά τό σπίτι'
τρία κοράσια τον κερνούν, κ ι’ οί τρεις ξανθομαλλοΰσες'
ή μιά κερνάει μέ τό γυαλί, ή άλλη μέ τό κρουστάλι,
κ ι’ ή τρίτη ή καλλίτερη μέ τ ’άσημένιο τάσι.
Κ ι’ έκεϊ πού τρώγαν κ ι’ έ'πιναν κ ι’ έκ εϊ πού λακρυντίζαν,
μαύρα μαντάτα τουρθανε άπό τον Κατσαντώνη.
«Νά βγής Βελή μου, στ’ "Αγραφα, νά βγής ν’ άνταμωθοϋμε».
Κ ι’ ό Βελή Γκέκας τ ’ ακούσε, πολύ τού κακοφάνη,
στά γόνατα σηκώθηκε καί τό σπαθί του ζώνει :
«Πού είσαι τσαούση όγλήγορε μάσε τά παλληκάρια,
»νά πάμε νά βαρέσουμε τό σκύλο Κατσαντώνη».
*
* *
Κ ι’ ό Κατσαντώνης πρόφτασε, κακό καρτέρι τού είχε.
Κ ι’ ό Βελή Γκέκας πάει μπροστά μέ εξ εφτά νομάτους.
« Πού πας, Βελή—ντερβέναγα ριτσάλη τού Βεζύρη;».
« Σ ’ έσένα Άντώνη κέρατά, σ’ έσένα παλιοκλέφτη».
« Δέν είν’ εδώ τά Γιάννενα, δέν είν’ έδώ ραγιάδες,
«γιά νά τούς ψένης σάν τραγιά, σάν τά παχυά κριάρια,
«έδώ’ ναι λόγκοι καί βουνά καί κλέφτικα ντουφέκια,
«βαρειά βροντούν, πικρά βαρούν, φαρμακερά πληγώνουν».
*
* *
Τρεις μπαταριές τού ρίξανε, τη μιά μεριά στήν άλλη,
ή μιά τον πήρε ξώδερμα, ή άλλη στο κεφάλι,
κ ι’ ή τρίτη ή φαρμακερή τον πήρε στήν καρδιά του.
Τό στόμα του αίμα γιόμησε, τ ’ άχείλη του φαρμάκι,·
κ ι’ ή γλώσσα τ ’ άηδονολαλεΐ, τά παλληκάρια κράζει :
«Πού είσαι, τσαούση όγλήγορε, έλα πάρ’ τ ’ άρματά μου,
«νά μήν τά πάρη ή κλεφτουριά κ ι’ ό σκύλος Κατσαντώνης».
ΕΡΓΑ ΤΙΚ Α

ΚΑΙ

ΒΛΑΧΙΚΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Στά ε ρ γ α τ ι κ ά τραγούδια παρατηρούμε πώς ό λαός έπεδίωξε άπό τά πολύ
παληά χρόνια νά συνδυάση τή συμφωνία τού ρυθμού μέ τις ειδικές κινήσεις πού άπαιτούσε ή κάθε εργασία. Τραγουδώντας λοιπόν παρόμοια τραγούδια ό έργάτης, κανό
νιζε τις μυϊκές ενέργειες μέ ρυθμό καί· δέν ύπεβάλλετο σέ άσκοπες δυνάμεις. "Αν
άνατρέξουμε στά πολύ παληά χρόνια, θά βρούμε άφθονες άφηγήσεις σχετικά μέ τό
μέλος καί τήν κίνηση, πού θά μάς πείσουν οτι τούτο δέν ήταν άσκοπο.
Σ τή βαθειά αρχαιότητα βρίσκουμε τό παρακάτω συμφωνικό τραγούδι τών
μύλων :
(1) Τό ίδιο τραγούδι έχει πολλές παραλλαγές. Γνωστή σέ όλους είναι ή θρυλική παραλλαγή:
« Ά ν πας πουλί μου στό Μωρηα, αν πας στήν "Αγια Λαύρα» κλπ. Ή παραλλαγή αυτή άναφέρεται
σέ άγνωστο ιστορικό χρονικό, κατά τό όποιο ό Κατσαντώνης πέρασε άπό τήν Ρούμελη στό Μωρηα
γιά νά άποφύγη τήν καταδίωξη τών Τούρκων.
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"Α λει, μύλα, άλει καί γάρ Πίττακος άλει,
μεγάλας Μυτινόλας βασιλεύων...
Παρόμοια συμφωνικά τραγούδια τής έργασίας βρίσκουμε καί σήμερα σέ πολ
λές περιοχές. Τραγουδοΰνται σ’ έκεΐνες τις έργατικές ασχολίες, πού άπαιτοϋν είδική κίνηση, όπως λ.χ. στο άλεσμα μέ το χειρόμυλο ή στην ύφανση μέ τον αργαλειό.
Τό παρακάτω τραγούδι τό βρίσκουμε στήν Μάνη, έχει δέ αύτοσχεδιασθή άπό Μανιάτισσα, πού αναγκάσθηκε νά άλέθη επί δύο ώρες μέ τον χειρόμυλο, ρύζι για να
έτοιμάση γλυκά σ’ ολόκληρο άπόσπασμα χωροφυλάκων πού κυνηγούσε το φυγόδικο
άντρα της :
"Αλεθε μύλο μου, άλεθε,
βγάλε τ ’ αλεύρια σου ψιλά,
τά πίτουρά σου τραγανά,
νά τρώσι οί χωροφύλατσοι
κ ι’ ό νωματάρχης το στσυλί
πού κάθεται στήν άγκωνή......
Μέ τήν πάροδο τού χρόνου, τά άμιγή έργατικά τραγούδια λιγοστεύουν. Εισ
βάλλει σ’ αύτά περισσότερο άπό κάθε άλλη κατηγορία τό ερωτικό στοιχείο, μέ άποτέλεσμα οί σημερινές παραλλαγές νά κατακλύζωνται άπό τον έρωτα. Στά τραγούδια
τού άργαλειοϋ λ.χ., τού οργώματος, στά τραγούδια τού κλαδέματος των άμπελιών
καί τού θερισμού, έχει τόσο πολύ άναμιχθή τό ερωτικό στοιχείο, πού έξέλειπε εντε
λώς σχεδόν τό γνήσιο έργατικό. ’ Οφείλεται αύτό στήν έλειψη άμιγούς εργατικού
θέματος, ίσως, άφοΰ ή εργασία αύτή καθ’ έαυτή είναι περισσότερο πράξη καί λιγώτερο θεωρία καί ποίηση....
Δέν συμβαίνει όμως αύτό καί μέ τά Β λ ά χ ι κ α τραγούδια, ήτοι τά τραγού
δια τού ποιμενικοϋ καί βουκολικού κυρίως βίου. ’ Εδώ πρυτανεύει ή ομορφιά τού
βουνού καί τού κάμπου, μά καί τό γεγονός τού ότι ή ποιμενική ζωή είναι περισσότερο
άπηλλαγμένη άπό τήν στεγνή πρακτική, συντείνει στο νά παραμείνουν τά βλάχικα
τραγούδια μακρυά άπό τό ερωτικό στοιχείο. Θέμα απέραντο κ ι’ άναλλοίωτο ή Ε λ 
ληνική βουνοπλαγιά, μέ τούς καϋμούς καί τις χαρές της, τραγουδιέται άπ’ άκρη σ’
άκρη τής γής μας. Τά βουκολικά τραγούδια τού Θεοκρίτου έχουν άντικατασταθή στή
Νεοελληνική ζωή μέ τά βλάχικα, όπου οί λόγγοι καί τά καταρράχια οί δροσοπηγές, τά
ξωκκλήσια, οί στάνες, τ ’ αγρίμια, οί ζωοκλέφτες κτλ. άποτελούν τό καθημερινό θέμα.
Δύο άντιπροσωπευτικά τού είδους τραγούδια θά παραθέσουμε εδώ. Θά μεταφερθοΰμε έτσι γιά λίγο στήν ομορφιά τής Ελληνικής βουνοπλαγιάς, μέ τις, ειδυλλια
κές καί εφιαλτικές της στιγμές :
α)

Ε ι δ ύ λ λ ι ο

Τώρα είν ’ ’Απρίλης καί χαρά, τώρα είν’ καλοκαίρι"
τό λέν τ ’ άηδόνια στά κλαριά, κ ι’ οί πέρδικες στά πλάγια,
τό λέν οί κούκοι στά ψηλά, ψηλά στά καταρράχια.
Παν τά κοπάδια στά βουνά νά ξεκαλοκαιριάσουν,
παν καί κοντά οί τσοπάνηδες, βαρώντας τή φλογέρα,
νά τά τυροκομήσουνε καί τή νομή νά βγάλουν"
καί νά γιορτάσουν τ ’ "Αη Γιωργιοΰ, νά ρήξουν στο σημάδι,
νά πιούν νερό άπό τά βουνά, νά πάρουν τον άέρα...
β) ’Ε φ ι ά λ τ η ς

Βγήκαν κλέφτες στά βουνά,
γιά νά κλέψουν άλογα"
κ ι’ άλογα δέν ηυρανε,
προβατάκια πήρανε...

"Αχ καί νά τούς πλάκωναν,
καί νά τούς ξαμάρτωναν
μέσα στά λιμέρια τους,
κείνους καί τά ταίρια τους.
(Συνεχίζεται)

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
Μ ΕΤΑ ΒΟ Λ Α Ι

<$c Π Λ Η

Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α ΐ

Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ω Ν

—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Ρεπούλιας
Γεώργιος καί οί άστυφύλακες : Χοχλάκης Χαράλαμπος, Παπαδάτος Γεράσιμος,
Βρεττός Κωνσταντίνος, Καράμπαλης ’Ιωάννης καί Καυκαλάκης Γεώργιος.
—Διεγράφη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας ό ύπαρχιφύλαξ
Καλκανδής Σταύρος.
*
$ $
Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤΩ Ν
Εις τά γραφεία μας περιήλθεν ή κατωτέρω επιστολή τοϋ έν Μ. Δ . Άνθυπαστυνόμου κ. Καράτζαλη Ευσταθίου, την οποίαν καί δημοσιεύομεν ώς έχει :
Κύριε Διευθυντά,
Διαβάζω τά «’Αστυνομικά Χρονικά»άπό πολύν καιρό. Εις τον τόμον τοΰ 1955
καί εις την σελίδα 2314άνέγνωσα την δολοφονίαν τοϋ άειμνήστου 'Υπουργοΰ Δικαιο
σύνης Χρήστου Λαδά. 'Ομολογώ δτι τά γραφέντα περί τής δολοφονίας, έπρόσεξα
περισσότερο διότι κατά τήν δολοφονικήν άπόπειραν τοΰ 'Υπουργοΰ ήμουν υπηρεσία
εις τήν οικίαν τοΰ δολοφονηθέντος 'Υπουργοΰ έπί της πλατείας Καρύτση άριθμός 6,
καί ώς έκ τούτου έλαβον ένεργόν μέρος κατά τήν καταδίωξιν καί σύλληψιν τοΰ δρά
στου Μουτσογιάννη. Γνωρίζω δέ περισσότερα άπό κάθε άλλον πώς έγένετο ή δο
λοφονία. ’Απορώ πώς δεν μοΰ έζητήθησαν πληροφορίαι προκειμένου νά δημοσιευθή
μία τοιαύτη ύπόθεσις. 'Έως τήν σελίδά 2319 τά γεγονότα έχουν δπως είναι γεγραμμένα, άπό τήν παράγραφον όμως καθ’ ήν άναφέρονται τά ονόματα Πινακούλιας,
Καράντζαλης καί Λιακόπουλος καί έντεΰθεν δεν συνέβησαν δπως είναι γραμμένα.
Τά πράγματα έχουν ώς έξης :
"Οταν ό Μουτσογιάννης έρριψε τήν χειροβομβίδα εις τό άμάξι τοΰ 'Υπουργοΰ
έτράπη εις φυγήν προς τήν οδόν Καρύτση. ’Εγώ, ό Πινακούλιας καί ό ’Αγγέλου,
άστυφύλακες δντες καί οί τρεις, ό Πινακούλιας δστις ήτο υπηρεσία εκείνη τήν
ήμέρα εις τήν εκκλησία, ό ’Αγγέλου δστις ήτο άσφάλεια παρά τώ 'Υπουργώ καί έγώ
ό όποιος ήμουν άσφάλεια τής οικίας τοΰ 'Υπουργοΰ, καταδιώξαμεν τον δολοφόνον
Μουτσογιάννη. Εις τάς άρχάς τής όδοΰ Καρύτση καί εις άπόστασιν ολίγων μέτρων,
μάς έρριψε δεύτερη χειροβομβίδα ή οποία δεν έξερράγη. Ταύτην έρριψε καθ’ ον χρό
νον έτρεχε καί ούχί έν στάσει, ένώ ήμεϊς κατεδιώκαμεν τοΰτον κατά πόδας. "Εως
έδώ ό Παναγιώτης Λιακόπουλος δεν είχε λάβει μέρος άκόμη, διότι ήτο υπηρεσία εις
τήν τηλεφωνικήν έταιρείαν, νΰν Ο .Τ .Ε . Οί πυροβολισμοί συνεχίζονται τόσον κατά
τοΰ δράστου όσον καί άπό τήν τηλεφωνικήν έταιρείαν. Ε ίς τά μισά τοΰ δρόμου έπλησίασα καί έπιασα τον δολοφόνο άπό τις πλάτες, μοΰ είπε: «μ έ φάγατε φασίστες», βά
ζοντας τά χέρια του είς τον ζωστήρα (κόρφο του). Έ γώ ένόμισα δτι είναι κτυπημένος
δπως καί ήτο, άλλά αύτός έξήγαγε καί τρίτην χειροβομβίδα τήν οποίαν δεν έρριψε
πίσω, άλλά άφήκε αύτήν χάμω, άφοΰ έβγαλε τήν περόνην. 'Η χειρομβομβίδα αύτή
έξερράγη μέσα στά πόδια μου. Πίσω άπό μένα καί είς άπόστασιν δύο ή τριών μέτρων
ήρχετο ό φονευθείς άστυφύλαξ Πινακούλιας, είς τό δεξιό πεζοδρόμιον καί είς τήν
ιδίαν περίπου άπόστασιν ήρχετο ό άστυφύλαξ ’Αγγέλου. Τον άστυφύλακα Λιακόπουλον Παναγιώτην δέν τον είδα έως έδώ, ίσως νά ήρχετο πιο πίσω.
Τον Πινακούλιαν είδα πίσω μου δταν μάς κτυπήσανε άπνουν μέ ένα τραΰμα
στο μέτωπο άπό τό όποιον έβγαινε αίμα μέ πίεσι άφρισμένο, ώσεί άντλία. Ούτος δέν
έπρόφθασε νά πή λέξιν. 'Ο ’Αγγέλου στο δεξιόν πεζοδρόμιον ούδέν έπαθε. 'Ο δολο
φόνος κτυπημμένος καί αύτός τρικλίζει καί πέφτει. Έ γώ έκανα δύο ή τρία βήματα
προς τό άριστερόν πεζοδρόμιον, κύτταξα γύρω μου τούς είδα δλους κάτω, τά πόδια
μου δέν άντέχουν νά βαδίσω περισσότερο, οί άρβΰλες μου είναι γεμάτες άπό αίμα.
Τότε είπα «δχ μαννουλα μου μάς σκοτώσανε». Μέχρις έδώ ενθυμούμαι καί έτσι έχουν
τά πράγματα. Συνέχεια δέν ένθυμοΰμαι διότι ήμουν έν άφασία καί τά πάντα ένοιωθα
σάν όνειρο.
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Κύριε Διευθυντά, επειδή ούδέν άλλο μου άπέμεινεν άπο δ,τι προσεφέρθη έν τή
έκτελέσει τοϋ καθήκοντος παρά μόνον μερικά βλήμματα άπο τήν χειροβομβίδα εις
τούς πνεύμονας καί τήν καρδιακήν χώραν καθώς καί εις διάφορα μέρη τοϋ σώ
ματος παρακαλώ 'Τμάς, έστω καί αργά, δπως γραφεί εις τά ’Αστυνομικά μας Χρο
νικά ή όρθή πορεία των πραγμάτων.
Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι δεν μάς βοήθησαν δσο έπρεπε τόσον οί πολΐται,
δσον άστυνομικοί τινες υπάλληλοι. Λέγεται δέ δτι άστυνομικός έν υπηρεσία είς τό
άκουσμα τής έκκρήξεως τής χειροβομβίδος είσήλθε είς τήν έκκλησίαν νομίσας δτι
έπεσεν ό πολυέλαιός της.
Μετά τιμής
Ευστάθιος Καυάτζαλης

Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η ΒΙΒΛ ΙΩ Ν

***

Τό «Πέρα από τ ’ ανθρώπινο» τοϋ κ. Νίκου Άθανασιάδη κυκλοφόρησε σάν
μυθιστόρημα. Μά δταν τό διαβάζη κανείς βλέπει πώς είναι μιά όλότελα άληθινή καί
ζωντανή σύγχρονη ιστορία. Τον τρόμο πού κυβερνά τούς άνθρώπους πίσω άπο τά
γαλάζια βουνά (πίσω άπο τό παραπέτασμα) μάς δείχνει σέ εικόνες ρεαλιστικές ό κ.
Άθανασιάδης. Καί σάν έπακόλουθο τοϋ τρόμου, τοϋ υπέρτατου αύτοϋ νόμου τής
βίας, έρχονται, ή άγωνία γιά τή ζωή πού πνίγει τούς άνθρώπους τοϋ μόχθου, τό σβύσιμο τής τελευταίας σπίθας πού μπορεί νά καίη άκόμη στά κατάβαθα τής ψυχής
των ζωντανών πτωμάτων, ή εξαφάνιση κάθε άνθρωπισμοΰ, ή κόλαση.
’Ώ ! φίλοι μου. Διαβάστε τό βιβλίο τοϋ κ. Νίκου Άθανασιάδη, διαβάστε το
ώς τό τέλος καί θά νοιώσετε φρίκη, θά πεισθήτε δτι οί ιεροφάντες τών νέων κοινω
νικών θεωριών γυρνάνε τον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια πίσω, στο σκοτάδι, στήν ά
βυσσο, στήν κτηνωδία.
Οί ιστορίες του, οί εικόνες του, είναι πιστά άντίγραφα τής πραγματικότητος
πού ύπάρχει πέρα άπο τά πανύψηλα Γαλάζια βουνά πού χωρίζουν τό δικό μας κόσμο
άπο τό κόσμο τής κόλασης.
13-12-58
***

Ν. Ο. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ

Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Σ Σ Τ Η Ν Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ

1)
Ε ίς τον κύκλον τών άγώνωντοΰ C .I.S.M . άπό 10-20 Ν/βρίου 1958 ε ίς τ ό ’
θνικόν Σκοπευτήριον Καισαριανήςέτελέσθησαν οί Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί ’Αγώνες.
'Η ’Αστυνομική Σκοπευτική 'Ομάς, ή οποία μετέσχε δλων τών άγωνισμάτων,
κατηρτίσθη ώς εξής : α) ’Ολυμπιακά καί Στρατιωτικά περίστροφα : 1) ’Αστυνό
μος Β ' κ. Κρύος Βασίλειος καί 2 ) ’Αστυφύλακες : Σεργεντάνης ’Ιωσήφ, Γκίνης
Σπυρίδων, Μπέλπας Κωνσταντίνος καί Φωτόπουλος Γεώργιος καί β ) ’Ολυμπιακά
τυφέκια καί πολεμικά τυφέκια : 1) Ύπαστυνόμος Β ' κ. Κουβέλης Κωνσταντίνος,
2 ) Ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος καί 3 ) ’Αστυφύλακες : Φωτόπου
λος Γεώργιος, Ψύρρας Δημήτριος, Μπέλμπας Κωνσταντίνος καί Καλφακάκος
Δημήτριος. Κατωτέρω παραθέτομεν λεπτομερή πίνακα άποτελεσμάτων.

Α' Πολεμικόν τυφέκιον (Βολή άκριβείας)
’Α τ ο μ ι κ ή κ α τ ά τ α ξ ι ς
α) Στάσις «Π ρ η ν η δ ό ν ». 1) Τρανταφυλλόπουλος Ν. ’Αστυνομίας 176/
200 (Νέον Πανελλήνιον Ρεκόρ), 2 ) Μπέλμπας Κ ω ν/νος’Αστυνομίας 169/200,
3 ) Ζουμής ’Ιωάννης Στρατού 168/200.
β ) Στάσις « Γ ο ν υ π ε τ ώ ς». 1) Φωτόπουλος Γ ε ώ ρ γ .’Αστυνομίας 157/
200, 2 ) Τριανταφυλλόπουλος Ν. ’Αστυνομίας 153/200, 3 ) Μπέλμπας Κων/νος
’Αστυνομίας 149/200.
γ ) Στάσις « Ό ρ θ ί ω ς ». 1) Μάνθος Ευλάμπιος Στρατοΰ 133/200, 2)
Φωτόπουλος Γεώργ. ’Αστυνομίας 125/200, 3 ) Ψύρρας Δ η μ .’Αστυνομίας 125/200.
'Ομαδική κατάταξις
α) Στάσις «Π ρ η ν η δ ό ν». 1) Ό μάς ’Αστυνομίας 821/1000 (Νέον Πανελ-
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λήνιον Ρεκόρ). 2 ) 'Ομάς Στρατού 806/1000, 3 ) 'Ομάς Χωροφυλακής 699/1000.
β ) Στάσις « Γ ο ν υ π ε τ ώ ς». .1) 'Ομάς ’Αστυνομίας 718/1000 (Νέον Πανελ
λήνιον Ρεκόρ), 2 ) 'Ομάς Στρατού 680/1000, 3 ) 'Ομάς Χωροφυλακής 610/1000,
4 ) 'Ομάς ’Αεροπορίας 534/1000.
γ ) Στάσις « Ό ρ θ ί ω ς ». 1) 'Ομάς Στρατού 586/1000, 2) 'Ομάς ’Αστυνο
μίας 563/1000, 3 ) 'Ομάς Χωροφυλακής 458/1000, 4 ) 'Ομάς ’Αεροπορίας 346/1000.

Σύνολον 3 στάσεων (Όρθίως—Γονυπετώς—Πρηνηδόν)
’Α τ ο μ ι κ ή κ α τ ά τ α ξ ι ς
1)
Φωτόπουλος Γεώργ. ’Αστυνομίας 444/600, 2) Τριανταφυλλόπουλος Ν.
’Αστυνομίας 335/600, 3 ) Ψύρρας Δημήτριος ’Αστυνομίας 434/600.
'Ομαδική κατάταξις
1)
'Ομάς ’Αστυνομίας 2102/1200 (Νέον Πανελλήνιον Ρεκόρ), 2 ) 'Ομάς
Στρατού 2072/1200, 3 ) 'Ομάς Χωροφυλακής 1767/1200, 4 ) 'Ομάς ’Αεροπορίας
1519/1200.

Β' Τυιρέκιον ακρίβειας των 0.22"

’Α τ ο μ ι κ ή κ α τ ά τ α ξ ι ς
α) Στάσις « Ό ρ θ ί ω ς » . 1) Μάνθος Ευλάμπιος Στρατού 167/200, 2)
Τριανταφυλλόπουλος Ν. ’Αστυνομίας 163/200, 3 ) Οικονόμου Λέων. Στρατού
161 /200.
β ) Στάσις « Γ ο ν υ π ε τ ώ ς». 1) Φωτόπουλος Γεώργ. ’Αστυνομίας 170/
200, 2) Οικονόμου Λέων. Στρατού 166/200, 3 ) Τριανταφυλλόπουλος Ν. Άστυν.
166/200.
γ ) Στάσις «Π ρ η ν η δ ό ν». 1) Πετριτσόπουλος ’Ιωάν. Ναυτικοϋ 191/200,
2) Τριανταφυλλόπουλος Ν. ’Αστυνομίας 188/200, 3 ) Μάνθος Εύλάμπιος Στρατού
188/200.
'Ομαδική κατάταξις
α) Στάσις « Ό ρ θ ί ω ς ». 1) Ό μάς Στρατού 716/1000, 2) Ό μάς ’Αστυνο
μίας 700/1000, 3 ) Ό μάς Ναυτικοϋ 626/1000, 4 ) Ό μάς ’Αεροπορίας 393/1000.
β ) Στάσις « Γ ο ν υ π ε τ ώ ς». 1) Ό μάς ’Αστυνομίας 801/1000, 2 ) Ό μάς
Στρατού 783/1000, 3 ) Ό μάς Ναυτικοϋ 702/1000, 4 ) Ό μάς ’Αεροπορίας 574/1000.
γ ) Στάσις « Π ρ η ν η δ ό ν » . 1) Ό μάς ’Αστυνομίας 918/1000, 2 ) Ό μάς
Στρατοΰ 916/1000, 3 ) Ό μάς Ναυτικοϋ 904/1000, 4 ) Ό μάς ’Αεροπορίας 728/

1000.

Σύνολον 3 στάσεων (Όρθίως—Γονυπετώς—Πρηνηδόν)

’Α τ ο μ ι κ ή κ α τ ά τ α ξ ι ς
1) Τριανταφυλλόπουλος Ν. ’Αστυνομίας 517/600, 2 ) Μάνθος Ευλάμπιος
Στρατοΰ 514/600, 3 ) Οικονόμου Λέων. Στρατοΰ 507/600.
'Ομαδική κατάταξις
1) Ό μάς ’Αστυνομίας 2419/3000 (Νέον Πανελλήνιον Ρεκόρ), 2 ) Ό μάς
Στρατοΰ 2415/3000, 3 ) Ό μάς Ναυτικοϋ 2232/3000, 4 ) Ό μάς ’Αεροπορίας 1695/
3000.

Γ' Πιστόλιον κατ’ ανδρεικέλων (Βολή ταχεία)
’Α τ ο μ ι κ ή κ α τ ά τ α ξ ι ς
1) ΓΙαπαγεωργόπουλος Α. Στρατοΰ 6 0 /561, 2 ) Τσεπαπαδάκης Χαρ. Στρα
τοΰ 60/551, 3 ) Κασούμης Στρατοΰ 6 0 /5 4 8 , 4 ) Κρύος Βασίλειος ’Αστυνομίας 6 0 /
548, 5) Σεργεντάνης Ίο^σήφ ’Αστυνομίας 6 0/537, 6 ) Μακρής Ναυτικοϋ 59/531.·
'Ομαδική κατάταξις
1) Ό μάς ’Αστυνομίας 236/2095 (Νέον Πανελλήνιον Ρεκόρ), 2 ) Ό μάς
Στρατοΰ 234/2158, 3 ) Ό μάς Ναυτικοϋ 232/2060, 4 ) Ό μάς ’Αεροπορίας.
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Δ' Περίστροφον κατ’ ανδρεικέλων (Βολή ταχεία)
’Α τ ο μ ι κ ή κ α τ ά τ α ξ ι ς
1) Παπαγεργόπουλος Α. Στρατού 285 /300, 2 ) Κασούμης Στρατού 282/300,
3 ) Γκίνης Σπυρ. ’Αστυνομίας 2 7 8 /3 0 0 , 4 ) Κουτσαντώνης Στρατού 276/300.
'Ομαδική κατάταξις
1) Ό μάς Ντρατοϋ 1112/1200, 2 ) 'Ο μ ά ς ’Αστυνομίας 1089/1200, 3 ) 'Ομάς
Χωροφυλακής 1001/1200, 4 ) 'Ομάς ’Αεροπορίας 978/1200, 5 ) 'Ομάς Ναυτικοϋ
961/1200.

Ε' Πολεμικόν Τυφέκιον (Βολή ταχεία)

’Α τ ο μ ι κ ή κ α τ ά τ α ξ ι ς
1) Κοτσυφάκης Χωροφυλακής 6 0 /6 0 /3 8 1 , 2) Τριανταφυλλόπουλος ’Αστυ
νομίας 5 9 /6 0 /3 9 3 .
'Ομαδική κατάταξις
1) 'Ομάς Στρατού 275/300, 2 ) 'Ομάς ’Αστυνομίας 268/300, 3 ) 'Ομάς
Χωροφυλακής 266/300, 4 ) 'Ομάς ’Αεροπορίας 178/300.
Διά των άνωτέρω έπιδόσεών της ή ’Αστυνομική Σκοπευτική'Ο μάς άνεκηρύχθη
Πρωταθλήτρια 'Ομάς των Ένοπλων Δυνάμεων 'Ελλάδος διά τό έτος 1958.
Α ί Πανελλήνιαι σπουδαΐαι αύταί έπιτυχίαι των μελών τής ’Αστυνομικής Σκο
πευτικής 'Ομάδος εις τό ’ Εθνικόν άθλημα τής σκοποβολής προεκάλεσαν τον άνεπιφύλακτον θαυμασμόν καί τά εύμενέστατα σχόλια των έπισήμων.
2 ) Έ ξαλλου ή ’Αστυνομική 'Ομάς Πετοσφαίρας (Βόλλεϋ-Μπώλλ) μετέσχε
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ’Ενόπλων Δυνάμεων άπό 2 0 /1 0 /5 8 έως 2 0 /1 1 /
58 καί άνεκηρύχθη πρωταθλήτρια διά τό έτος 1958 καί εις τό άγώνισμα τοϋτο.
'Η ’Αστυνομική 'Ομάς, ή οποία ένίκησε τήν τοιαύτην τοϋ Στρατού διά σέτ
3-0, του Ναυτικοϋ διά σέτ 3-0, τοϋ Λιμενικού διά σέτ 3-1 καί ήττήθη άπό τήν
τοιαύτην τής ’Αεροπορίας διά σέτ 3-2, άπετελέσθη έκ των άστυφυλάκων : Λαζαρίδη Ίωάννου (’Αρχηγού), Σταυροπούλου Σπυρίδωνος, Γιαννάκου Σ τ ., Κομανοϋ Βασ.,
Κουμουνδούρου Λημ., Πολίτη Κωνσταντίνου καί των δοκίμων άστυφυλάκων Πριονα Διονυσίου καί Τριανταφύλλου Νικολάου.
Σημειωτέου ότι οΐ δύο τελευταίοι δόκιμοι αστυφύλακες λόγω των εξαιρετικών
προσόντων των άπέδωσαν θαυμάσια.
3 ) Τέλος ή ’Αστυνομική Ποδοσφαιρική 'Ομάς τήν 17-12-58 συνηντήθη
εις τό γήπεδον τοϋ Πανιωνίου μέ τήν τοιαύτην τής Χωροφυλακής, τήν οποίαν καί
ένίκησε μέ σκορ 2-1.
'Ως καλλίτεροι παϊκται άνεδείχθησαν κατά τον άγώνα αύτόν οί δόκιμοι άστυφύλακες Γκολφινόπουλος Διονύσιος καί Οίκονομόπουλος Στέφανος τοϋ τελευταίου
μάλιστα έπιτυχόντος καί τό νικήτριον τέρμα.
*
Ε ΐΓ Ε Ν Ε Ι Σ Δ Ω ΡΕ Α Ι
Εις τά γραφεία μας περιήλθεν έπιστολή τοϋ ’Αξιότιμου Κυρίου ’Ιωάν. Φραγκιδάκη, τ. Γυμνασιάρχου καί φίλου τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά τής οποίας άφοΰ
μάς συγχαίρει διά τήν ώραίαν έμπνευσίν μας περί άνεγέρσεως Μνημείου υπέρ τών
42 άστυνομικών, οΐ όποιοι έσφαγιάσθησαν ύπό τών κομμουνιστών τό Πάσχα τοϋ
1944, μάς γνωρίζει δτι διαθέτει υπέρ τοϋ ώς άνω σκοποΰ 200 δραχμάς. Τήν έπιστολήν αυτήν, μέ πολλήν εύχαρίστησιν καί συγκίνησιν παραθέτομιν κατωτέρω ώς έχει :
’Αξιότιμε

Κύριε Διευθυντά, Χαίρετε

Σάς συγχαίρω θερμώς διά τήν έμπνευσμένην καί λίαν επιτυχή πρότασίν σας
όπως εις τό τόπον όπου έσφαγιάσθησαν ύπό τών κομμουνιστών κατά τήν εορτήν

τοϋ Πάσχα τοϋ έτους 1944, οί 42 άστυφύλακες, άνεγερθή δι’ εράνου Μνημεΐον επά
ξιον προς άπότισιν της όφειλομένης τιμής καί έθνικής ευγνωμοσύνης εις την ίεράν
μνήμην των μαρτύρων τούτων της Πίστεως καί Πατρίδος, εις τάς ψυχάς των οποίων
εύαρμοστεϊ ό άρχαΐος Ελληνικός χαρακτηρισμός : «στέφανον τής πατρίδος είναι
τάς έκείνων ψ υ χ ά ς. , » Παρακαλώ δέ όπως μοί έπιτραπή, άτε θαυμαστή καί φιλώ
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, νά προσθέσω εις τον ένεργούμενον έρανον τον οβολόν μου
δρχ. διακοσίων εις έκδήλωσιν τής εύλαβείας μου προς την πάνσεπτον αΐωνίαν μνή
μην αύτών, άνταξίαν έκπροσώπων τής ένδοξου ’Αστυνομίας Πόλεων.
Εύχαριστών διά τάς προς έμέ εύχάς ύμών καί των ύφ’ υμάς Δοκίμων 'Υπαστυνόμων επί ταΐς έορταϊς των Χριστουγέννων καί τοϋ Νέου ’Έτους, άντεύχομαι
ομοίως ύμΐν σύν τή προσθήκη τής προϊστορικής Ε λληνικής εύχής : «αίέν άρι-
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στεύειν. . . »

Μετά, πάσης τιμής
Τ. Φ Ρ Α Γ Κ ΙΔ Α Κ Η Σ

—Εύχαριστοΰμεν καί πάλιν τον Ά ξιότιμον Κύριον Φραγκιδάκην, ό όποιος
έκτος των ήθικοεθνικών υπηρεσιών τάς οποίας προσφέρει μέ τάς γλαφυράς του
διαλέξεις εις τάς Άστυνομικάς Σχολάς, δεν παρέλειψε καί έμπράκτως νά έκδηλώση
τά αΐσθήματά του διά τούς αθανάτους ήρωας τής ’Αστυνομίας, διά τήν άκατάλυτον
καί αΐωνίαν μνήμην τών οποίων προσφέρει τό άνωτέρω χρηματικόν ποσόν.
Τοιαϋται πράξεις δεν ειόαι δυνατόν παρά νά προξενούν συγκίνησιν καί νά μάς
δίδουν θάρρος καί ψυχικήν δύναμιν, ΐνα προχωρώμεν πάντα έμπρός διά την έκτέλεσιν
τού δυσκόλου έργου μας καί κυρίως έναντι τών ύπονομευτών τοϋ έθνικοΰ οικοδομή
ματος καί προς έπίτευξιν τών άνωτέρων έπιδιώξεων τής Ελληνικής Φυλής.
*
* *
ΡΑΔΙΟ ΦΩ ΝΙΚΑΙ Ε Κ Π Ο Μ Π Α Ι Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ
'Η έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πάντοτε μέ διαλεκτό λογοτεχνικό,
μουσικό καί διδακτικό περιεχόμενο, έξακολουθεϊ νά προσφέρη στις χιλιάδες τών
φίλων της την καλή ποιότητα, τήν συγκίνηση καί τήν διδαχή. Γ ι’ αύτό καί τά σχό
λια τών άκροατών της είναι πάντα ένθουσιώδη καί κολακευτικά.
*
—Στο πρόγραμμα τής 1 0 /1 2 /1 9 5 8 μετεδόθη ένα πλούσιο άστυνομικό ρεπορ
τάζ άπό όλον τον κόσμο, μέ διεθνείς ειδήσεις καί καθοδηγητικές υποδείξεις πρός τό
κοινό καί μέ τραγούδια κατ’ έκλογήν τών άκροατών.
*
—'Η έκπομπή τής 1 7 /1 2 /5 8 ήταν άφιερωμένη στήν Παληά ’Αθήνα, μέ παληά
τραγούδια καί όμορφα λογοτεχνικά σκίτσα άπ’ τήν προπολεμική, ειρηνική ζωή.
Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθη καί έπίκάιρο άπόσπασμα τού 'Ημερολογίου τής
’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον Άρχιφύλακα Σπϋρο Πηλό.
*
—’ Επίκαιρο, γιορταστικό, ανθρώπινο τό πρόγραμμα τής 2 4 /1 2 /5 8 ήταν ολό
κληρο άφιερωμένο στήν "Αγια Νύκτα τών Χριστουγέννων, μέ Χριστουγεννιάτικα
τροπάρια, Χριστιανικούς ύμνους καί σκίτσα άπ’ τήν Χριστουγεννιάτικη ζωή. Στό
πρόγραμμα αύτό, πού άρεσε ξεχωριστά καί ένθουσίασε, έλαβε μέρος καί ή όνομαστή
πρότυπη Βυζαντινή χορωδία τοϋ 'Ιεροΰ Ναοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνον 'Ομονοίας, ύπό
τήν Διεύθυνσιν τοϋ Μαέστρου κ. Γ . Σύρκα καί ή χορωδία τών Άνωτέρων Κατηχη
τικών Σχολείων.

