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Η ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1 9 2 1 -1 9 5 9 )
'Υπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ/ντοΰ A
(Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΙΖ'· Η ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ Κ Α Τ Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΟΥ ΚΟΜ ΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜ ΟΡΙΤΙΣΜ ΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
213. —'Ε πανέρχεται τό σύνθημα ((άνεξάρτητη Μ ακεδονία» κατά
τη σύνοδο τής 5ης 'Ο λομέλειας τής Κ. Ε. τον Κ.Κ.Ε.
214. —‘Ε πιτυχίες τής Γενικής ‘Ασφαλείας Π ειραιώς κατά τό έτος
1949.

** *

213. ’Επανέρχεται τό σύνθημα «άνεξάρτητη Μακεδονία» κατά τή
σύνοδο τής 5ης 'Ολομέλειας τής Κ.Ε. τοΰ Κ .Κ .Ε .
Στις 30-31 Ίανουαρίου 1949 συνήλθεν ή 5η 'Ολομέλεια της Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε.
της οποίας οί άποφάσεις δημοσιεύθηκαν στο ύπ’ άριθμ. 23 τής 28/2/1949 φύλλο
τοΰ «Ριζοσπάστη».
'Η 'Ολομέλεια αύτή άπήλλαξε τότε «άπό κάθε κομματική δουλειά» τό Μάρκο
Βαφειάδη άρχηγό των κομμουνιστοσυμμοριτών καί τη Χρύσα Χατζηβασιλείου, μέ
τον ισχυρισμό δτι καί οΐ δύο ήσαν «βαρεία άρρωστοι». Κατά τή συνδιάσκεψι τής
'Ολομέλειας αυτής επανήλθε στο προσκήνιο τό σύνθημα «άνεξάρτητη Μακεδονία».
’Ιδού τί γράφει ή σχετική άπόφασι τής 5ης 'Ολομέλειας τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε.
πάνω στο ζήτημα αύτό : «στή Βόρειο Ελλάδα ό Μακεδονικός λαός έ'δωσε όλα γιά
» τον αγώνα καί πολεμά μέ μιά ολοκλήρωση ήρωϊσμοϋ καί αυτοθυσίας πού προκα» λοϋν τό θαυμασμό. Δεν πρέπει νά ύπάρχη καμμιά άμφιβολία δτι τό άποτέλεσμα
» τής νίκης τοΰ Δ.Σ.Ε. καί τής Λαϊκής Επανάστασης θά είναι ό Μακεδονικός
» λαός νά βρή τήν πλήρη έθνική άποκατάστασή του, έ'τσι δπως τή θέλει ό ίδιος προσ» φέροντας σήμερα τό αίμα του γιά νά τήν άποχτήση. Οί Μακεδόνες κομμουνιστές
» στέκονται πάντα έπί κεφαλής στήν πάλη τοΰ λαοΰ τους».
Ή άντεθνική αύτή άπόφαση τής 5ης 'Ολομέλειας τοΰ Κ.Κ.Ε. πού έθετε έκ
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νέου ζήτημα Μακεδονίας άποκάλυψε στον Ελληνικό λαό καί σ’ όλο τον κόσμο τον
πραγματικό ρόλο τοΰ Κ.Κ.Ε. ώς πράκτορος τοΰ Έρυθροϋ ’Ιμπεριαλισμού στήν
Ελλάδα.
'Η άπόφαση αυτή έδημιούργησε ΐδεολογικώς σύγχυσι καί^μέσα^στούς κόλ
πους ακόμα τοϋ Κ.Κ.Ε., πού έ'φτασε σέ τέτοιο σημείο, ώστε παλαιά καί φανατισμένα
στελέχη, όπως ό δημοσιογράφος Δ. Φίτσιος στή δίκη της Χαλκίδος (’Απρίλιος 1949)
καί άλλοι κομμουνισταί ν’ άρνιώνται τό γεγονός της συγκλήσεως της 5ης 'Ολομέ
λειας καί της λήψεως της παραπάνω άποφάσεως για τη Μακεδονία.
214. Ε πιτυχίες τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς κατά τό έτος 1949.
'Η Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς έσυνέχισε καί ένέτεινε μάλιστα τήν παρακολούθησι των κομμουνιστών καί μέ τό άντικομμουνιστικό δίκτυό της κατώρθωσε
κατά τό 1949 ν’ άποκαλύψη χοά νά έξαρθρώση πολλές παράνομες κομμουνιστικές
οργανώσεις. ’Έ τσι:
α) Στις 21 Φεβρουάριου 1949 ή αυτοάμυνα κομμουνιστικής όργανώσεως
Πειραιά πού άνασυγκροτήθη, γιατί είχε προηγουμένως διαλυθή λόγω συλλήψεως
τών στελεχών της άπό τή Γενική ’Ασφάλεια, έκανε μία άπόπειρα σαμποτάζ στον
Κεντρικό Σταθμό τοϋ Ε.Η.Σ. Πειραιώς καί στους ύποστάθμους ήλεκτρικοΰ ρεύματος.
'Η ’Ασφάλεια Πειραιώς έκινήθη δραστήρια καί στις 24 Φεβρουάριου 1949 συνέ
λαβε τούς έξης : Ή λίαν Κυριακάκην, Χριστόδουλον Πλατανιάν, Παναγιώτην Μανωλάκον, Ίωάννην Σχοινάν καί Παναγιώτην Μουμουλίδην, πού άποτελοΰσαν στε
λέχη καί μέλη της «Αυτοάμυνας Πειραιώς».
β) Κατά τον ίδιο μήνα Φεβρουάριο, συνελήφθησαν καί οί έξής : Γεώργιος
Μπιτσαρής, Δημήτριος Παπασωτηρίου, ’Ιωάννης Κουκουλιώτης καί Πέτρος Διβέρης. Αυτοί ήσαν στελέχη τοΰ παρανόμου μηχανισμού τής Κ. Ο. Πειραιώς καί
συνεργάζονταν μέ άλλα άνώτερα στελέχη τοΰ Κ.Κ.Ε. γιά τή διοχέτευσι προς τούς
κομμουνιστοσυμμορίτας τών εντολών καί τών οδηγιών τοΰ κλιμακίου τών συμμορι
τών πού ήταν εγκατεστημένο στον Πειραιά.
γ ) Στις 5 Μαρτίου 1949, συνελήφθησαν οί έξής : Άλέκος Στολίγκας, Ά λέκος Άγγελόπουλος, ’Αμαλία Παπαδιά, Ευστράτιος Δημητρίου, Πρόδρομος Κιδώνης, ’ Ηλίας Μαρτίκας, Ή λίας Τσουγκράνης, Νικόλαος Καπλανέρης, Δημήτριος
Κακλαμανάκης, Γεώργιος Σκλαβίδης, Κων/νος Άγγελόπουλος, Χαράλαμπος
Κυριαζής, Εύάγγελος Κουτσουδάκης, Δημήτριος Δανής καί Δημήτριος Τσαμάνης. Ά πό αύτούς άλλοι ήσαν στελέχη καί άλλοι μέλη τής Κ.Ο.Π. καί ένήργουν κατά
σύστημα προσηλυτισμό καί προπαγάνδα ύπέρ τοΰ κομμουνισμοΰ καί ένίσχυαν
οίκονομικώς μέ έράνους τό Κ.Κ.Ε., τό όποιο είχε πλέον τεθή έκτος νόμου.
δ) Στις 18 Μαρτίου 1949 συνελήφθησαν οί έξής : Μαρία Λουλέ, Ά ννα
Πολίβδα καί Ευδοκία Μουζενίδου. Προέκυψαν δέ στοιχεία ενοχής καί κατά τών μή
συλληφθέντων Κων/νου Λουλέ, Στεργίου Άναστασιάδου καί Δημητρίου Μαρτζώτα. "Ολοι αυτοί μετείχαν ώς μέλη τοΰ εις τάς ’Αθήνας έδρεύοντος κλιμακίου τών
συμμοριτών μέ άλλα άνώτερα στελέχη τοΰ Κ.Κ.Ε. έκαμαν παράνομες συσκέψεις,
συγκέντρωναν χρήματα καί διάφορα είδη, ένήργουν στρατολογία συμμοριτών καί
κατηύθηναν άπό τό κέντρο τις κινήσεις τών κομμουνιστοσυμμοριτών, έχοντες
έτσι μεταβάλλει τις κατοικίες των σέ προκεχωρημένα κλιμάκια τών κομμουνιστοσυμμοριτών στή Πρωτεύουσα καί τον Πειραιά.
ε) Στις 23 Μαρτίου 1949 συνελήφθησαν ή Ταλαγάνη ή Ζεύγου ή Κυριτσοπούλου ή Σαμαρτζοπούλου Αικατερίνη σύζυγος τοΰ Ίωάννου Ταλαγάνη ή Ζεύγου
καί ή Μαίρη ή Ροζάνη Κατρή, γιατί ή πρώτη μέ τό ψευδώνυμο Γιαννούλα καί μέ
διάφορα πλαστά δελτία ταυτότητος ώς μέλος τοΰ γραφείου διαφωτίσεως (άγκίτπρόπ) τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. καί ώς μέλος τής Κ.Ε. τών γυναικών, καθοδηγούσε
τήν Κ.Ο. ’Αθήνας μέχρι τό 1946. Έκτοτε άνέλαβε τήν καθοδήγησι τής Κ.Ο. Πει-
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ραιώς μέ παράλληλο καθοδήγησι καί της 3ης άχτίδος της Κ.Ο.Π., ή οποία περιελάμβανεν έκτος άπδ τις συνοικίες καί τις οργανώσεις των υφαντουργών, καπνο
βιομηχανίας καί έλαιουργίας. Παρέδιδε κομμουνιστικά μαθήματα στα γραφεία
της Κ.Ο. Πειραιώς καί συνεκάλει άκτίφ σέ διάφορα σπίτια. 'Η Μαίρη Κατρή
πού είναι κόρη τής Ταλαγάνη ή Ζεύγου συνώδευε τά στελέχη της Κ.Ο. Πειραιώς
ώς δήθεν συγγενείς της, όταν έπεσκέπτοντο τύ σπίτι της.
στ) Στις 4 ’Απριλίου 1949 συνελήφθησαν οί εξής : Μαριάνθη Παντάλη,
Μιλτιάδης Δαρίδης, Μαρία Σταματάτου, Βασιλεία Παρασκευοπούλου, ’Αλέξαν
δρος Μιχαλόπουλος, Άνδρέας Χατζούρας, Γεώργιος Τσιρώνης, Γεώργιος Τζάλας, Μιχαήλ Παπασωτηρίου, Κων/νος Λογκιτσώτης καί Φρόσω Γιόσμα. 'Η πρώ
τη ώς τομεάρχης Α' τομέως τής Ε.Π.Ο.Ν. ’Αθηνών, ώς μέλος τής ’Επιτροπής
πόλης ’Αθηνών καί ώς μέλος τής αυτοάμυνας μαζί μέ τον ύποτομεάρχη Γαρίδη,
άνέλαβαν άπό τον ’Ιούνιο τοΰ 1948 την έποπτεία καί οργάνωσαν πλήρως τον Α'
τομέα Ε.Π.Ο.Ν. ’Αθηνών άφοϋ έμύησαν στον κομμουνισμό καί τούς άλλους, έκτος
αυτού διεμοίραζαν κομμουνιστικές προκηρύξεις ανέγραφαν κομμουνιστικά συν
θήματα στούς τοίχους καί ένεργοϋσαν έράνους, τών οποίων τό προϊόν διέθεταν γιά
τούς έκτοπισμένους καί τις οίκογένειές των.
ζ) Στις 5 ’Απριλίου 1949 άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν κομμουνισταί,
οί όποιοι άποτελοϋσαν τό γραφείο έπαγρυπνήσεως τής ’Επιτροπής Πόλης τής
Κ.Ο. Πειραιώς, ήσαν στελέχη τής Γ' συνοικιακής κομμουνιστικής όργανώσεως
Πειραιώς, άνήκαν στην άχτίδα ύφαντουργών καί στις κομμουνιστικές οργανώσεις
άμυλοζαχάρου καί έλαιουργών. Οί συλληφθέντες ήσαν οί εξής : Δημήτριος Μουρατίδης, Εύαγγελία Σαράτση, Γεώργιος Ήλιόπουλος, Μαρία Λουλέ, Νικόλαος Σαράτσης, Χρήστος Σοφιανόπουλος, Σοφία Βραχίδου, Αικατερίνη Ταλαγάνη χήρα
Ίωάννου, ’Ιάκωβος Φαμέλης ή Γιακουμής, ’Ιάκωβος Άλυμαντήρης, Λάμπρος
Πάκος, ’Ιωάννης Κριεκούσης, Καλλιόπη Σιδέρη, Δημήτριος Λουκάς, Εύάγγελος
Μακριδάκης, ’Αντώνιος Στριλάκος, ’Ελευθέριος Σταυρόπουλος, Δημήτριος Χαμαλάκης ή Χαμάλης, Σαράντος Κουκάς, Γεώργιος Μαυροφρύδης, Δημήτριος Άβαντζής, ’Εμμανουήλ Ξενάκης, Γεωργία Χαραλαμπίδου, Σάββας Μουράτογλου, Θεό
δωρος ’Αρβανίτης, Παρασκευάς Σγουρός, Ή λίας Γεωργαντόπουλος, Χαράλαμπος
Παπαδόπουλος, ’Ιωάννης Άντωνιάδης ή Άναστασιάδης ή Σαραντίδης (ούτος
έκρατεΐτο στις φυλακές καί τοΰ άπηγγέλθη νέα κατηγορία), Γεώργιος Οικονόμου
καί Χρήστος Άναστασόπουλος.
η) Στις 24 ’Απριλίου 1949 άνεκαλύφθη 2α κομμουνιστική άχτίδα γυναικών
(συνοικίας Νίκαιας) καί ό τεχνικός μηχανισμός αύτής καί συνελήφθησαν άρκετά
ήγετικά στελέχη καί μέλη αύτής. Σκοπός τής όργανώσεως αύτής ήταν ή έξυπηρέτησις τών κομμουνιστοσυμμοριτών. Προς τούτο ένήργουν παρανόμους έράνους,
έθεταν σέ κυκλοφορία κομμουνιστικές προκηρύξεις καί τά ραδιοφωνικά δελτία
τών συμμοριτών. Οί συλληφθέντες είναι οί εξής: ’Ιωάννα Ζυμπολίδου, Σοφία Καλαιτζίδου, Κυριακούλα Σαστορίδου, Μαρία Κυρίτση, Σοφία Χαχλάκη, Μαρία
Κουντουλίδου, ’Αναστασία Μαυρομάρα, Άνδρονίκη Ίωσηφίδου, Παρασκευή Κωνσταντοπούλου, Εύσταθία Δουκάτα, Κλεάνθη Κεχαγιά, ’Άρτεμις Κανελίδου ή Τριανταφυλλίδου, Παρθενόπη Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Σολομωνίδου, Σταυρούλα
ή Βούλα Κουρέβεση, Μαρία Μιχαλάκου, Καλλιόπη Χηατζηανδρέου καί Κορνηλία
Μαλανδράκη.
θ) Στις 4 Μαίου 1949 συνελήφθησαν οί εξής : ’Αγγέλα Τουβαλά, Βάσσω
Άνανιάδου, Ξενοφών Πάντζος, Γεώργιος Πόλυχρονόπουλος, ’Αντώνιος Μαρμαρόπουλος, Κούλα Δαυίτου, Γεώργιος Καπετανάκης, Εύαγγελία Σαράτση καί Αι
κατερίνη Ταλαγάνη ή Ζεύγου. (Οί δύο τελευταίες είχαν συλληφθή προηγουμένως
καί γ ι’ αυτό τούς άπηγγέλθη καί κατηγορία γιά την προηγουμένη ύπόθεσι).
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‘Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων

"Ολοι αύτο'ι ύπό την καθοδήγησι της Αικατερίνης Ταλαγάνη ή Ζεύγου άποτελοϋσαν τήν κομμουνιστική όργάνωσι προσωπικού καπνοβιομηχανίας Πειραιώς,
μέ σκοπό τήν ένίσχυσι μέ κάθε τρόπο του κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ. ’Από αυτούς
ή ’Αγγέλα Τσουκαλά είχεν άναλάβει τήν υπευθυνότητα (γραμματεία) της κομμου
νιστικής όργανώσεως στό^Δημόσιο Καπνεργοστάσιο,"Λή δέ Άνανιάδου έπέβλεπε
τις κομμουνιστικές κάβες καί τέλος ή Σαράτση ήταν βοηθός της Ταλαγάνη καί
έπαγρυπνήτρια της ’Επιτροπής Πόλης, κυκλοφορούσα ύπό τό ψευδώνυμον Μάρω
Γ ρηγορίου.
ι) Στις 23 Μαΐου 1949 άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν άπό τήν ’Ασφά
λειαν^ Πειραιώς στελέχη τής κομμουνιστικής όργανώσεως Δημοσίων υπαλλήλων καί
οργανισμών Δημοσίων Δικαίου Πειραιώς (διαφόρων κλάδων), τά όποια είχαν
άναπτύξει άξιόλογο δράσι. Τά στελέχη αύτά ήσαν τά έξής : ’Ιωάννα Σωτηράκου,
Μιχαήλ Ματσάλος, Γεώργιος Δεληγιώργης, Νικόλαος Ψαριανός, Χρήστος Τζανέτας, Άνδρέας Χριστίδης, ’Αθανάσιος Βερβέρης, Νικόλαος Περιγιάννης καί ’Εμ
μανουήλ Πλεύρης.
ια) Στις 27 Μαΐου 1949 ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς άνεκάλυψε καί συν
έλαβε διάφορα στελέχη τής κομμουνιστικής όργανώσεως Πειραιώς. Οί συλληφθέντες ήσαν οί έξής : Σωτήριος Μπαρμπουνάκης, Γρηγορία Σπεργοβασίλη, Ή λίας Σπεργοβασίλης, ’Αρτέμιος Ίωαννίδης καί Στέλλα Συφωνίου. ’Από αύτούς ό
Μπαρμπουνάκης όταν κατά τό Δεκέμβρη τού 1947 έπέστρεψεν άπό τήν τόπο έκτοπισμοϋ του συνεδέθη άμέσως μέ τήν Κ.Ο.Π., καί λόγω τής μεγάλης του κομμου
νιστικής καταρτίσεως ώρίσθη διαφωτιστής τής Πόλης Πειραιά, υπεύθυνος τής
οικονομικής έπιτροπής Κ.Ο.Π. καί καθοδηγητής τής κομμουνιστικής όργανώ
σεως εργατών μετάλλου. Κατόπιν συνεδέθη μέ τούς άλλους τούς οποίους έχρησιμοποίησε σέ διάφορες εργασίες. 'Ο Άρτέμις Ίωαννίδης ένοίκιασε τό επί τής οδού
Δράμας 127 σπίτι του στον Μπαρμπουνάκη γιά λογαριασμό τής Κ.Ο. Πειραιώς τον
Αύγουστο τού 1938 άντί 30 χρυσών λιρών. ’Επίσης ό Μπαρμπουνάκης έ'πεισε τή
Στέλλα Συφωνίου καί έχρησιμοποίησε τό σπίτι της τής όδοϋ Κοτζιαδών 6 ώς
γιάφκα τών μελών τής ’Επιτροπής Πόλης Πειραιώς άπό τον ’Οκτώβριο τού 1948
μέχρι τού ’Ιανουάριου τού 1949.
ιβ) Στις 23 ’Ιουνίου 1949 άνεκαλύφθη ό παράνομος μηχανισμός τής Κ.Ο.
Πόλης Πειραιώς καί συνελήφθησαν στελέχη καί μέλη αύτής. Οί συλληφθέντες ήσαν
οί έξής : ’Ιωάννης Άνδρουλιδάκης, Γεώργιος Σούραλης, Δέσποινα Σούρελη, Ά ντώνης Ταμίας, Μαρία Μουζάκη ή Μπισκίνη, Άφρούλα Πετρουλάκη, Αικατερίνη
Κιάπε, Κωνσταντίνος Τζιούλης, Δημήτριος Πακής ή Σκυρόκας καί Μαρία Χατζηϊωαννίδου. Αύτοί ύπό τήν άμεσο καθοδήγησι τού Ίωάννου Άνδρουλιδάκη
άρχισαν νά προμηθεύωνται τυπογραφικά πιεστήρια γιά τις άνάγκες τής Κ.Ο.Π.
έγκατέστησαν δέ ταϋτα στο σπίτι επί τής οδού Καραϊσκάκη 13 τών άδελφών Σουραλή, οί όποιοι έβοήθουν στήν έκτύπωσι μέ τυπογράφο τή Δέσποινα Σουραλή μετά
τό 1948. Τά πιεστήρια αύτά τά όποια κατεσχέθησαν στις 16 ’Απριλίου 1949 είχαν
τεθή σέ λειτουργία άπό τό τέλος τού έ'τους 1947 καί έξετύπωναν παράνομα έντυπα,
μέχρι τού ’Οκτωβρίου 1948 χρησιμοποιουμένου τού τυπογράφου ’Αντωνίου Ταμία.
ιγ) Στις 16 ’Ιουλίου 1949 ή ’Ασφάλεια Πειραιώς συνέλαβε τήν ’Αντωνίαν
Παπαγγέλου, τήν Ντίναν Παπούλια, τό Σπυρίδωνα Μυράτ καί τό Χρήστο Φί
λην. Ό Παπαγγέλου ό όποιος ήταν παλαιό κομματικό στέλεχος, χρησιμοποιών
τας πλαστά δελτία ταυτότητος, καθοδηγούσε τήν Κ.Ο. Πειραιώς έκ μέρους τής
Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. Ή Ντίνα Παπούλια έχοντας καί αύτή πλαστό δελτίο ταυτότητος
έχρησιμοποιεϊτο ώς σύνδεσμος μεταξύ τών κομμουνιστικών οργανώσεων. Καί ό
Μυράτ έχρησιμοποιήθη γιά τήν κατασκευή κρύπτης στο σπίτι τής οδού Όμηρίδος
79 τού Χρήστου Φίλη.
(Σ υνεχίζεται)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Ύ πό Δρος τοϋ Δικαίου καί Συμβούλου τοϋ
’Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Δ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

(Συνέχεια έκ τοϋ
προηγουμένου καί τέλος)

3. Πώς αντιμ ετω πίζει τον πόνον ή Χ ρηστιανική Θ ρησκεία;

** *
3. Πώς αντιμετωπίζει τόν πόνον ή Χριστιανική Θρησκεία;
Διά νά εδρωμεν την ορθήν λύσιν του προβλήματος τοϋ πόνου, διά νά μάθωμεν
πώς όφείλομεν ν’ άντιμετωπίσωμεν τόν πόνον καί τάς θλίψεις όταν μας έπισκέπτωνται θά πρέπει νά στραφούμε προς τήν Χριστιανικήν Θρησκείαν. "Οπως εις όλα
τά ηθικά προβλήματα της ζωής, ομοίως καί εις τό πρόβλημα τούτο μόνον ή Χριστια
νική Θρησκεία μάς παρέχει τήν μόνην ορθήν άπάντησιν.
’Από τήν Καινήν Διαθήκην μανθάνομεν πώς ό ’Ιησούς Χριστός, πού άποτελεϊ
διά τόν κάθε Χριστιανόν τό π ρ ό τ υ π ο ν μ ι μ ή σ ε ω ς , άντιμετώπιζε τάς θλί
ψεις καί τόν πόνον κατά τήν επίγειον ζωήν του.
'Η μέθοδός του ήτο ν’ άποδέχεται τά δεινά σάν πραγματικότητα. Δεν έζήτει
ούτε νά τά έξηγήση, οΰτε καί νά τ ’ άπαρνηθή, πολύ δέ περισσότερον νά τ ’ άποφύγη.
Καί δέν τά έδέχετο άπλώς ώς θέλημα τοϋ Θεοΰ, διότι δεν ήτο μοιρολάτρης.
Τ’ άντιμετώπιζε μέ θάρρος καί τά έχρησιμοποιοΰσε δι’ ενα σκοπόν άνώτερον, τά
μετεμόρφωνεν εις κάτι άπείρως ύψηλότερον.
Καθ’ ολην τήν έπίγειον ζωήν του τόν βλέπομεν νά μήν δέχεται καμμίαν ύπεκφυγήν, οΰτε εΰκολον διέξοδον ή συμβιβασμόν εις τάς δυσκόλους περιστάσεις. Καί
όταν άκόμη έκρέματο επάνω στον Σταυρόν, τάς πλέον σκοτεινάς καί φοβεράς ώρας
τών πόνων Του, δέν έδέχθη τό αναισθητικόν ποτόν πού τοϋ προσέφεραν. Τό άπέκρουσεν, ύπέφερε σωματικώς καί ψυχικώς όλον τόν πόνον τοϋ μαρτυρίου Του.
Μέ τό άκατάβλητον θάρρος τοϋ πνεύματός Του μετέβαλεν όλον τό πάθος
Του εις μίαν περίλαμπρον μαρτυρίαν προς δόξαν τοϋ Θεοΰ. Καί τοιουτοτρόπως, ή
μεγαλυτέρα τραγωδία τοϋ κόσμου μετεβλήθη εις τήν μεγαλυτέραν μαρτυρίαν καί
Δόξαν. 'Ο Σταυρός από πόνος καί κακόν μετεβλήθη εις Νίκην κατά τοϋ κακοΰ.
Αυτό τό νικηφόρον πνεύμα μέ τό όποιον άντιμετώπισεν ό Χριστός τήν οδύνην
καί τόν πόνον τό μετεβίβασε εις τούς μαθητάς Του άνά τούς αιώνας διά τοϋ πνεύμα
τός Του, τό όποιον ένοικεϊ εις κάθε άναγεννημένον τέκνον Του.
Ό Χριστός ύπήρξε πολύ ρεαλιστής. Δέν ήθέλησε νά άποκρύψη άπό κανένα
τήν δυσάρεστον πλευράν της ζωής. Δέν ύπεσχέθη άναπαυτικές πολυθρόνες στούς
ίδικούς Του, οΰτε καί δρόμους σκεπασμένους μέ ρόδα. ’Απηυθύνετο όχι στά ένστι
κτα καί στήν δειλίαν, άλλά εις ό,τι εύγενικόν καί ύψηλότερον έχομεν. ’Απευθύνεται
στο θάρρος τοϋ πνεύματος καί στον ήρωϊσμόν τής πίστεώς μας.
Καί μάς προειδοποιεί : «εις τόν κόσμον θλΐψιν έξετε».
Καί προσκαλεΐ όσους θέλουν νά Τόν άκολουθήσουν νά σηκώσουν τόν Σταυρόν
Του.
Άλλά μάς λέγει ταυτοχρόνως : «Θαρσεϊτε, εγώ νενίκηκα τόν κόσμον...»,
«μή ταρασσέσθω ή καρδία ύμών, μηδέ δειλιάτω...». Καί μάς διαβεβαιοϊ ότι «μ ε θ ’
ύ. μών ε ί μ ί ά π ά σ α ς τ ά ς ημέ ρας . . . » .
Ποίαν ύψίστην παρηγοριάν άποτελεϊ δι’ ημάς αυτή ή διαβεβαίωσις Του, ότι
είναι μαζί μας, ότι είναι έτοιμος νά μάς βοηθήση καί νά μάς ένισχύση ώστε νά ύποφέρωμεν τάς θλίψεις καί τούς πόνους καί μάλιστα νά τούς χρησιμοποιήσωμεν ώς
μέσον τελειοποιήσεως τοϋ χαρακτήρός μας, ώς μέσον προς ύπηρεσίαν τών άλλων.
Καί έρωτάται π ο ι ο ν σ κ ο π ό ν λ ο ι π ό ν έ π ι δ ι ώ κ ε ι ό π ό ν ο ς ;
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Δ. Μαγκριώτη

Ή 'Αγία Γραφή μας διδάσκει, δτι 6 Θεδς χρησιμοποιεί πολλάκις τον φυσικόν
καί τον ηθικόν πόνον' ώς φ ά ρ μ α κ ο ν θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ό ν της ψυχής μας, ώς
δ ο κ ι μ α σ ί α ν διά τ η ν π ί σ τ ι ν ή ώς π α ι δ α γ ω γ ι κ ό ν μέ σον
διά νά βελτιωθή ό χαρακτήρ μας.
'Η πείρα τής ζωής μας φανερώνει δτι πολλάκις μ ό ν ο ν ό π ό ν ο ς κ α 
τ ο ρ θ ώ ν ε ι ν ά έ π η ρ ε ά ζ η τ η ν ψ υ χ ή ν , μόνον ό πόνος ένεργεϊ εις
αυτήν ώς θεραπευτικόν φάρμακον ή ώς χειρουργική μάχαιρα διά ν’ άποκόψη άθεράπευτα ψυχικά άποστήματα.
Μέ τήν σμίλην τοϋ πόνου ό Θεός εργάζεται διά νά λαξεύση τάς ψυχάς μας καί
νά τάς μεταβάλη είς αριστουργήματα ήθικής ώραιότητος.
'Η Γραφή μάς άποκαλύπτει έπίσης δτι μέ τον πόνον δοκιμάζεται ή πίστις μας.
Αυτή είναι ή περίπτωσις του ’Ιώβ, τοϋ Δανιήλ, τοϋ ’Αποστόλου Παύλου καί πολλών
άλλων ήρώων τής πίστεως.
Πόσοι Χριστιανοί στήν ώραν τοϋ πόνου καί των θλίψεων, αν έγνώριζαν αυτήν
τήν βαθύτερη αιτία τοϋ πόνου καί τον θειον σκοπόν του, άντί νά μεμψιμοιροΰν καί νά
γογγύζουν δέν θά έπρεπε νά υπομένουν, ακόμη δέ καί νά χαίρουν καί νά ευχαριστούν
τον Θεόν πού τούς έκαμε αύτήν τήν μεγάλην τιμήν ;
’Αλλά ό πόνος άποτελεΐ προσέτι καί παιδαγωγικόν μέσον χρησιμώτατον διά
τον άνθρωπον.
'Θ Γάλλος Ποιητής Ά λ φ ρ έ δ ο ς Μ υ σ σ έ , πού μέ τήν λεπτήν εύαισθησίαν
τής ποιητικής του ψυχής είχε διαισθανθή αυτόν τον προορισμόν τοϋ πόνου, γράφει τά
έξής χαρακτηριστικά :
«'Ο άνθρωπος είναι ένας μαθητευόμενος καί ό πόνος είναι ό διδάσκαλός του».
'Ο Φ ρ α ν σ ο υ ά Κ ο π π έ , ένας άπό τούς διασημοτέρους Γάλλους συγ
γραφείς στο βιβλίον του: «Ό κ α λ ό ς π ό ν ο ς » διηγείται δτι πολλάκις διηρωτήθη
ποιον σκοπόν έχει ή ζωή καί ό θάνατος, προ παντός δέ ό πόνος καί τά δάκρυα.
Δέν τον ικανοποιούσε καμμία έξήγησις άπό έκείνας πού άπομακρύνουν τον άν
θρωπον άπό τήν πίστιν προς τον Θεόν. ΙΙρό παντός δέ τοϋ ένέπνεε τήν άποστοφήν ή
σκέψις καί τοϋ έφαίνετο παράλογον τό νά μένη άτιμώρητον τό κακόν, είς άλλον κό
σμον, αν τυχόν δέν έτιμωρεϊτο εδώ κάτω.
'Ο πόνος πού ύπέφερε συνεπεία μιας έγχειρήσεως, ή οποία τον ύπεχρέωσε νά
παραμείνη πολλές ήμέρες είς άκινησίαν τον ώδήγησεν είς σκέψεις σοβαρώτερες. Τον
έκαμε ν’ άκούση καθαρά τήν φωνήν τοϋ Θεοΰ νά τοϋ όμιλή μέσα στήν καρδιά του καί
έπέστρεψεν είς τήν προς τον Χριστόν πίστιν.
Είς τό βιβλίον του (-1) διηγείται μέ συγκινητικόν τρόπον τήν ιστορίαν τής με
ταστροφής του καί λέγει είς τό τέλος : «’Ά ς είναι χίλιες φορές εύλογεμένες αί θλίψεις
καί οί πόνοι πού μέ ξανάφεραν στον Θεόν. Τώρα Τον γνωρίζω. Τό Εύαγγέλιον μοΰ
Τον άπεκάλυψεν. Είναι ό Πατέρας μας, ήμπορώ νά τοϋ ομιλώ μέ άπόλυτη εμπιστο
σύνη καί μέ άκούει μέ στοργήν».
’Από τήν ιστορίαν αύτήν βλέπομεν πώς ό Θεός μεταχειρίζεται τάς δύσκολους
περιστάσεις τοϋ βίου μας καί αύτόν άκόμη τον πόνον διά νά μάς φέρη στον ορθόν δρό
μον καί διά νά μάς σώση άπό τήν καταστροφήν πού μάς αναμένει.
Είναι μεγάλη άλήθεια καί πρέπει νά τό άναγνωρίσωμεν δτι ή άνώμαλη ζωή πού
κάμνει ή άνθρωπότης καί ή άπομάκρυνσίς της άπό τον Θεόν καί τάς άρχάς τοϋ Εύαγγελίου είναι ή κυριωτέρα πηγή τών ήθικών πόνων καί θλίψεών μας.
Ό άνθρωπος κάμνει κατάχρησιν τής ήθικής έλευθερίας πού τοϋ έδωκεν ό Θεός
καί άποτέλεσμα αυτής τής καταχρήσεως είναι ό πόνος, ή ήθική οδύνη, αί διάφοροι
θλίψεις, τό κενόν τής ψυχής, ή πολυασχολία, αί συγκρούσεις τών θελήσεων.
1. «La bonne sonffranee».

Το πρόβλημα του πόνου
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'Η ζωή πολλές φορές μας φέρεται σκληρά. Υπάρχουν περιστάσεις πού έπιβάλλει στους ώμους μας ένα άβάστακτον φορτίον πόνου. Άναγκαζόμεθα τότε νά σύρωμεν τα βήματά μας μέ τήν καρδιά μας ξεχειλισμένη από τον πόνον προς τον Γολγοθά
μας φορτωμένοι τον Σταυρόν μας...
Ό Ά ν ρ ύ Μ π ο ρ ν τ ώ σ’ ένα βιβλιαράκι του πού έπιγράφεται « ’Αγαπάτε
τήν ζωήν» διηγείται μιαν άληθινήν ιστορίαν μιάς φυματικής κοπέλλας της Άδέλας
Κάμμ, πού άπέθανε εις ήλικίαν 26 έτών.
Είχε καταδικασθή άπό τούς ιατρούς καί μ’ όλα ταϋτα έζησεν έπί έξ άκόμη έτη
καί έχρησιμοποίησε θαυμάσια αύτό τό χονικόν διάστημα χάριν των συνανθρώπων της.
Ή το μια γενναία κοπέλλα καί είχε μεγάλη καρδιά. Εις ήλικίαν 20 έτών έπέστρεφεν
άπό τήν ’Αγγλίαν όπου έκαμε τάς σπουδές της, καί ήτο γεμάτη ώμορφιά, χάρι καί
πρακτικό πνεύμα. Έπαθε πλευρίτιδα καί οί ιατροί έγνωμάτευσαν ότι τό κακόν ήτο
άθεράπευτον.
Έπέρασεν άπό όλα τά στάδια τής άπελπισίας, της νάρκης καί τέλος της πά
λης μέ τον θάνατον διά τήν διατήρησί της στή ζωή μέ κάθε τρόπον.
Ή Άδέλα ήτο φύσις ενεργητική. ’Ήθελε ν’ άντισταθή στήν άπογοήτευσιν καί
τήν κατάπτωσιν πού οδηγεί ή άκίνητη καί μονότονη ζωή του Σανατορίου. Κι’ επειδή
ή φαιδρότης είναι στοιχεΐον τής ζωής, προσεπάθησε νά γίνη εύθυμη.
Έ τ ο μιά άξιαγάπητη άσθενής : « Ή κ α λ ο κ α γ α θ ί α έ λ ε γ ε ν ε ί ν α ι
ά γα θ ο ε ρ γ ί α , ε ί ν α ι ή ύπ ομ ονή πού υ πο μέ νε ι , ή δ ύ ν α μ ι ς
καί ή ε ιρήνη πού μ ε τ α δ ί δ ο ν τ α ι άπό κ αρ δι ά σέ κα ρ δι ά ».
"Οταν προσεβλήθη άπό τήν άρρώστεια ήτο άρραβωνιασμένη.
Ήναγκάσθη νά παραιτηθή άπό τήν άγάπη της καί τό μέλλον της. Δέν τής έμεινε
πλέον άλλο τίποτε άπό του νά παραιτηθή κι’άπό τήν ζωήν.
’Άφισε κάθε άμφιβολία καί όταν έπείσθη πλέον ότι δέν θά ήμποροϋσε πλέον νά
θεραπευθή, ώργάνωσε τή ζωή της ήσυχα καί χρήσιμα.
Τοϋ λοιπού ήρέμησεν, ήτο ευτυχής... Ναί, ήτο ήρεμη επειδή είχε τήν ειρήνην
τού Θεού μέσα της.
’Αλλά πώς ήμποροϋσε νά γίνη καί χρήσιμη;
Δέν ύπάρχει τίποτε τό χειρότερον διά μίαν ενεργητικήν φύσιν άπό τού νά μένη
άπρακτη.
Αύτό δέν τό παρεδέχετο. ’Αλλά ό κύκλος των ένεργειών της ήτο περιωρισμένος.
Τί ήμποροϋσε νά κάμη όταν έπρεπε νά μένη στο κρεβάτι;
«'Ένα πράγμα μοΰ μένει άκόμη, έλεγε. Νά χαρίζω τή χαρά καί τήν έλπίδα
στούς άλλους, νά προκαλώ ένα χαμόγελο, όλ’ αύτά είναι μιά γυλκειά εργασία καί δέν
είναι άνάγκη νά κάθεται κανείς διά νά τό έπιτύχη».
Έκτος άπό αύτό ύπήρχε βέβαια καί ή προσευχή.
Διά τάς άδελφάς της πού ύπέφεραν, έγραψε ένα μικρό βιβλίο μέ τον τίτλον:
«X α ρ ο ύ μ ε ν ε ς μ έ σ α σ τ ή θ λ ί ψ ι » καί τούς μετέδιδεν άπό τή δική της
τήν πείρα, άπό τή δική της τήν κατάκτησιν.
Μέ μιάν άλλη όμοιαπαθή της, ένα κορίτσι τού λαού, τήν Λουίζα Ντεβενός ιδρύει
ένα μικρό σωματεΐον άσθενών. Τά δύο αύτά κορίτσια είχαν προσέξει ότι συνήθως οί
μή άρρωστοι δέν γνωρίζουν νά μιλήσουν καλά στον άρρωστον. Οί άρρωστοι δοκι
μάζουν διαρκώς τό υποτιμητικό συναίσθημα ότι είναι σάν άπόβλητοι της κοινωνίας,
ότι είναι μειωμένοι κοινωνικώς, ότι είναι λίγο περιφρονημένοι.
Τούς μαλώνουν πολύ, ποτέ δέν τούς νοιώθουν καλά. Τούς φέρονται μέ οίκτον
καί έν γένει τούς κάμνουν τή ζωή τους κουραστική.
Έσκέφθηκαν λοιπόν ότι άν άντήλλασαν μεταξύ των τάς γνώμας των διά τήν
κατάστασί των, αύτό θά ήτο τό καλύτερον.
Έ τσ ι λοιπόν άπεφάσισαν νά παρηγορούν τούς άσθενεϊς, οί μέν τούς δέ.
Θά έβλεπαν τότε ότι δέν είναι μόνοι των διά νά ύποφέρουν, θά έμάθαιναν πώς
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περνούν οί άλλοι άρρωστοι, θά έγίνοντο τρόπον τινα σύντροφοι στην ίδια μοίρα πού
τούς συνέδεε καί θ ά π ρ ο σ π α θ ο ύ σ α ν ν ά ε ί ν α ι χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ι .
Τήν χαράν θά την είχαν σάν ένα καθήκον.
'Η Άδέλα ήτο ή ψυχή αυτής τής μικρής όμάδος. Είχε πληθώραν μακρυνων
φίλων τάς οποίας ένίσχυεν έξ άποστάσεως μέ τό νά τούς εμπιστεύεται τούς δικούς της
άγώνας καί τάς ΐδικάς της λύπας.
Ά πό μέσα άπό τό κρεβάτι της δημιουργεί στά περίχωρα τής Γενεύης ένα άναρρωτήριο διά τις πτωχές άρρωστες. Δεν έχει χρήματα. Τό βιβλίο της «Χαρούμενες στή
θλίψι» τής προμηθεύει τά πρώτα κεφάλαια.
"Οσοι τήν βλέπουν, τήν θαυμάζουν καί τής δίδουν δ,τι χρειάζεται διά τό
έργον της.
Πλαγιασμένη κάμνει σχέδια, υπολογισμούς, οργανώνει, διευθύνει, κτίζει...
Καί δταν ή Λαίδη ’Άβερδην, άντιβασίλισσα τής Ιρλανδίας πού είχε άναλάβει
στήν χώραν της τό.ν άγώνα έναντίον τής φυματιώσεως, ήλθε νά έπισκεφθή τήν Άδέλα,
διά τήν οποίαν ήκουσα τόσα νά λέγωνται, πού ήτο ξαπλωμένη στο κρεβάτι μέ ρίγη,
τήν έρώτησε τί θέλει νά μέταβιβάση στις άσθενεΐς έργάτριες τής ’Ιρλανδίας, άπήντησε.
«”Ω ! Κυρία, νά τις είπήτε δτι είμαι εύτυχισμένη...».
ΤΗτο ευτυχισμένη διότι εΐργάζετο διά τούς άλλους. Έ κεΐ εύρήκε τό στήριγμα
τού πόνου, των θλίψεών της, τής άσθενείας της. "Οχι βέβαια διά νά ύποφέρη αύτές τις
άθλιότητες άλλά διά νά άγαπα.
Δι’ αυτό έκφράζει τήν χαράν της, θεωρεί τον έαυτόν της εύλογημένην, εύτυχισμένην.
"Εξ χρόνια έζησε ένω ήτο καταδικασμένη νά άποθάνη. Οί ιατροί έμειναν έκ
πληκτοι εμπρός σ’ αύτό τό θαύμα. ΤΗτο ένα πραγματικό θαύμα θελήσεως, άγάπης
καί πίστεως.
Τον θάνατον δέν τον έφώναζεν, ούτε καί τον έδιωχνε. « Ή ζωή καί ό θάνατος
έλεγε, μοΰ φέρνουν τήν ίδια χαρά».
Τον θάνατον τον έδέχθηκε μέ χαμόγελο, σάν μιά καλή της φίλη πού τήν έπερίμενε.
Μόνον γενναίες καρδιές, μεγαλόψυχες καί θαρραλέες, πού είναι γεμάτες άπό
πίστι καί άγάπη ήμπορούν νά δαμάσουν τον πόνον τους, άκόμη δέ καί νά τον χρησι
μοποιήσουν ώς σκαλοπάτι διά ν’ άναβοΰν εις υψηλότερα ήθικά επίπεδα.
** *
^
^
Ά πό τόν εαυτό μας έξαρτάται όπως ό Σταυρός αυτός τού πόνου μεταβληθή
εις ένδοξη σημαία Νίκης, ή είς ήτταν.
"Οπως λέγει ένας Χριστιανός συγγραφεύς, ό κάθε Σταυρός φέρνει τήν χαρά του,
καί ή κάθε δοκιμασία έχει τόν εύλογημένον της καρπόν.
Άλλά όποιοιδήποτε καί άν είναι οί τρόποι τής δοκιμασίας καί οί βαθμοί τού πό
νου του, ό Χριστιανός γνωρίζει κάλλιστα, δτι ό κόσμος αυτός δέν είναι, οδτε έπιχείρησις καλοζωίας, ούτε καί ή οριστική διαμονή μας. Είναι κάτι άπείρως καλύτερον καί
άνώτερον. Είναι μέν πρόσκαιρος καί μεταβατικός, άλλά αποτελεί τόν προθάλαμον
τής αίωνιότητος καί τόν τόπον τής κατεργασίας των χαρακτήρων δι’ ένα αιώνιον
προορισμόν, άπείρως άνώτερον τού έπιγείου. Οί περισσότεροι δμως άνθρωποι θέλουν
τόν κόσμον αύτόν ώς τόπον όριστικόν καί ώς κόσμον εύτυχίας. Δι αυτό διαψευδονται
καί ύποφέρουν πολύ.
Ό Χριστιανός, φωτισμένος άπό τό φως τής Χριστιανικής άληθείας γνω
ρίζει τόν πραγματικόν προορισμόν τής ζωής αύτής, καθώς καί τόν βαθύτερον σκοπόν
τοΰ πόνου καί των θλίψεων τά χρησιμοποιεί δέ καί τά μεταμορφώνει εις κάτι άπεί
ρως άνώτερον πού έξυπηρετεΐ τά σχέδια τοΰ Θεού.
Ή βαθύτερη λοιπόν σημασία τοΰ πόνου δέν έγκειται μόνον είς τό γεγονός, δτι
οπόνος είναι αναγκαίος, ή δτι είναι ό υπέρτατος νόμος τής ύπάρξεώς μας, άλλά κυρίως
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ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Α. ΕΝ ΤΑΙΣ Η.Π.Α.
1) Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα ’Αμερικής έκηρύχθη παράνομος όργάνωσις,
ώς «οργανον συνωμοσίας διά τον άνατροπήν της Κυβερνήσεως των 'Ηνωμένων
Πολιτειών» καί ώς «πράκτωρ ξένης εχθρικής Δυνάμεως».
Συνεπεία της διατάξεως ταύτης είναι ή άπώλεια διά τό Κομμουνιστικόν
Κόμμα ’Αμερικής πάντων των δικαιωμάτων καί προνομίων άτινα άνεγνωρίζοντο
ύπό τοϋ ’Αμερικάνικου Νόμου εις τά νομικά πρόσωπα, καί είδικώτερον του δι
καιώματος : α) ’Αγωγής ενώπιον οίουδήποτε δικαστηρίου, β) Τοϋ συμβάλλεσθαι.
γ ) Έκδόσεως δημοσιεύσεως έφημερίδων, περιοδικών ή γενικώς έντύπων καί δ)
Τοϋ διατηρεΐν λογαριασμούς παρά Τραπέζαις.
2) Τά άνωτέρω εφαρμόζονται καί διά πάσαν όργάνωσιν ύπό τον τίτλον τής
οποίας θά έκρύπτετο τό Κομμουνιστικόν Κόμμα ’Αμερικής.
3) Τά μέλη τοϋ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος δέον νά ύποβάλουν δήλωσιν περί
τούτου εις τό 'Τπουργεΐον Δικαιοσύνης, τό όποιον θά τηρή μητρώον αύτών.
Εις ήν περίπτωσιν μέλος δεν συμμορφωθή, θά ύπόκειται εις ποινήν φυλακίσεως μέχρι πέντε έτών καί προστίμου μέχρι 10.000 δολλαρίων.
4) Πρόσωπόν τι μέλος τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος δεν δύναται: α) Νά
διορισθή εις δημοσίαν θέσιν. β) Νά έργασθή εις έπιχείρισιν ήτις σχετίζεται μέ την
άμυναν καί γ ) Νά άποκτήση διαβατήριον.
Παράβασις τών άνωτέρω τιμωρείται εις βαθμόν κακουργήματος.
5) Οί Πρόεδροι τών ορκωτών δικαστηρίων έντέλλονται ύπό τοϋ νέου Νό
μου όπως τονίζουν εις τούς ένορκους ότι εις τάς κάτωθι περιπτώσεις πρόσωπόν
τι δέον νά θεωρηθή κατά τεκμήριον ώς κομμουνιστής όταν:
α) Έ ν γνώσει του είχεν έγγραφή εις τά μητρώα τοϋ Κομμουνιστικού Κόμ
ματος. β) Συνεισέφερεν χρηματικώς εις τό κόμμα, γ ) Υπάρχουν αποδείξεις δτι
έ'λαβεν οδηγίας από τό κόμμα, ή ύπηρέτησεν αυτό ώς ύπάλληλός του. δ) Έβοήθησεν εις τήν κατάστρωσιν σχεδίων δράσεως, ή μετέφερεν οδηγίας, ή ένήργησεν ώς
ταχυδρόμος, ε) Συνέγραψε βιβλία ή άλλα έντυπα κομμουνιστικού περιεχομένου, ή
έκυκλοφόρησεν αύτά. στ) ’Έκανε πολιτικάς συμβουλάς εις τό κόμμα ή έδειξε
προθυμίαν δπως έργασθή προς πραγματοποίησιν τών σκοπών του.
είς τό γεγονός οτι αποτελεί τήν πείραν τής ηθικής μας έλευθερίας. Είναι τό μέσον πού
προσφέρεται στον κάθε άνθρωπον διά νά κατορθώση νά έπιτύχή τήν νίκην τού πνεύ
ματός του εναντίον τής ύλης, διά νά έπιτύχη ν’ άπελευθερώση τήν -ψυχήν του άπό τά
δεσμά πού τήν εμποδίζουν νά πραγματοποιήση τον προορισμόν της. Μέ τήν άντίληψιν
δέ αυτήν, ό πόνος παύει νά είναι τό φοβερόν κακόν πού μάς τρομάζει καί τό άποφεύγομεν. Μάλιστα δέ ό πόνος τής άγάπης, τής εκούσιας θυσίας καί τής συμμετοχής μας
είς τό βάρος τού Σταυρού γίνεται καί άπελευθερωτικός.
’Εμπνευσμένοι άπό τήν Χριστιανικήν πίστιν πρέπει νά εΐμεθα βέβαιοι, δτι ό
Σταυρός καί όπόνος δ έ ν ά π ο τ ε λ ο ΰ ν τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν λ έ ξ ι ν , τ ο ύ Θε ο ύ , ά λ λ ά ή ’Α ν ά σ τ α σ ι ς , π ο ύ ά π ο τ ε λ ε ϊ τ ο ν θ ρ ί α μ 
β ο ν τ ο ύ π ά σ χ ο ν τ ο ς δ ι κ α ί ο υ . Είς τήν πραγματικότητα λοιπόν τής άδικίας
καί τού πόνου βλέπομεν ν’ άπαντα ή μεγάλη πραγματικότης, ή Νίκη, τήν οποίαν
μάς φανερώνει ή Άνάστασις τοϋ Χριστού καί είς τήν οποίαν συμμετέχομεν δλοι δσοι
είμεθα ίδικοί Του, καθώς διδάσκει ό ’Απόστολος Παύλος.
Δ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
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6)
Οίαδήποτε όργάνωσις ή οποία, λόγω δεσμών της μέ τό Κομμουνιστικόν
Κόμμα, είναι υποχρεωμένη νά έγγραφη εις τό υπό κειμένων ήδη νόμων προβλεπόμενον μητρώον τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, δέον όπως ύποβάλη πλήρεις
πληφορίας περί των «τυπογραφικών υλικών καί έγκαταστάσεων» ατινας διαθέτει.
Ό Νόμος ούτος ένισχύει τον Νόμον περί Εσωτερικής ’Ασφαλείας διά τής
κηρύξεως τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος ώς μιας τών οργανώσεων τών «άποσκοπουσών την βιαίαν καί διά παρανόμων μέσων άνατροπήν τοϋ κρατοΰντος κα
θεστώτος».
Κατά τήν άρχικήν διατύπωσιν τοϋ Νόμου, οί Δημοκρατικοί ήθελον νά χαρα
κτηρίσουν την άπλήν έγγραφήν εις τό κομμουνιστικόν κόμμα ώς κακούργηκα.
'Η Κυβέρνησις όμως έθεώρησεν δτι τοΰτο θ’ άντέκειτο είς τάς σχετικάς
διατάξεις τοϋ Νόμου περί ’Εσωτερικής ’Ασφαλείας τοϋ 1950, έφ’ ω καί έθεσπίσθη ότι έπί μελών τοϋ κομμουνιστικού κόμματος εφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ
Νόμου 1950.
Έπροτίμησε δηλ. ή Διοικητική ’Εξουσία τήν άμεσον καταδίκην τών μηνυθέντων ήδη, έστω καί είς μικροτέρας ποινάς, ή τήν παράτασιν τής έκκρεμότητος τής
θέσεώς των.
Κατά τών κομμουνιστών έψηφίσθησαν επίσης τά έξής νομοθετικά μέτρα:
1)
'Η έ κ π τ ω σ ι ς έ κ τ ή ς ’Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς ι θ α γ έ ν ε ι α ς ,
τών κομμουνιστών τών καταδικασθέντων ύπό τακτικών δικαστηρίων διά συμμετο
χήν είς τήν κομμουνιστικήν συνωμοσίαν διά τήν άνατροπήν τοϋ σημερινού καθε
στώτος.
2) Θ α ν α τ ι κ ή π ο ι ν ή δ ύ ν α τ α ι ν ά έ π ι β λ η θ ή κ α τ ά κ α 
τ α σ κ ό π ω ν κ α ί έν κ α ι ρ ώ ε ι ρ ή ν η ς .
3) Ένίσχυσις τών δικαιωμάτων τοϋ Προέδρου, οΰτως ώστε νά δύναται ουτος νά έμποδίζη τήν πρόσληψιν άνατρεπτικών στοιχείων είς τά έργοστάσια τά έργαζόμενα διά τήν άμυναν τής Χώρας.
4) Τά μέλη τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος τά όποια θά καταθέτουν κατά τοϋ
Κόμματος ένώπιον τών ’Επιτροπών τοϋ Κογκρέσσου θά χαίρουν άτιμωρησίας,
διδομένης οΰτω είς τούς κομμουνιστάς τής βεβαιότητος ότι έάν άποκαλύψουν τά
τής δράσεως τής όργανώσεώς των θά τυγχάνουν συγγνώμης, καί
5) Καθιεροΰται ώς άδίκημα καί τιμωρείται ποινικώς ό παράσχων άσυλον ή
κρυσφύγετον είς καταζητουμένους κομμουνιστάς.
’Ήδη ή σημερινή Κυβέρνησις προέβη είς εύρείαν έκκαθάρισιν τών διαφόρων
κλάδων τής δημοσιοϋπαλληλίας άπό τά άνατρεπτικά στοιχεία άπελύθησαν δέ μέχρι
τοΰδε 1.456 πρόσωπα κατηγορούμενα ότι ένεπνέοντο άπό μή νομιμόφρονα αισθή
ματα. Ή έκκαθάρισις αυτή συνεχίζεται.
’Εκτός τών μέτρων τών ληφθέντων κατά τών μή νομιμοφρόνων Δημοσίων
υπαλλήλων, 41 ήγετικά στελέχη τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος κατεδικάσθησαν,
κατά 35 έκκρεμεϊ μήνυσις, καί 105 άλλοδαποί άπελάθησαν.

ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
—

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1923

—

'Υπό του τ. ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ------------------- Δικηγόρου κ. ΔΗΜΟΣΘ. ΚΟΡΕΣΗ ----------------Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
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Πρόλογος.
Τά προηγηβέντα τοϋ εγκλήματος.
Εις τον τόπον τοϋ εγκλήματος.
Τά επακολονθήσαντα μετά τό έγκλημ α γεγονότα.
Περί την διερεύνησιν τοϋ εγκλήματος.
Τρία χρόνια προ τής ληστείας τής Π έτρας (ή εξιστόρησις τής όποιας
έτερματίσθη εις προηγουμενον τεϋχος) συνέβη, ένα άλλο, επίσης δραματικό
έγκλημα εις την ’Ή πειρον. Τό έγκλημα τής Κ ακαβιάς.
Τό έγκλημα αυτό, εις πολλά ση μ εία ομοιάζει ώς προς τον τρόπον
τής έκτελέσεως, προς τό διαπραχθέν υπό των Ρ ετζαίω ν εις Πέτραν, διά
τον λόγον δέ τοϋτον (εκ τών ύστερων βέβαια) εις δσονς ήτο συμφέρον ν'
άποδοθή εις "Ελληνας έπρόβαλαν τον ισχυρισμόν ότι π ράγμ ατι ήτο και
αυτό (τό έγκλημα τής Κ ακαβιάς) έργον τής συμμορίας τών Ρ ετζαίω ν, δι'
δ κ α ί δ 'Ιταλός Πρόξενος Βάρνας άμα ώς επληροφορήθη την σνλληψιν τών
Ρετζαίω ν, έζήτησε να διαλενκάνθή καί τό σημειον τούτο. Ά λλ' ή έξέτααις
αυτή ονδέν άπέδωσεν, διότι π ράγμ ατι τό έγκλημα [τής Κ ακαβιάς δεν διεπράχθη ούτε υπό τώ ν Ρετζαίω ν, οντε υπό άλλης συμμορίας Ε λλήνω ν λη
στώ ν, δεν ήτο άλλω στε ληστεία, άλλα είχε καθαρώς πολιτικόν κίνητρον.
Π ρέπει έν τοντοις νά δεχθώμεν δτι οί Ρ ετζα ίοι Αντέγραφαν εις την
ληστείαν τής Πέτρας τάς μεθόδους έκτελέσεως τοϋ εγκλήματος τής Κ ακα
βιάς, διότι υπό τάς ιδίας ακριβώς σννθήκας έπρεπε νά κτνπηθή διερχόμενόν αντοκίνητον (δηλαδή ώρισμένον αντοκίνητον).
"Ενα άλλ.ο όμως κοινόν σημειον εις τά σοβαρώ τατα αυτά εγκλήματα
είναι τό δτι, αν στελέχη τοϋ 'Α στυνομικού Σ ώ ματος επέτυχαν την σνλληψιν τών κνριωτέρων έπικεκηρνγμένω ν δραστών τοϋ δευτέρου—τής λ η 
στείας τής Π έτρας—επίσης νεαρά στελέχη τής ’Α στυνομίας τών Πόλεων
συνετέλεσαν, μέ σοβαρώτατον μ ά λιστα κίνδυνον τής ζω ής των, εις την διαλεύκανσιν τοϋ εγκλήματος τής Κακαβιάς.
Αιά τον λόγον τοϋτον τά « 'Α στυνομικά Χ ρονικά» θά δημοσιεύσω σι
τό ιστορικόν τοϋ εγκλήματος τούτου, γραμμένον δπως τό έζησεν, ό τότε
'Α στυνόμος Β ' καί ήδη συνταξιούχος Ά στυν. Δ )ντής καί Δικηγόρος κ.
Δημοσθένης Κορέσης.

1 . Πρόλογος.
Τον Σεπτέμβριον τοϋ έ'τους 1923, ή Ελλάς διήλθε μίαν σοβαρωτάτην κρίσιν.
Δεν εΐχεν ακόμη εντελώς συνέλθει άπό τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν καί τά
τόσα συνταρακτικά επακόλουθα αυτής, όταν ή ’Ιταλία ύπό τήν ήγεσίαν τοϋ Μουσσολίνι καί τοϋ φασιστικοϋ κόμματος, έξ άφορμής δήθεν τής δολοφονίας τών μελών τοΰ
Ίταλικοΰ κλιμακίου τής Επιτροπής καθορισμοΰ τών Έλληνοαλβανικών συνόρων,
έκαμε τήν άπόφασιν καί κατέλαβε στρατιωτικώς τήν 1—2 Σεπτεμβρίου 1923 τήν
νήσον Κέρκυραν.
Ή δολοφονία αυτή (τεσσάρων Ιταλώ ν καί ενός διερμηνέως των, ("Ελληνος
Βορειοηπειρώτου, άλλ’ Άλβανοΰ υπηκόου) ήτο, βέβαια, μία άποτροπαία πραξις.
Ά λλ’ εις ποιον ώφείλετο; Ποιος ή ποιοι οί ένοχοι τοΰ εγκλήματος; Ύπήρξεν ένα
έγκλημα μέ τόσην , προσοχήν μελετηθέν, μέ τόσην ψυχρότητα διαπραχθέν καί μέ
τόσον υπολογισμόν συντελεσθέν, ώστε, νομίζω, δτι είναι ζήτημα αν είς τά έγληματολογικά χρονικά ύφίσταται παρόμοιον.
Τό διαπραχθέν κακούργημα, όπως άπεδείχθη, δέν ήτο αποτέλεσμα οδτε λη-
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στρικής επιδιώξεως, οΰτε έξαφθέντος τυχόν φανατισμού, άλλ’ έργον άνθρώπων
κ α λ ώ ς κ α ί έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ς μελετησάντων τον τρόπον έκτελέσεως αύτοϋ και τό δι’ αύτοϋ έπιδιωχθησόμενον πολιτικόν όφελος... Συγχρόνως σχεδόν
μέ τήν «έκτέλεσιν» των πέντε αυτών άτυχών άνθρώπων, παρά τό χωρίον Κα
καβιά της Βορείου ’ Ηπείρου, έσημειώθησαν, ώς έκ συνθήματος άπανταχοϋ της
Ιταλίας ταραχαι και βίαιαι πράξεις κατ’ Ελλήνων καί τών Ελληνικών Προξε
νικών ’Αρχών (έξ ών αί σπουδαιότεραι εις Ρώμην, Γένουαν καί Μπολόνιαν), ενώ
ταύτοχρόνως, ισχυρότατος ’Ιταλικός στόλος παρουσιάζεται έξωθι της Κέρκυρας
καί τελεσιγραφικώς καταλαμβάνει την νήσον. 'Η Ευρώπη μένει κατάπληκτος·
άλλ’ οχι καί άδρανής. 'Η άντίδρασις ύπήρξεν άνάλογος μέ τό πρωτοφανές ’Ιτα
λικόν πραξικόπημα καί—ευτυχώς διά τήν Ελλάδα—πλέον ή ραγδαία.Τά γεγονό
τα έλάμβανον τοιαύτην έξέλιξιν ώστε να εύρισκόμεθα πλέον μακράν τών λεπτομε
ρειών ενός άπλοϋ έγκλήματος.
Εις αύτό τό παγκοσμίου ενδιαφέροντος, συνταρακτικόν γεγονός, έκλήθη
να παίξη ένα ρόλον καί τό νεοσύστατον Σώμα τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων,
διαθέσαν στελέχη του, υπό παν άλλο ή εύνοϊκάς συνθήκας, διά τήν έξερεύνησιν
του έγκλήματος τούτου καί τον καθορισμόν τών ένοχων.
Τό έργον ύπήρξεν δυσχερέστατον, διότι ώς θέλει έκτεθή αί άρχαί αί έπιληφθεϊσαι τής διαλευκάνσεως τής άπεχθοΰς πράξεως, έβάλλοντο έκ πλείστων ση
μείων καί άόρατοι δυνάμεις παρενάβαλλον πλεϊστα έμπόδια.
Παρά ταΰτα όμως αί Έλληνικαί ’Αστυνομικαί Άρχαί, μέ τήν πολύτιμον
συνδρομήν τών μελών τοϋ νεαρού ’Αστυνομικού Σώματος, κατώρθωσαν να υπο
στηρίξουν μέ άναμφισβήτητα καί άδιάβλητα έπιχειρήματα ένώπιον Διεθνούς ’Ε
πιτροπής, ότι οί ένοχοι τού άποτροπαίου έγκλήματος δέν ήσαν "Ελληνες, καί
οτι οί δολοφονηθέντες υπήρξαν θύματα τού φασισμού.
2. Τά προηγηθέντα τοϋ έγκλήματος.
Τό θέρος έκεΐνο τού 1923 είχεν άνατεθεϊ εις μίαν έπιτροπήν συγκειμένην έκ
τριών κλιμακίων, (ένός Ελληνικού, ένός ’Ιταλικού καί ένός ’Αλβανικού), ό κα
θορισμός τών Έλληνοαλβανικών συνόρων. 'Η έπιτροπή αύτή είχεν συσταθή τη
υποδείξει τών νικητριών Δυνάμεων τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, μεταξύ τών
οποίων, ώς γνωστόν, ήτο καί ή Ελλάς. "Εδρα τής έπιτροπής ήτο ή πόλις τών
Ίωαννίνων ώς πλησιεστέρα προς τά σύνορα καί παρέχουσα μερικάς βασικάς άνέσεις εις τά μέλη αυτής, έκεϊθεν δ’ όρμωμένη, κατέβαινε, σχεδόν καθημερινώς
διά τής οδού Ίωαννίνων—Ά γ . Σαράντα εις τήν παραμεθόριον, όπου καί συνεδρίαζεν, προς έκπλήρωσιν τής άνατεθειμένης αύτή έντολής.
Τού Ελληνικού κλιμακίου ήγεΐτο ό τότε Άντισυνταγματάρχης τού μηχανικού
καί νΰν Στρατηγός κ. Δ. Μπότσαρης, τού ’Αλβανικού προΐστατο εις Ταγματάρχης
τού οποίου δέν ένθυμοΰμαι ήδη τό όνομα καί τού ’Ιταλικού, ό Στρατηγός Τελλίνιπεριελάμβανε δέ τό κλιμάκιον τούτο, έκτος τού στρατηγού τον ’Επίατρον Κόρτι,
τον Ύπολοχαγόν Μπονατσέλι, καί ένα διερμηνέα. Οί ’Ιταλοί έχρησιμοποίουν ένα
καινούργιον αύτοκινητόν μάκρας Luncia οδηγούμενο έπίσης ύπό ’Ιταλού στρατιώτου.
'Ο Στρατηγός Τελλίνι ήτο άνθρωπος εύγενής καί εύπροσήγορος, μολονότι
δέ είχεν άτυχήσει κατά τον πόλεμον, διότι είχεν συλληφθή αιχμάλωτος ύπό τών
Αύστριακών κατά τήν μάχην τού Καπορέττο (αυτά τά έπληροφορήθην έκ τών
υστέρων παρά τού ξενοδόχου του), διετήρει καί σφριγιλότητα καί καλήν διάθεσιν.
Τήν προηγουμένην τής δολοφονίας του, (Κυριακήν 26 Αύγούστου) έπ’ ευκαιρία
τής έορτής τών γεννεθλίων του, είχεν δώσει δεξίωσιν εις τό έν Ίωαννίνοις ξενοδοχεΐον του, εις τήν οποίαν, κληθέντα, παρίσταντο πλήν τών ’Ιταλών καί τά μέλη
τών άλλων κλιμακίων τής ’Επιτροπής. Τούτο τό άναφέρω, ώς μίαν ένδειξιν,
ότι αί σχέσεις τών μελών τής έπιτροπής ήταν φιλικώταται, καί ή συνεργασία των,
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διεξήγετο γενικώς είπεΐν κατά τρόπον ομαλόν καί άποδοτικόν, των τυχόν άναφυομένων λεπτομερειακών ζητημάτων μεταξύ Ελλήνων καί ’Αλβανών, λυομένων πάν
τοτε, τη έπεμβάσει τοϋ Στρατηγού Τελλίνι κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα κατά τό
δυνατόν τάς έκατέρωθεν άπόψεις. Ταϋτα έλέχθησαν καί ύπό τού κ. 'Μπότσαρη καί
κατετέθησαν καί εις την άνακριτικήν ’Επιτροπήν, ως θά έκθέσωμεν κατωτέρω.
Τήν έπομένην πρωίαν, (Δευτέραν 27 Αύγούστου 1923) περί ώραν 8—8.30'
άνεχώρησαν άλληλοδιαδόχως καί εις μικράν διαφοράν χρόνου, έξ Ίωαννίνων καί δι’
ίδιου αύτοκινήτου, τά τρία κλιμάκια της ’Επιτροπής χαράξεως τών Έ λληνοαλβανικών συνόρων. ΓΙροηγήθη τό ’Αλβανικόν, εϊπετο τό ’Ιταλικόν καί ήκολούθή τό Ελληνικόν. Τό ’Αλβανικόν έφθασεν αισίως εις τον προορισμόν του ούδέν έμπόδιον συνάντησαν καθ’ οδόν. Τό Ελληνικόν όμως, άφοΰ καθυστέρησεν περί
τήν ήμισείαν ώραν, λόγω άπροβλέπτου βλάβης τοϋ μοτέρ τοϋ αυτοκινήτου αύτοΰ
εις τό 17ον χιλιόμετρου της ώς άνω άναφερομένης όδοΰ, της άγούσης προς τά
σύνορα, έξηκολούθησεν τήν διαδρομήν του καί περί ώραν 9.20'—9.25' έφθασεν
εις τό 53ον χιλιόμετρου, άνευ έτέρου άπροόπτου. Εις τό σημείου αυτό, (άπέχον περί
τά 4 χιλιόμετρα έκ της κωμοπόλεως τοϋ Δελβινακίου καί 9 χιλιομ. άπό τών ’Αλ
βανικών συνόρων) ή οδός έλίσσεται όφιοειδώς, έκατέρωθεν 0έ αυτής πυκνότατου
άβατου δάσος καλύπτει τον χώρον.

3. Είς τον τόπον τοϋ εγκλήματος.
Τό αυτοκίνητου τοϋ Ελληνικού κλιμακίου δέν έπρόλαβεν νά προχωρήση

1. Τό βληθέν αυτοκίνητου, 2. ‘Οδόφραγμα, 3. Θέσις m /ροβολησάυτων, 4. Κατεύθυνσή
άποχωρήσεώς τω ν, 5. Έκατέρωθεν όδοΰ παρθένον άγριον δάσος, 6. Πτώμα Στρατη
γού Τελλίνι, 7. Σωφέρ, 8. Διερμηνέως, 9. Ύ πολοχαγοϋ καί 10. Επιάτρου.
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450—470 μέτρα έκεΐθεν, όταν εις μίαν στροφήν της όδοϋ οί 'Έλληνες άξιωματικοί
άντελήφθησαν εις μικράν άπόστασιν σταματισμένον καί οίωνεί κενόν τό ’Ιταλικόν αύτοκίνητον, καί, πρίν άκόμη προφθάσουν νά σκεφθοϋν τί άρά γε νά συνέβη, εύρέθησαν προ τραγικού πράγματι θεάματος. Εΐδον κατάπληκτοι όλους τούς έπιβάτας
του αυτοκινήτου αύτοϋ κειμένους εκτάδην νεκρούς πέριξ του αυτοκινήτου, πλήν
του Επιάτρου Κόρτε ευρισκομένου καί αύτοΰ νεκρού εντός τού οχήματος. ΤΗσαν άκόμη «ζεστοί)) πράγμα τό όποιον έδείκνυε δτι δεν θά είχον παρέλθει 15'20' λεπτά προ τού θανάτου των. Είχον όλοι φονευθή διά πυροβόλου όπλου, βληθέντες έξ άποστάσεως μάλλον, άλλ’ είχον καί όλοι δεχθεί «χαριστικήν βολήν». Έ πρόκειτο δηλαδή αυτόχρημα περί «έκτελέσεως» των δυστυχισμένων αυτών, καταληφθέντων έξ άπροόπτου. Μόλις είχον προφανώς προφθάσει οί τέσσαρες (ό
Στρατηγός, ό 'Υπολοχαγός, ό διερμηνεύς καί ό σωφέρ) νά πηδήσουν έξω τού αύτακινήτου, άλλά καί εκεί έβλήθησαν καί έπεσαν επί τόπου. Μόνον ό Στρατηγός
Τελλίνι εύρέθη εϊκοσιν περίπου μέτρα όπισθεν τού αύτοκινήτου, κυλισμένος εις
τον άριστερόν χάνδακα της οδού.
Προ τού αύτοκινήτου, τό όποιον κατόπιν άποτόμου φρεναρίσματος εΐχεν
«συρθή» έπί τού έδάφους περί τα 8—10 μέτρα, είχον τοποθετηθή δύο άρκετά
χονδροί κορμοί δένδρων, φράσσοντες έντελώς τήν οδόν, ή οποία είς τό σημεΐον
αύτό στρέφεται άποτόμως προς βορειοανοτολικήν κατεύθυνσιν.
Αυτήν τήν τραγικήν εικόνα άντίκρυσαν οί 'Έλληνες ’Αξιωματικοί καί ένώ
διετάσσετο άμέσως ό νεώτερος νά μεταβή είς Δελβινάκιον ΐνα έκεΐθεν μεταδώση
είς ’Ιωάννινα τήν εΐδησιν τού άποτροπαίου έγκλήματος, ό κ. Μπότσαρης μετά
τών άλλων παρέμειναν έπί τόπου, έν άναμονή της έλεύσεως τών άρμοδίων άρχών,
Ούτοι διεπίστωσαν άμέσως, ότι δεν ήτο δυνατόν τό έγκλημα νά εΐχεν ώς κίνητρον τήν ληστείαν, διότι ούδέν τιμαλφές άντικείμενον εΐχεν άφαιρεθή άπό τούς
νεκρούς, οί όποιοι καί ωρολόγια, δακτυλίδια, διόπτρας καί περίστροφα έφερον. Τούτο
καθίστα έτι σκοτεινότερον τό μυστήριον τό όποιον άπό της πρώτης στιγμής έκάλυψεν τό έγκλημα τούτο.

4. Τά έπακολουθήσαντα μετά τό έγκλημα γεγονότα.
Καί ένώ αί τοπικαί άρχαί κατέφθανον ή μία μετά τήν άλλην έπί τόπου
καί έπελαμβάνετο, έκάστη τών κατά νόμων καθηκόντων της, έν Άθήναις έπηκολούθησεν μία κατάστασις δυσκόλως δυναμένη νά περιγραφή σήμερον μετά πάροδον τριά
κοντα έξ έτών. Σχεδόν ταύτοχρόνως μέ τάς έξ Ίωαννίνων ειδήσεις, έγνώσθη έπισήμως, ότι ή μέν ’Αλβανική Κυβέρνησις άμέσως μετά τό έγκλημα έκλεισεν ερμητικώς
τά προς τήν Ελλάδα σύνορά της, διά ταύτοχρόνου δέ άνακοινώσεώς της έδήλωσεν
ότι «τό έγκλημα διεπράχθη έπί τού Ελληνικού έδάφους καί άσφαλώς ύπό Ελληνι
κών σ υ μ μ ο ρ ι ώ ν πρόκειται, συνεπώς περί ύποθέσεως άφορώσης ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν καί τάς ύπ’ αύτήν άρχάς», είς δέ τήν
’Ιταλίαν, ώς «έκ συνθήματος» σημειοΰνται άπανταχοΰ ταραχαί καί βίαιοι καθ’
Ελλήνων πράξεις, (περί ών καί έν προλόγω ώμιλήσαμεν) προς ίκανοποίησιν δέ
της «κοινής γνώμης» ισχυρότατος στόλος καταλαμβάνει, κατόπιν βομβαρισμού
τήν άνοχύρωτον νήσον Κέρκυραν τής οποίας ό διωρισθείς ’Ιταλός Διοικητής Ναύαρ
χος Μπελίνι, τον μέν Νομάρχην κ. Εύριπαΐον, συλλαμβάνει, άμέσως καί «έκτοπίζει»
είς Ελλάδα, τον δέ ’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Σπύρου κρατεί ύπό φρούρησιν είς
θαλαμίσκον πολεμικού πλοίου. Τέλος ό έν Άθήναις ’Ιταλός Πρεσβευτής έπιδίδει
’Ιταλικόν τελεσίγραφον, άξιών μεταξύ τών άλλων καί άποζημίωσιν 50 χιλ. λιρεττών
διά τούς συγγενείς τών θυμάτων. Είς τό πραξικόπημα τής αιφνιδιαστικής καταλήψεως τής Κερκύρας, άπήντησεν ή ’Αγγλία διά τής άποστολής ύπ’ αύτής στόλου είς
τήν νήσον, καί οΰτω ό κίνδυνος έκρήξεως πυρκαϊάς είς τήν Βαλκανικήν, καθίστα-
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το όσήμεραι μεγαλύτερος. 'Τπό τήν άτμόσφαιραν αυτήν έγένοντο έπανηλειμμέναι
συσκέψεις εις τό 'Υπουργείου των Εξωτερικών ώς καί των Εσωτερικών, διευθυνόμενον τότε ύπό τοϋ μετέπειτα Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου. Εις μίαν τών συσκέ
ψεων τούτων τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών κληθείς έλαβεν μέρος καί ό ’Αρχηγός
της Βρεταννικής Άστυν. ’Αποστολής Σερ Φρειδερίκος Χαλλιντέϋ, δστις ώς γνω
στόν, ειχεν καί τήν ιδιότητα τοϋ ’Αρχηγού τού νεαρού τότε θεσμού της ’Αστυνομίας
τών Πόλεων. 'Ως άποτέλεσμα, προφανώς, τής συσκέψεως ταύτης έλήφθη τήν πρω
ίαν τής 31 Αύγούστου 1923 εις τό ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας λίαν έπείγουσα δια
ταγή τού 'Υπουργείου, διατάσσουσα τήν ταχίστην μετάβασιν εις τον τόπον τού έγκλήματος τής Κακαβιάς, τού μέλους τής Βρεταννικής Ά στυν. ’Αποστολής κ.
Ρήντ, (ίκανωτάτου ντέντεκτιβ τής Σκώτλαντ Γυάρντ) καί ένός διερμηνέως καί
άκολουθουμένου ύπ’ εμού (’Αστυνόμου Β' τότε) καί τών κ.κ. Μπουραντά καί Τζαμαλούκα, νεαρών τότε στελεχών τού Σώματος, γνωστών διά τό θάρρος καί τήν
εύφυίαν των.
5. Περί τήν διερεύνησιν τοΰ έγκλήματος.
Ή ώς άνω άναφερομένη διαταγή (ύπ’ άριθ. 27188 τής 31-8-1923) άνέφερεν
ρητώς:
«Προς άνακάλυψιν τών διαπραξάντων τό έγκλημα κατά τών μελών τής ’Ιταλι
κής ’Αποστολής έπί τοΰ καθορισμού τών Έλληνοαλβανικών συνόρων καί προς έξάντλησιν παντός μέσου δυναμένου νά συντελέση εις τήν έξακρίβωσιν τών αιτίων τοΰ
έγκλήματος, παρακαλοΰμεν κ.λ.π.».
Άνεχωρήσαμεν άμέσως τό έσπέρας τής ήμέρας εκείνης, όλοι γεμάτοι ένθουσιασμόν, διότι μάς έδίδετο μία εύκαιρία έξαιρετικής άστυνομικής δράσεως καί
παροχής άνωτέρων τού συνήθους υπηρεσιών, δι’ ήμάς δέ τούς 'Έλληνας, καί τής
έλπίδος μιάς βοήθειας έν τή προσπάθεια εύγενοΰς άμίλλης—διά τήν άτυχοΰσαν τότε
Χώραν μας, προπυλακιζομένην ύπό τών ’Ιταλών καί κατηγορουμένη'; ύπό τών ’Αλ
βανών ώς ληστοκρατουμένην! Διαισθανόμεθα δλοι, ότι τό έπιδιωχθέν έκ τοΰ έγκλή
ματος τούτου συμφέρον ήτο τοιοΰτον μ ό ν ο ν διά τούς εχθρούς τής Ελλάδος,
ένώ δι’ αυτήν ήτο πηγή άνυπολογίστου ζημίας. Ά λ λ’ έπρεπεν νά τό άποδείξωμεν!
Αύτό διάτασσεν τό 'Υπουργείου. Καί αύτό περίμενε άπό ήμάς τό ’Έθνος ! Μέ τοιαϋτα
δονοΰντα τήν ψυχήν μας αισθήματα έφθάσαμεν εις ’Ιωάννινα. Ά λ λ’ έκεϊ μάς άνέμενον άπρόβλεπτοι άπογοητεύσεις. ό Γεν. Διοικητής ’ Ηπείρου μόλις έφθάσαμεν,
έκάλεσεν τον κ. Ρήντ εις τό γραφείου του. Μετέβημεν όμοΰ καί μάς άνεκοίνωσεν
τήν άκόλουθον διαταγήν τοΰ 'Υπουργού κ. Παπανδρέου άντίγραφόν τής οποίας
καί μοί ένεχείρησεν:
Γενικόν

Διοικητήν

’Ι ω ά ν ν ι ν α
Ά νακοισώ σατε “Αγγλον ’Επιθεωρητήν Ρ ήντ, άκόλουθον διαταγήν ημών.
«Π αρακαλοΰμεν έπιστρέψητε παραχρήμα ενταύθα, λόγον; υπηρεσίας καθι
στώντας, παρουσίαν υμών. Δ ννανται παραμείνω σιν νφ’ υμάς αστυνομικοί ύπό
’Αστυνόμον Κορέσαην, έφ’ όσον παρουσία αυτών συντελέσει περαιτέρω άνί
χνευα ιν έγκλήματος».
' Υπουργός
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Κατόπιν τής διαταγής αυτής ή οποία κατέπληξεν τον κ. Ρήντ, άλλ’ έμέ ένέβαλεν καί εις άτέρμονας σκέψεις καί άκανθώδη διλήμματα, ή ύπόθεσις έλάμβανε
διάφορον τροπήν. Πάντως ή τελευταία φράσις περί τοΰ δυνατού τής παραμονής εμού
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καί των άλλων βαθμοφόρων, ήτο μία άκτίς έλπίδος. Ά λλα τις θά έκρινεν, «άν ή
παρουσία μας θά συνετέλει είς τήν περαιτέρω άνίχνευσιν του έγκλήματος»;
Έ π αύτοΰ έπενέβη, ώς άπό μηχανής θεός, ό ’Αρχηγός της Χωροφυλακής.
Μάλιστα! Ό υπέροχος έκεΐνος Έλλην καί στρατιώτης Συνταγματάρχης Φλωριάς
πληροφορηθείς παρά του Γεν. Διοικητοΰ τά διατρέξαντα, μέ την διακρίνουσαν
αυτόν ευρύτητα άντιλήψεως συνέταξεν άμέσως ίδιοχείρως καί μοί ένεχείρησε τό
άκόλουθον έγγραφον.
Δ.Υ.
Έ ν Ίω αννίνοις τή 5 Σ επτεμβρίου 1923
Ό ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής
Πρ ο ς
Τον κ. Ρ ήντ, Μέλος τής Βοετταν. ’Α στυνομικής ’Α ποστολής
Έ ν τ α ϋ θa
’Έχομεν τήν τιμήν νά γνω ρίσω μεν υμ ϊν δ τι κρίνεται αναγκαία ή
παραμονή ενταύθα τον ’Α στυνόμου κ. Κ ορέση Δ. κ α ι των κ.κ. ' Υ π αστννόμου Τ σιμπιδάρου και ειδικώ ν αστυνομικώ ν Τζαμαλονκα και Μ πονραντα,
δια τήν έξιχνίασιν τών δραστών τού φόνου τών μελών τής ’Ιταλικής ’Απο
στολής διά τον καθορισμόν τών ' Ελληνοαλβανικών συνόρων.
ο Σ υνταγματάρχης ’Αρχηγός
Δ. ΦΛΩΡΙΑΣ
Είς τό ώς άνω έγγραφον άναφέρεται, ώς θέλει παρατηρηθή, καί ό Ύπαστυνόμως κ. Τσιμπιδάρος, όστις δέν συμπεριλαμβάνεται είς τήν ώς άνωτέρω άναφερομένην ύπ’ άριθ. 27188 διαταγήν τοϋ 'Υπουργείου. Πράγματι, ό είρημένος είχε
προηγηθή ημών, άποσταλείς αύτεπαγγέλτως ύπό τοϋ τότε λειτουργοϋντος Γρα
φείου Έγκληματολογικής Σημάνσεως, «ϊνα μεριμνίση διά τήν μή μετακίνησιν τυ
χόν ιχνών είς τον τόπον τοϋ έγκλήματος».
Οΰτω, κατόπιν τής ώς άνωτέρω έκτιθεμένης έπεμβάσεως τοϋ Άρχηγοΰ τής
Χωροφυλακής, ό μέν κ. Ρήντ μή δυνάμενος άλλως ποιήσαι έπέστρεψεν είς ’Αθήνας,
μετά τοϋ διερμηνέως του, έγώ δέ μετά τών άλλων βαθμοφόρων παρεμείναμεν είς
’Ήπειρον καί προσεφέραμεν, ώς θέλει έκτεθή είς τό προσεχές τεΰχος, τάς υπηρεσίας
μας διά τήν έξερεύνησιν τοϋ μυσαροΰ έγκλήματος τής Κακαβιάς.
( Συνεχίζεται)
ΠΟΙΗΜΑΤΑ

"Α ν

ήμουν

’Ά ν ήμουν Δύναμι,
Ά ν ήμουν Φώς.
'0 Θεός άν ήμουν,
θάγερνα πλάϊ σου
νά σέ φιλήσω.
Κι’ ο,τι σοΰ ρίμαξαν
κάποιοι εχθροί σου,
άφθονα κι’ άμετρα
νά σοΰ χαρίσω.
Σ . Χανδρής

ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΠΩΣ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΣΚΕΨΙΝ ΜΑΣ
________________________ 'Υπό Ά στυν. Δ /ντοΰ Β'
____________________________
κ. ΚΩΝ. ΤΟΥΖΕΝΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ
προηγουμένου καί τέλος)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

7. Κ ατη γορίαι προπαγάνδρας.
8. Σ υμπέρασμα.

** *

7. Κατηγορίαι προπαγάνδας.
Ή πλέον καταφανής καί χαρακτηριστική διάκρισις της προπαγάνδας εις
κατηγορίας, βασίζεται εις τό πεδίον της άνθρωπίνης δράσεως, το όποιον επιδιώ
κεται να έπηρεασθή διά της προπαγάνδας.
Ουτω έχομεν τήν πολιτικήν προπαγάνδαν, τήν πολεμικήν τοιαύτην, τήν
άντισημιτικήν, τήν κομμουνιστικήν, τήν οικονομικήν, τήν θρησκευτικήν κ.λ.π.
Εΐδικώτερον διά της θρησκευτικής προπαγάνδας έπιδιώκεται ό προσηλυτισμός
τον ορισμόν τοΰ οποίου δίδει ό Α.Ν. 1363/38 άρθρ. 2 ώς έτροποποιήθη υπό τοΰ Α.Ν.
1672/39.
’Εάν λάβωμεν ύπ’ οψιν τό έλατήριον τοϋ ένεργοΰντος τήν προπαγάνδαν,
διακρίνομεν τήν έκ π ρ ο θ έ σ ε ω ς καί ά σ υ ν α ι σ θ ή τ ω ς , γενομένην. Οΐ
πράκτορες τοΰ έχθροΰ, έσωτερικοΰ ή εξωτερικού, πληρώνονται διά νά διαδόσουν
ιστορίας, αί όποΐαι θά καταρρίψουν τό ήθικόν τοϋ λαοΰ, άλλά ό διαδίδων φήμας
συμβάλλει εις τήν διάδοσιν των ιστοριών, οχι διότι έχει τοιαύτην πρόθεσιν, άλλά
διότι κατ’ αυτόν τον τρόπον άποβάλλει μέρος της άνησυχίας, υπό της οποίας κατέχεται, άγνοών τελείως τούς σκοπούς της προπαγάνδας είς τήν έξάπλωσιν της οποί
ας άσυναισθήτως συμβάλλει.
Βάσει των μέσων έπικοινωνίας, άτινα χρησιμοποιούνται, έχομεν τήν προπα
γάνδαν των εφημερίδων, τοΰ κινηματογράφου, των περιοδικών, τών προκηρύξεων
τών φημών κ.λ.π.
'Η προπαγάνδα διακρίνεται επίσης είς καλήν ή κακήν, βάσει τοΰ έπιδιωκομένου σκοποΰ καί συμφώνως προς τά κρατούντα κοινωνικά ή φιλοσοφικά κριτήρια.
Δεν είναι πάντοτε κακή ή προπαγάνδα ή άναληθής. Πολλάκις χρησιμοποιείται διά
καλούς σκοπούς. Έκστρατεΐαι προπαγανδιστικαί τοΰ Διεθνούς Έρυθροΰ Σταυροΰ
καί διαφόρων άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων άποτελοΰν τό καλόν είδος προ
παγάνδας, έν άντιθέσει προς άσυνείδητα άτομα ή ομάδας, αί όποΐαι χρησιμοποιούν
τήν προπαγάνδαν προς διάδοσιν τών υπόπτων ιδεών των.
'Η καλή προπαγάνδα άπευθύνεται κυρίως προς τήν λογικήν μας, ένώ ή κακή
προσπαθεί έπιμόνως νά μάς συγκινήση. 'Η τιμία προπαγάνδα προσπαθεί νά διατηρήση έλευθέραν τήν σκέψιν τών άτόμων, βασίζεται είς τά γεγονότα καί επιθυμεί νά
σκεπτώμεθα πριν προβώμεν εις ένεργείας, έν άντιθέσει προς τήν ΰπουλον, ή οποία
δεν δέχεται συζήτησιν καί άντιθέτους άπόψεις, προσπαθεί νά περιορίση τήν σκέψιν
τοΰ άτόμου μόνον προς τάς άπόψεις καί τό συμφέρον της καί έπιδιώκει νά προβαίνωμεν είς ένεργείας πρίν σκεφθώμεν καί πριν άντιληφθώμεν τήν δολιότητά της.
'Η άνωτέρω διαπίστωσις μάς καθιστά υπευθύνους είς τό νά είμεθα είς θέσιν
νά άναγνωρίζωμεν τήν προπαγάνδαν καί νά κρίνωμεν μόνοι μας κατά πόσον ή προσ
πάθεια μιάς προπαγάνδας άποβλέπει είς δικαίους καί ήθικούς σκοπούς ή όχι. ’Εκεί
δπου ό λαός άπεποιήθη τήν ώς άνω ευθύνην του, άπώλεσεν είς τό τέλος τήν έλευθερίαν του.
"Ετεραι χαρακτηριστικαί διακρίσεις της προπαγάνδας είναι αί έξης :
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Ά ν τ ι σ τ ρ ο φ ι κ ή : 'Όταν άποσκοπεΐ εις το νά μεταπείση άτομα έπί τή
βάσει αισθημάτων, ίνα άναιρέσωσι την εμπιστοσύνην των έπί παρατάξεως τίνος
προς οφελος άλλης.
Δ ι α σ π α σ τ ι κ ή . "Οταν άποβλέπει είς την διαίρεσιν των δυνάμεων εις
διαφόρους μερίδας, ίνα εντεύθεν προκληθή σύγχισις καί άνωμαλία. Κατά τον Β'
Παγκόσμιον Πόλεμον έχρησιμοποιήθη εύρύτατα ύπό των Γερμανών, ίνα διασπάση
την ένότητα των συμμάχων. Είς άπταιστον Γαλλικήν, άπευθυνόμενοι προς τούς

Προκήρυξις απευθυνόμενη πρός το υ; Γάλλους στρατιώτου άπό τό Κ.Κ.Γ. τό όποιον τούς
συνίστα έάν δέν είναι ευχαριστημένοι άπό τήν τροφήν τω ν, έάν δέν είναι έξωπλισμένοι κα
λώς, έάν οί άξ/κοί τω ν δέν τούς συμπεριφέρονται ώς συναδέλφους ν ’ άξιοποιήσουν τά δι
καιώματα τω ν, νά είναι θαραλέοι καί έρυθροί.

ύπερασπιστάς τής γραμμής Μαζινώ, έλεγον : «Που είναι οί ’Ά γγλοι» καί άπήντων οί ίδιοι : «Γάλλοι στρατιώται θά βρήτε τούς Ά γγλους νά γλεντούν είς τά
μετόπισθεν.».
Επίσης εύρύτατα χρησιμοποιείται το είδος τούτο τής προπαγάνδας διά νά
ένσπείρη ύπονοίας καί άμφιβολίας καί νά μειώση τήν εμπιστοσύνην των κατωτέ
ρων προς τούς άνωτέρους.
Σ υ γ κ ε κ α λ υ μ μ έ ν η . "Οταν έμμέσως προβάλλεται το προπαγανδιζόμενον άντικείμενον δι’ άλλων άσχέτων θεμάτων. Είς τάς Δημοκρατικάς χώρας το
Κ.Κ. χρησιμοποιεί τήν συγκεκαλυμμένην προπαγάνδαν διά νά έπιτύχη δχι τήν
έπανάστασιν τής αΰριον, άλλά άμέσους σκοπούς, οί οποίοι θεωρούνται ώς ευρισκό
μενοι κατά μήκος τής έπαναστατικής οδού ή οί όποιοι κρίνονται σκόπιμοι έπί τού
παρόντος. ’Επειδή οίαδήποτε έπίσημος ένέργεια έπ’ όνόματί του είναι πιθανόν νά
προκαλέση δυσμενή άντίδρασιν, διότι οί άνθρωποι δέν δέχονται γνώμας καί συμβουλάς άπό άνθρώπους τούς οποίους άπεχθάνονται, τό Κ.Κ. έχει συνήθως τήν τάσιν
νά δρα μυστικώς καί νά άγωνίζεται προς έπίτευξιν των σκοπών του, είτε ύπεισερ-

Πώς ή προπαγάνδα επηρεάζει την σκέψιν μας
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χόμενον εις μίαν άλλην όργάνωσιν, είτε διά συγκροτήσεως νέας όργανώσεως άνευ
κομμουνιστικοί» ονόματος καί μέ διαφορετικά έμβλήματα, προφανώς μή κομμουνι
στικά.
Οί Γερμανοί κατά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον έχρησιοποίησαν διάφορα
τεχνάσματα συγκεκαλυμμένης προπαγάνδας, θέλοντες ιδίως νά μειώσουν την ’Α
μερικανικήν βοήθειαν προς τούς συμμάχους, λέγοντες άλλοτε δτι οί άντίπαλοι της
Γερμανίας είναι λίαν ισχυροί καί άλλοτε ότι είναι πολύ άδύνατοι, ώστε νά έξαχθή
τό συμπέρασμα ότι δεν έχουν άνάγκην βοήθειας ή ότι ή βοήθεια θά είναι ματαία.
Ά π ο κ ε κ α λ υ μ μ έ ν η : "Οταν οί προς ους άπευθύνεται γνωρίζουν ότι
γίνεται προπαγάνδα δι’ αυτούς. Εις πολιτικός επιδιώκει νά προσελκύση οπαδούς
προς την παράταξίν του. Είς διαφημιστής επιδιώκει τήν αΰξησιν των πωλήσεων
του παρ’ αύτοϋ διαφημιζομένου είδους. Ή διαφήμισις (ρεκλάμα) έχει εισχωρήσει
βαθειά είς τήν ζωήν των άνθρώπων καί των δύο ήμισφαιρίων, προ πάντων είς τήν
’Αμερικήν, όπου έχει φθάσει σχεδόν είς βαθμόν ψυχώσεως του λαοϋ καί έξασκεΐ
μεγάλην έπίδρασιν είς τά γούστα καί τάς επιθυμίας του, ώστε νά καταντήση ό βασικώτερος ρυθμιστής της οικονομικής ζωής τής χώρας.
Τό χειρότερον πράγμα, χάρις είς τήν τέχνην τής διαφημίσεως γίνεται άνάρπαστον.Τό καλλίτερον προϊόν γρήγορα έγκαταλείπεται δι’ έν άλλο έστω καί χειροτέρας ποιότητος, άλλά καλοδιαφημισμένο, νεωτέρου τύπου. "Εγινε τεραστία καί
κατήντησε άπό τάς μεγαλυτέρας έπιχειρήσεις ή ύπόθεσις τής διαφημίσεως δι’ όλων
των διαφημιστικών μέσων ή τρόπων. ’Επιστρατεύονται ονόματα, συναισθήματα,
άνάγκαι, πόθοι όλα είς τήν διάθεσιν τής προπαγάνδας.
'Ο Λήβερ ό βασιλεύς τού σαπουνιού είναι ένας άπό τούς πρώτους επιχειρη
ματίας πού άντελήφθη τήν σημασίαν τής διαφημίσεως διά τήν πώλησιν ενός προϊ
όντος. ’Έπειτα άπό πολλή σκέψι άποφασίζει νά θέση ένα όνομα είς τό καινούργιο
σαπούνι πού βγάζει τό έργοστάσιό του είς τό Γουώριγκτον. Τό βαφτίζει «Σάν
λάϊτ» πού θά πή «ήλιαχτίδα» (σαπούνι ήλιαχτίδας). «'Ηλιαχτίδα» είναι μιά λέξις
πολύ έλκυστική είς μέρος όπου έχει άνάγκην τόσην άπό ήλιον, έχει δέ άκόμη καί
δόσιν αίσθηματικότητος. Οΰτω τό όνομα «Σάν λάϊτ» είναι υποβλητικό δι’ όλους
καί άπέδειξεν ότι είς τήν σύγχρονον οικονομίαν τό όνομα δεν είναι πράγμα χωρίς
σημασίαν.
'Η έφημερίς «ΑΘΗΝΑ’ΓΚΗ» τής 3 ’Ιουνίου 1958 άνέγραφε τά έξής : «'Η
» Γαλλική ’Ακαδημία υπέβαλε μήνυσιν κατά τής Εταιρείας Τίλμορ (Σουηδίας),
» διότι διά τήν διαφήμισιν τών προϊόντων της μετεχειρίσθη τό περίφημον άγαλμα
» τού Ροντέν «τον σκεπτόμενον άνθρωπον». Κάτωθι τής φωτογραφίας τού «σκε» πτομένου» έβαλε τάς λέξεις «σκέπτομαι... σκέπτομαι... νά άγοράσω ένα ποδή» λατο Τίλμορ».
• 'Η αύτή έφημερίς τής 22-1-58 άναφέρει ότι ό Ροκφέλλερ κατήγγειλε μίαν
εταιρείαν καφέδων διά παράνομον χρήσιν τού ονόματος του, διότι άνέφερεν ότι
μεταξύ έκείνων πού προτιμούν τήν «μάρκα» της είναι καί ό Ροκφέλλερ, 6στις κατά
τύχην δέν πίνει ποτέ του καφέ! ! !
Καθημερινώς είς τάς διαφημίσεις τών εφημερίδων καί περιοδικών συναντώμεν
άπειρα παραδείγματα διαφημίσεων μέ πολλήν τέχνην.
8. Συμπέρασμα.
Συνοψίζοντες τά όσα άνωτέρω έλέχθησαν δυνάμεθα νά καταλήξωμεν είς τά
έξης :
'Η προπαγάνδα ώς μέσον ψυχολογικής έπιδράσεως έπί τής άγωνιστικής
βουλήσεως τού άτόμου καί έπηρεασμοΰ τών ιδεών τών άνθρώπων ύπήρξεν άνέκαθεν γνο»στόν. Είναι μέσον έπισχέσεως τής βουλήσεως τού άτόμου καί τής άγωνι-
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στικής αυτού διαθέσεως διά τοΰ έπηρεασμοΰ ή του συγχρωτισμού των άνθρωπίνων
ιδεών.
’Έγκειται εις δυναμικήν προσπάθειαν έναντίον του άντιπάλου μέ σκοπόν νά
έπηρεάση τήν σκέψιν του, νά θραύση τό ηθικόν του. Είναι γνωστόν ότι έάν ό νους
τοΰ άνθρώπου, αί σκέψεις του καταληφθούν άπό φόβον και πεισθή διά τήν καταστρο
φήν του, τότε τό σώμα του είναι πολύ εύκολώτερον νά καταστραφή έφ’ όσον δεν θά
διαθέτη τό άγωνιστικόν πνεύμα.
Ή προπαγάνδα είναι καί αυτή έν είδος πολέμου, όχι τόσον δαπανηρού, λίαν
όμως άποτελεσματικοΰ. Είναι ισχυρόν δπλον τό όποιον χρησιμοποιούμενον καταλ
λήλως δύναται νά ρύθμιση τήν τύχην πολλών πραγμάτων καί νά διασώση ή καταστρέψη άνθρώπους.
'Ως μέσα ή προπαγάνδα χρησιμοποιεί όλα τά σύγχρονα τεχνικά μέσα, ευ
ρίσκει δέ κατάλληλον έδαφος καί άναπτύσσεται εις άτομα μή καλώς πληροφορημένα, άτινα δεν είναι ικανά νά προστατευθοΰν άπό τήν υπουλον προπαγάνδαν. ’Ά 
τομα ανίκανα νά διακρίνουν τά γεγονότα, τάς ψευδολογίας, τάς άκριβεϊς ή άνακριβεϊς πληροφορίας είναι έκτεθειμένα καί εκθέτουν καί τήν υπηρεσίαν των καί τήν
Χώραν των εις σοβαρούς κινδύνους. 'Η ψυχολογική προπαρασκευή τοΰ άτόμου,
άποτελεϊ κοινωνικήν αποστολήν.
Διά ν’ άμυνθώμεν έναντίον της κακής, της ψευδούς καί ύπούλου προπαγάνδας:
α) Πρέπει νά έχωμεν ύπ’ οψει μας ποια είναι έν τώ συνόλω της ή έχθρική
προπαγάνδα καί πώς προσπαθεί νά μάς κατανικήση μέσω τού νοΰ μας, νά αΐχμαλωτίση καί νά έκφοβίση τήν σκέψιν μας.
β) Νά προσπαθώμεν νά κατέχωμεν τά γεγονότα, οπότε δεν είναι δυνατόν
νά έξαπατηθώμεν καί τρομοκρατηθώμεν. Έάν κάποιος μάς όμιλή δι’ έν ζήτημα
τό όποιον κατέχομεν, δυνάμεθα νά τον άντικρούσωμεν καί ν’ άποκαλύψωμεν τήν
δολίαν καί ψευδή προπαγάνδαν του.
γ ) Νά είμεθα άντικειμενικοί έξετάζοντες όλας τάς πλευράς μιάς πληροφορίας
ή μιάς έρωτήσεως καί οχι μόνον τάς προσωπικάς προκαταλήψεις μας ή τήν πλευράν
τήν οποίαν παρουσιάζει ό παρέχων τάς πληροφορίας. Μόνον έ'ξαλλοι καί έπιπόλαιοι
τύποι δέχονται άδιαμαρτυρήτως πάν 6,τι προπαγανδιστικούς τοϊς προσφέρεται.
δ) Νά καταβάλλωμεν προσπάθειαν όπως έξαγάγωμεν ένα συμπέρασμα βασιζόμενον εις τά γεγονότα. Ή προσπάθεια αΰτη άπαιτεϊ κοινήν λογικήν, ευστρο
φίαν πνεύματος καί ικανότητα καταλογισμού τών γεγονότων.
ε) Νά προσπαθώμεν νά άντιληφθώμεν συνειδητά τήν προπαγάνδαν, έξετά
ζοντες έάν οί σκοποί της είναι έγωιστικοί καί άνατρεπτικοί, έάν αΐ εισηγήσεις είναι
λογικαί, έάν είναι δυνατόν τά φερόμενα ώς γεγονότα νά συμβαίνουν ύπό τάς δεδομένας συνθήκας, έάν αί εΐσηγούμεναι ένέργειαι έξυπηρετοΰν ή βλάπτουν ήμάς,
τήν υπηρεσίαν μας, τήν Χώραν μας.
Κ. ΤΟΥΖΕΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α Ι ΠΛΑΝΑΙ
-

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΣΕΖΝΕΚ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΑΜΠΙ - ΓΚΙΝΑΤΖΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 'Τπό Δοκίμων Ύπαστυνόμων κ. κ.
Δ . ΣΧΟΙΝΗ καί Α . ΣΥΦΑΝΤΟΥ

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

3. Ή νπόθεσις Κ ά λ μ π ι — Γ κινάτζι.

»
»
»
»
»

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου κ α ί τ έλ ο ς )

** *

«Δεν πρόκειται περί τοϋ δικαστοϋ, οστις έκ δόλον ή ΰπείκων εις κακοήθη ελατήρια δια πρά ττει τό τερατώδες έγκλημα τής καταδίκης τοϋ άθφου.
Ό μ οια άνηθικότης είναι ξένη προς πάσαν άνθρωπίνην σνλληψιν. Π ρόκειται
περί των ακουσίω ν πλανών, εις ας δνναται νά νποπέση δ δικαστής από καλής
πίστεω ς δρών καί καθιστάμενος θϋμα αποδεικτικώ ν στοιχείω ν αμφιβόλων,
ών όμως ή βάσανος ήδύνατο νά ύπαρξη πληρεστέοα καί έπιστημονικω τέρα».
Κ. ΤΣΙΠ Η Σ

3. Ή ύπόθεσις Κάλμπι-Γκινάτζι.
“Αλλη περίπτωσις καταδίκης στηριζομένη έπάνω σε μαρτυρικές καταθέ
σεις και μάλιστα ένδς μόνον μάρτυρος, βάσει της οποίας κατεδικάσθη ένας άθώος,
είναι ή γνωστή στα δικαστικά χρόνια «περίπτωσις Κάλμπι-Γινάτζι». Τα άποτελέσματα όμως της δικαστικής αυτής πλάνης, ευτυχώς για τον καταδικασθέντα δεν
ήταν τό ίδιο τραγικά, όπως ή καταδίκη τοϋ Σεζνέκ, πού γράψαμε στο προηγούμε
νο τεύχος.
Βρισκόμαστε στη πόλι Μπολώνια τής ’Ιταλίας, τό πρωΐ τής 4 ’Απριλίου
1922. Δύο άστυφύλακες ό Νατάλε Μελλίνι καί ό Φρειδερίκος Τορνάτι κάνουν τήν
περίπολό τους. Στις 6.30' εύρίσκοντο προ τής πύλης Ζαμπόνι, όταν είδαν άπό μία
διεύθυνσι νά φθάνουν δύο ποδηλάται.
Ό ένας «βάδιζε» πάνω στο πεζοδρόμιο καί ό άλλος κανονικά στο κατάστρω
μα τοϋ δρόμου, άλλά στο πίσω μέρος τοϋ ποδηλάτου είχε καί ένα άλλο άτομο. Οί
δύο άστυφύλακες έκινήθησαν προς τούς παραβάτας, γιά νά βεβαιώσουν τήν πταισματική παράβασι. Ό Μελλίνι σταμάτησε τον ποδηλάτη τοϋ πεζοδρομίου. 'Ο Τορ
νάτι 30 μέτρα πιο κάτω σταμάτησε τούς άλλους δύο. “Εγινε μιά μικρή φιλονικία
μεταξύ τοϋ άστυφύλακος καί τοϋ παραβάτου—τόση γνωστή άλλωστε στις μεσο
γειακές φυλές—οπότε ό ποδηλάτης έβγαλε ένα περίστροφο καί πυροβόλησε δύο
φορές τον αστυφύλακα Τορνάτι. Αύτός έπεσε στο δρόμο άπνους, ενώ ό πυροβολήσας άπεμακρύνθη τρέχοντας καί έγκαταλείποντας στον τόπο τοϋ εγκλήματος τό
ποδήλατό του καί ένα κοντό γκρίζο έπενδύτη πού φορούσε, συνοδευόμενος καί άπό
τον φίλο του. 'Ο Μελλίνι έτρεξε πίσω άπό τούς άπομακρυνομένους εγκληματίας,
τούς πυροβόλησε άνεπιτυχώς, χωρίς όμως νά μπορέση νά τούς συλλάβη μέχρις
οτου έξηφανίσθησαν. Τό μόνο πού κατώρθωσε, ήταν νά άποτυπώση στη μνήμη
του τό πρόσωπο τοϋ δολοφόνου. Τοϋ ήταν πολύ γνωστός. Είχαν υπηρετήσει μαζί
στρατιώτες, πριν λίγα χρόνια.
—Τον γνωρίζω τό δολοφόνο κύριε διοικητά, είπε σέ λίγο στο διοικητή του.
Δέν θυμοΰμαι όμως τό όνομά του. Θά τον βρώ όμως.
Κατευθύνθη άμέσως στο Σύνταγμα πού είχε ύπηρετήσει. ’Από τον έλεγχο
τών στρατολογικών μητρώων τοϋ Συντάγματος, βρήκε αύτό πού ζητοϋσε : Νικό
λαος Κάλμπι, υποδηματοποιός, ετών 25.
Στις 10.30' τής ιδίας ήμέρας ό Μελλίνι μπήκε στο ύποδηματοποιείο τοϋ Κάλμπι. Αύτός χάρηκε μόλις είδε τον παλαιό του έν όπλοις συνάδελφο νά μπαίνη στο
μαγαζί του, σηκώθηκε άπό τον πάγκο του μέ ένα χαμόγελο καί άπλωσε τό χέρι
του προς τον άστυνομικό.
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—Νικόλαε Κάλμπι, σε συλλαμβάνω για δολοφόνο τοϋ άστυφύλακος Τορνάτι,
ήταν οί μόνες κουβέντες τοϋ Μελλίνι.
Μάταια ό Κάλμπι διεμαρτυρήθη. Κανείς δέν τον πίστεψε. Τό ίδιο καί ό βοη
θός του Πινκάλτι, στο πρόσωπο τοϋ οποίου ό Μελλίνι άνεγνώρισε τό συνοδό τοϋ
δολοφόνου. Καί έτσι, μπρος στη συντριπτική καί διαβεβαιωτική κατάθεσι τοϋ
άστυφύλακος Μελλίνι ώς καί των άλλων μαρτύρων, άλλ’ ιδίως τοϋ Μελλίνι, ό
Κάλμπι τον ’Ιούλιο τοϋ 1923 ώδηγήθηκε προ των δικαστών του.
'Η άπόφασις έξεδόθη σέ λίγες ήμέρες. Κάθειρξις 16 ετών καί 6 μηνών. Ό
βοηθός του Πινκάλτι ήθωώθη, γιατί οί μάρτυρες έβεβαίωσαν ότι είχαν άμφιβολίες
για τήν ομοιότητα αύτοΰ καί τοϋ συνοδοϋ τοϋ δολοφόνου. Ό συνήγορος τοϋ καταδικασθέντος, Γκιουζέπε Σαμπατίνι, ανέπτυξε τά έπιχειρήματά του μέ πρωτοφανή
θέρμη πού είναι άξια ιδιαιτέρας προσοχής. Καί :
1)
Τό άλλοθι. Ό Κάλμπι βγήκε άπό τό σπίτι του τήν ήμέρα τοϋ φόνου τή
7.30' ώρα, ένώ ό φόνος έγινε περίπου στις 6.30'. Αύτό τό βεβαιώνουν όλοι οί συγκάτοικοί του.
2) Ό Κάλμπι δέν είχε ποτέ στην κατοχή του έπενδύτη καί τό πρωί εκείνο
βγήκε μέ άδιάβροχο. ’Ακόμη δέν έγνώριζε νά έπιβαίνη ποδηλάτου, ούτε είχε τοιοΰτον.
3) Για νά πάη στην έργασία του, δέν περνούσε άπό τήν 11ύλη Ζαμπόνι καί
κατά τή διαδρομή του προς τήν έργασία του, συναντήθηκε μέ τό φίλο του Μαλόρσι.
4) Πίταν έ'νας νέος μέ λευκό ποινικό παρελθόν καί δέν άγαποϋσε τά όπλα.
δ) Τό σπουδαιότερο όλων, ότι έ'λλειπε ή αφορμή τοϋ φόνου, ή κινητήριος
αιτία. Γιατί νά σκοτώση τον αστυφύλακα; Γιά μιά πταισματική παράβασι; Μεταξύ
φονευθέντος καί κατηγορουμένου δέν υπήρχε καμμιά άφορμή, ούτε κάν γνωριμία.
Ό φόνος αύτός δέν μπορούσε νά έξηγηθή, παρά σάν πραξις ένός τρελλοϋ. Καί ό Κάλμπι δέν ήταν τρελλός.
Τό δικαστήριο άπέρριψε όλες τις λογικές παρατηρήσεις τοϋ συνηγόρου καί
δέχθηκε τις παρατηρήσεις τής κατηγορίας, ήτοι :
1) Ό Κάλμπι έξήλθε τό πρωί άπό τό σπίτι του, επραξε τό φόνο καί έπέστρεψε
κρυφά γιά νά κατασκευάση τό άλλοθι του.
2 ) Μερικοί μάρτυρες τον είχαν δει έκ τών νώτων νά φορή έπενδύτην γκρί,
λίγες μέρες προ τοϋ φόνου.
3) Τό μαλακό καπέλο τοϋ κατηγορουμένου ούμοίαζε μέ τό καπέλλο τοϋ φονέως.
4) Τό μεγάλο άτού, ό μάρτυς Μελλίνι, ό όποιος τον γνώριζε άπό τον καιρό
της έκπληρώσεως τής στρατιωτικής των θητείας.
«Είμαι τόσο βέβαιος ότι ό κατηγορούμενος είναι ό φονεύς, όσον βέβαιος
είμαι, ότι έγώ είμαι ό Μελλίνι. Καμμιά άμφιβολία δέν έχω καί τίποτε δέν μπορεί
νά μέ κάνη νά πιστέψω τό άντίθετο», ήταν ή κατάθεσις τοϋ Μελλίνι.
Πέρασαν άπό τή καταδίκη τοϋ Κάλμπι, περίπου 3 χρόνια. Ό συνήγορος
του Σαμπατίνι, συνεπικουρούμενος καί άπό τον Άνθυπαστυνόμο Φραντζέσκο Σκόττι,
πού καί αύτός είχε τήν ένδόμυχο πεποίθησι ότι ό καταδικασθείς ήταν άθώος, έκα
ναν τό παν γιά νά συγκεντρώσουν στοιχεία άποδεικνύοντα τήν άθωότητα τοϋ Καλμπι. Έκίνησαν τον τύπο, τούς πολιτικούς παράγοντας, τά πάντα. Καί αύτό πού
ζητούσαν τό πέτυχαν, πάλι μέ μιά μαρτυρική κατάθεσι, άνεπάντεχη όμως, τήν
μαρτυρική κατάθεσι τής Έβελίνας Λαμπαρτίνι! !.
'Ένα πρωί ό Σαμπατίνι δέχτηκε τήν έπίσκεψι τής Έβελίνας.
—Κύριε Σαμπατίνι, ό δολοφόνος τοϋ άστυφύλακος Τορνάτι, δέν είναι ό Κάλμ π ι! ’Άδικα καταδικάστηκε! Άλλος είνα ι!

Δικαστικού πλάναι
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—Τον γνωρίζετε τον πραγματικό δολοφόνο;
—Ναί, πολύ καλά.
—Τότε, ποιος είναι; έκανε άνυπόμονα ό δικηγόρος.
—'Ο Πιέτρο Γ κ ινά τζι!!!
—Πώς τό ξέρετε αύτό; Τί άποδείξεις έχετε:
—Δεν έχω άποδείξεις παρά μόνο ότι ήμουν ερωμένη του. Σας φτάνει αύτό;
Πράγματι αύτό έφτανε. 'Η Έβελίνα κατέθεσε σ’ ένα συμβολαιογράφο ότι
ό εραστής της, τύπος μέ άναρχικές ιδέες σκότωσε στην Πύλη Ζαμπόνι τον Τορνάτι,
μαζί μέ τον φίλο του επίσης άναρχικό Βιττόριο Μπιλντράτι, κινούμενοι άπό τις
πολιτικές των ιδέες. ’Έ τσι ή κινητήριος αιτία τοϋ φόνου είχε βρεθή. ΤΗταν τρομο
κρατική ενέργεια δύο αναρχικών, οπαδών του Μπακούνιν. Την κατάθεσι αύτή ό
Σαμπατίνι τήν έφύλαξε στο θησαυροφυλάκιο μιας Τραπέζης καί μαζί μέ τον Άνθυπαστυνόμο Σκόττι άρχισαν να έρευνοϋν για τήν ένεύρεσι τοϋ Γκινάτζι. Τον βρήκε
ό Σκόττι έπειτα άπό πολλές έρευνες κρατούμενο στις φυλακές της Ρώμης για έκνομες άναρχικές πράξεις. Άρνήθηκε τό φόνο, ένώ άντίθετα ό φίλος του Μπιλντράτι
βεβαίωσε τό άντίθετο. Ό Σκόττι πήρε μια φωτογραφία τοϋ πραγματικού δολο
φόνου καί κάλεσε τον Μελλίνι ενώπιον τρίτων.
—Γνωρίζεις Μελλίνι τό πρόσωπο τής φωτογραφίας;
—Βεβαίως, είναι ό Κάλμπι, άπήντησε αυθόρμητα.
—Μήπως κάνεις λάθος; Πρόσεξε καλλίτερα.
—Καί έκατό χρόνια να περάσουν πάντα θά αναγνωρίζω τό δολοφόνο τοϋ Τορνατι.
—Καί όμως, Μελλίνι, δέν είναι ό Κάλμπι. Είναι ένας άλλος, ό Γκινάτζι.
’Εσείς μπορείτε νά λέτε δ,τι θέλετε. ’Αντίθετα έγώ λέγω ότι ή φωτογραφία
είναι τοϋ Κάλμπι.
’Από μια μεριά ό Μελλίνι είχε δίκαιο. Τόσο ό Κάλμπι όσο καί ό Γκινάτζι
έμοιαζαν καταπληκτικά.
Άφοΰ συνεπληρώθησαν οί νόμιμες διατυπώσεις, στις άρχές τοϋ 1926, στο
κακουργιοδικεΐο τής Μπολόνια, ό Γκινάτζι προσήχθη κατηγορούμενος γιά τό φόνο
τοϋ Τορνάτι. Οί ίδιοι μάρτυρες τής προηγουμένης δίκης άνεγνώρισαν τον κατηγο
ρούμενο ώς τό φονέα τού άστυφύλακος. ’Ακόμη καί ό Μελλίνι τόν άνεγνώρισε.
—Ά ν αύτός είναι ό Κάλμπι, είναι ό δολοφόνος τοϋ Τορνάτι. Έάν δέν είναι
ό Κάλμπι, τότε κάνετε λάθος ή κωμωδία.
Τή στιγμή αύτή ό πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου διέταξε νά παρουσιασθή καί
ό καταδικασθείς Κάλμπι. Τούς έβαλε τόν ένα δίπλα στον άλλο. Οί δικασταί έμειναν
κατάπληκτοι. 'Ο Μελλίνι κατά μέτωπον τών δύο καταδίκων ομοιόμορφα ντυμένων
μέ τή στολή τών φυλακών είχε άπομείνει μέ τό στόμα ανοιχτό καί τά μάτια υπέρ
μετρα διεσταλμένα. Καί οί δύο, ήσαν όμοιοι μεταξύ των όπως δύο χοντρές σταγόνες
νερού. Ό Πρόεδρος έπίσημα άλλά αργά, άπηυθύνθη προς τόν μάρτυρα.
—Μάρτυς Μελλίνι, καλείσαι γιά τελευταία φορά νά ύποδείξης, ποιος άπο
τούς δύο αύτούς άνθρώπους πού έχεις μπροστά σου, είναι ό δολοφόνος τοϋ Τορνάτι.
Πρόσεξε, δέν θά προφέρης όνομα, άλλά μόνον θά δείξης.
—Δέν καταλαβαίνω, ψέλλισε ώχρός ό Μελλίνι. Καί όμως, συνεπλήρωσε μέ
θέρμη, ό δολοφόνος είναι ό Κάλμπι.
'Ο άνθρωπος πού είχε μέ τή μαρτυρία του καταδικάσει έναν άθώο, έννοιωσε
νά κλονίζεται ή άκράδαντος πεποίθησίς του μπρος στούς δύο σωσίες. Ποιος είναι
ό δολοφόνος; Στή συνείδησί του, είχε έδραιωθή ένα μεγάλο οικοδόμημα τοϋ ότι
ο Κάλμπι είναι ό δολοφόνος. Στο υποσυνείδητό του όμως, άρχισε νά σχηματίζεται
μιά σκιά'άμφιβολίας. Καί αύτή ή σκιά, τόν τυράννησε γιά άρκετά χρόνια, περισσό
τερο άπ’ ότι αύτός είχε τυραννήσει μέ τή κατάθεσι του ένα άθώο.
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Δ. Σχοινή καί Α. Συφάντου: Δικαστικαί πλάναι

Ό Κάλμπι στην έπανάληψι της δίκης ήθωώθη ενώ ό Γκινάτζι κατεδικάσθη
σέ 20 χρόνια ειρκτής. “Ετσι μετά άπό 4 χρόνια φυλακίσεως έπέστρεψε στην ελευ
θερία, ύποφέρων μόνον καί μόνον γιατί ήταν ό σωσίας τοϋβδολοφόνου. Έ τσι ή δι-

« . . . Μάρτυ; καλείσαι νά υπόδειξη; ποιο; άπό τού; δύο αύτοΰ; άνθρώπου; είναι ό δο
λοφόνο; . . . ». Καί ο! δύο ή σαν όμοιοι μεταξύ τω ν, δ π ω ; δύο χοντρέ; σταγόνε; νερού.

καστική αύτή πλάνη στηριζομένη στην καλόπιστο μαρτυρία ενός άνθρώπου καί προερχομένη άπό την ασυνήθη ομοιότητα δύο άνδρών εμεινε είς τά χρονικά ώς ή «περί7ττωσις Κάλμπι-Γκινάτζι».

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Έκατόχρόνιαάπότη γέννησιτοϋ Κ.Παλαμά
Ύ π6 Ύπαστυνόμου Β' χ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ

’Ηχήστε oi σ ά γ π ιγ γ ες... καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τή χώ ρα, πέρα ώ ς πέρα...
Β ογγήστε, τύμπανα π ο λ έμ ο υ ... οί φοβερές
σημαίες, ξεδιπλωθήτε σ τ ίν άέρα.

Μ’ αύτά τά λόγια, πριν άπό 16 χρόνια, ό ’Ά γγ. Σικελιανός άποχαιρέτησε
τό βάρδο της Ελληνικής ποιήσεως, τον δεύτερο Εθνικό μας ποιητή, τον Κωστή
Παλαμα, όταν την ήμέρα της κηδείας του, τό Φλεβάρη τοϋ 1943, στο A 't Νεκρο
ταφείο, έκανε τις χιλιάδες λαοΰ ποδχαν πλημμυρίσει ’κεί, νά ψάλλουν μπροστά
στα μάτια των δύο κατακτητών, τον ύ
μνο τής Ελευθερίας. ’Εκείνη ή στιγμή
θά μείνη άλησμόνητη, γιατί ήτο μιά άπό
τις σπάνιες, πού ποιητής καί λαός δένον
ται άκατάλυτα στήν ίδια θερμουργό πίστι.
Τον Νοέμβριο τοϋ 1857, πέθαινε
στη Κέρκυρα ό ’Εθνικός μας ποιητής, ό
Διονύσιος Σολωμός. "Υστερα άπό δυο χρό
νια, τό Γεννάρη τοϋ 1859, γεννιόταν στη
Πάτρα, ό δεύτερος κατά σειράν ’Εθνικός
μας ποιητής. Τό 1957, μάς έφερε στη
μνήμη τό Σολωμό. Τό 1959, φέρνει τον
Παλαμα. Τοΰτο τό κέντρισμα της μνήμης
στις πνευματικές ρίζες είναι χρήσιμο κι’
άπαραίτητο, γιατί μάς δίνει τήν εύκαιρία
νά γνωρίσουμε άκόμη πιο κοντά, τά με
γάλα πνεύματα πού τό πέρασμά τους χαράχθηκε σάν φωτεινό ορόσημο στις ψυχές
των άνθρώπων καί πού ό χαμός τους άφισε δυσαναπλήρωτα κενά.
Αύτές τις μέρες, συμπληρώθηκαν 100
χρόνια άπό τότε πού γεννήθηκε ό με
γάλος μας ποιητής. *0 Κωστής Παλαμάς, γεννήθηκε στις 13 ’Ιανουάριου 1859,
στη Πάτρα, καί στό ίδιο σπίτι πού είχε γεννηθή ή ’Ιταλίδα συγγραφεύς Ματθίλδη
Σεράο. Κατήγετο άπό τό Μεσολόγγι, όπου καί πέρασε άρκετά χρόνια της παι
δικής καί έφηβικής του ήλικίας.
. Σέ ήλικία οκτώ χρόνων έχασε τούς γονείς του. ’Έμενε στη γενέτειρα τοϋ πα
τέρα του, σ’ ένα σπίτι πού ή τόσο γρήγορα πληγωμένη εύαισθησία του, τό έννοιωθε
κρύο καί πένθιμο. Τό περιβάλλον καί ή εσωτερική του διάθεσι, τον έκαναν τύπο
κλειστό. Ή μόνη του παρηγοριά, ήσαν οί στίχοι πού άρχισε νά γράφη μόλις έννέα
χρόνων.
Κοντά στή λιμνοθάλασσα των θρύλων καί των παραδόσεων, σιμά στά ψηλά,
τής λεβεντογέννας Ρούμελης, βουνά, τό μάτι τοϋ πεντάρφανου μικροΰ παιδιού, άγκαλιάζει τό άλλοτε γαληνεμένο κι’ άλλοτε φουρτουνιασμένο πέλαγος τοϋ Ίονίου.
Νά, πώς ό ίδιος σέ στίχους περιγράφει, τή ψυχική του κατάστασι:
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I. Ράϊκου

Στή νησόσπαρτη λίμνη, πού το μαϊστράλι,
άπό θαλασσινή δυναμωμένο άρμύρα,
ταράζει πέρα το φυκόστρωτο άκρογιάλι,
μ’ έρριξε έκεΐ πεντάρφανο παιδάκι ή μοίρα.
Εννέα χρόνων ήτο όταν έστειλε στήν ’Αθήνα, στή πόλι πού μεσουρανούσαν
οί Σούτσοι καί οΐ Ραγκαβήδες, το πρώτο του ποίημα. Τούτο το ποίημα, ό ποιη
τής τ ’ άγάπησε μ’ όλη του τή ψυχική δύναμι. ’Αργότερα, φθασμένος πια ποιητής
ό Παλαμάς, έγραφε για κείνο το πρωτόλειό του. «Μα το πρώτο μου ποίημα ό,τι
κι’ αν είναι τ’ άγάπησα καί το χάρηκα καί για πολύ καιρό, περήφανος έστεκα για
κείνο.
Σέ άγαπώ ! έφώνησα
κι’ έσύ μ’ άστράπτον βλέμμα
«Μή - μ’ άπεκρίθης - μή θνητέ,
τολμήσης να μιάνη.ς
διά τής παρουσίας σου
τάς ώρας τάς ωραίας
πού έζησα στον κόσμο.
Τις γυμνασιακές του σπουδές έκανε στήν Πάτρα. Το 1876 γράφτηκε στή
Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου καί έγκατεστάθηκε οριστικά στήν ’Αθήνα το 1878.
Ό έρωτάς του για τή ποίησι καί ή άφοσίωσι του στα γράμματα, τον έ
καναν νά διακόψη γρήγορα τήν Θέμιδα καί νά γίνη υπηρέτης στις Μούσες. Γρά
φοντας στίχους, εργαζόταν καί σαν δημοσιογράφος στις εφημερίδες: «Άκρόπολις»
τού Γαβριηλίδη, «Έφημερίς» τού Δημ. Κορόμηλα, άργότερα δέ για πολλά χρόνια
στο « ’Εμπρός» τού Δημ. Καλαποθάκι, υπογράφοντας μέ τό W.
Συνειργάζετο τακτικά μέ πολλά περιοδικά όπως τά σατυρικά ό «Ραμπαγάς»
τού Τριανταφύλλου καί Γαβριηλίδη, ό «Άσμοδαΐος» τού Έμ. Ροΐδη, το «Μή χάνεσαι
τού Γαβριηλίδη καί τό «Ά ,στυ» τού Ροΐδη—Θ. ’Άννινου. ’Από τό 1886, άρχισε
νά έκδίδη τούς στίχους του σέ βιβλία.
Στις 27 Δεκεμβρίου 1897, ό Πολαμάς, υστέρα από κρυφό έρωτα καί άρραβώνα,
πού κράτησε οκτώ ολάκερα χρόνια, παντρεύτηκε τή Μαρία Βάλβη, γόνο πολιτικής
οικογένειας τού Μεσολογγίου. ’Απέκτησαν τρία παιδιά: τον ’Άλκη (πέθανε 4 χρονών)
τήν Ναυσικάκαί τον Λέανδρο. Σήμερα,κανένα άπό τά παιδιά του δέν υπάρχει στή ζωή.
Ή Μαρία Βάλβη—Λαμπρογεννημένη—γιατί γεννήθηκε τή νύκτα τού Μ. Σαβ
βάτου, ήτο δυόμισυ μήνες μικρότερη άπό τον Παλαμά, κ ι’ ήταν κόρη δικαστικού.
Ό σοφός διδάσκαλος τής Νεοελληνικής Φιλολογίας, άείμνηστος Ν. Βέης, νά τί
γράφει σχετικά:
«Γιά πρώτη φορά είδόθηκε ό ποιητής μέ τήν κοπελλούλα Μαρία Λ. Βάλβη
στήν Πάτρα, όταν αυτός ταξίδευε παιδί 14—15 χρόνων άπό τό Μεσολόγγι, μέσω
Πάτρας, γιά τήν Κεφαλλωνιά... Τό πρώτο συναπάντημα τού ποιητή μ’ έκείνη,
πού ήταν μοιρόγραφο νά γίνη συντρόφισσά του καί μητέρα τών παιδιών του, ήταν
κάπως παράξενο».
Ή μάννα τής Μαρίας, ή Χρυσή Βάλβη, κάλεσε τήν κόρη της γιά νά τής γνωρίση τό συμπατριώτη της. Καί ό Ν. Βέης συνεχίζει:
«'Η Μαρία βγήκε στή σάλα άλλ’ άντί νά τείνη τό χέρι καί νά τού πή μερικά
λόγια, όπως έπρεπε, έσκασε στά γέλια. Τής έκανε έντύπωσι, πού είδε τό μαύρο
χνούδι τό όποιο έφύτρωνε πάνω άπό τό χείλος καί κάτω άπό τούς κροτάφους τού
έφήβου ποιητή».
Τό ειδύλλιο όμως, άπό κείνη τή στιγμή άρχισε νά ζυμώνεται. "Υστερα άπό
μερικά χρόνια, άνήμερα τού 'Αγ. Στεφάνου, μιά χιονισμένη Κυριακή στις 3 τό

'Εκατό χρόνια άπό τή γέννησι τοΰ Κ. Παλαμα
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άπόγευμα «τέσσαρες άμαξες μέ τή νύφη καί το γαμβρό, μέ τούς δικούς του καί
τό Βλάσση Γαβριηλίδη, πού θ’ άλλαζε τά στεφάνια, ξεκίνησαν για τήν εκκλησία
τοΰ 'Αγ. Θωμά (τήν άλλοτε Παναγία Πεντελιώτισσα) στήν ερημική θέσι Γουδί».
’Αγάπη μου, θυμάσαι τήν ήμερα
πού άλλάξαμε τά στέφανα τοΰ γάμου;
Κόσμου άλλου ή παρθενιά σου περιστέρα,
προτού φύγει στον άλλο κόσμο πέρα,
στερνοφιλιόνταν μέ τά ονείρατά μου...
Αύτούς στούς στίχους έγραψε γιά τή γυναίκα του ό Ποιητής, ύστερα άπό τούς
γάμους το υ.' Η Μαρία Βάλβη, παρέμεινε ώς τό τέλος της ζωής του, ή άγαπημένη συνσυντρόφισσά του πού μαζί της μοιράστηκε τις χαρές καί τις λύπες. Στάθηκε ό
παρήγορος άγγελος κ ι’ ό χαμός της, τον έφερε πολύ γρήγορα στο τάφο.
Στις 5 ’Οκτωβρίου 1897 ό Παλαμάς διορίσθηκε άπό τον τότε 'Υπουρ
γό τής Παιδείας Άνδρέα ΓΙαναγιωτόπουλο, Γενικός Γραμματεύς τού Πανεπιστημίου.
'Ο διορισμός αύτός έγινε μόνο καί μόνο γιά νά τιμηθή κάπως ό ποιητής, πού μέρα
τήν ήμέρα κέρδιζε τή πραγματική του θέσι στον Ελληνικό Παρνασσό. 'Ο τύπος
τής εποχής, έγραψε τά πιο κολακευτικά λόγια γιά τήν πράξι κείνη τού 'Υπουρ
γού Παιδείας.
Δυστυχώς όμως, άπό τήν άλλη πλευρά, μερικοί πνευματικοί, λεγόμενοι, ήγέτες, δέν μπόρεσαν ν’ άντιληφθοΰν τό ’Εθνικό κεφάλαιο πού άντιπροσώπευε ό Πα
λαμάς. Λέγεται, ότι ό τότε Πρύτανις τού Πανεπιστημίου, Ά λκ. Κρασάς, είπε τά
έξής στον ΙΙαλαμά, όταν αύτός πήγε γιά ν’ άναλάβη υπηρεσία: « ’Ελπίζω, κύριε
Παλαμά, τώρα πού έχετε μιά άξιοπρεπή θέσι, ότι θά παύσετε νά... γράφετε ποιή
ματα...».
Εύτυχώς όμως γιά τήν Ελλάδα ολόκληρη, ή έπιθυμία τού Πρυτάνεως, διαψεύστηκε καί ή Ελληνική τέχνη κέρδισε έναν κορυφαίο εργάτη τής ποιήσεως.
Στή Γραμματεία τοΰ Πανεπιστημίου, δούλεψε συνεχώς μέχρι τό 1912, ότε καί
άπολύθηκε προσωρινά, έξ αιτίας τών γλωσσικών του ιδεών.
Τό 1914 τιμήθηκε μέ τό ’Εθνικό ’Αριστείο Γραμμάτων. Τό 1926, τήν εποχή
πού ιδρύθηκε ή ’Ακαδημία τών ’Αθηνών, έγινε άπό τούς πρώτους, μέλος της. Τό
1927 άνακηρύσσεται επίτιμος δημότης τής Θεσσαλονίκης καί τό 1930 γίνεται
Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
Τό 1934 ύπήρξε ό σοβαρώτερος διεκδικητής τοΰ βραβείου Νόμπελ. Τό 1936,
μέ τήν συμπλήρωσι 50 χρόνων φιλολογικής ζωής, ώργανώθηκε στά « ’Ολύμπια» προς
τιμήν του, μεγαλοπρεπής έορτή. Οί εφημερίδες καί τά περιοδικά έξεδώκαν τιμητικά
άφιερώματα. Τό ’Εθνικό Θέατρο έπαιξε τό μοναδικό θεατρικό του έργο τήν «Τρισεύγενη», πού γιά πρώτη φορά είχε παιχθή τό 1915 στο Δημοτικό Θέατρο τού
Ιίειραιώς άπό τό θίασο τής Ζηνοβίας Παρασκευοπούλου. 'Ο Βασιλεύς Γεώργιος
Β', τον τίμησε μέ τό παράσημο τού άνωτέρου Ταξιάρχου, τού Βασιλικού Τάγματος
τού Φοίνικος. Ό Ρομαίν Ρολλάν έγραφα. «Ό Παλαμάς είναι ό μεγαλύτερος σύγχρο
νος ποιητής τής Ευρώπης».
Τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, ύστερα άπό τήν άποχώρησί του άπ" αύτό, τού
έδωσε «χάριν τιμής» σύνταξι, ίση μέ τό τελευταίο μισθό του. ’Αργότερα ό Δήμος
’Αθηναίων, ένέκρινε ισόβια τιμητική σύνταξι στο ποιητή τού «Δωδεκάλογου τού γύφτου».
'Η φωνή καί ή μορφή τού Κωστή Παλαμά, κάλυψε ολόκληρο τό Ελληνικό
χώρο. 'Ο μεγάλος ποιητής έγραψε λυρικά καί επικά τραγούδια. Έζησε όλες τις δο
κιμασίες τοΰ ’Έθνους. Στάθηκε όλόθρος στις επάλξεις, πίστευε στήν Νεοελληνική
άναγέννησι κι’ αύτό ύπήρξε τό τρανό τής ζωής του όνειρο.
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I. Ράΐκου

Μέσα σέ μια μεγάλη Εθνική δοκιμασία, ή μοίρα του φύλαγε τον θάνατο. Γερασμένος ό Παλαμάς, δεν άνθεξε στο χαμό της τρυφερής καί πολυαγαπημένης του
συντρόφισσας, πού ,πέθανε στις 9 Φεβρουάριου 1943. Δέκα οκτώ μέρες άργότερα,
στις 27 Φεβρουάριου 1943 καί ώρα 3 καί 20' ημέρα Σάββατο, λύγισε ό βάρδος τής
’Εθνικής μας ποιήσεως κι’ έκλεισε για πάντα τα μάτια. Κείνη την ημέρα έφυγε
άπο τούτο τον κόσμο τής φθοράς ό ποιητής, πού τον καιρό τού πολέμου 1940—41
βροντοφώνησε στά στρατευμένα παιδιά τής Ελλάδος, τούτα τά λόγια, πού στο πέ
ρασμα τού καταλύτη χρόνου θά παραμείνουν σαν αιώνια παρακαταθήκη καί τρανή,
βαρειά κληρονομιά σ’ δλες τις έπερχόμενες γενεές τής Ελληνικής Φυλής. Θά μεί
νουν σαν τρανός κι’ άτέλειωτος άντίλαλος των παλμών μιας ψυχής πού πόνεσε 6σο κανένας άλλος, τη γλυκειά μας πατρίδα. Θά φωτίζουν το δρόμο κάθε γενεάς
γιά την έπίτευξι των τρανών τής αιώνιας φυλής μας ιδανικών καί θά διδάσκουν
εχθρούς καί φίλους το τί μπορεί νά πετύχη ένας λαός, ένα Κράτος, μιά κοινωνία
πού ξέρουν νά πεθαίνουν στά πεδία τών μαχών γιά τήν διατήρησι τού μεγαλυτέρου κι’ ίερώτερου αγαθού, τής ’Ελευθερίας.
Τούτο το λόγο θά σάς πώ
δεν έχω άλλον κανένα.
Μεθύστε μέ τ ’ άθάνατο
κρασί τού Εΐκοσιένα.
Λίγοι στίχοι, βγαλμένοι άπο τη ψυχή τού Κωστή Παλαμά, κλείνουν μέσα
τους ολόκληρη τήν Ελληνική Ιστορία καί σκορπούν ρίγη ’Εθνικής υπερηφάνειας
σέ κάθε Ελληνική ψυχή.
Τήν ήμέρα τής κηδείας τού Κωστή Παλαμά, μιά λαοθάλασσα άνθρώπων άπο
κάθε κοινωνική τάξι, πλημμύρισε τό Α' Νεκροταφείο κ ι’ άφισε στο τάφο τού
μεγάλου νεκρού, λίγα λουλούδια τής ’Αττικής γής, έλάχιστο δείγμα τής άγάπης
του κι’ έκτιμήσεως τού μεγάλου του έργου. Γονατισμένοι, ψάλλανε δλοι μαζί τον
’Εθνικό "Υμνο, γιατί πίστευαν πώς άληθινά κείνη τή στιγμή, σέ κείνο το φέρετρο
κλεινόνταν νοερά ή Ελλάδα. Γι’ αύτο καί ό Σικελιανός βροντοφώνησε:
Σ’ αύτο το φέρετρο άκουμπά ή Ε λλάδα! "Ενα βουνό
μέ δάφνες αν ύψώσουμε ώς τό Πήλιο καί ώς τήν Όσσα,
κ ι’ αν τό πυργώσουμε ώς τον έβδομο ούρανό,
ποιόν κλεΐ, τί κι’ άν τό πή ή δίκιά μου γλώσσα;
’ Ηχήστε, οί σάλπιγγες... καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τή χώρα, πέρα ώς πέρα...
Βογγήστε, βούκινα πολέμου... Οΐ ιερές
σημαίες, ξεδιπλωθήτε στον άέρα!
Μέ τ ’ δνομα τού ποιητή, τιμάται ή πίσω άπο τό Πανεπιστήμιο πλατεία
τής οδού ’Ακαδημίας καθώς κι’ ένας δρόμος στή περιοχή Κυπριάδου. Προτομή του
στήθηκε, πριν άπο πολλά χρόνια, κι’ ενώ ζοΰσε άκόμη, στήν ιερή πόλι τού Μεσο
λογγίου.
Τό τελευταίο καιρό, ό τύπος, ήμερήσιος καί περιοδικός, άσχολήθηκε αρκε
τά, σχετικά μέ τό ζήτημα τής έκδόσεως τών άπάντων τού Παλαμά. Πολλά εί
ναι τά έργα τού ποιητή πού δέν είδαν τό φώς τής δημοσιότητος, άλλά καί έκεϊνα πού δημοσιεύθηκαν προ πολλών ετών έχουν έξαντληθή. Σήμερα, πολύ δύσκολα
μπορεί νάβρη κανένας κάποιο άπο τά έκδοθέντα έργα τού Παλαμά.
’Από τούς κληρονόμους τού ποιητοΰ, τούς αμέσους, δέν ζή κανένας. 'Ο
γυιός τού ποιητοΰ Λέανδρος πού πέθανε τον τελευταίο καιρό, είχε παράξενες ιδέες
σχετικά μέ τήν έκδοσι τών έργων τού πατέρα του καί αύτή είναι ή αιτία πού δέν
έπέτρεψε μιά έκδοσι τέτοια, πλήν ολίγων τά όποια μόνος του έπιμελήθηκε. Εΐ-
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χε τή γνώμη πώς τά έργα τοϋ πατέρα του, δεν ήσαν για τον πολύ κόσμο... ’Αλήθεια
τί παράξενη νοοτροπία. Να μένη άγνωστο κι’ άπρόσιτο για τούς πολλούς το έργο έ
νας Παλαμα.
Οί έμμεσοι κληρονόμοι, προέβαλλον κι’ αύτοί εμπόδια στούς διαφόρους εκδοτι
κούς οΐκους πού θέλησαν νά έκδώσουν έργα τοϋ ποιητή. Το ζήτημα πήρε πλέον
σοβαρό τόνο. Δεν μπορεί κάποιος ή κάποιοι πού έτυχε νάχουν κάποια συγγένεια
μέ τον δημιουργό των ποιημάτων νά στέκωνται έμπόδιο στήν έκδοσι έργων πού δί
καια καί χωρίς ύπερβολή μπορούν νά χαρακτηρισθοϋν σάν ’Εθνικό κεφάλαιο καί ’Ε
θνική κληρονομιά.
"Ανθρωποι των γραμμάτων, 'Υπουργοί, ποιητές κι’ ’Ακαδημαϊκοί, κριτικοί
καί λογοτέχνες, έξέφρασαν τις άπόψεις των. "Ολοι τους συμφώνησαν πώς δεν εί
ναι δυνατόν νά μένουν άγνωστα έργα σάν τοϋ Παλαμα. 'Υπέδειξαν πολλούς τρό
πους, έτσι ώστε κ ι’ οί κληρονόμοι νά μή ζημιωθούν άλλά καί ό 'Ελληνικός λαός
νά μπορέση προσιτά νά γνωρίση τον ποιητή. Πρέπει τέλος νά δοθή μιά λύσι, στήν
άνάγκη καί νομοθετικά, έτσι ώστε νά γίνωνται γνωστά σ’ όλους τά έργα έξεχόντων προσώπων πού πέθαναν, άφοΰ προηγουμένως διασφαλισθή γιά μερικά χρόνια
τό δικαίωμα τής πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι έπιτακτική άνάγκη ό πολύς κόσμος
νά μπορέση κάποτε νά άγοράση τά έργα ένός Παπαδιαμάντη, ένός Δροσίνη ένός
Παλαμα καί τόσων άλλων, χωρίς αύτό νά έπιδράση δυσμενέστατα στο βαλάντιό
του. ’Ορθά υποδείχθηκε, στή περίπτωσι τοϋ Παλαμα, πώς πρέπει ή ’Ακαδημία
’Αθηνών νά προβή στήν έκδοσι των άπάντων του συντάσσοντας πρός τοΰτο μία έπιτροπή πού θά έπιμεληθή αυτής τής έκδόσεως. 'Ο έπί τής Προεδρίας τής Κυβερνήσεως άξιότιμος 'Υπουργός κ. Τσάτσος πού έμελέτησε κι’ έγραψε γιά τό έργο
τοϋ Παλαμα, άσφαλώς θά ένδιαφερθή γιά τό θέμα αύτό. Έ ξ άλλου, άπό τούς πρώ
τους τάχθηκε ύπέρ τής έκδόσεως των άπάντων τοϋ Παλαμα.
"Ας δοΰμε όμως άπό κοντά, σέ λίγες γραμμές, τό έργο του μεγάλου μας
ποιητοΰ.
Γιά πρώτη φορά, σέ ήλικία 15 χρόνων, ό Παλαμάς δημοσίευσε στίχους τό
1874 στήν έφημερίδα «Δυτική Ε λλάς», τοϋ Μεσολογγίου. Τό 1876 έστειλε στον
Βουτσιναΐο διαγωνισμό τήν ποιητική του συλλογή « ’Ερώτων "Επη». Τον ίδιο χρό
νο δημοσιεύθηκε στο « ’Αττικόν 'Ημερολόγιον» τοϋ Ειρηναίου Άσωπίου, τό ποίημά
του:
Λουλούδι μου, ευγενικό, Ελληνικό λουλούδι,
εσένα πρέπει τής καρδιάς, ώ γιούλι μου, τραγούδι...
τό όποιον ήτο τό πρώτο πού έγραφε στή δημοτική.
Τον ’Ιούλιο τοϋ 1878 κυκλοφόρησε τό πρώτο του ποιητικό βιβλίο, τό «Μεσο
λόγγι» πού μέσα στούς 300 περίπου στίχους του, τραγουδούσε τήν πολιορκία καί
τήν ήρωϊκή έξοδο τής πόλεως. Τό τελευταίο ποίημα τοϋ Παλαμα στή καθαρεύουσιάνικη γλώσσα, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό τής Λειψίας «Κλειώ» τό 1885,
μέ τίτλο, ό «"Υπνος». Τό 1886, κυκλοφόρησε ή πρώτη του ποιητική συλλογή.
«Τά τραγούδια τής πατρίδας μου. Τραγούδια τής λίμνης, πολεμικά τραγούδια».
'Η συλλογή αύτή χαρακτηρίσθηκε σάν τή ζωηρότερη έκδήλωσι τής στροφής τής
Νεοελληνικής ποιήσεως πρός νέους δρόμους καί νέες εμπνεύσεις. Τό 1888 μέ τον
«'Ύμνον εις τήν ’Αθήναν» βραβεύεται στον Φιλαδέλφειο ποιητικό διαγωνισμό.
Στο ποίημα αύτό, ό ποιητής ζητεί νά έπιστρέψη στήν 'Ελλάδα τό άρχαίο πνεΰμα,
σάν πνεΰμα άπολυτρώσεως καί καθάρσεως.
Τό 1892 κυκλοφορεί ή τρίτη ποιητική του συλλογή «Τά μάτια τής ψυχής μου».
'Η συλλογή του αυτή προκάλεσε τήν άντίδρασι μεταξύ τών συντηρητικών τής έποχής. Έ ξ άφορμής αύτής τής άντιδράσεως ό Παλαμάς έγραφε: «'Ο ποιητής δέν
εργάζεται οΰτε διά τούς πολλούς, ούτε διά τούς ολίγους. ’Εργάζεται διά τήν ποίησιν. 'Ο ποιητής δέν ακολουθεί, προηγείται. Δίδει τό σύνθημα. Είναι ή φλόξ πού
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άνάπτει τά ξερά ξύλα. Δεν μπορεί νά είμαι μονάχα ό ποιητής τοϋ έαυτοϋ μου.
Είναι ό ποιητής τοϋ καιρού μου καί τοϋ γένους μου».
Το 1891, εμφανίζεται, για πρώτη φορά καί σαν διηγηματογράφος μέ το
διήγημά του «ό θάνατος τοϋ παλληκαριοΰ». πού δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
«Ε σ τία ». Το 1897 κυκλοφορεί ή ποιητική του συλλογή «’Ίαμβοι καί ’Ανάπαι
στοι». Σ’ αυτή υπάρχουν καί οί γνωστοί του στοίχοι.
Καβάλλα πάει ό χάροντας
Τό Διγενή στον "Αδη...
Δεν χάνομαι στά τάρταρα
μονάχα ξαποσταίνω
στή ζωή ξαναφαίνομαι
καί λαούς άνασταίνω...
'Ο θάνατος τοϋ γυιοϋ του "Αλκή, πού πέθανε σέ ηλικία 4 χρόνων, λύπησε
άρκετά το ποιητή, πού έ'γραφε:
"Αφκιαστο κι’ άστόλιστο
τοϋ χάρου δέ σέ δίνω ·
Στάσου μέ τάνθόνερο
τήν όψη σου νά πλύνω !
Μήπως καί τοϋ χάροντα,
καθώς θά σέ κυττάξη
τοϋ φανείς άχάϊδευτο
καί σέ παραπετάξει...
Το μεγάλο του πόνο τον έξωτερικεύσε στά ποιήματά του, «ό Τάφος» (μέρος
τοϋ οποίου είναι οί πιο πάνω στίχοι) καί «ό Παράδεισος».
Τό 1903 κυκλοφορεί τό μοναδικό του δράμα ή «Τρισεύγενη», Τον άλλο χρό
νο έξεδόθη ή ποιητική συλλογή « ’Ασάλευτη ζωή». Τό 1907 έκδίδεται ό «Δωδεκάλογος τοϋ Γύφτου». Τό έργο αύτό προκάλεσε τήν έντονη κριτική πολλών καί τού
το γιατί ήτο άρκετά άλληγορικό. Στον «Δωδεκάλογο» ή ποίησις τοϋ Παλαμά, έμφανίζεται άτομική, ’Εθνική καί παγκόσμια. Τον «Δωδεκάλογο» ό ίδιος Παλαμάς
χαρακτήρισε σαν «Τό ολοκληρωτικό των ιδεών του ποίημα». Ή ύπόθεσις τοϋ
«Δωδεκάλογου» άρχίζει λίγα χρόνια πριν άπό τήν άλωσι της Κωνσταντινουπό
λεως. Σέ τοΰτο τό ποίημα, ό ποιητής οραματίζεται τον άναγεννημένον άνθρωπο τοϋ
μέλλοντος, πού θά είναι έλεύθερος καί δυνατός, χωρίς τις προλήψεις καί τά ελατ
τώματα τών συγχρόνων.
Τό 1910, κυκλοφόρησε ή «Φλ.ογέρα τοϋ Βασιληά», στο όποιο διακηρύσσει
τήν άνάγκη τής έπιστροφής στο ήρωϊκό πνεΰμα. Μ’ άληθινή λυρική έξαρσι ό
Παλαμάς σ’ αύτό του τό ποίημα, ζωντανεύει ολόκληρον τον μεσαιωνικόν Ε λλη
νικόν κόσμον. Τό έργο αύτό άρχισε νά γράφεται τό 1886. Οί περισσότεροι στίχοι
του γράφτηκαν κατά τήν διάρκεια τοϋ Μακεδονικού άγώνος (1901—1908). Ό ποιη
τής, κρίνοντας ό ίδιος τή «Φλογέρα» έγραφε πώς «είναι ένα άπό τά γερότερα παιδιά
του». Μέ τοϋτο τό έπος ή Φυλή μας άπόκτησε τό ήρωϊκό της έπος στο όποιο συνάπτονται καί οί τρεις περίοδοι τοϋ "Εθνους μας. ’Αληθινά ό Παλαμάς έκλεισε
μέσα του τήν Ελλάδα όλων τών αιώνων κι’ έννοιωσε, όσο κανείς άλλος, τό με
γαλείο της.
Τά έργα τοϋ Παλαμά πού έξεδόθησαν σέ τόμους, πλήν τών άνωτέρω είναι τά
κάτωθι:
α) Π ο ι η τ ι κ ά : «Χεραιτισμοί τής Η λιογέννητης» (1900), «'Η Πολιτεία
καί ή Μοναξιά» (1912), «Οί καημοί τής λιμνοθάλασσας» (1912), «Βωμοί» (1915),
«Τά παράκαιρα» (1919), «Τά δεκατετράστιχα» (1919), «Οί πεντασύλλαβοι καί
τά παθητικά κρυφομιλήματα» (1925), «Δειλοί καί σκληροί στίχοι» (1928), «Πε-
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ράσματα των τετραστίχων» (1929), «'Ο κύκλος των τετραστίχων» (1929), «'Η
ξανατονισμένη μουσική» (1930), «Περάσματα καί χαιρετισμοί» (1931), «'Ισπα
νία» (1934), «Οί νύχτες τοϋ Φήμιου» (1935) κ.λ.π.
β) Δ ι η γ ή μ α τ α : «Θάνατος παλληκαριοΰ» (1901) καί «Διηγήματα»
(1920).
γ ) Κ ρ ι τ ι κ ά : Το έργο τοϋ Κρυστάλλη (1894), «Σολωμός» ή ζωή καί
τό έργο του» (1901), «Γράμματα» (τόμοι 2—1904—1907), «'Ηρωικά πρόσωπα καί
κείμενα» (1911), «Τά πρώτα κριτικά» (1913), « ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης»
(1914), «Βιζυηνος καί Κρυστάλλης» (1916), « ’Ιούλιος Τυπάλδος» (1916), «
«Πώς τραγουδούμε τό θάνατο της κόρης» (1918), «Πεζοί δρόμοι» (3 τόμοι 19291932), «Ό Γκαϊτε στήν Ελλάδα» (1932), «Τά χρόνια μου καί τά χαρτιά μου»
«'Η ποιητική μου», «Πεζοί δρόμοι—Κάποιων νεκρών ή ζωή».
δ) Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς : «Πρόρας ό Νικίου (Άντρέ Λωρί) 1898 καί «'Η
Ελένη της Σπάρτης» (Αίμ. Βεράρεν) 1906,
’Από τά έργα τοϋ Παλαμα έχουν, μεταφρασθή στήν ’Αγγλική, « Ή άσάλευτη
ζωή», ή «Τρισεύγενη», «'Ο θάνατος τοϋ Παλληκαριοΰ» κ.ά. Στην Γαλλική «'Ο
τάφος», ό «Δωδεκάλογος τοϋ γύφτου», ό «Θάνατος τοϋ παλληκαριοΰ» κ.ά.
'Η ποίηση τοϋ Παλαμα είναι ζυμωμένη μέ περισσή πολυμάθεια. Τό έργο
τοϋ ολόκληρο είναι ένα άπό τά λαμπρότερα μνημεία της Ελληνικής γλώσσης.
'Ο Έσσελινγκ έγραφε τό 1901 στον «Θεατή τών Κάτω Χωρών»: «'Όποιος θελήση
νά μετρήση τήν δύναμιν της Ελληνικής γλώσσης μέσα άπό τό πέρασμα τών αι
ώνων, πρέπει νά συγκρίνη τον Παλαμάν μέ τον ποιητήν έκεΐνον πού τοποθετώ
υψηλότερα καί άπό τον Σοφοκλή καί τον Εύριπίδην, μέ τον Αισχύλον».
Δίκαια καί έπάξια ό Παλαμάς, διεκδίκησε τον τίτλο τοϋ ’Εθνικού ποιητοΰ»,
γιατί μέ τούς στίχους του άνύψωσε τό στάθμη τής Νεοελληνικής ποιήσεως καί
άφισε ένα έργο, πολύτιμη κληρονομιά γιά όλες τις γενεές τής Ελληνικής Φυλής.
Πολύπλευρος καί γόνιμος, ευρυμαθής καί κριτικότατος, μάς έμύησε στήν
παγκόσμια κίνησι ιδεών. Κατώρθωσε μέ τό κύρος του νά έπιβάλη τή δημοτική γλώσ
σα. Διερμήνευσε τά ιδανικά τής γενιάς του κι’ έγινε ή ποιητική συνείδησις τής
Φυλής του.
Λάτρης τής πατρίδος του, υπήρξε σύγχρονα καί Εθνικός κήρυξ. Ποτέ του
δέν ξέχασε τον αιώνιο άνθρωπο καί δέν έπαυσε νά έρωτοτροπή στις παγκόσμιες
ενατενίσεις. Οί παιδικές νοσταλγίες, οί χαιρετισμοί του στή λιμνοθάλασσα, τό ε
ρωτικό σκίρτημα καί ή σπιτική του θλίψι, οί βαθειές συγκρούσεις τοϋ κόσμου,
δλα αυτά είναι κατά κανόνα τό περιεχόμενο τών ποιημάτων του. Κατέχοντες τή
δημιουργική γοητεία τοϋ ύφους καί τά μυστικά τής άρμονίας, άφίνει νά ξεχυθή,
πλούσιο τό θερμό του αίσθημα.
Είδικώτερα στο «Δωδεκάλογο τοϋ γύφτου» γίνεται γκρεμιστής, γιά νά νά
μεταβληθή μέ τό βιολί του, σέ προφήτη καί νομοθέτη καί οικοδόμο καί οδηγό τοϋ
Ελληνισμού, δείχνοντάς του άπό πού ήρθε πού πρέπει νά πάη καί πώς νά πάη.
Γι’ αύτό καί τό ποίημα του τοΰτο, είναι μία άπό τις μεστώτερες ποιητικές συνθέ
σεις. Κλείνει μιά φιλοσοφική γραμμή καί μιά προφητική ένόρασι, σπάνιας δυνάμεως.
Σ’ αύτό ό Παλαμάς πιστεύει πώς γιά νά ξαναγεννηθή ή Ελλάδα, ή συντριμένη
τοϋ 1897, χρειάζεται νά ξερριζωθή ή θρησκοληψία, ή πατριδοκαπηλεία, ή προ
γονοπληξία. Γίνεται βλάσφημος, μαστιγωτής, καταλυτής κάθε ήθικής, κοινωνίας
καί πνευματικής άξίας πού έμποδίζει τήν άνανέωσι τών άνθρωπίνων άξιών.
'Ο Παλαμάς βγαίνει άπό τό λαό, μέ τή γλώσσα καί μέ τό αίσθημα. Ά πηχεΐ τή λαϊκή ψυχή, δσο κι’ αν ή έκφρασι πού χρησιμοποίησε, συμβολική καί
στοχαστική, δέν μπορούσε νά είναι προσιτή στο λαό. Ό Παλαμάς είναι σήμερα πονελλήνιος, γιατί ή άτμόσφαιρά μας είναι γεμάτη άπ’ αύτόν.
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I. Ράΐκου : 'Εκατό χρόνια άπό τή γέννησι τοϋ Κ. Παλαμα

Παρουσιάσθηκε σαν κήρυκας καί προωθητής ρευμάτων, τάσεων, φιλοσοφιών
πού είχαν ένα κοινό σημείο έπαφής: Το θέλγητρο τοϋ νέου. Καλύπτει μέ τή πολ
λαπλή του προσωπικότητα, μισόν σχεδόν αιώνα της πνευματικής μας ζωής. Βγαί
νει αυτούσιος μέσα άπό τήν εποχή του. Ό Παλαμάς πρόσφερε μια υπηρεσία τε
ράστιας ηθικής σημασίας στο ’Έθνος.
«Ό Παλαμάς, στάθηκε ή πλατύτερη ποιητική συνείδησι τοϋ καιρού του, ένας
ήρωας τοϋ στίχου πού βγαίνει έξω άπο τά σύννορα τοϋ στενοΰ τόπου και πηγαίνει
πολύ μακρύτερα. Το λυρικό του κύτταρο ήταν ένα κύτταρο πολυδύναμο, πολύμορ
φο, αδαπάνητο, βαθύτατα δημιουργικό, ένα κύτταρο πού βρίσκονταν ολοένα σέ ορ
γασμό, πού γεννοβολοΰσε άκατάπαυστα, πού δεν γνώρισε τον άπαυδημό» όπως σημειώνη ό Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος.
Δεν είναι μόνο ό τρυφερός όνειροπόλος, άλλα είναι συγχρόνως μία ψυχή
γεμάτη μαχητικότητα καί τόλμη, πού μπορεί να πάρη μίαν ιδέα φθαρμένη καί νά
τήν σηκώση μέ δύναμι στή παληά της αίγλη.
Ποτέ δέν άποθνήσκουν οί ποιητές. Οί άληθινοί ποιητές πού έκαναν τήν
παρουσία τους σέ μεγάλες καί κρίσιμες τού "Εθνους ώρες καί ζυμώθηκαν μέ
τό αίμα καί τή σάρκα τοϋ λαοϋ, δέν πεθαίνουν ποτέ. Μπορεί τά χρόνια νά περνούν
ή ζωή νά μαζεύη χαρές καί λύπες. Ό ποιητής στέκει άδιάκοπα κυρίαρχος στή
ζωή. Χωρίς αύτόν ή ζωή, θά έμενε χωρίς νόημα. Ή παρουσία τοϋ ποιητή τήν
έξανθρωπίζει.
Ή μορφή τοϋ Παλαμα, τίποτε δέν έχασε άπό τή λαμπότητά της. Ζή μέσα
στις ψυχές τών Ελλήνων καί συνεχίζει τήν ωραία ιστορία της. Ό Παλαμάς υ
ψώνει τό τεράστιο άνάστημά του, πού σκορπίζει τήν άκτινοβολία του, σέ πενήν
τα χρονών πνευματική ζώη.
Τοΰτες τις μέρες, ας σταθούμε γιά λίγο εύλαβικά στή μνήμη τού αξέχαστου
ποιητοΰ μας κι’ ας λουσθοΰμε στά νάματα τής ποιητικής του καλυμβήθρας. "Ας
άκολουθήσουμε τό δρόμο πού κείνος μέ τούς στίχους του χάραξε. "Ας βαδίσουμε
πάνω στά χνάρια του, έχοντας σαν όραμα κι’ έμεΐς, σαν έκεΐνο τήν πραγματοποίησι
τής ’Εθνικής ιδέας. "Ας είναι γιά μάς καί γιά τούς έπερχομένους ή πηγή φωτός,
τό φωτεινό άστέρι, ό σελαγίζων ήλιος, τό παράδειγμα προς μίμησι.
Τά έκατό χρόνια πού πέρασαν άπό τήν γέννησι τού Κωστή Παλαμά, ας μάς
δώσουν τήν εύκαιρία μιάς βαθύτερης μελέτης τού έργου του. Τά δσα γράφτη
καν έδώ είναι μιά άκρονυχίδα τού ολου έργου καί τής δλης ζωής τοϋ Παλαμά.
Πάντως, προσπάθησα, στά περιθώρια τού χώρου καί τών ταπεινών μου δυνάμεων,
νά σκιαγραφήσω γιά λίγο έναν μεγάλο ποιητή μας, γιά τον όποιο δοκιμασμένοι
συγγραφείς καί κριτικοί πολλά έχουν νά ποΰν καί νά γράψουν.
Κλείνω τή φτωχή αύτή σκιαγραφία μ’ ένα άπόσπασμα άπό τό «κύκλο τών
τετραστίχων» τού Μεγάλου ποιητή:
*Η Ελλάδα ! πάντα ανάσταση μές άπ’ τό κρύο τό χώμα.
Πάντα θάχει ξαφνική καί μιά Δευτέρα Παρουσία.
Μήν τήν κρατάτε στής λατρείας κλεισμένη τά μουσεία.
Τό τραγούδι τό στερνό δέν τό τραγούδησε, δχι, άκόμα.
I. ΡΑ Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΩΝ

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Τοϋ Holman Harvey, κατά μετάφρασιν, έκ
___________________τοΰ περιοδικού «R ead er’s D igist», ύ π ο ____________________
’Αστυνόμου Α' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ
‘Ανήθικες καί αισχρές φωτογραφίες, άσεμνες εικόνες με π αραστά
σεις ασελγών, αισχρών καί ακολάστω ν πράξεων, κινηματογραφικά φίλμς,
«γ ια Ιδιαίτερες και άκατάλληλες κινηματογραφικές προβολές», δπως τΙς
άποκαλοϋν, ώς και παντός είδους άσεμνα καί αισχρά πορνογραφικά έντυπα,
παρουσιαζόμενα δήθεν ώς καλλιτεχνικά κ α ί φιλολογικά έργα τέχνης, κυ
κλοφορούν κατά έκατομμύρια μεταξύ τής μαθητικής νεολαίας καί αποτε
λούν την πιο επικίνδυνη άπειλή ταντης, λέγει ό H olm an H arvey ατό
'Α μερικανικό Π εριοδικό «R ea d er’s D igest» τοϋ Μ αρτίου 1959.

** *
Εκατομμύρια άπό τις πιο άσεμνες, αισχρές καί ρυπαρές φωτογραφίες, ώς
καί άνήθικες, προκλητικές καί προσβλητικές κινηματογραφικές παραστάσεις, πού
παρουσιάζουν άηδέστατες, άσελγεϊς, άκόλαστες καί άκατανόμαστες πράξεις, «για
ιδιαίτερες καί άκατάλληλες προβολές» δπως τις άποκαλοϋν, έ'χουν πλημμυρίσει
τις 'Ηνωμένες Πολιτείες, σαν ένα τρομακτικό καί άπίστευτο κϋμα ρυπαρότητος
καί άνηθικότητος, πού άπειλεϊ νά παρασύρη τα πάντα. Καθημερινώς, ένας χείμαρρος
πάνω άπό 200.000 εγκυκλίων πού προσφέρουν προς πώλησιν αύτήν τήν ρυπαρό
τητα, τήν άνηθικότητα καί τήν δηλητηριώδη μόλυνσιν ψυχών καί πνευμάτων, ξεχύ
νεται στις πόλεις κωμοπόλεις καί τα χωριά άκόμη, διά τοΰ Ταχυδρομείου καί διά
χιλιάδων πλανοδίων έμπορων καί πλασιέ.
Ή Διεύθυνσις Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών,
ύπολογίζει δτι, ή ώργανωμένη μεταφορά πορνογραφημάτων, κατά τό περασμένο
έ'τος, έφθασε στο άπίστευτο καί συγκλονιστικό ποσόν, άξίας αύτών, τοΰ μισοΰ δι
σεκατομμυρίου δολλαρίων.
Τά 3/4 αύτοΰ τοΰ καταπληκτικοΰ καί τρομακτικοΰ ποσοΰ, ύπολογίζεται
επίσης, δτι διατίθεται άπό παιδιά τοΰ σχολείου πάσης ήλικίας, άκόμη δέ καί κάτω
τών 11 χρόνων. Αύτά τά παιδιά, δέν είναι δυστυχώς τ ’ άπροστάτευτα καί τά στε
ρούμενα κηδεμόνων, παιδιά τών μεγαλουπόλεων. ’Άπειρα θύματα αύτης της πρωτά
κουστης γιά τήν Κοινωνία διαφθοράς, ύπάρχουν μέσα σέ ήθικές, καλές καί τίμιες
οικογένειες. Οί άνήθικοι καί αισχροί προμηθευταί τοιούτων πορνογραφημάτων,
έχουν πολιορκήσει τις παντός είδους άγορές παιδικών ειδών. Όσοδήποτε καί άν τό
παιδί προφυλαχθή, άπό τούς γονείς, συγγενείς του καί τό δλον περιβάλλον του,
δέν μπορεί, παρά νά έλθη σέ έπαφή μέ τούς παντός είδους άνήθικους έμπορους πού
προσφέρουν τά διάφορα αύτά φθοροποιά πορνογραφήματα ώς έργα τέχνης καί φι
λολογίας.
Δέν πρόκειται γιά τις προκλητικές καί ερεθιστικές εικόνες πού μπορεί νά
στολίζουν ένα ήμερολόγιο. Αύτές οί φωτογραφίες, κινηματογραφικές παραστάσεις
καί φιλολογικά δήθεν έντυπα, άποτελοΰν ένα θανατηφόρο δηλητήριο γιά τήν ψυχή
καί τό πνεΰμα τών παιδιών. Γυμνά κορίτσια καί άνδρες, μόνοι ή σέ αισχρά, προσ
βλητικά, προκλητικά καί άηδή συμπλέγματα ποζάρουν σέ στάσεις πού παριστάνουν
άσελγεϊς, άκόλαστες καί άκατανόμαστες πράξεις.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οί γυναίκες είναι κοινές ή πρόστυχα εξευτε
λισμένα καί άνήθικα μοντέλα, σέ πολλές δμως περιπτώσεις παιδιά καί κορίτσια
άνήλικα καλών οικογενειών, ποζάρουν σέ παρόμοιες σκανδαλιστικές, άκόλαστες,
καί άσεμνες στάσεις.
Οί άπεικονιζόμενες αισχρές σκανδαλιστικές καί ερεθιστικές παραστάσεις,
προκαλοΰν άηδία σέ έναν ώριμο νέο. Τό άποτέλεσμα δμως, πού μπορεί νά έχουν
παρόμοιες εικόνες καί παραστάσεις πάνω σέ ένα άσχημάτιστο άκόμη παιδικό μυαλό,
είναι πέρα άπό κάθε περιγραφή.
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Holman H arvey—Μετάφρ. Δ. Μόρου

Κατά τό περασμένο έτος πάνω από 50.000 γονείς καί κηδεμόνες έγραψαν
επιστολές καί υπομνήματα παραπόνων προς τό 'Υπουργείο Συγκοινωνιών, προς
τούς Γερουσιαστάς καί Βουλευτάς των, έκφράζοντες τή θλΐψι, την οργή καί την
άγανάκτησί τους.
Πολλές άπ’ αύτές τις επιστολές σπαράσσουν καί ραγίζουν τις καρδιές καί
είναι άξιες μεγάλης προσοχής, διότι εκφράζουν τό βαθύ πόνο άπ’ τον όποιον κατέχονται οί γράφοντες, για τήν άπειλή καί τά καταστρεπτικά άποτελέσματα πού δια
βλέπουν μ’ αύτήν τήν καθημερινώς αύξανομένην κυκλοφορίαν τών παντός είδους
αισχρών καί λίαν έπιβλαβών πορνογραφημάτων.
Μιά μητέρα από τό Κάνσας γράφει :
«Έσωκλείστως θά βρήτε άσεμνες, αισχρές καί άνήθικες φωτογραφίες καί
» εικόνες, μέ παραστάσεις άσελγών, σκανδαλιστικών καί έρεθιστικών σεξουαλικών
» πράξεων, πού έστάλησαν στον 14ετή γυιό μου άπό ένα έτος καί έντεΰθεν. Σκε» φθήτε τό κακό πού μπορούσαν νά έχουν κάμει, άν τις έπαιρνε, καί πόσα άλλα
» άθώα άνήλικα άγόρια καί κορίτσια μπορούσαν νά έχουν διαφθαρή ψυχικώς καί
ο) πνευματικώς, άπ’ αύτά δηλ. μεταξύ τών οποίων θά τις κυκλοφορούσε ό γυιός
» μου. Δέν μπορείτε νά κάμετε κάτι νά σταματήση ή κυκλοφορία αύτών τών άσέ)) μνων εικόνων καί έντύπων πού μολύνουν τήν ψυχή καί τό πνεύμα τών παιδιών
» μας;».
Μιά άλλη άπό τή Γεωργία, γράφει έπίσης : «Σας στέλνω μερικά άπό αύτά
» τά αισχρά άσεμνα καί άνήθικα φιλολογικά έντυπα πού ό 15ετής γυιός μου πήρε
» ταχυδρομικώς. Ούδεμίαν παραγγελίαν είχε δώσει., Ξεύρω ότι ύπάρχει μεγάλη άνη» θικότης, αίσχρότης καί κακοήθεια, ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη σαπίλα γύρω μας,
» άλλά θά έπιθυμοΰσα πολύ νά μή εισχωρήσουν μέσα στο σπίτι μου».
Μιά άλλη επιστολή άπό τήν Πενσυλβάνια άναφέρει: «Σάν κι’ αύτές τις αΐ» σχρές καί άσεμνες εικόνες άποστέλλονται μία-δύο κάθε έβδομάδα στο μικρότερο
» γυιό μου».
Σέ μίαν άναφορά του ό Ester Kefauver, όταν ήτο Πρόεδρος μιας Γερουσιαστικής ’Επιτροπής Έρεύνης έπί τού θέματος τής πορνογραφίας, άνέφερε τά
εξής : «'Ο όγκος τών κυκλοφορούντων παντός είδους πορνογραφημάτων καί άσέ» μνων εικόνων, έχει φθάσει σέ τρομακτικά καί λίαν συγκλονιστικά όψη, ώστε νά
» προκαλή κατάπληξι καί τρόμο όταν διαλογιζόμεθα τις φοβερές συνέπειες πού
» άσφαλώς θά έχη πάνω στήν παιδική μάζα. Τό ύλικό αύτό άποτελεΐ θανατηφόρο
» μόλυνσι τής ψυχής καί τού πνεύματος τής νεολαίας».
Καί ό J. Edgar Hoover Διευθυντής τής 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας τών
'Ηνωμένων Πολιτειών (F .B .I.) άνέφερε ότι : «'Η δραστηριότης πού όλοι αυτοί οί
« αισχροί έμποροι καί έπιχειρηματίαι, άναπτύσσουν ελεύθερα, είναι έθνικώς άπαρά» δεκτός.
«Τό παιδί σας λίαν εύκολα μπορεί νά γίνη ένα άπό τά πολυάριθμα θύματά
» των».
Σεξουαλικά έγκλήματα καί σεξουαλικές διαστροφές μεταξύ τών άνηλίκων,
παρουσιάζουν μίαν έπικίνδυνο καί άνησυχητική αυξησι, καί άποτελοΰν ένα άπό τά
πιο σοβαρά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν οί ’Αρχές.
Σύμφωνα μέ τις στατιστικές τού F.B.I. παιδιά 18 καί 19 έτών διαπράττουν
σήμερα τά περισσότερα άδικήματα άποπλανήσεων καί βιασμού, παρά οί ενήλικοι
άνδρες πάσης ήλικίας. Τό ποσοστόν τών δραστών τοιούτων άδικημάτων, πού έχουν
ήλικία κάτω τών 20 χρόνων, έχει αύξηθή καταπληκτικά άπό τό 1940 καί έντεΰ
θεν. Τά άφροδίσια νοσήματα έπίσης, παρουσιάζουν μία σημαντική αυξησι καί πάλιν
τό 1/2 δέ τών προσβαλλομένων άπό τοιαΰτα νοσήματα συγκαταλέγονται μεταξύ
τών παιδιών καί κοριτσιών έπό 13-19 χρόνων, πράγμα πού κανείς δέν θά ήμποροΰσε
νά πιστεύση έδώ καί είκοσι χρόνια.

Πορνογραφία στην ’Αμερική

6921

Εκατοντάδες Ά νωτάτων ’Αξιωματικών της ’Αστυνομίας Πόλεων καί της
'Υπαίθρου, έ'χουν ξαναφέρει την άρμοδία ’Επιτροπή Έρεύνης της Γερουσίας περί
της φθοροποιού έπιδράσεως των πορνογραφημάτων καί των άσέμνων εικόνων καί
περί της σχέσεως αύτών μέ τα διαπραττόμενα διάφορα έγκλήματα.
’Ιδού μερικές τυπικές άναφορές.
Μία τοιαύτη άπό τήν Μασαχουσέτη λέγει : « Ά ν ή λ ι ξ 1 7 χ ρ ό ν ω ν
» έ β ί α σ ε 1 6 έ τ ι δ α κ ό ρ η ν . Κ α τ ά τ ή ν έ ρ ε υ ν α ν πού ένηρ» γ ή θ η στο
δωμάτιό
του
εύρέθησαν
κάτω
άπό
το
» σ τ ρ ώ μ α τ ο υ 50 ά σ ε μ ν ε ς κ α ί α ι σ χ ρ έ ς π ο ρ ν ο γ ρ α φ ι κ έ ς
«εικόνες».
Μια άλλη άναφορά άπο το Κολοράδο άναφέρει. «Σ π ο υ δ α σ τ ή ς π ο ύ
» έ β ί α σ ε δυο α ν ή λ ι κ α κ ο ρ ί τ σ ι α , ε ύ ρ έ θ η να έ χ η κρυμ» μ έ ν α μέσα στο α υ τ ο κ ί ν η τ ό του π ο ρ ν ο γ ρ α φ ι κ ά έ ν »τυπα
καί
άσεμνες
ε ΐ κ ό ν ε ς».
Έτέρα τοιαύτη άπο τήν Πενσυλβάνια άναφέρει επίσης : «Τ ά π ο ρ ν ο γ ρ α »φικά φιλολογικά
έ ν τ υ π α , αί ά σ ε μ ν ε ς κ α ί
αισχρές
» φωτογραφίες διεγείρουν
καί
έ ρε θίζ ου ν τά
νεαρά
» κ α ί μή ώ ρ ι μ α π α ι δ ι ά τ ά ό π ο ι α ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν ά κ ο λ ο ύ » θ ω ς σ υ μ μ ο ρ ί ε ς καί δ ι α π ρ ά τ τ ο υ ν β ι α σ μ ο ύ ς καί άσέλ» γ ε ι ε ς σ έ ά ν ή λ ι κ α κ ο ρ ί τ σ ι α κ α ί ά γ ό ρ ι α».
Κατά τά τελευταία δέκα χρόνια, πού ή κυκλοφορία άκολάστων πορνογραφι
κών φιλολογικών έντύπων, άσέμνων εικόνων καί παραστάσεων, έφτασε σέ λίαν
άπειλητικά καί άνησυχητικά υψη, έχουν άναπτυχθή καί άνθίζουν άνω άπό 1000
αισχρές καί άνήθικες τέτοιες βιομηχανίες, πού κατασκευάζουν καί κυκλοφορούν
τά άσεμνα, αισχρά, άκόλαστα καί δηλητηριώδη προϊόντα των, μέ πλήρη περιφρόνησι
τών νόμων της κοινωνίας καί τής ήθικής.
Αύτές οί βιομηχανίες έχουν έξαπολύσει μιά ολέθρια έπικίνδυνη καί λίαν κα
ταστρεπτική έπιδρομή, γιά τό ’Αμερικανικό Σχολείο, καί τήν ’Αμερικανική Οικο
γένεια. Οί πιο πολλοί άπ’ αυτούς τούς άσυνείδητους καί πεπωρομένους πορνογρά
φους έχουν καταφύγει στο Λος "Αντζελες καί στή Νέα Ύόρκη, όπου ύπάρχει σχεδόν
άπόλυτος άτιμωρησία καί πλήρης άσυδοσία. γιά παρόμοια άδικήματα, έκτυπώσεως
καί κυκλοφορίας δηλ. άκολάστων καί άσέμνων έντύπων καί φωτογραφιών, λόγω
τών λίαν προοδευτικών άντιλήψεων πού έπικρατούν εκεί μεταξύ' τών δικαστών,
ώς προς τό άντικείμενον τού άδικήματος, δηλ. τό τί είναι αύτό πού άποτελεΐ «άσεμνα
έντυπα καί εικόνες». Οί έπιβαλλόμενες εκεί ποινές είναι συνηθέστατα πρόστιμα
άπό 50—200 δολλάρια.
Μέ πλήρη όθεν άσυδοσία, άτιμωρησία καί περιφρόνησι τού Νόμου καί τών
Δικαστηρίων, άπό τά φθοροποιά άντρα τους, οί προμηθευταί τοιούτων δηλητηριωδών
προϊόντων, έχουν διοργανώσει τήν πιο τρομακτική εκστρατεία διαφημίσεως,' κυ
κλοφορίας καί πωλήσεως τών ειδών των, προς όλα τά μέρη τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών, πού παρουσιάσθη ποτέ στήν ’Αμερικανική ιστορία.
Τό περασμένο έτος έταχυδρομήθησαν περισσότερες άπό 50 εκατομμύρια
έγκύκλιοι πωλήσεως τοιούτων ειδών, ώς επί τό πολύ δέ διά τού Ταχυδρομείου
πρώτης κατηγορίας, πού δέν γίνεται οόδείς ταχυδρομικός έλεγχος.
Αύταί αί έγκύκλιοι προσφέρουν τά έμπορεύματά των έλεύθερα, προκλητικά
καί μέ πλήρη περιφρόνησι προς πάσαν ήθικήν.
«"Ε χ ετε ά π ό λ υ τ ο κ α ί ά ν α φ α ί ρ ε τ ο
δ ι κ α ί ω μ α » λέγει
μιά τέτοια έγκύκλιος, «ν’ ά π ο λ α ύ σ η τ ε κ α ί ν ά χ α ρ ή τ ε τ ή ν τ έ χ ν η
»τοϋ 20οϋ αΐώνος, χωρίς έμπόδια, φραγμούς καί π ε »ριορισμούς χωρίς
σεμνοτυφικές
λ ο γ ο κ ρ ι σ ί ε ς , πού
» σ ά ς ά ρ ν ο ΰ ν τ α ι τ ό π ρ ο ν ό μ ι ο ν α ύ τ ό».
( Σ υνεχίζεται)

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
-

ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ -

_____'Υπό ’Αστυνόμου Β' κ. Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΑΟΥ-------

’Ολίγα χιλιόμετρα έξω των ’Αθηνών, έκεΐ κοντά στά Νέα Λιόσια καί μέσα
στο κτήμα τοΰ Πύργου Βασιλίσσης εύρίσκεται κτισμένη έπάνω εις ένα γραφικό
λόφον ή ’Εθνική Ε στία τοΰ Βασιλικού ’Εθνικού 'Ιδρύματος. Μέσα είς τό ειδυλλια
κόν αύτό περιβάλλον είχαμε τήν τιμήν νά φιλοξενηθούμε έπί 20 ήμέρες άπό 2-22
Μαρτίου, 80 Αξιωματικοί Χωροφυλακής—Μοίραρχοι, Υπομοίραρχοι, Άνθυπασπισταί καί 10 ’Αξιωματικοί—Αστυνόμοι καί 'Υπαστυνόμοι—τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Αί είκοσι αύταί ήμέραι θά μας μείνουν γιά πάντα άλησμόνητοι καί νοσταλγικαί.
’Εκεί μάς έδόθη ή εύκαιρία νά αισθανθούμε μιά άνάτασιν ψυχικήν καί πνευματικήν
καί νά γνωρίσομε άπό κοντά τό θεσπέσιον έ'ργον, τό όποιον συντελεΐται άπό τούς
σεπτούς Βασιλείς μας καί άπό τούς άξιους συνεργάτας τοΰ ’Εθνικού 'Ιδρύματος,
οίτινες άνιδιοτελώς καί μέ μόνην τήν θέρμην τής δημιουργίας τού πολιτισμού ερ
γάζονται μέ μεγάλην άγάπην διά τήν έπίτευξιν των σκοπών τού 'Ιδρύματος. ’Αλλά
άς ΐδοΰμε τί είναι τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα καί ποιον τό ιστορικόν τής ίδρύσεώς του.
Τήν ιδέαν τής δημιουργίας τοΰ ’Εθνικού Βασιλικού 'Ιδρύματος τήν συνέ
λαβε τό πρώτον ή Α.Μ. ό_Βασιλεύς_οταν>.εύρίσκετο κατά_τήν κατοχήν εις Αίγυπτον

Ή Εθνική 'Εστία τοΰ Βασιλικού Ιδρύματος, παρά τώ Πύργω Βασιλίσης ’Αμαλίας.

τό 1946, δτε ήτο τότε Διάδοχος καί άρχισε νά μελετά μαζί μέ τούς άξιους συνερ
γάτας του τον τρόπον λειτουργίας του. Κατά τό έτος 1947 τό Βασιλικόν ’Εθνικόν
"Ιδρυμα ήτο πλέον πραγματικότης καί ήρχισε λειτουργούν. Σκοπός τοΰ 'Ιδρύματος
είναι ή έξύψωσις τοΰ ήθικοΰ, τού βιωτικοΰ, τού κοινωνικού καί τοΰ μορφωτικού επι
πέδου τοΰ Ελληνικού λαού. Τομείς δράσεως τού 'Ιδρύματος είναι: 1) Γεωργικός
Τομεύς, 2) Δασικός Τομεύς, 3) Τεχνικός Τομεύς, 4) Τεχνικαί Σχολαί Λέρου, 5)

Ή ’Εθνική 'Εστία τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος
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Πλοΐον «Μαχητής», 6) Οΐκοκυρικαί Σχολαί, 7) Τεχνικαί Σχολαί, 8) Τομείς Παρακολουθήσεως ’Αποφοίτων Σχολών, 9) Τομείς ’Επαγγελματικού Προσανατολι
σμού, 10) Μορφωτικοί Τομείς, 11) ’Εθνική Ε στία, 12) ’Εθνικόν Έκπαιδευτήριον
Άναβρύτων, 13) Καλλιτεχνικοί Τομείς, 14) Άγροτολέσχαι, 15) Έθελονταί Κοι
νωφελών έργων, 16) Γραφεϊον Μελετών, 17) Τουριστικοί Τομείς, 18) Σταθμοί
Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών, 19) Γραφεϊον ’Αποδήμου Ελληνισμού, 20) Συν
εργασία μέ τούς "Ελληνας Σπουδαστάς, 21) Τομείς Ψυχικής 'Υγιεινής καί 22)
Άνώτατον Φροντιστήριον Κοινωνικής Προνοίας. ’Εκτός τών άνωτέρω τομέων ένεργείας τό Βασιλικόν ’Εθνικόν "Ιδρυμα έστρεψε την προσοχήν του άπό τοΰ 1951 πρός
τούς Δήμους καί Κοινότητας τής ύπαίθρου μέ τον αποκλειστικόν σκοπόν την έξύψωσιν τοΰ βιοτικού, κοινωνικού καί μορφωτικού επιπέδου τοΰ λαοϋ τής ύπαίθρου.
Οΰτω, εις τό νέον τοΰτο κεφάλαιον προσετέθησαν οί έξής τομείς δράσεως τοΰ 'Ι 
δρύματος: 1) Πρόγραμμα δανεισμοΰ, 2) ’Αγωγή τοΰ Δημότου, 3) Διαχείρισις
Εισφορών, 4) Βασιλικαί Βραβεύσεις, 5) Ξενοδοχεΐον τοΰ Χωριοΰ, 6) Δημιουργία
Πνευματικής ’Επικοινωνίας μέ τήν ’Επαρχία, 7) Κινηματογραφικόν Πρόγραμμα.
Θά άπαιτεΐτο να γραφοΰν τόμοι ολόκληροι διά νά άριθμηθοΰν αί έπιτεύξεις τοΰ
Έθνικοΰ 'Ιδρύματος αί όποϊαι έπραγματοποιήθησαν μέ οικονομικούς πόρους έξ
εθελοντικών εισφορών, δωρεών ιδιωτών καί κληροδοτημάτων, χωρίς τήν παραμικράν έπιβάρυνσιν τοΰ Δημοσίου Προϋπολογισμοΰ. Θά σταθοΰμε δμως στήν ’Εθ
νική Ε στία, τήν οποίαν έγνωρίσαμε τόσον καλά κατά τήν διάρκειαν τής φιλοξενίας
μας.
'Η ’Εθνική 'Εστία ίδρύθη τό 1951 καί έπί 3 έτη έλειτούργησε είς ’Αχίλλειο
τής Κερκύρας, έπειτα έγκατεστάθη εις τον Πύργον τής Βασιλίσσης. Τό ίδρυμα
τοΰτο έχει σκοπόν τήν έξύψωσιν τής προσωπικότητος, τής ήγετικής ας είποΰμε
τάξεως, ή οποία διευθύνει τάς Κοινότητας τής ύπαίθρου, δηλαδή τοΰ Διδασκάλου,
τοΰ 'Ιερέως, τοΰ ’Αστυνόμου, τών Κοινοτικών άρχόντων, Προέδρων καί Γραμματέων
καί τήν ένίσχυσιν τής κοινωνικής δραστηριότητος τούτων εις τον κύκλον τών ζη
τημάτων τοΰ χωριοΰ. Διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ σκοποΰ τούτου, ή ’Εθνική Ε στία
προσκαλεΐ έκάστοτε τούς άνωτέρους κοινωνικούς λειτουργούς εις τό ίδρυμά της ώς
φιλοξενουμένους, δπου δι’ ομιλιών έπί πλήθους θεμάτων μέ έπιλέκτους όμιλητάς
καί διά συζητήσεων μελετάται ή κοινωνική άνάπτυξις τής επαρχίας.
Άναφέρομεν τάς κυριωτέρας ομιλίας αί όποϊαι άνεπτύχθησαν κατά τήν διάρ
κειαν τής παραμονής μας είς τήν ’Εθνικήν Ε στίαν κατά χρονολογικήν σειράν.
1) Ά στυν. Δ/ντής Α' κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης «Περί Σοβιετικής Ειρήνης».
2) 'Υποπτέραρχος έ.ά. κ. Χαρ. Ποταμιάνος «Περί τουρισμού».
3) ’Ιατρός κ. Θ. Σκούρας «Περί εύγονισμοΰ».
4) Δημοσιογράφος Δ. Χριστοφίδης «Κύπρος, νήσος έλευθέρα».
5) ’Εκπαιδευτικός κ. Γεώργιος Σαββόπουλος «’Ήθη καί έθιμα».
6) Δ/ντής ’Εθνικής Ε στίας κ. Νικ. Χουρδάκης «Άνθρώπιναι σχέσεις».
7) Δ/ντής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης κ. Ε. Φωτιάδης «Μεγάλη ’Ιδέα τοΰ Γέ
νους».
8) ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Π. Κανελλόπουλος « ’Αγωγή τοΰ Πο
λίτου».
9) ’Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Φ. Μεσσηνόπουλος «'Η πρόοδος τοΰ Χωριοΰ».
10) κ. Πέτρος Πόγγης «Οικονομική άνάπτυξις τοΰ χωριοΰ».
11) Κα Α. Ποταμιάνου «Προβλήματα άνθρωπίνων σχέσεων».
12) ’Αρχηγός Χωρ/κής κ. Κ. Μακρυνιώτης «Έλευθέρα συζήτησις έπί ύπηρεσιακών θεμάτων».
13) Δημοσιογράφος κ. Γρ. Δάφνης « ’Ατλαντική Συμμαχία».
Έκτος τών ομιλιών ή ’Εθνική Ε στία ώργάνωσε καί έκδρομάς καί οΰτω πα-
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ρεσχέθη ή ευκαιρία εις τούς φιλοξενουμένους να έπισκεφθοΰν το Σούνιον, την λίμνην
τοϋ Μαραθώνος, τούς Βασιλικούς τάφους τοϋ Τατοΐου καί τούς Δελφούς.
Τήν ’Εθνικήν Ε στίαν έπεσκέφθη ό 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Καλαντζής
Ευάγγελος ό όποιος ώμίλησε επί υπηρεσιακών θεμάτων.
Τήν Ε στίαν ομοίως έπεσκέφθη ή Α. Μ. ή Βασίλισσα συνοδευομένη ύπό της
Α.Υ. Πριγκιπίσσης Σοφίας, ή οποία ώμίλησε μέ στοργήν καί άγάπην καί συνέστησε
να μεταφερθή τό πνεΰμα της Ε στίας καί είς τούς κατοίκους της επαρχίας, ο'ίτινες
έχουσιν άνάγκην άνυψώσεως τοϋ κοινωνικού καί βιωτικοΰ των επιπέδου.
Κατά τήν 21ην Μαρτίου μέ τήν λήξιν της περιόδου της φιλοξενίας μας, έπεδόθησαν παρουσία τοϋ Γεν. Δ/ντοΰ τοϋ 'Ιδρύματος ’Αντιστράτηγου κ. Φ. Μεσσηνοπούλου, τοϋ Γεν. Δ/ντοΰ της Δ/νσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υφυπουργείου ’Εσω
τερικών Ά στυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου, τοϋ 'Υπαρχηγοΰ της
Χωροφυλακής 'Υποστρατήγου κ. Σταύρου Πετροπούλου, τοϋ Δ/ντοΰ της ’Εθνικής
Ε στίας κ. Νικολάου Χουρδάκη, τοϋ Ά στυν. Δ/ντοΰ Β' Ά στυν. Δ/νσεως Πει
ραιώς κ. Ίωάννου Δασκαλοπούλου, διπλώματα είς τούς φιλοξενουμένους τοΰ
Ιδρύματος.
Κατά τήν εορτήν ταύτην ώμίλησαν έκ μέρους τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος ό
Αντιστράτηγος κ. Μεσσηνόπουλος, έκ μέρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων ό Άστυν.
Δ/ντής Α' κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης καί ό Αστυνόμος Β' κ. Άνδρέας Κωσταρας
καί έκ μέρους τής Χωροφυλακής ό Μοίραρχος κ. Γεώργιος Μακρής, ο'ίτινες έξήρον
τό έργον τής ’Εθνικής Εστίας.
Καί τώρα οπού εύρισκόμεθα μακρυά άπό τό ώραιότατον περιβάλλον τής
’Εθνικής Ε στίας, όπου έπί τρεις εβδομάδας ώς είς ’Εθνικήν Κολυμβήθραν έλαμβάναμε ψυχικόν, πνευματικόν καί σωματικόν λουτρόν, αίσθανόμεθα τήν άνάγκην νά ευ
χαριστήσουμε θερμώς όλους τούς συνεργάτας τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος καί ιδιαι
τέρως τούς ιθύνοντας τοΰτο, Αντιστράτηγον καί 'Υποπτέραρχον κ. Χαράλαμπον
ΓΙοταμιάνον, ώς κ α ί’τον Διευθυντήν τής ’Εθνικής Ε στίας κ. Νικόλαον Χουρδάκην,
οίτινες δέν έφείσθησαν κόπων καί φροντίδων διά νά μάς παράσχουν όλα τά μέσα
διά μίαν άνετον καί εύχάριστον διαμονήν.
Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Υπό Ύπαστυνέμου Β' κ. I. ΡΑ’ ΡΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω ν υ μ ικ ά τ ω ν ο δ ώ ν ’ Α θ η ν ώ ν κ α τ ’ ά λ φ α β η τ ικ ή σ ε ιρ ά
Ά κ ρ ά τα ς.
Πάροδος Αίγλης 7, στή Κυψέλη.
Πρόκειται για τη γνωστή κωμόπολι της επαρχίας Αίγιαλείας τοϋ νομοΰ Ά χαίας. Βρίσκεται στή περιοχή των άρχαίων Αιγών. Είναι ιστορικά γνωστή, στή θέσι της δέ «Χάνι της Άκράτας» κατεστράφησαν τά υπολείμματα της Στρατιάς τοϋ
Δράμαλη (4.500 περίπου άνδρες).
Ά χ ρ οθώ ω ν.
’Από Ίαλέμου 17, στο Β' Νεκροταφείο.
Οί Άκρόθωοι, κάτοικοι άρχαίας πόλεως στήν άκρη τοϋ "Αθω, ήσαν σύμμαχοι
των ’Αθηναίων.
Ά κρολαμίας.
Πάροδος Καστοριάς 26, στο Βοτανικό.
Πρόκειται γιά μεσαιωνικό φρούριο της Λαμίας, σέ σχήμα τετραγώνου, ερεί
πια τοϋ οποίου σώζονται άκόμη.
Α κροπόλεω ς.
’Από πλατείας ’Ακροπόλεως—’Αποστόλου Παύλου 1.
’Οφείλει τήν ονομασία της στον 'Ιερό Βράχο της ’Ακροπόλεως (Στο Κεφ.
’Αρχαία μνημεία των ’Αθηνών θά άναφερθοΰμε ιστορικά στά της ’Ακροπόλεως).
Ά κ ρ ω νο ς.
’Από λεωφόρο 'Υμηττού 31, στό Παγκράτι.
Ό Ά κρων, γυιός τοϋ Ξένωνος άπό τόν Άκράγαντα, γεννήθηκε τό 480 π.Χ.
Γιατρός τό επάγγελμα, υπήρξε μαθητής τοϋ Έμπεδοκλέους. Τήν εποχή τοϋ λοιμοϋ
τών ’Αθηνών, μέ τις γνώσεις του έσωσε άρκετούς.
Ά κ τ α ίο υ .
Πάροδος 'Ηρακλειδών 17, στά Ά ν α Πετράλωνα.
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'Ο Άκταΐος, βασιλεύς της ’Αττικής, είχε κόρη την ’Άγραυλον πού παντρεύ
τηκε ό Κέκροψ. ’Από τον Ά κταΐο κι’ ή χώρα πήρε τό όνομα Άκταία.
’Ακτής.
Ά πο Κιμώλου 20, στή Κυψέλη.
’Ακτή είναι ή παραθαλασσία έκτασις ξηράς. Δεν είναι σταθερή καί τούτο έξ
αιτίας τής διαβρωτικής ένεργείας των κυμάτων. Κατά τήν άρχαιότητα το όνομα
άκτή είχαν διάφορες παράκτιες χώρες π. X. άκτή Μαγνησίας, Πελοποννήσου,
Άθωνος κλπ. Γνωστή όμως κυρίως σαν Ά κτή ήτο ή αργότερα Α ττική χερσόνησος.
’Α κτίου.
Πάροδος Πανουργία 22, στα Σεπόλια.
Το Ά κτιον, άκρωτήριο στήν είσοδο τού Άμβρακικοϋ κόλπου τής Ακαρνα
νίας, είναι γνωστό για τή περίφημη θαλασσινή σύγκρουσι τού Αντωνίου καί Ό κταβίου στούς Ρωμαϊκούς χρόνους, ή οποία έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου τού 31 π.Χ. καί
στήν οποία άναδείχθηκε νικητής ό Όκτάβιος. Στον ά^ώνα τής άνεξαρτησίας, το
Ά κτιο ήτο ένα άπο τα στρατηγικώτερα σημεία, γ ι’ αύτο κι’ οί Τούρκοι πολέμησαν
για τή διατήρησί του. Σήμερα το Ά κτιο λέγεται Πούντα, ονομασία τήν οποίαν
έ'δωσαν
> / οί Ενετοί. Είναι έπίσης γνωστό για τό ναό τού Απόλλωνος πού βρίσκεται
σ1 αυτό.
’Αλαμάνας.
Πάροδος Παλαμιδίου 44, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
Πρόκειται για τό ποταμό Σπερχειό. Ή Αλαμάνα είναι άρκετά γνωστή στήν
ιστορία τής Ελληνικής ’Ανεξαρτησίας γιά τή μάχη πού έγινε σ’ αύτή.
Έ κεΐ οί δυνάμεις τού Κιοσσέ Μεχμέτ καί Όμέρ Βρυώνη καθώς καί οί 'Ελ
ληνικές μέ τούς ’Αθανάσιον Διάκον—Δυοβουνιώτη καί Πανουργίαν, ήλθαν σέ σύγ
κρουσι .'Η γέφυρα τής ’Αλαμάνας πού κατείχετο άπο τον ’Αθανάσιο Διάκο έγκαταλείπεται. 'Ο Κα>ύβας καί ό Μπακογιάννης μέ 10 παλληκάρια κλεισμένοι στο Χάνι
τής ’Αλαμάνας μάχονται παλληκαρίσια. *0 Διάκος μάχεται στο ρίζωμα τής Δαμάστας. Οί άνδρες σκοτώνονται. Μένει μόνος μέ 48 συντρόφους. Μένει έκεΐ σαν άλλος
Λεωνίδας. ’Αγωνίζεται υπεράνθρωπα. Προσπαθεί νά όχυρωθή στο Μετόχι τής Μο
νής Δαμάστας, άλλα πληγωμένος κυκλώνεται άπο τούς Τουρκαλβανούς. Μάχεται
αίμόφυρτος. 'Ο Καλύβας καί ό Μπακογιάννης μέ γυμνά τα ξίφη των τρέχουν νά
βοηθήσουν τον Διάκο. Δέν προφθάνουν όμως γιατί σκοτώνονται. Ό Διάκος συλλαμβάνεται καί καίγεται ζωντανός.
'Η μάχη τής ’Αλαμάνας είναι μία άπο τις λαμπρότερες χρυσές σελίδες τής
Ελληνικής Έπαναστάσεως. 'Ο Διάκος, έγινε τό σύμβολο τής αύτοθυσίας στο βωμό
τής Πατρίδος.
Άλάστορος.
Πάροδος Μομφεράτου 117, στούς ’Αμπελοκήπους.
'Ο Άλάστωρ, κατά τή μυθολογία, είναι ό κακός δαίμων πού οδηγεί στον όλε
θρο.
’Αλβανίας.
’Από Άνδριανουπόλεως 22, στο Κολωνό.
(Βλέπε Β. ’ Ηπείρου).
( Σ υνεχίζεται)
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‘ΤπΑ Δοκίμου Ύπαστυνόμου κ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

(ΓΕΝΙΚΟΝ)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΓΝΩΜΙΚΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

"Οπως τά γνωμικά καί οί γνώμες, έτσι καί τα γνωμικά τραγούδια περιέχουν
άλήθειες βγαλμένες άπό τήν πείρα της ζωής καί άπό την βαθειά παρατήρηση τοϋ
ύπαρκτοΰ. Ή διαφορά έγκειται έδώ στο δτι τά γνωμικά τραγούδια δέν περιορίζον
ται μόνον στη διατύπωση μιας γνώμης, άλλά δίνουν μεταφορικές εικόνες μέ τήν
ποίηση τοϋ λόγου. Δίνουν, μέ άλλους λόγους, τήν κατασταλαγμένη θυμοσοφία τοϋ
λαοΰ έν συσχετισμώ μέ τήν ομορφιά τοϋ περιβάλοντος καί σέ αντιπαραβολή μέ τό
στοιχείο εκείνο πού πρέπει νά άπορρίπτεται ώς έσφαλμένο. Ή χαρά της ζωής
λ.χ. είναι σφάλμα έάν λαμβάνεται δπως θέλει νά παρουσιάζεται καί δέν έξιδανικεύεται μέ τήν αισιόδοξη πλευρά. ’Έπειτα, ό θάνατος, σάν στοιχείο άναπόφευκτο,
θά είναι σφάλμα έπίσης έάν άφίνεται νά κυρίαρχη στο άνθρώπινο αίσθημα καί δέν
αντιμετωπίζεται ώς ή μορφή πού παρασύρει δλες τις άπολαύσεις της ζωής. Συνε
πώς πρέπει νά ύψωθή κάποιος φραγμός άνάμεσα στή χαρά καί στή λύπη, άνάμεσα
στο κακό καί στο καλό, στο ήθικό καί τό άνήθικο, καί νά λαμβάνεται τό κάθε τί
ξεχωριστά. Αύτό τουλάχιστον έχει κατασταλάξη στά γνωμικά τραγούδια καί αύτό
αποτελεί τό ύπεράπαν τής ουσίας τής ζωής κατά τήν λαϊκή—καί τόσο άληθινή—
θυμοσοφία.
Στά λίγα δείγματα γνωμικών τραγουδιών πού θά παραθέσουμε θά δοΰμε
πολλές άπό τις άλήθειες τής ζωής. Ειδικά στο τραγούδι τοϋ «Ντουνιά» θά δοΰμε
ότι ή ζωή είναι κάποιο όνειρο σύντομο, πού χάνεται πριν καλά-καλά μορφοποιηθή
σε ουσία. Ή ένάλλαγή τοϋ «Ντουνιά», ήτοι τοϋ άνθρώπινου γένους, παραλληλί
ζεται έδώ μέ τήν αιωνιότητα τών φυσικών στοιχείων καί μακαρίζονται τά όσα δέν
ύπόκεινται στον φυσικό νόμο τής φθοράς.
Χαρήτε νιοί τις όμορφες καί νιές τά παλληκάρια,
καί σείς οί χαμογέροντες, χαρήτε τά παιδιά σας.
Σάν τόνειρο πού είδα χτες, κοντά νά ξημερώση
έτσι είναι τοϋτος ό ντουνιάς, ό ψεύτικος ό κόσμος:
Σ’ αύτόν τον κόσμο πούμαστε άλλοι τον είχαν πρώτα,
σ’ έμάς τον παραδώσανε κι’ άλλοι τον καρτερούνε.
Καλότυχα είναι τά βουνά, ποτέ τους δέ γερνάνε,
τό καλοκαίρι πράσινα καί τό χειμώνα χιόνι,
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καί καρτερούν τήν άνοιξη, τ ’ όμορφο καλοκαίρι,
να μπουμπουκιάσουν τά κλαριά ν’ άνοίξουνε τα δέντρα,
να βγουν οί στάνες στα βουνά, να βγουν κι’ οί βλαχοποΰλες,
να βγουν καί τά βλαχόπουλα λαλώντας τις φλογέρες.
“Αλλο γνωμικό τραγούδι έκθειάζει τό πουγγί καί τό σπαθί—μεταφορικά
τή δύναμη καί τό χρήμα—του αιώνιου άνθρώπου. Τό βρίσκουμε στη Ζάκυνθο καί
στήν Κεφαλληνία καί παρουσιάζει ξεχωριστό έ,νδιαφέρον γιά τήν τοπική του διάλλεκτο :
Ούλον τόν κόσμο γύρισα, πονόντε καί λεβάντε,
νά βρω ένα φίλο μπιστικό σάν καί τόν απατό μου(1).
Δεν ηύρα φίλο μπιστικό, μηδ’ άδερφό καλλιάν του (2),
σάν τό σπαθάκι μ’ άδερφό, σάν τό πουγγί μου φίλο.
Κι’ όπου καβγάς καί πόλεμος, πολέμα σύ σπαθί μου,
κι’ δπου’ναι γάμος καί χαρά, ψόδιαζε σύ πουγγί μου.
’Αλλά καί οί ομορφιές καί οί χάρες συγκρούονται στά γνωμικά τραγούδια μέ
τόν τρόπο τους. Στο παρακάτω τραγούδι έχει πρωτεύοντα θέση τό τριαντάφυλλο,
τό άνθος των άνθέων του νοελληνικοϋ λαού :
'Ο δυόσμος κι’ ό βασιλικός καί τ ’ άσπρο καρυοφύλλι,
αύτά τά τρία μάλλωναν τό πιο μυρίζει κάλλιο.
Πετειέται τό τριαντάφυλλο, τό μοσκομυρουδάτο :
«Σωπάστε, βρωμολούλουδα καί σεις βρωμοβοτάνια,
»τί, έγώ είμαι τό τριαντάφυλλο της άνοιξης στολίδι,
» πού τό χειμώνα κρύβομαι στής άγκαθιάς τή ρίζα,
» τό Μάη τό μήνα φαίνομαι σε νιοϋ γαμπρού κεφάλι,
» σέ παντρεμένης γόνατα, στοϋ κοριτσιού τόν κόρφο,
» στής χήρας τό προσκέφαλο βραδιάζω ξημερώνω».
Νά όμως καί ή λαϊκή φιλοσοφία τής ζωής δοσμένη μέ γνωμικούς στίχους
στά δύο άσματα πού άκολουθοΰν :
Α'

Χαρήτε νιοί, χαρήτε νιές, κ’ ή μέρα όλοβραδιάζει
κι’ ό Χάρος τις ήμέρες μας μιά-μιά τις λογαριάζει. !
Τραύα τόν Χάρο κι’ ας πάη,
||
μαύρη γής θέ νά μάς φάη.
Δέν έχει ό Χάρος διάκριση, δέν έχει εμπιστοσύνη,
παίρνει παιδιά άπ’ τό βυζί, γερόντους δέν άφίνει.
"Ας χορέψουμε, γιατί,
ό χορός καλά κρατεί.
Χαρήτε νιοί, χαρήτε νιές, τά δροσερά σας νειάτα,
γιατί θέ νάρθη ένας καιρός, νά τά πλακώση ή πλάκα.
"Ας χορέψουμε, κι’ ας πάη,
τούτη ή γής θέ νά μάς φάη.
Χαρήτε νιοί, χαρήτε νιές, τού χρόνου ποιος θά ζήση;
κι’ ό Χάρος έχει άπόφαση, ψυχή νά μήν άφίση.
"Αιντε δώστε της νά πάρη,
δώστε της μέ τό ποδάρι...
1 άπατό
2

καλλιάν

μ ο υ , τόν εαυτόν μου.
τ ο υ , καλλίτερο.
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Β'

Τοΰτ’ ή γης, κυρά Γιώργαινα,
τοϋτ’ ή γης πού την πατούμε,
όλοι μέσα θά νά μπούμε,
τοΰτ’ ή γης μέ τά χορτάρια,
τρώγει νιές και παλληκάρια.
i Τοΰτ’ ή γης, κυρά Γιώργαινα,
τοϋτ’ ή γης μέ τά λουλούδια,
τρώει νιές και κοπελούδιατοϋτ’ ή γης θά φάη καί σένα,
μέ τά μάτια τά γραμμένα...
ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ

’Ανέκαθεν ό θάνατος άπετέλεσε πλούσιο λαογραφικό στοιχείο στήν δλη ψυχοδιανοητική υπόσταση τοΰ άνθρώπου. Γιά τούς νεώτερους "Ελληνες ό θάνατος
στάθηκε το τέλος μιας καλής ή κακής μοίρας. Είναι τοΰτο άπαύγασμα τής Ε λλη
νικής άρχαιότητος, άφοΰ ό θάνατος έθεωρεϊτο πάντοτε ώς το προϊόν έκεϊνο πού πη
γάζει άπό την αιώνια πάλη τοΰ καλοΰ εναντίον τοΰ κακοΰ καί άντιστρόφως.
Οί νεώτεροι "Ελληνες έξιδανίκευσαν τον θάνατο, όπως έκαμαν καί γιά τό κάθε
τί πού έχει σχέση μέ τήν γέννηση καί τή ζωή τοΰ άνθρώπου γενικά. "Εδωσε ό νεώτερος Ελληνικός λαός στον Χάρο τήν μορφή άντιπροσώπου, τόσον τοΰ "Αδου,
δσο καί τοΰ Θανάτου. "Ετσι τον θέλησε ή μυθοπλαστική φαντασία του. Παρουσιά
ζεται ό Χάρος ώς τό στοιχείο εκείνο πού άποσπα μέ τά ίδια του τά χέρια τις ψυχές
των άνθρώπων, πού κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν. Τις μεταφέρει υστέρα στο βασίλειό
του, πού είναι κάπου κάτω άπό τήν γή....
"Ετσι όροματίστηκε ό λαός μας τό Χάρο, τον Θάνατο, τον ".Αδη. "Εδωσε
προσωπικότητα σ’ εκείνον τον άμετάβλητο φυσικό νόμο στον όποιον ύπόκεινται
δλοι δσοι ζοΰν πάνω στή γή. Στά μ ο ι ρ ο λ ό γ ι α—ελάχιστα δείγματα πού θά
παραθέσουμε έδώ—θά δοΰμε τό συναίσθημα τής λύπης καί τοΰ σπαραγμού σε δλη
τήν ανθρώπινη έκταση. Θά δοΰμε τον πόνο καί τον στοχασμό σε μιά τέλεια έξαρση,
μιά έξιδανικευμένη μορφή τοΰ μεταφυσικού στοιχείου :
Τώρα, ουρανέ μου, βρόντησε, τώρα, ούρανέ μου, βρέξε,
ρήξε στούς κάμπους τή βροχή καί στά βουνά τό χιόνι,
στοΰ πικραμένου τήν αύλή τρία γυαλιά φαρμάκιτόνα νά πίνη τήν αυγή, τ ’ άλλο τό μεσημέρι,
τό τρίτο τό πικρότερο στο δείπνο δταν δειπνάει...
*
’Εγώ γιά τό χατήρι σου, τρεις βάρδες είχα βάλη.
Είχα τόν ήλιο στά βουνά, καί τον άητό στούς κάμπους,
καί τό βορρηά τό δροσερό, τόν είχα στά καράβια.
Μά ό ήλιος έβασίλεψε, κι’ ό αητός άπεκοιμήθη,
καί τό βορρηά τό δροσερό τόν πήραν τά καράβια.
Κι’ έτσι τοΰ δόθηκε καιρός τοΰ Χάρου καί σέ πήρε.
’Εμένα τό παιδάκι μου μέλι έτάϊζέ μας,
τής πικροδάφνης τό ζουμί, δστερα πότισέ μας...
** *
Τά μοιρολόγια τοΰ λαοΰ μας είναι θαυμαστά άριστουργήματα σπάνιας έλεγειογραφίας καί, σάν αύτόφυτα προϊόντα τής Ελληνικής εύαισθησίας, κινοΰν τό
γενικό θαυμασμό. Κανένα άλλο είδος τοΰ ποιητικού λόγου δέν προσείλκυσε τόσο
τήν προσοχή μας, δσο τό στιχουργημένο μοιρολόγι σάν ιδέα καί άσμα. Στίχοι σάν
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τούς πάρα κάτω, τής « λ υ γ ε ρ ή ς σ τ ο ν "ήί. δ η», είναι άληθινά κομψοτεχνή
ματα του άνώνυμου λαού, πού έξωτερικεύει το σπαραγμό μέ φωτεινά διαμάντια άπο
ποικιλοπρόσωπες εικόνες :
Καλότυχα είναι τα βουνά, καλόμοιρ’ είναι οί κάμποι,
πού Χάρο δέν παντέχουνε, Χάρο δεν καρτερούνε,
τύ καλοκαίρι πρόβατα καί το χειμώνα χιόνια.
Τρεις άντρειωμένοι βούλονται νά βγουν άπο τον "^.δη.
Ό ένας νά βγή την άνοιξη κι’ ό άλλος το καλοκαίρι,
κι’ ό τρίτος τύ χινόπωρο, οπού είναι τά σταφύλια.
Μιά κόρη τούς παρακαλεϊ μέ χέρια σταυρωμένα.
«—Γιά πάρτε με, λεβέντες μου, γιά τον άπάνω κόσμο.
«—Δέν ήμποροϋμε, λυγερή, δέν ήμποροϋμε, κόρη.
«Βροντομαχοϋν τά ρούχα σου κι’ αστράφτουν τά μαλλιά σου.
«Χτυπάει το φελλοκάλιγο ( 1) καί μάς άκούει ό Χάρος.
«—Μά γώ τά ρούχα βγάνω τα καί δένω τά μαλλιά μου,
«κι’ αύτά τά φελλοκάλιγα μέσ’ τη φωτιά τά ρίχνω.
«Πάρτε με άντρειωμένοι μου, νά βγω στον πάνω κόσμο,
«νά πάω νά ΐδώ τη μάννα μου πώς χλίβεται γιά μένα.
« —Κόρη μου, εσένα ή μάννα σου στή ρούγα κουβεντιάζει.
«—Νά ΐδώ καί τον πατέρα μου πώς χλίβεται γιά μένα.
«—Κόρη μου, κι’ ό πατέρας σου στο καπελειο ειν’ καί πίνει.
«—Νά πάω νά ΐδώ τά άδέρφια μου πώς χλίβονται γιά μένα.
«—Κόρη μου, έσέ τ ’ άδέρφια σου ριχτούνε το λιθάρι.
«—Νά ΐδώ καί τά ξαδέρφια μου πώς χλίβονται γιά μένα.
«—Κόρη μου, τά ξαδέρφια σου μέσ’ στο χορό χορεύουν».
Κι’ ή κόρη σ’ αναστέναξε βαθειά στον κάτω κόσμο,
κι’ άνάψανε τά καπελειά κι’ έκάησαν οί ρούγες,
έκάη καί το λιθόρεμα, πορριχναν το λιθάρι,
έκάη κι’ ή δίπλη τού χορού, π ’ έχόρευε ή γενιά της.
Σέ άλλο μοιρολόγι ή μητέρα τού Χάρου προειδοποιεί τούς θνητούς γιά το
φοβερό παιδί της.
Ποιος έχει πέτρινη καρδιά, θέλω νά μή ραίση
νά εΐπώ τραγούδι χλιβερο καί παραπονεμένο,
μηδ’ άπο χήρες τ ’ άκουσα μηδ’ άπο παντρεμένες,
τού Χάρου ή μάννα τδλεγε, τδσουρνε μοιρολόγι.
«Πδχουν παιδιά ας τά κρύψουνε, κι’ άδέρφια ας τά φυλάξουν,
«γυναίκες τών καλών άντρών, νά κρύψουνε τούς άντρες,
«γιατ’ έχω γιό κυνηγητή, γιατ’ έχω γιο κουρσάρο.
((Ούλο τις νύχτες περπατεϊ, καί τις αύγές κουρσεύει,
«κι’ όπόβρη τρεις παίρνει τούς δυό, κι’ όπόβρη δυο τον ένα,
«κι’ όπόβρη κι’ ένα μοναχό, κείνον τον ξεκληρίζει...».
Μά νά τον καί κατέβαινε στούς κάμπους καβαλλάρης.
Μαύρος ήταν, μαύρα φορεϊ, μαύρο καί τ ’ άλογό του*
σέρνει στιλέτα δίκοπα, σπαθιά ξεγυμνωμένα,
στιλλέτα τά’χει γιά καρδιές, σπαθιά γιά τά κεφάλια.
Πολλά μοιρολόγια εκφράζουν τήν ιδέα, δτι άπο τά πολλά δάκρυα πού χύνον
ται καθημερινά στον τάφο είναι ενδεχόμενο ν’ άναστηθή ό νεκρός καί νά γυρίση
πίσω. Παρόμοιες δοξασίες είναι άγνωστες στον Ελληνικό λαό, αν καί άφθονοΰν
1) φ ε λ λ ο κ ά λ ι γ ο , έλαφρό υπόδημα μέ πάτους άπό φελλό.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ πά QIL. CESBRON, κατά μετάφρασήν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

'Ο Μερλερέν, σάν άλλος Γκούλιβερ, βλέπει ότι είναι πολιορκημένος καί φω
νάζει: «Γκουαρώ! Πάουλο!... Γ ρήγορα!!!...».
—«Ό λάφ, πήγαινε να βρής τούς άλλους!» διατάζει ό Άλλέν Ρομπέρ...
Οΐ άλλοι είναι δλοι της Δημοσίας βοήθειας τοΰ Τερνεραί... 'Ο Όλάφ τδ κατα
λαβαίνει άμέσως... «Αυτό σημαίνει γενική σύγκρουση» σκέπτεται, καθώς άρμα εις
άναζήτησή τους... Ή ιδέα αύτή τοΰ κέντα τήν κοιλιά...
Τρέχει, κι’ άκούγεται συνέχεια ό κρότος άπό τούς βώλους πουχει μέσα στις
τσέπες του... Θάλεγε κανείς πώς τα έλαφρά κόκκαλά του άλληλοσυγκρούονται...
Έ ν τούτοις ό Όλάφ είναι ευτυχισμένος, γιατί, χάρη στη φασαρία, νοιώθει πώς
είναι μέλος μιας άληθινής οικογένειας... Μιας οικογένειας πού θορυβεί, πού άγωνίζεται γιά τήν έπικράτησή της, πού ακούει πίσω του νά κτυπα ύπόκωφα πάνω στον
Μερλερέν, καί σέ μερικούς άλλους...
■
—«Ό καυγάς!» σκέφτεται «ό μεγάλος καυγάς!»... κι’ άρχίζει νά κάνη το
σταυρό του ενώ τρέχει... Καί ή μάχη άνάβει...
'Η μάχη των παιδιών μαίνεται...
Κτυπιοϋνται σιωπηλά, μέ τά δόντια σφιγμένα... Δέν άκούγεται παρά ό πνιγ
μένος κρότος των κτυπημάτων, οί πνικτές έπιθετικές κραυγές έκείνωνπούτά δίνουν,
καί, καμμιά φορά, τά « ώ χ !» εκείνων πού τά δέχονται...
Παρά το άνακάτεμα, ένα είδος ισορροπίας άποκαθίσταται άνάμεσα στούς
άντιπάλους... Κτυπιοϋνται ζευγάρια μέ το ίδιο άνάστημα, μέ το ίδιο βάρος... ή, καστούς λαούς της Κεντρικής Εύρώπης. Τό παρακάτω μοιρολόγι, δμως, μέ πλαστική
διασκευή της ιδίας της νεκραναστάσεως, άποσκοπεϊ νά υπόδειξη παραστατικά
τήν άνάγκη τής διακοπής των θρήνων άπό τήν δύση τού ήλιου, γιά νά μπορούν εκεί
νοι πού πενθούν νά περάσουν ήσυχη τήν νύχτα :
Παρακαλώ σε, μάννα μου, μιά χάρη νά μοϋ κάνηςποτέ σου γέρμα τοΰ γηλιοΰ μήν πιάνης μοιρολόγι,
γιατί δειπνάει ό Χάροντας μέ τήν Χαρόντισσά του.
Κρατώ κερί καί φέγγω τους, γυαλί καί τούς κερνάω,
κι’ άκουσα τή φωνούλα σου κι’ έσπάραξε ή καρδιά μου,
καί μοϋ ραγίστη τό γυαλί καί τό κερί μου σβήστη,
καί στάζει ή στάλα τοΰ κεριοΰ μέσ’ στούς άποθαμένους.
Καίει τών νυφάδων τά χρυσά, τών νιώνε τά στολίδια.
Θυμώνει ό Χάρος μέ τά μέ, στή μαύρη γής μέ ρίχνει,
τό στόμα μ’ αίμα γιόμισε, τ ’ άχίλι μου φαρμάκι.
X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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λύτερα, δυο μικροί εναντίον ένδς μεγάλου, δυο άδύνατοι προς ένα χονδρό... Κτυποϋν
στα μούτρα ή στο στο μ ά χι!!!... Καθένας ξέρει, έξ ένστικτου, τό «άσθενές σημείο»
του άλλου... Περίμεναν, καί τα δυο μέρη, τόσο καιρό για νά κτυπηθοϋν... περίμεναν,
διψασμένα θάλεγε κανείς, αυτόν τον καυγά...
’Έχουν χωριστή τώρα σέ δυο στρατόπεδα καί κτυπιοϋνται αλύπητα... Τα έγκαταλελειμμένα παιδιά της Δημοσίας Βοήθειας άπό τη μια μεριά, καί τά καταδικασμένα
παιδιά της Δικαιοσύνης άπ’ την άλλη... τά πρώτα έχουν πεταχτή μέσα στήν κοινω
νία άπό άγνωστους ή άκαρδους γονείς καί έφτασαν στο Τερνεραί χωρίς νά φταίξουν
σέ τίποτε, μόνο καί μόνο γιά νά προστατευθοϋν καί νά διαπαιδαγωγηθοΰν... Έ νω τά
άλλα έχουν καταδικαστή άπ’ τη Δικαιοσύνη γιά λογιών-λογιών άδικήματα πού διέ—
πραξαν, καί τάστειλαν έδώ γιά νά «έκτίσουν την ποινή τους...».
Αυτά είναι τά δυο άντιμαχόμενα στρατόπεδα πού συμπλέκονται έδώ καί λίγη
ώρα... Κι’ έχουν καί τά δυο κάποιους άλλους, βαθύτερους λόγους διά νά κτυπιοϋνται...
θέλουν νά ξελαφρώσουν άπό κάποιο βάρος, νά έκδικηθοϋν...
Μέσα στη νύχτα, τά παιδιά τής Δημοσίας Βοήθειας, δεν κτυποϋν απλώς τούς
άντιπάλους τους... Νομίζουν ότι τούτη τη στιγμή έχουν μπροστά τους καί κτυποϋν
τούς έπισκέπτες τής Κυριακής, τις πολυάριθμες οικογένειες, όλους έκείνους πού, έξω
άπό τούς τοίχους τοϋ Τερνεραί, πηγαινοέρχονται έλεύθεροι καί, προ πάντων, έχουν
ένα όνομα... Κτυποϋν όλο τον κόσμο, καί τό βρίσκουν πολύ φυσικό όχι μόνο νά δίνουν,
άλλά καί νά παίρνουν κτυπήματα... Κτύπημα στο κτύπημα... Κάτι σάν εκείνο τό
«οφθαλμόν άντί οφθαλμού...».
"Εχουν συνηθίσει πιά νά δέχωνται κτυπήματα... "Ετσι έχει κυλήσει μέχρι τώρα
ή ζωή τους... Μά, είναι ή πρώτη φορά πού τούς δίνεται ή εύκαιρία νά κτυπήσουν κι’
αύτά λιγάκι τον άγνωστο κόσμο πού τά περιβάλλει καί πού, χωρίς νά φταίξουν σέ
τίποτε, τά έχει καταδικάσει σέ μιά φριχτή ήθική άπομόνωση...
...Την ίδια ώρα, τά παιδιά τής «Δικαιοσύνης», στο άντίπαλο στρατόπεδο άπέναντι, κτυποϋν όχι απλώς τούς έχθρικούς συντρόφους τους, άλλά, στο πρόσωπο αύτών,
κτυποϋν όλα τά μαρτυρικά παιδιά πού ναι μέν πονούν στη ζωή, άλλά είχαν την εύτυχία
νά μήν καταδικαστούν ποτέ άπ’ τούς μεγάλους... Κτυποϋν όλους τούς τύπους τών
παιδιών πού δέν έχουν κρατήσει ποτέ άπό τό χέρι οί χωροφύλακες, πού δέν έχουν ποτέ
περιμένει ολόκληρες ώρες πίσω άπό μιά άλυσσοδεμένη πόρτα, πού δέν έχουν ποτέ
χαμηλώσει τό κεφάλι μπροστά σ’ ένα δικαστή... Κτυποϋν αύτά τά φαντάσματα τής
κακοτυχίας πού συμμάχησαν εναντίον τους, δχι άκριβώς γιατί συμμάχησαν έναντίον
τους, άλλά γιατί θέλουν μ’ αύτό τον τρόπο νά σπάσουν τις συμμαχίες τών μεγάλων...
Νομίζουν έτσι πώς κτυποϋν τούς χωροφύλακες, τούς δικαστές, τούς φύλακες τών
φυλακών...
Νοιώθουν άνακούφιση πού μπορούν νά σπάσουν αύτή τή συμμαχία τών βλο
συρών μεγάλων, μέ τις γροθιές τους... Νομίζουν πώς έλευθερώνονται...
"Ετσι κι’ οί δυο άντίπαλοι αναπνέουν τον άγέρα τοϋ Βαλμύ καί τοϋ Άουστερλίτς, μέσα στη δροσερή βραδυά τοϋ Τερνεραί...
'Όλοι μένουν έκεΐ γιά ν’ άγωνισθοΰν μέχρις έσχάτων, γιά χάρη τοϋ στρατο
πέδου των...
Ό μως ένας, μονάχα ένας βέβαια, άλλάζει άπότομα στρατόπεδο...Είναι ό Μάρκ,
πού ένω, παρά τό πλευρό τών παιδιών τής Δικαιοσύνης, κτυποϋσε χαρούμενα πάνω
στο σωρό τών παιδιών τής Δημοσίας Βοήθειας, βλέπει ξαφνικά τον Κάϊδ νά ξυλοκοπάη τον Άλλέν Ρομπέρ, καί σταματά, φωνάζοντας έπιτακτικά
—«’Άφισέ τ ο ν !!!...» .
'Η κραυγή του χάνεται μέσα στά κτυπήματα... 'Ο Κάϊδ άδιαφορεΐ... Κι’ ό
Μάρκ ξαναφωνάζει :
—«"Ασε τον, είπα... Δέν είναι σωστό...’Εσύ είσαι πολύ πιο δυνατός άπ’ αύτόν !».
(Σ υνεχίζετα ι)

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος : ό ’Αστυνόμος Β' κ. Ζά
χαρης Θεόδωρος καί οί άστυφύλακες: Μαρκόπουλος Δημήτριος, Άλεβιζάκης Πα
ναγιώτης, Νυμφοδώρας Γεώργιος, Ζαχαρόπουλος ’Ιωάννης, Χαμακιώτης Γεώργιος
καί Στυλιανόπουλος Βρασίδας.
*
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Προήχθησαν εις τον βαθμόν του ύπαρχιφύλακος οί άστυφύλακες: Κονταράς Ή λίας, Κάϊκας Εύστάθιος, Στάγιας ’Αριστομένης, Παπαδόπουλος Κωνσταντί
νος, Μπέλδης Γεώργιος, Καρδαράς Κωνσταντίνος, Μανωλιός Δημήτριος, Παπαχριστόπουλος Χρίστος, ’Αλεξίου Νικόλαος, Ψαράκης ’Εμμανουήλ, Βασιλόπουλος
’Ιωάννης, Βαρκάς Λάμπρος, Παπαδόπουλος Νικόλαος, Κωστακόπουλος ή Γεωργίου
’Αναστάσιος, Τρουλλινός ’Εμμανουήλ, Βαγγελάτος Σπυρίδων, Βλάχος Δέδες, Μαράτος Σπυρίδων, Σαλαντής Νικόλαος, Γραμμένος Κωνσταντίνος, Βαγγελάτος Νι
κόλαος, Τσαγκαράς Άνδρέας, Τομαράς Κωνσταντίνος, Μουτσούλας Κωνσταντίνος,
Δουλάμης Δημοσθένης, Βαγενάς ’Ιωάννης, Μαξούρης ’Εμμανουήλ, Μητσόπουλος
Άργύριος, Άντωνόπουλος Θεοφάνης, Χριστοδουλέας Γεώργιος, Γεωργάτος Νικέας καί Παπαδήμητρίου Γεώργιος.
^* %
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤ' ΕΚ
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΩΝ
Τήν 19-3-59, έν τή μεγάλη αιθούση τελετών της ’Αστυνομικής Σχολής
έ'λαβε χώραν αγιασμός επί τή ένάρξει των μαθημάτων τής ΙΣΤ' έκπαιδευτικής
περιόδου τής Σχολής Άρχιφυλάκων, ίερουργοΰντος τοΰ Πανοσιολογιοτάτου ’Αρ
χιμανδρίτου Κου Μίμη Έλευθεριάδη.
Κατ’ αύτήν, έκτος των 120 νέων μαθητών Άρχιφυλάκων, παρέστη άπαν τό
διδακτικόν προσωπικόν τών ’Αστυνομικών Σχολών καί άντιπροσωπεία δοκίμων
Ύπαστυνόμων, ώμίλησε δέ προς τούς νέους δοκίμους Άρχιφύλακας ό Διοικητής
τής Σχολής, Ά στυν. Δ/ντής Β' κ. Έμ. ’Αρχοντουλάκης, ■ύπογραμμίσας τά καθή
κοντα καί τάς υποχρεώσεις των καί συστήσας πειθαρχίαν μελέτην καί συμμόρφωσιν προς τον Κανονισμόν τίον ’Αστυνομικών Σχολών.
jjc* *
ΕΘΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΝ ΣΧΟ
ΛΗΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΙΔΡΤΣΕΩΣ TOT Ν.Α.Τ.Ο.
Τήν 4-4-59, επί τη έπετείω τής ίδρύσεως τοΰ Ν.Α.Τ.Ο., έ'λαβον χώραν έν
τή ’Αστυνομική Σχολή ζωηραί έορταστικαί έκδηλώσεις, έθνικοϋ περιεχομένου.
Εις γενικήν συγκέντρωσιν τοΰ διδακτικού προσωπικού καί τών δοκίμων
τής ’Αστυνομικής Σχολής, ώμίλησεν ό Διοικητής αύτής κ. Έμ. ’Αρχοντουλάκης,
όστις μεταξύ άλλων είπεν καί τά εξής:
« . . . Εις τον εορτασμόν τής 10ης έπετείου άπό τής ίδρύσεως τοΰ Ν.Α.Τ.Ο.,
συμμετέχει καί ή Ελλάς, ώς μέλος τοΰ ’Οργανισμού τούτου.
Θά γίνουν σήμερον παντός είδους έορταστικαί έκδηλώσεις εις ολόκληρον
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τήν Χώραν. Ή σημερινή μας συγκέντρωσις και ή ομιλία μου, περί των αίτιων
της ίδρύσεως, των σκοπών καί των μέχρι σήμερον επιτευγμάτων τοϋ Ν.Α.Τ.Ο.,
άποτελεΐ συμμετοχήν της Σχολής εις τάς έορταστικάς αΰτάς έκδηλώσεις.
Μετά τδ πέρας τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οί Δυτικοί Σύμμαχοι
έσπευσαν ν’ άφοπλισθοΰν, καί έπεδόθησαν εις τά ειρηνικά των έργα. Ά ντιθέτως
δμως ή Σοβιετική Έ νωσις διετήρησεν έπί ποδδς πολέμου μεγάλας στρατιωτικάς
δυνάμεις διά των οποίων έπεδίωξε ν’ άσκήση πίεσιν κυρίως έπί της Δυτικής Ευ
ρώπης. Αΐ πιεστικαί της ένέργειαι έφθασαν εις τδ κορύφωμά των τώ 1948 μέ
τήν ύπδ των κομμουνιστών κατάληψιν τής έξουσίας έν Τσεχοσλοβακία, καί τδ
1949 μέ τδν άποκλεισμδ τοϋ Βερολίνου. ’Έναντι τής Σοβιετικής ταύτης άπειλής,
ή Δύσις ήτο άνίκανος νά προβάλη άξίαν λόγου άντίστασιν καί αί ένοπλοι δυνά
μεις της ήσαν τελείως ανεπαρκείς (12 Μεραρχίαι, 400 άεροπλάνα καί 20 άεροδρόμια) διά νά άποθαρρύνουν επιθετικήν ένέργειαν. 'Η Δύσις, ήτις είναι τδ πολυτιμώτερον σημεϊον τοϋ κόσμου, είς ήν συνεκεντρώθη, κατά τήν μακραίωνα ιστο
ρίαν της, δ,τι ώραιότερον, ύψηλότερον, άλλά καί τεχνικώς άρτιώτερον παρήγαγεν

'Ο Διοικητής τής ’Αστυνομικής Σχολής κ. Έμ. Άρχοντουλάκης μετά τω ν Άξ/κώυ
τής Σχολής καί τω ν δοκίμων Ύ παστυνόμων καί Ά ρχιφυλάκων κατά τδν εορτασμόν
τής επετείου τής ίδρύσεως τοΰ Ν.Α.Τ.Ο.

ή Άνθρωπότης, ό Δυτικός πολιτισμός, βασιζόμενος έπί τών άρχών τής Δημο
κρατίας, τής ’Ελευθερίας, τοΰ σεβασμοΰ τής άνθρωπίνης συνειδήσεως καί τοΰ
Δικαίου, διέτρεχεν άμεσον κίνδυνον έκ τής σοβιετικής έπιβουλής. 'Η Δύσις τότε
άπεφάσισε νά άμυνθή . . . ) ) .
Έ ν συνεχεία άνεφέρθη είς τδ ιστορικόν τής ίδρύσεως τοΰ Ν. A. Τ. Ο. καί
προσέθεσεν :
« . . . Οδτω, διά πρώτην φοράν εις τήν ιστορίαν, συνήφθη, έν καιρώ ειρήνης,

συμμαχία τοιαύτης έκτάσεως, καλύπτουσα σχεδόν ολόκληρον την Δυτικήν Ευ
ρώπην καί την Βόρειον ’Αμερικήν . . . ».
« . . . Ό πρωταρχικός λοιπόν σκοπός τοϋ Ν.Α.Τ.Ο. ήτο ή άμυνα κατά
των Σοβιέτ. Ά φ ’ ής στιγμής όμως ή άνάπτυξις των ’Ατλαντικών Δυνάμεων
έπέφερεν ικανοποιητικόν βαθμόν άσφαλείας έν Εύρώπη καί ή Σοβιετική επι
βουλή έστράφη πρός άλλους τομείς, πλήν τοϋ στρατιωτικού, κατέστη δυνατή,
άλλα καί αναγκαία, ή έπέκτασις τής μεταξύ των ’Ατλαντικών Χωρών συνεργα
σίας καί εις πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς καί μορφωτικούς σκοπούς . . . ».
Ά φοΰ δέ άκολούθως ανέλυσε καί ύπεγράμμισε τα πεπραγμένα τοϋ Ν.Α.Τ.Ο.
έτόνισεν, περαίνων, τά εξής :
« . . . ’Εντός 10 μόνον έτών έσφυρηλατήθη τεράστιος άμυντικός ’Οργανι
σμός άνευ προηγουμένου εις τήν 'Ιστορίαν της Άνθρωπότητος, καλύπτων τήν
πολυτιμωτέραν περιοχήν τής Γής. Εις τό τέλος τής πρώτης ΙΟετίας τοϋ Ν.Α.Τ.Ο.
οί ήγέται του καί τά μέλη του δύνανται μεθ’ ίκανοποιήσεως καί υπερηφάνειας
ν’ άτενίσουν τό έπιτελεσθέν έργον εις τόν στρατιωτικόν, άλλά καί εις πλείστους
άλλους δημιουργικούς τομείς. Ώ ς έτόνισεν προσφάτως ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ
’Οργανισμού κ. Σπάακ, οί σκοποί τοϋ Ν.Α.Τ.Ο. έπετεύχθησαν 100%. . . . ».
Καταλήγων έχαιρέτησε χαρακτηριστικώς τήν Βορειοατλαντικήν Συμμαχίαν καί
έκάλεσε τούς συγκεντρωθέντας νά ζητωκραυγάσουν υπέρ αύτής, καταχειροκροτηθείς.
*
* Η*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Πάντα πλούσια, ευχάριστη καί διδακτική ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας
πόλεων, εξακολουθεί νά προκαλή τά πιο ένθουδιώδη σχόλια θαυμασμού καί άγάπης
τών άκροατών, ώστε νά θεωρήται σήμερα ή καλύτερη ’Εκπομπή τοϋ Ραδιοφωνικού
Σταθμού.
—Μέ περιγραφικά, λογοτεχνικά σ κ ί τ σ α άπ’ τή φύση άνοιξε καί έκλεισεν
ή ’ Εκπομπή τής 1-4-1959, κατά τήν οποίαν μετεδόθησαν καθογηδητικές ύποδείξεις πρός τό κοινό, πάνω σέ ζητήματα γενικωτέρου κοινωνικού καί άστυνομικοΰ εν
διαφέροντος. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν μαγνητοφωνημένες ελληνικές ε
πιτυχίες, έκτελούμενες άπό τά μεγαλύτερα φωνητικά συγκροτήματα τού κόσμου.
’Έτσι άκούστηκε, μεταξύ άλλων, τό Τρίο Λος Πάντζος, τό Λός Τρές Διαμάντες,
τό Τρίο Παραγουάηος κ.λ.π.
*
—'Απαλό, βελούδινο, άψογο σέ λογοτεχνικό στύλ καί μέ συγκινητική άνθρώπινη πρόζα, τό πρόγραμμα τής 8-4-1959, άρεσε ξεχωριστά καί ένθουσίασε. 'Η ’Εκ
πομπή αύτή άνοιξε μέ ρομαντικά στιγμιότυπα καί μέ διαλεχτή μουσική'υπόκρου
ση καί συνεχίστηκε μέ φιλικές συμβουλές πρός τις νέες, τούς νέους καί τούς ερ
γάτες, πάνω σέ κοινωνικά θέματα, άντικομμουνιστικοϋ περιεχομένου. Στό πρό
γραμμα αύτό, κατά τό όποιο μετεδόθησαν καί χριστιανικά σκίτσα, έλαβαν μέρος
ή Μαντολινάτα Τσιλίφη, ή Νάντια Κωνσταντοπούλου, ό Τώνης Μαρούδας καί δη
μοτικά συγκροτήματα. Επίσης άκούστηκε ή Σοφία Λώρεν, σέ μιά μεγάλη διεθνή
επιτυχία της.
\
* **
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Τήν 8ην τρέχοντος μηνός καί ώραν 16ην εις τό πεδίον άθλοπαιδιών τής
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, συνηντήθησαν εις άγώνα Βόλλεϋ διά τό
Πρωτάθλημα Στρατιωτικών Σχολών 1959 αί ομάδες τών Σχολών 'Τπαστυνόμων
καί ’Ανθυπομοιράρχων. Νικήτρια όμάς άνεδείχθη ή όμάς τής Σχολής 'Τπαστυνό
μων, έπιβληθεΐσα έπί τής άντιπάλου μέ σκόρ: 15—8/6—15/16—14.
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