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210. —Σύλληψις τον Δ. Π απαρρήγα καί Άλλων στελεχών τής 
Κομμουνιστικής Ό ργανώσεως ’Αθηνών.

211. —’Ε πιτυχίες τής Ύποδιενθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας γ ιά  
την εξάρθρωσι τής Κομμουνιστικής Ό ργανώσεως Πει
ραιώς κα ί τής Ό ργανώ σεω ς Ο.Ε.Ν.Ο.

** *

210. Σ ύλληψις τοϋ Δ. Παπαρρήγα καί άλλων στελεχών της Κομ
μουνιστικής Ό ργανώσεως ’Αθηνών.

Στις 27 ’Ιουλίου 1948 ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών έσημεί- 
ωσε καί άλλη μεγάλη επιτυχία.

Άνεκάλυψε καί συνέλαβε μέσα σέ μιά κρύπτη πού είχε κατασκευασθή στήν 
έπί της οδού Καλαμών 9 οικίαν, το Δημήτριο Παπαρρήγα, ανώτατο ηγετικό στέ
λεχος, μέλος της Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., ό όποιος ειχεν έκτοπισθή στήν ’Ικαρία, άπ’ δπου 
έδραπέτευσε καί άνέλαβε τήν καθοδήγησι της Κομμουνιστικής Όργανώσεως ’Αθηνών.

Την ίδια έποχή συνελήφθησαν ό Καρακίτσος Παντελής, άνώτατο έπίσης, 
ηγετικό στέλεχος, μέλος τής Κ.Ε. ’Ελέγχου, καθοδηγητής τής Κομμουνιστικής 
Όργανώσεως « ’Εθνική ’Αλληλεγγύη», καθώς έπίσης καί τά ανώτατα στελέχη 
Βασίλειος Μαρκεζίνης Β' Γραμματεΰς τής ’Επιτροπής Πόλεως Κ.Ο.Α., ’Αναστά
σιος Χαϊνόγλου υπεύθυνος τού παρανόμου μηχανισμού τού Π.Γ. τής Κ.Ε., ’Αλέ
ξανδρος Ίωαννίδης υπεύθυνος έπί τής διαφωτίσεως τής Κ.Ο. ’Αθηνών, ’Εμμανουήλ 
Λυγηρός υπεύθυνος προς άνεύρεσι καταλλήλων σπιτιών καί τήν κατασκευή σ’ 
αυτές κρυπτών γιά τη διαμονή τών άνωτέρων στελεχών, τήν άπόκρυψι τών άρ- 
χείων τού Κ.Κ.Ε. καί τού υλικού τού έκδοτικοΰ μηχανισμού. Έν συνόλω συνελή
φθησαν κατά τήν έπιχείρησιν έκείνην 15 άνώτερα στελέχη τού Κ.Κ.Ε., τά περισσό
τερα δέ άπό αυτά έκρύβοντο μέσα σέ κρύπτες πού είχαν κατασκευασθή μέ επιμέλεια 
καί μεγάλη τέχνη.
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Μέ τίς συλλήψεις αυτές έξηρθρώθη τελείως ένα άπό τά σοβαρώτερα κλιμάκια 
της Κομμουνιστικής Όργανώσεως ’Αθηνών καί πραγματικά ύπέστη ισχυρότατο 
πλήγμα τό Κ.Κ.Ε.

’Αργότερα στίς 22-10-948 συνελήφθησαν 22 στελέχη τής 6ης ’Αχτίδας τής 
Κ.Ο.Α., ή οποία πολλές φορές είχεν άνασυγκροτηθή, καί την εποχή εκείνη ειχεσυγ- 
κροτηθή άπό τον Παλαιολόγο Στασινόπουλο πού καί αύτός συνελήφθη.

211 . ’Επιτυχίες της Ύ ποδιευθύνσεως Γενικής ’Α σφαλείας για τήν 
έξάρθρωσι τής Κομμουνιστικής Ό ργανώσεως Πειραιώς καί τής Ό ργα- 
νώσεως Ο.Ε.Ν.Ο.

Τήν ίδια εποχή έκινήθη δραστήρια καί ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας 
Πειραιώς καί είχεν άρκετές επιτυχίες κατά τοϋ κομμουνισμού.

"Ετσι άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν πολλά μέλη τής διαβόητης γιά τήν 
άντεθνική της δρασι στο εξωτερικό καί στό εσωτερικό Ναυτεργατικής Όργανώ- 
σεως Ο.Ε.Ν.Ο. Κατά τήν σύλληψι τών κομμουνιστών αυτών κατεσχέθησαν 240 
’Αγγλικές λίρες, 240 δολλάρια καί άρκετές ποσότητες ιματισμού. Τά χρήματα 
αύτά καί ό ιματισμός προήρχοντο άπό παρανόμους έράνους τών κομμουνιστών πού 
έγένοντο μεταξύ τών πληρωμάτων τών Ελληνικών φορτηγών καί προορίζοντο γιά 
τήν ένίσχυσι τών συμμοριτών.

Μεταξύ τών συλληφθέντων ήταν καί ό έπικίνδυνος κομμουνιστής καί ταμίας 
τής Όργανώσεως Γεώργιος Φράγκος καί ό Δημήτριος Γαλάτης πού είχε σημειώ
σει σοβαρή άντεθνική δρασι στό έξωτερικό.

'Η δρασις τής Ναυτεργατικής αύτής Όργανώσεως είχε ξαπλωθή σ’ δλα τά 
μεγάλα ναυτικά κέντρα τού εξωτερικού δπου έγίνονταν έρανοι γιά τούς συμμορί
τες. Ή  τρομοκρατία πού ήσκεϊτο κατά τών ναυτεργατών άπό τούς ήγέτας τής Ο.Ε.- 
Ν.Ο. ήταν άφάνταστη. Κανείς δέν έναυτολογεϊτο αν δέν έγινόταν μέλος τής Όργα- 
νώσεως καί δέν μετείχε στούς έράνους. Μέ τήν άνακάλυψι τής κομμουνιστικής αύτής 
όργανώσεως άπηλλάγη ή ναυτεργατική τάξις άπό ένα έπικίνδυνο κλιμάκιο τής Κομ
μουνιστικής Όργανώσεως Πειραιώς.

Περί τά τέλη ’Ιουλίου τού 1948 άπό τή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς ύστερα 
άπό μακρά καί έντονη παρακολούθησι, κατωρθώθη ν’ άνακαλυφθή μία «γιάφκα» 
δηλαδή μυστικό κέντρο συναντήσεως κομμουνιστών πού βρίσκονταν σ’ ένα υπόγειο 
τής οδού Καποδιστρίου, δπου λειτουργούσε κατάστημα πωλήσεως σχοινικών τού 
Εύαγγέλου Κατράδη. Στό κέντρο τούτο κατωρθώθη νά συλληφθοΰν άρκετοί κομμου- 
νισταί, κατεσχέθησαν δέ δελτία ειδήσεων τού ραδιοσταθμού τών συμμοριτών κα
θώς καί 45 προκηρύξεις, μέ τίς όποιες εκαλούντο τά μέλη τού Κ.Κ.Ε. νά ένισχύσουν 
τον άγώνα τών συμμοριτών μέ άνατρεπτικές ενέργειες. ’Επίσης άνευρέθησαν διά
φορες συνθηματικές έπιστολές, κομμουνιστικά βιβλία καί 13 ώρολόγια τής χειρός.

Τό μήνα Αύγουστο ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς σημείωσε καί άλλη έπιτυ- 
χία μέ τήν άνακάλυψι τών νέων ομάδων αύτοαμύνης καί τήν σύλληψι πολλών 
έπικινδύνων κομμουνιστών πού έσχεδίαζαν δολοφονίες έθνικοφρόνων πολιτών ιδίως 
άστυνομικών, καθώς καί τήν ένέργεια δολιοφθορών (σαμποτάζ), σέ άποθήκες, έρ- 
γοστάσια καί λιμάνια. Τά περισσότερα μέλη τών οργανώσεων αυτών συνελήφθησαν.

Λίγο άργότερα ή ’Ασφάλεια Πειραιώς συνέλαβε καί άλλους 10 αύτοαμυνί- 
τες στούς οποίους ή « ’Επιτροπή Πόλης Πειραιώς» είχεν άναθέσει τή διενέργεια 
δολιοφθορών, τή συλλογή έράνων, τήν όργάνωσι άπεργιών καί τή δημιουργία συγ- 
χύσεως στά μετόπισθεν, γιά νά δώση έτσι μέ τόν τρόπο αυτό έμμεσο ένίσχυσι στό 
«Δημοκρατικό Στρατό». Μεταξύ τών συλληφθέντων ήσαν ό Κ. Σπυρόπουλος άρχη- 
γός αύτοαμύνης Πειραιώς, ό Παναγιώτης Σουγλάκιας καί ό Ν. Σπαγλάκος ήγετικά 
στελέχη τής αυτοάμυνας.

(Συνεχίζεται)
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ΜΠΟΡΙΣ ΠΑΣΤΕΡΝΑΚ
-  Ο Μ ΑΡΤΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ -

'Υπό τοϋ Δικηγόρου
κ. Σ . Χ Α Ν Δ Ρ Η

I

Ή  έλευθερία σέ 8λες της τίς μορφές καί τις εκδηλώσεις είναι άναπόσπαστα 
συνδεδεμένη μέ τήν άνθρωπίνη φύσι. 'Η έλευθερία όχι μόνον ή πολιτική άλλα καί 
ή πνευματική, ή θρησκευτική καί ή ήθική δεν μπορεί νά νοηθή Ιξω άπό τήν ουσία 
τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος.

Σύμφωνα μέ τήν έννοια αύτή τής ελευθερίας ό άνθρωπος είναι ικανός μόνος 
του ν’ άποφασίζη για τή ζωή του καί γ ι’ αύτό φυσικά είναι υπεύθυνος των πράξεών 
του. Ό  ελεύθερος άνθρωπος μπορεί νά άνυψωθή πνευματικά νά μελετήση,νά γνω- 
ρίση καί νά ύποτάξη τήν γύρω του άλλογη φύσι καί τον ίδιο του τον έαυτό. Τό έ- 
λεύθερο άνθρώπινο πνεύμα έπεκτείνεται σέ πολλούς τομείς : στήν γνώσι, στήν τέ
χνη, στή γλώσσα. Επίσης χάρις σ’ αύτό ό άνθρωπος έρχεται σέ σχέσι μέ τούς 
όμοιους του, δημιουργεί, πολιτική όργάνωσι, δίκαιον, σύστημα οικονομίας καί 
εφαρμόζει τούς ήθικούς κανόνες.

Μέ τήν έλευθερία της σκέψεως προχωρεί σέ γενική θεώρησι όλων των άλλων 
καί τοϋ έαυτοΰ του μαζί καί δημιουργεί τή φιλοσοφία «στο μέγιστον μάθημα» δπως 
είπεν ό Πλάτων. Τέλος, κάνει ένα μεγάλο άλμα καί πηγαίνει σέ κόσμους υπεραι
σθητούς, έκεΐ όπου τοϋ άποκαλύπτεται τό θρησκευτικό μυστήριο. Αύτές είναι 
οί έκδηλώσεις τοϋ έλευθέρου πνεύματος, αύτά είναι τά άγωνίσματα τής χειραφετη
μένης δπως λέμε σκέψεως. Καί είναι πραγματικά άγωνίσματα οί προσπάθειες 
τοϋτες τοϋ πνεύματος, άφοΰ άγώνας σκληρός άπαιτεΐται γιά νά κερδίση παρ’ δλες 
τίς υλικές δυσκολίες, τό πνεΰμα τήν έλευθερία του. Γιατί δλα δσα έδημιούργησαν 
οί άνθρωποι, ό πολιτισμός καί ή πρόοδος, υπήρξαν μια νίκη πάνω στις υλικές άντι- 
ξοότητες, μια νίκη τής παντοδυνάμου έλευθερίας. Τήν παντοδυναμία δμως τούτη 
τής έλευθερίας ήλθαν κάποτε συστήματα καί θεωρίες νά τήν καταλύσουν, νά τής 
βάλουν έστω φραγμούς. Πρώτος άπ’ όλους ό Μαρξισμός, δπως ξεκίνησε καί δπως 
τελικά διαμορφώθηκε, ζήτησε νά τήν μετατρέψη σέ μιά καταδυναστευτική έν
νοια. Γιά τον Μαρξισμό δέν ύπάρχει άλήθεια άντικειμενική, δέν ύπάρχει έλευθερία 
τοϋ πνεύματος πάνω στήν ΰλη. Ή  ΰλη είναι παντοδύναμος καί στήν παντοδυνα
μία της αύτή ύποδουλώνει τή σκέψι καί τό στοχασμό.

Ό  πνευματικός άνθρωπος, πού έγινε κομμουνιστής δέν μπορεί νά έκφράση 
τήν άλήθεια δπως τήν βλέπει, δπως τήν νοιώθει μέσα του νά καίη καί νά συνταράζη 
ολόκληρο τον έσωτερικό του κόσμο.

Ό  λογοτέχνης στήν Ε.Σ.Σ.Δ. άναγκάζεται νά παρουσιάση σάν άλήθεια 
έκεΐνο, πού δέν βλέπει, έκεΐνο πού δέν αισθάνεται, έκεΐνο πού δέν πιστεύει, άρκεΐ 
μονάχα τοΰτο νά συμφέρη στο καθεστώς, καί νά έξυπηρετή τούς σκοπούς του.

Ή  σκέψη τοϋ πνευματικού δημιουργού περνά άπό τό διΰλιστήριον τοϋ κόμ
ματος. Γι’ αύτό καί δέν είναι άληθινή τέχνη άφοΰ τέτοια είναι μόνο έκείνη, πού 
άρνεΐται νά ύποταχθή σέ όποιαδήποτε έπιταγή καί προ παντός στήν έπιταγή τής 
ύλης.

Κάθε βιασμός τοϋ πνεύματος, κάθε περιορισμός τοϋ δημιουργικού ένστι
κτου άκόμα κ ι’ αν προέρχεται άπό τον ίδιο τον φορέα του, τον άπομακρύνει άπό τό 
μυστήριο τοϋ κόσμου, τήν αΐωνία πηγή άπ’ δπου άναβλύζει ή τέχνη, τό λογοτεχνι
κό δημιούργημα.

Γι’ αύτό τήν πραγματική, τήν γνησία τέχνη, τήν άληθινή λογοτεχνία, τήν 
βρίσκουμε στις περιπτώσεις, πού ό δημιουργός της άντιστέκεται σέ κάθε έξω-
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τερική καταπίεσι. "Ομως στίς χώρες πού έπεκράτησε ό κομμουνισμός καί πιέζε
ται το πνεύμα δεν μπορεί νά δημιουργηθή αληθινή τέχνη άφοϋ ό φορεύς της άλλα 
πιστεύει κ ι’ άλλα άναγκάζεται νά παρουσιάζη. 'Η πνευματική άπελευθέρωσι ω
στόσο είναι μια υποσυνείδητη αγωνία ολόκληρης τής ΐντελιγκέντσιας στίς χώρες 
τούτες. Συχνά άκούγονται στο έργο τους ψίθυροι ελπίδας, φωνές λυτρωμοϋ.

«"Αν ολόκληρος ό κόσμος σκεπαζόταν άπό μιά πλάκα άσφάλτου, κάπου θά 
παρουσιάζονταν μιά ρωγμή κ ι’ ή χλόη θά ξανάρχιζε νά βλαστάνη». 'Η ώραία αυτή 
φράση άνήκει στον συγγραφέα Ή λ. "Ερεμπουργκ. "Ισως νά μήν είναι τυχαίο, 
δτι ειπώθηκε άκριβώς άπό έ'να σοβιετικό συγγραφέα. Γιατί ό κομμουνισμός στά
θηκε πραγματικά μιά «πλάκα», πού θέλησε νά σκεπάση τόν κόσμο. Μά οΐ ρωγμές 
παρουσιάσθηκαν, κ ι’ ή χλόη βλάστησε άκόμα καί μέσα στά μοναλιθικά κομμουνι
στικά κόμματα καί σ’ αυτή τή Σοβιετική Ρωσία. Πολλές ύπήρξαν οί περιπτώ
σεις, πού ή πέννα του λογοτέχνη άνοιξε μεγάλα παράθυρα στά φοβερά τείχη της 
κομμουνιστικής καταπιέσεως καί άφισε τό πνεύμα ελεύθερο πουλί, νά ζεσταθή, 
γιά λίγο στον ήλιο τής έλευθερίας, νά τινάξη τά μουδιασμένα φτερά του έτσι όπως 
ή φύση θέλησε έλεύθερα. Αύτό δμως τό δώρο τής φύσεως είναι ό άπηγορευμένος 
καρπός τού Σοβιετικού... παραδείσου. Τό πέταγμα τού πνεύματος δημιουργεί 
άσυγχώρητες παρεκκλίσεις στήν κομματική γραμμή. Καί ή τιμωρία έρχεται άμεί- 
λικτη.

"Ετσι καί τήν φορά τούτη ή θέση, πού έλαβε τό πιο άκριβό τέκνο τής Σοβιε
τικής Ένώσεως, ό διαπρεπής συγγραφέας πού ή φωνή του συνετάραξε τήν ήγεσία 
τού Κρεμλίνου καί έκαμε τόν πνευματικό κόσμο τής ύδρογείου νά νοιώση ρίγη συγ- 
κινήσεως καί αισθήματα άγανακτήσεως γιά τήν «ελευθερία τάχα τού πνεύματος» 
στή Σοβιετική Ρωσία, έχαρακτηρίσθηκε σάν άποτρόπαιον έγκλημα. Είναι ή πε
ρίπτωση Μπόρις Παστερνάκ πού τιμήθηκε άπό τήν Σουηδική ’Ακαδημία μέ τό 
βαρβεΐο Νομπέλ Λογοτεχνίας 1958. Στο πρόσωπο τού Παστερνάκ ό ελεύθερος 
στοχασμός τιμά όλους εκείνους, πού άγωνίσθηκαν γιά τήν καλλιτεχνική εντιμό
τητα καί τήν πνευματική έλευθερία έναντίον τών πιέσεων ένός αμείλικτου ολοκλη
ρωτισμού.

Είναι άπόλυτα άληθινό, δτι μέ τήν άναμφισβήτητη καί ισχυρή ιδιοφυία του 
ό Μπόρις Παστερνάκ μπορεί νά θεωρηθή πώς ικανοποιεί σ’ ένα μεγάλο βαθμό δλα 
τά αιτήματα πού θέτει τό βραβεΐον Νομπέλ. Πέρα άπ’ αύτό δμως ό Παστερνάκ 
επέτυχε κάτι σοβαρότερο, νά γράψη μέ ευθυκρισία καί άξιοπρέπεια καί κάτω άπό 
άφάνταστα δύσκολες συνθήκες ένα άληθινό καί μνημειώδες έργο.

Ό  «Δρ. Ζιβάγκο» τού Παστερνάκ, έχει σάν θέμα τή φάσι τής Ρωσικής ιστο
ρίας, πού εκτείνεται άπό τό 1903 ώς τό 1929 καί ό επίλογος του οδηγεί τόν άνα- 
γνώστη μέχρι τό τέλος τού Β' παγκοσμίου πολέμου.

Τό εκπληκτικό τής ύποθέσεως αύτής είναι δτι μέ τό έργον του ό Παστερνάκ 
δέν έρχεται καθόλου σέ σύγκρουσι μέ τούς σοβιετικούς πολιτικούς προσανατολι
σμούς καί τις κομμουνιστικές κατευθύνσεις, πολύ περισσότερον μέ τήν κυβέρνησι 
τής Μόσχας. "Ομως ή τελευταία μέ δλα τά όργανά της, έπιτίθεται κατά τού αγνού 
συγγραφέα γιά μόνο τό λόγο, δτι οί κομμουνιστές δέν μπορούν ν’ άνεχθοΰν τό πνεύ
μα ένός άνθρώπου πού άρνήθηκε μιά συμβατική άντίληψι τής ζωής καί μιά κοινω
νίαν όπου οί άνθρωποι είχαν τήν ίδια μεταχείρισι μέ τά άψυχα άντικείμενα.

Πράγματι, ό Παστερνάκ στο έργο τούτο μας διδάσκει, πώς νά ξεφεύγουμε 
άπ’ τούς περιορισμούς τού πνεύματος, πώς νά μή ύποτασσώμεθα στο πρώτο τυ
χόν «σύστημα», πώς νά έχωμε σάν ιδανικό μας τήν άρετή καί κάθε αξία, γιά νά 
μή φθάσουμε στο σημείο νά βαρεθούμε στο τέλος τήν ίδια τήν ζωή μας. Είδε ό Πα
στερνάκ τόν άνθρωπο δπως είναι καί δπως ζή στή Ρωσία χωρίς πίστι, άνώνυμο 
σέ κάθε έκδήλωσι αντιμέτωπο μ’ ένα αμείλικτο καί άπρόσιτο άνταγωνισμό, έ-
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χοντας φθάσει τή φυσική του ένταξι σ’ ένα οργανικά δεμένο κοινωνικό περιβάλλον. 
Είδε ό Παστερνάκ τον κομμουνιστή χωρίς θρησκευτικές λατρείες, παγωμένο άπό 
τό θάνατο των θρύλων πού τον έθέρμαιναν, νά ζή μιά άπίθανη καί ψεύτικη ζωή, 
νά κατατρύχεται άπό μιά νευρωτική καί δυστυχισμένη συνείδησι.

Τό μυθιστόρημα «Δρ. Ζιβάγκο» στέκει πολύ πιο ψηλά άπό τά πολιτικά 
σύνορα. Οί κομμουνιστές άρνήθηκαν νά τό έκδόσουν γιατί τρεις μόνον σελίδες 
του, μέσα άπ’ τις 700, έχουν ιδέες καί κρίσεις ασύμφορες γιά τό μαρξισμό όπως 
π.χ. ή φράση : «Δέν γνωρίζω πνευματικό ρεϋμα πιό άπομονωμένο καί πιο μακρυ- 
» νό άπό τά γεγονότα, άπό τον μαρξισμό. Γιά νά άποκρυβή ή χρεωκοπία, έπρεπε 
» μέ όλα τά μέσα της τρομοκρατίας, ό λαός νά ξεμάθη νά κρίνη καί νά σκέπτεται. 
» "Επρεπε νά ύποχρεωθή νά βλέπη αύτό πού δέν υπήρχε. Γιά νά μάς κάνουν νά 
» ξεχάσουμε τη συνήθεια νά σκεπτώμαστε, εξαπέλυσαν την άνευ προηγουμένου 
» τρομοκρατίαν της εποχής Γιέζω. Έ τσ ι μιά μέρα ή Φιοντόροβνα συνελήφθη 
» στο δρόμο. Πέθανε ή χάθηκε, ποιος ξέρει ποϋ, σάν ένα όποιοδήποτε νούμερο, 
» σ’ ένα κατάλογο, πού ξέπεσε σ’ ένα άπό τά άναρίθμητα στρατόπεδα συγκεντρώ- 
» σεως τοΰ Βορρά».

Ό  Παστερνάκ έφερε μιά σύγχυσι στους δογματικούς κομμουνιστές γιατί 
ένω χαιρετίζει την Έπανάστασι, τη θεωρεί άπλώς σάν ένα προοίμιο γιά κάτι και
νούργιο.

Στο πρόσωπό του κάμπτεται ό σιδερένιος στέφανος, πού σφίγγει τή σκέψι 
τοΰ κάθε κομμουνιστή συγγραφέα κι’ ό συγγραφεύς πιά άποκτά τό δικαίωμα νά 
έκφράζεται όπως τοΰ άρέσει, νά ζή γνήσια, νά άνανεώνεται καί νά μή γίνεται ποτέ 
δούλος τού περιβάλλοντος του. Ό  δέσμιος Παστερνάκ γράφει έλεύθερα. Τό χέρι 
τού συγγραφέα αύτοϋ όπως καί άλλων Ρώσων συγγραφέων δεμένο άπ’ τήν αλυσί
δα τής κομματικής δουλείας γράφει μέ όλη τήν καθαρότητα καί τήν αγνότητα, 
πού άρδεύει τό πνεύμα του. *Η άλυσίδα τον κουράζει, δέν τον καθοδηγεί.

'Όμως, στήν πνευματική άπελευθερωτική τάσι τοΰ Παστερνάκ ήλθε τό τ ί
μημα τής έπιτυχίας καί τοΰ θριάμβου άπό τή Δύσι καί τό τίμημα τοΰ θανάτου άπό 
τήν ’Ανατολή. Κι’ ένω ό έλεύθερος άνθρωπος άνυψώνει τον Παστερνάκ σέ μεγάλο 
πνεΰμα τής εποχής μας, ή Σοβιετική 'Ομοσπονδία Συγγραφέων άφαιρεϊ άπό τον 
μεγάλο λογοτέχνη τον τίτλο τοΰ Σοβιετικού συγγραφέα καί τον άποβάλλει απο τήν 
ένωσι των Σοβιετικών συγγραφέων μέ τέτοιον τρόπον, πού ν’ άποτελή χυδαία προ- 
κλησι προς τήν παγκόσμια διανόησι.

Οί έπίσημοι άνθρωποι τής Μόσχας έχουν κάθε δικαίωμα νά θεωρούν ότι τό 
έργον τοΰ Παστερνάκ δέν συμβάλλει στή «σοσιαλιστική άνοικοδόμηση» κ ι’ έπειδή 
αύτή ή «σοσιαλιστική άνοικοδόμηση» μέ τά πεντάχρονα σχέδιά της καί λοιπά και 
λοιπά είναι τό άκραϊο ιδανικό τοΰ σοβιετικού κράτους καί ή μόνη άρτια άξια του, 
εύλογον είναι ή άξία—πνεΰμα—νά μπαίνη σέ δεύτερη μοίρα. Καί σ’ αύτή τή δεύτερη 
μοίρα έχουν κάποια θέσι στήν έκτίμησι των υπευθύνων τής «άνοικοδομήσεως» οι 
άνθρωποι πού θέτουν τό πνεΰμα τους στήν υπηρεσία τοΰ κρατικοΰ σκοποΰ. Τούτο 
όμως είναι μιά άρνηση τοΰ πνεύματος πού φυσικό έδαφος έχει τήν έλευθερία, ρίζες 
του τήν έθνική παράδοσι, άτμόσφαιρά του τήν άνεξαρτησία, κορμό του τήν αξιο
πρέπεια. *0 πνευματικός άνθρωπος, πού δέν έχει τό δικαίωμα νά είπή «όχι» στην 
πολιτεία—όταν νομίζει ότι συντρέχει ή περίπτωσις γιά νά είπή αύτό τό «όχι» 
δέν είναι πνευματικός άνθρωπος, είναι δοΰλος. Καί ή πολιτεία, πού δέν ανέχεται 
τό «οχι», τήν κριτική τοΰ πνευματικού άνθρώπου, δέν είναι πολιτεία ελεύθερων. 
Είναι πολιτεία υπηρετών.

Τό έπίσημο σοβιετικό κράτος είναι άλήθεια πώς βρίσκει αρκετα δύσκολο 
νά συγχωρήση τό θάρρος ενός άνθρώπου νά είναι μόνος καί να πορεύεται ασυντρό
φευτος, ξεχωρίζοντας άπό τήν άγέλη. Χωρίς τό πνεΰμα τής άγέλης δεν μπορεί
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νά υπάρξη συντονισμός θελήσεων γιά τή «σοσιαλιστική» ανοικοδόμηση πού στην 
αντίληψη των σοβιετικών οικοδόμων είναι περισσότερον μπετόν παρά πνεύμα καί 
όραμα καί ελευθερία. Οί έπίσημες άρχές θεώρησαν τη βράβευσι τού Παστερνάκ 
«πρόκληση», όμως οΐ προηγούμενες βραβεύσεις άπό τή Σουηδική ’Επιτροπή τού 
Νομπέλ στηρίζουν τήν πεποίθησι ότι οΐ κριταί άποβλέπουν περισσότερο στο νά τ ι
μήσουν τήν άξιοπρέπεια τού ανθρώπου πού κρατεί ύψηλά τό γόητρο τού πνεύματος, 
παρά νά άναμιχθοϋν στις σχέσεις των συγγραφέων μέ τις κυβερνήσεις των χωρών 
τους.

Στο πρόσωπο τού Παστερνάκ δεν έβραβεύθη ένας άντισοβιετικός συγγρα
φέας. Έβραβεύθη ένας άνθρωπος πού ήξερε νά κράτηση άνέγγικτη τήν άξιοπρέπεια 
καί τήν άνεξαρτησία τού πνεύματος. "Ενας, πού είχε τό θάρρος νά διεκδική τό 
δικαίωμα τής ελεύθερης σκέψεως καί τό ατομικό του όραμα άθόλωτο, αύτό πού 
πίστευε μ’ ολη τή δύναμι τής ψυχής του άθόλωτο.

'Ο σύντροφος Σεμιτσάντυ, άπό τούς ήγέτας τών «κομσομόλ», τής Ρωσικής 
νεολαίας, λέει γιά τον Παστερνάκ: «Θ’ άδικούσαμε ενα γουρούνι, άν τό συγκρί- 
» ναμε μέ τον Παστερνάκ!». Καί οί 800 συγγραφείς τής Σοβ. Ένώσεως άκολου- 
θοΰν : «Κανένας έντιμος άνθρωπος, κανένας συγγραφέας, κανένας πού μένει πι- 
» στός. στά ιδεώδη τής ειρήνης καί τής προόδου, θά καταδεχτή νά δώση τό χέρι σ’ 
» αυτόν τον άνθρωπο !».

...Σ ’ αυτόν τον άνθρωπο πού κατώρθωσε νά ζήση τά 41 χρόνια τής Έπανα- 
στάσεως μέ τό ιδανικό τής έλευθερίας τού άνθρώπου καί τού πνεύματος—μόνος, 
κατάμονος, μέ τον παγερό βορρηά κατάστηθα.

Παντού θά τον καταδιώκουν οΐ δούλοι τού Κροΰστσεφ καί «τό χάλκεον 
βήμα τών σοβιετικών έρινύων» θά άντηχή στούς δρόμους του, θά κλονίζη τις σκέ
ψεις του καί θά ταράσση τον ύπνον του τις νύχτες. Κι’ όλα αυτά, μέχρις ότου άπαρ- 
νηθή τό δυναμικό καί άγέρωχο πνεύμα του. 'Ο Παστερνάκ όμως άποδείχθηκε 
άνυπότακτος καί γενναίος. Γιγαντωμένος άπ’ τήν θέρμη τής πνοής τής άληθινής 
λογοτεχνίας, άπ’ τή δύναμι πού χαρίζει ή άνεξαρτησία τού πνεύματος, βαδίζει 
προς τον ιδεατό του κόσμο, τον κόσμο τού πνεύματος καί τής ειρήνης.

Άποδεικνύεται δυνατός στο χαλάζι καί στή μπόρα, πού πέφτει στο γερμένο 
του κορμί. "Ομως θά προχωρή. Θά προχωρή προς τή νίκη, γιατί είναι βέβαιος 
πώς οΐ μπόρες ξεπλένουν τούς βράχους, δέν τούς τραντάζουν ποτέ.

Σήμερα οΐ συμπατριώτες του τον άναγκάζουν, μέ άντάλλαγμα τή ζωή του 
νά δηλώση μετάνοια γιά τις σκέψεις, πού άπλώνονται πάνω στις ζωντανές καί 
ρεαλιστικές σελίδες τού έ'ργου του. Αύριο, όταν ή άντίδραση τού έλευθέρου κόσμου 
κατά τής εναντίον του καταπιέσεως θά έχη έξατμισθή όταν ή υπόθεση Παστερνάκ 
θά έ'χη διαγραφή άπό θέμα τής ήμέρας, τότε θά βρή τήν ευκαιρία ή στυγερά άρκτος 
νά στραγγαλίση τό ελεύθερο πνεύμα ί'σως καί άπό τό σώμα τού μεγάλου Ρώσου 
συγγραφέα καί νά άπαλλαγή μιά γιά πάντα άπ’ τήν άγνή φωνή του, τήν φωνή αύτη, 
πού άντηχεΐ βαθειά μέσα στήν ψυχή τού Ρωσικού λαού καί πού πνίγεται μέσ’ τά 
βροντώδη κηρύγματα τού Κροΰστσεφ καί τούς παπαγαλισμούς τής «Πράβδα». 
"Ομως, ή φωνή αυτή ποτέ δέν θά σβύση. Γιατί είναι ή φωνή τής μελλοντικής, τής 
δημοκρατικής Ρωσίας, τής Ρωσίας πού παρήγαγε τις βαθειές καί συγκινητικές 
εξερευνήσεις ενός Ντοστογιέφσκυ καί ένός Τολστόι στο βυθό τής άνθρώπινης ψυ
χής, τής Ρωσίας τού Μπόρις Παστερνάκ, καινούργιου άγωνιστού καί μάρτυρα.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
'Υπό τοΰ τ. ’Αρχηγού Άστυν.

------------------------------- Πόλεων κ. I. Κ Α Λ Υ Β ΙΤ Η ---------------------------------

Για τούς νέους άστυνομικούς καλόν είναι να γράφωνται κάποτε-κάποτε με- 
ρικαί έπιτυχίαι των πρώτων συναδέλφων των εις τούς όποιους έλαχεν ό κλήρος 
νά εφαρμόσουν πρώτοι το νέον άστυνομικόν σύστημα εις τάς τέσσαρας κυριωτέρας 
πόλεις τής Ελλάδος, και εις τούς όποιους οί κάτοικοι των πόλεων τούτων καί ιδίως 
των Πατρών άπέδιδον ιδιότητας αί όποϊαι ξεπερνούν τά όρια καί τής πλέον τολμη- 
ράς φαντασίας.

Πολύ πριν έγκατασταθή είς τάς Πάτρας ή νέα ’Αστυνομία, είχαν φθάσει 
έκεϊ άπό την Κέρκυραν τά πρώτα άποτελέσματα τής επιτυχίας της.

Οΰτω διεδίδετο δτι οί νέοι άστυνομικοί δεν ήσαν μόνον άρτίως έπαγγελμα- 
τικώς μορφωμένοι, άλλ’ δτι κατά τη λαϊκή έκφρασι «έπιαναν πουλιά στον άέρα».Τό 
γεγονός αύτό, συνδυαζόμενον καί μέ την διακρίνουσαν τούς πρώτους αστυνομι
κούς ευγένειαν καί άμερόληπτον έκτέλεσιν τοΰ' καθήκοντος, ήρκεσε διά νά είναι 
πλήρης ή έπιτυχία των στήν Πάτρα, τής όποιας οί κάτοικοι τούς ύπεδέχθησαν μέ 
εμπιστοσύνην καί κατανόησιν. Άπό τά πρώτα βήματά των οί νέοι αστυνομικοί 
ήρχισαν νά αποκτούν τήν συμπάθειαν τής Πατραϊκής κοινωνίας καί τήν ένίσχυσί 
των είς τό δυσχερές έ'ργον των. ’Ενθυμούμαι δτι ό άείμνηστος ’Αρχηγός τής ’Α
στυνομίας Χαλιντέϊ μοΰ είπε σέ κάποια σχετική συζήτησι, δτι ή ’Αστυνομία τών 
Πατρών δεν ήτο κατώτερα τής Scotland Yard τού Λονδίνου.

Στο γραφείο μου έ'φθαναν συχνά συγχαρητήρια τών κατοίκων τών Πατρών. 
Ό  ένας μέ συνέχαιρε διά τήν α' έπιτυχίαν τής ’Αστυνομίας καί ό άλλος διά τήν β'. 
Μοΰ έ'λεγαν δηλαδή δτι οί νέοι αστυνομικοί δέν ήσαν μόνον υποδειγματικοί είς τό 
καθήκον των, αλλά καί άνεκάλυπτον καί τρόπους ώστε νά γίνωνται συμπαθέστεροι 
καί αγαπητότεροι. Οδτω είς Πατρινός μοΰ άνέφερεν δτι ένα πρωί άπό τό άνοιχτό 
παράθυρο τοΰ δωματίου του, έρρίφθη άπό ένα άστυφύλακα ένα μικρό λιθαράκι 
είς τό όποιο είχε προσπεθεϊ ένα σημείωμα. Τό σημείωμα αύτό περιείχε τά έξής : 
«Κύριε παρακαλεϊσθε νά μήν άφίνετε είς τό μέλλον τή νύχτα τό παράθυρό σας άνοιχτό 
γιατί είμπορεΐ νά πέσετε θύμα κλοπής». Έ νας άλλος Πατρινός μοΰ διηγήθηκε δτι 
μιά μέρα είς ένα καφενείο τής πόλεως είσήλθον δύο άστυνομικοί μέ πολιτικήν άμ- 
φίεσιν καί έ'νας τρίτος έν στολή καί ένήργησαν έρευναν διά τήν άνεύρεσιν προφανώς 
περιστρόφων καί μαχαιρών, καί τό περίεργον είναι δτι δέν ήρεύνησαν δλους τούς 
θαμώνας τοΰ καφενείου, άλλά μόνον δύο είς τούς όποιους άνεΰρον δύο μαχαίρας. 
Καί μέ ρωτοΰσε παραξενεμένος πώς δέν ήρεύνησαν καί τούς άλλους θαμώνας τοΰ 
καφενείου καί ήρκέσθησαν είς τήν έρευναν μόνον αυτών τών δύο. Διά νά μή τοΰ 
κλονίσω τήν πίστιν του περί τής ίκανότητος τών άστυνομικών, τοΰ εξήγησα δτι 
οδτοι είχον είδικευθή είς τήν παρατηρητικότητα καί είς τήν ικανότητα νά διακρί
νουν έκ τής έκφράσεως τοΰ προσώπου άνθρώπου τίνος τάς ένδομύχους σκεψεις του. 
Καί σαύτό άκριβώς τό γεγονός ώφείλετο ή έρευνα μόνον τών δύο παρανόμως οπλο- 
φορούντων.

Μιά άλλη ήμερα ένα αύτοκίνητο διετάχθη άπό ένα άστυφύλακα, ο οποίος εξε- 
τέλει περιπολίαν είς ένα κεντρικόν δρόμον, νά σταματήση. 'Ο οδηγός δια τόν α η 
β' λόγον δέν έσταμάτησε. “Οταν άπεμακρύνθη περί τά 500 περίπου μέτρα, ο ίδιος 
οδηγός διετάχθη νά σταματήση άπό ένα δεύτερον περιπολοΰντα εις την αυτήν οδον 
άστυφύλακα, δστις τόν παρετήρησε διά τό μή σταμάτημά του είς τό σήμα τοΰ πρώ
του άστυφύλακος. Καί ό άφελής Πατρινός μέ ρωτοΰσε κατα ποιον άγνωστον τρό
πον ό πρώτος άστυφύλαξ ειδοποίησε σχετικώς τόν συνάδελφόν του όστις ευρισκετο
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σέ τόσο μακρινή άπόστασι. 'Η άπάντησίς μου στήν έρώτησιν αύτή ήτο «Αύτό είναι 
άπό τα μυστικά της ’Αστυνομίας».

Καί τώρα ας έλθομε στο σεβασμό ποϋ έδειξαν οί Πατρινοί εις την τήρησιν 
των διατάξεων καί διαταγών της νέας ’Αστυνομίας.

Μια μέρα περνώντας άπό την πλατείαν Γεωργίου τοΰ Α' παρετήρησα ένα 
λουστράκο, ό όποιος παρά την ΐσχύουσαν άστυνομικήν διάταξιν έγυάλιζε τά πα
πούτσια ένός κυρίου έπάνω στο πεζοδρόμιο. Άφοϋ τον άφισα νά τελείωση τό γυά
λισμα, τον έπλησίασα καί τον διέταξα νά πάη στο πλησιέστερο ’Αστυνομικό Τμή
μα καί νά πη έκ μέρους μου στον ’Αξιωματικό 'Υπηρεσίας νά τον βάλη στο κρατη- 
τήριο. Μετά παρέλευσιν ήμισείας ώρας κατεχόμενος άπό περιέργεια έπέρασα άπό 
τό Τμήμα καί βρήκα στο κρατητήριο τό λουστράκο. "Υστερα άπό μερικές συμβου
λές διέταξα τον άπόλυσι τοΰ μικρού λούστρου. Τό γεγονός αύτό μαρτυρεί άναμ- 
φισβητήτως ότι καί αί προφορικαί άκόμη διαταγαί τών άστυνομικών έξετελοϋντο 
άδιαμαρτυρήτως υπό τών φιλόνομων κατοίκων τών Πατρών. Τό αύτό γεγονός 
μαρτυρεί τό μέγεθος τοΰ σεβασμού τών κατοίκων προς τούς νέους άστυνομικούς.

Πριν κλείσω τό παρόν σημείωμα θά ήθελα νά σάς μιλήσω γιά ένα προσωπικό 
μου ζήτημα, δηλαδή γιά μιά άπόφασι πού ποτέ δέν έξέδωκα. Πρόκειται περί τοΰ 
εξής : Ημέραν τινά μέ έπεσκέφθη στο γραφείο μου ένας ευυπόληπτος καί σοβαρός 
κύριος καί μου εϊπε : «Κύριε Διευθυντά ήλθα νά σέ συγχαρώ γιά τή χθεσινή άπό- 
φασί σας». Μή γνωρίζοντας περί ποιας άποφάσεως εννοούσε, τον παρεκάλεσα νά 
μοϋ μιλήση σχετικώς, καί ό εύκολόπιστος κύριος μου διηγήθη τήν εξής ιστορία: 
'Ένας νεαρός περνούσε άπό ένα σπίτι, στο πλακόστρωτο πεζοδρόμιο τοΰ οποίου 
έπλενε μιά νεαρά ξεκάλτσωτη υπηρέτρια. 'Ο νεαρός έστάθη καί άποτεινόμενος 
στήν υπηρέτρια είπε: «Τί ώραϊες γάμπες πού έχεις!». 'Η νεαρά υπηρέτρια διεμαρ- 
τυρήθη διά τό θράσος τού νεαρού καί έζήτησε τή συνδρομή παρατυχόντος άστυνο- 
μικοϋ. 'Ο άστυνομικός κατόπιν τών παραπόνων τής υπηρέτριας συνέλαβε τό νεαρό 
καί τον ώδήγησε στή Διεύθυνσι. 'Ο Υπασπιστής τής Δ/νσεως μού τον παρουσίασε 
μέ τή σειρά του καί μού άνέφερε σχετικώς. ’Εγώ μέ τή σειρά μου άφοΰ ήκουσα τον 
κατηγορούμενο, έβγαλα τήν εξής Σολομώντιο άπόφασι. ’Αφού ή κοπέλα 0έ φοροΰσε 
κάλτσες καί έτσι μπόρεσες καί είδες τις ώραϊες γάμπες της σοΰ έπιβάλω τήν έξής 
τιμωρίαν: «Θά άγοράσης ένα ζευγάρι κάλτσες καί θά τις δώσης στήν υπηρέτρια, 
γιά νά μή μπορής εις τό μέλλον νά βλέπης τις γάμπες της». Καί ό καλόκαρδος ΓΙα- 
τρινός έπίστευε ώς άληθινή τήν άνωτέρω δήθεν σοφή άπόφασι μου.

Αυτά καί άλλα παρόμοια γεγονότα έλέγοντο κατά τούς πρώτους μήνας τής 
εφαρμογής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, γύρω άπό τήν επιτυχία της καί τούς τρόπους 
τής ένεργείας της. 'Η λαϊκή φαντασία δέν έσταμάτησε νά άνακαλύπτη καί νέα φαν
ταστικά κατορθώματα καί νέες φανταστικές άποφάσεις τών άστυνομικών.

I. ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
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1 .  Ε ισαγωγή.
Μεταξύ των μεγάλων κακών, τα όποια μαστίζουν τήν άνθρωπότητα επίση

μον θέσιν κατέχουν οί τοξικομανία!., δυστυχώς όσημέραι συχνότεραι άποβαίνουσαι. 
Καλείται δέ τοξικομανία ή άχαλίνωτος ροπή ανθρώπων τινών προς χρησιμοποίη
σή ουσιών αί όποΐαι άπό μικράς μέν δόσεως δημιουργούν εύχάριστον διάθεσιν, διό 
καλούνται «εύφραντικαί», σύν τώ χρόνιο όμως καθίστανται άπαραίτητοι καί άπαι- 
τεΐται μεγαλυτέρα δόσις καί τότε έπέρχονται κακά, άτινα κατωτέρω έν συνάψει θά 
περιγράψοομεν, τότε δέ αί εύφραντικαί ούσίαι χαρακτηρίζονται ώς φάρμακα «ναρ
κωτικά». Τοιαΰται ούσίαι είναι τό άλκοόλ (οινόπνευμα), ό αιθήρ, ή μορφίνη, ή 
ήρωΐνη, ή κοκαΐνη, τό χασίς, καί έν ’Αμερική, παρομοία προς τό χασίς ούσία, ή 
μαριχουάνα, καί άλλαι τινές σπανιώτερον παρατηρούμεναι. Πάσαι αί «εύφραντικαί— 
ναρκωτικαί» ούσίαι, σύν τώ χρόνω καθίστανται άπαραίτηροι διά τον λαμβάνοντα, 
μή δυνάμενον πλέον νά διακόψη τήν λήψιν αύτών ιδία θελήσει.

Παρ’ ήμϊν δυστυχώς παρατηρούνται τοξικομανία', έκ πασών τών άναφερθει- 
σών ούσιών, κυριώτατα όμως μάς ενδιαφέρει τό άλκοόλ (οινόπνευμα) διά τήν με- 
γίστην συχνότατα χρήσιν καί κατάχρησιν τούτου καί έπ’ αύτοΰ έν τώ παρόντι άρ- 
θρώ θέλομεν κυρίως άσχοληθή. "Ο,τι άλλως τε θέλομεν εκθέσει σχετικώς προς τά 
έκ τού άλκοόλ κακά καί τον πόλεμον κατά της έξ αύτού τοξικομανίας, έφαρμόζεται 
κατά πάσης άλλης τοξικομανίας.

2. ’Αλκοολοϋχα π οτά .
Τό άλκοόλ (οινόπνευμα) ένυπάρχει εις πλεΐστα ποτά, κατά γενικόν κανόνα 

ύπό διάφορον ποσότητα εις έκαστον. Τοιαΰτα ποτά είναι ό οίνος, ό ζύθος, τά ηδύ
ποτα, τό ούζο, ή μαστίχα, τό τσίπουρο, τό κονιάκ, τό ρούμι, τό ούΐσκυ, ή βότκα 
κλπ. Παραθέτομεν, ώς χρήσιμον, πίνακα τής εις άλκοόλ περιεκτικότητος τών παρ’ 
ήμϊν έν χρήσει άλκοολούχων ποτών :

Οίνος ρητίνης 11—13 ο/ο Ζύθος 3— 5 ο/ο
Κονιάκ, ούζο, μαστίχα 40—50ο/ο Ρούμι 70—75 ο/ο
'Ηδύποτα-βερμούτ κλπ. 30—45 ο/ο Ούίσκι 45 ο/ο
'Ο οίνος, ώς γνωστόν, παράγεται έκ τής ζυμώσεως τού γλεύκους (μούστου) 

τών σταφυλών. ’Επίσης έκ γλεύκους σταφυλών παράγεται τό κονιάκ. Ό  ζύθος 
παρέγεται έκ ζυμωθείσης κριθής. Τά ποτά ταΰτα ένέχουν αιθυλικήν άλκοόλην (αλ
κοόλ). Το ούζο καί τά άλλα έντόπια οΐνοπνευματοΰχα ποτά είναι έπιβλαβέστερα, 
διότι έκτος τής αιθυλικής άλκοόλης ένέχουν καί άλλα έπιβλαβή προϊόντα.

1. Είς τήν κατά τοϋ άλκοολισμοϋ προπαγάνδαν δύνανται νά συμβάλλουν καί συμβάλλουν 
καθημερινώς οί άστυνομικοί. Ή  δημοσίευσις όθεν τοϋ παρόντος άρθρου έχει τήν θέσιν της είς 
τά « ’Αστυνομικά Χρονικά».

2. Άναδημοσίευσις έκ τοϋ Περιοδικού «Πρσμηθεύς», ’Ιούνιος 1957.



6752 Γρηγορίου Κάτσα

Ή  απλή χρήσις των οινοπνευματωδών ποτών καί δή παρ’ ήμΐν τού οίνου, 
δεν δύναται νά θεωρηθή έπιβλαβής, δυστυχώς δμως ή απλή χρήσις οδηγεί πολλάκις 
προς την κατάχρησιν, οπότε ό πότης, μή δυνάμενος νά παύση πίνων, αποβαίνει άλ- 
κοολικός. Τότε προκαλοΰνται κακά μέγιστα.

3. ’Επακόλουθα αλκοολισμού.
Τά προκαλούμενα κακά είναι σωματικά καί, οπερ καί σπουδαιότερον ψυχι

κά. Δέν θά κάμωμεν ενταύθα εκτενή άνάπτυξιν τών έκ τών οίνοπνευματούχων πο
τών άναπτυσσομένων συμπτωμάτων. Έπιτροχάδην μόνον άναφέρομεν δτι τό άλ- 
κοόλ προσβάλλει τό ήπαρ, δημιουργούν την υπό τό δνομα «κίρρωσις» βαρείαν 
νόσον. Προσβάλλει τούς νεφρούς, την καρδίαν, τά αγγεία, τά νεύρα κλπ. Κυριώτατα 
δμως προσβάλλει τον έγκέφαλον, καί τά έκ τούτου συμπτώματα θά έκθέσωμεν έν 
συνάψει κατωτέρω. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά σημειωθή ή επί τών γεννητικών άδένων 
κακή έπίδρασις, λόγω ύπερμέτρου, έστω καί τυχαίας, λήψεως οινοπνεύματος. 
Έ πί μεθύσου, οΐ γεννητικοί άδένες καί τά έξ αύτών παραγόμενα γονιμοποιά στοι
χεία, δηλαδή τά σπερματοζωάρια καί τά ωάρια, διαποτίζονται υπό τού άλκοόλ. 
Έάν τότε έπέλθη γονιμοποίησις, έστω καί αν ό άνήρ ή ή γυνή μόνον εύρίσκεται έν 
μέθη, πολύ δέ άσφαλέστερον αν άμφότεροι, ένδέχεται τό παραχθησόμενον τέκνον 
νά είναι σωματικώς καί ψυχικώς άνώμαλον. Εις την μέθην τών γονέων κατά τήν 
γενετήσιον συνάντησιν αποδίδεται ή δημιουργία τεράτων ή ψυχικώς άνωμάλων 
παιδιών (μικρόνοες—ηλίθιοι κ .λ .π .). ’Ιδιαιτέρως δμως ένδιαφέρουσιν ήμας ένταΰθα 
αι από τής προσβολής τοΰ έγκεφάλου υπό τού άλκοόλ άναπτυσσόμεναι ψυχικαί δια- 
ταραχαί. Έν έκτάσει ήσχολήθημεν έπ’ αύτών έν άρθρω δημοσιευθέντι έν τώ περιο- 
δικώ « ’Αστυνομικά Χρονικά» 1955. ’Ενταύθα παρέχομεν σύνοψιν τούτων.

’Από μέτριας ήδη χρήσεως τών οινοπνευματωδών ποτών διαταράσσονται 
επίσημοι ψυχικαί λειτουργία'.. Έλαττοΰται ή κρίσις, ή εύχερής άντίληψις, ή ευχερής 
αντίδρασις έγκαίρως εις έρέθισμά τι. 'Η έπί μακρόν δμως κατάχρησις τών οινοπνευ
ματωδών ποτών άγει τον άνθρωπον εις τον αλκοολισμόν καί τήν άκατάσχετον δίψαν 
δι’ άλκοόλ.

Κα τά τον αλκοολισμόν, λόγφ τής προσβολής τού έγκεφάλου, πάσαι αί άνώ- 
τεραι ψυχικαί λειτουργίαι καταρρίπτονται, ώς ή μνήμη, ή βούλησις, ή κρίσις, ή 
άντίληψις, ή ηθική. Καί γίνεται τότε ό άποβάς αλκοολικός, ό περίγελως τοΰ κόσμου 
και ο τύραννος τής οικογένειας του, άλλά καί ό έπικίνδυνος έχθρός τής Κοινωνίας. 
Επιτίθεται άναιτίως κατά παντός, συζύγου, τέκνων, γονέων, συνανθρώπων. Δια- 

πράττει πάσας τάς παραβάσεις, αΐτινες άπασχολοΰσι τον Ποινικόν Νόμον εις τό 
περί βλάβης τών ηθών κεφάλαιον. (Προσβολή δημοσίας καί ατομικής αίδοΰς—κτη- 
νοβασίαι—αιμομιξία κλπ .). ’Αλλά καί εις παραβάσεις ένδιαφερούσας τον ’Αστικόν 
Νόμον, περιπίπτει ό άλκοολικός. (Κακή διαχείρισις τής περιουσίας του, πλαστογρα
φίας υπογραφή ψευδών συναλλαγματικών κλπ.).

4. Θεραπεία.
'Η θεραπεία τού έν όξείφ μέθη διατελοΰντος δέν θά μάς άπασχολήσει ένταΰθα. 

'Η θεραπεία δέ τού άποβάντος πλέον άλκοολικοΰ έγκειται εις τήν έγκλεισίν του έντός 
ψυχιατρικού ιδρύματος, ένθα ή άναγκαστική άποχή από τών οίνοπνευματούχων πο
τών, ή χορήγησις φαρμάκων τινών φερομένων ώς άντιαλκοολικών, κυρίως δμως η 
ψυχοθεραπεία, δύναται νά παράσχωσι ώφελείας. 'Η έγκλεισις δμως δέον νά διαρκή 
έπί μακρόν καί μετά τήν έξοδον νά έπιτηρεΐται ό άλκοολικός, διότι έξελθών τοΰ ψυ
χιατρείου καί συναντών παλαιούς του συμπότας πλησίστιος φέρεται προς έπανάληψιν 
τών στενών αύτού σχέσεων προς τά οίνοπνευματοΰχα.

5 . Προφύλαξις.
Διά τήν αστάθειαν τής θεραπείας μεγαλυτέρ,αν σημασίαν έχει ή προφύλαξις,
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ή παρεμπόδισις δηλαδή τοϋ νά άποβή τις αλκοολικός, ώς καί ή παρεμπόδισις τής 
οξείας μέθης, των έστω καί σπανίως περιπιπτόντων εις τοιαύτην. Πολλά προτεί- 
νονται προς έπίτευξιν της προφυλάξεως σωτηρίου καί διά τά άτομα καί διά την Κοι
νωνίαν.

'Η προφύλαξις παρακωλύεται ύπό πολλών παραγόντων, ώς είναι ή έμφυτος 
κλίσις τοϋ άνθρώπου προς χρησιμοποίησιν των έν γένει ευφραντικών ουσιών, αΐτινες 
ώς είπομεν, μετά γενναίαν καί επί μακρόν χρήσιν δημιουργοΰσι τοξικομανίαν καί 
ένταΰθα τον άλκοολισμόν. ’Ακόμη καί οικονομικά συμφέροντα τοϋ Κράτους παρε- 
μποδίζουσι την καταπολέμησιν τοϋ άλκοολισμοΰ. ’Αλλά καί ιδιωτικά συμφέροντα, 
τών έμπορευομένων τά οΐνοπνευματοΰχα, διευκολύνουσι τήν διάδοσιν τούτων καί 
την δημιουργίαν αλκοολικών.

6. Ά ντιαλκοολική προπαγάνδα. Σχολβϊον—Διδάσκαλοι.
Τά μέσα προπαγάνδας κατά τοϋ αλκοολισμού έξεθέσαμεν έν έκτάσει εις τά 

« ’Αστυνομικά Χρονικά» (1955). Έν τώ παρόντι άρθρω θά άσχοληθώμεν μόνον διά 
την έπίδρασιν, τήν οποίαν δύναται νά άσκήση τό Σχολεΐον καί οί έν αύτώ διδά
σκοντες καί δή οί δημοδιδάσκαλοι.

Καθηγηταί καί δημοδιδάσκαλοι έρχονται εις έπαφήν προς τούς γονείς τών 
μαθητών των, ιδίως δέ οί δημοδιδάσκαλοι. Είναι δέ οί δημοδιδάσκαλοι παρόντες 
καί είς τά μικρότερα Σχολεία μικρών χωρίων καί δύνανται νά έχουν προσωπικήν 
πείραν τών γονέων καί συγγενών τών μαθητών των, έν ώ οί Καθηγηταί τών Γυμνα
σίων εύρίσκονται είς ποιάν τινα άπόστασιν, ούτως είπεΐν, άπό τούς γονείς. 'Ο δι
δάσκαλος δύναται καί οφείλει νά διδάξη τούς μαθητάς του, άλλά καί τούς γονείς,' 
δτι τό κρασί καί τά λοιπά άλκοολοΰχα ποτά βλάπτουν πέραν της απλής χρήσεως 
καί νά συστήση πλήρη μέν αποχήν διά τά παιδιά, άπλήν δέ χρήσιν είς τούς γονείς 
καί εί δυνατόν μόνον οίνου. Εύνόητον δτι πρωτίστως αυτός, δηλαδή δ διδάσκαλος, 
δέον νά είναι ύπόδειγμα, αν μή πλήρους άποχής, τουλάχιστον δμως μετριωτάτης 
χρήσεως. Δύναται νά διδάσκη τά μέν παιδιά είς τό Σχολεΐον, τούς δέ γονείς καί τό 
κοινόν κατ’ ιδίαν, είτε είς δημοσίας διαλέξεις. ’Απαιτείται βεβαίως τέχνη προς 
τοιαύτην διδασκαλίαν καί δή τών γονέων, δταν μάλιστα είναι ούτοι πόται. Ώ ς θέ
ματα δημοσίων διαλέξεων ή τοιούτων προς τούς μαθητάς τών άνωτέρων τάξεων τοϋ 
Δημοτικού, εύνόητον δέ πάντων τών μαθητών τών Γυμνασίων, δύνανται νά χρησι
μεύουν έπίκαιρά τινα συνταρακτικά γεγονότα συγκινήσαντα τήν δημοσίαν γνώμην 
καί λεπτομερώς άναφερόμενα είς τον ήμερήσιον τύπον. Τοιαΰτα γεγονότα, καταλ
λήλως έκμεταλλευόμενα ύπό τών διδασκόντων, δίδουν θέμα προς άντιαλκοολικήν 
διάλεξιν. Άναφέρομεν τινά τούτων έν συνάψει :

α) Τροχαία δυστυχήματα . Συχνότατα αί έφημερίδες άναγράφουν πολύνε
κρα πολλάκις αύτοκινητικά δυστυχήματα, όφειλόμενα είς τήν έκ μέθης άδεξιό- 
τητα τοϋόδηγοΰ τοϋ αύτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας. Τά δυστυχήματα ταΰτα'έγνώσθη 
ότι ώφείλοντο είς τήν μέθην τών σωφέρ, πλειστάκις δέ έν τώ Τοξικολογικώ Έργα- 
στηρίω τοϋ ’Εθνικού Πανεπιστημίου, άπεκαλύφθη διά τής έξετάσεως τού αίματος 
τού φονευθέντος σωφέρ, οτι ούτος έν μέθη διατελών, βαρέως πολλάκις, έγένετο αίτιος 
τού δυστυχήματος. Πλειστάκις τό θύμα ή τά θύματα τού δυστυχήματος είναι έκ 
τών κατοίκων τού χωρίου ή τής πόλεως ένθα υπηρετεί ό διδάσκων. Ούτος τότε, 
έπιλαμβανόμενος τής εύκαιρίας, θά δυνηθή νά άναπτύξη τήν άντιαλκοολικήν.προπα
γάνδαν, πλέον εύπρόσδεκτον καί πλέον καταληπτήν, άλλά καί πλέον άποτελεσματι- 
κήν, λόγω τού έπελθόντος δυστυχήματος.

β) Φόνοι και τραυματισμοί. Δέν σπανίζουν δυστυχώς παρ’ ήμΐν τοιαύ- 
ται πράξεις, κύριον αίτιον έχουσαι τήν ύπέρμετρον χρήσιν οινοπνευματωδών ποτών. 
Διότι τότε ύπό τήν έπίδρασιν τών ποτών τά σιγάζοντα πάθη μεταξύ τών άνθρώπων
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έξεγείρονται, χαλινός έγκεφαλικώς δέν υπάρχει, τούναντίον δέ διεστραμμένη διέ- 
γερσις καί τό επακολούθημα είναι φόνοι καί τραυματισμοί πολυαρίθμων ένίοτε άτό- 
μων. Καθημερινώς δυστυχώς τοιαΰτα κακουργήματα άναφέρουν αί έφημερίδες, 
περιοριζόμεθα μόνον να άναφέρωμεν τό τόσον προ έτους συγκινήσαν την Δημοσίαν 
γνώμην αιματοκύλισμα τών Βορριζίων της Κρήτης, ένθα χωρικοί έν μέθη διατελοΰν- 
τες άλληλεξοντώθησαν. 'Έτερον συνταρακτικόν γεγονός άναφέρομεν τον έν Έλευσΐνι 
προ διετίας συμβάντα φόνον ΙΟετοΰς παιδίσκης, καθ’ ής ό μεθυσμένος πατήρ έπέ- 
ταξε τήν μάχαιράν του, διά να κλαίη(!) ούτος κατόπιν διά τό παράπτωμά του.

γ) Ή θικαί παρεκτροπαί. Κατά τήν όξεϊαν μέθην, ώς καί τον χρόνιον 
άλκοολισμόν, ό πότης παρεκτρέπεται είς δεινάς παραβάσεις τοϋ περί βλάβης τών 
ήθών κεφαλαίου τοϋ Ποινικοΰ Νόμου. Άνεφέραμεν άνωτέρω τήν έπιδειξιομανίαν— 
κτηνοβασίαν—αιμομιξίαν κλπ. Θά ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν πολλάς περιπτώσεις 
τοιούτων παραβάσεων, δημοσιευθεισών καί σχολιασθεισών ύπό τοϋ ήμερησίου 
τύπου. Άρκούμεθα άναφέροντες τήν τόσον συγκινήσασαν τό κοινόν περίπτωσιν γεν- 
νήσεως τέρατος προ έτους περίπου έν χωρίω τινί της Πελοποννήσου. Έ ξ άνακρί- 
σεως άπεδείχθη ότι τό τέρας ήτο προϊόν ανόμων σχέσεων πατρός χρονίως άλκοολι- 
κοΰ μετά τής θυγατρός του. ' Η παραγωγή δέ τέρατος καί ούχί κανονικού έμβρύου 
εξηγείται έκ τής έν μέθη γενετησίου συναντήσεως τοϋ πατρός μετά τής θυγατρός 
του, οπότε τά σπερματοζωάριά του, λόγω τής ύπό τοϋ οινοπνεύματος έμποτίσεώς 
των, δέν ήσαν κατάλληλα προς δημιουργίαν κανονικού έμβρύου.

Άρκούμεθα σημειοΰντες τά άνωτέρω κακά διά νά μή έπιμηκύνωμεν τήν ά- 
παρίθμησιν τών έγκληματικών πράξεων, εις τάς οποίας τό άλκοόλ έξωθεΐ τους 
πότας. Τοιαΰτα συνταρρακτικά γεγονότα θά ήδύναντο νά δώσουν άφορμήν είς τον 
διδάσκαλον οίουδήποτε βαθμοΰ, διακηρύξεως τών έκ τής καταχρήσεως τών οινο
πνευματωδών ποτών κακών. Θά έπρεπε δέ διά τήν άντιαλκοολικήν προπαγάνδαν νά 
συνεργάζωνται μετά τοϋ διδασκάλου καί άλλοι ώς ιεροκήρυκες, ιατροί, σχολικαί 
έπιτροπαί κλπ. Έπαναλαμβάνομεν δμως δτι ή άντιαλκοολική προπαγάνδα πρέπει να 
ένεργήται έπικαίρως, δηλαδή έπί τη εύκαιρία συνταρακτικού γεγονότος τίνος. Τότε 
ή διδασκαλία κατά τής καταχρήσεως τών οινοπνευματωδών είναι πλέον εύπρόσδε- 
κτος καί πλέον κατανοητή καί επομένως πλέον άποτελεσματική.

δ) Μαθηταί ανώμαλοι πνευματικούς. Ό  δημοδιδάσκαλος κυρίως δύ- 
ναται νά έπιστήση τήν προσοχήν τών γονέων είς τήν έπίδρασιν τοϋ οινοπνεύματος 
έπί τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τών τέκνων των καί τήν έκ τούτου ανικανότητα τών 
παιδιών νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα. Μετά θλίψεως μοΰ διηγείτο δημοδι
δάσκαλος τών περιχώρων τής ’Αττικής δτι καί πολλοί γονείς πίνουν κρασί ύπερμέ- 
τρως καί ύπερμέτρως ποτίζουν τά παιδιά των. ΓΙαρετήρησε δέ ό δημοδιδάσκαλος 
πτώσιν τής πνευματικής στάθμης τοιούτων παιδιών. Τήν πτώσιν τής πνευματικής 
στάθμης παιδιών, προώρως οίνοποτών, έβεβαίωσε δι’ έπιστημονικών μεθόδων ο εν 
τώ Πανεπιστήμιο) Καθηγητής τής Ψυχολογίας κ. Σακελλαρίου. ’Αλλά καί είς 
άλλας έπαρχίας ποτίζονται μέ άφθονον κρασί τά παιδιά, δπως έδημοσίευσε ό ψυχία
τρος κ. Κ. Κατσαράς, πρωτοπόρος τοϋ παρ’ ήμΐν άντιαλκοολικοϋ άγώνος.

Διδασκαλία άντιαλκοολική προς τούς μαθητάς, προς τούς γονείς, προς το 
κοινόν, καταλλήλως διεξαγομένη, δύναται νά άποδώση άγαθά. Προς τοιαύτην δε 
διδασκαλίαν ένδεδειγμένοι είναι οί έν τοΐς Σχολείοις διδάσκοντες καί δή οι δημοδι
δάσκαλοι.

Γ. ΚΑΤΣΑΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. — Εισαγωγή.
2. —Ή  προπαγάνδα άπό άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον.
3. —"Εννοια κα ι τρόπος δράσεως τής προπαγάνδας.
4. —Σκοπός τής προπαγάνδας.

** *
1 .  Ε ισαγωγή.
’Αντικειμενικός σκοπός τής παρούσης μελέτης, είναι άφ’ ένός μέν ν’ αναπτύ

ξω λίαν συνοπτικώς τά σχετικά μέ τήν έννοιαν, τα μέσα, τάς επιδιώξεις καί τάς 
άρχάς τής προπαγάνδας, άφ’ έτέρου δέ νά δώσω αφορμήν εις τούς συναδέλφους των 
'Υπηρεσιών Πληροφοριών καί ’Ασφαλείας, κατέχοντας, ώς έκ τής υπηρεσίας των, 
περισσότερα στοιχεία,· νά άσχοληθώσι καί νά άναπτύξωσι δσα επί τοϋ Θέματος 
τούτου έκ τής καθημερινής πείρας των γνωρίζουσι.

Ζώμεν εις μίαν εποχήν καθ’ ήν ή προπαγάνδα εις τάς έν γένει έκδηλώσεις 
τής ζωής μας, παίζει σοβαρόν ρόλον. Εις παν βήμα μας Θά συναντήσωμεν κάτι τό 
όποιον προσπαθεί νά έλκύση τήν προσοχήν μας. Μία διαφήμισις, μία είκών, μία 
άγγελία, μία έπιγραφή, μία είδησις, μας προκαλοϋν καί έντοπίζουν τάς σκέψεις 
μας, τονίζουν τάς άνάγκας μας καί μολονότι άντιτίθενται πολλάκις εις τάς έσωτερι- 
κάς παρορμήσεις μας, μάς επηρεάζουν καί κατά ένα τρόπον δίδουν ώθησιν εις τάς 
προθέσεις μας.

Τακτικά άκούομεν εις τό ραδιόφωνον ή διαβάζομεν εις τάς εφημερίδας περί 
ψυχολογικού πολέμου, πολέμου νεύρων, ψυχρού πολέμου κλπ. Είναι αί διάφοραι 
μορφαί τής προπαγάνδας, ώς Θά ίδωμεν περαιτέρω, δι’ ών έπιδιώκεται νά έπηρεα- 
σθώσι τά άτομα.

Διά νά είναι ένήμερον τό άτομον τών διαφόρων προβλημάτων, τά όποια 
άντιμετωπίζει ή χώρα του εις τον κόσμον, διά νά είναι εις θέσιν νά εκτίμηση άντι- 
κειμενικώς τάς διαφόρους διϊσταμένας σήμερον άνά τον κόσμον ιδέας, αί όποΐαι 
συναγωνίζονται εις τό έθνικόν καί διεθνές πεδίον καί νά δύναται νά κρίνη επί τής 
ποιότητος καί τής άληθείας των, πρέπει νά γνωρίζη σαφώς, τον ρόλον τον όποιον 
παίζει ή προπαγάνδα εις τόν σημερινόν μας κόσμον. Εΐδικώτερον δι’ ήμάς τούς 
άστυνομικούς ή μελέτη τών διαφόρων έκδηλώσεων τών άνθρωπίνων σχέσεων έχει 
σοβαράν σημασίαν.

Πιστεύω οτι ή γνώσις τών διαφόρων ψυχολογικών προβλημάτων καί τών 
μέσων, άτινα έπηρεάζουσι τάς μάζας τού πλήθους είναι χρήσιμος διά τούς άστυ- 
νομικούς. Ή  γνώσις, δπως πάντοτε καταπολεμή τήν άγνοιαν, ή όποια συνηθέστατα 
είναι ή αιτία έπιτυχίας τών ψυχολογικών προσπαθειών τού άντιπάλου μας. Γνωρί- 
ζοντες τάς χρησιμοποιουμένας μεθόδους καί τούς έπιδιωκομένους διά τής προ
παγάνδας σκοπούς, όπλιζόμεθα μέ διάθεσιν ν’ άντιδράσωμεν, διατηροΰμεν τήν ψυ
χραιμίαν μας καί δέν παρασυρόμεθα εις ένεργείας μή έπιβεβλημένας. Ό  άστυνο-

(*) Β ιβ λ ιο γρ αφ ία : 1) Ή  ψυχολογική άνάλυσις τής προπαγάνδας, Κ. X. Βρυώνη, 2) 
Στοιχεία προπαγάνδας, Π. Σιφναίου, 3) Ό  ψυχολογικός πόλεμος, Άντ/χου Πεζικού Ν. Μπούρ- 
μπα, 4) Ή  προπαγάνδα ώς πολεμικόν μέσον, Άντ/χου Πεζικού Έμμ. Χατζηεμμανουήλ, 5) 
Psychological Warfare Paul Linebarger, έκδοσις 1948, 6) Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαί
δεια, 7) ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ή λιου», 8 ) Γενική Στρατιωτική Έπιθεώρησις, 9) Δημο
σιεύματα τοϋ Ελληνικού τύπου καί 10) ΆτομικαΙ παρατηρήσεις.
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μικός όστις έχει έννοήσει τό πώς έργάζεται ή προπαγάνδα θ’ άποτελέση ένα δύσκο- 
λον στόχον δι’ αυτήν. Δεν θά αίφνιδιασθή. Έκτος όμως τούτου γνωρίζων τάς άρχάς 
τής προπαγάνδας καί έκμεταλλευόμενος τ ’ άποτελέσματα αύτής, έν συνδυασμω 
μέ την έφαρμογήν άστυνομικής τακτικής δύναται νά έπιτύχη ικανοποιητικήν λύσιν 
ένδς άστυνομικοΰ προβλήματος.

2. Ή προπαγάνδα άπό αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον.
'Η τέχνη του έπηρεάζειν, την σκέψιν καί τα συναισθήματα των άνθρώπων δεν 

είναι κάτι τδ νέον. 'Η ίκανότης του νά δυνάμεθα νά έπιδράσωμεν έπί τής σκέψεως 
καί των συναισθημάτων των όμοιων μας υπήρξε πάντοτε άποτελεσματικόν μέσον 
μάχης καθ’ δλας τάς έποχάς εις τάς άμοιβαίας συναλλαγάς των άνθρώπων. 'Η άν- 
θρωπίνη φύσις μέ τάς άδυναμίας της, τούς δεσμούς της, τάς νοσταλγίας της, τήν 
άντίδρασιν εις τάς στερήσεις καί τάς κακουχίας είναι ευπαθής στόχος ψυχολογικής 
έπιδράσεως.

Εις τήν ιστορίαν των αιώνων άναφέρεται ή χρησιμοποίησις τής προπαγάνδας 
είτε έν συνδυασμω μέ τάς διεξαγομένας πολεμικάς έπιχειρήσεις, είτε εις τό ειρη
νικόν πεδίον τής διαβιώσεως των άνθρώπων προς δημιουργίαν «ρευμάτων» δη
λαδή διαπλάσεως τής κοινής γνώμης.

'Η δημιουργία θορύβου, ή πολεμική κραυγή, ή διάδοσις ψευδών φημών, 
ή προσποίησις άνυπάρκτου ισχύος, ή έκμετάλλευσις διαφόρων ψυχολογικών παρα
γόντων είναι έλάχιστα παραδείγματα εφαρμογής τής προπαγάνδας.

"Αν άναδράμωμεν εις τήν ιστορίαν θά παρατηρήσωμεν δτι ή προπαγάνδα 
ύπό διάφορον μορφήν έχρησιμοποιήθη εύρύτατα άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων. 
’Αναφαίνεται εις όλους τούς λαούς όσοι έκαλλιέργησαν τήν φιλοσοφίαν καί κυρίως 
εις τούς άρχαίους "Ελληνας. 'Ο ’Αριστοτέλης εις τήν περιπατητικήν λογομένην 
Σχολήν έδίδαξεν ότι ό λόγος δέν είναι μάταιος καί κενός άλλ’ άσκεΐ ψυχοθεραπευ
τικήν έπίδρασιν εις τον άκροατήν όταν άπαγγέλλεται μέ έμφασιν ρητορικήν μαεστρί
αν καί δεινότητα- οί σοφισταί ποιοϋντες τον κρείττω λόγον ήσσονα καί τον ήσσονα 
κρείττονα έπέδρων έπί τού τρόπου του σκέπτεσθαι τών άκροατών, οΐ χρησμοί τής 
Πυθίας ήσκουν ψυχολογικήν έπίδρασιν έπί τών μαχητών καί πολλάκις συνέτεινον 
εις τήν έπίτευξιν τής νίκης. Είναι γνωστόν ότι ό Βασιλεύς τών ’Αθηνών Κόδρος 
έπέτυχε διά τεχνάσματος νά φονευθή ύπό τών άντιπάλων του Δωριέων, διεισδύσας 
εις τό Στρατόπεδόν των ώς γέρων, καί τούτο έπέφερε τό νικηφόρον ψυχολογικόν 
άποτέλεσμα λόγω τού χρησμού, ότι θά ένίκα ή παράταξις τής οποίας θά έφονεύετο 
ό Βασιλεύς.

Ό  'Ηρόδοτος άναφέρει ότι ό Θεμιστοκλής κατά τόν πόλεμον μεταξύ Ελλή
νων καί Περσών ύπελόγισε πού άκριβώς θά άπεβιβάζοντο οί Πέρσαι καί έκεϊ έχά- 
ραξεν έπί βράχου μήνυμα προς τάς δύο μικράς Έλληνικάς φυλάς, αίτινες είχον 
προσχωρήσει εις τούς Πέρσας καί έκάλει αύτούς νά προσέλθουν προς τό μέρος τών 
'Ελλήνων διότι ήτο σφάλμα νά υποβοηθήσουν εις τήν ύποδούλωσιν τούτων, έδει δέ 
νά μή λησμονούν ότι είναι τής ιδίας φυλής καί ότι ή έχθρότης προς τούς Πέρσας 
είναι κοινή.

Έπεδίωκε κατ’ αυτόν τόν τρόπον, άφ’ ενός μέν νά κλονίση τό ηθικόν τών 
συμπραττόντων μέ τούς Πέρσας Ελλήνων, άφ’ έτέρου δέ νά έκθέση τούτους έναντι 
τών Περσών καί νά τούς καταστήση ύποπτους. Μετά πάροδον χιλιάδων έτών, η 
μέθοδος αυτή έπανελήφθη κατά τόν Β' Παγκόσμιον πόλεμον, ώς θά ίδωμεν περαι
τέρω, διά τών προκηρύξεων προς παράδοσιν εις τόν άντίπαλον.

Ό  Μογγόλος κοσμοκράτωρ Τσίγκις-Χάν άφινε νά διαδίδεται ή προπαγαν
διστική φήμη ότι οί στρατιώται του ήσαν εις άριθμόν ώς ή άμμος τής θαλάσσης 
καί ήτο άδύνατον νά μετρηθώσι.

Ό  Ξέρξης προ 2.500 έτών έκαμε προπαγανδιστικήν έπίδειξιν ισχύος εΐπών
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δτι τά βέλη του Περσικού Στρατού θά καλύψουν τον ήλιον, λαβών τήν γνωστήν 
άπάντησιν των προγόνων μας δτι «τόσον τό καλύτερον θά πολεμήσουν υπό σκιάν».

Τον ίδιον μύθον έξεστόμισεν ό Μουσολίνι τό 1940 διακηρύσσων άνά τον 
κόσμον δτι διέθετε εξ έκατομμύρια άηττήτων λογχών, αΐτινες δμως είχον τήν γνω
στήν τύχην.

'Ο Χίτλερ μετεχειρίσθη τον μύθον τής άηττήτου Γερμανίας καί έξεφόβισεν 
ολόκληρον τήν Εύρώπην.

Γενικώς ή αξία τής ψυχολογικής έπιδράσεως έπί τών σκέψεων, αισθημάτων 
καί συμπεριφοράς τών άνθρώπων κατενοήθη άπό τής άρχαιοτάτης εποχής καί έ- 
χρησιμοποιήθη παρά μεγάλων στρατιωτικών ήγετών έπεισοδιακώς καί κατά τρό
πον μάλλον ερασιτεχνικόν έν συνδυασμώ με τάς διεξαγομένας πολεμικάς επιχειρή
σεις, μέχρι προσφάτως, δτε έγένετο άντιληπτόν, δτι ή προπαγάνδα είναι ένα λίαν 
επικίνδυνον δπλον είς χεΐρας τού αντιπάλου.

’Αλλά καί διά τήν έδραίωσιν διαφόρων πολιτικών καί Θρησκευτικών πε
ποιθήσεων ή προπαγάνδα ύπό τήν γενικήν της έννοιαν διεδραμάτισε σημαντικόν 
ρόλον. Αί διάφοροι Θρησκεΐαι ήδραιώθησαν έκ τής διαδόσεως τών ιδεών τών ιδρυ
τών των, δι’ δλων τών εις τήν διάθεσίν των μέσων. Ή  Γαλλική έπανάστασις δύνα- 
ται νά λεχθή δτι είναι τό άποτέλεσμα τών ψυχολογικών ζυμώσεων έκ τής έπιδρά
σεως τών ιδεών τού 18ου αίώνος. Τό αύτό δύναται νά λεχθή καί διά τήν Ρωσικήν 
έπανάστασιν, ή διαβρωτική κομμουνιστική προπαγάνδα τής οποίας έπέφερε τήν 
κατάρρευσιν τού Τσαρικού καθεστώτος.

'Η πρώτη σοβαρά προσπάθεια εύρείας καί συστηματικής χρησιμοποιήσεως 
τής προπαγάνδας εις τον πολιτικόν καί τον πολεμικόν τομέα έγένετο κατά τον Α' 
παγκόσμιον πόλεμον δτε διεφάνη ή άνάγκη διαμορφώσεως, έλέγχου καί κατευθύν- 
σεως τών σκέψεων, πεποιθήσεων καί αισθημάτων τών λαών, προς ύποστήριξιν 
τών έθνικών πολιτικών καί πολεμικών σκοπών. Έν συνεχεία περί τό τέλος τού Α' 
πολέμου έτέθησαν οΐ βάσεις μιάς συστηματικωτέρας προπαγάνδας.

Ένώ δμως ή προπαγάνδα τών συμμάχων μετά τήν λήξιν τού Α' παγκο
σμίου πολέμου διέκοψε τό έργον της ή κομμουνιστική έσυνεχίσθη έπί τελειοτέρας 
ολοκληρωτικής βάσεως, έξεμεταλλεύθη τήν φυσικήν κόπωσιν τών μαχομένων καί 
τήν νοσταλγίαν τής ειρηνικής ζωής, τάς υποσχέσεις τών συμμάχων διαρκοΰντος 
τού πολέμου περί νέου καλυτέρου κόσμου, τήν δημιουργηθεΐσαν ψυχολογικήν άπο- 
γοήτευσιν έκ τής μή πραγματοποιήσεως τών υποσχέσεων. Ή  κομμουνιστική προ
παγάνδα έπέτυχεν αύστηράν ένταξίν της είς τό πολιτικόν σύστημα καθώς καί τήν 
έκμετάλλευσιν τού συναισθηματισμού τού προκαλουμένου, έκ τής έννοιας τών λέ
ξεων: «Δημοκρατία, έλευθερία, ειρήνη, ίσότης, δικαιοσύνη, λαός, δουλεία, ψωμί» 
καί άλλα.

Κατά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον άλλά καί προ τούτου έμπνευστής τής 
Γερμανικής προπαγάνδας είναι ό ίδιος ό Χίτλερ ώς μαρτυρεί τό βιβλίον του: «'Ο 
’Αγών μου». Εις τόν τομέα τής διεξαγωγής ύπήρξεν άπόλυτος συντονισμός μετα
ξύ προπαγάνδας καί πολιτικής καί έσημείωσε σημαντικήν έπιτυχίαν, είς τήν έπί- 
δρασιν έπί τού λαού καί τών ένοπλων δυνάμεων, τόσον έντός τής Γερμανίας δσον 
καί είς τό έξωτερικόν.

’Εξαπολύει έπιθέσεις ειρήνης ένώ ετοιμάζεται προς πόλεμον, εισδύει διά 
τής 5ης φάλαγγος, διαβιβρώσκει τό ήθικόν ένοπλων δυνάμεων καί λαού, υποκι
νεί έσωτερικά κινήματα καί πραξικοπήματα καί καταβροχθίζει ολόκληρα Κράτη 
ώς ώριμα φρούτα. Ή  κατάρρευσις τής Γαλλίας είναι έργον περισσότερον ψυχολο
γικόν παρά δυναμικόν.

’Επιβάλλει τόν τρόμον διά τής δημιουργίας τής έντυπώσεως τού άκαταβλή- 
του τών Γερμανικών δυνάμεων καί έπιτυγχάνει ένα τεράστιον ψυχολογικόν αποτε-



6758 Κων. ϊουζένη

λεσμα διά της προπαγανδιστικής έκμεταλλεύσεως τοϋ κεραυνοβόλου πολέμου, 
των άεροπορικών βομβαρδισμών, τοϋ ναυτικοΰ άποκλεισμοΰ, των μυστικών ό
πλων.

Σήμερον κατεννοήθη παρ’ όλων ή σημασία, άλλα καί ή ανάγκη της δημιουρ
γίας συνθηκών, α'ίτινες επιτρέπουν νά κερδίση κανείς τήν κοινήν γνώμην καί τό
σον εις τον πολιτικόν, όσον καί εις τον πολεμικόν τομέα τά Κράτη άναπτύσσουν 
επί τοϋ σημείου τούτου άνάλογον δραστηριότητα.

Οότω άπό τοϋ έ'τους 1951 ήρχισεν εις 'Ηνωμ. Πολιτείας ή όργάνωσις τοϋ 
ψυχολογικοΰ πολέμου. Έσχηματίσθη έν ειδικόν έπιτελεΐον, όπερ άσχολεΐται μέ 
ζητήματα άφορώντα τήν προπαγάνδαν. ’Έχει καθορισθή ειδική έκπαίδευσις, έχει 
έκδοθή ειδικός Κανονισμός καί έχει άρχίσει έφαρμοζόμενον εν εκτενές πρόγραμμα 
έρευνών, προς βελτίωσιν τοϋ ύλικοϋ τών μεθόδων καί τής τεχνικής προπαγάνδας, 
βάσει τής πρακτικής πείρας δύο παγκοσμίων πολέμων καί τοϋ πολέμου τής Κο
ρέας.

3. Έ ννοια καί τρόπος δράσεως της προπαγάνδας.
'Η λέξις προπαγάνδα παράγεται έκ τοϋ λατινικοΰ propagare=διαδίδω, 

σημαίνει δέ τήν ώργανωμένην προσπάθειαν Κράτους τίνος ή άτόμων δι’ έπηρεασμόν 
τών σκέψεων καί πράξεων τών άντιπάλων, προς έπίτευξιν ώρισμένου σκοπού.

'Ο όρος προπαγάνδα έχρησιμοποιήθη τό πρώτον ύπό τοϋ Πάπα Γρηγορίου 
ΙΕ' εις έγκύκλιόν του, έκδοθεΐσαν τήν 22αν ’Ιουνίου 1622 περί ίδρύσεως τοϋ περί
φημου έκτοτε καταστάντος ιδρύματος διά τήν διάδοσιν τής πίστεως (de propagande 
fidei).

Έν τούτοις όμως ή συστηματική διάδοσις ιδεών ή τό «κήρυγμα» άνάγεται 
εις πολύ προγενεστέραν εποχήν, εις τάς άπαρχάς τοϋ Χριστιανισμού, 0τε ό Κύριος 
ήμών Ίησοΰς Χριστός, άποτεινόμενος προς τούς μαθητάς αύτοΰ εΐπεν: «Πορευ- 
θέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε τό Εύαγγέλιον πάση τή κτίσει». Ύπό 
πολλών ύποστηρίζεται ότι ό μεγαλύτερος προπαγανδιστής τών αιώνων ύπήρξεν ό 
’Απόστολος Παΰλος. ’Αλλά καί προ αύτοΰ, ώς εις τήν παραγρ. 2άνελύσαμεν, ή προ
παγάνδα έχρησιμοποιήθη εύρύτατα προς διάδοσιν διαφόρων ιδεών ή έκμετάλλευσιν 
ψυχολογικών καταστάσεων τών άνθρώπων.

Ή  προπαγάνδα ένέχει μεγάλην σημασίαν έν τή διαπάλη προς παγκόσμιον 
έπικράτησιν, έπιδρα έπί τοϋ ήθικοΰ τών λαών, έπηρεάζει τούτους ύπό τήν μίαν ή 
τήν άλλην κατεύθυνσιν καί κατέστη έκ τών δραστικωτέρων μέσων προς ύπονόμευ- 
σιν τής άντιστάσεως τών λαών. Προκαλεΐ είς όλα τά κοινωνικά στρώματα ύπό πάν
τα ούρανόν, μίαν κοινωνίαν ιδεών πραγματοποιουμένη διά παντός μέσου, περιλαμ- 
βανομένης καί τής βίας, άκόμη. Λαμβάνει τήν μορφήν ένός άληθοΰς ψυχολογικού 
έξαναγκασμοΰ, ούτινος τ ’ άποτελέσματα έκδηλοΰνται έξ άνακλάσεως.

Σήμερον υπάρχουν διάφοροι όροι δηλωτικοί τής έννοιας καί τοϋ περιεχο
μένου τής λέξεως « π ρ ο π α γ ά ν δ α  ». Οΰτω γίνεται χρήσις τών όρων «π  ο λ ι- 
τ ι κ ό ς  π ό λ ε μ ο  ς»,  « ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ό ς  π ό λ ε μ ο  ς»,  « ψ υ χ ρ ό ς  π ό 
λ ε μ ο ς » ,  « π ρ ο π α γ ά ν δ α » ,  «δ ι α φ ώ τ ι σ ι ς» παρ’ άλλων μέν άνευ δια- 
κρίσεως παρ’ άλλων δέ μετά λεπτών τινών διακρίσεων.

Οί Ρώσοι όμιλοΰν συνηθέστερον περί « δ ι α φ ω τ ί σ ε ω ς  » έπιχειροΰντες 
ουτω νά έπιβάλλουν τήν άποψιν, οτι πρεσβεύουν άληθείας, ή δύναμις τών οποίων 
είναι ικανή νά έπιφέρη τό ποθητόν άποτέλεσμα άνευ ούδεμιάς παραποιήσεως, διά 
μόνης τής διαφωτίσεως τών λαών.

'Οπωσδήποτε άνεξαρτήτως δογματικών ή έννοιολογικών διαφορών εις τήν 
πρακτικήν συμφωνούν όλοι έπί τών σκοπών καί μέσων τής προπαγάνδας, καί άνα- 
γνωρίζουν άνεπιφυλάκτως τά τεράστια άποτελέσματα τής ψυχολογικής έπιδράσεως 
ταύτης έπί τού πνεύματος τών λαών.
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'Η πλέον υγιής καί δυναμική ιδεολογία παραμένει ώς άδρανές κεφάλαιον 
έφ’ δσον δεν διαδοθή καταλλήλως, ώστε να έπιβληθή των μαζών, ζυμωθή, φανα
τίση καί μετατραπή εις ενέργειαν.

Είναι γνωστόν δτι ή άγωνιστική βούλησις είναι άϋλος δύναμις, ή οποία κα
ταλλήλως ύποδαυλιζομένη δύναται ν’ άποτελέση πηγήν άξιοθαυμάστου ένεργείας. 
Εις μίαν άτμόσφαιραν δμως ψυχολογικής συγχύσεως δημιουργεΐται άδράνεια καί 
πολλάκις άνατροπή τής άγωνιστικής διαθέσεως. Τά πλήθη συνήθως είναι ετερογενή 
συνδεόμενα διά κοινών εθνικών ιδεών καί παραδόσεων, άτομικών καί εθνικών άνη- 
συχιών διά τό μέλλον. Εις τήν αγωνιστικήν βούλησιν του έτερογενοϋς τούτου πλή
θους στρέφεται ή προπαγάνδα έπιδιώκουσα ή τήν διατήρησιν καί έξύψωσιν τής ε
θνικής άγωνιστικής βουλήσεως ή τήν μείωσιν καί άνατροπήν τής εχθρικής.

Ή  προπαγάνδα στηρίζεται εις τήν έπίδρασιν τήν οποίαν ασκεί ό λόγος υπό 
τήν εύρυτάτην του έννοιαν καί δή ό μετά πειστικότητος, συστηματικώς, έπιμόνως 
καί επί μακρόν έπαναλαμβανόμενος. Είναι γνωστόν δτι πάσα πράξις ή ενέργεια 
τών άνθρώπων εϊναι προϊόν ιδέας ή καί συναισθήματος είτε αύτομάτως γεννωμένου 
έν αύτώ ή καί έξωθεν προκαλουμένου. Α ρκεί ώς έκ τούτου ή πρόκλησις ή ή υπο
βολή ύπό τρίτου ιδέας τίνος ή συναισθήματος νά θέση εις κίνησιν τήν πολύπλο- 
κον συναισθηματικήν λειτουργίαν του υφισταμένου τήν υποβολήν ή τήν έπίδρασιν 
καί νά γεννήση ώρισμένας ιδέας ή νά όδηγήση εις ώρισμένας πράξεις. Οί διάφοροι 
έρεθισμοί τούς όποιους ύφίσταται ό άνθρωπος (έκ του φυσικού περιβάλλοντος, έκ 
τού έσωτερικοϋ κόσμου, έκ τού κοινωνικού περιβάλλοντος) συναγωνίζονται διαρ
κώς μεταξύ των ποιος θά γίνη αισθητός ύπ’ αυτού. ’Επικρατεί φυσικά καί γίνε
ται άντιληπτός, ό έρεθισμός έκεΐνος δστις έκδηλοΰται έντονώτερον. Αύτό τό λεπτόν 
σημεΐον τής άνθβωπίνης ιδιοσυγκρασίας έκμεταλλεύεται ή τακτική τής προπαγάν
δας.

Εϊναι άληθές δτι τά διάφορα συμβάντα άντιπροσωπεύουν τετελεσμένα γε
γονότα άτινα καθ’ έαυτά, δύνανται νά παραμείνουν άπαρατήρητα καί νά μή έπιδρά- 
σουν,έπί τού περιωρισμένου κύκλου ό όποιος ύφίσταται άμέσως τάς συνέπειας των, 
έάν δέ γίνη εύρεϊα καί κατάλληλος ψυχολογική έκμετάλλευσίς των.

Εκείνο, δμως τό όποιον δύναται ν’ άλλοιωθή εϊναι αί εύχάριστοι ή δυσά
ρεστοι συνέπειαι τών συμβάντων αύτών έπϊ τών άνθρώπων, διότι αί έπιτυχίαι ή 
άποτυχίαι έρμηνεύονται πάντοτε παρ’ έκείνων, οί όποιοι τάς έδοκίμασαν, ή δέ προ
παγάνδα, δύναται νά έπηρεάση τήν έρμηνείαν ταύτην.

Ή  προπαγάνδα τού Γκαϊμπελς ήθέλησε νά έκμεταλλευθή τήν κατάρρευσιν 
τής Γαλλίας τό 1940 δίδουσα τοιαύτην έρμηνείαν εις τά γεγονότα, ώστε οί Γερμανοί 
νά αισθανθούν δχι μόνον χαράν διότι ήσαν θριαμβευταί άλλά καί έθνικήν υπερηφά
νειαν άμα δέ καί εύγνωμοσύνην προς τον Χίτλερ διότι έξεδικήθησαν διά τήν Γερμα
νικήν ήτταν τού Α' Παγκοσμίου πολέμου.

Ό ταν αί Σοβιετικαί δυνάμεις άπώθησαν τούς Γερμανούς εις τό Στάλιγκραντ 
καί ήχμαλώτισαν τήν στρατιάν τού Φόν Πάουλους ή ναζιστική προπαγάνδα έπε- 
δίωξε νά έξυψώση τό ήθικόν τών Γερμανών αύξάνουσα τήν άνησυχίαν διά τάς Ρω- 
σικάς προθέσεις έπί τής τύχης τής Στρατιάς καί ισχυροποιούσα τούς κοινούς δε
σμούς δι’ ομαδικού έθνικοΰ πένθους έπί τριήμερον.

4. Σκοποί τής προπαγάνδας.
'Η προπαγάνδα δέν έχει ώς σκοπόν τήν άπλήν διαφώτισιν τού άτόμου, άλλά 

τήν έπιβολήν τού προπαγανδιζομένου θέματος καθαρά καί δυνατά εις τήν ψυχήν 
τού λαού, ώστε νά δημιουργήση γενικήν πεποίθησιν περί ένός γεγονότος ώς πραγ
ματικού, ώς άναγκαίου, ώς δικαίου.

Ε πιζητεί περισσότερον τά κίνητρα τ ’ άπευθυνόμενα εις τό αίσθημα παρά
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τάς αιτίας τάς άναφερομένας εις τήν λογικήν. Μεταβάλλει τήν προσωπικότητα 
του άκροατοϋ της και τελικώς τοϋ άφαιρεϊ τήν έλευθερίαν τοϋ σκέπτεσθαι.

Έκτος δμως τούτων, δέν περιορίζεται εις τό να προκαλέση μόνον ευνοϊκήν 
προδιάθεσιν, άλλα έπιδιώκει νά προκαλέση δράσιν. 'Ο ενεργών προπαγάνδαν έν καιρώ 
πολέμου έπιθυμεΐ δπως πιστεύση ό Λαός τό δίκαιον τοϋ άγώνος καί συμβάλλη άπο- 
τελεσματικώτερον εις τήν πολεμικήν προσπάθειαν.

Είναι γενική ή αρχή καθ’ ήν αί διάφοροι έσωτερικαί παρορμήσεις έπηρεά- 
ζουν τήν εξωτερικήν συμπεριφοράν των άτόμων δταν καταστούν τόσον έντονοι 
ώστε ή δρασις καί μόνον, ν’ άποτελέση τήν μοναδικήν διέξοδον. Συνήθως ή δράσις 
λαμβάνει χώραν ώς συνέπεια μιας προδιαθέσεως καλλιεργηθείσης διά τής προπα
γάνδας. Ή  φράσις, ή συνήθως μεταχειριζομένη υπό των προπαγανδιστών «είναι 
ήδη περισσότερον άργά παρ’ δ,τι νομίζετε», είναι τό σύνθημα διά τοϋ οποίου επι
θυμεί νά δημιουργήση τήν έντύπωσιν ότι ό χρόνος τρέχει, δτι έκεΐνος δστις δι
στάζει χάνεται καί δτι ήλθεν ή στιγμή τής δράσεως. 'Η προδιάθεσις πρός δρασιν 
αύξάνει δταν οί δεχόμενοι τήν προπαγάνδαν πεισθώσιν, δτι ή ίκανοποίησις τήν 
οποίαν προσδοκώσιν δέν είναι δυνατόν νά έξασφαλισθή, εΐ μή μόνον έάν ένεργή- 
σωσιν άμέσως.

Άναλόγως τοϋ είδους τής προπαγάνδας αύτη έπιδιώκει νά ένσπείρη τό πνεΰ- 
μα ήττοπαθείας εις τον άντίπαλον καί ιδέας αί όποΐαι θά προκαλέσουν μείωσιν τής 
πειθαρχίας, νά καταστρέψη τήν ένότητα καί νά προαγάγη τήν δυσπιστίαν μεταξύ 
κυβερνώντων καί κυβερνωμένων, νά ένθαρρύνη καί δυναμώση τό πνεΰμα άντιστά- 
σεως τών φιλικών στοιχείων, νά κερδίση τον πόλεμον μέ δσον τό δυνατόν όλιγωτέ- 
ρας ζημίας, νά διαθέση εύμενώς τό κοινόν έναντι τής προπανγανδιζομένης ιδέας 
κ.λ.π. 'Η προπαγάνδα έθελοτυφλοΰσα ήρωοποιεϊ τό κοινόν έγκλημά καί τόν έγκλη- 
ματίαν καί τουναντίον τάς ήρωϊκάς πράξεις θεωρεί έγκληματικάς (π.χ. ό Νταούτ 
Χότζα τό 1940 ύπό τής ’Ιταλίας έθεωρήθη ήρως).

Τό παράδειγμα άποτελεϊ ευνοϊκόν παράγοντα διά νά ύποκινηθοϋν οί δεχό
μενοι τήν προπαγάνδαν νά ένεργήσουν. Τοΰτο γίνεται άντιληπτόν εις τό έμπορικόν 
πεδίον, ένθα ό διαφημιστής είδους τίνος διά νά ώθήση τούς άνθρώπους νά προ- 
μηθευθοΰν τό είδος του παρουσιάζει δείγμα καί είναι γνωστόν δτι εις περιπτώσεις 
τινας πρός καλυτέραν διαφήμησιν, διανέμεται δείγμα δωρεάν εις τό κοινόν. Έάν 
τό κοινόν ίκανοποιηθή έκ τής δοκιμής τοϋ δείγματος, ή κατανάλωσις τοϋ είδους 
θά είναι μεγαλυτέρα παρά έάν άπλώς διά τοϋ προφορικοΰ ή γραπτοϋ λόγου διαφημί
ζεται τοΰτο.

Εύνόητον δμως, δτι έκεϊνο δπερ συμβαίνει εις τό έμπορικόν πεδίον, δέν 
είναι δυνατόν νά έχη έφαρμογήν εις τά άλλα είδη προπαγάνδας. Πάντως έάν εις 
τούς λόγους άνταποκρίνωνται τά έργα, τά διά τής προπαγάνδας διακηρυσσόμενα 
γίνονται καλύτερον άποδεκτά, ένώ τούναντίον αν αί πράξεις δέν συμβιβάζωνται 
πρός τά έργα, δέν ευρίσκει πρόσφορον έδαφος ή προπαγανδιζομένη ιδέα.

'Ο καθορισμός τών σκοπών, ή προσαρμογή αύτών πρός τά διάφορα περιβάλ
λοντα, ή διάδοσις τών κατευθυντηρίων ιδεών, αί συγκεντρώσεις τών μαζών, ό συντο
νισμός τών προσπαθειών καί ό έλεγχος τών άποτελεσμάτων, είναι τά διάφορα στά
δια, άτινα άγουσι τόν άναγνώστην, τόν θεατήν ή τόν άκροατήν εις τό νά καταστή ό 
ίδιος εις μαχητής, είς έκτελεστής, εις προπαγανδιστής μέ τήν σειράν του. Είτε 
πρόκειται περί δημοσιογραφίας, περί θρησκευτικής άποστολής, περί πολιτικής ή 
κοινωνικής προπαγάνδας, ό καθορισμός τών σκοπών άποβλέπει εις τήν δημιουργίαν 
δόγματος, εις τό προπαγανδίζειν καί εις τό καθορίζειν τά έπιδιωκόμενα άποτε- 
λέσματα.

(Συνεχίζεται)
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'ϊττό ’Αστυνόμου Β' 
κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ

Έ νώ εύρυτάτη είναι ή ποικιλία των ύπό των άνθρώπων χρησιμοποιουμέ- 
νων διαφόρων εργαλείων, οΐον—τρύπανα, μάχαιραι, σμίλαι, σκέπαρνοι, πελέκεις, 
ήλάγραι (τανάλιαι), κοχλιόστροφοι (κατσαβίδια) κ.λ.π. τά ύπ’ αυτών όμως δημιουρ- 
γούμενα ΐχνη επί των διαφόρων (αντικειμένων, δύνανται να καταταχθώσι εις δύο κα
τηγορίας. Καί εις τήν πρώτην μέν κατατάσσονται τά ίχνη τά δημιουργούμενα ύπό 
του χρησιμόποιηθέντος εργαλείου έπί επιφάνειας άντικειμένων ούχί σκληράς συν- 
θέσεως, οΐον χρώματα, κηρός, πλαστικαί ΰλαι κ.λ.π. έμφανιζόμενα έν τη περιπτώ- 
σει ταύτη ύπό μορφήν έντυπώματος ή τομής, εις τήν δευτέραν δέ τά δημιουργούμενα 
έπί άντικειμένων σκληράς έπιφανείας οΐον ξύλα, μέταλλα κ.λ.π. εμφανιζόμενα ύπό 
μορφήν γραμμώσεων—ξεσμάτων.

Γενικώς τά κατόπιν πιέσεως δημιουργούμενα ίχνη—έντυπώματα—δέν είναι 
πάντοτε κατάλληλα προς καθορισμόν του εργαλείου δι’ οδ ταϋτα παρήχθησαν, 
διότι κατά τό πλεΐστον καταστρέφονται ή άλλοιοϋνται κατά τόν χρόνον της πιέσεως 
ή άποσπάσεως του εργαλείου έκ του «μαλακής» συστάσεως άντικειμένου. "Οθεν 
εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή επιτυχής συγκριτική έξέτασις αύτών καί έντεϋθεν 
ό προσδιορισμός του έργαλείου δι’ οδ ταΰτα έδημιουργήθησαν είναι μάλλον συμπτω- 
ματικός.

Τό ξύλον είναι τό κλασσικόν παράδειγμα της δευτέρας περιπτώσεως, διότι 
τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά—φυσικά καί επίκτητα των έργαλείων—έμφανίζονται 
ύπό μορφήν γραμμώσεων—ξεσμάτων—καί έντεϋθεν ή συγκριτική αυτών έξέτασις 
είναι έφικτή καί μάς παρέχεται ουτω ή δυνατότης νά προσδιορίσωμεν μετά μεγάλης 
άσφαλείας τό έργαλεϊον δι’ οδ ταϋτα έδημιουργήθησαν.

Αί άναφερόμεναι μέθοδοι χρησιμοποιούνται προ πολλών έτών άπό τάς τεχνικάς 
Άστυνομικάς ύπηρεσίας όλων τών προηγμένων κρατών. Αδται στηρίζονται εις τήν 
διά τοΰ μικροσκοπίου συγκριτικήν άντιπαραβολήν τών αυλακώσεων, προεξοχών 
κ.λ.π. ιχνών τών άφεθέντων εις τόν τόπον της τελέσεως τοΰ άδικήματος μετά τών 
αύλακώσεων, προεξοχών κ.λ.π. ιχνών τοΰ ύποπτου έργαλείου, έπί τώ σκοπώ διαπι- 
στώσεως τυχόν μεταξύ των ταυτότητος. Μέθοδος : May καί Madsen.

Αί έν λόγω μέθοδοι έγένοντο έπίσης πρό πολλών έτών άποδεκταί καί άπό τά 
δικαστήρια, ώς δείκνυται έκ της κατωτέρω, έν περιλήψει άποφάσεως τοΰ άνωτάτου 
δικαστηρίου της Ούάσιγκτον έκδοθείσης τόν ’Απρίλιον τοΰ 1930... «Τά δικαστήρια 
έχουν ήδη άδιστάκτως άποδεχθή τάς έπιστημονικάς μεθόδους διαπιστώσεως της 
ταυτότητος άτόμου τινός, έπί τη βάσει τών δακτυλικών αύτοΰ άποτυπωμάτων. 
Δέν ύπάρχει βασική διαφορά κατ’ άρχήν, ώς προς τήν χρήσιν της μικροφωτογραφίας 
διά ν’ άποδειχθή οτι τά άφεθέντα έπί τίνος άντικειμένου ίχνη—έντυπώματα ή γραμ- 
μώσεις κλπ. έδημιουργήθησαν ύφ’ ώρισμένου έργαλείου. Ή  δυνατότης αυτή οφεί
λεται εις τό γεγονός ότι ή ακμή —κόψη τών έργαλείων διαφέρει τόσον πολύ μεταξύ 
των όσον καί τά δακτυλικά άποτυπώματα τοΰ ένός άτόμου άπό τοΰ άλλου. Τό γεγο
νός τοΰτο άποτελεϊ μίαν πρόοδον της έποχής μας. "Οθεν τά παρεχόμενα ύπό της έπι- 
στήμης μέσα δέον νά χρησιμοποιώνται διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών κακο
ποιών». John J. Ο Connell. Modern Criminal Investigation. 1952.

'Η θεωρητική βάσις της συγκρίσεως τών έκ της χρήσεως τών διαφόρων έρ
γαλείων δημιουργουμένων ιχνών, έπί της έπιφανείας σκληρών άντικειμένων είναι 
απλή καί οφείλεται εις παρατηρήσεις καί διαπιστώσεις διαφόρων έπιστημόνων καί 
τεχνικών (Kochel, 1909), (May, 1930), (Koehler, 1937) άσχολουμένων άπό τό
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1900 διά την άνεύρεσιν επιστημονικών καί τεχνικών μεθόδων, επί τη βάσει τών όποι
ων θά ήδύναντο δι’ άσφαλών μεθόδων νά καθορισθή ή ταυτότης τών όπλων έκ τών 
άφιεμένων ιχνών αυτών επί της βολίδος ή τοϋ κάλυκος. Έ κ τών έν λόγω παρατηρή
σεων διεπιστώθη άπολύτως ότι ή άκμή—κόψη—καί τών καινουργών έργαλείων, 
δηλαδή τών μη έχόντων εΐσέτι χρησιμοποιηθή, έξεταζομένη διά γυμνοϋ οφθαλμού, 
φαίνεται ομαλή άλλ’ έξεταζομένη διά μικροσκοπίου έμφαίνει κατά μήκος της όλης 
ακμής επιφάνειας ποικίλας έλαφράς άνωμαλίας, οΐον ή έπιφάνεια τής άκμής καινουρ
γούς ξυραφίου. Αί έν λόγω άνωμαλίαι θεωρούνται ώς τά «φυσικά» ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά ένός έκάστου έργαλείου. Ά λλ’ έκτος τών έξ ύπ’ άρχής, δηλαδή άπό τής 
κατασκευής καί προ τής χρήσεως υπαρχόντων ιδιορρυθμιών καί περαιτέρω, σύν τώ 
χρόνω, έκ τής έπανειλημμένης χρήσεως καί όξύνσεως τής άκμής—άκόνισμα—τοϋ 
έργαλείου προκαλοΰνται καί άλλαι άνωμαλίαι δυνάμεναι νά άποκληθώσι «έπίκτη- 
ται», αΐτινες είναι χρήσιμοι, ίνα έκ τών έν τώ τόποι τοϋ έγκλήματος ιχνών προσδιο- 
ρίζηται ή ταυτότης τοϋ έργαλείου δι’ ου έδημιουργήθησαν αδται. Οΰτω εις μίαν διάρ- 
ρηξιν δυνατόν ν’ άνεύρωμεν έπί τοϋ χρώματος τοϋ ξυλίνου σκελετοΰ τοϋ παραθύρου

ή τής θύρας ή τοϋ γραφείου κ.λ.π. 
τά ίχνη τοϋ χρησιμοποιηθέντος 
διά τήν παραβίασιν αύτοΰ έργα
λείου. Πένσα χρησιμοποιηθεΐσα 
διά τήν άποκοπήν τηλεφωνικού 
καλωδίου ή μολυβδοσωλήνος έγ- 
καταλείπει έπ’ αύτών τά ’ίχνη 
της. 'Ο χρησιμοποιηθείς διά τήν 
άποκοπήν τοϋ δένδρου πέλεκυς 
έγκαταλείπει τά χαρακτηριστικά 
αύτοΰ ίχνη, έπί τοϋ κορμοΰ τοϋ 
δένδρου. ’Επίσης εις τον τόπον 
τελέσεως τοϋ έγκλήματος πολλά- 
κις άπρόσεκτοι κακοποιοί έγκα- 
ταλείπουν τό χρησιμοποιηθέν έρ- 
γαλεΐον. 'Ο προσδιορισμός τοϋ 
χρησιμοποιηθέντος έργαλείου, εί- 
δικώς εις τάς διαρρήξεις, είναι 
συνήθης καί δύναται νά ύποστη- 
ριχθή ότι ή άνεύρεσις τών μι- 
κροσκοπικών αύτών ιχνών εις 
τον τόπον τελέσεως τοϋ άδική- 
ματος, άντιπροσωπεύει τά πο- 

λυτιμώτερα στοιχεία άτινα έκμεταλλεύονται σήμερον οί Άστυνομικαί Άρχαί, προς 
άνακάλυψιν τών δραστών καί άπόδειξιν τής ένοχής αύτών ένώπιον τών δικαστηρίων.

Σήμερον αί έπιστημονικαί καί τεχνικαί ύπηρεσίαι τής ’Αστυνομίας δύνανται, 
κατόπιν μικοσκοπικής συγκριτικής έξετάσεως μεταξύ τών ιχνών τοϋ τόπου τελέσεως 
καί τών δειγματικών έκ τοϋ υπόπτου έργαλείου, νά προσδιορίσουν τήν ταυτότητα 
αύτοΰ μετά τής αύτής άκριβείας καί άσφαλείας μεθ’ ής προσδιορίζεται ή ταυτότης 
τοϋ όπλου, έπί τή βάσει τών ιχνών αύτοΰ τών άφιεμένων έπί τής βολίδος ή τοϋ κάλυ
κος. ’Εάν έξετάσωμεν ώς καί άλλαχοΰ είπωμεν τήν έπιφάνειαν τής άκμής ένός ξυρα
φίου ή ετέρου έργαλείου, διά καταλλήλου μικροσκοπίου καί ύπό πλάγιον φωτισμόν, 
καί ούχί ύπό μεγάλην μεγέθυνσιν θά διαπιστώσωμεν έπ’ αύτής έναν τεράστιον άρι- 
θμόν άνωμαλιών έπί μορφήν γραμμώσεων μέ είσοχάς καί προεξοχάς. Αί έν λόγω 
άνωμαλίαι οφείλονται έν πολλοϊς εις τήν όξυνσιν—άκόνισμα—καί τήν φθοράν τοϋ

’Αριστερά : Κορμός δένδρου. Δεξιά: Ίχνη διά πλαστε
λίνης ειλημμένα.
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έργαλείου. ’Εάν πιέσωμεν εν έργαλεΐον έπί πλαστικής ύλης, οίον κηρός, πλαστελίνη, 
παραφίνη, χρώματα κ.λ.π. τα χαρακτηριστικά του έν λόγω έργαλείου θά εντυπω
θούν έπί τής πλαστικής ύλης καί θά έμφανισθοΰν ύπό άντίθετον μορφήν, δηλαδή αί 
προεξοχαί θά έμφανίζωνται ώς είσοχαί καί αί εΐσοχαί ώς προεξοχαί. 'Υπό τοιαύτην 
έμφάνισιν τά ίχνη άποκαλοϋνται «άρνητικά». Ταϋτα πολλάκις είναι εύδιάκριτα, 
άλλοτε άσαφή ή έλλιπή. Εις ας περιπτώσεις τά έντυπώματα είναι εύδιάκριτα ό προσ
διορισμός τοϋ δημιουργήσαντος αύτά έργαλείου έπιτυγχάνεται πλήρως καί άναμφισ- 
βητήτως. 'Ο τρόπος τής έκμεταλλεύσεως των εις τον τόπον τής τελέσεως τοϋ έγκλή- 
ματος άφιεμένων ιχνών τοϋ έργαλείου έξαρτάται καί άπό τον τρόπον καί τά μέσα 
τά όποια θά χρησιμοποιήσουμε διά νά προσδιορίσωμε τό έργαλεϊον τό όποιον τά 
έγκατέλειψεν. Εις μερικάς περιπτώσεις τά ίχνη δύνανται νά φωτογραφηθώσι εις δ 
σημεΐον άνευρέθησαν, έάν διά τής έπί τόπου φωτογραφήσεως δυνάμεθα νά καταδεί- 
ξωμεν πλήρως άπαντα τά ίχνη μετά των λεπτομερειών αύτών. Έ ν τοιαύτη περι- 
πτώσει παρά τά ίχνη καλόν είναι νά τοποθετήται ύποδεκάμετρον διά νά δυνάμεθα νά 
έλέγχωμε τό μέγεθος αύτών. Έάν τά ίχνη έχουν έντόνως ζωηρά καί εύδιάκριτα τά 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αύτών δυνάμεθα νά «τ ’ άντιγράψωμε» διά πλαστελίνης 
ή άλλης πλαστικής καταλλήλου ούσίας. Έάν δμως ή ύπόθεσις είναι άκρως σοβαρά 
καί υπάρχει περίπτωσις νά πιστεύωμε οτι ή μικροσκοπική έξέτασις αύτών θ’ άποβή 
αποτελεσματική, τό άντικείμενον έφ’ ού ταϋτα εύρίσκονται άποστέλλεται είς τά αρμό
δια έργαστήρια. Ά λλ’ ό πλέον συνήθης τρόπος έξετάσεως τών ιχνών τών έργαλείων 
είναι ή άποστολή τοϋ φέροντος τά ίχνη αντικειμένου είς τό άστυνομικόν έργαστήριον. 
Είς άς περιπτώσεις ή άποστολή τοϋ άντικειμένου μετά τών ίχνών είναι δυσχερής 
ή άδύνατος τά ίχνη «άντιγράφονται» διά τίνος πλαστικής ύλης, συνήθως πλαστελίνης, 
άλλ’ ή έργασία αΰτη πρέπει νά ένεργήται ύπό είδήμονος δυναμένου νά διαπιστώση 
αν ή μεταφορά αύτών έγένετο έπιτυχώς ή οϋ. 'Η πλαστική ούσία προηγουμένως μα
λάσσεται καλώς διά τών χειρών διά νά καταστή οΰτω εύπλαστοτέρα. Έ πί τώ σκοπώ 
αποφυγής «κολλήματος» έπί τοϋ άντικειμένου προ τής έπιθέσεώς της τήν διαβρέ- 
χομεν δι’ ΰδατος ή έπιπάζομεν αύτήν ή τήν έπιφάνειαν τών ίχνών διά κόνεως πυριτό
λιθου. Μετά ταϋτα ή πλαστική ύλη πιέζεται έλαφρώς καί ίσομερώς έφ’ ολοκλήρου 
τής έπιφανείας τών ίχνών καί έκ τοϋ άκρου άνασύρεται μετά προσοχής. Τά τεμάχιά 
τής πλαστελίνης μετά τών ίχνών δυνάμεθα νά τά τοποθετήσωμεν, άναλόγως τοϋ με
γέθους αύτών καί έντός κυτίων πυρείων ή σιγαρέττων καί κατ’ αύτόν τον τροπον 
νά τ ’ άποστείλωμεν είς τά έργαστήρια προς έξέτασιν. Τά κατά τον προαναφερθέντα 
τρόπον άντιγραφέντα έπί τής πλαστελίνης ίχνη είναι «θετικά» δηλαδή αί έπί τής ακ
μής τοϋ έργαλείου προεξοχαί έμφανίζονται ώς προεξοχαί κ.λ.π. διότι ήσαν άρνητικά 
έπί τοϋ άντικειμένου είς δ άφέθησαν τό πρώτον, έπομένως κατά -ΐήν άντιγραφην των 
διά τής πλαστελίνης μετεβλήθησαν πάλιν είς θετικά. Γενικώς ή σύγκρισις τών ίχνών 
τών διαφόρων έργαλείων δύναται νά ένεργηθή διά μιας έκ τών έξής μεθόδων: 1) Υπο 
«ΘΕΤΙΚΗΝ» μορφήν, δηλαδή, άφ’ ένός μέν μεταξύ τών ίχνών τοϋ τόπου τοϋ άδική- 
ματος άτινα «άντεγράφησαν» διά πλαστελίνης καί έκ τής πλαστελίνης «άντεγραφη- 
σαν» δι’ άλλης πλαστικής ούσίας ( συνήθως παρισινής γύψου) καί οΰτω άπέκτησαν 
τήν «θετικήν» των μορφήν, άφ’ έτέρου δέ μεταξύ τών ίχνών τοϋ ύποπτου εργαλείου 
τά όποια έλήφθησαν μέ τάς αύτάς ούσίας καί τον αύτόν τρόπον. 2) 'Υπό «ΑΡΝΗ
ΤΙΚΗΝ» μορφήν, δηλαδή μεταξύ τών έπί τοϋ άντικειμένου έγκαταλειφθέντων ίχνών 
καί τών ίχνών τοϋ ύποπτου έργαλείου άτινα έλάβομεν διά πλαστικής τίνος ουσίας.

Αί άναφερόμεναι μέθοδοι έφαρμόζονται άναλόγως τοίν περιπτώσεων διότι δυ
νατόν ή τοποθέτησις τοϋ έργαλείου ύπό τό μικροσκοπίου νά είναι δυσχερής ή αδύ
νατος οπότε άναγκαζόμεθα τά έπί τής πλαστελίνης ίχνη νά τ ’ άντιγράψωμεν ώς εί- 
πομεν δι’ άλλης πλαστικής ΰλης, οίον διά τής «παρισινής γύψου», {πλαστική ουσία 
χρησιμοποιουμένη συνήθως ύπό τών όδοντοϊατρών διά λήψεως έκμαγειων οδοντο-
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στοιχειών). 'Η άντιγραφή ένεργεΐται καθ’ δν τρόπον έλάβομεν διά της πλαστελίνης 
τά ίχνη έκ τοϋ τόπου τελέσεως τοϋ άδικήματος. 'Η πλαστική της παρισινής γύψου 
διαλύεται δι’ δδατος έντός μικρού δοχείου καί έπιχύεται επί της επιφάνειας τής πλα
στελίνης, ούτως ώστε να δύναται να είσχωρήση αυτή έντός των αύλακώσεων των ιχνών 
Διά νά έπιτύχωμεν καλλιτέραν άπόδοσιν μετά ταϋτα προσδένομεν καλώς τά δύο 
εκμαγεία ώστε ή επαφή αύτών νά είναι πλήρης καί σταθερή. Προς άποφυγήν δημιουρ
γίας φυσαλλίδων, έκ τών οποίων δημιουργοϋνται οπές, τοποθετούμε κατ’ αρχήν έλα-

Τρόπο; λήψεωξ Ιχνών διά πλαστελίνης : Α' Έπικόλλησι? πλαστελίνης έπΐ τής ακμής τοΰ 
πελέκεως. Β' Τά Ιχνη τής άκμής -μετά τήν άποκόλλησιν.

φρόν στρώμα πλαστικής, έπί τών ιχνών τής πλαστελίνης διά καταλλήλου ψήκτρας. 
Τό έκμαγεϊον τής «παρισινής γύψου» άνασύρεται, άφοϋ προηγουμένως άποξηρανθή 
πλήρως. ’Εάν τό άντικείμενον μέ τά ίχνη δύναται νά μεταφερθή εις τά έργαστήρια, 
τά ίχνη πλέον λαμβάνονται κατά τόν προσφορώτερον διά τον έξεταστήν τρόπον. 
Προ τής λήψεως τών ιχνών διά τής πλαστελίνηςς κ.λ.π. τό έργαλεϊον έξετάζεται 
διά τοΰ μικροσκοπίου, πρός άνεύρεσιν τυχόν μικροσκοπικών ιχνών χρώματος, χαλκοΰ, 
μολύβδου κ.λ.π. μετάλλων. Εις 6λας τάς περιπτώσεις καθορισμού ταυτότητος τών 
έργαλείων έπί τή βάσει τών ιχνών αύτών μεγίστην σημασίαν έχει καί σπουδαίως 
βοηθεΐται ό τεχνικός διά τοϋ προσδιορισμού τής γωνίας—φοράς—υπό τήν οποίαν 
έδημιουργήθησαν τά ίχνη. Ή  γωνία διαπιστοΰται διά τής πιέσεωςτοϋ έργαλείου 
ΰπό διαφόρους θέσεις έπί τεμαχίων πλαστικής ΰλης, συνήθως πλαστελίνης. Βεβαίως 
λαμβάνονται άρκετά δείγματα καί τών δύο έπιφανειών του έργαλείου καί έπί έκά- 
στου δείγματος σημειοϋται ύπό ποίαν γωνίαν έτέθη τό έργαλεϊον. Διά τήν λήψιν 
τών ιχνών δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν καί παραφίνην, άφοΰ προηγουμένως τήν 
τήξωμε καί τής δώσωμε σχήμα δυνάμενον νά έξυπηρετήση τούς σκοπούς μας. ’Επί 
τής έπιπέδου έπιφανείας τής παραφίνης, αν τό κρίνωμεν σκόπιμον, διασκορπίζομε 
κόνιν αλουμινίου. Δι’ αύτοϋ τοΰ τρόπου έμφανίζονται έναργέστερα τά ίχνη καί διευ
κολύνεται οΰτω ή σύγκρισις αύτών. Προ τής πλήρους σκληρύνσεως τής παραφίνης 
άποκόπτομεν τά μή φέροντα ίχνη τμήματα αυτής καί κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν 
τοποθέτησιν τοΰ ενός τεμαχίου πλησίον τοΰ άλλου, ώστε νά δυνάμεθα νά ένεργήσωμεν
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τήν σύγκρισιν των γραμμώσεων των ιχνών του ύποπτου εργαλείου προς τάς τοϋ τό
που τοϋ άδικήματος καί να διαπιστώσωμεν αν μεταξύ των ύφίσταται -ταυτότης. 
Είς τήν αύτήν θέσιν λαμβάνεται καί ή φωτογραφία αυτών. 'Η μέθοδος αυτή άποδίδει 
εξαιρετικά άποτελέσματα είναι δέ καί ευχερής ή φωτογράφησις καθ’ δ στερεωτέρα 
ή παραφίνη της πλαστελίνης. Ώ ς έπί τό πλεΐστον τά ίχνη τών έργαλείων δέν είναι 
ορατά είμή μόνον υπό τό μικροσκοπίου ή ύπό κατάλληλον μεγεθυντικόν φακόν, 
διότι συνήθως τό μέγεθος αύτών δέν είναι μεγαλύτερου τοϋ 1/100 τοϋ χιλιοστ. 'Η 
κατ’ εύθεϊαν έξέτασις καί σύγκρισις τών ιχνών τοϋ έργαλείου μετά τών ιχνών τοϋ 
τόπου τοϋ εγκλήματος διά τοϋ μικροσκοπίου είναι δύσκολος, διότι ώς προαναφέραμε 
αί έγκοπαί καί γενικώς αί είσοχαί τάς οποίας φέρει τό έργαλείου έπί της άκμής καί 
λοιπών έπιφανειών αύτοΰ έμφανίζονται έπί της έπιφανείας τοϋ άντικειμένου ώς 
«προεξοχαί» καί άντιθέτως αί προεξοχαί ώς «είσοχαί». Ά λλ ’ έ'τι δέ τά ίχνη ύπό τό 
μικροσκόπιον άντανακλοΰν καί ώς έκ τούτου άποσβέννυνται αί λεπτομέρειαι αύτών. 
Δυνατόν έπίσης τό μέγεθος τοϋ έργαλείου νά είναι άρκετά μεγάλου οπότε δέν δύ- 
ναται νά τοποθετηθή προς έξέτασιν ύπό τό μικροσκόπιον. 'Οσάκις παρουσιάζονται 
τοιαύτης φύσεως δυσχέρειαι τά ίχνη τοϋ έργαλείου δύνανται νά ληφθώσι καί έπί 
φύλλου μαλακοΰ μολύβδου, δηλαδή διά της ύπόπτου τανάλιας ή πελέκεως άποκό- 
πτομε φύλλου μολύβδου ή μολυβδοσωλήνος ή κορμόν δένδρου κ.λ.π. καί οσάκις 
είναι άναγκαϊον ύπό διαφόρους γωνίας καθ’ δν τρόπον προαναφέραμεν. Οΰτω τά ίχνη 
τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος καί τοϋ δείγματος τίθενται ύπό τό μικροσκόπιον καί έξε- 
τάζονται ύπό τήν άρνητικήν των μορφήν. Είς περίπτωσιν διαπιστώσεως ταυτότης 
λαμβάνεται ή φωτογραφία αύτών ή όποια βεβαίως έμφανίζει άμφότερα τά ίχνη είς 
τό αυτό μέγεθος. 'Ο πλάγιος φωτισμός είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις αποδίδει 
έξαιρετικά άποτελέσματα. Έάν ή έπιφάνεια τοϋ μολύβδου δημιουργή άντανακλάσεις 
αί όποϊαι έπιφέρουν βλάβην είς τάς λεπτομέρειας τών ιχνών τον έμβαπτίζομεν έπί 
πέντε λεπτά είς διάλυμμα νιτρικού οξέος καί έν λεπτόν είς διάλυμμα νιτρικού άμμω- 
νίου καί ό μόλυβδος άποκτα μαύρην άπόχρωσιν. Μεγέθυνσις 15-30 φορές θεωρείται 
ικανοποιητική διά τά ίχνη. Αί μικροφωτογραφίες τών ιχνών οσάκις πρόκειται νά 
χρησιμοποιηθώσι είς τό δικαστήριον καλόν είναι νά συνοδεύωνται καί ύπό γραπτών 
έπεξηγήσεων κ.λ.π. διά νά καθίσταται οΰτω εύκολωτέρα ή κατανόησις της άποδεί- 
ξεως της ταυτότητος καί ύπό τών δικαστών. Δέον νά γνωρίζωμεν δτι τά ίχνη τών 
έργαλείων άτινα άφέθησαν έν τώ τόπω τοϋ έγκλήματος, ιδίως έπί περιπτώσεως διαρ
ρήξεων, καί τών οποίων οί δράσται είναι άγνωστοι, διαχωριζόμενα καί ταξινομού
μενα δύνανται νά φυλάσσωνται είς τά άρχεΐα τών άστυνομικών έργαστηρίων. ' Η 
ταξινόμησις ένεργεΐται έπί τη βάσει τοϋ είδους τοϋ έργαλείου τοϋ μεγέθους αύτοϋ 
κ.λ.π. Τό γραφείου τρόπου τελέσεως τοϋ άδικήματος—Modus operandi—δύναται 
νά μάς βοηθήση πολύ είς παρομοίας περιπτώσεις, διά της ύποδείξεως τών κακοποι
ών οίτινες κατά τό παρελθόν έχρησιμοποίησαν δμοια έργαλεΐα.

’Εκ μιας στατιστικής τών άστυνομικών έργαστηρίων της πολιτείας Oregon 
της Βορ. Αμερικής δημοσιευθείσης είς τό περιοδικόν (Finger print magasine, ’Ιού
νιος 1958) καταφαίνεται δτι τά άφεθέντα ίχνη τών χρησιμοποιηθέντων κατά τήν τέ- 
λεσιν τών διαφόρων άδικημάτων έργαλείων προήρχοντο άπό: 1) Κοχλιοστρόφους 
(κατσαβίδια), λοστούς καί ήλάγρες (πένσες—τανάλιες), 2) σφΰρες, 3) τρύπανα καί 
4) πελέκεις—τσεκούρια. Τά ίχνη άφέθησαν ώς έπί τό πλεΐστον έπί μεταλλικών άντι- 
κειμένων καί όλιγώτερον έπί ξύλων. Έ πί 200 περιπτώσεων αϊτινες άπη σχόλη σαν 
τό έν λόγω έργαστήριον αί 16 ήσαν θετικαί, δηλαδή διεπιστώθη ταυτότης μεταξύ 
ιχνών άφεθέντων είς τόπον έγκλήματος καί κατεχομένου έργαλείου ύπόπτου άτομου. 
Έ πί 13 περιπτώσεων ή γνωμάτευσις ήτο πιθανή καί έπί 171 άρνητική. Τά ίχνη τών 
διαφόρων έργαλείων άπασχολοΰν περισσότερον τάςΤεχνικάς’Αστυνομικάς Υπηρεσίας 
άπ’ δτι αί βολίδες καί οί κάλυκες τών πυροβόλων δπλων καί είς αύτήν άκόμη τήν
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’Αμερικήν δπου ή χρήσις των πυροβόλων οπλών διά τέ?Γεσιν αδικημάτων είναι εύρυ- 
τάτη. 'Ο ύπογράφων έχει άπασχοληθή μέχρι τοϋδε μέ τάς κατωτέρω έν περιλήψει

A' Β'
Ταυτότης ιχνών τρυπανιού : Α' "Ιχνη εργαλείου εΰρεθέντος επί υπόπτου ατόμου. Β' Ίχνη
έγκαταλειφθέντα [έπί τής όπής] τής εισόδου τής κλειδός χρηματοκιβωτίου (περ ίττωσις 

ijpfffil ^ άναφερομένη υπό Ralph W. P royty). ,
·< ι Τ Ί » f i r  ■  M M frlil

ύποθέσεις’ διά νά προσδιορίση έπί τη βάσει άφεθέντων ιχνών την ταυτότητα τοϋ χρη- 
τιμοποιηθέντος έργαλείου.

(  Σ υνεχ ίζετα ι)
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• Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ·

-  ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ -

----------------------- 'Τπ& τοΰ Ύ παστυνόμου Α' κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΥ-------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨ ΕΙΣ (Συνέχεια έκ  τοΰ προηγουμένου)

11. Συνέχεια τής άφηγήσεως τοΰ τέως ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας κ. Ίωάννου Καλυ- 
βίτη . Ή  άναγνώρισις κα ι σύλληψις των Ρετζαίων.

12. Ή  άφήγησις τον τέως ’Αστυνομικού Δ ιευθνντοϋ κ. 'Αριστοτέλη Κουτσουμάρη. Ή  
έκδοσις των Ρεχζαίων και τών συνενόχων τους.

13. Καταδίκη τών ληστών. Ά πόδρασις από τ ις  φυλακές. Έ κτέλεσις.
*

*  *

11 . Συνέχεια τής άφηγήσεως τοϋ τέως Ά ρχηγοϋ τής ’Αστυνομίας 
κ. Ίω άννου Κ αλυβ ίτη . 'Η άναγνώρισις καί σύλλη ψ ις τώ ν Ρετζαίων.

'Όπως είδαμε στο προηγούμενο τεύχος, κατόπιν ύποδείξεως τών άστυνομι- 
κών μας προσήχθησαν στο γραφείο τοϋ Βούλγαρου ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ της 
Βάρνας, οί τρεις ’Αρβανίτες έμποροι δημητριακών, για τούς όποιους είχαν υπό
νοιες ότι ή σαν οί Ρετζαίοι. Πρώτος στο γραφείο τοϋ Διευθυντοΰ μπήκε ό ’Ιωάννης 
Ματσάγκος, ό όποιος εξεταζόμενος, δήθεν για τό διαβατήριό του, είπε ότι τά άλλα 
δύο πρόσωπα τυχαίως συνάντησε στο Ρουχτσούκι κι’ ότι δεν είχε καμμίαν άπολύ- 
τως σχέσι μαζί τους.

Συνεχίζοντας τώρα την άφήγησί του ό κ. Καλυβίτης λέγει τά εξής :
«Μέ την προσαγωγή τοΰ πρώτου αύτοΰ άτόμου, τό όνομα τοΰ οποίου μάς 

» ήταν άγνωστο, μάς κατέλαβε μια άπογοήτευσις. Είχαμε άρά γε πέσει τόσο πολύ 
» έξω στην παρακολούθησι μας καί στην πεποίθησι, πού σχηματίσαμε ότι είχαμε 
» στα χέρια μας τούς Ρετζαίους;

«'Η  άπογοήτευσις μας αυτή γινόταν ολο καί πιο μεγάλη άπό τό φόβο πού 
» άρχιζε να μάς κυριεύει, ότι δηλαδή αν μεταξύ τών ατόμων πού προσήχθησαν 
» στήν ’Αστυνομία κατόπιν ύποδείξεώς μας, δεν ήσαν οί καταζητούμενοι λησταί, 
» οπωσδήποτε θά μάθαιναν τό τί συνέβη καί θά έφευγαν άπό την Βάρνα, κι’ έτσι 
» όλη ή δουλειά ήταν χαμένη καί θάμαστε ύποχρεωμένοι νά συνεχίσουμε τό κυνη- 
» γητό. Εύτυχώς όμως σταθήκαμε τυχεροί. ’Ά ς δοΰμε λοιπόν τί έγινε στή συνέ- 
» χεια.

«Δέν πέρασαν παρά δύο λεπτά κ ι’ οί άστυφύλακες ώδήγησαν τό δεύτερο 
» άτομο. Μόλις μπήκε στο γραφείο, οί υποψίες μας, ότι είναι οί Ρετζαίοι έπαλή- 
» θευσαν. Αυτός ατάραχος δέν είχε καταλάβει άκόμα τίποτα. Πλησίασε τον Διευ- 
» θυντή τής ’Αστυνομίας καί τοΰ δήλωσε, ότι ονομάζεται ’Αθανάσιος Ντίσιος, 
» κατάγεται άπ’ τήν ’Αλβανία κι’ ότι ήλθε στή Βουλγαρία γιά νά έμπορευθή δη- 
» μητριακά μέ κάποιον Γ. Διαμαντίδη. Ό  Μεδνικάρωφ, χωρίς νά τοΰ πή λέξι, 
» διέταξε νά κρατήσουν κ ι’ αυτόν καί νά οδηγήσουν τον τρίτο.

«Μόλις μπήκε αυτός, λίγο έλειψε ν’ άναπηδήσουμε άπ’ τά καθίσματά μας. 
» 'Η χαρά μας ήταν άπερίγραπτη ! Είχαμε πιά στά χέρια μας τούς Ρετζαίους!!

«Τά χαρακτηριστικά τοΰ τρίτου αύτοΰ άτόμου έδειχναν, ότι είχαμε μπρο- 
» στά μας τον Θύμιο Ρέτζο, ό όποιος διατηρούσε τό ίδιο χτένισμα στά μαλλιά του, 
»  όπως τόν καιρό πού ήταν ληστής.

«—'Ο Θύμιος Ρέτζος! Αύτός ε ίνα ι!!, μοΰ ψιθυρίζει ό κ. Κουτσουμάρης, ένώ 
» ό Λαμπρινόπουλος ετοιμάζεται γιά κάθε ένδεχόμενο.
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« ’Εκείνος πλησίασε τό γραφείο καί τή στιγμή πού δήλωνε τήν ψευδή του 
» ταυτότητα, ειδοποίησα διά τοϋ συμφωνημένου νεύματος τον Μεδνικάρωφ κι’ 
» έτρεξα άμέσως προς τον Βούλγαρο συνάδελφο. Μετά γύρισα προς τον Θύμιο 
» Ρέτζο καί κτυπώντας τον στις πλάτες τοϋ είπα :

«—Έλα ομολόγησε :
« ’Εκείνος στο άκουσμα τοϋ ονόματος του μέ κύτταξε καί δεν είπε ούτε λέξι.
«'Ο Διευθυντής της ’Αστυνομίας Βάρνας χτύπησε άμέσως ένα κουδούνι 

» καί στή γλώσσα του, πού ήταν άκατανόητη γιά τον Ρέντζο, διέταξε νά δεθή άμέ-

Ό  Γιάννη; Ρέτζο; καί Θύμιο; Ρέτζο; κατά τήν ή μέραν τή ; συλλήψεώ; τω ν
εί; Βουλγαρίαν.

» σως τό άτομο αύτό, καθώς κι’ οί δύο άλλοι πού ήσαν στο μεταξύ άπομονωμένοι. 
» Τό δέσιμο έγινε άμέσως χωρίς κανένας άπ’ τούς δυο Ρετζαίους νά σκεφθή νά 
» φέρη άντίστασι. ’Αφέθησαν νά δεθοΰν! ’Άλλωστε δεν ήξεραν άμέσως περί τίνος 
» έπρόκειτο, γιατί κανένας μέχρι της στιγμής έκείνης δεν είχε προφέρει τό όνομα 
» Ρέτζος. ’Ωχροί καί φοβισμένοι ώδηγήθησαν στά κρατητήρια, όπου δέχτηκαν μετά 
» άπό λίγο τήν έπίσκεψί μας.

«'Όταν μάς άνοιξε τήν πόρτα τοϋ κρατητηρίου ό Βούλγαρος δεσμοφύλακας, 
» μάς κατέλαβε μιά άλγεινή έντύπωσις άπό τήν εικόνα πού είχαμε μπροστά μας. 
» Οί Βούλγαροι άστυνομικοί όταν έμαθαν πιά, ότι οί καταζητούμενοι ήσαν μεγάλοι 
» λησταί κ ι’ ότι είχαν έπικηρυχθεΐ μέ μεγάλα χρηματικά ποσά, έλαβαν κάθε μέ- 
» τρο ώστε ν’ άποκλείσουν τήν άπόδρασί τους. Αύτό όμως πού είδαμε δεν έπρό- 
» κειτο περί άστυνομικοΰ μέτρου άλλά περί βασανιστηρίων τοϋ μεσαίωνος κατά κυ- 
» ριολεξία. Είχανε δηλαδή δέσει στο πίσω μέρος τοϋ σώματος των άπό ένα μεγάλο κα
ί) δρόνι καί μέ σχοινιά τούς είχαν περιτυλίξει πάνω σ’ αύτό άπό τό κεφάλι μέχρι κάτω 
» τά πόδια, ώστε νά μή μποροΰν νά κινηθούν. Τούς είχαν δηλαδή κυριολεκτικά 
» φασκιώσει μέ σχοινιά. Τέτοιο πράγμα δέν είχαμε ξαναδεΐ. Έ τσ ι δεμένοι οί συλ- 
» ληφθέντες ήσαν ξαπλωμένοι χάμω στό δάπεδο των κρατητηρίων.

«Μόλις είδα αύτό τό πράγμα γύρισα άμέσως στό γραφείο τοϋ Διευθυντοϋ
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» καί παραπονέθηκα. Τοϋ είπα ότι, εμείς ένδιαφερόμεθα νά παραλάβουμε τούς 
» συλληφθέντας καί νά τούς οδηγήσουμε ζωντανούς στην Ελλάδα καί ότι άν συνέ- 
» χιζε αυτή ή κατάστασις οί άνθρωποι θά πέθαιναν. ’Αμέσως ό Μεδνικάρωφ κατέ- 
» βήκε στά κρατητήρια καί διέταξε νά τούς λύσουν.

«Μετά το λύσιμό τους έσπευσαν νά μας δηλώσουν ότι δέν έχουν κάνει τίποτα 
» καί ότι είναι ’Αρβανίτες έμποροι καί φιλήσυχοι πολίτες.

—’Από ποιο μέρος είσαι; ρώτησα τον Θύμιο Ρέτζο Άρβανίτικα.
—Δέ ξέρω τη γλώσσα μου άπάντησε.
«Τούς άποκαλύψαμε τότε την ταυτότητά μας, κι’ ό Θύμιος Ρέτζος σπάζοντας 

» τή σιωπή του μας είπε :
.—’Άντε, τυχεροί εΐσαστε καί μας πιάσατε, τύχη είναι καί γυρίζει.
«Τά πλαστά ονόματα μέ τά όποια οί λησταί εύρίσκοντο έκεΐ ήταν: Νικόλαος 

» Πέτρου Ντίσιος, ό Θύμιος Ρέτζος καί ’Αθανάσιος Νικολάου Τσίκος, ό Γιάννης 
» Ρέτζος.

«Οί δυο Ρετζαΐοι κι’ ό Ματσάγκος μετά τή σύλληψί τους ύπεβλήθησαν σέ 
» τακτικές άνακρίσεις άπό τή Βουλγαρική ’Αστυνομία Βάρνας. Ό  Γιάννης Ρέντζος, 
» άπελογήθη καί έγγράφως χρησιμοποιώντας τό σχετικό δικαίωμα πού δίδει στούς 
» κατηγορουμένους ή Βουλγαρική Δικονομία. Κι’ οί δυο Ρετζαΐοι άρνήθηκαν τή 
» συμμετοχή τους στο έγκλημα της Πέτρας. Στήν άπολογία τους άρνήθηκαν άπο- 
» λύτως κάθε συμμετοχή είτε πραγματική είτε ήθική καί τόνισαν, ότι θ’ άποδεί- 
» ξουν το «άλλοθι» άναφορικώς μέ τό έγκλημα της Πέτρας. Τ’ άλλα όμως έγκλή- 
» ματά τους δέν τά άπέκρυψαν. Συγκεκριμένα ό Θύμιος, όταν εξεταζόταν άπό τον 
» Μεδνικάρωφ, ώμολόγησε όλα τά εγκλήματα πού διέπραξαν μετά τή ληστεία της 
» Πέτρας, στο δεύτερο δηλαδή στάδιο της ληστρικής τους δράσεως.

«'Η  ομολογία αύτή τοϋ Θύμιου ήταν παράδοξη καί κανένας μας δέν μπόρεσε 
» νά τήν έξηγήση πώς ό μικρότερος Ρέτζος ώμολόγησε έγκλήματα τά όποια κάνεις 
» δέν έγνώριζε. 'Η ομολογία του αύτή εξηγείται μόνο άπ’ τό γεγονός, ότι είχε πια 
» χάσει γιά πάντα τό παιχνίδι.

«Έ τσ ι πιάστηκαν οί Ρετζαΐοι στο εξωτερικό άπό μάς καί βρέθηκαν, χωρίς 
» νά τό περιμένουν, κλεισμένοι στά κλουβιά τών φυλακών τής Βουλγαρικής Άστυ- 
» νομίας. Δέν έμενε πιά τίποτα άλλο, παρά νά γίνουν οί σχετικές διατυπώσεις γιά τήν 
» έκδοσι τών ληστάρχων καί τήν μεταφορά του στήν Ελλάδα. Γιά τό σκοπό αύτό 
» έμειναν έκεΐ οί άλλοι κ ι’ έγώ έπέστρεψα στήν ’Αθήνα.

«Μόλις γύρισα στήν ’Αθήνα ύπέβαλα άμέσως σχετική έκθεσι στο Ύπουρ- 
» γεΐο, στήν όποιαν άνέφερα όλα τά σχετικά μέ τήν ύπόθεσι αύτή καί άπέδιδα στον 
» καθένα τό βαθμό συμμετοχής του γιά τήν άνακάλυψι καί σύλληψι τών ληστάρ- 
» χων».

Τελειώνοντας ό κ. Καλυβίτης μάς παρεκάλεσε νά σημειώσουμε Ιδιαίτερα, 
ότι όλοι οί άστυνομικοί, οί όποιοι χρησιμοποιήθηκαν στήν ύπόθεσι αύτή έπρα- 
ξαν τό καθήκον τους μέ τρόπο ζηλευτό καί δέν παρέλειψαν νά κάνουν άπολυτως 
τίποτα, άπ’ ότι έπρεπε νά κάνη ό καθένας στον τομέα του. Γιά τό λόγο αύτό καί ή 
τότε Κυβέρνησις έξεφράσθηκε μέ τά πιο έπαινετικά λόγια γιά τήν ’Αστυνομία Πό
λεων, ενώ οί έφημερίδες περιέγραψαν μέ τά mb  κολακευτικά λόγια τό λαμπρό αυτό 
κατόρθωμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Τό νεοσύστατο τότε Σώμα δέν άθέτησε οδτε κατά κεραία τήν ύπόσχεσι που 
είχε δώσει στήν τότε Κυβέρνηση γιά τήν σύλληψι τών Ρετζαίων, άποπλένοντας 
έτσι τή μομφή πού είχε προσδοθεΐ σ’ αύτήν. "Ολος ό κόσμος καί ιδιαίτερα ό άστυνο- 
μικός άκουσε μέ συγκίνησι τήν επιτυχία. ΤΗταν πραγματικά μιά μεγάλη έπιτυχία!

Εύχαριστήσαμε τον κ. ’Αρχηγό γιά τήν καλωσύνη πού έδειξε νά μάς βοηθή- 
ση καί φύγαμε.
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12 . Ή άφήγησις τοϋ τέως ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ κ . ’Αριστο
τέλη Κουτσουμάρη. *Η εκδοσις τω ν Ρετζαίων καί τω ν συνενόχων τους.

Ξεκινήσαμε τώρα για τον κ. Κουτσουμάρη, ό όποιος, όπως είδαμε ώς Δι
οικητής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, τότε, έπαιξε κι’ αυτός σπουδαίο ρόλο γιά την άνα- 
κάλυψι καί σύλληψι των ληστών. Τον κ. Κουτσουμάρη συναντήσαμε στο επί της 
όδοϋ Πραξιτέλους Δικηγορικόν του γραφείο καί μάς είπε τα έξης :

«Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σ’ αυτά πού σάς είπε ό κ. Καλυβίτης, άναφο- 
» ρικώς μέ τον τρόπο άνακαλύψεως καί συλλήψεως τών ληστών. Θά σάς πώ μόνον 
» τί έγινε μετά την επιστροφή τοϋ κ. Καλυβίτη στην Ελλάδα καί κατά τήν παρα- 
» μονή μας στη Βουλγαρία περιμένοντας τήν έκδοσι τών συλληφθέντων.

«Άφοϋ έφυγε γιά τήν ’Αθήνα ό κ. Καλυβίτης, παραμείναμε στή Βάρνα εγώ,
» ό άποθανών Λαμπρινόπουλος κι’ ό άστυ- 
» φύλαξ Βροχίδης, ό όποιος μιλούσε τά 
» Βουλγαρικά καί περιμέναμε τήν άπόφα- 
» σι τών Βουλγαρικών Δικαστηρίων γιά 
» τήν έκδοσι τών Ρετζαίων. Τά έντάλμα- 
» τα συλλήψεως τών ληστών τά είχαμε 
» μαζί μας. 'Η άπόφασις όμως άργοΰσε 
» νά έκδοθή γιατί ό Ιταλός Πρόξενος στή 
» Βάρνα, όταν πληροφορήθηκε τήν σύλλη- 
» ψί τους κατέφυγε στήν ’Αστυνομία καί 
» ζήτησε νά έξετασθοΰν μήπως οί Ρετζαΐοι 
» είχαν καμμιά σχέσι στή δολοφονία έ- 
» νός Ίταλοϋ υπηκόου όνόματι Τελίνι, 
» πού δολοφονήθηκε άπό άγνώστους προ 
» ολίγου χρόνου, κοντά στά Έλληνα— 
» Βουλγαρικά σύνορα. Ά π ’ τήν έξέτασι 
» όμως πού έγινε δέν άπεδείχθη τίποτα.

«Στο μεταξύ είχα παρακαλέσει τον 
» Βούλγαρο Διευθυντή τής ’Αστυνομίας 
» Βάρνας Μεδνικάρωφ νά μοϋ έπιτρέψη 
» νά έξετάσω τούς συλληφθέντας.

«Κατά τήν έξέτασι πού έκανα όλα 
»τά  έρωτήματά μου περιστρέφοντο γύρω 
» άπ’ τούς συνενόχους τής ληστείας τής 
» Πέτρας. ’Έτσι λοιπόν ό Θύμιος Ρέτζος 

» μοϋ άπεκάλυψε ότι τό σχέδιο συνέλαβε ό μεγαλύτερος άδελφός του, ό Γιάννης, 
» ό όποιος χρησιμοποίησε γιά τό άλλοθι του τον ένα άπό τούς άδελφούς Τσάρα καί 
» τό Ματσάγκον, οί όποιοι συγκέντρωσαν τις σχετικές πληροφορίες γιά τήν χρημα- 
» ταποστολή. Έν συνεχεία ό Θύμιος μοϋ άνέφερε γιά τό πρωτοπαλλήκαρό τους, 
» τον Λάμπρο Στάθη, ό όποιος έλαβε μέρος στή ληστεία αυτή. Γι’ αυτόν μοϋ είπε 
» ότι βρίσκεται στο Καλαράσι τής Ρουμανίας μαζί μέ τούς άδελφούς Τσάρα. ’Έ- 
» τσι λοιπόν τό θήραμα όλο καί μεγάλωνε κι’ έπρεπε τώρα νά στραφούμε γιά τήν 
» σύλληψι τών άλλων προσώπων. Γιά τούς Ρετζαίους βέβαια είχαμε πάρει μαζί μας 
» τά εντάλματα συλλήψεως, γιά τον Ματσάγκο όμως δέν είχαμε,

«"Οταν έξεδόθη ή άπόφασις γιά τήν έκδοσι τών Ρετζαίων τούς παραλάβαμε 
» καί φύγαμε γιά τήν Ελλάδα καί παρακαλέσαμε καί γιά τήν έκδοσι τοϋ Ματσά- 
» γκου, γιά τον όποιον θά έπανερχόμεθα άκολουθοΰντες τά διεθνή νόμιμα.

«Μετά άπό λίγο καιρό πήγα πάλι στή Βάρνα μόνος μου κ ι’ έφερα τον Ματσά- 
» γκο. ’Έπειτα έγιναν οί άλλες σχετικές διατυπώσεις καί μετά άπό 5 μήνες πε-

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ
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» ρίπου, συνελήφθη ό Λάμπρος Στάθης στο Καλαράσι της Ρουμανίας κι’ έξεδόθη 
» άπ’ τις Ρουμανικές ’Αρχές. Γιά τον άδελφόν Τσάρα δυστυχώς δεν κατορθώσαμε 
» νά πετύχουμε τήν έκδοσί του, γιατί στο μεταξύ είχε αποκτήσει Ρουμανική ύ- 
» πηκοότητα. Αύτά μας εΐπε ό κ. Κουτσουμάρης κ ι’ άφοϋ τον εύχαριστήσαμε φύ- 
)) γάμε».

13. Καταδίκη τω ν λη σ τώ ν . Άπόδρασις άπό τις  φυλακές. Έκτέλεσις.
Πέρασαν οχτώ μήνες άπό τότε, δηλαδή στο τέλος τοϋ 1929, καί στο Κα- 

κουργιοδικεΐο Κερκύρας, έδικάζοντο οί Ρετζαΐοι κ ι’ οί συνένοχοί τους Λάμπρος 
Στάθης καί ’Ιωάννης Ματσάγκος. Ή  άπόφασις έξεδόθη γρήγορα καί καταδικά
στηκαν σέ θάνατο οί Ρετζαΐοι κι’ ό Λάμπρος Στάθης, καί σέ ισόβια δεσμά ό Μα
τσάγκος.

'Η δίκη αυτή ήταν ή δεύτερη πού γινόταν γιά τήν ληστεία τής Πέτρας. Στήν 
πρώτη δίκη δικάστηκαν, όπως είδαμε άπό προηγούμενη έξιστόρησι οί λησταί καί 
συνεργοί πού συνελήφθησαν λίγες μέρες μετά τήν ληστεία άπό τήν κατάθεσι τοϋ 
ήγούμενου τής Μονής Προφήτη Ή λία καί πολλοί άπ’ αύτούς είχαν έκτελεστεΐ. 
'Η άπουσία αυτών παρουσίασε μεγάλη άνωμαλία στή διεξαγωγή τής δεύτερης 
δίκης τών Ρετζαίων.

"Οταν οί Ρετζαΐοι έκρατοϋντο στις έγκληματικές φυλακές Κερκύρας, σ’ ένα 
νησάκι πούναι άπέναντι άπ’ τήν πόλι, στο Βίδο, έπεχείρησανένα σκοτεινό βράδυ 
μιάν άδοξη άπόδρασι. Βρήκαν μιά βάρκα κι’ εξανάγκασαν τον βαρκάρη, άπειλώντάς 
τον ότι θά τον σκοτώσουν, νά τούς μεταφέρη άπέναντι. ’Εκείνος τί νά έκανε, δέχτηκε. 
Τήν ώρα όμως πού οί δραπέτες θορυβημένοι άνέπνεαν γιά λίγο τον έλεύθερο άέρα, 
ό βαρκάρης χωρίς καί τον καταλάβουν έκανε κάτι πολύ σπουδαίο. Έρριξε τήν άγ
κυρα τής βάρκας στήν θάλασσα κ ι’ έτσι έλάττωσε τή ταχύτητα τής βάρκας στο 
ελάχιστο, ένώ άπ’ τήν άλλη μεριά έδωσε χρόνο στούς φύλακες ν’ άντιληφθοϋν τήν 
άπόδρασι τών ληστών. Χάρις στήν έτοιμότητα καί τήν πονηριά αυτή τοϋ Κερκυ- 
ραίου βαρκάρη ξανακλείστηκαν οί κακούργοι στις φυλακές, γιά ν’ άντιμετωπίσουν 
ύστερα άπό λίγες μέρες τις κάννες τοϋ εκτελεστικού άποσπάσματος πού τούς πρόσ- 
φεραν τά ζεστά τους βόλια, καί χαρίζοντάς τους τον θάνατο έπισφράγιζαν τήν ά- 
πόφασι τής Κοινωνίας κ ι’ έκτελοΰσαν τήν πυρίκαυστη ετυμηγορία τής Ελληνικής 
Δικαιοσύνης.

Οί Ρετζαΐοι δέν ύπήρχαν πιά !
'Η άνατολή τής ημέρας έκείνης βρήκε τό άστρο τών άσυδότών καί άνεξελέγ- 

κτων αύτών τυραννίσκων ολοκλήρων ορεινών περιοχών τής Ελλάδος, νά δύη πιά 
γιά πάντα!

Στις χρυσές σελίδες όμως τοϋ ’Αστυνομικούς'Ημερολογίου προσετέθη ένας 
άκόμη θρίαμβος, μιά έπιτυχία! Μιά χρυσή άκόμη σελίδα πού έκανε τήν ’Αστυνομία 
Πόλεων τήν δύσκολη έκείνη έποχή νά έπιβάλη τό κΰρος της καί νά προβληθή διε
θνώς !

(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

...Τά σταφύλια τής οργής...
((Μπαίνουμε στήν ταβέρνα...  κ ι’ έκεΐ, μέ 
χαρές, μέ άλλαλαγμούς καί μέ τρα
γούδια, μεταβαλόμαστε σέ κ τή νη ...»

'Η σίοδος

...Σαββατόβραδο...

...'Η  γή έχει φορέσει την επίσημη κατάμαυρη τουαλέττα της... έχει σοβαρευ- 
τή... δεν έχει φιλαρέσκεια.,.έγίνηκε άξαφνα σεμνότυφη, και νοιώθει ντροπή για 
την πρωϊνή της γδύμια... Κουρασμένη, άποσύρεται, μέ βασιλική μεγαλοπρέπεια, 
στους αόρατους κοιτώνες της, για να ήσυχάση.,.Μά, δίπλα της άλαφροπερπατα ή 
ξελογιάστρα νύχτα, ή πρώτη Κυρία επί των τιμών της, ό αιώνιος πειρασμός της 
ζωής...Καί, μέ τά σκέρτσα της καί τά τρελλά της καμώματα, προσπαθεί νά της 
άλλάξη τήν διάθεση, καί νά τήν παρασύρη στο δικό της οργιαστικό πάρτυ...

...Ν αί! ! ! . . .Είναι μιά νύχτα πανέμορφη, γλυκειά, προκλητική... Κι’ ολόγυ
μνη τεντώνεται αδιάντροπα πάνω στήν Πλάση, καρτερώντας τόν τολμηρό έραστή 
της άνθρώπινης φαντασίας νάρθή καί νά τήν κάνη δική του...

"Ετσι συμβαίνει πάντα ετούτη τήν ώρα... Χρόνια καί χρόνια τώρα... Δέν 
βαρέθηκε νά πλανεύη τις καρδιές τών άνθρώπων... Στέκει έξω άπό τά κλειστά σπί
τια, τρυπώνει στις ήσυχες κάμαρες, σκαρφαλώνει στά γύρω βουνά, κατηφοριάζει 
κατά τή θάλασσα...κι’ υστέρα παραδίνεται στήν άγκαλιά τοϋ ’Απείρου χορεύοντας 
τόν δικό της παράξενο χορό... Τό χορό τών εφτά πέπλων...

Τί περίεργοι πού είναι αύτοί πού γράφουν! ! ! . . .Δέν πολυνοιάζονται τις ώρες 
αύτές γιά τις σκοτούρες τής βιοπάλης, γιά τά προβλήματα τών άριθμών, γιά τούς 
λογαριασμούς τής καθημερινής πεζότητος..."Ερχεται ή έκταση μές τις καρδιές τους 
καί σκοτώνει κάθε χυδαίο καί ταπεινό, καί στήνει στού λογισμούς τους ένα καινούρ
γιο λουλουδιασμένο βωμό... «Τώ άγνώστω Θεώ.. . . . . .Έ τσ ι βλέπουν καί ποθούν καί
λατρεύουν έναν άλλο κόσμο πού οί άλλοι άνθρωποι δέν μπορούν νά δούν... Καί δέ
χονται στο σαλονάκι τής ψυχής τους τούς πιο παράξενους επισκέπτες... Μιά πονε- 
μένη νοσταλγία... μιά γλυκειά άνάμνηση... μιά τρελλή ελπίδα... ένα συγκλονιστικό 
ρεμβασμό... Μαζεύονται τότες όλα ετούτα καί φτειάχνουν τήν έμπνευση... Τήν 
ώρα αύτή δέν ζής, δέν άναπνέεις... Μά, οδτε καί σκέφτεσαι... ‘Η καρδιά οδηγεί 
τό χέρι σου πάνω στό χαρτί... Καί τής καρδιάς δέν τής άρέσει μόνο νά χαίρεται άλλά 
καί νά θρηνή... Δέν τής άρέσει μόνο νά ψηλαφή τά όντα τής όλης, άλλά καί νά ξεχνιέ
ται στούς πιο ιδιότροπους λογισμούς...

Τί ψάχνει τώρα θαρρείτε νά καταλάβη ή καρδιά μου;.. Τής νύχτας τόν ακα
τανόητο χορό... Τή βλέπει σάν πανώρηα Νεράιδα νά στροβιλίζεται στών άστρων τήν 
άνεξερεύνητη χώρα... νά φλερτάρη τό ολόγιομο φεγγάρι,., νά γλυκοφιλή τόν απέραν
το Ουρανό... νά σφιχταγκαλιάζεται μέ τόν άγέρα... κι’ υστέρα νά πέφτη ήσυχα-ή- 
συχα πάνω στή γή καί νά τήν γεμίζη μυστήριο.

Καί πόσοι δέν τήν πόθησαν τήν Νύχτα! !  I
Ποιητές, πεζογράφοι, ερωτευμένοι, πιστοί καί άπιστοι...
"Ολοι λαχτάρισαν τό κορμί της... Γιατί τό κορμί τής Νύχτας είναι τής ζωής 

τό ίδιο τό κορμί... Μέσα στή νύχτα κυριαρχεί ή ζωή, ό θάνατος, ό Θεός, ό έρωτας, 
ό πόθος, ή φιλοσοφία τών μεγάλων, ή άνάμνηση κι’ ή ελπίδα τών μικρών...

Τό σκοτάδι της θυμίζει τό φώς... Δίχως τό σκοτάδι δέν θά υπήρχε φως...
Ό  θάνατος τού υπνου θυμίζει τήν ανάσταση τής χαραυγής...
Μά πιό πολύ ή νύχτα θυμίζει τό Θεό..., Είναι ή διαλεχτή Παναγιά τής δημι

ουργίας του...
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Σαν βρεθής άντικρύ της, μόνος, κατάμονος, σιωπηλός δεν μπορεί παρά να 
ταπεινωθής, νά_ρίξης τό βάρος της έγνοιας, να πετάξης τή χλαμύδα τοϋ έγωϊσμοϋ 
καί νά νοιώσης^σύγκορμα μια άπέραντη πίστη... την κατανυκτική πίστη, δτι πάνω 
άπό ετούτο τό χάος, έκεί ψηλά, στο τελευταίο σύνορο τοϋ Σύμπαντος εκτείνεται 
μια κάποια, άλλη ζωή... 'Η ζωή της μακαριότητος καί τής έλπίδος...

...Θυμάμαι την ευλαβική προσευχή τοϋ Θεανθρώπου στον κήπο τής Γεσθη- 
μανή !!!'Η  νύχτα τον είχε κυκλώσει καθώς είχε γονατίσει γιά νά κουβεντιάση μέ 
τόν Πατέρα του... Κι’ αυτή ή γαληνεμένη νύχτα τον είχε πλημμυρίσει άγάπη γιά 
τή ζωή, τόν είχε στροβιλίσει μέσα στήν άδυσώπητη άγωνία τής ζωής, τοϋ είχε 
γεμίσει τό μέσωπο σταγόνες «ώσεί θρόμβους αίματος», τόν είχε κυριεύσει με δέος...

«Πάτερ, εΐ δυνατόν παρελθείν άπ’ έμοΰ τό ποτήριον τοΰτο!..».
...'Όμως κατάλαβε τήν αμαρτίαν της... Καί τόν γαλήνεψε, τόν ταπείνωσε, 

καί τοϋ ένέπνευσε τή Θεία υποταγή προς τό θέλημα ’Εκείνου, πού είναι ό πλάστης 
καί Θεός της...

...«Πλήν ούχ ώς^έγώ_θέλω, άλλ’ ώς Σύ. Γεννηθήτω τό θέλημά Σου...».

...Σαββατόβραδο...

...Καί πάλι βρέθηκα στο φτωχικό σπιτάκι μου, μονάχος καί γαληνεμένος... 
Μέσα στήν κάμαρά μου άπόψε έχει φωληάσει ή γαλήνη... Τό λιγοστό φως τοϋ καν
τηλιού τρέμει... Τό ρολό'ί τοϋ κομοδίνου δίνει άσταμάτητα τά σήματα τής ζωής 
πού κυλά γοργά... "Ημερο καί ήσυχο στέκει άπόψε τό πουλί στό μικρό κλουβάκι 
τοϋ τοίχου...'Ησυχία ολόγυρα... Τί όμορφη πού είναι ή βραδυά! ! !  Μά, ξαφνικά 
όλα χαλάνε τριγύρω... Σκοτώνεται ή σιωπή, ή γαλήνη, ό ρεμβασμός... Τί κρ ίμ α !!!

"Ενα γραμμόφωνο παληό, βαρυεστημένο, βραχνό άπ’ τή ζωή φέρνει ώς τ ’ 
αύτιά μου μιάς καταστραμμένης πλάκας τό ρεμπέτικο φαλτσαριστό σκοπό... Μιά 
μουσική βαρειά, βάρβαρη, άποχαυνωμένη, σκορπίζεται έδώ κ ι’ έκεΐ καί σέ κάνει 
νά φοβήσαι... Είναι ένα άπ’ τά λεγόμενα λαϊκά τραγούδια...

Δεν ξέρω βέβαια ποιά σχέση μπορεί νάχη ένας λαός εύγενικός σάν τόν δικό 
μας μ’ αυτό τό είδος τής μουσικής... Ξέρω όμως ότι μερικά λαϊκά τραγούδια είναι 
άνεκτά, καί κάπως εύχάριστα, καί κάπου-κάπου συμπαθητικά. Μά, ύπάρχουν καί 
κάποια άλλα πού δεν μπόρεσα ποτέ νά καταλάβω ποιο κακόγουστο κριτήριο τά 
ώνόμασε τραγούδια... Καί μάλιστα τραγούδια τοϋ λαοΰ μας, πού μέ ’δαΰτα παρου
σιάζεται σάν μαχαιροβγάλτης, «μάγκας» καί «χαρμάνης»! !  1..."Ενα τέτοιο είναι 
κι’ αύτό πού άκούω τώρα άπό δίπλα...'Ένα τραγούδι χωρίς μουσικότητα, χωρίς 
μετρική τεχνική, σέ στύλ «κουτσαβακίστικο» μέ έμφάνιση ύπαρξιστικοΰ τεντυ- 
μποϋσμοΰ, πού βλαστημά τήν κοινωνία, πού εξυμνεί τήν φυλακή καί τό έγκλημα, 
πού τραγουδά τήν βρωμιά τής ζωής, τούς ήθικούς υπονόμους, τόν κόσμο των κατα- 
γωγείων...

'Ιεροσυλία μέσα σ’ αυτήν τήν όμορφη νύχτα ! ! !
’Ανοίγω τήν πόρτα καί κυττάζω... Είναι ή άντικρυνή ταβέρνα τής γειτονιάς 

μου, πού, σκαρφαλωμένη πάνω στή γυμνή ράχη τοϋ βουνοΰ, καλεΐ τούς πιστούς 
στήν ιεροτελεστία τοϋ Βάκχου...

Κάθε Σαββατόβραδο τά ίδια...
Σέ λίγο θ’ άρχίσουν νά καταφθάνουν άπό διάφορα σημεία τής συνοικίας λο- 

γηών-λογηών άνθρωποι. Νέοι, γέροι, καί...γυναίκες κάπου-κάπου... Καί τά «κα
τοστάρια» κ ι’ οί «μισές» δέν θά προφταίνουν νά ικανοποιούν τά μεράκια των θα- 
μώνων...

’Αλλά, κουτσομπολιό θά κάνουμε; "Ας κάνη ό καθένας ότι θέλει... Δικαίωμά 
του... Μήπως ό οίνος δέν ευφραίνει καρδίαν άνθρώπου; Τό πολύ-πολύ νά κλείσω 
τήν πόρτα γιά νά μήν τούς άκούω...



Και άμ’ έπος άμ’ έργον... Κλείνω την πόρτα καί ξαναβρίσκω τήν ησυχία καί 
τη γαλήνη μου...

Για λίγο όμως... Γιατί ένας νέος δίσκος στο γραμμόφωνο τής ταβέρνας μου 
άποσπά τήν προσοχή... Τήν φαντάζομαι...ένας μικρός τετράγωνος χώρος μέ ξύλινα 
τραπέζια καί καθίσματα... μέ πέντ’ έξη βαρέλια στην άκρη...μέ μια παληά κιθάρα 
πάνω στον τοίχο... μ’ ένα γραμμόφωνο παληό... καί μ’ ένα γκαρσόν, συνήθως νεαρό 
καί ελαφρώς μαγκίζον λόγω τοϋ περιβάλλοντος, νά πηγαινοέρχεται μέ πιάτα, μέ 
κατοστάρια, μέ φρούτα καί μέ μια πετσέτα στο χέρι... νά σκουπίζη τα τραπέζια... 
ν’ άκούη τίς παραγγελίες... νά βγάζη άπ’ τ ’ αυτί τό μολύβι, νά τό σαλιώνη καί νά 
σημειώνη πάνω στο τευτέρι άριθμούς τον ένα κάτω άπ’ τον άλλον... κι’ όστερα ν’ 
άπομακρύνεται φωνάζοντας : «Έφτασααα!...».

'Απλή εικόνα καί γραφική... Γραφική γιά ποίημα γιά, κινηματογραφικό 
έργο γιά πεζογράφημα... Καί ρωμαντική έπίσης όταν συνδέεται μέ τά παληά 
καλά χρόνια...

Μά, άπό πλευράς κοινωνικής;... Σάν ζωή σημερινή;.. Ποΰ είναι τοποθετη
μένη ετούτη ή άπλή καί γραφική εικόνα;...

Είναι κρίμα, άλλά είναι άλήθεια! ! !  Μέσα σ’ αυτόν τον στενό χώρο σβήνει 
ή άνθρώπινη προσωπικότητα, άνασταίνεται στή θέση της ένα λυσασμένο κτήνος, 
καί ξεπετάγεται τό μεγαλύτερο κοινωνικό θεριό : 'Ο ’Αλκοολισμός... Ή  μεγαλύ
τερη μάστιγα του αίώνος μας...

’Αλκοολισμός, ή μεγαλύτερη μάστιγα τοϋ αίώνος μας! ! !  Ποΰ τήν ξανάκου
σα αυτή τή φράση; Ποΰ τήν είδα; Ποΰ τήν άντάμωσα; Ποΰ τήν διάβασα; Σπάω 
τό κεφάλι μου γιά νά θυμηθώ...Καί ξαφνικά θυμάμαι... Θυμάμαι... Αυτόν τον τί
τλο έχει ένα μικρό Ιδσέλιδο βιβλιαράκι, πού έχω ρίξει πάνω στο μαξιλάρι τοΰ κρε
βατιού μου, γιά νά τό διαβάσω τό βράδυ μέ τήν ήσυχία μου...

Γυρνώ καί τό κυττάζω... Τά γράμματά του θαρρείς καί μεγαλώνουν ξαφνι
κά... καί μεγαλώνουν άκόμα... γίνονται πύρινα... ’Ορθώνονται μπροστά μου σάν 
άπειλή :

«ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ...
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ...»

'Υ πό  Κας Θάλειας Π οταμιάνου 
’Ιατρόν

Τό βιβλίο αύτό ήρθε πάνω στήν ώρα. Γιατί αύριο είναι ή ή Κυριακή τοΰ 
’Ασώτου καί μαζί ή γιορτή τών ίαθέντων άλκοολικών...

"Εχει έπικαιρότητα αύτό τό βιβλιαράκι πού είναι ένα άπό τά πολλά τής Χ.Ε. 
Γ.Η.Ε.

Χ .Ε.Γ.Η .Ε;; Τί είναι αύτό πάλι; Είναι τά άρχικά μιάς όργανώσεως μιάς 
Χριστιανικής γυναικείας όργανώσεως.

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΕΞΥΨΩΣΕΩΣ...»
Υπάρχουν λοιπόν καί στον αιώνα μας τέτοιες γυναίκες; Γυναίκες μέ π ί

στη, μέ αύταπάρνηση, πρόθυμες νά θυσιάσουν κάθε χαρά τής ζωής γιά νά ψάξουν 
νά βρουν καί νά σώσουν τά άπωλολότα πρόβατα τής Κοινωνίας; Καί βέβαια υπάρ
χουν... Κι’ όχι μόνον αύτό... ’Αλλά καί τιμούν τον τόπο μας καί, σάν τό άλάτι 
τοΰ Εύαγγελίου, προσπαθοΰν νά σώσουν τήν Κοινωνία άπ’ τό σάπισμα καί τήν 
άποσύνθεση... Πολλά, πάμπολα, μεγάλα καί σπουδαία είναι τά πεπραγμένα αύ- 
τής τής όργανώσεως πού έχει τάξει σκοπό τής ζωής της τον άγώνα κατά τοϋ 
άλκοολισμοΰ καί τών ναρκωτικών καί γενικώτερα τήν ήθική έξύψωσι τοΰ Ε λ 
ληνικού Λαοϋ... Καί...

’Αλλά καί πάλι τό γραμμόφωνο τής ταβέρνας μαίνεται... Τώρα τό μουσικό 
μοτίβο του άλλαξε... Δέν τραγουδά άντρας... Τον λόγον έχει μιά γυναίκα, έκπρό-
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σωπος τοϋ «ωραίου φύλλου» καί της λεπτότητας καί της ευαισθησίας μαζί.
« ... Είμ’ εγώ γυναίκα φίνα, ντερμπεντέρισα... 
πού τούς άνδρες σαν τά ζάρια τούς μπεγλέρισα...
Δεν μέ συγκινοϋν άγάπες, φτάνει να καλοπερνώ...
Κάθε βράδυ να τραβάω τό ποτήρι μου,
καί να σφάζονται λεβέντες για χατήρι μου...».

...Μίλα μια Έλληνίδα... μιά Χριστιανή ορθόδοξη Έλληνίδα... Μια Έλληνίδα 
«ντερμπεντέρισα», πού ξέρει κ ι’ άπό «μπεγλέρια» κι’ άπό «ζάρια» κ ι’ άπό «πο
τήρι» καί τρελλαίνεται νά βλέπη λεβέντες σφαγμένους στα πόδια της... Αυτός ε ί
ναι ό σκοπός της ζωής της... «Κάθε βράδυ νά τραβάη τό ποτήρι της καί νά σφά- 
ζωνται λεβέντες γιά χατήρι της...».

Ή  καρδιά μου σφίγγεται... Μιά βαρειά μελαγχολία μέ περιζώνει... Δεν είμαι 
ήθικολόγος, δεν είμαι παππάς, δεν είμαι γέρος... ’Έχω κι’ εγώ τά μελανά σημεία 
της ευθυμίας μου... ’Αλλά, γιά τό Θεό μέχρις εκεί...

Νοιώθω μιά άηδία, ένας άπροσδιόριστος φόβος μέ κυριεύει... φόβος γιά 
τό μέλλον τής φυλής μας... Θέλω λίγο φως... λίγη παρηγοριά... μιά άχτίδα έλπί- 
δας... Νάρθή κάποιος νά μέ διαβεβαίωση δτι δέν υπάρχουν μονάχα «μαινόμενες 
ντερμπεντέρισες», άλλά καί γυναίκες συνετές, πού ξεχύνουν τριγύρω τους τό Θεϊ
κό άρωμα τής άρετής...

Καί τότες στρέφομαι στήν άλλη Έλληνίδα... Τον φωτισμένη, τήν νηφάλια, 
τήν Χριστιανή Έλληνίδα των Γυναικών ’Ηθικής Έξυψώσεως... Παίρνω στά χέρια 
μου αύτό τό βιβλιαράκι μέ πολλή συγκίνηση... Ά π ’ τις σελίδες του ξεπετάγεται 
ή άγάπη, ή εύλάβεια, ή πίστη...’Αλλά καί έκπέμπονται άπειράριθμα σήματα «S . Ο.S .»  
προς δλες τις κατευθύνσεις γιά τον «αλκοολισμό, τήν μεγαλύτερη μάστιγα τοϋ 
αΐώνος μας!».

’Ανοίγω τό βιβλιαράκι καί τό φυλλομετρώ... Διαβάζω μερικά άπ’ τά θέματα 
πού πραγματεύεται... «'Ο άλκοολισμός τό μεγαλύτερο πρόβλημα τής κοινωνικής 
’Ιατρικής καί τής Δημοσίας 'Υγείας...». «Δυσμενής ένέργεια τών οινοπνευματωδών 
ποτών είς τον άνθρώπινον οργανισμόν...» «...'Υπάρχει στήν Ελλάδα άλκοολι- 
σμός;..» ... « ’Ασθένεια καί ψυχοπάθεια άλκοολικών...» . « ’Αλκοολισμός καί έγκλημα...»  
«Κοινωνικά έγκλήματα τών αλκοολικών...». «'Ο μύθος τής θρεπτικότητος τού οί
νου...... «Τό άλκοόλ δέν αποτελεί εθνικόν εισόδημα άλλά οικονομικήν καί γενικήν
εθνικήν ζημίαν...». « ’Αγών κατά τοϋ άλκοολισμοΰ στά διάφορα Κράτη...» κ.λ.π. 
Έ χει καί παραστατικές φωτογραφίες αύτό τό βιβλιαράκι... φωτογραφίες πολλές καί 
διάφορες, πού παριστάνουν π.χ. παιδιά γονέων άλκοολικών μέ καταφανή εκφυλι
σμόν (ήλιθιότητα), μεγαλοβιομήχανον Γάλλον δπως ήτο ώς κοινωνικός τύπος τών 
Παρισίων καί δπως είναι σήμερον άλκοολικός εις άσυλον τής Γαλλίας, ήπαρ 
ύγιές κοντά σέ άλλο κηρωμένο ή άτροφικό λόγω άλκοολισμοΰ, καί άλλες λεζάντες 
καί σκίτσα πού υπογραμμίζουν έντονα τις φοβερές συνέπειες τού οινοπνεύματος στο 
σωματικό καί ψυχικό κόσμο τού άνθρώπου, καί πού δικαιώνουν άπόλυτα τον τίτλο 
τοϋ βιβλίου, δτι δηλαδή «ό άλκοολισμός είναι ή μεγαλύτερη μάστιγα τοϋ 
αίώνος μας. . . » .

Φυλλομετρώντας αύτό τό δμορφο βιβλιαράκι, στέκω στήν τρίτη σελίδα του 
καί διαβάζω:

« ... 'Ο άλκοολισμός είναι πρόβλημα, ’Ιατρικόν, Κοινωνικόν, ’Ηθικόν καί Οι
κονομικόν άπό τά μεγαλύτερα τής Κοινωνικής ’Ιατρικής, καί τής Δημοσίας 'Υ 
γείας. Είναι μιά μάστιγξ, πιο μεγάλη άπό τήν φυματίωσιν, τήν σύφιλιν, τον καρκίνον, 
πού ευνοεί τήν άνάπτυξιν τών άσθενειών τούτων καί τών λοιπών λοιμωδών νοσημά
των. Τό 1/3 ή τό ήμισυ τών άσθενών πού εύρίσκονται εις τά άσυλα τών φρένο-
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βλαβών, ώδηγήθησαν εκεί άπό τον άλκοολισμόν των, ή των αλκοολισμόν των γο
νέων των. Τό ήμισυ ή τα 2/3 των εγκλημάτων γίνονται ύπό την έπήρειαν της μέ
θης ή τήν κατάπτωσιν καί τον έκφυλισμόν πού προκαλεΐ ό άλκοολισμός. Διότι, έκ
τος των άσθενών, των τρελλών καί των μεθύσων ήδη πολυαρίθμων, υπάρχει ένας 
πολύ μεγαλύτερος άριθμός άτόμων, περίπου τά 2/3 των άνδρών καί τό 1/3 των 
γυναικών εις ώρισμένας περιοχάς, άτινα, χωρίς ποτέ νά μεθύσκωνται, λαμβάνουν 
καθημερινώς μίαν δόσιν οινοπνευματωδών ποτών, καί εμφανίζουν έκ του λόγου 
τούτου νευρικάς έκδηλώσεις, μεταξύ τών οποίων συνηθέστεραι είναι ή άπώλεια 
τής επαγγελματικής συνειδ'ήσεως καί τής ήθικής έννοιας. Τά παιδιά τών άλκοο- 
λικών είναι πάντοτε εκφυλισμένα, μέ έγκληματικάς τάσεις, έπιρεπή εις τάς άσ- 
θενείας (ιδία τήν φυματίωσιν). Τά παιδιά τών ποιούντων μετρίαν χρήσιν οινοπνευ
ματωδών ποτών παρουσιάζουν συνήθως έξασθένησιν τοϋ ήπατος καί τοϋ νευρικού 
συστήματος καί εις τό σχολεΐον εμφανίζονται ώς διηγερμένα καί άνίκανα προς συγ- 
κέντρωσιν τής προσοχής των...».

...Αυτά διαβάζω στο μικρό βιβλιαράκι, καί θυμάμαι τά λόγια τού Σ ε ν έ κ α: 
« ...Ή  μέθη είναι έκουσία παραφροσύνη...».

Πόσο θλιβερό είναι ετούτο τό καντάντημα γιά τον άνθρωπο, τον "Αρχοντα 
τών πλασμάτων, πού πλάστηκε «κατ’ εικόνα Θεού καί καθ’ όμοίωσιν! ! ! » .  "Ετσι, 
κυριευμένος άπό μιά βαθειά μελαγχολία, κάνω νά κλείσω τό μικρό βιβλιαράκι, 
οπότε μιά ευχάριστη διαπίστωση μέ γεμίζει χαρά... Γιατί στήν πρώτη σελίδα τ·:  ̂
βιβλίου διαβάζω εντός πλαισίου:

«...Τό τεύχος τούτο προσφέρει ή ’Αστυνομία Πόλεων—Τμήμα Πευ-
ματικής ’Αγωγής « ’Αστυνομικά Χρονικά»—εις ένίσχυσιν τού άγώ-
νος κατά τής έκ τού άλκοολισμού έγκληματικότητος...».
...Είναι κ ι’ αυτή μιά θετική προσφορά τού Διευθυντοΰ μας κ. Ν. Άρχιμα- 

δρίτη στον μεγάλο έτοΰτο κοινωνικό άγώνα τών Γυναικών τής ’Ηθικής Έξυφώ- 
σεως... Ό  κ. ’Αρχιμανδρίτης έθεμελίωσε καί έζωογόνησε μιά ειλικρινή καί απο
δοτική συνεργασία μέ κάθε κοινωνική οργάνωση πού ύπηρετεΐ τήν Πατρίδα καί τό 
Λαό μας... Καί πάντα προσέφερε τήν πολύτιμη δημιουργική βοήθειά του σέ χ ί
λιες δυο οργανώσεις πού κινούνται μέσα στούς σκοπούς καί τις έπιδιώξεις τού ’Ελ
ληνοχριστιανικού πολιτισμού... "Ετσι ή ’Αστυνομία Πόλεων, δικαιώνοντας τή 
φήμη της δτι είναι πραγματικά ό καθρέφτης τού πολιτισμού τής χώρας μας, δέν 
περιωρίστηκε μονάχα στά πολύμορφα καί σοβαρά της καθήκοντα, άλλ’ έπεξέτεινε 
τήν άγαθοποιό δράση της προς κάθε κοινωνική κατεύθυνση... Οί κύριες τής «Χρι
στιανικής Ένώσεως Γυναικών ’Ηθικής Έξυψώσεως» ξέρουν καλλά—καλά πόση 
αγάπη καί πόσο σεβασμό νοιώθει τό ’Αστυνομικό Σώμα γιά τά ωραία έργα τους, 
πού είναι πλούσια καί πολύτιμα γιά τον Ελληνικό Λαό!... Καί αυτή ή στήλη μέ 
τις σημερινές της γραμμές, άφιερωμένη ολόκληρη στον άντιαλκοολικό άγώνα, είναι 
εμπνευσμένη άπ’ τήν στενή κι’ έγκάρδια συνεργασία τού ’Αστυνομικού Σώματος 
καί τής Ένώσεως τών εύγενικών κυριών τής Ήθικής Έξυψώσεως, πού ύπό τή 
φωτεινή κατεύθυνση τής Προέδρου τους Κας Θάλειας Ποταμιάνου, πασχίζουν νά 
φέρουν τή Λύτρωση, τό Χαμόγελο, τήν Εύτυχίαν στις ρημαγμένες καρδιές τών άσώ- 
των τής έποχής μας...

Σέ δλα τά σημεία τού Ελληνικού Κράτους, μέχρι τις άκρότατες άκριτικές 
μας περιφέρειες φτάνουν ομάδες τών καλών κυριών πού, άψηφώντας κόπους καί 
ταλαιπωρίες, έχουν προσφέρει ολόκληρο τον έαυτό τους στήν υπηρεσία τού συνόλου.

... Πόσο συγκινητική κι’ έλπιδοφόρα είναι ετούτη ή εικόνα ! ! !  Καί πόσο θαυμα- 
τουργική γίνεται ή πίστη τού Χριστού δταν ριζώνη στήν γυναικεία καρδιά, τήν 
άπαλή, τήν εύαίσθητη, τήν πλούσια σέ αισθήματα καί αύταπάρνηση!!



... Τά σταφύλια της οργής ... 6777

Αύτή είναι ή άμπελος ή άληθινή της Εύαγγελικής διηγήσεως... Καί άγω- 
νίζεται να ξεριζώση άπ’ τον άμπελώνα του Κυρίου τά σταφύλια της οργής, έ- 
κεΐνα πού μεταμορφώνονται σέ κρασί, για να αποχαυνώσουν τον άνθρώπινο νοΰ, να 
γκρεμίσουν τον άνθρωπο στο επίπεδο τοϋ κτήνους, καί νά άποτελέσουν το σαράκι 
πού σιγά—σιγά, μά σταθερά, υποσκάπτει τά θεμέλια της φυλής μας...

Εύλαβικά στρέφω τη σκέψη μου προς τις διαλεχτές έτοϋτες ήρωΐδες τοϋ 
καθήκοντος, γιά νά τής στείλω την ευγνωμοσύνη τής κοινωνίας γιά δσα δμορφα καί 
ήρωϊκά έπετέλεσαν καί έπιτελοΰν γιά νάρη των συνανθρώπων τους...

... Σ α β β α τ ό β ρ α δ  ο...

... Τό σκοτάδι έγινε πιο πυκνό... 'Η νύχτα βασιλεύει στην πλάση...

...Νύσταξαν τ ’ άστέρια στον Ουρανό... ’Αποκοιμήθηκε τό πουλάκι πάνω στο 
κλουβί... Μονάχα κάποιος σκύλος ξάγρυπνα κάπου κοντά, ταράζοντας τήν νυκτε
ρινή γαλήνη...

...'II άντικρυνή ταβέρνα γέμισε...
Τότες θυμάμαι τά «σταφύλια τής οργής»... καί ξαναφέρω στη θύμησή μου 

μιά παληά, άληθινή ιστορία...
** *

...Τό σπίτι τοϋ κυρ-Άνέστη ήταν σκαρφαλωμένο σ’ ένα μικρό χορταριασμέ
νο λοφίσκο τής ’Αθήνας... 'Ηταν ένα σπιτάκι μικρούτσικο, μά πεντακάθαρο, συμπα
θητικό, νοικοκυρεμένο... Είχε δυο δωματιάκια, μιά κουζίνα κ ι’ ένα όμορφο κηπά- 
κο τετράγωνο μπροστά, μέ λογηών - λογηών λουλούδια...

Τό σπίτι αύτό τό είχε πάρει προίκα ό κυρ - Άνέστης άπ’ τήν γυναίκα του, 
τήν Τασία, πού ήταν κόρη ένός ράφτη κ ι’ είχε τον τρόπο του καί τις οικονομίες 
του...

Τήν οικογένεια τοϋ κυρ - Άνέστη τήν αποτελούσαν έξη άτομα... Αυτός, ή 
γυναίκα του καί τά τέσσερα παιδιά του... Τρεις κόρες άνύπαντρες κι’ ένας γιος 
πού φοιτούσε στο Γυμνάσιο...

Ξυλουργός ήταν ό κυρ - Άνέστης... Κι’ όλη ή γειτονιά ήξερε ότι ήταν πολύ 
καλός τεχνίτης... Καί Ύίμιος προ παντός... Δούλευε σκληρά, άπ’ τά χαράματα 
ίσαμε τή νύχτα... μά έβγαζε άρκετά... ’Έτσι ή ευτυχία είχεν έρθει νά κατοι- 
κήση άνάμεσα στήν εργατική έτούτη οικογένεια, πού ζοΰσε μονιασμένα καί Χρι
στιανικά...

Είχε συνηθίσει ό παππάς τής μικρής ένορίας νά τούς βλέπη καί τούς έξη 
πρωί - πρωί στή λειτουργία, καί πάντα, σάν έβγαινε στήν ώραία πύλη νά πή τις 
προσευχές του, τούς χαμογελούσε μέ άγάπη...

Άνθρωπο δέν είχαν ποτές πειράξει... Κανείς ποτέ δέν παραπονέθηκε γ ι’ αυ
τούς... Καί τακτικά βοηθούσαν τούς πιο φτωχούς γειτόνους τους, πότε μέ λίγο φα
γάκι, πότε μέ λίγα λεπτά κι’ άλλοτε πάλι μέ τον καλό τους λόγο...

Μιά ιδανική οικογένεια... Μπά, όχι δά... 'Υπάρχουν πολλές οικογένειες μέσα 
στή ζωή σάν αύτή... Οί άνθρωποι δέν είναι κακοί όσο δείχνουν... 'Υπάρχει πολ
λή καλωσύνη μέσα στήν Κοινωνία... ’Έτσι τουλάχιστον πίστευε καί ύποστήριζεν 
ό κυρ - Άνέστης... Καί έλεγε τακτικά στά παιδιά του: «...Προσέχετε νά μήν άδι- 
κήσετε κανένα... Ν’ άγαπάτε τούς συνανθρώπους σας... Είναι κ ι’ αύτοί Χριστιανοί... 
’Αδέλφια σας είναι δηλαδή...».

...'Η  πνοή τοϋ σπιτιού καί τό καμάρι του ήταν ό Δήμητρα, ή πιο μικρή 
κόρη τοϋ κυρ - Άνέστη, πού ήταν 20 χρόνων, καί ήταν άρραβωνιασμένη μέ τον 
Απόστολο, ένα λαμπρό παλληκάρι καί δουλευτή...

'Η Δήμητρα φοιτούσε στο Κατηχητικό τής γειτονιάς της, κι’ ήταν ή πρώτη 
μαθήτρια... ένα ζωντανό παράδειγμα άρετής, άγνότητος καί καλοσύνης...

’Έτσι ή ζωή στο σπιτικό τοϋ κυρ - Άνέστη κυλούσε ήρεμα κι’ εύτυχισμένα, 
κ ι’ ένα λαμπρό μέλλον ξανοίγονταν μπροστά γιά τά παιδιά του...
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...Λένε, συνήθως, οί άνθρωποι οτι ή ευτυχία είναι άστατη καί ποτέ δεν 
διαρκεΐ πολύ. Μάταια είναι δλα τα γήινα άγαθά, κ ι’ ό άνθρωπος πρέπει άλλοτε 
νά χαίρεται κ ι’ άλλοτε να λυπάται... Τό έχω άκούσει και τό έχω διαβάσει πάμ- 
πολλες φορές αύτό... Δέν είναι ή θεωρία της ματαιότητος των έγκοσμίων πού υπα
γορεύει αύτήν τήν άποψη... Είναι πολλές φορές ή προσπάθεια δικαιολογίας των 
σφαλμάτων μας... Πάρτε παράδειγμα ένα αντρόγυνο, ας ποϋμε... Ζοϋν εύτυχισμέ- 
νοίγκι’ οΐ δυό, οπότε εκείνος άνακαλύπτει κάποτε ότι ή έκείνη τον άπατα... κατα
φεύγουν στο Δικαστήριο καί χωρίζουν... Καί τότε έκείνη δικαιολογείται: «Τυχε
ρό ήταν. 'Όλα τυχερά είναι στή ζωή...». Κι’ ό κόσμος πού μαθαίνει έκπληκτος 
δτι χώρισαν, καί δέν ξέρει τήν αιτία τοΰ χωρισμού, κατηγορεί τήν ευτυχία πού δέν 
κρατάει πολύ, καί τήν άνθρώπινη ζωή πού είναι άστατη...

’Από τέτοια σκίτσα είναι πλημμυρισμένος ό καθημερινός βίος... Ό  χαρτο
παίκτης έπιχειρηματίας πού χρεωκόπησε στήν τύχη τό ρίχνει... ό τεμπέλης εργά
της πού μεταναστεύει καί κάποτε ξαναγυρνά πίσω—πίσω ξυπόλητος τήν τύχη 
τήν κακή κατηγορεί... ’Ακόμα κι’ ό διαρρήκτης πού συλλαμβάνεται άπ’ τον άστυ- 
φύλακα έπ’ αύτοφώρω, διηγείται ύστερα στούς άλλους φυλακισμένους : « Έ  ρε, 
άτυχος πού είμαι. Δυό λεπτά άργότερα άν άρχιζα θά είχε περάσει ό σκοπός καί 
δέν θά μέ έπιαναν... "Ατυχος είμαι... Ρημάδα ή τύχη μου...».

Καί βέβαια ή ζωή έχει πολλές διακυμάνσεις... "Ολα τ ’ άλλάζει... "Ομως οί 
μεγάλες, οί ριζικές μεταβολές πού γίνονται στά άτομα καί άνατρέπουν καταστά
σεις δέν οφείλονται στήν τύχη, άλλά στον άνθρωπο... Έκτος άπ’ τά λαχεία, πού έ
χουν μιά ιδιόρρυθμη μορφή... Γιά δλα τά άλλα φταίει ό άνθρωπος... Ό  ίδιος δημιουρ
γεί τήν τύχη του... Ό  ίδιος βοηθάει στή δυστυχία του...

"Ανοιξα έτούτη τήν παρένθεση γιά νά σάς παρουσιάσω τό σπιτικό τοΰ κυρ - 
Άνέστη, ύστερα άπό λίγο καιρό... Θά δήτε καί θά παραξενευτητε... Μιά τρομακτική 
μεταβολή μετέβαλε τό ευτυχισμένο σπίτι σέ κόλαση σωστή... Καί ποιος είναι ή αι
τία, ποιος είναι ό τραγικός φταίχτης, θά τό καταλάβετε μόνοι σας.

... Ναί... Κοντά 23 χρόνων ήταν ή Δήμητρα δταν κάτι άλλαξε μέσα στο σπί
τι... Δέν ήταν τά δωμάτια πού άλλαξαν, ό κηπάκος ή οί γλάστρες μέ τό βασιλι
κό... ΤΗταν κάτι άλλο πού δέν φαινόντανε, κι’ δμως έσκόρπιζε μιά καταθλιπτική 
άτμόσφαιρα καί στά έξη πρόσωπα τοΰ σπιτιού... Κάτι άλλαξε... Μάλλον ένας άπ’ 
δλους... Κι’ αύτός ήταν ό πατέρας, ό κυρ - Άνέστης...

...Πώς έγινε αύτό;.. Μά δέν είναι καί σπουδαίο... Δέν είναι καθόλου δύσ
κολο νά γίνη τό κακό... "Ενας καινούργιος φίλος, ξυλουργός κ ι’ αύτός, άνακατεύ- 
τηκε στή ζωή τού Άνέστη, καί τήν άλλαξε... ΤΗταν ό Πανάγος... Ό  άντικρυνός 
ένοικιαστής της μονοκατοικίας... Τυχαία γνωρίστηκαν... Περνούσε ό Πανάγος 
νά πάση στο σπίτι του καί είδε τό μαγαζί τού Άνέστου... Τού άρεσε καί μπήκε 
μέσα... Ξυλουργοί κ ι’ οί δυό συνεννοήθηκαν... Τά είπαν ένα χεράκι... Τον κέρασε 
ό Άνέστης καφέ, καί κάθησαν κοντά δυό ώρες... Είπαν πολλά καί διάφορα... Κι’ 
δταν χώρισαν είχαν κλείσει ραντεβού γιά αύριο τήν ίδια ώρα... Οί μεγάλες φιλίες 
δέν παρουσιάζουνται πάντοτε σάν άτομικές βόμβες της καρδιάς... "Ερχονται κά
ποτε - κάποτε ήσυχα, άπλά, λογικά, άθόρυβα, ύστερα άπό μιά συνηθισμένη, κα
θημερινή συναναστροφή!.. ’Ιδίως οί φιλίες των μεγάλων... Δέν είναι συγκλονι
στικές σάν τις φιλίες των νέων, μά είναι πιο λογικές καί γ ι’ αύτό είναι άκαταμά
χητες... Γιατί οί φιλίες των μεγάλων δέν έχουν έντυπωσιακό ένθουσιασμό, άλλά έ
χουν βάθος... Δέν έχουν κλαρηά παρήφανα καί ύψηλές κορυφές, έχουν δμως ρίζες 
χωμένες στο έδαφος ώς κατάβαθα...

"Ετσι ό Άνέστης κ ι’ ό Πανάγος έγιναν φίλοι... Δέν έκανε ό ένας δίχως τον άλ
λον... Κάθε μεγάλο τους πρόβλημα τό κουβεντιάζανε μαζί, κάθε βραδάκι στις οχ
τώ στο μαγαζί...
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...'Οπότε ξαφνικά ένα απόγευμα λέει μέ ΰφος αδιάφορο ό Πανάγος...
—«Τι λές; Πάμε στήν απέναντι ταβέρνα για κανένα μεζεκλίκι, να πιούμε έ

να μονάχα ποτηράκι, νά ξεδιψάσουμε; Έ γώ κερνάω...».
—«Τί λές ;»  διαμαρτυρήθηκεν ό φιλότιμος Άνέστης. «Έ γώ  θά κεράσω. ’Αλ

λά, ξέρεις...».
—«Τ ί;..» .
—«Νά... Τό μαγαζί... Σέ ποιόν νά τ’ άφίσω ;..».
—«Τό μαγαζί;» έκανε τάχα τον σκεφτικό ό Πανάγος. « ’Έχεις δίκηο τό μαγα

ζ ί;... Τί νά γίνη μέ τό μαγαζί...». Καί ξαφνικά, σάν νά του ήρθε μιά αναπάντεχη 
ιδέα προτείνει στον φίλο του:

—«Δέν τό κλείνεις, Ά νέστη; Δεν χάλασεν ό κόσμος μιά μέρα. Αύριο δουλεύεις 
πάρα - πάνω... Τί λές πάμε;..».

Κι’ ό Άνέστης έπήγε... ’Έφαγαν ενα ορεκτικό κοκορέτσι, ήπιαν μονάχα 
ένα ποτήρι, άκουσαν μερικά «δισκάκια» του γούστου τους, κι’ έφυγαν νωρίς - 
νωρίς γιά τά σπίτια τους... «Ούτε γάτα, ούτε ή ζημιά... Καί στήν προκειμένη περί
πτωση ή πονηρή γάτα ήταν ό Πανάγος καί τ ’ άθωο ποντίκι ό Άνέστης...

Τό κυνήγι της γάτας... Τό έχετε παρακολουθήσει;.. "Οχι μονάχα στά ζώα 
αλλά καί στους άνθρώπους... Δέν κινείσαι άπότομα γιά νά μήν φοβίσης τό θύμα 
καί σοϋ φύγη... Τό τραβάς σιγά - σιγά κατά μέρος σου... Κι’ ύστερα... έ, τά άλ
λα είναι εύκολα...

’Έτσι τό άθωο ποτήρι, τό ορεκτικό κοκορέτσι καί τά ρεμπέτικα «δισκάκια» 
καθιερώθηκαν στή ζωή του Άνέστη, σάν ή μοναδική του διασκέδαση... Μαζί 
όμως καθιερώθηκε καί τό κλείσιμο τού μαγαζιού άπό νωρίς, μέ άποτέλεσμα να 
έρχωνται τήν έπομένη οί πελάτες καί νά παραπονηοΰνται ότι άργοϋν οΐ παραγγε
λίες τους...

Μά δέν έμειναν ώς έκεϊ τά πράγματα... Σιγά - σιγά τά «ποτήρια» ζευγαρώ
θηκαν... "Εγιναν δύο στήν άρχή... Τρία ύστερα... τέσσερα... Καί τό άποτέλεσμα 
ήταν τό ξυλουργείο τού κυρ - Άνέστη, πού άλλοτε άνοιγε άπ’ τά χαράματα, νά 
άνοίγη τώρα στις 9 κ ι’ άλλοτε στις 10 ή καί άργότερα άκόμα... Ή  δουλειά έ
μεινε πίσω... Ή  γειτονιά άρχισε νά μουρμουρίζη κάτι μισόλογα... Είναι ή κοινή 
βοή πού καταδιώκει τον άτακτο... ’Αλλά ή μεγάλη μεταβολή έγινε στο χαρακτήρα 
τού Άνέστη... Κατάντησε οξύθυμος, νευρικός, άπότομος... έπαψε νά πηγαίνει 
στο ναό... καί κάποτε άκούστηκε νά βλαστημά... Τό ήσυχο σπιτικό άναστατω- 
θηκε... ’Ερχόταν ό Άνέστης τις μικρές πρωινές ώρες μεθυσμένος... σήκωνε τή 
γυναίκα του γιά νά τού κάνη καφέ... καυγάδιζε μέ τό τίποτε... καί στο τέλος άρ
χισε νά ξυλοκοπη τή γυναίκα του καί τά παιδιά του... Τάμαθε όλα αύτά ό ’Απο
στολής ό άρραβωνιαστικός τής Δήμητρας καί ταράχτηκε... Έ τσ ι άποφάσισε νά παη 
κάποτε νά τού μιλήση... 'Όμως τό άποτέλεσμα ήταν νά θυμώση ό Άνέστης καί 
νά τον διώξη άπ’ τό σπίτι... Οί άρραβώνες διαλύθηκαν...

Άπόμεινε μονάχη ή Δήμητρα μέ πονεμένη τήν καρδιά... "Ομως ή πίστη 
της δέν κλονίστηκε... Διπλασίασε τις ώρες της προσευχής της, καί στάθηκε σάν 
φωτεινή ελπίδα μέσα στο άνήσυχο σπίτι. Στο μεταξύ τά οικονομικά τού Ά νε- 
στη στένεψαν πολύ... Άρχισε νά δημιουργη χρέη τά όποια δέν μπορούσε νά έξο- 
φλήση καί κατάντησε άνυπόληπτος...

Κόλαση σωστή έγινε ή ζωή τής οικογένειας του...
"Ετσι φτάνουμε στο μοιραίο εκείνο βράδυ...
Σ κ η ν ή  π ρ ώ τ η . . .  Μέσα στή ταβέρνα... Οίκαπνοί των τσιγάρων έχουν κάνει 

βαρειά, άποπνικτική τήν ατμόσφαιρα... Σ’ ένα τραπεζάκι δυο «σουρωμένοι» τρα
γουδούν κάποια άκατανόητα τραγούδια... Πιο κεϊ ένας άλλος, μέ τά μάτια θολω
μένα τραυλίζει σάν χασισοπότης καί αδιάκοπα βλαστημά... Στο διπλανό τραπεζα-
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κι ένας νεαρός άφρίζει σαν δαιμονισμένος, καί ή δυσθυμία των έμετών του προκαλεΐ 
άποπνιγμό... "Αλλος, σαν μανιακός, σπάει τα ποτήρια πρώτα κ ι’ υστέρα τά τζά
μια τής ταβέρνας... ένω κάποιος άλλος τραβά ένα μαχαίρι, έτοιμος στην πρώτη 
παρεξήγηση, ύπό τήν έπίδραση του κρασιού, ν’ άποδείξη πόσο αληθινή είναι ή 
γνώμη της λαϊκής φιλοσοφίας, δτι ή μέθη είναι μητέρα κάθε έγκλήματος...

Κι’ ένω έκεϊ μέσα στο πανδαιμόνιο των λυσασμένων άλκοολικών, ό πατέρας 
σπαταλάει τον ιδρώτα του καί τήν υγεία του καί είναι έτοιμος να κάνη καί τό 
μεγαλύτερο έγκλημα άκόμα, στο σπίτι του περιμένουν μέ άγωνία ή γυναίκα του 
καί τά κακομοίρα τά παιδάκια του... περιμένουν τον προστάτη τους, νά τούς φέρη 
ψωμί, νά τούς φέρη τό χαμόγελο, τή στοργή, τήν χαρά, τήν ευτυχία...

Δυστυχισμένη ή οικογένεια πού έχει τήν συμφορά νά έχη γιά προστάτη ένα 
τέτοιο δαιμονισμένο ! ! !

Σέ μιά άκρη τής ταβέρνας ό Άνέστης κι’ ό Πανάγος πίνουν... πίνουν αδιά
κοπα— ρουφούν άπληστα τό δηλητήριο τής συμφοράς, αμίλητοι, άγριεμμένοι, λές 
καί κάποιος τούς ύπεχρέωσε νά πιουν... «Τά κατοστάρια» καί «οί μισές», πάνε 
κι’ έρχονται άσταμάτητα... Καί ιδού κάποτε τό θαύμα συντελεΐται,.. Σβήνει μέ
σα τους ή συνείδηση, ή πίστις, ή εύαισθησία, καί στή θέση της ορθώνεται ένα κτή
νος... Τό κτήνος τής συμφοράς... 'Ο Σατανάς... Ά π ’ έδώ καί πέρα δεν υπάρχει 
χαλινάρι... Καί τά πιο άπίθανα πράγματα μπορούν νά συμβοΰν... Μπορεί νά βγουν 
έξω, νά πέσουν στο λιθόστρωτο καί νά πεθάνουν στο δρόμο σάν σκυλιά... μπορεί καί 
ν’ αύτοκτονήσουν... μπορεί καί νά μαχαιρωθούν... μπορεί... μπορεί... μπορεί...

"Ομως αύτοί προτιμούν νά γυρίσουν σπίτι... Πληρώνει ό Πανάγος, άγκα- 
λιάζονται καί βγαίνουν στο δρόμο τρικλίζοντας... σάν τέρατα μοιάζουν... σάν βρυ- 
κόλακες........................................................................................................... ..................................

Σ κ η ν ή  Δ ε υ τ έ ρ α . . .  Στο σπίτι τού κυρ-Ά νέστη  βασιλεύει σιωπή καί 
σκοτάδια... "Ολοι κοιμούνται... Μονάχη ή Δήμητρα, μπροστά στο φτωχικό εικονοστά
σι, προσεύχεται μέ δύκρυα στά μάτια στον Καλό Θεό νά σώση τον πατέρα της 
άπ’ τήν καταστροφή... Προσεύχεται μέ κατάνυξη, μέ πίστη...

—« ... ’Εσύ δέν είπες, Κύριε, ότι οποίος έχει πίστη «ώς κόνον σινάπεως» μπο
ρεί νά μετακινήση βουνά;... ’Εγώ πιστεύω, πιστεύω πολύ, μ’ δλη μου τήν καρδιά... 
Κάνε τό θαύμα Σου, Γλυκειέ Εσταυρωμένε... βοήθα με καλή μου Παναγιά... Σώσε 
μας... Κάνε τό θαύμα σου... Φώτισε τον πατέρα μου νά καταλάβη πού βαδίζει... 
Ά ς  έρθη καί γ ι’ αύτόν ή ώρα τής χάριτος...». Κλαίει... κλαίει... δυνατά, μέ λυγμούς 
ή Δήμητρα... δταν ξαφνικά άκούει έξω άπό τήν πόρτα της τραγούδια, βλαστήμιες, 
φασαρία... τό ξέρει... τό μαντεύει... Είναι εκείνος, πού γυρνά άπ’ τό καπηλειό... 'Η 
καρδιά της χτυπά τρελλά... τρέχει κι’ άνοίγει την πόρτα... εκείνος τή βλέπει καί 
τή σπρώχνει... Μπαίνει μέσα στο σπίτι τρικλίζοντας... "Ομως δέν είναι μόνος 
του... Φέρνει απόψε μαζί του καί τον Πανάγο...

—«Κάνε μας δυο καφέδες!!!»  προστάγει τραυλίζοντας ό Άνέστης...
Ή  Δήμητρα στέκει καί τον παρατηρεί μέ δακρυσμένα μάτια... Δυο καφέ

δες;.. Καλά γιά τον πατέρα της, άλλά καί γιά τον άλλον;., τέτοια ώρα; Αύτός, 
έδώ θά κοιμηθή;..

—«Ά ντε κούκλα μου, σύρε νά κάνης τούς καφέδες κ ι’ υστέρα θά κάνουμε 
καλή παρέα οί τρεις μας, τραυλίζει ό Πανάγος καί σηκώνεται... Τήν πλησιάζει 
τήν άγκαλιάζει καί προσπαθεί νά τήν φιλήση στο στόμα... ’Εκείνη άμύνεται απεγνω
σμένα, τον σπρώχνει, τόν κτυπά... Πέφτουν κ ι’ οί δυό έπάνω στο ντιβάνι...

—«Πατέρα... σώσεμε... Πατέρα... Β οήθεια !!!».
Καί τότες, μέσα στο τραγικό δωμάτιο τού μπεκρούλιακα, άκούγεται ή άγριεμ- 

μένη φωνή τού Άνέστη, αιώνια καταδίκη καί κατάρα στον άλκοολισμό...
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—«Κάτσε μωρή νά σέ φιλήση! ! !  Δεν θά σοΰ κάνη κακό ! ! ! » .
'Η Δήμητρα κλονίζεται... Παγώνει ή καρδιά της... Έτοϋτος είναι ό πατέ

ρας της, πού έταξε ό Θεός για προστάτη τής ηθικής της; ή μήπως είναι κανένας 
Σατανάς πού τον ξέρασε ή κόλαση; 'Η καρδιά της γίνεται χίλια κομμάτια... 
'Η άηδία πού νοιώθει, τής ξυπνά την αυτοκυριαρχία της... Συγκεντρώνει όλες της 
τις δυνάμεις, κλωτσά τον Πανάγο καί τρέχει προς την πόρτα... την άνοίγει καί 
φωνάζει μέ άποστροφή:

—«Έ ξω  άπο έτοϋτο το σπίτι κι’ οί δυό σας, δαιμονισμένοι...».'Ο Άνέστης 
γίνεται έξαλλος... το κρασί τον σκοτίζει... 'Η στάση τής κόρης του τον άναστατώ- 
νει, τραβά ένα μαχαίρι καί ρίχνεται κατ’ επάνω της... Τή κτυπά μέ λύσσα δπου βρή, 
ώσπου οί δυνάμεις του εξαντλούνται, κλονίζεται καί σωριάζεται στο πάτωμα, πλάι 
στο ματωμένο κορμί τής κόρης του......................................................................................

Σ κ η ν ή  τ ρ ί τ η  κ α ί  τ ε λ ε υ τ α ί α . . .  'Η Δήμητρα δεν πέθανε... έζησε... Τό 
χέρι τού μεθυσμένου έτρεμε... Δέν είχε τή δύναμη νά τήν σκοτώση... Κι’ υστέρα άπο 
λίγους μήνες βγήκε άπο το νοσοκομείο... Μά, ή θυσία της δέν πήγε χαμένη. Ό  
Άνέστης είδε, καί άνάνηψε, καί έκλαψε πικρά... Καί μετάνοιωσε ... Μέσα στο σκο
τεινό κελί τής φυλακής του δέν κάνει άλλη δουλειά άπο τό νά προσεύχεται κλαί- 
γοντας... Παρακαλεϊ ταπεινωμένος Εκείνον, πού συγχώρησε καί τό ληστή ακόμα 
νά άποστρέψη τό πρόσωπο τής οργής του άπ’ τήν άμαρτία του... Ό  στίχος τού 
Δαβίδ, ό άγαπημένος του στά παληά χρόνια στίχος, έγινε ό άχώριστος σύντροφός 
του:

«Έλέησόν με ό Θεός κατά τό μέγα έλεος Σου. Καί κατά τό πλήθος των οΐκ- 
τιρμών Σου έξάλειψον τό άνόμηνά μου...».

** *
Τώρα ή νύχτα χάθηκε... Ξημερώνει ή αυγή δροσάτη... Κυριακάτικη αυγή... 

δλο φωτιά, δλο χαρά... μιά ήλιόλουστη Κυριακή...
Κτυποΰν άργά - αργά καί μελλωδικά των Ναών τά σήμαντρα... 'Ημέρα άφιε- 

ρωμένη στο Θεό...
Ή  ταβέρνα έκλεισε... «"Ομως, θά ξανανοίξη τό βράδυ... Καί θά συνέχιση 

τό καταστρεπτικό της έργο...».
"Ετσι θά μείνουμε; Μέ σταυρωμένα χέρια;
Ά ς  γίνουμε κήρυκες τής φωνής των καλών Κυριών τής Χριστιανικής Έ - 

νώσεως Γυναικών ’Ηθικής Έξυψώσεως...
Ά ς  διαφωτίσουμε τό διπλανό μας, τό γείτονά μας, τούς φίλους μας, τούς 

γνωστούς μας... Ά ς  τούς δώσουμε νά καταλάβουν δτι πράγματι «ό αλκοολισμός 
είναι ή μεγαλύτερη μάστιγα της κοινωνίας μ α ς .. .» .

Τά σταφύλια τής οργής πρέπει νά ξεριζωθούν άπ’ τή ζωή μας...
Σ. Π Η Λ Ο Σ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω νυμ ικ ά  τ ω ν  οδώ ν ’ Α θ η νώ ν  κ α τ ’ α λ φ α β η τ ικ ή  σ ε ιρ ά

’Αθάμαντος.
’Από Κειριαδών 83, στά Κάτω Ι^ετράλωνα.
Ό  Άθάμχς, γυιός του Αιόλου καί της Έναρέτης, βασιλεύς του Όρχομενοΰ, 

είχε, δύο παιδά : τό Φρίξο καί τήν. -Έλλη, από τό γάμο του με τη· θεά τών-νεφών, τή 
Νεφέλη. Πήρε ώς δεύτερη γυναίκα την Ίνώ , κόρη τοϋ Κάδμου καί τής 'Αρμονίας, 
άδελφή τής Σεμέλης, μητέρα τοϋ Διονύσου.

Άθανασάκη Ίω άννο υ. '
Στο τέρμα τής όδοΰ Έρυθροΰ Σταυροϋ, στους ’Αμπελοκήπους.
'Ο Άθανασάκης ’Ιωάννης, δικηγόρος καί πολιτευτής γεννήθηκε τό 1853 στη 

Πορταριά Βόλου. Σπούδασε στην ’Αθήνα καί στο Παρίσι. Πολλάκις έξελέγη βουλευ
τής Άττικοβοιωτίας. Τό 1918 έγένετο 'Υφυπουργός των Στρατιωτικών. Σ’ αύτόν 
οφείλεται ή ίδρυσις τοϋ οίκου τυφλών Καλλιθέας, τής Σεβαστουπολείου Σχολής, 
ή έπέκτασις τοϋ «Ευαγγελισμού» κ.ά. Χρημάτισε γιά δυο χρόνια Πρόεδρος τοϋ Έλ- 
λ.ηνικοΰ Έρυθροΰ Σταυροϋ καί κατά τή θητεία του έγένετο ό Σταθμός Α' Βοηθειών, 
τό ’Ασκληπιεΐον Βούλας καί ή Επαγγελματική Σχολή Νοσοκόμων. ’Από τό 1943 
ήτο έπίτιμος Πρόεδρος τοϋ Ε.Ε.Σ. καθώς καί τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρ
νασσός». Πέθανε τό 1954.

Α θανασ ίας.
Πάροδος Εύτυχίδου 3, στο Παγκράτι.
’Αθανασία είναι ή μετά τον θάνατο τοϋ σώματος έπιβίωσις τής ψυχής μετά 

συνειδήσεως τής προσωπικότητος καί τής βουλήσεως τοϋ άνθρώπου. 'Η έννοια τής 
άθανασίας τής ψυχής περιέχει : 1) τή διατήρησι τής ταυτότητας τής ψυχής καί 
μετά θάνατο, 2) τήν άδιάλυτο συνείδησι τής ψυχής ότι παραμένει ή αύτή καί μετά θά
νατο καί 3) τήν έξακολούθησι καί μετά θάνατο τής λειτουργίας τών ψυχικών δυνά
μεων.
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Α θανάτω ν.
Πάροδος λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως 427, στις «Τρεις Γέφυρες».
Οί ’Αθάνατοι, ή το επίλεκτο σώμα Βυζαντινών ιππέων, πού συνεστήθη άπό 

τον Ίωάννην Τσιμισκή καί χρησιμοποιήθηκε στήν εκστρατεία κατά της Ρωσίας 
μέ έπιτυχή έκβασι. (971 μ.Χ.). Τό σώμα αυτό ύφίστατο καί στους διαδόχους τοϋ 
Τσιμισκή. Διαλύθηκε τό 1081 άπό τον ’Αλέξιο Κομνηνό ό όποιος άφοϋ ένίκησε τό 
Νικηφόρο έγινε Βασιλεύς. Τοϋτο έγινε γιατί οί αθάνατοι ήσαν οί πιστοί τοϋ Νικη
φόρου.

’Αθανάτων ’Αγγελοπούλων.
Βλέπε Άγγελοπούλων ’Αθανάτων.
’ Αθηναγόρα.
Άπό Δικαιάρχου 190, στον 'Τμητό.
’Οφείλει τήν ονομασία στο στρατηγό τοϋ βασιλέως της Μακεδονίας Φιλίππου 

τοϋ Ε', ό όποιος διεκρίθη, στο Β' Μακεδονικό πόλεμο (Β' π. X. αιών).
’Αθηναΐδος.
Πάροδος Εύαγγελιστρίας 17, κοντά στη Μητρόπολι τών ’Αθηνών.
Ή  Άθηναΐς κόρη τοϋ σοφιστοΰ Λεοντίου γεννήθηκε στήν ’Αθήνα πιθανώ- 

τατα τό 402 μ.Χ. καί πέθανε σάν Αύγούστα Ευδοκία στήν 'Ιερουσαλήμ τό 460. 
Σπούδασε άρχαία Ελληνική λογοτεχνία, ρητορική, μαθηματικά, άστρονομία καί μυή- 
θηκε στις φιλοσοφικές δοξασίες τών νεοπλατονικών. Μετά τό θάνατο τοϋ πατέρα της 
πήγε στή Κωνσταντινούπολι οπού καί παντρεύτηκε τό Αύτοκράτορα Θεοδόσιο 
«Καλλιγράφον» άφοϋ προηγουμένως έγινε χριστιανή καί πήρε τό όνομα Εύδοκία 
(7 Ιουλίου 421). Πλήν τής έντονης πολιτικής δράσεως ή Άθηναις έπέδειξε καί 
άξιόλογη λογοτεχνική δρασι. \

’Αθηναίου.
Άπό Κειριαδών 110, στά Κάτω Πετράλωνα. .
Ό  ’Αθηναίος, σοφιστής καί γραμματικός άπό τήν Ναύκρατι τής Αΐγύπτου, 

έζησε κατά τό 170—230 περίπου μ.Χ., τήν εποχή τοϋ Μάρκου Αύοηλίου καί τών 
διαδόχων του μέχρι ’Αλεξάνδρου τοϋ Σεβήρου. “Εγραψε ρητορική καί γραμματική. 
Είναι ό συγγραφεύς τοϋ έργου «Δειπνοσοφισταί».

’Α θηναίω ν.
Πάροδος ’Αναπήρων Πολέμου 24, στους Αμπελοκήπους.
Πήρε τό ονομα προς τιμή τών εφήβων τών άρχαίων ’Αθηνών.
’Αθήνας.
Άπό πλατείας Όμονοίας μέχρι πλατείας Μοναστηρακίου.
’Οφείλει τήν ονομασία της στή θεά Άθηνά ή οποία στήν άρχαία Ελληνική μυ

θολογία κατέχει ξεχωριστή θέσι. Είναι ή θεά τής υγείας καί τής σοφίας, ή πανταχοΰ 
παρούσα. Οί άθηναΐοι προς χάριν της έκτισαν τον Παρθενώνα διά τοϋ οποίου τό πνεύ
μα τής Άθηνάς, φωτίζει τήν άνθρωπότητα μέ τό φώς τοϋ ωραίου καί τοϋ όψηλοΰ.

Μύθοι πολλοί υπάρχουν σχετικά μέ τή γέννησί της. Σάν πλέον έπιβλητικός ε ί
ναι εκείνος πού θέλει τήν Άθηνα έξερχομένη πάνοπλη έκ τής κεφαλής τοϋ Διός. Οί 
Αιγύπτιοι τήν ήθελον κόρη τοϋ Νείλου. ’Άλλοτε φέρεται σάν κόρη τοϋ Κρόνου ή τοϋ 
Κραναοΰ ή τοϋ Κέκροπος ή σάν χωρίς μητέρα (άμήτωρ). Πολλά καί διάφορα είναι 
τά όνόματά της: ’Αθήνα Έργάνη, Άλκομενηις, Τριτωνίς, Άχαία καί Παναχαίς, 
Νίκη καί Πυλαίτης. Τά κυριώτερα εμβλήματα τής ’Αθήνας ήσαν: ή γλαυξ καί ή 
ελαία, σύμβολα σοφίας καί ειρήνης.

’Αθηνοδώρου.
Πάροδος Κειριαδών 116, στά Κάτω Πετράλωνα.



6784 I. Ράϊκου: 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών και τοϋ Πειραιώς

Τό ’ίδιο όνομα φέρουν πολλοί επιφανείς άνδρες της Ελληνικής άρχαιότητος, 
οί όποιοι προσέφερον μεγάλες υπηρεσίες στα γράμματα καί στις τέχνες.

Α ίακοΰ.
’Από Άχαρνών 233, κοντά στο 'Ιερό Ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου Άχαρνών.
Κατά τη μυθολογία, ό Αιακός, γυιός τοϋ Διός καί της Αίγίνης, πήρε γιά γυ

ναίκα του τήν Ένδηΐδα, κόρη τοϋ Σκίρωνος, μέ τήν όποια έκανε δύο παιδιά: τον 
Πηλέα, πατέρα τοϋ Άχιλλέως καί τον Τελαμώνα τοϋ Αΐαντος. 'Ο Αιακός θεωρείται 
σάν ένας άπό τούς τρεις δικαστάς τοϋ Άδου.

Α ΐα ντο ς.
Πάροδος Άετίου 4, στη Γούβα.
Πρόκειται γιά τούς δύο ήρωες τής Ίλιάδος τοϋ 'Ομήρου, τον Τελαμώνιο καί 

τον Λοκρό ή τον Όϊλέα. 'Ο Τελ.αμώνιος ή άπλώς Αίας ήτο κατά πολύ άνώτερος τοϋ 
Λοκροΰ, ελάχιστα δέ ύπελείπετο τοϋ ’Αχιλλέως. Γυιός τοϋ Αίακίδου Τελαμώνος, 
βασιλέως τής Σαλαμϊνος καί τής Έριβείας, κόρης τοϋ βασιλέως των Μεγάρων Ά λ- 
καθόου καί έγγονής τοϋ Πέλοπος, ήτο ό αρχηγός των Σαλαμινίων καί Μεγαρέων στο 
Τρωικό πόλεμο.

Α ιγά λ εω .
Πάροδος Σπ. Πάτση 76, στο Βοτανικό.
Πρόκειται γιά τον ομώνυμο δήμο τής ’Αττικής, ό όποιος άπό τοϋ 1943 απο

τελεί ξεχωριστό δήμο. ’Οφείλει τό όνομά του στο ομώνυμο όρος τοϋ οποίου ή υψη
λότερη κορυφή έχει ΰψος 453 μέτρα (Βέρδη). Τό βόρειο τμήμα του έλέγετο άλλοτε 
« Ποικίλου» σήμερα «Δαφνοβούνι—Ζαχαρίτσα», τό δέ νότιο «Κορυδαλλός». Στούς 
πρόποδες τοϋ Αιγάλεω έκάθητο ό Ξέρξης καί παρακολουθούσε τή ναυμαχία τής Σα- 
λαμΐνος.

Α ίγείρας.
Πάροδος 'Αγίας Σοφίας 34, στην Κολοκυνθοΰ.
Ή  Αΐγείρα, άρχαία πόλις τής Άχαΐας στά σύνορα Κορινθίας καί Αίγια- 

λείας, ήτο έκεΐ όπου σήμερα είναι τό Παλαιόκαστρο. ’Εδώ βρέθηκαν άρχαία ερείπια 
της, στά δέ Μαΰρα Λιθάρια έρείπια τοϋ λιμανιού της.

Α ίγ έω ς .
Άπό Πιπίνου 104, στον 'Άγιο Παντελεήμονα Άχαρνών.
'Ο Αίγεύς, μυθολογικός βασιλεύς τών Αθηνών κατά τό 1354 π.Χ., ήτο γυιός 

τοϋ Έρεχθείδου Πανδίονος καί τής Πυλίας, κόρης τοϋ Πύλα, βασιλέως τών Μεγάρων. 
Παρά τούς δύο γάμους του δέν είχε κανένα γυιό. Γι’ αυτό ζήτησε τή συμβουλή τοϋ 
Μαντείου τών Δελφών τό όποιον έδωσε τοΰτο τό χρησμό: «Άσκοΰ τον προύχοντα 
πόδα μέγα φέρτατε λαόν μή λύσης, πριν εις άκρον Αθηναίων άφικειας» (’Απολλό
δωρος), πού έξηγεΐται «μή λύσης τον προεξέχοντα πόδα τοϋ άσκοϋ, μεγάλε άρχηγέ 
τών λαών, πριν φθάσης στο δήμο τών ’Αθηναίων». Παρ’ όλα αύτά, ό Πιτθεύς πού 
φιλοξένησε κατά τό γυρισμό τον Αίγέα καί έμαθε τό χρησμό, τον μέθυσε καί τον συγ- 
κατάκλινε μέ τήν κόρη του Αΐθρα. Άπό την ένωσι αύτή γεννήθηκε ό Θησεύς.

Α ίγη ϊδ ώ ν .
Πάροδος Κειριαδών 78, στά Κάτω Πετράλωνα.
Μέχρι τής εποχής τοϋ Κλεισθένους, οί κάτοικοι τής ’Αττικής άπετέλουν τέσ- 

σερες φυλές. 'Ο Κλεισθένης χώρισε τήν ’Αττική σέ δέκα φυλές. Μιά άπ’ αυτές ήτο 
καί ή Αίγηίς πού πήρε τ’ όνομα τοϋ βασιλέως τών Αθηνών Αίγέως. Οί κάτοικοί 
της έλέγοντο Αίγηίδες.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τπό QIL. CESBRON, κατά μετάφρασή « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

—«Τί είδους παιχνίδι;» ρώτησεν ό Μπουφαλδ μέ το μέτωπο ρυτιδωμένο καί 
τα δόντια σφιγμένα πάνω στήν πίπα του σαν να θέλουν νά τήν σπάσουν....

—«Τό παιχνίδι τής έμπιστοσύνης καί τής φιλίας... Πάνω σ’ αύτό τό παιχνίδι 
έχουμε στηρίξει τό παν».

—«Ά λλα αύτό μπορεί νά στοιχίση ακριβά»....
—«Σύμφωνοι... δμως τί είναι αύτό πού δεν στοιχίζει τίποτε; Αύτό ακριβώς 

πού δεν έχει καί καμμιά απολύτως αξία. Αύτή είναι μια απλή μά πάρα πολύ μεγάλη 
άλήθεια.... Σου φαίνεται επικίνδυνο αύτό τό παιχνίδι... ’Ίσως καί άσύνετο... Μά, 
καί τό νά άναλύσης καί νά εγκατάλειψης άδέσποτα 99 πρόβατα γιά νά πας νά βρής 
ένα μόνο, μήπως κι’ αύτό δεν φαίνεται άσύνετο καί επικίνδυνο; "Ε;

Ό  Μπουφαλό έχωσε την πίπα του στον τσέπη του, ρωτώντας ;
—«Έ ν τέλει... Τί θ’ άπογίνη μ’ αύτόν τον Μερλερέν».
—« ’Αναζητώ άκόμα τον τρόπο» είπεν, άναστενάζοντας ό ’Άσπρο Δόντι. «Ά ν  

άποτύχω τότε θά σ’ άφίσω—έστω καί μέ σπαραγμό στήν ψυχή—θά σ’ άφίσω ελεύ
θερο νά κάνης ό,τι νομίζεις.... Μά ελπίζω ότι δεν θά άποτύχω.... Ά ς  περιμένουμε 
λιγάκι... Πάνε κι’ ολας τρεις εβδομάδες πού θάπρεπε νάχω διώξει τον Πάουλο, 
παραδείγματος χάριν.... "Ομως ελπίζω.... πάντα ελπίζω...».

—«Ό  Πάουλο; Αύτός άδιάκοπα καταγίνεται μέ τό παληό μου άμάξι.... Καί 
μάλιστα άναρωτιέμαι...».

—«Μέ τό παληό σου άμάξι είπες;» τον διέκοψε ζωηρά ό Άσπρο Δόντι «μέ 
τό Μπιντούλ; Καλό νέο αύτό πού μοΰ είπες τώρα δά, φίλε μου.... Καλό νέο...» φώ
ναξε ξαναβρίσκοντας επί τέλους τό χαμόγελό του....

—« ’Αλλά...»,
Κάτι πήγε νά πή ό Μπουφαλό... "Ομως ό Άσπρο Δόντι δέν τον άφισε νά μι- 

λήση.... εξακολούθησε στον ίδιο αισιόδοξο τόνο.
—«Αύτό θά μου κοστίση 500 φράγκα... Του τά έταξα.... "Ομως είναι ένα καλό, 

πολύ καλό νέο... θά δής, Μπουφαλό, θά κερδίσουμε όλοι.... όλοι.... θά νικήσουμε αύτά 
τά λεοντάρια.... θά τά νικήσουμε μέ τήν πίστη μας καί μέ τήν έπιμονή μας... θά τό 
δη ! ! ! . . .» .

— ’Έτσι τό πρόβλημα «Μερλερέν ή Κάϊδ» παρέμεινε άλυτο καί πάντα οξύ, 
ώσπου κάποτε ή «Μάμυ» έπεχείρησε νά διακινδυνεύση τή λύση του... Σκέφτηκε πολύ 
πρώτα... Κάποιο σχέδιο κατέστρωσε στο μυαλό της... Κι’ ύστερα τον κάλεσε κοντά 
της... Έφτασεν εκείνος άτίθασσος καί πονηρός—όπως συνήθως...

— «Κάθησε, Μερλερέν!» Τοϋ είπε μέ τήν ήρεμη φωνή της, πού ήταν βαθειά 
κι’ απαλή...

’Εκείνος βρέθηκε σέ αμηχανία... Ό  εγωισμός του τον εμπόδιζε νά ύπακούση... 
Μά, μή έχοντας τίποτε άλλο νά κάνη κάθησε σοβαρός καί κάπως άπορημένος...
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'Η ’Αρχηγός Φρανσουάζ τον παρετήρησε λίγο κατάμματα, μ’ ένα άδιόρατο 
χαμόγελο στο πρόσωπο... Κι’υστερα τοϋ είπεν αποφασιστικά «Ακούσε Μερλερέν ! ! » .  
’Ένας προσεκτικός όμως παρατηρητής θά μπορούσε νά καταλάβη ότι ή φωνή της έ
τρεμε, ότι ή καρδιά της κτυποΰσε δυνατά κ ι’ ότι ήταν άναστατωμένη γ ι’ αύτόπού θά 
πρότεινε στον άνυπότακτο Κάϊδ... ’Αναστατωμένη άπό φόβο... "Αν άποτύχη; Τότε; 
Κι’ όμως έπρεπε νά δοκιμάση... Αύτό τό παιδί πρέπει νά σωθή...

Καί ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ συνέχισε:
— «Σέ βλέπω άπό τό παράθυρό μου, άφοϋ δεν μπορώ πιά νά βγαίνω έξω, 

καί βλέπω καλά ότι είσαι ό μεγαλύτερος, κ ι’ ίσως κ ι’ ό δυνατότερος, άπ’ όλα τά 
παιδιά έδώ μέσα... ’Έχεις μεγάλη έπιβολή στους πιο μικρούς... Σέ ύπακούουν... Γι’ 
αύτό σκέφτηκα ότι είσαι ό μόνος κατάλληλος γιά μιά έμπιστευτική άποστολή... 
Λοιπόν, Πέτρο...».

'Ο Κάϊδ έρρίγησε... Κανένας άλλος, έκτος άπ’ τούς γονείς του, δεν τον φώναζε 
μέ τό μικρό του όνομα... 'Η καρδιά του σκίρτησε. Μά, ή ’Αρχηγός έκανε ότι δεν πρό
σεξε τήν ξαφνική ταραχή του καί συνέχισε στον ’ίδιο φιλικό τόνο:

— «Πού λες, Πέτρο, βλέπεις ότι περιμένω παιδί... ’Αλλά έχω κι’όλας άλλο ένα 
άγοράκι: Τον Τιερρύ... Είναι τεσσάρων χρόνων... Τον ξέρεις;..».

—«Δεν τό είδα ποτέ μου, ούτε τό ξέρω» μουρμούρισεν ό Κάϊδ...
— « ’Έχεις δίκηο... Δεν τό έχεις δη, γιατί δεν μπορώ πιά, όπως πρώτα, νά 

τό βγάζω περίπατο, νά τ’ άφίνω νά παίζη μέ τ ’ άλλα παιδιά, νά ξεσκάη κι’ αύτό 
λιγάκι... Λοιπόν ό Τιερρύ μου έχει άνάγκη νά βγαίνη νά διασκεδάζη, νά ζή... Κατα
λαβαίνεις;.. Βρίσκομαι σέ δύσκολη θέση καί άπεφάσισα νά σοϋ ζητήσω μιά χάρη... 
"Αν πάλι αύτό πού θά σοϋ προτείνω τό βρίσκεις άνιαρό, ή δύσκολο ή καί... γελοίο, 
μπορείς νά άρνηθής... Δέν πειράζει... Μέ δυο λόγια σοϋ ζητώ ν’ άπασχολεΐσαι μέ 
τον Τιερρύ τις ώρες της άναπαύσεως...».

— « ’Εγώ;»  ψιθύρισε σαστισμένος ό Κάϊδ, σάν νά είχε δεχτή ένα κεραυνό 
στο κεφάλι του...

— «Ναί! ’Εσύ, Πέτρο... ’Εσύ... Γιατί είσαι ό μεγαλύτερος κι’ ό μόνος πού μπο
ρώ νά έχω εμπιστοσύνη... Τί λές; Μπορώ νά σοϋ έχω εμπιστοσύνη; Θά είχες τή διά
θεση νά μέ βοηθήσης;...» . Λέγοντας αυτά ή ’Αρχηγός παρατηρούσε τό παιδί πού εί
χε αΐφνιδιασθή κι’ έκανε σάν ζώο πιασμένο στήν παγίδα... Είχε καταφέρει νά ξυ- 
πνήση τή φιλοτιμία του, τον άνδρισμό του, μιά εγωιστική ύπεροχή μέσα του... Κι’ 
άκόμα τήν ιδέα ότι είναι χρήσιμος στούς άλλους... ’Όχι μονάχα γιατί είναι δυνατός, 
άλλά γιατί τον έμπιστεύονται κ ι’ 0λας...Τό ροζιασμένα χέρια τοϋ μπερδεύονταν άτακ- 
κτα τόνα μέ τ ’ άλλο... (σημάδι άμηχανίας ! ! ! )  τό κεφάλι του μέ τήν λευκή ούλή άνά- 
μεσα στά κουρεμένα μαλλιά , όμοια μέ σκονισμένο δρόμο σ’ ένα ρημαγμένο κάμπο, 
αύτό τό μεγάλο άνδρικό κεφάλι έμοιαζε τούτη τήν στιγμή σάν κεφάλι νεκροΰ (σημά
δι ταραχής! ! ! )  Καί τό βλέμμα του, οχι πιά αύταρχικό καί σκληρό, άλλα γαληνεμένο 
καί ικετευτικό, έμοιαζε σάν νά άποφεύγη τό γλυκό κ ι’ όνειροπόλο βλέμμα τής ’Αρ
χηγού (σημάδι ύποταγής! ! ! ) . . .  Έ τσ ι τό μικρό θηρίο αιχμαλωτίστηκε... Ό  Κάϊδ 
κινδύνευε νά πεθάνη σάν Κάϊδ καί νά μείνη σκέτος άνθρωπος, χρήσιμος, πρόθυμος, 
πειθαρχημένος... 'Ο Κάϊδ υποτάχτηκε... 'Ο Κάϊδ δέχτηκε... Κι’ έφυγε μέ χαμηλω
μένο τό κεφάλι...

Μά σάν βρέθηκε στή σκάλλα άρχισε νά σκέφτεται πιο σοβαρά τις συνέπειες 
τής ύποταγής του... Καί, κατεβαίνοντας σιγά—σιγά κι’ άφηρημένα ένα—ένα σκαλο
πάτι, μονολογούσε:

— «Βρέ τον βλάκα! τί πήγα κι’ έκανα; Οί άλλοι τώρα θά μέ κοροϊδεύουν και 
θά μέ μεταχειρίζωνται σάν... νταντά... βρέ τον βλάκα... Θά γυρίσω πίσω ν’ άρνηθώ 
ν’ άκυρώσω τή συμφωνία μας... Μά... τί νά πώ ; δέν είναι σωστό, δέν πρέπει... Δέν 
είναι κι’ άνδρικό έκ μέρους μου, άφοΰ ύπολογίζει σέ μένα γιά νά προστατεύσω
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τό παιδί της, κ ι’ άφοΰ είμαι ό πιο μεγάλος κι’ ό πιο δυνατός έδώ μέσα... χμ... Σύμ
φωνοι... ’Αλλά... άλλά... νά... πώς να το διασκεδάζω; Νά τοϋ κάνω τον καραγκιόζη; 
Έ κεΐ είναι πού θά μέ κοροϊδεύουν καί οί πέτρες! Τότε τί νά κάνω;... "A ! βρήκα ! ! !  
Θά βάλλω δλα τά παιδιά νά παίζουν λογηών—λογηών παιχνίδια... Θά οργανώσω πρω
ταθλήματα καί θά τά έπιβλέψω άπό μακρυά... ’Έτσι καί τό παιδί θά διασκεδάζη, 
κι’ έγώ θάμαι ολο κοντά του, καί κανένας (αύτό κυρίως! ! )  δεν θά καταλάβη δτι 
κάνω τήν νταντά... ’Ακόμα καί ό Μάρκ θά ξεγελασθή... Ρέ πώς έ'μπλεξα!!!

Έ τσ ι μουρχεται νά γράψω στο Δικαστή νά μέ πάρη άπό έδώ, κ ι’ ας μέ στεί- 
λη δπου τοϋ γουστάρει... Μά, τότε... ποιος θά... ποιος θά... ποιος θά της βγάζη 
αύτηνής τό παιδί έξω... Πώς τό είπε; "A! ναί ! Τιερρύ... Είναι άμαρτία τό δύστυχο 
νά μουχλιάζη μέσα γιατί έγώ φοβάμαι μη μέ κοροϊδέψουν τά άλλα παιδιά... ’'Οχι 
λοιπόν!! Δέν φοβάμαι!! Έ γώ πού δέχτηκα, έγώ θά τά τακτοποιήσω δλα ! ! ! » .

’Έτσι ό Τιερρύ δέν... «μούχλιασε»... ’Από τήν άλλη μέρα τά παιδιά είδαν κα
τάπληκτα τον τρομοκράτη τοϋ Τερνεραί, τον Κάϊδ τοϋ εργαστηρίου, τόν τύραννο 
τών μαθητών, νά βγάζη περίπατο μέ μικρά βήματα νταντάς τήν μασκώτ τοϋ 
Κέντρου: τόν όμορφο Τιερρύ... ΤΗταν μιά σπάνια εικόνα της πιο κτυπητης άντί- 
θεσης... Τό μικρό ρόδινο χεράκι τοϋ μωροΰ φαινότανε σάν παγιδευμένο μέσα σ’ 
ένα γκρίζο όχταπόδι... Κι’ δμως ό Τιερρύ δέν φοβότανε χαμογελούσε μάλιστα 
στο φόβητρό του... Ζητούσε άπ’ τόν Κάϊδ: «άγκαλιά!», ξαπλωνότανε μ’ εμπιστο
σύνη επάνω του, καί τοϋ ψιθύριζε στ’ αύτί όμορφα τραγουδάκια... Ό  Κάϊδ παρε- 
τήρησε μέ κάποια θλίψη δτι τοϋ άρεσεν αύτή ή φωνούλα, ή καθαρή αύτή άναπνοή, 
οί χαριτωμένες έρωτήσεις... Καί ξαφνικά, άπότομα, άναπάντεχα, μά καί άπλά- 
άπλά δίχως καί ό ίδιος νά τό καταλάβη, μιά σημαντική μεταβολή συντελέστηκε 
μέσα του... Άρχισε νά βαρυέται τις βρισιές τις καυχησιολογίες, τις άσεμνες χει
ρονομίες... Βαρέθηκε νά ζή έτσι, βαρύς, κλειστός, άχρηστος, μόνος, σάν ένα πε
ταμένο χαλίκι ανάμεσα σ’ άλλα χαλίκια... Βαρέθηκε... Χόρτασε... βαρέθηκε βοβε- 
ρά!!  Κι’ δμως... ΤΗταν ό Κάϊδ... ό «άρχηγός»... ’Έπρεπε νά διοική... ’Έτσι υποχρεώ
θηκε ν’ άλλάξη σύστημα διοικήσεως... Τώρα δέν είναι «τύραννος, άτίθασσος, πονη
ρός»... Έ χει μεταβληθή σ’ ένα καλό καί μυαλωμένο αρχηγό... ’Οργανώνει παιχ
νίδια, δημιουργεί χρήσιμες ομάδες, άθλοθετεΐ άγώνες... Κι’ δλα αύτά γιά χάρη τοϋ 
μικροΰ Τιερρύ, ποΰγινε ξαφνικά ό άξονας γύρω άπό τόν όποιον άρχισε νά κινήται 
ολόκληρη ή ζωή τών παιδιών στό Τερνεραί... "Ολα τά παιδιά έπεδίωκαν νά πάρουν 
μέρος σ’ αύτήν τήν ζωντανή κίνηση... Γιατί δλα άγάπησαν τό μικρό Τιερρύ, κ ι’ 
δλα ήθελαν νά έχουν τήν εΰνοιά του καί νά τό βγάζουν περίπατο. Μερικοί μά
λιστα μεγάλοι, πού τούς χρησιμοποιούσε ό «Άσπρο Δόντι» γιά νά παίρνη πληρο
φορίες, ήρθαν νά παραπονεθοΰν στήν «Μάμυ»: «Γιατί λοιπόν, ’Αρχηγέ, προτιμή
σατε γιά τό παιδί σας αύτό τό μεγάλο ζώον, πού στό τέλος είναι καί καινούργιος 
έδώ μέσα; Γιατί τάχα; ’Εμείς δέν είμαστε άξιοι έμπιστοσύνης;..». Ή  «Μάμυ» 
μέ υπομονή καί καλωσύνη, άλλά καί μέ παραστατικότητα καί σαφήνεια, τούς έξή- 
γησε τήν παραβολή τοϋ «άπωλολότος προβάτου»... Ό  Βοσκός άφισε τά 99 πιστά 
του πρόβατα γιά νά βρή ένα χαμένο... Μά τήν ιστορία αύτή δέν τήν δέχτηκαν μ’ 
εύχαρίστηση... Κούνησαν λοιπόν τό κεφάλι μέ προσποιητή συγκατάβαση καί ε ί
παν ένα ξερό «Έ στω »... Ή  «Μάμυ» τούς χάρισεν ένα γλυκό χαμόγελο καί έφυ
γαν, μέ τήν κοινή ένδόμυχη άπόφαση νά σπάσουν τά μοΰτρα αύτοΰ τοϋ Μερλερέν 
σέ πρώτη εύκαιρία...

(Συνεχίζεται)



Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος
Τήν|2.30' μ.μ. ώραν7τής'6ης τρέχοντος μηνός, άπεβίωσεν έν Άθήναις, ό 

'Υγειονομικός ’ Αστυνομικός ΡΔ/ντής^Α' Ίωάν. Χαραλαμπόπουλος. Ό  λαός των 
Πατρών με βαθυτάτην λύπην|_έπληροφορήθη τον θάνατον του διακεκριμένου συμ
πολίτου του. Πλήρης αισθημάτων, φιλαλληλίας καί άγάττης προς τούς συναν— 
θρωπους του, ο μεταστάς, έδειχνε έν παντί καί πάντοτε τον πλούσιον εσωτερικόν 
του κοσμον, ανακουφίζων μέ την πρόθυμον παροχήν των ’Επιστημονικών του υ

πηρεσιών, αδιακρίτως, τούς καταφεύγοντας 
προς αύτόν. Ουδέποτε ήρνήθη ούτε έδυσφό- 
ρησε εις οίανδήποτε ώραν της ήμέρας καί τής 
νυκτός, νά προσφέρη την ’Επιστημονικήν του 
συνδρομήν.

’Εν τη άσκήσει τών καθηκόντων του ώς 
'Υγειονομικού Διευθυντοΰ καί Ίατροδικαστοϋ 
τής πόλεως Πατρών, έφάνη ό ευσυνείδητος 
δημόσιος υπάλληλος, ό προσηλωμένος εις τήν 
άλήθειαν καί τό δίκαιον.

'Η άναπνοή του σταμάτησε τήν μεσημ
βρίαν τής 6ης Φεβρουάριου, ένώ κάποιο χα
μόγελο διεγράφετο στα χείλη του. ΤΗταν ή 
τελευταία έκφρασις τής εύχαριστίας του προς 
τον Θεόν. Θλϊψις καί δάκρυα πλημμυρίζουν 
τήν ψυχήν δλων μας. ’Αλλά τήν λύπην απα
λύνει καί γλυκαίνει ή πίστις, δτι ό Κύριος 
τον εκάλεσε εις τούς ούρανούς, διά νά τον ά- 
ναπαύση άπό τούς πόνους του.

'Ο Νεκρός έκηδεύθη έκ τού Μητροπολιτικοΰ Ναού τήν 4 μ.μ. τής 7ης Φε
βρουάριου.

Τήν σορόν του ήκολούθησε πλήθος εκλεκτών μελών τής Κοινωνίας τών Πα
τρών μεταξύ τών οποίων, ό Νομάρχης κ. Μπότσης, ό Δήμαρχος κ. Ροΰφος καί ό 
Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου, ό ’Αστυνομικός Δ/ντής Α' κ. Θωμάς Ψαρ- 
ράς τό προεδρεΐον καί τά μέλη τού ’Ιατρικού Συλλόγου, έκπρόσωποι τού Δικα
στικού Σώματος, εκπρόσωποι τών Στρατιωτικών ’Αρχών, τά προεδρεία τών ’Επι
στημονικών ’Οργανώσεων καί πλήθος λαού.

Εις τον νεκρόν άπεδόθησαν αί κεκανονισμέναι τιμαί καί κατετέθησαν βαρύ
τιμοι στέφανοι.

Έ κ μέρους τού ’Αστυνομικού Σώματος άπεχαιρέτησε τον νεκρόν, έν μέσω 
γενικού πένθους καί συντριβής, ό Διοικητής τής ’Ασφαλείας Πατρών, ’Αστυνόμος 
κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, διά τών έξής :

«Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ιδιαιτέρως ή ’Αστυνομική Διεύ- 
» θυνσις Πατρών, βαρυαλγοΰσα θρηνεί σήμερον τήν έκ τού άδοκήτου θανάτου ά- 
» πώλειαν τού προσφιλούς καί έπιλέκτου μέλους αύτής ’Ιατρού, Άστυν. Δ/ντοΰ 
» Ίωάννου Χαραλαμποπούλου. Μοίρα κακή καί άδυσώπητος σέ έφερε πολύκλαυστε 
» καί άλησμόνητε γιατρέ μας προώρως εις τό νεκρικό κρεβάτι, άποσπάσασα άπό 
» τήν πολύαγαπημένη σου οικογένειαν καί τήν προσφιλεστάτην σου ’Αστυνομίαν 
» μας, τάς οποίας τόσον ήγάπησες καί παρά τών οποίων τόσον πολύ ήγαπήθης.

«Εις έμέ άνετέθη ύπό τού άξιοτίμου κ. Άστ/κοΰ Δ/ντοΰ Πατρών, τό σκληρόν 
» καθήκον νά έκφωνήσω τον παρόντα έπικήδειον, άπευθύνων λόγια νεκρώσιμα εις
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» λίαν σεβαστόν καί άγαπητόν πρόσωπον, δι’ δ βαθυτάτη μέ κατέχει συγκίνησις.
«Ό  ’Ιατρός, ’Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, έγκριτος της πόλεώς μας 

« ’Επιστήμων, κατετάγη ώς τοιοΰτος εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα τήν 9/10/ 
» 1935, διεκρίθη εις αύτό διά τάς πολλαπλάς του υπηρεσίας καί άνήλθεν έπαξίως 
» εις τον έπίζηλον βαθμόν τοΰ’Αστ/κοΰ Διευθυντοΰ Α', λαβών συνάμα διάφορα άνώ- 
» τέρα παράσημα καί μετάλλια. Διά τήν διακρίνουσαν αυτόν άνωτερότητα, των ψυ- 
)) χικών συναισθημάτων του, τήν αγαθότητα, τήν πραότητα καί τό μειλίχιον τοΰ 
» χαρακτήρος του, υπήρξε φίλος καί συμπαραστάτης όλων καί ιδία των Άστυνομι- 
» κών, άδιακρίτως βαθμών. Παρήγορος, ευπροσήγορος καί πονόψυχος, παρευρί- 
» σκέτο άόκνως εις δλας τάς περιστάσεις, έξ άσθενειών, εις οίανδήποτε ώραν τής 
» ήμέρας καί νυκτός, άνεζητεϊτο, παρέχων τάς Έπιστημονικάς του γνώσεις, προς 
» όφελος τής υγείας όλων έκείνων, οΐτινες προσέφευγον προς αυτόν. Πλεΐστοι 
» είναι εκείνοι τούς όποιους έσωσεν εγκαίρως, προλαβών έκ τής άσθενείας καί άπέ- 
» δωσεν αυτούς ύγιεΐς, τόσον εις τήν Κοινωνίαν, όσον καί εις τό Άστυν. Σώμα, τό 
» όποιον, ώς έκ τών σκληρών συνθηκών τών ύπηρεσιών του, πολλών έκ τών πλέον 
» εύρώστων ύπαλλήλων του ύποσκάπτει τήν ύγείαν, δι’ ήν αιτίαν καί τό έ'ργον τοΰ 
» 'Υγειονομικού ’Αξιωματικού τής ’Αστυνομίας, καθίστατο ένίοτε, πολλαπλώς 
» έπαχθέστατον.

«Τύχη σκληρά ήθέλησε νά κόψη τό νήμα τής ζωής τοΰ προκεκειμένου 
» Ίατροΰ μας Άστ/κοΰ Δ/ντοΰ εις στιγμάς τής άκμής του καί τής δραστηριότητός 
» του. ’Επάρατος νόσος μαστίζουσα τήν άνθρωπότητα καί έπεκτείνουσα τούς πλο- 
» κάμους της εις δλας τάς κοινωνικάς τάξεις, άδιακρίτως ήλικίας κατέβαλε καί τον 
» πεφιλημένον ιατρόν μας.

«Άνεξερεύνηται αί βουλαί τής Θείας Προνοίας, ό ιατρός πού έδωσε τήν 
» ύγείαν εις έκατοντάδας άσθενών, ό εμβριθής Επιστήμων, ό όποιος ήγαπάτο άπό 
» δλον τον κόσμον διά τήν έπιστημονικήν του άνωτερότητα καί κατάρτισιν, ό άν- 
» θρωπος πού είχε τήν άνθρωπιά καί τήν καλωσύνη ώς σύμβολα τής ζωής του, κατε- 
» βλήθη άπό τον θάνατον προώρως».

Έν συνεχεία ό ομιλητής, άφοΰ έξηκολούθησε έξαίρων τάς άρετάς τοΰ μετα- 
στάντος, συνδυάζων αύτάς μέ τήν ύψίστην άποστολήν έν τη κοινωνία τοΰ Άστυν. 
Σώματος, ούτινος οί άξιωματικοί, βαθμοφόροι καί κατώτεροι υπάλληλοι καταπο
νούμενοι άσθενοΰν, μέ άναγκαϊον συνεπακόλουθον τήν έν ΐση μοίρα, ψυχικήν καί σω
ματικήν καταπόνησιν τών παρακολουθούντων αύτούς 'Υγειονομικών ’Αξιωματικών 
έτόνισεν δτι : « ’Εκ φύσεως άγαθός ό μεταστάς εϊχεν γίνει τό ίνδαλμα τών τε άστυ- 
» νομικών καί λοιπών συμπολιτών του, τόσον διά τάς προς αύτούς προσφερομένας 
» υπέροχους ύγειονομικάς ύπηρεσίας του, δσον καί διότι, οί δεύτεροι, ήτοι οί συμ- 
» πολΐται του, έθεώρουν αύτόν, ώς καμάρι των, έκ τοΰ δτι ήτο γέννημα καί θρέμα 
» τής πόλεως τών Πατρών».

Περαίνων τήν δλως συγκινητικήν ομιλίαν του, ό κ. Διοικητής τής ’Ασφα
λείας, είπεν : «Καί μέ τάς εύχάς δλων μας, δπως ό Πανάγαθος Θεός, παρέχει βάλ- 
)) σαμον παρηγοριάς εις τήν άπορφανισθεΐσαν οίκογένειάν σου, τούς προσφιλείς 
» οικείου σου, δεόμεθα ίνα τό χώμα τής γεννετείρας σου, Πατραϊκής γής, τό όποιον 
» μετ’ ολίγον θά σέ καλύψη, είναι έλαφρόν, ή δέ μνήμη σου αίωνία άγαπημένε μας 
» καί άλησμόνητε ιατρέ καί σεβαστέ μας ’Αστυνομικέ Δ/ντά».

«Α ίω νία του ή μνήμη»
Διερμηνεύοντας τά αισθήματα πένθους ολοκλήρου τοΰ Άστυνομικοΰ κόσμου 

τών Πατρών, ύποβάλλομεν εις τήν οικογένειαν τοΰ μεταστάντος τά θερμά μας συλ
λυπητήρια καί εύχόμεθα δπως ό Κύριος, ό έξουσιάζων ζώντας καί νεκρούς, την μέν 
ψυχήν αύτοΰ κατατάξη έν σκηναΐς δικαίων, εις δέ τούς οικείους του χαρίση τήν έξ 
ύψους παρηγοριάν.

77. Π ΑΠ ΑΓΕΩ ΡΓΟ Π Ο ΥΛΟ Σ



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος ό Άρχιφύλαξ Βεργαδής ’Αντώ
νιος καί οί άστυφύλακες : Μαρώσης ’Ιωάννης, Γεωργαρέας Ήλίας, Τουρνάρας 
Γεώργιος καί Κούρτης Νικόλαος.

—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνόμος Α' Καλογεράκος Δη- 
μήτριος, άποβιώσας. *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος 
εις τούς : τ. ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Αυγερινόν Παναγιώτην τ. Διοικητήν 
Ύποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας Πειραιώς, ’Αστυνόμους Β' κ.κ. Άθανασόπουλον 
Νικόλαον, καί Κωσταραν Άνδρέαν, 'Υπαστυνόμον Α' κ. Διαμαντάρην ’Εμμανουήλ 
καί 'Υπαστυνόμους Β' κ.κ. Σχοινάν Σάββαν καί Παπαγιαννόπουλον Γεώργιον, 
διότι οί δύο πρώτοι έκμεταλλευθέντες έπιτυχώς παρασχεθεΐσαν αύτοϊς πληροφορίαν, 
περί παραλαβής ζακχάρεως έκ της Γενικής ’Αποθήκης βάσει διατακτικής μεγάλων 
ποσοτήτων καί διαθέσεως ταύτης εις τό έλεύθερον έμπόριον εις διπλάσιάς τιμάς, διά 
τήν παρασκευήν γλυκισμάτων καί άλλων βρωσίμων ειδών, έπέτυχον χάρις εις τό 
εξαιρετικόν ενδιαφέρον καί τήν δραστηριότητα τών άνωτέρων ύπό αύτών αξιωμα
τικών τήν βεβαίωσιν τής σοβαρας ταύτης άγορανομικής παραβάσεως καί τήν σύλ- 
ληψιν τών δραστών. Διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως άπενεμήθη υλική άμοιβή 
εις τον Άρχιφύλακα Δημητρακόπουλον Γεώργιον καί τούς άστυφύλακας: Μαρά- 
κην Άνδρέαν, Στέφον Ίωάννην, Τσακίρην Ίωάννην καί Δαμάλαν Βασίλειον, διότι 
ούτοι έργασθέντες ύπό τήν καθοδήγησιν τών ώς άνω προϊσταμένων των, μετ’ έξαι- 
ρετικοϋ ζήλου καί προθυμίας, πολύ δέ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών ύπηρε- 
σίας, έπέτυχον νά φέρωσιν εις πέρας τήν άνατεθεΐσαν αύτοϊς έντολήν.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ύλική άμοιβή 
εις τούς άστυφύλακας : Περουλάκην Ίωάννην, Μουγιάκον Εύάγγελον καί Κακκα- 
βάν ’Αθανάσιον, διότι ούτοι ένεργήσαντες πολυώρους, ύπευθύνους καί μεθοδικάς 
άναζητήσεις, έπί σειράν ήμερών, έπέτυχον ένεδρεύοντες μετά τοϋ Άνθυπαστυνόμου 
κ. Καλαγκάτση Γεωργίου καί χάρις εις τήν έξαιρετικήν των παρατηρητικότητα, 
τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τοϋ έπικινδύνου καί σεσημασμένου κακοποιού Άπο- 
στολάκη Δημ., καθ’ ήν ώραν άπεπειρατο τήν διάπραξιν κλοπής έξ ιδιωτικού αύτο- 
κινήτου. Εις τούς άνωτέρω άστυφύλακας ώς καί εις τον Άνθυπαστυνόμον κ. Κα- 
λαγκάτσην Γεώργιον άπενεμήθη καί έπαινος. Διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως 
άπενεμήθη έπαινος καί εις τον Προϊστάμενον τοϋ ΙΕ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας 
’Αθηνών Υπαστυνόμον Α' κ. Άδαμόπουλον Ταξιάρχην, διότι καθοδηγήσας έπιδε- 
ξίως τούς ώς άνω ύπ’ αυτόν ύπαλλήλους, συνέβαλεν εις τήν έπιτευχθεΐσαν σύλληψιν. 
’Επί πλέον δέ ένεργήσας ουτος μεθοδικώς τήν σχετικήν προανάκρισιν, κατώρθωσε 
νά έξιχνιάση πλείστας κλοπάς διαπραχθείσας ύπό τοϋ άνωτέρω κακοποιού.

—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη 
έπαινος εις τούς : ’Αστυνόμον Β' κ. Καραχάλιον Χρήστον, 'Υπαστυνόμον Α' κ. 
’Αναστασίου ’Αναστάσιον, Άρχιφύλακα Σιδηρόπουλον Άχιλλέα καί άστυφύλακας : 
Καρλέν Γεώργιον, Ρήγαν ’Αθανάσιον, Πικιόν Εύάγγελον, Σαγρόπουλον Γεώρ
γιον, Σκεπάρνην Ευθύμιον καί Πανουτσόπουλον Παναγιώτην, διότι ύπηρέτοΰντες



εις την 'Υπηρεσίαν Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος Πειραιώς καί έργασθέντες 
υπό την δεξιάν καθοδήγησιν του πρώτου μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου καί προθυμίας πολύ 
δέ πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί έξάρ- 
θρωσιν σοβαρας σπείρας λαθρεμπόρων εξαγωγής συναλλάγματος, προκαλέσαντες 
ουτω τά εύμενή σχόλια του τύπου καί του κοινού ύπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών άπενεμήθη 
υλική άμοιβή εις τον αστυφύλακα Κονιδιτσιώτην Εύστάθιον διότι άναπτύξας έξαι- 
ρετικήν παρατηρητικότητα κατά την έκτέλεσιν της υπηρεσίας του, έπέτυχεν τήν 
σύλληψιν, παρά τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Σ.Ε.Κ. τού επικινδύνου κακοποιού 
Μπουτσικάκη Παύλου. Διά της αυτής άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος εις τον 'Υπα- 
στυνόμον Α' κ. Καραγιαννόπουλον Δημήτριον, διότι χειρισθείς λίαν έπιδεξίοας καί 
μεθοδικώς τήν έξέτασιν τού συλληφθέντος ως άνω κακοποιού επέτυχε νά έξιχνιάση 
επτά σοβαράς κλοπάς, τάς οποίας ό είρημένος κακοποιός είχεν διαπράξει κατά και
ρούς.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Ή  ’Εκπομπή της ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζει μέ μεγάλη πάντοτε 

επιτυχία τά μουσικά καί διδακτικά της προγράμματα άπό τον Ραδιοφωνικό Στα
θμό τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, άνάμεσα σέ ενθουσιώδη σχόλια τών πολυπληθών 
άκροατών της!..

•—Μέ σκίτσα άπ’ τή φύση άνοιξε καί έκλεισε τό πρόγραμμα της 11/2/1959, 
καί μέ διαλεχτή κινηματογραφική υπόκρουση άπό ξένα βάλς.

Στήν εκπομπή αύτή μετεδόθησαν παληά καί ρωμαντικά τραγούδια, νησιώ- 
τικοι καί δημοτικοί σκοποί, καθώς καί καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω 
σέ ζητήματα Τροχαίας κινήσεως, προλήψεως πυρκαϊών, παιδικής εγκληματικό
τητας καί άστυνομικής έκπολιτιστικής δράσεως.

*

•—Στήν έκπομπή της 18/2/1959, μετεδόθη ένα έλαφρό ποικίλο πρόγραμμα 
κατ’ έκλογήν τών άκροατών, ώς καί άπόσπασμα τού ήμερολογίου της ’Αστυνομίας, 
άπό τά τεχνάσματα καί τή δράση τών πορτοφολάδων, γραμμένο άπ’ τον δόκιμο Ύ - 
παστυνόμο Σπόρο Πηλό, μέ συγκινιτική άνθρώπινη πλοκή.

—Τό πρόγραμμα της 25/2/59 ήταν ολόκληρο άφιερωμένο στο Ελληνικό χω
ριό καί ενθουσίασε. Στήν έκπομπή αύτή μετεδόθη περιγραφικό ταξίδι στήν Πελο
πόννησο μέ μωραήτικα τραγούδια καί λεβέντικους δημοτικούς σκοπούς.

(Κείμενα, επιμέλεια κ.λ.π. 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών Γενικής 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Εσωτερικών. Δίσκοι : έκ τού κα
ταστήματος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου. Τά προγράμματα παρουσιάζει 
ό Δόκιμος 'Υπαστυνόμος Σπόρος Πηλός).




