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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ΜΕΡΙΜΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ (ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οθ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΔΟΣ I. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 11 (ΤΕΩΣ ΝΕΤΓΥ 1J), ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΑ. 881-282

ΕΤΟΣ Ζ.' ΑΘΗΝΑΙ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1959 ΤΕΥΧΟΣ 14?0Ν

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (19 2 1-19 5 9 )

‘Ttto χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ/ντοϋ Α' 
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΙΗ'. ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΜΑΝΩΛΗ ΓΑΕΖΟΥ
-  ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ 

ΑΘΗΝΑΙΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΛΕΖΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ ΤΟΥ -

ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ά ριθ. 897/59

’Επειδή τά άνωτέρω ύπό της άνακρίσεως διακριβωθέντα πραγματικά περι
στατικά κατ’ ορθόν νομικόν χαρακτηρισμόν στοιχειοθετοϋσι την άντικειμενικήν καί υ
ποκειμενικήν ύπόστασιν: α) τοϋ αδικήματος της προσφοράς διάτήν προμήθειαν μυστι
κών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας κ.λ.π. επί σκοπώ κατασκοπίας, άπό κοι
νού (άρθρ. 9 έν συνδ. προς άρθ. 2 Α.Ν. 375/36) διά τούς έκ τών κατηγορου
μένων: 1) Κολλιγιάννην Κων/νον τοϋ Λαζάρου, 2) Βέττα ή Κουρμούλην Φωκίωνα 
τοϋ ΙΙαναγιώτου, 3) Βουτσάν ’Ελευθέριον τοϋ Ίωάννου, 4) Εύθυμιάδην Θεόδωρον 
τοϋ Μιχαήλ, 5) Τρικκαλινόν Γεώργιον τοϋ Χρήστου, 6) Τρικαλινοΰ ’Ιωάνναν σύζ. 
τοϋ Γεωργίου, 7 ) Συγκελάκην ’Αντώνιον τοϋ Ευαγγέλου καί 8) Καρκαγιάννην ’Αν
τώνιον τοϋ ’Αστεριού καί β) τής παροχής βοήθειας κ.λ.π. εις τούς άνωτέρω έν 
γνώσει τών προθέσεων αυτών (άρθρ. 10 παρ. 1 Α.Ν. 375/36) διά τούς έκ τών κα
τηγορουμένων : 1) Ραγουζαρίδην Κων/νον τοϋ Βασιλείου, 2) Καραμπάσην Στυ
λιανόν τοϋ ’Αντωνίου, 3) Εύθυμιάδην Δημήτριον τοϋ Μιχαήλ, 4) Εύθυμιάδου Πα
ναγιώταν σύζυγον τοϋ Δημητρίου, 5) Μοΰχον Δημήτριον τοϋ Σταματίου, 6) Μα- 
λιάκαν ’Αντώνιον τοϋ Κυριάκου, 7) Μαλιάκα Μαριάνθην σύζ. τοϋ ’Αντωνίου, 8) 
Δολιανίτην Γεώργιον τοϋ Κων/νου, 9) Δολιανίτου Βασιλικήν σύζυγον τοϋ Γεωρ
γίου, 10) Γλέζον ’Εμμανουήλ τοϋ Νικολάου, 11) Γρηγοριάδην Γεώργιον το ϋ ’Ε
λευθερίου καί 12) Γρηγοριάδου Μαρίαν σύζυγον τοϋ Γεωργίου διά τον 3 καί 4 
κατ’ έξακολούθησιν καί διά τούς 6, 7, 8 καί 9 άπό κοινοϋ, πράξεσι προβεπομέναις 
καί τιμωρουμέναις ύπό τοϋ άρθρ. 9 έν συνδυασμώ προς άρθρ. 2, 10 παρ. 1 καί 
14 Α.Ν. 375/36 «Περί τιμωρίας τών έγκληματικών ένεργειών τών άπειλουσών τήν 
έξωτερικήν άσφάλειαν τής Χώρας» ώς τό άρθρ. 2 έτροποποιήθη ύπό τοϋ άρθρου 2 
παρ. 1 Α.Ν. 1255/1938, 12, 26 παρ. 1, 27, 45, 98, 471 παρ. 6 Π.Κ. καί ύ- 
παρχουσών άποχρωσών ένδείξεων ένοχής κατ’ αύτών έπί ταΐς είρημέναις πράξεσι,
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δέον δπως παραπεμφθώσιν οδτοι εις τό ακροατήριου του παρ’ φ  παρίσταμαι Στρα
τοδικείου, αρμοδίου καθ’ ΰλην καί κατά τόπον, ίνα δικασθώσιν έπί ταύταις (άρθρ. 
14 Α.Ν. 375/36, 97 παρ. 2 του Συντάγματος 1952).

’Επειδή έκ των ανωτέρω κατηγορουμένων οί : 1) Κολλιγιάννης Κων/νος 
του Λαζάρου, 2) Βέττας ή Κουρμούλης Φωκίων τοϋ Παναγιώτου καί 3) Τρικκαλινοϋ 
’Ιωάννα σύζυγος τοϋ Γεωργίου, είναι φυγάδες καί άγνοεϊται ή ένεστώσα δια
μονή των, νομίμως δέ έπεραιώθη ή άνάκρισις έκδοθέντων κατ’ αύτώνύπότοϋ Εΐ- 
σηγητοΰ τοϋ ΤΙ Τμήματος τοϋ παρ’ ώ παρίσταμαι Στρατοδικείου, των ύπ’ άριθ. 
8/58, 10/58 καί 11/58 ένταλμάτων συλλήψεως, ών δέον όπως διαταχθή ή διατή- 
ρησις τής ισχύος των μέχρι τής συλλήψεως των κατηγορουμένων καί ταύτης έπιτευ- 
χθησομένης ή προφυλάκισις αυτών μέχρις οριστικής έκδικάσεως τής προκειμένης κατ’ 
αυτών κατηγορίας.

’Επειδή νόμιμος συντρέχει περίπτωσις δπως κατ’ άρθρ. 301 παρ. 2 καί 313 
Σ.Π.Κ. διαταχθή ή διατήρησις τής ισχύος τών κατά τών έκ τών κατηγορουμένων: 
1) Βουτσά ’Ελευθερίου τοϋ Ίωάννου, 2) Εύθυμιάδου Θεοδώρου τοϋ Μιχαήλ, 3) 
Ραγουζαρίδη Κων/νου τοϋ Βασιλείου, 4) Συγκελάκη ’Αντωνίου τοϋ Ευαγγέλου, 5) 
Καρκαγιάννη ’Αντωνίου τοϋ ’Αστεριού, 6) Γλέζου ’Εμμανουήλ τοϋ Νικολάου, 7) 
Τρικκαλινοϋ Γεωργίου τοϋ Χρήστου, 8) Γρηγοριάδου Γεωργίου τοϋ ’Ελευθερίου, 
9) Γρηγοριάδου Μαρίας συζύγου τοϋ Γεωργίου ύπ’ άριθ. 26/58, 24/58,
21/58, 27/58, 28/58, 1/59, 3/59 καί 2/59 ενταλμάτων φυλακίσεως έκδοθέν
των υπό τοϋ Εΐσηγητοΰ τοϋ ΤΙ Τμήματος, καί ή παράτασις τής προφυλακίσεως αυ
τών μέχρις οριστικής έκδικάσεως τής προκειμένης κατ’ αυτών κατηγορίας.

’Επειδή νόμιμος συντρέχει περίπτωσις δπως κατά τά άρθρα 301 παρ. 2 καί 133 
Σ.Π.Κ. διαταχθή ή σύλληψις τών έκ τών κατηγορουμένων: 1) Καραμπάση Στυλια
νού τοϋ ’Αντωνίου, 2) Εύθυμιάδου Δημητρίου τοϋ Μιχαήλ, 3) Εύθυμιάδου Πα
ναγιώτας συζύγου τοϋ Δημητρίου, 4) Μούχου Δημητρίου τοϋ Σταματίου, 5) 
Μαλιάκα ’Αντωνίου τοϋ Κυριάκου, 6) Μαλιάκα Μαριάνθης συζύγου το ϋ ’Αντωνίου, 
7) Δολιανίτου Γεωργίου τοϋ Κων/νου καί 8) Δολιανίτου Βασιλικής συζύγου τοϋ 
Γεωργίου καί ταύτης έπιτευχθησομένης ή προφυλάκισις αύτών μέχρις οριστικής έκ
δικάσεως τής προκειμένης κατ’ αύτών κατηγορίας. ’Επειδή έκ τής αύτής άνακρίσεως 
δεν προέκυψαν άποχρώσαι ένδείξεις ένοχής κατά τών έκ τών κατηγορουμένων: 1) 
Ζαχαροπούλου Άχιλλέως τοϋ Βασιλείου, 2) Τανέ Πέτρου τοϋ Χαραλάμπους, 3) 
Θανασά ’Αλεξάνδρου τοϋ Παναγιώτου, 4) Καλογερά Σωτηρίου τοϋ Άριστείδου, 
5) Μοροχλιάδου Θεοδώρας τοϋ Κων/νου, 6) Μοροχλιάδου Νικολάου τοϋ 
Κων /νου καί 7) Σουλτάνη ’Αγγέλου τοϋ Παναγιώτου δυνάμεναι νά στηρίξωσι 
Δημοσίαν έπ’ ακροατήριο) κατ’ αύτών κατηγορίαν έπί παραβάσει τοϋ άρθρου 10 
Α.Ν. 375/36 καί δέον δπως μή γίνη κατ’ αύτών κατηγορία έπί τή πράξει ταύτη.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Συμφωνών προς τήν γνωμοδότησιν τοϋ Εΐσηγητοΰ

ΠΡΟΤΕΙΝΩ
"Οπως παραπεμφθώσιν εις τό άκροατήριον τοϋ παρ’ ώ παρίσταμαι Στρατοδι

κείου: α) οί : 1) Κολλιγιάννης Κων/νος τοϋ Λαζάρου, έτών 40, γεννηθείς
έν Καραντα Θηβών, ήδη φυγάς καί αγνώστου διαμονής, 2) Βέττας ή Κουρ
μούλης Φωκίων τοϋ Παναγιώτου, έτών 45, γεννηθείς έν Πόρω, καθηγητής Μαθη
ματικών, ήδη φυγάς καί άγνώστου διαμονής, 3) Τρικκαλινοϋ ’Ιωάννα σύζυγος τοϋ 
Γεωργίου τό γένος Δημητρίου Ζορμπαλα, έτών 39, γεννηθεΐσα έν Μικρώ Χωρίω 
Καρπενησιού καί ήδη φυγάς καί άγνώστου διαμονής, 4) Βουτσάς ’Ελευθέριος τοϋ 
Ίωάννου, έτών 40, λογιστής, γεννηθείς έν Προποντίδι Μ. ’Ασίας καί κατοικών 
έν Άθήναις, 5) Εύθυμιάδης Θεόδωρος τοϋ Μιχαήλ, έτών 51, γουνέμπορος, γεν-
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νηθείς έν Ίκονίω Μ. ’Ασίας και κατοίκων έν Άθήναις, 6) Τρικκαλινός Γεώργιος 
τοϋ Χρήστου, ετών 45, πτυχιοΰχος Νομικής, γεννηθείς έν Άλμυρώ - Μαγνησίας, 
καί κατοίκων ωσαύτως, 7) Συγκελλάκης ’Αντώνιος τοϋ Εύαγγέλου, έτών 30, σπου
δαστής Ραδιοτεχνικής Σχολής, γεννηθείς καί κατοίκων έν Άθήναις καί 8) Καρκαγιάν- 
νης ’Αντώνιος τοϋ ’Αστεριού, έτών 26, φοιτητής τής Νομικής, γεννηθείς έν Λαρίση 
καί κατοικών έν Άθήναις, άπαντες 'Έλληνες καί Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι, ίνα δι- 
κασθώσιν ώς ύπαίτιοι τοϋ ότι: έν Τασκένδη Ρωσίας καί άλλαχοΰ τών υπό Σοβιετι
κόν έλεγχον Χωρών Ρουμανίας, ’Ανατολικής Γερμανίας, Τσεχοσλοβακίας καί Βουλ
γαρίας, έν Άθήναις καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος κατά τό άπό 18-10-1957 μέχρι 
7 Μαϊου 1959 χρονικόν διάστημα καί πρότερον χωρίς να διατελώσιν υπό τάς έν 
άρθρω 1 Α.Ν. 375/36 συνθήκας ήτοι χωρίς να έχωσιν έμπιστευθή εις αύτούς 
ή νά έχωσι λάβει γνώσιν είτε έπισήμως, είτε λόγω τής είδικότητός των, του έπαγγέλ- 
ματός των, τής άνατεθείσης αύτοϊς έργοληψίας ή έργασίας ή λόγω τής άνατεθεί- 
σης αύτοϊς άποστολής έπί σκοπώ κατασκοπίας, προσεφέρθησαν άπό κοινού όπως 
προμηθευθώσιν υλικόν στρατιωτικής φύσεως, σχέδια ή σχεδιαγράμματα, χάρτας, γρα
πτά έγγραφα, πληροφορίας περί μεταφερομένων στρατιωτικών ειδών ή υλικών όχυ- 
ρώσεως, πληροφορίας μυστικάς στρατιωτικής σημασίας ένδιαφέρουσας τήν άμυναν 
ή τήν έξωτερικήν άσφάλειαν τής Χώρας, καί άνακοινώσωσι ταύτας έν Έλλάδι καί 
έκτος αύτής εις πρόσωπα μή έξουσιοδοτημένα προς τοΰτο υπό τής άρμοδίας Αρχής 
ήτοι οί μέν έξ πρώτοι έξ αυτών εΰρισκόμεναι έν Τασκένδη Ρωσίας καί άλλαχοΰ τών 
ύπό Σοβιετικόν έλεγχον χωρών τοΰ Σιδηροΰ Παραπετάσματος, άφοΰ τό πρώτον 
τη έντολή τής μετά τών υπηρεσιών κατασκοπίας τών Χωρών τούτων συνεργαζομένης 
ήγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε. έξεπαιδεύθησαν εις διαφόρους σχολάς κατασκοπίας, κληθέντες 
ύπό ταύτης καί άγνώστων πρακτόρων τής υπηρεσίας πληροφοριών τών άνω Χω
ρών, οί δέ έτεροι Συγκελάκης Αντώνιος καί Καρκαγιάννης Αντώνιος ευρισκόμενοι 
έν Έλλάδι προσκληθέντες καί ούτοι παρ’ άγνώστων πρακτόρων τοΰ Κ.Κ.Ε. προσεφέρ
θησαν όπως μετά τών άνωτέρω άναδιοργανώσωσιν έν Έλλάδι τό κατασκοπευτικόν 
δίκτυον καί διαθέτοντες χρηματικά ποσά δοθέντα εις αύτούς ύπό τών άνωτέρω, προ- 
μηθεύσωσι τά άνωτέρω ύλικά στρατιωτικής φύσεως, σχέδια, χάρτας, σχεδιαγράμ
ματα, γραπτά έγγραφα, πληροφορίας περί τών μεταφερομένων καί έναποθηκευμένων 
εις διάφορα σημεία τής Χώρας στρατιωτικών ειδών καί ύλικών κατασκευής οχυρωμα
τικών έργων, μυστικάς πληροφορίας στρατιωτικής σημασίας άναγομένας εις τήν 
σύνθεσιν, όργάνωσιν,οπλισμόν καί διάταξιν τών στρατιωτικών, ναυτικών καί άερο- 
πορικών δυνάμεων καί ύπηρεσιών, εις άριθμόν, τόπον καί φύσιν έκτελουμένων οχυ
ρωματικών έργων χρησίμων διά τήν άμυναν τής Χώρας άπό ξηράς θαλάσσης καί 
άέρος, εις σχέδια έπιστρατεύσεως καί κινητοποιήσεως τών ένοπλων δυνάμεων έν και- 
ρώ ειρήνης, πολέμου ή έπιστρατεύσεως, κινήσεων στρατιωτικών, ναυτικών καί άερο- 
πορικών δυνάμεων, εις τό ήθικόν τοΰ στρατοΰ καί τήν κατάστασιν τοΰ πολεμικοΰ ύλι- 
κοΰ καί τήν κατάστασιν τών στρατιωτικών συγκοινωνιών καί πάσαν άλλην πληρο
φορίαν σχετικήν προς τά άνωτέρω, νά άνακοινώσωσι καί διαβιβάσωσι τάς πληροφο
ρίας ταύτας εις πρόσωπα τής ήγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε. καί τής ύπηρεσίας πληροφοριών 
τών άνω ύπό Σοβιετικόν έλεγχον Χωρών, μή έχοντα άρμοδιότητα διά τήν παραλαβήν 
καί γνώσιν αυτών, είτε έπανερχόμενοι αυτοπροσώπως εις τάς άνω Χώρας είτε 
δι’ άποστολής προς τοΰτο προσώπων, είτε δι’ άσυρμάτων παρανόμως λειτουργούν- 
των, είτε καί έν Έλλάδι εις πρόσωπα όρισθησόμενα ύπ’ αυτών, προς τοΰτο δέ 
έφοδιασθέντες διά χρημάτων εις ξένα ιδία νομίσματα καί δή δολλάρια, διά πλαστών 
δελτίων ταυτότητος καί κρυπτογραφικών κωδίκων, είσήλθον λάθρα εις τήν Ελλάδα, 
οί έξ πρώτοι τών άνωτέρω καλυπτόμενοι ύπό ψευδώνυμα καί άποκρύπτοντες τήν ιδιό
τητά των κατά διάφορον χρόνον έκαστος, ήτοι: 1) ό Κολλιγιάννης Κων/νος άπό τοΰ 
μηνός Απριλίου 1958 ύπό τά ψευδώνυμα «Πέτρος» καί «Γλέζος Μανώλης», 2) 
ό Βέττας ή Κουρμούλης Φωκίων τήν 7-9-58, 3) ό Βουτσάς Ελευθέριος τήν 14-8-1958
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μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό ψευδή στοιχεία «Ζαχαρόπουλος ’Ιωάννης τού 
Νικολάου κ .λ .π .», 4) Εύθυμιάδης Θεόδωρος τήν 13-11-57 μέ πλαστόν δελτίον ταυτό
τητος ύπό ψευδή στοιχεία «Μαυρόπουλος Νικόλαος του Άνδρέου κ.λ.π., 5) Τρικα
λινός Γεώργιος άπό των αρχών 1958 μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό ψευδή 
στοιχεία «Μελίδης 'Ηρακλής κ .λ.π .» καί «Τικτόπουλος Γεώργιος κ .λ.π .», 6) 
ή Τρικκαλινοΰ ’Ιωάννα άπό των αρχών τοϋ έτους 1958 μέ πλαστόν δελτίον ταυ
τότητος ύπό τα ψευδή στοιχεία «Μελίδου ’Αλεξάνδρα», οί δ’ ένταΰθα εύρισκόμενοι 
Συγκελάκης ’Αντώνιος καί Καρκαγιάννης ’Αντώνιος κυκλοφοροϋντες ό μέν πρώτος 
μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος καί ύπό ψευδή στοιχεία «Άνάγνου Χριστόπουλος 
κ .λ .π .» , ό δέ δεύτερος μέ πλαστόν δελτίον ταύτότητος ύπό ψευδή στοιχεία «Στρατί- 
δης ’Απόστολος κ .λ.π .», β) οί: 1) Ραγουζαρίδης Κων/νος τοϋ Βασιλείου, έτών 40, 
γεννηθείς έν ’Αλεξάνδρειά Αίγύπτου καί κατοικών έν Άθήναις, ’Εμπορικός ’Αντι
πρόσωπος, 2) Καραμπάσης Στυλιανός του ’Αντωνίου, έτών 41, γεννηθείς εις Εΰ- 
δηλον ’Ικαρίας καί κατοικών έν Άθήναις, ιδιωτικός ύπάλληλος, 3) Εύθυμιάδης 
Δημήτριος τοϋ Μιχαήλ, έτών 43, γεννηθείς έν Μ. ’Ασία καί κατοικών έν Χαλαν- 
δρία> ’Αττικής, άδιόριστος δημοδιδάσκαλος, 4) Εύθυμιάδου Παναγιώτα, σύζ. τοϋ 
Δημητρίου, τό γένος Παναγιώτου Θανασα, έτών 40, γεννηθεΐσα έν Αύλώνι - Τρι- 
φυλλίας καί κατοικοΰσα έν Χαλανδρίω ’Αττικής, οικοκυρά, 5) Μοΰχος Δημήτριος 
τοϋ Σταματίου, έτών 35, γεννηθείς καί κατοικών έν Άθήναις, ύδραυλικός, 6) Μα- 
λιάκας ’Αντώνιος τοϋ Κυριάκου, έτών 46, γεννηθείς έν Πολιχνίτω Λέσβου καί 
κατοικών έν Άθήναις, ύπάλληλος εστιατορίου, 7) Μαλιάκα Μαριάνθη σύζυγος τοϋ 
’Αντωνίου, τό γένος Μιχαήλ Εύθυμιάδου, έτών 43, γεννηθεΐσα έν Μ. Ά σία καί κα
τοικούσα έν Άθήναις, μοδίστα, 8) Γλέζος ’Εμμανουήλ τοϋ Νικολάου, έτών 36, 
γεννηθείς έν Άπειράνθω Νάξου καί κατοικών έν Άθήναις Δημοσιογράφος, 9) 
Δολιανίτης Γεώργιος τοϋΚων/νου, έτών 35, γεννηθείς έν Άγίοις Δούλοις Κερκύρας 
καί κατοικών έν Άθήναις, 10) Δολιανίτου Βασιλική σύζυγος τοϋ Γεωργίου τό 
γένος Ν. Δημητροκάλλη, έτών 24, γεννηθεΐσα έν Νάξω καί κατοικούσα έν Άθήναις, 
Δημ. 'Υπάλληλος, 11) Γρηγοριάδης Γεώργιος τοϋ ’Ελευθερίου, έτών 38, γεννη
θείς έν Μ. Ά σία καί κατοικών έν Άθήναις, βοηθός Πολιτικού Μηχανικού καί 12) 
Γρηγοριάδου Μαρία σύζυγος τοϋ Γεωργίου, τό γένος Άντωνοπούλου Άνδρέου, 
έτών 33, γεννηθεΐσα έν Πειραιεΐ καί κατοικούσα έν Άθήναις, οικοκυρά άπαντες 
'Έλληνες καί Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι ΐνα δικασθώσιν ώς ύπαίτιοι τού ότι ένώ οί : 
1) Κολλιγιάννης Κων/νος τού Λαζάρου, 2) Βέττας ή Κουρμούλης Φωκίων τού 
Παναγιώτου, 3) Τρικκαλινοΰ ’Ιωάννα σύζυγος τού Γεωργίου, 4) Βουτσάς ’Ελευ
θέριος τού Ίωάννου, 5) Εύθυμιάδης Θεόδωρος τού Μιχαήλ, 6) Τρικκαλινός Γεώργιος 
τού Χρήστου, 7) Συγγελάκης ’Αντώνιος τού Εύαγγέλου καί 8) Καρκαγιάννης 
’Αντώνιος τού ’Αστεριού, έν Τασκένδη Ρωσίας καί άλλαχοΰ τών ύπό Σοβιετικόν 
έλεγχον Χωρών Ρουμανίας, ’Ανατολικής Γερμανίας, Τσεχοσλοβακίας καί Βουλγαρίας, 
έν Άθήναις καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος κατά τό άπό 18-10-1957 μέχρι 7 Μαίου 
1959 χρονικόν διάστημα καί πρότερον, χωρίς νά διατελώσιν ύπό τάς έν άρθρω 1 
Α.Ν. 375/36 συνθήκας ήτοι χωρίς νά έχωσιν έμπιστευθή είς αύτούς ή νά έχωσι λά
βει γνώσιν εΐτε έπισήμως, είτε λόγω τής ειδικότητάς των, τού έπαγγέλματός των, 
τής άνατεθείσης αύτοΐς έργοληψίας ή έργασίας ή λόγω τής άνατεθείσης αύτοΐς ά- 
ποστολής έπί σκοπώ κατασκοπίας προσεφέρθησαν άπό κοινού όπως προμηθευθώσιν 
ύλικά στρατιωτικής φύσεως, σχέδια ή σχεδιαγράμματα, χάρτας, γραπτά έγγραφα, 
πληροφορίας περί μεταφερομένων στρατιωτικών ειδών ή ύλικών όχυρώσεως, πληρο
φορίας μυστικάς στρατιωτικής σημασίας ένδιαφέροντα τήν άμυναν καί τήν έξωτερι- 
κήν άσφάλειαν τής Χώρας, νά άνακοινώσωσι ταύτας έν Έλλάδι έκτος αύτής εις 
πρόσωπα μή έξουσιοδοτημένα προς τούτο ύπό τής άρμοδίας Αρχής, ήτοι οί μέν 
έξ πρώτοι έξ αυτών εύρισκόμενοι έν Τασκένδη Ρωσίας καί άλλαχοΰ τών ύπό Σο
βιετικόν έλεγχον Χωρών τού Σιδηρού Παραπετάσματος, άφοΰ τό πρώτον τη έν-
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τολή της μετά των υπηρεσιών κατασκοπίας των Χωρών τούτων συνεργαζομένης 
ηγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε. έξεπαιδεύθησαν είς διαφόρους σχολάς κατασκοπίας, κλη- 
θέντες ύπό ταύτης καί άγνωστων πρακτόρων της υπηρεσίας πληροφοριών τών άνω 
Χωρών, οί δέ έτεροι Συγκελάκης ’Αντώνιος καίΚαρκαγιάννης ’Αντώνιος ευρισκόμενοι 
έν Έλλάδι προσκληθέντες καί ούτοι παρ’ άγνώστων πρακτόρων τοΰ Κ.Κ.Ε. προσεφέρ- 
θησαν όπως μετά τών άνωτέρω άναδιοργανώσωσιν έν 'Ελλάδι τό κατασκοπευτικόν 
δίκτυον καί διαθέτοντες χρηματικά ποσά δοθέντα εις αυτούς ύπό τών άνωτέρω προ- 
μηθευθώσι τά άνωτέρω υλικά στρατιωτικής φύσεως, σχέδια, χάρτας, σχεδιαγράμμα
τα, γραπτά έγγραφα, πληροφορίας περί τών μεταφορομένων καί έναποθηκευμένων 
εις διάφορα σημεία της Χώρας στρατιωτικών ειδών καί υλικών κατασκευής οχυρωμα
τικών έργων, μυστικάς πληροφορίας στρατιωτικής σημασίας άναγομένης εις την σύν- 
θεσιν, όργάνωσιν, οπλισμόν καί διάταξιν τών στρατιωτικών ναυτικών καί άεροπορικών 
δυνάμεων καί υπηρεσιών, είς άριθμόν, τόπον καί φύσιν έκτελουμένων οχυρωματικών 
έργων χρησίμων διά την άμυναν τής Χώρας άπό ξηράς, θαλάσσης καί άέρος, είς σχέ
δια έπιστρατεύσεως καί κινητοποιήσεως τών ένοπλων δυνάμεων έν καιρώ ειρήνης, 
πολέμου καί έπιστρατεύσεως, κινήσεις στρατιωτικών, ναυτικών καί άεροπορικών δυ
νάμεων, εις τό ήθικόν τοΰ στρατοΰ καί την κατάστασιν τοΰ πολεμικοΰ ύλικοΰ, είς την 
κατάστασιν τών στρατιωτικών συγκοινωνιών καί πάσαν άλλην πληροφορίαν σχετικήν 
προς τά άνωτέρω, νά άνακοινώσωσι καί διαβιβάσωσι τάς πληροφορίας ταύτας είς 
πρόσωπα τής ήγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε. καί τής υπηρεσίας πληροφοριών τών άνω ύπό Σο
βιετικόν έλεγχον χωρών, μή έχοντα άρμοδιότητα διά τήν παραλαβήν καί γνώσιν 
αύτών, είτε έπανερχόμενοι αυτοπροσώπως είς τάς άνω Χώρας είτε δι’ άποστολής 
προς τοΰτο προσώπων, είτε δι’ άσυρμάτων παρανόμως λειτουργούντων, είτε καί 
έν Έλλάδι είς πρόσωπα όρισθησόμενα ύπ’ αύτών, προς τοΰτο δέ έφοδιασθέντες διά 
χρημάτων είς ξένα ιδία νομίσματα καί δή δολλάρια, διά πλαστών δελτίων ταυτό- 
τητος καί κρυπτογραφικών κωδίκων, είσήλθον λάθρα είς τήν Ελλάδα οί έξ πρώτοι 
τών άνωτέρω καλυπτόμενοι ύπό ψευδώνυμον καί άποκρύπτοντες τήν ιδιότητά των 
κατά διάφορον χρόνον έκαστος, ήτοι: 1) ό Κολλιγιάννης Κων/νος άπό τοΰ μηνός 
’Απριλίου 1958 ύπό τά ψευδώνυμα «Πέτρος» καί «Γλέζος Μανώλης», 2) ό Βέτ- 
τας ή Κουρμούλης Φωκίων τήν 7-9-58, 3) ό Βουτσάς ’Ελευθέριος τήν 14-8-58 μέ 
πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό ψευδή στοιχεία «Ζαχαρόπουλος ’Ιωάννης τοΰ Νι
κολάου κ.λ.π., 4) Εύθυμιάδης Θεόδωρος τήν 13-11-57 μέ πλαστόν δελτίον ταυτότη
τος ύπό ψευδή στοιχεία «Μαυρόπουλος Νικόλαος τοΰ Άνδρέου κ.λ.π .», 5) Τρικ- 
καλινός Γεώργιος άπό τών άρχών 1958 μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό ψευ
δή στοιχεία «Μελίδης Ηρακλής» κ.λ.π. καί «Τικτόπουλος Γεώργιος κ .λ .π .» , 6) 
Τρικκαλινοΰ ’Ιωάννα άπό τών άρχών τοΰ έτους 1958 μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος 
ύπό τά ψευδή στοιχεία «Μελίδου», οί δ’ένταΰθα εύρισκόμενοι Συγκελάκης ’Αντώνιος 
καί Καρκαγιάννης ’Αντώνιος κυκλοφοροΰντες ό μέν πρώτος μέ πλαστόν δελτίον ταυ
τότητος καί ύπό ψευδή στοιχεία «Άνάγνου Χριστόπουλος κ .λ.π .», ό δέ δεύτερος μέ 
πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό ψευδή στοιχεία «Στρατίδης ’Απόστολος κ .λ.π ,», 
ούτοι γνωρίζοντες τάς προθέσεις αύτών, παρέσχον αύτοΐς βοήθειαν, κατοικίαν καί τό
πον άποκρύψεως αύτών, ώς κατωτέρω ήτοι: 1) 'Ο Ραγουζαρίδης Κων/νος τοΰ Βα
σιλείου τήν 9-10-58 έν Άθήναις γνωρίζων τάς προθέσεις τών άνωτέρω αυτουργών 
παρέσχεν είς τον έξ αύτών Βουτσάν ’Ελευθέριον τόπον άποκρύψεως, ήτοι μετέφερεν 
αυτόν έντολή τοΰ Κολλιγιάννη Κων/νου καί τον άπέκρυψεν είς τήν έπί τής όδοΰ 
Περγάμου 44 οικίαν τοΰ Καραμπάση Στυλιανοΰ. 2) 'Ο Καραμπάσης Στυλιανός τοΰ 
’Αντωνίου έν Άθήναις κατά τό χρονικόν διάστημα 9-10-58 μέχρι 20-10-58 γνω
ρίζων τάς προθέσεις τών άνωτέρω αύτουργών παρέσχεν κατοικίαν καί άπέκρυψεν τον 
έξ αύτών Βουτσάν ’Ελευθέριον είς τήν έπί τής όδοΰ Περγάμου 44 οικίαν, κατά τάς 
άνωτέρω ήμέρας. 3) 'Ο Εύθυμιάδης Δημήτριος τοΰ Μιχαήλ κατά τό άπό 13- 
11-57 μέχρι 2-10-58 χρονικόν διάστημα, έν Άθήναις, Χαλανδρίω καί άλλαχοΰ
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διά πλειόνων πράξεων συνιστωσών έξακολούθησιν ένός καί τοϋ αύτοϋ εγκλήματος, 
γνωρίζων τάς προθέσεις των άνωτέρω, παρέσχεν εις αυτούς βοήθειαν, τόπον άποκρύ
ψεως καί κατοικίαν ήτοι ερχόμενος εις προσωπικήν έπαφήν μετά .τοϋ Κολλιγιάννη 
Κων/νου, Βουτσά ’Ελευθερίου καί Εύθυμιάδου Θεοδώρου, μετέφερεν αυτούς κατ’ 
έπανάληψιν διά τοϋ υπ’ άριθ. 38913 ιδιωτικού αύτοκινήτου του εις διάφορα σημεία 
τής περιοχής ’Αττικής, εις τούς τόπους συναντήσεως αυτών μετ’ άλλων στελεχών 
τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου, παρέσχεν κατοικίαν καί τόπον άποκρύψεως εις τήν 
έν Χαλανδρίω καί έπί τής όδοΰ Καραϊσκάκη - Γρίβα άριθ. 46 κειμένην οικίαν του 
εις τον Κολλιγιάννην Κων/νον κατ’ έπανάληψιν άπό τέλους ’Απριλίου μέχρι τέλους 
Σεπτεμβρίου 1958, εις τον άδελφόν του Εύθυμιάδην Θεόδωρον άπό 13-11-57 καί 
μεταγενεστέρως, μετέφερε καί άπέκρυψε τον Βέτταν Φωκίωνα εις την έν Καλλιθέα
οικίαν τής Μοροχλιάδου Θεοδώρας, τήν 7-9-58 μετέφερε καί άπέκρυψε τον Βουτσαν 
’Ελευθέριον εις την οικίαν τοϋ έπ’ άδελφή γαμβρού του Μαλιάκα’Αντωνίου. 4 ) 'Η Εύ
θυμιάδου Παναγιώτα σύζυγος Δημητρίου, έν Άθήναις, Χαλανδρίω καί άλλαχοΰ 
κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 13-11-58 μέχρι 2-10-58 διά πλειόνων πράξεων συ
νιστωσών έξακολούθησιν ενός καί τοϋ αύτοϋ έγκλήματος γνωρίζουσα τάς προθέσεις 
τών άνωτέρω παρέσχεν είς αύτούς βοήθειαν, τόπον άποκρύψεως καί κατοικίαν, ήτοι 
ήλθεν κατ’ έπανάληψιν είς έπαφήν μέ τον Κολλιγιάννην Κων/νον, Εύθυμιάδην Θεό
δωρον καί Βουτσαν ’Ελευθέριον καί έχρησιμοποιήθη παρ’ αύτών ώς σύνδεσμος μετα- 
φέρουσα σημειώματα εις διάφορα στελέχη τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου, παρέλαβε 
3.500 δολλάρια προερχόμενα έκ τής έν τώ έξωτερικώ ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. καί παρέ- 
δωκε ταΰτα εις τον Εύθυμιάδην Θεόδωρον, διηυκόλυνε διά παντός τρόπου τήν ύπ’ αύ
τών συγοιρότησιν τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου έν Έλλάδι, έδέχθη καί άπέκρυψε έν 
τή έν Χαλανδρίω καί έπί τής όδοΰ Καραϊσκάκη - Γρίβα 46 οικία της τον Κολλιγιάν- 
νην Κων /νον κατ’ έπανάληψιν κατά τό άπό τοϋ τέλους ’Απριλίου μέχρι τέλους Σεπ
τεμβρίου 1958 χρονικόν διάστημα καί τον Εύθυμιάδην Θεόδωρον άπό 13-11-57 
καί μεταγενεστέρως. 5) 'Ο Μοΰχος Δημήτριος τοϋ Σταματίου γνωρίζων τάς προ
θέσεις τών άνωτέρω αύτουργών παρέσχεν είς αύτούς βοήθειαν καί τόπον άποκρύψεως 
ήτοι τή συστάσει τού Εύθυμιάδου Δημητρίου έδέχθη καί άπέκρυψεν τον έκ τών άνω
τέρω Βέτταν Φωκίωνα είς τήν έν Καλλιθέα καί έπί τής όδοΰ Άμαζώνος 188 κει
μένην οικίαν τής μνηστής του Μοροχλιάδου Θεοδώρας άπό 8-9-58 μέχρι 18-9-1958. 
6) 'Ο Μαλιάκας ’Αντώνιος τοϋ Κυριάκου καί 7) 'Η Μαλιάκα Μαριάνθη σύζυγος τοϋ 
’Αντωνίου γνωρίζοντες τάς προθέσεις τών άνωτέρω άπό κοινοΰ παρέσχον κατοικίαν 
καί άπέκρυψαν τον έξ αύτών Βουτσαν ’Ελευθέριον, τή συστάσει τοϋ Εύθυμιάδου Θεο
δώρου, είς τήν έν Καλλιθέα καί έπί τής όδοΰ Άμαζώνος 188 κειμένην οικίαν του άπό 
τοϋ τέλους Αύγούστου 1958 μέχρι τής 9-10-1958. 8) καί 9) 'Ο Δολιανίτης Γεώργιος 
καί ή σύζυγός του Δολιανίτου Βασιλική γνωρίζοντες τάς προθέσεις τών άνωτέρω αύ
τουργών καί συνεργών άπό κοινοΰ παρέσχον κατοικίαν καί άπέκρυψαν τον έξ αύτών 
Κολλιγιάννην Κων/νον, τή συστάσει τοϋ Γλέζου ’Εμμανουήλ, είς τήν έν Άθήναις 
καί έπί τής όδοΰ Γερμανικού 24 κειμένην οικίαν των άπό 16-8-58 μέχρι 18-8-1958. 
10) 'Ο Γλέζος ’Εμμανουήλ γνωρίζων τάς προθέσεις τών άνωτέρω αύτουργών πα
ρέσχεν αύτοϊς βοήθειαν καί τόπον άποκρύψεως, ήτοι ήλθεν είς έπαφήν μετά τοϋ έξ 
αύτών Κολλιγιάννη Κων/νου άπέκρυψεν αύτόν είς τήν έν Άθήναις καί έπί τής όδοϋ Γερ- 
μανικοΰ 24 κειμένην οικίαν τοϋ Δολιανίτου Γεωργίου άπό 16-8-58 μέχρι 18-8-1958 
συνεργασθείς κατά τό διάστημα τούτο μετ’ αύτοϋ έν τή οικία αύτή περί τοϋ τρόπου 
όργανώσεως τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου. 11) καί 12) 'Ο Γρηγοριάδης Γεώργιος 
καί ή σύζυγός του Γρηγοριάδου Μαρία, έν Άθήναις τήν 7-5-59 γνωρίζοντες τάς 
προθέσεις τών άνωτέρω άπό κοινού παρέσχον κατοικίαν καί άπέκρυψαν τον έξ αύτών 
Τρικκαλινόν Γεώργιον ήτοι άπέκρυψαν αύτόν έπί ένα περίπου μήνα είς τήν ένταϋθα 
καί έπί τής όδοϋ Νάνσεν 2 κειμένην οικίαν των. ’Ήτοι έπί παραβάσει τών άνω άρ
θρων. Νά διαταχθή ή διατήρησις τής ισχύος τών ύπό τοϋ Είσηγητοϋ τοϋ ΤΙ Τμή-
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ματος του Στρατοδικείου έκδοθέντων ενταλμάτων φυλακίσεως κατά των κατηγορου
μένων : 1) Βουτσα ’Ελευθερίου του Ίωάννου, ύπ’ άριθ. 26/58, 2) Εύθυμιάδου 
Θεοδώρου του Μιχαήλ, ύπ’ άριθ. 24/58, 3) Ραγουζαρίδη Κων/νου του Βασιλείου, 
ύπ’ άριθ. 21/58, 4) Συγκελάκη’Αντωνίου τοϋ Ευαγγέλου, ύπ’ άριθ. 27/58, 5) Καρ- 
καγιάννη ’Αντωνίου του ’Αστεριού, ύπ’άριθ. 25 /58, 6) Γλέζου ’Εμμανουήλ τοϋ Νικο
λάου ύπ’άριθ.28/58, 7) Τρικκαλινοΰ Γεώργιου, ύπ’άριθ. 1/59,8) Γρηγοριάδου Γεωρ
γίου τοϋ ’Ελευθερίου, ύπ’ άριθ. 3/59 καί 9) Γρηγοριάδου Μαρίας συζύγου τοϋ Γεωρ
γίου, ύπ’ άριθ. 2/59 καί παράτασις της προφυλακίσεως αυτών μέχρις οριστικής έκ- 
δικάσεως τής προκειμένης κατ’ αύτών κατηγορίας. Να διαταχθή ή διατήρησις τής 
ισχύος των κατά των: 1) Κολλιγιάννη Κων/νου τοϋ Λαζάρου, 2) Βέττα ή Κουρ- 
μούλη Φωκίωνος τοϋ Παναγιώτου καί 3) Τρικκαλινοΰ ’Ιωάννας συζύγου τοϋ Γεωρ
γίου ένδοθέντων ύπο τοϋ Είσηγητοΰ τοϋ ΤΙ Τμήματος ύπ’ άριθ. 8/58, 10/58 
καί 11/58 ένταλμάτων συλλήψεως, μέχρι τής συλλήψεως αύτών καί ταύτης έπι- 
τευχθησομένης ή προφυλάκισις αύτών μέχρις οριστικής έκδικάσεως τής προκειμένης 
κατ’ αύτών κατηγορίας. Νά διαταχθή ή σύλληψις τών έκ τών κατηγορουμένων : 1) 
Καραμπάση Στυλιανού τοϋ ’Αντωνίου, 2) Εύθυμιάδου Δημητρίου τοϋ Μιχαήλ, 3) 
Εύθυμιάδου Παναγιώτας συζύγου τοϋ Δημητρίου, 4) Μούχου Δημητρίου τοϋ Στα- 
ματίου, 5) Μαλιάκα ’Αντωνίου τοϋ Κυριάκου, 6) Μαλιάκα Μαριάνθης συζύγου τοϋ 
τοϋ Άντοινίου, 7) Δολιανίτου Γεωργίου τοϋ Κωνσταντίνου, 8) Δολιανίτου Βασι
λικής συζύγου τοϋ Γεωργίου καί ταύτης έπιτευχθησομένης ή προφυλάκισις αύτών 
μέχρις οριστικής έκδικάσεως τής προκειμένης κατ’ αύτών κατηγορίας. Νά μή γίνη 
κατηγορία κατά τών έκ τών κατηγορουμένων: 1) Ζαχαροπούλου Άχιλλέως τοϋ 
Βασιλείου, 2) Τανέ ΙΙέτρου τοϋ Χαραλάμπους, 3) Θανασά ’Αλεξάνδρου τοϋ Πα
ναγιώτου, 4) Καλογερά Σωτηρίου τοϋ Άριστείδου, 5) Μοροχλιάδου Θεοδώρας τοϋ 
Κων/νου, 6) Μοροχλιάδου Νικολάου τοϋ Κων/νου καί 7) Σουλτάνη ’Αγγέλου τοϋ 
Παναγιώτου.

Έν Άθήναις rfj 18 'Ιουνίου 1959 
Ό Βασιλικός ’Επίτροπος 
ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Άκοΰσαν αύτοΰ καί προφορικώς άναπτύξαντος τήν πρότασίν του καί είτα άποχωρή- 
σαντος

Ίδον την δικογραφίαν 
Σκεφθέν κατά Νόμον

’Επειδή ή πρότασις τοϋ Βασιλικού Επιτρόπου οδσα ορθή καί συμφώνος προς τά 
έκ τής ένεργηθείσης τακτικής άνακρίσεως προκύψαντα πραγματικά περιστατικά, 
δεκτή ώς τοιαύτη καί παρά τοϋ Συμβουλίου καθίσταται

ΔΙΑ ΤΑΥΤΛ
Ίδόν καί τ ’ άρθρα 299, 301 παρ. 2, 303 παρ. 1, 313, 314 παρ. 1 καί 434 

τοϋ Σ.Π.Κ. 270 παρ. 2, 276 καί 597 τοϋ Κ.Π.Δ.
Δέχεται τήν πρότασίν τοϋ Βασιλικού ’Επιτρόπου.
Παραπέμπει εις τό άκροατήριον τοϋ Διαρκούς Στρατοδικείου ’Αθηνών τούς: 

A ): 1) Κολλιγιάννην Κων/νον τοϋ Λαζάρου, έτών 40, γεννηθέντα έν Καραντα Θη- 
βών, ήδη φυγάδα καί άγνώστου διαμονής, 2) Βέτταν ή Κουρμούλην Φωκίωνα τοϋ 
Παναγιώτου, έτών 45, γεννηθέντα έν Πόρω καθηγητήν Μαθηματικών, ήδη φυγά
δα καί άγνώστου διαμονής, 3) Τρικκαλινοΰ ’Ιωάνναν σύζυγον τοϋ Γεωργίου, τό γέ
νος Δημητρίου Ζορμπαλά έτών 39, γεννηθεΐσαν έν Μικρώ Χωρίω Καρπενησιού καί 
ήδη φυγάδα καί άγνώστου διαμονής, 4) Βουτσάν ’Ελευθέριον τοϋ Ίωάννου, έτών 
40, λογιστήν, γεννηθέντα έν Προποντίδι Μ.’Ασίας καί κατοικοϋντα έν Άθήναις, 5) 
Εύθυμιάδην Θεόδωρον τοϋ Μιχαήλ, έτών 51, γουνεργάτην, γεννηθέντα έν Ίκονίω
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Μ. ’Ασίας καί κατοικοϋντα έν Άθήναις, 6) Τρικκαλινόν Γεώργιον του Χρήστου, 
ετών 45, πτυχιοΰχον Νομικής, γεννηθέντα ένΆλμυρώ-Μαγνησίας καί κατοικοϋντα 
ωσαύτως, 7) Συγγελάκην ’Αντώνιον του Εύγαγγέλου, έτών 30, σπουδαστήν Ρα- 
διοτεχνικής Σχολής, γεννηθέντα καί κατοικοϋντα έν Άθήναις καί 8) Καρκαγιάννην 
’Αντώνιον τοϋ ’Αστεριού, έτών 26, φοιτητήν τής Νομικής, γεννηθέντα έν Λαρίση 
καί κατοικοϋντα έν Άθήναις, άπαντας "Ελληνας καί Χριστιανούς ’Ορθόδοξους ίνα 
δικασθώσιν ώς υπαίτιοι τοϋ δτι: Ίδιώται οντες, έν Τασκένδη-Ρωσίας καί άλλαχοΰ 
τών ύπό Σοβιετικόν έλεγχον Χωρών Ρουμανίας, Ά ν. Γερμανίας, Τσεχοσλοβακίας 
καί Βουλγαρίας οί έξ πρώτοι, οί δέ Συγκελάκης ’Αντώνιος καί Καρκαγιάννης 
’Αντώνιος έν Άθήναις καί άλλαχοΰ κατά τό άπό 18-10-57 μέχρι 7-5-59 χρονικόν διά
στημα καί πρότερον χωρίς να διατελώσιν ύπό τάς έν αρθρω 1 Α.Ν. 375 /36 συνθή- 
κας, ήτοι χωρίς νά έχωσιν έμπιστευθή είς αυτούς ή νά εχωσι λάβει γνώσιν είτε έπι- 
σήμως, είτε λόγω τής ειδικότητάς των, τοϋ έπαγγέλματός των τής άνατεθείσης αύτοΐς 
έργοληψίας ή έργασίας ή λόγω τής άνατεθείσης αύτοΐς άποστολής προσεφέρθησαν 
άπό κοινοΰ καί έπί σκοπώ κατασκοπίας όπως προμηθευθώσιν υλικόν στρατιωτικής 
φύσεως, σχέδια ή σχεδιαγράμματα, χάρτας, γραπτά έγγραφα, πληροφορίας περί 
μεταφερομένων στρατιωτικών ειδών ή υλικών όχυρώσεως, πληροφορίας μυστικάς 
στρατιωτικής σημασίας ένδιαφερούσας την άμυναν ή την έξωτερικήν άσφάλειαν τής 
Χώρας, καί άνακοινώσωσι ταύτας έν Έλλάδι καί έκτος αύτής εις πρόσωπα μή έξου- 
σιοδοτημένα προς τοΰτο ύπό τής άρμοδίας άρχής, ήτοι οί μέν πρώτοι έξ αυτών ευ
ρισκόμενοι έν Τασκένδη Ρωσίας καί άλλαχοΰ τών ύπό Σοβιετικόν έλεγχον Χωρών 
τοϋ Σιδηροΰ Παραπετάσματος, άφοΰ τό πρώτον τή έντολή τής μετά τών ύπηρεσιών 
κατασκοπίας τών Χωρών τούτων συνεργαζομένης ηγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. έξεπαιδεύθη- 
σαν εις διαφόρους σχολάς κατασκοπίας, κληθέντες ύπό ταύτης καί άγνώστων πρακτό
ρων τής υπηρεσίας πληροφοριών τών άνω'Χωρών, οί δέ έτεροι Συγκελάκης Άντούνιος 
καί Καρκαγιάννης Αντώνιος εύρισκόμενοι έν Έλλάδι προσκληθέντες καί ούτοι παρ’ 
άγνώστων πρακτόρων τοϋ Κ.Κ.Ε. προσεφέρθησαν όπως άναδιοργανώσωσι έν Έ λ
λάδι τό κατασκοπευτικόν δίκτυον καί διαθέτοντες χρηματικά ποσά δοθέντα είς αύτούς 
ύπό τών άνωτέρω προμηθευθώσι τά άνωτέρω υλικά στρατιωτικής φύσεως, σχέδια, 
χάρτας, σχεδιαγράμματα, γραπτά έγγραφα, πληροφορίας περί τών μεταφερομένων 
καί έναποθηκευμένων εις διάφορα σημεία τής χώρας στρατιωτικών ειδών καί υλικών 
κατασκευής οχυρωματικών έργων, μυστικάς πληροφορίας στρατιωτικής σημασίας 
άναγομένας εις την σύνθεσιν, όργάνωσιν, οπλισμόν καί διάταξιν τών στρατιωτι
κών, ναυτικών καί άεροπορικών δυνάμεων καί ύπηρεσιών, είς άριθμόν, τόπον καί φύ- 
σιν, έκτελουμένων οχυρωματικών έργων χρησίμων διά την άμυναν τής Χώρας άπό 
ξηράς, θαλάσσης καί άέρος, είς σχέδια έπιστρατεύσεως καί κινητοποιήσεως τών ένο
πλων δυνάμεων έν καιρώ ειρήνης, πολέμου ή έπιστρατεύσεως, κινήσεις στρατιωτικών, 
ναυτικών καί άεροπορικών δυνάμεων, είς τό ήθικόν τοϋ στρατού καί την κατάστασιν 
τοϋ πολεμικού ύλικοΰ, είς την κατάστασιν τών στρατιωτικών συγκοινωνιών καί πάσαν 
άλλην πληροφορίαν σχετικήν προς τά άνωτέρω, νά άνακοινώσωσι καί διαβιβάσωσι 
τάς πληροφορίας ταύτας είς πρόσωπα τής ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τής υπηρεσίας πλη
ροφοριών τών άνω ύπό Σοβιετικόν έλεγχον Χωρών, μή έχοντα άρμοδιότητα διά τήν 
παραλαβήν καί γνώσιν αύτών, είτε έπανερχόμενοι αύτοπροσώπως είς τάς άνω Χώρας 
είτε δι’ άποστολής προς τοΰτο προσώπων, είτε δι’ άσυρμάτων παρονόμως λειτουρ- 
γούντων, είτε έν Έλλάδι είς πρόσωπα όρισθησόμενα ύπ’ αύτών προς τοΰτο δέ έφο- 
διασθέντες διά χρημάτων είς ξένα ίδια νομίσματα καί δή δολλάρια, διά πλαστών δελ
τίων ταυτότητος καί κρυπτογραφικών κωδίκων, είσήλθον λάθρα είς τήν Ελλάδα οί 
έξ πρώτοι τών άνωτέρο) καλυπτόμενοι ύπό ψευδώνυμα καί άποκρύπτοντες τήν ιδιό
τητά των κατά διάφορον χρόνον έκαστος, ήτοι: 1) ό Κολλιγιάννης Κων/νος άπό τοϋ 
μηνός ’Απριλίου 1958 ύπό τό ψευδώνυμα «ΙΙέτρος» καί « Γλέζος Μανώλης», 2) 
ό Βέττας ή Κουρμούλης Φωκίων τήν 7-9-58, 3) ό Βουτσάς Ελευθέριος τήν 14-8-58
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μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό ψευδή στοιχεία «Ζαχαρόπουλος ’Ιωάννης τοΰ Νι
κολάου κ .λ .π .», 4) ό Εύθυμιάδης Θεόδωρος την 13-11-57 μέ πλαστόν δελτίον ταυτό
τητος υπό ψευδή στοιχεία «Μαυρόπουλος Νικόλαος τοΰ Άνδρέου κ .λ .π .» , 5) ό Τρικ- 
καλινός Γεώργιος άπό των αρχών 1958 μέ πλαστά δελτία ταυτότητος υπό ψευδή 
στοιχεία, «Μελίδης 'Ηρακλής κ .λ.π .» καί «Τικτόπουλος Γεώργιος κ .λ .π .» , 6) ή 
Τρικκαλινοϋ ’Ιωάννα άπό των αρχών τοΰ έτους 1958 μέ πλαστόν δελτίον ταυτό
τητος υπό τα ψευδή στοιχεία «Μελίδου ’Αλεξάνδρα», οί δ’ ενταύθα ευρισκόμενοι 
Συγκελάκης ’Αντώνιος καί Καρκαγιάννης ’Αντώνιος κυκλοφοροΰντες ό μέν πρώτος 
μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος καί ύπό ψευδή στοιχεία «Άνάγνου Χριστόπουλος 
κ .λ .π .», ό δέ δεύτερος μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό ψευδή στοιχεία «Στρατίδης 
’Απόστολος κ.λ.π.».

’Ήτοι έπί παραβάσει τών άρθρων 2 Σ.Π.Κ. 9 έν συνδ. προς άρθρα 2 καί 14 
τοΰ Α.Ν. 375/36 «περί τιμωρίας τών εγκληματικών ένεργειών τών άπειλουσών την 
εξωτερικήν ασφάλειαν τής Χώρας» ώς έτροποποιήθη ύπό τοΰ Α.Ν. 1255/38, 12, 
26, 27, 45, 98, 462, 471 παρ. 6 Π.Κ. καί άρθρ. 97 τοΰ Συντάγματος.

Β ): 1) Ραγουζαρίδην Κωνσταντίνον τοΰ Βασιλείου, ετών 40 γεννηθέντα έν 
Αλεξάνδρειά - Αίγύπτου καί κατοικοΰντα έν Άθήναις, έμπορικόν αντιπρόσωπον, 
2) Καραμπάσην Στυλιανόν τοΰ ’Αντωνίου, έτών 41, γεννηθέντα εις Εΰδηλον ’Ικαρίας, 
καί κατοικοΰντα έν Άθήναις, ιδιωτικόν ύπάλληλον, 3) Εύθυμιάδην Δημήτριον τοΰ 
Μιχαήλ, έτών 43, γεννηθέντα έν Μ. ’Ασία καί κατοικοΰντα έν Χαλανδρίω ’Αττικής, 
άδιόριστόν δημοδιδάσκαλον, 4) Εύθυμιάδου Παναγιώταν συζ. Δημητρίου, τό γένος 
Παναγιώτου Θανασα, έτών 40, γεννηθεΐσαν έν Αύλώνι - Τριφυλλίας καί κατοικοΰ- 
σαν έν Χαλανδρίω’Αττικής, οικοκυράν, 5) Μοΰχον Δημήτριος τοΰ Σταματίου, έτών 
35, γεννηθέντα καί κατοικοΰντα έν Άθήναις, ύδραυλικόν, 6) Μαλιάκαν ’Αντώνιον 
τοΰ Κυριάκου, έτών 46, γεννηθέντα έν Πολυχνίτω Λέσβου καί κατοικοΰντα έν Άθή- 
ναις, ύπάλληλον έστιατορίου, 7) Μαλιάκα Μαριάνθην σύζυγον τοΰ ’Αντωνίου, τό 
γένος Μιχαήλ Εύθυμιάδου, έτών 43, γεννηθεΐσαν έν Μ. Ά σία καί κατοικούσαν έν 
Άθήναις, μοδίσταν, 8) Γλέζον Εμμανουήλ τοΰ Νικολάου, έτών 36, γεννηθέντα έν 
Άπειράνθω Νάξου καί κατοικοΰντα έν Άθήναις, δημοσιογράφον, 9) Δολιανίτην 
Γεώργιον του Κωνσταντίνου, έτών 35, γεννηθέντα έν Άγίοις Δούλοις Κερκύρας καί 
κατοικοΰντα έν Άθήναις, 10) Δολιανίτου Βασιλικήν σύζυγον Γεωργίου τό γένος Ν. 
Δημητροκάλη, έτών 34, γεννηθεΐσαν έν Νάξω καί κατοικούσαν έν Άθήναις δημόσιον 
ύπάλληλον, 11) Γρηγοριάδην Γεώργιον τοΰ ’Ελευθερίου, έτών 38, γεννηθέντα έν 
Μ. Ά σία καί κατοικοΰντα έν Άθήναις βοηθόν Πολιτικού Μηχανικού καί 12) Γρηγο- 
ριάδου Μαρίαν σύζυγον τοΰ Γεωργίου τό γένος Άντωνοπούλου Άνδρέου, έτών 33, 
γεννηθεΐσαν έν Πειραιεΐ καί κατοικούσαν έν Άθήναις, οικοκυράν, άπαντας "Ελληνας 
καί Χριστιανούς ’Ορθοδόξους ΐνα δικασθώσιν ώς ύπαίτιοι τοΰ ότι:

Ίδιώται οντες, ένώ οί ώς άνω : 1) Κολλιγιάννης Κωνσταντίνος τοΰ Λαζάρου 
2) Βέττας ή Κουρμούλης Φωκίων τοΰ Παναγιώτου, 3) Τρικκαλινοϋ ’Ιωάννα σύζυγος 
τοΰ Γεωργίου, 4) Βουτσάς Ελευθέριος τοΰ Ίωάννου, 5) Εύθυμιάδης Θεόδωρος τοΰ 
τοΰ Μιχαήλ, 6) Τρικκαλινός Γεώργιος τοΰ Χρήστου 7) Συγγελάκης ’Αντώνιος τοΰ 
Εύαγγέλου καί 8) Καρκαγιάννης Αντώνιος τοΰ Αστεριού, έν Τασκένδη Ρωσίας καί 
άλλαχοΰ τών ύπό Σοβιετικόν έ'λεγχον Χωρών Ρουμανίας, Ανατολικής Γερμανίας, 
Τσεχοσλοβακίας καί Βουλγαρίας οί έξ πρώτοι, οί δέ Συγκελάκης ’Αντώνιος καί Καρ- 
καγιάννης Αντώνιος έν Άθήναις καί άλλαχοΰ κατά τό άπό 18-10-57 μέχρι 7 Μαΐου 
1959 χρονικόν διάστημα καί πρότερον, χωρίς να διατελώσιν ύπό τάς έν άρθρω 1 
Α.Ν. 375/36 συνθήκας ήτοι χωρίς νά έ'χωσιν έμπιστευθή εις αύτούς ή νά έχωσι 
λάβει γνώσιν είτε έπισήμως, είτε λόγω τής ειδικότητάς των, τοΰ έπαγγέλματός των, 
τής άνατεθείσης αύτοΐς έργοληψίας ή έργασίας ή λόγω τής άνατεθείσης αύτοΐς άπο- 
στολής προσεφέρθησαν άπό κοινού καί έπί σκοπώ κατασκοπίας όπως προμηθευθώ- 
σιν ύλικά στρατιωτικής φύσεως, σχέδια ή σχεδιαγράμματα, χάρτας, γραπτά έγγραφα,
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πληροφορίας περί μεταφερομένων στρατιωτικών ειδών ή υλικών όχυρώσεως, πληρο
φορίας μυστικάς στρατιωτικής σημασίας ένδιαφερούσας την άμυναν καί τήν έξωτερι-
κήν ασφάλεια'ν τη: Χώρας, καί άνακοινώσωσι ταύτας έν Έλλάδι έκτος αυτής εις
πρόσωπα μή έξουσιοδοτημένα προς τούτο υπό τής αρμόδιας Αρχής ήτοι οϊ μέν εζ 
πρώτοι έξ αύτών ευρισκόμενοι έν Τασκένδη Ρωσίας καί άλλαχοϋ τών υπό Σοβιετικόν 
έλεγχον Χωρών του Σίδηρου Παραπετάσματος, άφού τό πρώτον τή έντολή τής μετά 
τών υπηρεσιών κατασκοπίας τών Χωρών τούτων συνεργαζομένης ήγεσίαςτοϋ Κ.Κ.Ε. 
έξεπαιδεύθησαν εις διαφόρους σχολάς κατασκοπίας, κληθέντες ύπό ταύτης καί άγνώ- 
στων πρακτόρων τής υπηρεσίας πληροφοριών τών άνω Χωρών, οί δεύτεροι Συγκελάκης 
’Αντώνιος καί Καραγιάννης ’Αντώνιος ευρισκόμενοι έν Έλλάδι προσκληθέντες καί 
ούτοι παρ’ άγνώστων πρακτόρων του Κ.Κ.Ε. προσεφέρθησαν όπως άναδιοργανώ- 
σωσιν έν Έλλάδι τό κατασκοπευτικόν δίκτυον καί διαθέτοντες χρηματικά ποσά δο- 
θέντα εις αύτούς ύπό τών άνωτέρω προμηθευθώσι τά άνωτέρω υλικά στρατιωτικής 
φύσεως, σχέδια, χάρτας σχεδιαγράμματα, γραπτά έγγραφα, πληροφορίας περί 
τών μεταφερομένων καί έναποθηκευομένων εις διάφορα σημεία τής χώρας 
στρατιωτικών ειδών καί υλικών κατασκευής οχυρωματικών έργων, μυστικάς πλη
ροφορίας στρατιωτικής σημασίας άναγομένας εις την σύνθεσιν, όργάνωσιν, οπλι
σμόν καί διατάξιν τών στρατιωτικών ναυτικών, καί άεροπορικών δυνάμεων καί 
υπηρεσιών, εις άριθμόν τόπον καί φύσιν έκτελουμένων οχυρωματικών έργων χρησί
μων διά τήν άμυναν τής χώρας άπό ξηράς θαλάσσης καί άέρος, είς σχέδια έπιστρατεύ- 
σεως καί κινητοποιήσεως τών ένοπλων δυνάμεων έν καιρώ ειρήνης, πολέμου καί έπι- 
στρατεύσεως, κινήσεις στρατιωτικών ναυτικών καί άεροπορικών δυνάμεων, είς τό 
ήθικόν του στρατού καί τήν κατάστασιν τού πολεμικού υλικού, είς την κατάστασιν 
τών στρατιωτικών συγκοινωνιών καί πάσαν άλλην πληροφορίαν σχετικήν προς τά 
άνωτέρω, νά άνακοινώσωσι καί διαβιβάσωσι τάς πληροφορίας ταύτας εις πρόσωπα τής 
■ηγεσίας τού Κ.Κ.Ε. καί τής υπηρεσίας πληροφοριών τών άνω ύπό Σοβιετικόν έλεγχον 
Χωρών, μή έχοντα άρμοδιότητα διά τήν παραλαβήν καί γνώσιν αύτών, είτε έπανερ- 
χόμενοι αύτοπροσώπως είς τάς Χώρας είτε δι’ άποστολής προς τούτο προσώπων, είτε 
δι’ άσυρμάτων παρανόμως λειτουργούντων, είτε έν Έλλάδι είς πρόσωπα όρισθησό- 
μένα ύπ’ αύτών προς τούτο δέ έφοδιασθέντες διά χρημάτων είς ξένα ιδία νομίσματα 
καί δή δολλάρια, διά πλαστών δελτίων ταυτότητος καί κρυπτογραφικών κωδίκων, 
είσήλθον λάθρα είς τήν Ελλάδα οί έξ πρώτοι τών άνωτέρω καλυπτόμενοι ύπό ψευδώ
νυμα καί άποκρύπτοντες τήν ιδιότητά των κατά διάφορον χρόνον έκαστος ήτοι: 
1) ό Κολλιγιάννης Κων /νος άπό τού μηνός ’Απριλίου 1958 ύπό τά ψευδώνυμα 
«Πέτρος» καί «Γλέζος Μανώλης», 2) ό Βέττας ή Κουρμούλης Φωκίων τήν 7-9-58, 
3) ό Βουτσας’Ελευθέριος τήν 14-18-58 μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό ψευδή στοι
χεία «Ζαχαρόπουλος Ίο^άννης τού Νικολάου κ .λ .π .», 4) ό Εύθυμιάδης Θεόδωρος 
τήν 13-11-57 μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό ψευδή στοιχεία «Μαυρόπουλος 
Νικόλαος τού Άνδρέου κ .λ .π .), 5) ό Τρικκαλινός Γεώργιος άπό τών άρχών 1958 μέ 
πλαστόν, δελτίον ταυτότητος ύπό ψευδή στοιχεία «Μελίδης 'Ηρακλής κ .λ .π .» καί 
«Τικτόπουλος Γεώργιος κ .λ .π .» , 6) ή Τρικκαλινοΰ ’Ιωάννα άπό τών άρχών τού 
έτους 1958 μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος ύπό τά ψευδή στοιχεία «Μελίδου ’Αλε
ξάνδρα», οί δ’ ένταΰθα εύρισκόμενοι Συγκελάκης ’Αντώνιος καί Καρκαγιάννης ’Αν
τώνιος κυκλοφορούντες ό μέν πρώτος μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος καί ύπό ψευδή 
στοιχεία «Άνάγνου Χριστόπουλοςκ.λ.π.», ό δέ έτερος μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος 
ύπό ψευδή στοιχεία «Στρατίδης ’Απόστολος κ .λ.π .». Ούτοι γνωρίζοντες τάς προθέ
σεις αύτών, παρέσχον αύτοΐς βοήθειαν, κατοικίαν καί τόπον άποκρύψεως αύτών ώς 
κατωτέρω: 1) 'Ο Ραγουζαρίδης Κων/νος τού Βασιλείου τήν 9-10-58 έν Άθήναις 
γνωρίζων τάς προθέσεις τών άνωτέροι αυτουργών παρέσχεν είς τον έξ αύτών Βουτσάν 
Ελευθέριον καί τόπον άποκρύψεως ήτοι μετέφερεν αύτόν έντολή τού Κολλιγιάννη 
Κων/νου καί τον άπέκρυψεν είς τήν έπί τής οδού Περγάμου 44 οικίαν τού Καραμπάση
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Στυλιανού. 2) Ό  Καραμπάσης Στυλιανός του ’Αντωνίου έν Άθήναις κατά τό χρο
νικόν διάστημα άπό 9-10-58 μέχρι 20-10-58 γνωρίζων τάς προθέσεις των άνωτέρω 
αυτουργών παρέσχεν κατοικίαν καί άπέκρυψεν τον έξ αύτών Βουτσαν Ελευθέριον εις 
την έπί της όδοΰ Περγάμου 44 οικίαν, κατά τάς άνωτέρω ήμέρας. 3) Ό  Εύθυμιά- 
δης Δημήτριος τοϋ Μιχαήλ κατά τό άπό 13-11-57 μέχρι 2-10-58 χρονικόν διάστημα, 
έν Άθήναις, Χαλανδρίω καί άλλαχοϋ διά πλειόνων πράξεων συνιστωσών έξακολούθη- 
σιν ένός καί του αύτοΰ εγκλήματος, γνωρίζων τάς προθέσεις τών άνωτέρω, παρέσχεν 
εις αύτούς βοήθειαν, τόπον άποκρύψεως καί κατοικίαν ήτοι ερχόμενος είς προσωπικήν 
έπαφήν μετά τών: Κολλιγιάννη Κων/νου, Βουτσά Ελευθερίου καί Εύθυμιάδου Θεο
δώρου μετέφερον αυτούς κατ’ έπανάληψιν διά του ύπ’ίάριθ. 38.913 ιδιωτικού αύτοκι- 
νήτου του είς διάφορα σημεία της περιοχής ’Αττικής είς τούς τόπους συναντήσεως 
αύτών μετ’ άλλων στελεχών τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου, παρέσχεν κατοικίαν καί 
τόπον άποκρύψεως είς τήν έν Χαλανδρίω καί έπί τής όδοϋ Καραϊσκάκη - Γρίβα άριθ. 
46 κειμένην οικίαν,του είς τον Κολλιγιάννην Κων/νον κατ’ έπανάληψιν άπό τέλους ’Α
πριλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1958, είς τον άδελφόν του Εύθυμιάδην Θεόδωρον 
άπό 13-11-1957 καί μεταγενεστέρως μετέφερε καί άπέκρυψε τον Βέτταν Φωκίωνα 
είς τήν έν Καλλιθέα οικίαν τής Μοροχλιάδου Θεοδώρας, τήν 7-9-58 μετέφερε καί άπέ
κρυψε τον Βουτσαν ’Ελευθέριον είς τήν οικίαν τοϋ έπ’ άδελφή γαμβροϋ του Μαλιάκα 
’Αντωνίου. 4) Εύθυμιάδου Παναγιώτα σύζυγος τοϋ Δη μητριού έν Άθήναις, Χαλαν
δρίω καί άλλαχοϋ κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 13-11-57 μέχρι 2-10-58 διά πλειό- 
νων πράξεων συνιστωσών έξακολούθησιν ένός καί τοϋ αύτοϋ έγκλήματος γνωρίζουσα 
τάς προθέσεις τών άνωτέρω ήλθεν κατ’ έπανάληψιν είς έπαφήν μέ τον Κολλιγιάννην 
Κων/νον, Εύθυμιάδην Θεόδωρον καί Βουτσαν ’Ελευθέριον καί έχρησιμοποιήθη παρ’ 
αύτών ώς σύνδεσμος μεταφέρουσα σημειώματα είς διάφορα στελέχη τοϋ κατασκοπευ
τικού δικτύου, παρέλαβε 3,500 δολλάρια προερχόμενα έκ τής έν τώ έξωτερικώ ήγε- 
σίας τοϋ Κ.Κ.Ε. καί παρέδωκε ταϋτα είς τον Εύθυμιάδην Θεόδωρον, διηυκόλυνε διά 
παντός τρόπου τήν ύπ’ αύτών συγκρότησιν τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου έν Έλλάδι, 
έδέχθη καί άπέκρυψε έν τή έν Χαλανδρίω καί έπί τής όδοϋ Καραϊσκάκη - Γρίβα 46 
οικία της τον Κολλιγιάννην Κων /νον κατ’ έπανάληψιν κατά τό άπό τοϋ τέλους ’Απρι
λίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1958 χρονικόν διάστημα καί τον Εύθυμιάδην Θεό
δωρον άπό 13-11-57 καί μεταγενεστέρως. 5) Ό  Μοΰχος Δημήτριος τοϋ Σταματίου 
έν Καλλιθέα άπό 8-9-58 έως 18-9-58 γνωρίζων τάς προθέσεις τών άνωτέρω αύτουρ- 
γών παρέσχεν είς αύτούς βοήθειαν καί τόπον άποκρύψεως ήτοι τή συστάσει τοϋ Εύ
θυμιάδου Δημητρίου έδέχθη καί άπέκρυψεν τον έκ τών άνωτέρω Βέτταν Φωκίωνα 
είς τήν έν Καλλιθέα καί έπί τής όδοϋ Άμαζώνος 188 κειμένην οικίαν τής μνηστής του 
Μοροχλιάδου Θεοδώρας άπό 8-9-58 μέχρι 18-9-1958. 6) Ό  Μαλιάκας ’Αντώνιος 
τοϋ Κυριάκου καί 7) Ή  Μαλιάκα Μαριάνθη σύζυγος τοϋ Αντωνίου έν Καλλιθέα 
άπό τοϋ τέλους Αύγούστου 1958 μέχρι 2-10-1958 γνωρίζοντες τάς προθέσεις τών 
άνωτέρω άπό κοινοΰ παρέσχον κατοικίαν καί άπέκρυψαν τον έξ αύτών Βουτσαν ’Ε
λευθέριον, τή συστάσει τοϋ Εύθυμιάδου Θεοδώρου, είς τήν έν Καλλιθέα καί έπί 
τής όδοΰ Άμαζώνος 188 κειμένην οικίαν των άπό τοϋ τέλους Αύγούστου 1958 μέ
χρι τής 9-10-1958, 8) καί 9) 'Ο Δολιανίτης Γεώργιος καί ή σύζυγός του Δολια- 
νίτου Βασιλική έν Άθήναις άπό 10-8-58 έως 18-8-58 γνωρίζοντες τάς προθέσεις 
τών άνωτέρω αύτουργών καί συνεργών άπό κοινού παρέσχον κατοικίαν καί άπέκρυψαν 
τον έξ αύτών Κολλιγιάννην Κων/νον, τή συστάσει τοϋ Γλέζου Εμμανουήλ, είς τήν έν 
Άθήναις καί έπί τής όδοΰ Γερμανικού 24 κειμένην οικίαν των άπό 16-8-58 μέχρι 
18-8-58. 10) Ό  Γλέζος Εμμανουήλ έν Άθήναις άπό 16-8-1958 έως 18-8-1958 
γνωρίζων τάς προθέσεις τών άνωτέρω αύτουργών παρέσχεν αύτοΐς βοήθειαν καί 
τόπον άποκρύψεως ήτοι ήλθεν είς έπαφήν μετά τοϋ έξ αύτών Κολλιγιάννη Κων/νου 
καί άπέκρυψεν αύτόν είς τήν έν Άθήναις καί έπί τής όδοϋ Γερμανικού 24 κειμέ
νην οικίαν τοϋ Δολιανίτου Γεωργίου άπό 16-8-58 μέχρι 18-8-58 συνεργασθείς
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κατά τό διάστημα τοΰτο μετ’ αύτοΰ έν τη οικία ταύτη περί τοΰ τρόπου όργανώσεως 
του κατασκοπευτικού δικτύου. 11) και 12) 'Ο Γρηγοριάδης Γεώργιος καί ή σύ
ζυγός του Γρηγοριάδου Μαρία έν Άθήναις τήν 7-5-59 καί πρότερον επί μήνα 
περίπου γνωρίζοντες τάς προθέσεις των άνωτέρω άπό κοινού παρέσχον κατοικίαν 
καί άπέκρυψαν τον έξ-αύτών Τρικκαλινόν Γεώργιον, ήτοι άπέκρυψαν αυτόν κατά 
τον ώς άνω μήνα περίπου εις τήν έν Άθήναις καί έπί τής όδοΰ Νάνσεν 2 κειμένην 
οικίαν των.

"Ητοι έπί παραβάσει των άρθρων 2 Σ.Π.Κ. 10 παρ. 1 έν συνδ. προς 2, 
9 καί 14 τοΰ Α.Ν. 375/36 «Περί τιμωρίας των έγκηματικών ένεργειών των άπει- 
λουσών τήν έξωτερικήν άσφάλειαν τής Χώρας» ώς έτροποποιήθη ύπό τοΰ Α.Ν. 
1255/38, 12, 26, 27, 45, 98, 462, 471 παρ. 6 Π.Κ. καί άρθρον 97 τοΰ Συντάγ
ματος.

Άποφαίνεται όπως μή γίνη κατηγορία κατά των: 1) Ζαχαρόπουλου Άχιλ- 
λέως τοΰ Βασιλείου, έτών 47, γεννηθέντος έν Μ. ’Ασία καί κατοικοΰντος έν Δραπε- 
τσώνι-Άττικής, λογιστοΰ, 2) Τανέ Πέτρου τοΰ Χαραλάμπους, έτών 40, γεννηθέντος 
έν Καστοριά καί κατοικοΰντος έν’Αθήναις, έμπορου γουναρικών, 3) Θανασά ’Αλεξάν
δρου τοΰ'ΓΙαναγιώτου, έτών 58, γεννηθέντος έν Αύλώνι-Τριφυλλίας καί κατοικοΰντος 
έν Χαλανδρίω-Άττικής, βιοτέχνου, 4)Καλογερά Σωτηρίου τοΰ’Αριστείδου, έτών 40, 
γεννηθέντος καί κατοικοΰντος έν Χαλανδρίω - ’Αττικής κτηματίου, 5) Μοροχλιάδου 
Θεοδώρας θυγ. τοΰ Κων/νου, έτών 28, γεννηθείσης έν Θεσσαλονίκη καί κατοικούσης 
έν Καλλιθέα-Άττικής, οικοκυράς, 6) Μοροχλιάδου Νικολάου τοΰ Κωνσταντίνου, έτών 
21, γεννηθέντος έν Θεσσαλονίκη καί κατοικοΰντος έν Καλλιθέα - ’Αττικής, έργάτου 
καί 7) Σουλτάνη’Αγγέλου τοΰ Παναγιώτου, έτών 52, γεννηθέντος έν Παρορίω - Λε- 
βαδείας καί κατοικοΰντος έν Άθήναις, λογιστοΰ, άπάντων Ελλήνων καί Χριστιανών 
’Ορθοδόξων έπί παραβάσει τοΰ άρθρου 10 παρ 1 τοΰ Ν. 375 /36 «περί τιμωρίας τών 
έγκληματικών ένεργειών τών άπειλουσών τήν έξωτερικήν άσφάλειαν τής Χώρας» άπό 
κοινού κατ’ έξακολούθησιν, πράξει φερομένη ώς τελεσθείση κατά τον αυτόν ώς άνω 
τόπον καί χρόνον, έλλείψει ένδείξεων ένοχής.

Διατάσσει τήν παράτασιν τής προφυλακίσεως τών έκ τών κατηγορουμένων: 1) 
Ραγουζαρίδη Κων/νου, 2) Εύθυμιάδου Θεοδώρου, 3) Καρκαγιάννη ’Αντωνίου, 4) 
Βουτσά ’Ελευθερίου, 5) Συγκελάκη ’Αντωνίου, 6) Γλέζου ’Εμμανουήλ, 7) Τρικ- 
καλινοΰ Γεωργίου, 8) Γρηγοριάδου Μαρίας καί 9) Γρηγοριάδου Γεωργίου μέχρις 
οριστικής έκδικάσεως τής προκειμένης κατηγορίας, διατηρουμένης τής ισχύος τών 
κατ’ αυτών άντιστοίχως έκδοθέντων ύπό τοΰ Είσηγητοΰ ΤΙ Τμήματος ύπ’ άριθ. 
24, 25, 26, 27, 28/58, 1, 2 καί 3/59 ένταλμάτων φυλακίσεως.

Διατάσσει τήν σύλληψιν τών έκ τών κατηγορουμένων: 1) Κολλιγιάννη Κων/ 
νου, 2) Βέττα ή Κουρμούλη Φωκίωνος καί 3) Τρικκαλινοΰ’Ιωάννας καί ταύτης 
έπιτευχθησομένης τήν προφυλάκισιν τούτων μέχρις οριστικής έκδικάσεως τής προ
κειμένης κατηγορίας διατηρουμένης τής ισχύος τών κατ’ αύτών άντιστοίχων έκ- 
δοθόντων ύπό τοΰ Είσηγητοΰ ΤΙ Τμήματος ύπ’ άριθ. 8, 10 καί 11/58 ένταλμά
των συλλήψεως.

Διατάσσει τήν σύλληψιν τών έκ τών κατηγορουμένων: 1) Καραμπάση Στυ
λιανού, 2) Εύθυμιάδου Δημητρίου, 3) Εύθυμιάδου Παναγιώτας, 4) Μούχου Δη- 
μητρίου, 5) Μαλιάκα ’Αντωνίου, 6) Μαλιάκα Μαριάνθης, 7)Δολιανίτου Γεωργίου 
καί 8) Δολιανίτου Βασιλικής καί ταύτης έπιτευχθησομένης, τήν προφυλάκισιν 
τούτων, μέχρις οριστικής έκδικάσεως τής προκειμένης κατηγορίας.

Άπεφασίσθη καί έγένετο έν Άθήναις τή 25-6-59 καί έξεδόθη αυτόθι τη αυτή.

Ό  Πρόεδρος 
Φ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

Ό  Γυαμματεύς
Δ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ



ΗΘΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ
-  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ -

Διάλεξις όργανωθεΐσα χάρ',ν των φοιτητών παρά
------------------------------ τοϋ « ’Ακαδημαϊκού καί Κοινωνικού Συνδέσμου»___________________

t  'Γπό Ίατροϋ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ό  αείμνηστος 'Ιατρός 'Αλέξανδρος I. Γεωργιάδης κοινωνιολόγος, προ 
ετών μελετήσας την δημοσιενθεΐσαν εις 'Ιατρικήν εφημερίδα μονογρα
φίαν τοϋ κ. Ν. 'Αρχιμανδρίτου υπό τον τίτλον : «Προστασία τών Ηθών» 
άπέστειλεν εις αυτόν την κατωτέρω επιστολήν :

« ’Α ξιότιμε Κύριε,
«Παρακολουθώ εις την « ’Ιατρικήν ’Εφημερίδα» μ ετ ’ εξαιρετικού ένδιαφέρον- 

» τος την ωραία σας μελέτη περ ί «Π ροστασίας τών ’Ηθών» κα ί ένθονσιάσθηκα 
» ιδίως με τα  τελευταίως γραφόμενα σας περί ηθικών υποβολών προς τους νέους 
» εκ μέρους τής οικογένειας κα ί τοϋ άλλου των περιβάλλοντος. Αί άλήθειαι αντα ί 
» τονιζόμενοι από διανοουμένους τής περιωπής σας έχουν μεγαλντέραν αξίαν από 
» όλα τα  απ ’ αμβωνος κηρύγματα. Κ α ί επειδή βλέπω ότι συναντώμεθα εις τάς 
» σχετικός αντιλήψεις, λαμβάνω την τ ιμήν κα ί τό θάρρος να υποβάλω υπό τήν 
» κρίσιν σας τήν εσώκλειστον διάλεξίν μου πού ε ίχα  κάμη πέρυσι προς τήν φο ιτητι- 
» κήν νεότητα επί θεμάτων σχετικών με τήν σταδιοδρομίαν των καί ακόμη εν σχέσει 
» κα ί προς τα  σεξουαλικό ζητήματα.

« ’Επί τούτοις δέξααθε, αγαπητέ μου Κύριε, τήν διαβεβαίωσιν τής βαθντά- 
» της κα ί ειλικρινούς μου έκτιμήσεως.

ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»

Ό  κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης άπήντησεν ώς έξης :
«Σεβαστέ φίλε κ. Γεωργιάδη,

« Τήν ώραιοτάτην κα ί πλήρη νεανικού σφρίγους διάλεξίν σας, όσον καί αν 
» προέρχεται από πρεσβύτην, έμελέτησα όχι μόνος άλλα μ ετ ’ άλλων φίλων μου καί 
» έλυπήθημεν δ ιότι δεν έσχομεν τήν ευτυχίαν να παραστώμεν όταν αντη έγένετο. 
» Ε ίναι ανάγκη νά δοθή εις τήν νεότητα πνευματική τροφή υγιής από όλους όσοι 
» ήμποροϋν νά προσφέρουν κάτι. ”Ισως ώς ανταμοιβή μ ιας τοιαύτης προσπάθειας 
» να άντικρύση κανείς τά  μειδ ιάματα ή τούς γέλωτας τών αγυρτών έν τα ίς έπ ι- 
» στήμα ις κα ί τή  κοινωνία. Αέν σημαίνει όμως τ ίποτα  αυτό. Ή  ισχυρά θέλησις 
» κα ί ό ορθολογισμός δεν ε ίνα ι δυνατόν παρά νά ύπερισχύση. Σάς συγχαίρω  κα ί εϋ- 
» χομαι νά συνεχίσετε τάς τόσον ωραίας διαλέξεις σας.

Μέ έκτίμησιν  
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ»

** *
«Νεαροί μου φίλοι,

Μέ τό θάρρος, ή αν θέλετε, καί μέ το θράσος της ηλικίας μου έτόλμησα νά 
παρεμβάλω τήν λευκότριχα άνορθογραφίαν ολίγων σκέψεων μου μέσα είς τήν άν- 
θησιν της Ελληνικής διανοήσεως πού άντιπροσωπεύει ή ωραία άκαδημαϊκή σας νεό- 
της. ’Αλλ’ ειχον συνένοχον εις τό τόλμημα αυτό τον διοργανώσαντα τήν αποψινήν 
διάλεξίν « ’Ακαδημαϊκόν Κοινωνικόν Σύνδεσμον», πρός 8ν, πάντως, πλείστας οφεί
λω χάριτας.

Προλαμβάνω έν πρώτοις νά σάς καθησυχάσω μέ τήν βεβαίωσιν δτι δέν υπάρ
χει φόβος νά σάς σκοτίσω τό κεφάλι μέ βαθυστοχάστους θεωρίας καί αύστηράς
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σχολαστικότητας πού νά μυρίζουν διδαχήν καί πεζήν ήθικολογίαν, μήτε να σας 
σερβίρω ώς είδος comprime μίαν νέαν «προς Δημόνικον παραίνεσιν».. ’Απ’ έναν- 
τίας, μέ κίνδυνον νά μ’ έκλάβετε ώς παλίμπαιδα ή κρονόληρον, θ’ αύτομολήσω 
προς στιγμήν εις το χαρωπόν σας στρατόπεδον καί θά φαντασθώ ότι κουβεντιάζο- 
μεν μεταξύ φίλων εις το καφενεΐον, πέριξ ενός τραπεζιού, όπου το δυστυχισμένο 
γκαρσόνι κουβαλεΐ διαρκώς νερά διά νά ποτίζη τήν σχετικήν φλυαρίαν. Τώρα, έάν 
ή παρουσία μου εις τον φιλικόν αυτόν κύκλον άποτελή παραφωνίαν, καί αν άντί 
νά ομιλούν όλοι μαζύ, όπως γίνεται συνήθως μέ τούς Ρωμηούς, σάς κουράση μέ 
τήν γεροντικήν του πολυλογίαν μόνον ό ύποφαινόμενος, αυτό είναι άλλο ζήτημα. 
Πάντως από τήν ΐδικήν μας έδώ φλυαρίαν θά έχετε πάντοτε νά κερδίσετε κάτι 
καλύτερον παρά αν ακούατε κανένα έξωκοινοβουλευτικόν ρήτορα της Γερουσίας 
τού Ζαχαράτου ν’ άναπτύσση έν άπό τά χίλια μεγαλουργά σχέδια, τά όποια κάθε 
Έλλην σεβόμενος έαυτόν έχει πρόχειρα εις τήν τσέπη του, έτοιμα νά σώσουν 
άσφαλώς τό Ρωμέϊκο.

** *
Καί τώρα επί τό προκείμενον.
Θά παραξενευθήτε, δέν άμφιβάλλω, μέ τό θέμα πού έδιάλεξα διά τήν άπο- 

ψινήν μόυ ομιλίαν. Υ γεία  καί ηθική είναι δύο πράγματα πού έκ πρώτης όψεως δέν 
ευρίσκει κανείς καί μεγάλην σχέσιν μεταξύ των, παρά μόνον όταν σκεφθή ότι ή 
υγεία είναι ή φυσική καί κανονική κατάστασις τού σώματος, ήθική δέ ή πλέον τελεία 
έμφάνισις τής άνθρωπίνης ψυχής. "Αλλως τε καί κατά τά παλαιά φιλοσοφικά δόγ
ματα καί κατά τάς νέας έπιστημονικάς θεωρίας, έφ’ όσον ό άνθρωπος είναι κυρίως 
ψυχή καί ή ψυχή είναι ή δύναμις πού ζωογονεί καί διευθύνει τον υλικόν του οργα
νισμόν επόμενον είναι ότι ή καλή ή κακή κατάστασις τού ένός άπό τά δύο αυτά 
στοιχεία τής άνθρωπίνης ύπάρξεως δέν μπορεί παρά νά έπηρεάζη καί τήν κατάστα- 
σιν τού άλλου, ότι μέ άλλα λόγια είναι άλληλενδετος ή υγεία τοΰ σώματος μέ 
τήν υγείαν τής ψυχή ς. Τήν υγείαν τοΰ σώματος τήν ξεύρομεν καί τήν έννοοΰμεν 
όλοι ώς έν άπό τά πολυτιμότερα άγαθά πού μπορεί νά έχη ό άνθρωπος, έστω καί αν 
δέν έκτιμώμεν τήν άξίαν του παρά μόνον όταν τό χάσωμεν. Τής ψυχής όμως ή υγεία 
είναι ένα πράγμα, διά τό οποίον έχομεν πολύ άόριστον ιδέαν ή τουλάχιστον δέν 
έχομεν όλοι τήν ιδίαν άντίληψιν. Πάντως είναι βέβαιον ότι καί ή θρησκεία καί ή φ ι 
λοσοφία  καί ή επιστήμη ακόμη συνδέουν τήν έννοιαν τής ψυχ ικής υγείας 
μέ τήν έννοιαν τής ήθικής, δηλ. μέ τήν έννοιαν τοΰάγαθοΰ. Κάθε τι πού 
άπομακρύνει τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου άπό τό άγαθόν, άποτελεΐ μίαν νοσηράν ανω
μαλίαν, μίαν άρρώστειαν τής ψυχής, έστω καί όταν ό ψυχικώς πάσχων φαίνεται 
χαίρων άκραν σωματικήν υγείαν. Δέν έχει καμμίαν σημασίαν τό ότι βλέπομεν καθ’ 
ήμέραν άνθρώπους ύγιεστάτους καθ’ όλα τά φαινόμενα πού δέν εύρίσκονται εις πολύ 
τρυφεράς σχέσεις μέ τούς κανόνας τής ήθικής, ή άλλους πάλιν ήθικωτάτους καί 
έναρέτους άνθρώπους πού συμβαίνει νά ταλαιπωρούνται άπό ένα ή άλλο νόσημα. 
Λοιπόν μή σάς φανή παραδοξολόγημα αν σάς βεβαιώσω, μέ τό κύρος τής ιατρικής 
μάλιστα, ότι ό ήθικώς έλαττωματικός, παρ’ όλην τήν φαινομένην σωματικήν του 
υγείαν, είναι πραγματικώς άρρωστος, καί βαρειά άρρωστος μάλιστα, ένώ άντιθέ- 
τως ή ψυχική υγεία τού έναρέτου καί ηθικού άνθρώπου πολύ ολίγον έπηρεάζεται 
άπό τήν σωματικήν του κακουχίαν, έχει μάλιστα ούτος συνήθως καί τήν δύναμιν νά 
κατανικά ή τουλάχιστον νά ύπομένη άνέτως τήν νοσηράν του κατάστασιν. Θά έχετε 
βεβαίως άκούσει τά θαύματα πού κατορθώνει ή αύθυποβολή καί ή έντασις τού ψυ
χικού σθένους.

’Ηθική, όπως γνωρίζετε, είναι ό κανών πού έχάραξε διά τάς σκέψεις καί τάς 
πράξεις τοΰ άνθρώπου ή διαρκώς έναυλος μέσα εις τήν ψυχήν του φωνή τοΰ Θεού 
πού λέγεται συνείδησις τοΰ άγαθοΰ. Σύμφωνα μέ τον κανόνα αυτόν ρυθμίζων τήν
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ζωήν του ό άνθρωπος, εύρίσκεται πάντοτε έν αρμονία καί προς τον θειον νόμον καί 
προς τα καθήκοντα πού έχει άπέναντι τοϋ έαυτοϋ του καί των όμοιων του. Μόνον δέ 
έφ’ όσον έχει κανονίσει την θέσιν του άπέναντι τοϋ Πλάστου καί εύρίσκεται έν τάξει 
ώς προς την έκπλήρωσιν των καθηκόντων πού άνέφερα, μόνον έτσι μπορεί νά ζήση 
ό άνθρωπος ευχαριστημένος καί ευτυχής εις τον κόσμον. Καί οΰτε χρειάζεται νά με- 
λετήση κανείς συγγράμματα καί νά φιλοσοφήση διά νά φθάση εις τό άποτέλεσμα 
αυτό. Υπάρχει μία άπλούστατη πρακτική φιλοσοφία πού την άντιλαμβάνεται καί 
μπορεΐνάτήνέφαρμόσηκαί ό πλέον άμόρφωτοςάκόμη, καί ή φ ιλοσοφία αύτή είναι 
ή χριστιανική ήθική, ή ηθική τοϋ Ευαγγελίου. 'Όταν πιστεύης καί έλπίζης εις 
μίαν'ΤπερτάτηνΔύναμινκαί έχηςπεποίθησιν ειςτήν Θείαν Πρόνοιαν, όταν σέβεσαι καί 
τηρής τον νόμον τοϋ Θεοΰ καί τούς νόμους τής Πολιτείας, όταν σέβεσαι καί έντρέ- 
πεσαι τον εαυτόν σου άρκετά ώστε νά μή έμπίπτης ποτέ καί νά μην εξευτελίζεσαι 
άπέναντι τής συνειδήσεώς σου διαπράττων κάτι κακόν ή άδικον ή άτιμον, όταν προσ- 
παθής διά τοϋ βίου σου, των έργων σου, τοϋ παραδείγματος σου νά είσαι ευσεβής 
χριστιανός, νομοταγής καί φιλόπατρις πολίτης, καλός οικογενειάρχης, χρήσιμον 
μέλος τής κοινωνίας καί προ πάντων εΰσπλαγχνος καί ευεργετικός έν τω μέτριο 
των δυνάμεών σου προς τούς δυστυχοΰντας ή έχοντας τήν άνάγκην σου, έν μιφ λέξει 
καλός άνθρωπος, είναι περιττόν νά ζητής νά μάθης τί είπον καί τί έγραψαν άρχαϊοι 
καί νεώτεροι φιλόσοφοι περί ήθικής καί περί τοϋ σκοπού τής ζωής. Τό πρόβλημα 
τό έχει λύσει κατά τον πλέον άσφαλή καί πρακτικόν τρόπον μέ τήν αίωνίαν καί άθά- 
νατον τριλογίαν τής πίστεως, τής έλπίδος καί τής άγάπης, τριλογίαν τής όποιας αί 
πρώται άρμονίαι διεχύθησαν εις τον κόσμον άπό τάς είρηνικάς ήχους των κοιλάδων 
τής Γαλιλαίας.

Καθήκοντα, όπως είπα, δέν έχει κανείς μόνον προς τούς όμοιους του, άλλ’ έχει 
καί προς τον ίδιον έαυτόν του. 'Η συνείδησις τής ύπάρξεώς μας, τό «έγώ» μας, 
έχει καί αύτό δικαιώματα, καί μεγάλα μάλιστα, έπί τής μερίμνης τοϋ σεβασμού καί 
τής άγάπης μας. Βεβαίως δέν πρέπει ποτέ νά άφίνωμεν τό ένδιαφέρον αύτό διά τό 
έγώ μας νά φθάνη εις τά όρια τοϋ παραλόγου έγωϊσμοΰ—διότι μή λησμονήτε ότι 
ύπάρχει καί ένας εύγενής καί ύψηλός έγωϊσμός πού συνίσταται εις τό νά μή καταδέ
χεται κανείς νά κηλιδώση τήν τιμήν, τήν άξιοπρέπειαν καί τήν ύπόληψίν του. Πάντως 
καί μόνον τό φυσικόν ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως καί ή γενική εις κάθε λογικόν 
άνθρωπον άγάπη προς τήν ζωήν, μαρτυρούν ότι μαζί μέ όλους τούς άλλους είναι 
φυσικόν νά άγαπώμεν καί νά φροντίζωμεν διά τον έαυτόν μας. Μία άπό τάς φροντί
δας αότάς, ή πρώτη ίσως πού έπιβάλλεται εις τον άνθρωπον διά νά διατηρήση άκέ- 
ραιον τό δώρον τής ζωής πού τοϋ έχάρισεν ό Πλάστης, είναι καί ή μέριμνα τοϋ νά 
διατηρήση τήν ύγείαν του καί νά τήν άνακτήση όταν τυχόν τήν χάση. Βεβαίως εις 
τό ζήτημα αύτό έχουν τον λόγον ή ύγιεινή καί ή ιατρική. ’Αλλ’ εδώ δέν πρόκειται, 
ούτε είναι τό θέμα μου αύτό, νά σάς άναπτύξω πώς πρέπει νά κανονίση κανείς τάς λε
πτομέρειας τής ζωής του, τής διαίτης του, τής έργασίας του, διά νά φυλάξη όσον 
είναι δυνατόν τήν ύγείαν του, ούτε ποια μέσα θά μεταχειρισθή ή έπιστήμη διά ν’ 
άποκαταστήση τήν ούτως ή άλλως κλονισθεΐσαν ύγείαν. Ό  σκοπός μου είναι νά σάς 
άποδείξω πόσον άμεσον σχέσιν έχει προς τήν σωματικήν ύγείαν, ή ύγεία τής ψυχής, 
δηλ. ό συναρμονισμός τής άνθρωπίνης ψυχής προς τάς αιώνιας ήθικάς άρχάς τοϋ 
άγαθοΰ, τής τιμής, τοϋ καθήκοντος καί προ πάντων τής καλωσύνης, πού είναι αύτή 
καί μόνη ό ωραιότερος καί γλυκύτερος συνδετικός κρίκος μεταξύ των άνθρωπίνων 
ύπάρξεων.

Καί έν πρώτοις, όπως άνέφερα καί άλλοτε εις μίαν διάλεξίν μου περί ιατρικής 
έν σχέσει προς τήν θρησκείαν, ή έπιστήμη σήμερον, ύστερον άπό τήν παταγωδώς 
κατεδαφισθεΐσαν θεωρίαν τοϋ ύλισμοΰ πού δέν έχει πλέον έδαφος νά βασισθή, άφοΰ
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άπεδείχθη σήμερον ότι δέν υπάρχει υλη άλλα δυναμισμός, ή επιστήμη, λέγω, προσε- 
χώρησεν όριστικώς εις την θρησκευτικήν άντίληψιν δτι ή ανθρώπινη ΰπαρξις δέν 
άποτελεΐται άπδ μόνον τον υλικόν οργανισμόν τοϋ σώματος, άλλά καί από μίαν 
αυλόν καί άνεξάρτητον τής ύλης δύναμιν, την λεγομένην ψ υχ ή ν , μίαν δύναμιν πού δίδει 
τήν ένέργειαν της ζωής εις τό σώμα καί διευθύνει τάς λειτουργίας του. 'Η δύναμις 
αυτή ώς δργανον, διά τοΰ οποίου έξωτερικεύεται καί επενεργεί επί τοϋ σώματος, 
εχει τό νευρικόν μας σύστημα καί ιδίως τον έγκέφαλον. 'Ο έγκέφαλος δέν είναι ή 
έδρα τής ψυχής, άλλ’ άπλώςτό έργαλεΐον τό τηλεγραφικόν ας ποΰμε χειριστήριον, μέ 
τό όποιον ή ψυχική δύναμις έξωτερικεύει τάς θελήσεις, τάς σκέψεις της καί μεταδίδει 
εις τό σώμα τάς ένεργείας τής ζωής. ’Από τον σύνδεσμον αυτόν πού υπάρχει μεταξύ 
τοϋ άθλου καί τοΰ ύλικοΰ μέρους τής άνθρωπίνης ύπάρξεως, άντιλαμβάνεσθε πώς 
έπηρεάζονται άμοιβαίως καί πώς ή ομαλή καί κανονική κατάστασις, δηλ. ή ύγεία τής 
ψυχής εξασφαλίζει καί τήν όμαλότητα τών οργανικών λειτουργιών, δηλ. τήν ύγείαν 
τοΰ σώματος.

** *

Μία από τάς εκδηλώσεις τής ψυχικής υγείας, ή ώραιοτέρα ΐσως άπό δλας καί 
εκείνη τήν οποίαν εξαιρεί καί έκτιμα περισσότερον ή Χριστιανική θρησκεία, ή κατ’ 
έξοχήν θρησκεία τής άγάπης, είναι καί ή καλωσύνη. Δέν άρκεί νά είσαι δίκαιος μόνον 
δηλ. νά σέβεσαι τά δικαιώματα καί τήν ελευθερίαν τοΰ άλλου, έν άλλοις λόγοις νά μή 
κάμνης εις τον άλλον δ,τι δέν θέλεις νά σοΰ κάμη ό άλλος. Αύτή είναι ή άρνητική 
οψις τής άνθρωπίνης άλληλεγγύης, ή θετική δψις είναι νά προσπαθής νά κάμνης εις 
τον άλλον δ,τι καλόν θά έπεθύμεις νά σοΰ κάμουν καί οί άλλοι, δηλ. νά είσαι όχι μόνον 
δίκαιος άλλά καί καλός προς τούς όμοιους σου. ’Αγάπη καί καλωσύνη , ιδού ή θε
μελιώδης βάσις τής χριστιανικής ηθικής. Καί αν ό Χριστιανισμός κυρίαρχη 
σχεδόν εις τον κόσμον σήμερον είναι διότι έδίδαξε τον άνθρωπον νά είναι προ 
παντός καλός, περιέβαλε δηλαδή τάς σκληράς καί αίχμηράς γωνίας τοΰ άνθρωπίνου 
έγωϊσμοΰ μέ τά απαλά καί θερμά πούπουλα τής άγαθότητος καί τοΰ άλτρουϊσμοΰ.

"Ας ίδωμεν λοιπόν πώς μπορεί νά έξηγηθή άπλούστερον ή μεταξύ ύγείας καί 
καλωσύνης σχέσις. 'Ο ύγιής άνθρωπος, εκείνος δηλ. πού άπολαμβάνει άρτιον ή πε
ρίπου τό συναίσθημα τής ύπάρξεως, είναι ό μόνος πού μπορεί νά αίσθανθή τήν χαράν 
τής ζωής, οσάκις τούλάχιστον έ'ρχονται στιγμαί πού τοΰ δίδουν άνακωχήν αί εναν
τιότητες καί αί πικρίαι τοΰ βίου. "Οταν ό φυσικός καί ό ηθικός πόνος μάς δίδη έστω 
καί προσωρινήν άμνηστείαν καί θωπεύουν τήν ΰπαρξίν μας τό φώς τοΰ ήλιου καί ή 
ώμορφιά τής φύσεως, ή ενδόμυχος καί άνέκφραστος εύχαρίστησις πού αίσθανόμεθα 
καί μόνον άπό τήν συνείδησιν τοΰ δτι ύπάρχομεν, μάς ενθυμίζει δτι περιστοιχούμεθα 
καί άπό άλλα δντα πού είναι καί αύτά πλασμένα διά νά αίσθάνωνται τήν ιδίαν άνάγκην 
νά χαίρωνται τήν ζωήν δπως ήμείς. Καί ή πρώτη αύτή βαθμίς τής άνθρωπίνης άλ
ληλεγγύης είναι ήδη ένα βήμα εξω άπό τά χαρακώματα τοΰ έγωϊσμοΰ, μέσα εις τήν 
άνήλεον ύγρασίαν τών οποίων σαπίζουν αί κατώτεραι ψυχαί. "Οταν έπιθυμής νά 
αίσθανθή καί ό δμοιός σου δ,τι εύχάριστον αισθάνεσαι, φυσικά θά είναι διατεθει
μένη ή αισθηματική σου ΰπαρξις νά συμμερισθή καί δ,τι δυσάρεστον αισθάνεται ό 
δμοιός σου. Καί ακριβώς ή άμοιβαιότης αύτή είς τον συμμερισμόν τών εύα- 
ρέστων καί δυσάρεστων συναισθημάτων, είναι ή ώραιοτέρα συνδετική ΰλη  
τοϋ κοινωνικού ενστίκτου. ’Απολαμβάνω τήν χαράν τής ζωής καί θέλω νά φω- 
ταγωγήση ή χαρά αύτή καί άλλας ύπάρξεις τριγύρω μου, ή σκιάζει τήν χαράν αύτήν 
ό πόνος τών άλλων καί έπιθυμώ νά σκορπίσου τήν σκιάν αύτήν, μεταδίδων ολίγον 
φώς άπό τό ίδικόν μου’ δλα αύτά προϋποθέτουν μίαν άνωτερότητα ψυχικήν πού δέν 
είναι δυνατόν παρά νά στηρίζεται επάνω εις μίαν άρτίαν καί άπολύτως ικανοποιη
τικήν κατάστασιν τοΰ εγκεφάλου καί τών οργανικών λειτουργιών τοΰ σώματος, μέ
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άλλα λόγια προϋποθέτουν καλήν υγείαν. Ό  όρος τής υγείας είναι άπαραίτητος καί 
διά νά αΐσθανθής τήν χαράν τής ζωής καί διά νά θέλης νά τήν άπλωσες γύρω σου. 
Τό έγώ τοϋ άνθρώπου πολύ δύσκολα μπορεί νά διασταλή εις εκδηλώσεις άλτρουϊ- 
σμοϋ όταν συνθλίβεται υπό τό βάρος τοϋ πόνου ή μιας έλαττωματικής καταστά- 
σεως, διότι άκριβώς τότε έχει ανάγκην ξένης βοήθειας. Μόνον ό υγιής είναι εις 
θέσιν νά άκτινοβολή γύρω του τήν ύπερκόσμιον έκείνην ψυχικήν ραδιενέργειαν πού 
λέγεται καλωσύνη. Καί ιδού διατί, άν θέλωμεν νά συμπληρώσωμεν τήν εύτυχίαν τής 
ζωής καί μέ τό ούράνιον στοιχεΐον τής καλωσύνης καί τής άγάπης προς τον πλη
σίον μας, πρέπει νά ένδιαφερώμεθα καί προφυλάσσωμεν τήν υγείαν μας, άποφεύ- 
γοντες παν ό,τι ήμπορεί νά τήν ύποσκάψη καί έξαρτάται άπό τήν θέλησίν μας.

Έ ξ άλλου, γεγονός άπό τά πλέον θετικά πού εχει βεβαιώσει ή ψυχοπαθολογία, 
είναι ότι κάθε άνθρωπος έκ φύσεως καί συστηματικώς κακός, όχι έκ περιστάσεως καί 
έξ εύλογοφανοΰς άφορμής, όπως γενόμεθα κάποτε όλοι μας, είναι άνθρωπος πάσχων 
ή έλαττωματικός, είτε διότι τον έχουν άδικήσει ή κληρονομικότης, ή άνατροφή καί 
τό περιβάλλον, είτε διότι έπαθεν ή πάσχει άπό άνωμαλίαν ή νόσον τοϋ νευρικοΰ συ
στήματος, είτε τέλος διότι έξεφυλίσθη τό ηθικόν του άπό οίανδήποτε χρονιάν παθο
λογικήν κατάστασιν.

'Ο φύσει καί καθ’ έξιν κακός δηλαδή είναι 99 φοράς έπί ταΐς 100 ψυχικώς 
ή διανοητικώς άνισόρροπος, όχι βέβαια καί άνεύθυνος πάντοτε δι’ ό,τι κακόν διαπράτ- 
τει ως μοχθερός, ώς φθονερός, ώς κακοποιός ή έγκληματίας, άλλ’ οπωσδήποτε 
άνώμαλος πάντοτε καί οχι υγιής ψυχικώς, εις βαθμόν ώστε οσάκις ή δικαιοσύνη 
έχει νά κάμη μέ ένα φοβερόν κακοΰργον, πριν ή άποφασίση νά τον τιμωρήση αλλέως, 
συμβουλεύεται τήν φρενιατρικήν, μήπως πρέπει νά τον έγκλείση εις φρενοκομεΐον.

’Αλλά καί αύταί άκόμη αί έκ περιστάσεως σπάνιαι εκρήξεις κακουργικής 
ορμής ή καταστρεπτικής οργής είς άνθρώπους πού ήσαν συνήθως ομαλοί καί άβλαβεΐς, 
θεωρούνται σήμερον ώς νοσηραί ένορμήσεις ή παροξυσμοί λανθανούσης ψυχικής άνω- 
μαλίας ή έπωαζομένης επιληπτικής διαθέσεως.

Έ ξ άλλου είναι βέβαιον—καί παρακαλώ νά προσέξετε εις τήν έπιστημονικήν 
αύτήν λεπτομέρειαν—ότι όλα τά εχθρικά προς τούς όμοιους μας αισθήματα καί πάθη: 
ή κακεντρέχεια, ό φθόνος, τό μίσος, ή έκδικητική καί κακουργική διάθεσις, είναι 
πράγματα πού δηλητηριάζουν όχι άπλώς τήν ψυχήν, όπως λέγουν οί ήθικολόγοι, 
άλλά δηλητηριάζουν κυριολεκτικώς καί πραγματικώς τον οργανισμόν, τά κύτταρά 
μας, τό αίμα μας, απαράλλακτα όπως ενεργεί μία τοξική ούσία οίαδήποτε, όπως ό 
ιός τών φαρμακερών ζώων, όπως αί τοξΐναι τών παθογόνων μικροβίων, όπως αί 
πτωμαίναι τών αποσυντεθειμένων θνησιμαίων. Δεν ξέρω πώς έξηγεΐ ή φιλοσοφία 
καί ή θεολογία τό ασυμβίβαστον τής κακίας μέ τήν ψυχικήν άρτιότητα καί υγείαν, 
άλλ’ ή παθολογία έχει άπτά δεδόμενα νά πιστεύη ότι τό κακόν καί αί υπαγορεύ
σεις του είναι έξηκριβωμένως καί άναμφισβητήτω ς επιζήμια διά τήν 
σωματικήν εύεξίαν καί υγε ίαν, ύπό οίανδήποτε μορφήν καί άν έκδηλοΰνται αί 
συνέπειαί των. 'Όταν άπό τήν ήθικήν άτμόσφαιραν τοϋ άνθρώπου λείπη τό όξυγόνον 
τής καλωσύνης, μαζί μέ τήν ψυχικήν ΰπαρξιν άσφυκτια καί τό σώμα, εις βαθμόν 
μάλιστα ν’ άποτυποΰται καί είς τήν όψιν καί εις τά χαρακτηριστικά άκόμη τοϋ άνθρώ
που ή ιδιαιτέρα εκείνη σφραγίς μιας παθολογικής καταστάσεως άπροσδιορίστου άλτ 
λά οφθαλμοφανούς.

** *
Καί τώρα θά άντιστρέψω τό ζήτημα άπό τήν άλλην του όψιν, ήτις είναι καί 

πλέον σχετική προς τό θέμα τής ομιλίας μου. Δέν είναι μόνον ότι τό ήθικόν κακόν 
είναι άσυμβίβαστον μέ τήν υγείαν άλλ’ είναι καί αυταπόδεικτος άλήθεια καί τό έξής 
άκόμη γεγονός : δτι ή καλωσύνη καί ή ήθική έν γένει έξασφαλίζει &ν τ ιν ι
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μέτρω την ύγείαν καί παρατείνει την ζωήν τοΰ ανθρώπου . 'Όπως τό διε- 
τύπωσα τό πράγμα δεν άμφιβάλλω δτι μερικοί άπό τούς άκροατάς μου θά με ιδιά
σουν μέ τήν ένθουσιώδη αυτήν υπερβολήν, δπως φαίνεται έκ πρώτης οψεως καί θά 
μοϋ αντιτείνουν: τί σχέσιν έχουν αί θεολογικαί άρεταί μέ τήν υγιεινήν ή τήν παθολο
γίαν; Μέ έρωτοϋν ώς όρθολογισταί" θά τούς άπαντήσω ώς ιατρός. Αί ίατρικαί παρα- 
δοξολογίαι δέν φιλοδοξούν απλώς νά κινήσουν τον θαυμασμόν δπως αί λογοτεχνικαί' 
ή έπιστημονικήσκέψις κτίζεται πάντοτε επάνω εις τό έδαφος τής παρατηρήσεως καί 
τού πειράματος, έδαφος πού ύποτίθεται στερεόν, μέχρι νεωτέρας είδήσεως τουλάχι
στον. Λοιπόν έπανέρχομαι εις τό θέμα μου καί έπιμένω, μέ δλην τήν άφέλειαν τής ά- 
κραδάντου πεποιθήσεως, δτι ή καλωσύνη είναι μέγας συντελεστής ύγείας καί μακρο- 
βιότητος.

Καί ιδού, άκραις-μέσαις, μερικοί σχετικοί συλλογισμοί: Πρώτα-πρώτα, διά 
ν’ αρχίσω άπό τήν πρακτικήν άποψιν, ή ήθική πού δέν σου επιτρέπει νά άδικήσης 
τον άλλον καί ή καλωσύνη πού σοϋ έπιβάλλει άπ’ εναντίας νά τού φανής χρήσιμος, 
σοϋ εξασφαλίζουν άπό τό κοινωνικόν σου περιβάλλον τό αίσθημα τής άσφαλείας, δη
λαδή καθησυχάζουν τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως. Τί σημασίαν έχει ή άσφά- 
λεια καί ή ήσυχία αύτή, τό γνωρίζουν ίσως μόνον οί άτυχείς έκεΐνοι πού είναι 
ήναγκασμένοι εις τον άγώνα τής ζωής νά κρατούν διαρκώς ώρθωμένας τάς άκάνθας 
τής άμύνης των, δπως ό σκαντζόχοιρος μέσα εις έχθρικόν περιβάλλον. Ή  καλωσύνη  
έχει c όν τρόπο νά άφοπλίζη τό κακόν ή τουλάχιστον νά άμβλύνη τάς προσβολάς 
του. Είναι όντως άκατανόητος άλλά καταπληκτική ή επιβολή πού ασκεί τό αγαθόν έπί τής 
άνθρωπίνης ψυχής καί τής πλέον πεπωρωμένης. "Οταν αισθάνεσαι λοιπόν τον έαυτόν 
σου άσφαλή διότι κατέρριψες τριγύρω σου τά συρματοπλέγματα τού εγωισμού καί 
φωτίζεις τον τομέα σου μέ τον έκθαμβωτικόν προβολέα τής άγάπης, τής ήπιότητος, 
τής έπιεικείας, τής συμπάθειας τών καλών καί εύγενικών τρόπων, έ, λοιπόν, καί μόνον 
τό συναίσθημα αύτό πού σέ άφίνει νά άπολαύσης άδιατάρακτον τήν χαράν τής ζωής 
καί νά προχωρήσης άπροσκόπτως εις τον δρόμον τής προόδου καί τής τελειοποιή- 
σεως πού είναι ό σκοπός τής ζωής, είναι ήδη άρκετόν διά νά κάμη τήν ζωικήν σου 
μηχανήν νά λειτουργή κανονικά, τήν λειτουργίαν τής θρέψεως νά έκτελή όμαλώς τάς 
μυστηριώδεις άνταλλακτικάς αύτής εργασίας έπί τής ζώσης ΰλης, τό νευρικόν καί * 
τό κυκλοφοριακόν σου σύστημα νά λειτουργούν σάν ώρολόγι, διά τον άπλούστατον 
λόγον δτι δέν κλονίζονται διαρκώς άπό τό άνακλαστικόν φαινόμενον τοΰ φόβου καί 
άπό τήν έντασιν τής άμύνης. Τό λάδι τής καλωσύνης γαληνιάζει καί τά πλέον άφρι- 
σμένα κύματα τών έναντιοτήτων τής ζωής γύρω άπό τήν τρόπιδα τών πεπρωμένων 
σου.

Έ πειτα λίγο τό έχεις νά κρατής διαρκώς ποτισμένα καί τήν ψυχοσύνθεσίν 
σου άλλά καί τά σωματικά σου κύτταρα μέ τήν μυστικήν ραδιενέργειαν τοΰ άγαθοΰ 
πού μεταφράζεται εις ζωτικότητα καί άκμήν; 'Η ενδόμυχος συνείδησις δτι μέ τήν 
άγαθήν σου θέλησιν καί τήν άλτρουϊστικήν διάθεσιν άποτελεί μέσα είς τό ήθικόν 
σύμπαν ένα πολύτιμον συμπυκνωτήρα (συσσωρευτήν, δπως τον λέγουν οί ήλεκτρο- 
λόγοι) ψυχικής ένεργείας φωτεινής καί άγαθοποιοΰ πού εξυπηρετεί ολίγον ή πολύ 
τάς βουλάς τής ύπερτάτης Προνοίας τής κυβερνώσης τό σύμπαν, η συνείδησις 
αύτή πού γεμίζει μέ υπερηφάνειαν καί εύφρόσυνον ίκανοποίησιν τήν ψυχικήν σου 
άτομικότητα, εντείνει συγχρόνως καί δλα τά ψυχονευρικά καί νευροοργανικά έλατή- 
ρια τοΰ άτόμου σου καί πλημμυρεΐ τό είναι σου μέ τήν χαράν τής ζωής πού δέν είναι 
παρά ή άνταύγεια τής ύγείας.

"Οσοι έπί τέλους μοΰ κάνουν τό άδικη μα νά πάρουν γιά άρλοΰμπες τάς θεω
ρίας αύτάς, δέν έχουν παρά νά δοκιμάσουν εις τήν πράξιν, έστω καί έπί μίαν εβδομάδα, 
τί έστι καλωσύνη, έπί τή ύποθέσει, εννοείται, δτι δέν εύρίσκονται τον άλλον καιρόν 
εις πολύ τρυφεράς σχέσεις μέ τήν άρετήν αύτήν. Μία ώραία καί λεπτή χειρονομία
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χριστιανικής εύποιΐας ένας μυστικός παλμός άγάπης, μία σπιθοβολή συμπάθειας καί 
ειλικρινούς ένδιαφέροντος μέ αντικειμενικόν σκοπόν τήν άνακούφισιν μιας δυστυ
χίας, την παρηγοριάν ενός ανθρωπίνου πόνου, θά έχουν ένα μαθηματικώς άκριβές 
καί άλάνθαστον αποτέλεσμα να χύσουν ένα ύπερφυσικόν άντιφέγγισμα ευτυχίας εις 
τήν ψυχήν των καί μίαν άνέλπιστον εύεξίαν εις τό σώμά των. Δυστυχείς δσοι δεν 
ήσθάνθησαν ποτέ εις τήν ζωήν των τό φεγγοβολή μα καί τήν εύεξίαν αυτήν!

** *
’Αλλά μετά τήν καλωσύνην καί τον άλτρουϊσμόν έρχονται καί άλλα στοιχεία 

ήθικής πού έχουν άμεσον σχέσιν μέ τήν ύγείαν καί μέ τήν ζωήν του άνθρώπου. 
’Εδώ θά αναφέρω, ελλείψει χρόνου, τρία μόνον τά κυριώτερα: τήν έργασίαν, τήν 
εγκράτειαν καί τήν άγνότητα των ήθών. Καί ας άρχίσωμεν πρώτον άπό τήν έργασίαν. 
Λοιπόν, τής ζωής τό κυριώτερον καί πλέον ουσιαστικόν περιεχόμενον είναι 
ή έργασία. 'Όλα τά άλλα, άνάπαυσις, τέρψις, άπολαύσεις είναι παραγεμίσματα 
κατάλληλα μόνον διά νά διατηρούν στερεόν καί μόνιμον τό περιεχόμενον αύτό. Είναι 
δέ ή έργασία νόμος βιολογικός της ύπάρξεως παντός ζώντος πλάσματος, καί καθ’ 
έαυτήν ώς έργασία, δηλαδή ένέργεια, κίνησις καί άσκησις συντηρούσα καί ένισχύ- 
ουσα τήν δυναμικότητα καί ζωτικότητα τού άνθρωπίνου σώματος καί πνεύματος, 
αλλά καί διότι τροφοδοτεί τήν ΰπαρξιν μέ τό προϊόν αύτής καί προάγει τήν έξέλιξιν 
τού άνθρώπου μέ τά ύλικά καί ήθικά μέσα πού τού προμηθεύει.

Ή  ζωή άλλως τε καθ’ έαυτήν είναι ένέργεια καί δυναμισμός. Τό σώμά μας 
είναι μία θαυμασίως πολύπλοκος καί μέ σοφήν σκοπιμότητα κατεσκευασμένη μηχανή, 
της όποιας καί ό τελευταίος τροχός, τό κύτταρον, εύρίσκεται εις άέναον ένέργειαν. 
Μή άφίνετε τήν μηχανήν αύτήν νά σκουριάση καί άχρηστευθή μέ τήν άδράνειαν, τήν 
άεργίαν, τήν οκνηρίαν. Ή κίνησις, ή έργασία, ή δράσις είναι τό μόνον μυ
στικόν τής κανονικής ζω ής, δηλαδή τής υγείας. 'Η ηλικία δέν έπηρεάζει τήν 
ανάγκην αύτήν της ένεργητικότητος καί γηράσκων άκόμη οφείλεις, αν θέλης νά πα- 
ρατείνης ύπό καλούς ορούς τήν ζωήν σου, νά άπασχολής έπαρκώς καί έν λογικώ μέ- 
τρω τό πνεύμα καί τούς μΰς σου. Καί άν άκόμη δέν έχης άνάγκην νά έργασθής διά νά 
ζήσης, έργάζου καί πάλιν διά νά διατηρήσης τήν ζωτικότητα καί τάς δυνάμεις σου 
καί διά νά κρατής άκεραίαν τήν ψυχικήν καί διανοητικήν σου ισορροπίαν, μέ άλλα 
λόγια διά νά διατηρήσαι καί σωματικώς καί ψυχικώς ύγιής. Δέν ήκουσα ποτέ νά 
αύτοκτονήση άνθρωπος σοβαρώς καί έντίμως έργαζόμενος, ούτε εύρέθη άκόμη κατά 
τής λύπης καί τής ψυχικής δυσφορίας πλέον αποτελεσματικόν ναρκωτικόν άπό τήν 
έργασίαν. Έλέχθη, καί είναι άληθές, δτι ή έργασία διά τον άνθρωπον είναι προσ
ευχή, καί σχεδόν ώς άσέβεια κατακρίνει ή χριστιανική θρησκεία τήν άποστροφήν 
προς τήν έργασίαν. Είδατε τί λέγει ό ’Απόστολος : «εϊ τις θέλει ού έργάζεσθαι, 
μηδέ έσθιέτω» (Β' Θεσσαλ. γ ' 10). Ό  μή έργαζόμενος άλλως τε εύρίσκει εύκολώ- 
τερον καιρόν καί διάθεσιν νά κατρακυλήση προς τον κατήφορον τών πονηρών σκέ
ψεων καί τών άνηθίκων πράξεων, παρασύρεται δηλ. εΰκολώτερον άπό τά πάθη καί 
τάς όρμάς του, έπί ζημία βεβαίως καί τής ψυχικής του όμαλότητος, άλλά καί έπί 
ζημία άσφαλεΐ τής ύγείας του, ένίοτε δέ καί αύτής τής ζωής του. Καί ιδού πώς 
εις τήν φυσικήν καί άπαράβατον ύποχρέωσιν τής έργασίας πού έπέβαλεν ό Θεός, εις 
κάθε άνθρωπον συναντάται ή ήθική μέ τήν ύγείαν. ’Άνθρωπος έντίμως έργα
ζόμενος είναι πάντοτε ήθικός άνθρωπος, έπί πλέον δέ καλός χριστιανός. 
Οί νέοι δσοι φαντάζονται ώς έπαχθή άγγαρείαν τήν έργασίαν καί διαβουκολοΰνται 
μέ μωράς έλπίδας δτι ή έπικράτησις τών αρχών τού κομμουνισμού θά άπαλλάξη 
κάποτε άπό τήν άγγαρείαν αύτήν τάς έργατικάς τάξεις, άς μάθουν δτι ουδέποτε 
στρατιαί δούλων εις τήν άρχαιότητα εΐργάσθησαν έπαχθέστερον διά νά κτίσουν 
τάς Πυραμίδας, παρ’ δσον ταλαιπωρούνται καί μοχθούν σήμερον εις, ολόκληρον,



5242 ’Αλεξ. Τεωργιάδη

μίαν μεγάλην επικράτειαν τοϋ Βορρά οί έργάται καί χωρίς μάλιστα να χορταίνουν 
τουλάχιστον.

** *
’Άλλη θεμελιώδης βάσις της χριστιανικής ήθικής καί μεγάλη άρετή είναι 

καί ή εγκράτεια. Το «κρατεΐν έαυτοϋ», τό νά συγκρατή κανείς τάς όρμάς του, τάς 
επιθυμίας, τά πάθη έντδς των ορίων πού έχάραξεν εις κάθε λογικόν άνθρωπον ή 
κρίσις καί ή φρόνησις, είναι ή μεγαλειτέρα κυριαρχική εξουσία άπό δσας ήμπορεΐ 
νά άσκήση ένας άνθρωπος, διότι δεν υπάρχει πλέον άνυπότακτον καί άδάμαστον 
θηρίον άπό τό έγώ τού άνθρώπου. Είναι εύκολώτερον νά κατανικήση τις καί έξουσιά- 
ση δλον τον κόσμον παρά τον έαυτόν του. Καί άπόδειξις τό παράδειγμα τοϋ μεγαλει- 
τέρου κατακτητοΰ των αιώνων τοϋ Μεγάλου. ’Αλεξάνδρου, δστις άφοΰ έπεξέτεινε 
τήν κυριαρχίαν καί την δόξαν του εις τά πέρατα τής τότε οικουμένης, άπέθανεν είς 
τήν ακμήν της ήλικίας καί τής δράσεώς του, διότι δεν είχε τήν δύναμιν νά κατανικήση 
τήν άδυναμίαν του προς τό φαγοπότι καί ύπέκυψε τήν έπαύριον μιας συμποσιακής 
άκρασίας. Δικαίως έτόνισαν άνέκαθεν υμνους προς τήν μεγάλην αυτήν άρετήν καί 
οί άρχαΐοι φιλόσοφοι καί οί Πατέρες τής Εκκλησίας. 'Η εγκράτεια άποτυπώυει 
είς τον χαρακτήρα τοϋ άνθρώπου τήν σφραγίδα μιας ήθικής άνωτερότη- 
τος, μιας διανοητικής υπεροχής, πού είναι οπωσδήποτε κάτι σπάνιον διά τήν 
άνθρωπίνην άδυναμίαν. ’Εγκράτεια σημαίνει νά έφαρμόζης είς δλας σου τάς πράξεις, 
είς τήν έκπλήρωσιν δλων των άναγκών καί έπιθυμιών σου τον χρυσοϋν κανόνα τοϋ 
λογικού μέτρου. Καί τό μέτρον αύτό φοβούμαι δτι πολύ ολίγοι άνθρωποι τό έχουν εις 
τήν τσέπην των.

Τάς σχέσεις τής έγκρατείας προς τήν ήθικήν άφ’ ένός καί προς τήν υγείαν 
άφ’ ετέρου, τάς μαντεύετε ίσως δλοι αν σκεφθήτε ολίγον. 'Ο αδυνάτου θελήσεως 
καί χαρακτήρος άνθρωπος πού δεν έχει τό σθένος νά είπή ένα άποφασιστικόν «όχι» ! 
είς κάθε παρόρμησιν των έπιθυμιών του καί παρασύρεται χωρίς άντίστασιν είς τον 
ολισθηρόν κατήφορον οίουδήποτε πάθους, άπό τοϋ πλέον άθώου μέχρι τοϋ πλέον 
καταστρεπτικού, ό άνθρωπος εκείνος δεν μπορεί φυσικά νά ύποβληθή είς τούς περιο
ρισμούς πού έπιβάλλει ή ήθική καί δεν είναι δυνατόν νά είναι ήθικός άνθρωπος, διότι 
ή ήθική, δσον ολίγον αυστηρά καί αν είναι, σοΰ άπαγορεύει μερικά πράγματα καί σοΰ 
λέγει : μή κάμης τοϋτο, δεν έπιτρέπεται έκεΐνο, δέν είναι έντιμον τό άλλο, έκεΐνος δέ 
πού δλας αύτάς τάς άπαγορεύσεις καί τούς περιορισμούς τούς γράφει είς τά παληά 
του τά παπούτσια, είναι άνθρωπος πού δέν σέβεται οΰτε τον έαυτόν του, οΰτε κανένα 
άλλον καί έπομένως επιζήμιος διά τον έαυτόν του καί επικίνδυνος διά τούς άλλους. 
’Έλεγε κάποιος φιλόσοφος δτι ό άνθρωπος είναι κατά τό ήμισυ άγγελος καί κατά τό 
ήμισυ κτήνος- μέτήνάνατροφήν, τήν μόρφωσιν καί προ πάντων μέ τήν θρησκευτικήν 
καί ήθικήν διαπαιδαγώγησή τό πρώτον συστατικόν υπερνίκα βαθμηδόν τό δεύτερον 
καί τό δαμάζει. "Εν άπό τά μυστικά τής νίκης αύτής είναι καί νά έξοικειωθή εγκαί
ρως 6 άνθρωπος μέ τήν άρετήν τής έγκρατείας, διότι δέν υπάρχει καλλίτερος χαλινός 
άλλος διά τό κτήνος πού έλεγεν ό φιλόσοφος.

’Αλλά δέν είναι μόνον στοιχεΐον ήθικής καί μεγάλη άρετή ή εγκράτεια είναι 
ακόμη καί πολύτιμος φρουρός τής υγε ίας . Περιττόν νά σάς υπενθυμίσω δτι ή 
μεγάλη πλειονότης τών χρονιών δυσκρασικών νοσημάτων δπως καί αί περισσότεραι 
παθήσεις τοϋ πεπτικοΰ συστήματος καί τοϋ ήπατος ιδίως είναι συνήθως άποτελέσματα 
μικρών ή σοβαρών καταχρήσεων καί παρεκτροπών, αί όποΐαι φυσικά δέν μαρτυρούν 
δτι ή πρώτη άρετή τοϋ πάσχοντος ήτο ή έγκράτεια. Αί άπολαύσεις τής τραπέζης καί 
τοϋ ποτηριού, έφ’ δσον μέ τον καιρόν υπερβαίνουν τά λογικά δρια καί ποδοπατούν 
τάς ύπαγορεύσεις τής έγκρατείας, έπόμενον είναι δτι προμηθεύουν ασφαλώς εισιτήρια 
διά κλινικάς καί αν δέν ύπήρχεν ή πελατεία τών άγαθών αύτών άπερισκέπτων, ή
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επαγγελματική κρίσις των ιατρών θά ήτο πολύ χειρ ο τέρα άπό ο,τι είναι σήμερον. 
Ά φίνω  πλέον τά απαίσια καί εκείνα φοβερά νοσήματα εις τά όποια πληρώνει ένίοτε 
ή νεότης βαρύτατον φόρον, όταν άποπτύση τον χαλινόν της έγκρατείας καί της σω
φροσύνης καί τά όποια οΰτε ό ιατρός πού τά θεραπεύει οΰτε ό διάβολος πού τά έ
στειλε, ξέρουν πότε καί πώς τελ.ειώνουν.

’Αλλά μήπως ή άλλη έκείνη οδύσσεια μερικών νευρικών παθήσεων πού κά- 
μνουν τον βίον άβίωτον, δεν οφείλονται κατά τό πλεϊστον εις ύπερκόπωσιν καί έξάν- 
τλησιν τοΰ νευρικού συστήματος άπό καταχρήσεις, ξενύχτια, γλέντια, παρεκτροπάς 
παντός είδους, εκνευρισμόν άπό καθημερινάς διασκεδάσεις ή χαρτοπαικτικά όργια, 
όλα αύτά τά πράγματα πού έχουν ρίψει τον χαλινόν τής έγκρατείας έπάνω άπό τά 
κεραμίδια!

Δεν είναι διόλου άνάγκη νά ζώμεν ώς άσκηταί τής Θηβαΐδος καί έχει μεγάλην 
βιολογικήν χρησιμότητα διά τον οργανισμόν καί διά τήν ψυχικήν ισορροπίαν τού 
άνθρώπου τό ευεργετικόν διεγερτήριον τής χαρας, τής τέρψεως τής ευθυμίας, διότι 
ύπό τήν έπίδρασιν αυτών άμβλύνεται ολίγον ή τραχύτης τού άγώνος τής βιοπάλης καί 
μετριάζονται οί πικρίαι τής ζωής. Ά λλ ’ όλα αυτά είναι απλώς επιδόρπια εις τό τρα
πέζι τής ζωής τό ψητό είναι ή έργασία καί τό καθήκον. ’Άλλως τε τό λογι
κόν μέτρον καί ή σώφρων έγκράτεια κάμνουν καί τάς αθώας αύτάς άπαραιτήτους 
άπολαύσεις στοιχεία ύγείας καί ζωτικότητος, ένώ χωρίς τάς προϋποθέσεις αύτάς 
ήμποροΰν ν’ άποβοΰν υπόνομοι καί ν’ άνατινάξουν είς τον άέρα καί ύγείαν καί ευτυ
χίαν καί τήν ζωήν ακόμη.

Καί τά λέγω αύτά περισσότερον διά μερικούς νέους καί νέας πού φαντάζονται 
τήν ζωήν ώς ένα διαρκές πανηγύρι καί παίρνουν ώς δουλειά τό γλέντι καί ώς πάρεργα 
τήν εργασίαν καί τό καθήκον. Βεβαίως καλά ήτο νά μή είχαν έκδιωχθή άπό τον Πα
ράδεισον οί πρωτόπλαστοι καί νά έξακολουθοϋσε ή άνθρωπότης νά πλέη εις τήν άκύ- 
μαντον καί άμέριμνον έκείνην ευημερίαν, άλλ’ έπί τέλους, έφ’ όσον ή ζωή τοΰ άνθρώ
που έχει ώς κύριον σκοπόν τήν προοδευτικήν τελειοποίησιν, ό σκοπός αύτός δεν 
επιτυγχάνεται μέ τήν μέθην τών τέρψεων καί τών ηδονών, έκτος αν τό πάρη κανείς 
άπόφασιν νά άπαρνηθή κάθε άνθρωπισμόν καί προτιμά νά ζήση όπως τά ζώα, φρον- 
τίζων μόνον τί θά φάγη καί θά πιή καί πώς θά σκοτώση πλέον ευχάριστα τήν ώραν 
του. 'Η δέ νεότης πού άντιπροσωπεύει τήν ά.νθησιν έκάστης γενεάς, έχει, μέ τήν άκ- 
μαίαν της δυναμικότητα τόσα πολλά καί σπουδαία πράγματα νά προσθέση εις τό 
άποθεμ,ατικόν τών γνώσεων καί τής ηθικής τελειοποιήσεως πού έπεσώρευσαν δλαι 
αί προ αύτής γενεαί, ώστε δέν άπομένει παρά ένα περιθώριον όχι καί πολύ άμε- 
ριμνησίας καί τέρψεως τριγύρω άπό τον ένεργόν βίον.

** *
Καί έπειδή περί νεότητος ό λθγος, ας μου έπιτραπή νά θίξω έδώ μέ όλην τήν 

άπαιτουμένην λεπτότητα ένα ζήτημα πού ένδιαφέρει καί άφορα προπάντων τήν νεα
νικήν ηλικίαν, καί αυτήν άκόμη τήν άρκετά προχωρημένην.’Εννοώ τήν σωφροσύνην 
καί τήν αγνότητα τών η θώ ν . Γνωρίζω πολύ καλά ότι αί ήθικαί αΰταί άξίαι έπί τών 
ήμερών μας δέν έχουν μεγάλην κυκλοφορίαν είς τό χρηματιστήριον τής ζωής, ίσως 
μάλιστα θεωρούνται άπό μερικούς, υπέρ τό δέον συγχρονισμένους ( ;)  καί ώς τίτλοι 
άφελοΰς άπλοϊκότητος, αν όχι καί καθαράς ήλιθιότητος. Μπορεί νά ήσαν καλαί δι’ 
άλλας έποχάς αί άρεταί αύταί, άλλ’ είς τήν σύγχρονον είναι δλως διόλου demodees 
καί κατάλληλοι διά τό μουσεΐον. Καί αύτή άκόμη ή πανεύμορφος σεμνότης πού έθεω- 
ρεϊτο είς παρωχημένους χρόνους ώς ό πλέον θελκτικός στολισμός μιας κόρης καί σώ
ζεται ευτυχώς άκόμη καί σήμερον είς πολλά εύγενικά καί κολοανατεθραμμένα κορί
τσια, κινεί τον οίκτον καί τό ηλίθιον μειδίαμα πολλών δεσποινίδων τής κοσμικής 
κινήσεως. "Ας έλπίσωμεν ότι κάποτε—όπως συχνότατα έπανέρχονται τόσες μόδες—
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θά έπανέλθη και ή μόδα της σεμνότητος, από την οποίαν οπωσδήποτε δεν έχει τίποτε 
νά ζημιωθή τό γόητρον καί ή αξιοπρέπεια τής γυναικός.

Ά λλ’ έδώ θά ήθελα νά τονίσω ιδίως διά την άρρενα νεότητα μερικάς έξηκρι- 
βωμένας καί έπιστημονικάς άληθείας δσον αφορά εις τάς σχέσεις μεταξύ σωφροσύ
νης καί άγνότητος ηθών, άφ’ ενός καί τής σωματικής καί ψυχικής υγείας άφ’ έτέρου. 
Δεν πρόκειται νά κάμω έδώ διδαχήν ήθοπλαστικήν, διά τήν οποίαν ως ιατρός είμαι 
πολύ όλιγώτερον άρμόδιος άπό τούς πνευματικούς μας ποιμένας. Σχετικώς μάλιστα 
έγράφησαν τόσον πολλά καί σοφά πράγματα, ώστε δεν μου υπολείπεται παρά νά 
αποδείξω άπό καθαρώς επιστημονικής καί ιδίως ιατρικής άπόψεως πόσον άμέσως καί 
στενώς συνδέεται ή σωματική άγνότης προς τήν υγείαν καί συγκεκριμένως τό έξής 
θέμα : πρώτον δτι ή έγκράτεια καί ή άγνότης διά τούς νέους είναι κατορ
θωτή καί ούδεμίαν δύναται νά φέρη βλάβην καί δεύτερον, δτι δχι μόνον δεν 
είναι διόλου επιβλαβής, άλλ’ είναι καί ωφέλιμος εις τήν υγείαν.

Γνωρίζω δτι τάς άληθείας αύτάς δεν τάς παραδέχονται δλοι οί ιατροί καί ιδίως 
μερικοί νευρολόγοι ή καί ειδικοί τών μεταδοτικών νόσων. Ά λλ’ είς τάς θεωρίας των 
αντιτάσσονται τόσον πολλαί καί επίσημοι γνώμαι σοφών καί κορυφαίων έπιστημό- 
νων καί τών δύο ήμισφαιρίων, ώστε δεν άντέχω είς τον πειρασμόν νά σάς άναφέρω 
πολύ όλίγας άπό μακράν σειράν τοιούτων πού είχα δημοσιεύσει κάποτε. Βλέπετε 
δεν σάς λέγω έδώ ποία είναι ή ταπεινή μου γνώμη- σάς άφίνω νά κρίνετε άπό τό 
κατηγορηματικόν κϋρος μεγάλων συγχρόνων ιατρών πού άποφαίνονται άπεριφρά- 
στως.

'Ο μέγας Ά γγλος χειρουργός καί καθηγητής Sir James Paget έγραψε 
κάπου : «Ά πό δλα τά πάθη είς δσα ύπόκειται ό νέος, ή φιληδονία είναι τό 
πλέον όλέθριον διά τήν μακροβιότητα· κανέν άλλο δεν ελαττώνει τόσον άσφα- 
λώς τήν δύναμιν τής ζωτικότητος κανέν άλλο δεν ευνοεί τόσον βεβαίως τήν προς 
φυματίωσιν τάσιν καί παρεμποδίζει τήν ΐασίν της».

'Ο πολύς Oesterlen τοΰ Πανεπιστημίου τής Τυβίγγης λέγει: « 'Ο νέος 
δπως καί ή νέα άλλιυς τε πρέπει νά μάθη νά έγκρατεύεται έως ού έλθη τό πλήρωμα 
τοΰ χρόνου. Θά είναι δέ τοσούτω μάλλον ικανός νά φυλάξη τήν παρθενίαν του, δσω 
κάλλιον χωνεύση τήν έξής άλήθειαν: δτι άπό τήν κρίσιμον αυτήν περίοδον τής ζωής 
θά έξαρτηθή ή ευτυχία τοΰ μέλλοντος του, ιδίως δσον άφορά τον γάμον.».

Ό  Ά γγλος καθηγητής τής Παθολογίας sir Lionele Beale γράφει : «Είναι 
άποδεδειγμένη άλήθεια δτι καί ή πλέον άπόλυτος άποχή καί άγνότης συμβιβάζονται 
τελείως προς τούς φυσιολογικούς καί ήθικούς νόμους καί δτι ή έν ού δέοντι ή έκτος 
γάμου ίκανοποίησις τών σαρκικών ένστικτων οΰτε ύπό τής φυσιολογίας δικαιολο
γείται, ούτε ύπό τής ήθικής καί τής θρησκείας».

Ό  περιβόητος ’Ιταλός καθηγητής τής ’Ανθρωπολογίας Mantegazza γράφει : 
«Ούδέποτε είδα ούτε μίαν καν νόσον, ήτις νά παρήχθη άπό τήν έγκρά- 
τε ιαν, καί είδα χιλιάδας νόσων πού έπροξένησε ή ακολασία».

'Ο καθηγητής sir John Hendrick τοΰ Πανεπιστημίου τής Γλασκώβης 
λέγει: «'Η  άθέμιτος ίκανοποίησις τοΰ μόλις άναπτυσσομένου σαρκικού πάθους δέν 
είναι μόνον ήθικόν σφάλμα, άλλ’ είναι καί φοβερά ζημία διά τό σώμα.’Αρίστη καί 
σωτήριος τακτική δι’ ένα νέον θέλοντα νά προφυλαχθή άπό τοιούτου κινδύνου είναι 
νά καλλιεργήση έν έαυτώ τήν αγνότητα τής σκέψεως καί τήν πειθαρχίαν τής δλης 
του ύπάρξεως».

'Ο Ά γγλος σοφός Naphcys γράφει : «Κατακρίνω μέ άγανάκτησιν ως δόγ
μα όλέθριον άντιεπιστημονικόν καί άνήθικον τήν θεωρίαν δτι είναι δυνατόν νά προ- 
κύψη σωματική τις ζημία άπό τήν άγνήν έγκράτειαν. Ά π ’ έναντίας μόνη αυτή έξα- 
σφαλίζει άκεραίας καί τάς σωματικάς καί τάς διανοητικάς δυνάμεις τοΰ νέου».

'Ο άλλοτε σοφός καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Ίένας Hufeland, ό γρά-
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ψας τήν περίφημου «Τέχνην τής μακροβιότατος» εγραφε τά έξης: «'Όποιος άγαπά 
τήν υγείαν του καί θέλει να παρατείνη τήν ζωήν του οφείλει νά διατηρηθή σωματικώς 
αγνός μέχρι του γάμου του».

'Ο όνομαστός καθηγητής τής νευροπαθολογίας έν Βιέννη Krafft—Ebbing 
γράφει: «'Όλοι οί έχοντες ομαλήν καί φυσιολογικήν ιδιοσυστασίαν άνδρες δύνανται 
κάλλιστα νά θέτουν χαλινόν εις τά πάθη των χωρίς νά πάθη τό παραμικρόν άπολύτως 
ή υγεία των άπό τήν εγκράτειαν αυτήν».

Ό  καθηγητής Perrier των Παρισίων γράφει : « ’Επικρατεί μία ιδέα οΐκ- 
τρώς εσφαλμένη πού πρέπει νά καταπολεμηθή διότι συσκοτίζει όχι μόνον τό πνεύμα 
των υιών, άλλά καί των πατέρων τήν κρίσιν άκόμη, τούς οποίους καί πείθει δτι πρέπει 
νά παραβλέπουν τάς παρεκτροπάς των νέων: είναι ή ιδέα περί φανταστικών κινδύ-

ύπάρχει μεγαλύτερα ασφάλεια διά τήν σωματικήν, τήν ήθικήν καί τήν 
διανοητικήν ακεραιότητα ενός νέου άπό αγνότητα καί εγκράτειαν».

Ό  καθηγητής Jullien τών Παρισίων γράφει : «Έτάφησαν όριστικώς πλέον 
σήμερον αί θρυλικαί αόταί νόσοι τής έγκρατείας. 'Η σωφροσύνη κανένα ποτέ 
δεν έχει βλάψ ει εις τόν κόσμον. ’Απ’ εναντίας χάρις εις αύτήν καί τήν εγκρά
τειαν διατηρούνται οΐ νέοι υγιείς καί άκμαΐοι».

Ό  "Αγγλος ιατρός καί συγγραφεύς Good λ έγ ε ι: «Σας προκαλώ μέ ό,τι στοί
χημα θέλετε νά μοΰ ευρετε εις δλην τήν ιατρικήν φιλολογίαν έ'στω καί μίαν μόνην 
νόσον πού νά προήλθε άπό τήν εγκράτειαν».

Ό  σοφός Γάλλος ιατρός καί συγγραφεύς Hericurt λέγει : «Είναι πρόληψις 
άνόητος ή ιδέα δτι ή άγνότης είναι ακατόρθωτος ή έπιβλαβής εις τόν άνθρωπον. Δεν 
υπάρχει άπολύτως καμμία ιατρική παρατήρησις πού νά έβεβαίωσε τοιοΰτόν τι. 
’Απ’ εναντίας μάλιστα φαίνεται δτι πολλάκις ό αγνός βίος υπήρξε σπουδαίος 
παράγων εκτάκτου διανοητικής γονιμότητος. Έ ξ άλλου οΐ νευρολόγοι είναι 
εις θέσιν νά βεβαιώσουν πόσον όλεθρία συνήθως αποβαίνει ή πρόωρος ροπή πρός τάς 
ήδονάς».

Ό  κορυφαίος τών άφροδισιολόγων τής Ευρώπης καί διάσημος καθηγητής 
Furnier λέγει κάπου: «Πολύς καί μέ πολλήν έπιπολαιότητα καί άκρισίαν γίνεται 
λόγος ενίοτε περί κινδύνων δήθεν, τούς οποίους διατρέχει ό νέος άπό τήν εγκράτειαν. 
Όμολογώ εκ μέρους μου δτι δεν γνωρίζω τοιούτους κινδύνους, ούτε ποτέ εως τώρα 
τούς παρετήρησα, αν καί δεν μού έλειψε βέβαια τό πρός παρατήρησιν άνθρώπινον 
υλικόν».

"Ολοι οΐ καθηγηταί τής ’Ιατρικής Σχολής τής Ν. 'Υόρκης καί οΐ ιατροί τών 
Αμερικανικών νοσοκομείων έν συνεδρίω κάποτε άπεφάνθησαν όμοφώνως: «Διαβλέ- 
ποντες τήν έ'κτασιν τών δεινών, τάς σωματικάς νόσους, τά άποτελέσματα οΐκτράς 
κληρονομικότητος καί τάς ήθικάς άθλιότητας, δλα αύτά τά μοιραία παρεπόμενα 
άκολάστου βίου, διακηρύττομεν όμοφώνως καί έν συνειδήσει δτι ή άγνότης—βιος 
άγνός καί εγκρατής δι’ άμφότερα τά φύλα—είναι σύμφωνος πρός τάς άρίστας 
συνθήκας τής σωματικής ήθικής καί διανοητικής υγείας.

Ό  Διεθνής Σύνδεσμος 'Υγιεινής καί ’Ηθικής Προφυλάξεως εις έν συνέδριον 
πρό τινων έτών έν Βρυξέλλαις, εις δ συμμετέσχον άντιπρόσωποι 14 χωρών τού κό
σμου, έψήφισε μεταξύ άλλων καί τήν έξής σύστασιν : « ’Ανάγκη πρό παντός νά δι- 
δαχθή ή άρρην νεολαία δτι ού μόνον ή άγνότης καί ή έγκράτεια δέν είναι επιβλαβείς, 
άλλ’ δτι καί είναι εις δψιστον βαθμόν άξιοσύστατοι αΐ άρεταί αδται άπό καθαρώς 
ιατρικής καί υγιεινής άπόψεως».

"Ωστε βλέπετε δτι εις τήν φωνήν τού άμβωνος πού τονίζει άπό θρησκευτικής 
καί ήθικής άπόψεως τήν σωτήριον ωφελιμότητα τού άγνοϋ καί έγκρατοΰς καί σώ- 
φρονος βίου, έ'ρχεται νά προστεθή ως ισχυρά καί θετική ύπόκρουσις ή κατηγόρημα-
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τική καί επίσημος γνώμη τής επιστήμης δτι ή άγνότης των ηθών καί ή σωφροσύνη 
διά πάντα άνθρωπον δεν είναι μόνον ύπερτάτη έκδήλωσις ήθικής άνωτερότητος καί 
πεφωτισμένης θελήσεως άλλ’ είναι συγχρόνως καί σοβαρόν έχέγγυον άκμαίας σω
ματικής καί ψυχικής όμαλότητος.

Καί έν προκειμένω θά μοϋ έπιτρέψητε νά σάς έπαναλάβω τί έλεγα σχετικώς 
κάποτε εις ένα νεαρόν μου συγγενή, όστις άνησυχήσας οπωσδήποτε μέ τον θόρυβον 
πού γίνεται τελευταίως περί τά σεξουαλικά ζητήματα ήλθε νά μοϋ ζητήση έμπι- 
στευτικώς την γνώμην μου περί του πρακτέου. ’Έσπευσα νά τον καθησυχάσω μέ 
μερικάς συμβουλάς έντός τοΰ πλαισίου πάντοτε κάποιας λογικής καί πρακτικής 
ένατενίσεως των πραγμάτων. Τοΰ είπα λοιπόν μεταξύ άλ,λων καί τά εξής :

«...Προσπάθησε ιδίως, παιδί μου, μέ τον φυσικόν βίον, μέ την σωμασκίαν, 
μέ καμμίαν εύγενή ψυχαγωγίαν ή σοβαράν πνευματικήν προσπάθειαν καί προ πάν
των μέ την αυθυποβολήν έναρέτου σωφροσύνης νά φέρης όσον ήμπορεΐς αντιπερι
σπασμόν εις τό πανίσχυρον έκεΐνο όρμέμφυτον τής ζωικής φύσεως πού υπενθυμίζει 
την άμοιβαίαν έλξιν των δύο άντιθέτων ηλεκτρικών ρευστών. 'Υπήρξα καί έγώ νέος 
κάποτε καί δέν είναι διόλου έντροπή νά μοϋ όμολογήσης ότι δέν μένεις πάντοτε άπο- 
λύτως άναίσθητος καί αδιάφορος εις την θέαν μιας συμπαθητικής νέας. Πάντως μή 
βιασθής νά περικαύσης, όπως τά εφήμερα εκείνα πτερωτά έντομα, τάς πτέρυγας τής 
νεότητός σου εις την φλόγα τοΰ έρωτικοΰ ένστικτου. "Εχει καί άλλα υψηλότερα  
πεδία δράσεως ή ζωή διά νά επίδειξης τόν ανδρισμόν σ ο υ . Μόνον οί νευ- 
ρικώς άνισόρροποι καί ήθικώς έκφυλοι νέοι φαντάζονται ότι ό μόνος προορισμός 
τής νεότητός είναι νά περισαίνη άσθμαίνουσα πέριξ ένός ποδογύρου όσονδήποτε 
ελκυστικού, ούτε έχει καμμίαν φυσιολογικήν ύπόστασιν ή ανόητος καί τελείως αν
τιεπιστημονική πρόληψις ότι ή σωφροσύνη καί ή εγκράτεια δι’ ένα νέον είναι τάχα 
επιζήμιος εις την υγείαν του. Τά σοφίσματα αυτά τά έπενόησαν μόνον ή έλλειψις 
θελήσεως, ή αδυναμία χαρακτήρος καί ή ψυχονευρική ανισορροπία.

Μην ύποβάλης εις δοκιμασίαν την νευρικήν σου αντοχήν μέ τάς διεγερτικάς 
ΰποβολάς αισχρών συνομιλιών ή αναγνωσμάτων ή θεαμάτων ή συναναστροφών.

Άπόφευγε λοιπόν φρονίμως καί έγκαίρως κάθε δόλωμα πού σοΰ προτείνει μέ 
τό άγκίστρι της ή φύσις καί προχώρει εις τόν δρόμον τής ζωής γαλήνιος καί σοβα
ρός ώς Ρωμαίος συγκλητικός, αδιαφορών διά τά ήλίθια μειδιάματα τής γαλαρίας. 
Καιρός παντί πράγματι' καί άργά ή γρήγορα θά έλθη κάποτε καί ή σειρά σου νά έκ- 
πληρώσης έπισήμως καί έν τάξει προς τούς θείους καί τούς κοινωνικούς θεσμούς τό 
έπιβεβλημένον καθήκον σου προς τήν φύσιν καί τό είδος. Ά λλ’ ώς τότε υποτίθεται 
ότι έχεις κ ι’ άλλη δουλειά.

Προσπάθησε πάντως νά μή προεξοφλήσης άπερισκέπτως τάς πιστώσεις τής 
ζωής καί νά μήν άφίσης τήν άμείλικτον λογιστικήν τής φύσεως νά έγγράψη εις τό 
παθητικόν σου κονδύλια, τά όποια νά έχης, νά πληρώσης αργότερα. Καί έπειδή σέ 
γνωρίζω αρκετά σοφόν διά τήν ήλικίαν σου, σοΰ υπενθυμίζω ότι σχετικώς προς τό 
θέμα, περί ού σοΰ ώμίλησα, άρχή σοφίας είναι ό φόβος... κανενός άπό τά γνωστά 
έκεΐνα νοσήματα, τά όποια άντιπροσωπεύουν συνήθως τήν ποινήν τής άκρασίας 
καί άκολασίας. Καί μόνον άν πρόκειται νά άποφύγη κανείς τό όλέθριον κατάντημα 
τοΰ νά είναι τακτικός πελάτης τών ειδικών ιατρείων ή νά φιλοδωοήση τό περιβάλ
λον του ή τά παιδιά πού θά γεννήση μέ τ ’ αποτρόπαια δώρα τής σπειροχαίτης ή 
τοΰ γονοκόκκου, αξίζει τόν κόπον καί τήν γενναιότητα νά διαφυλάξη μαζί μέ τήν 
άγνότητα τών αισθημάτων του καί τήν άγνότητα τοΰ σώματός του. Δέν σοΰ έπιτρέ- 
πεται άλλως τε, χάριν μιας ϊλιγγιώδους λησμοσύνης ολίγων στιγμών, νά διακυβεύσης 
καί τήν τωρινήν σου ήσυχίαν καί τήν μέλλουσαν οΐκογένειακήν σου γαλήνην καί προ
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πάντων τήν ζωτικότητα τής γενεάς, εις την όποιαν κάποτε θά μεταλαμπαδεύσης 
τον σπινθήρα τής ζωής».

** *
Και έπειδή έκαμα λόγον εις τον νεαρόν μου φίλον περί διεγερτικών άναγνωσμά- 

των, λυπούμαι άληθώς—καί υποθέτω ότι έκφράζω συγχρόνως έν προκειμένω καί 
τόν άγανάκτησιν όλων των άτιμων άνθρώπων—λυπούμαι, λέγω, ότι ό έντυπος 
χάρτης κατήντησεν άπό τίνος εις τόν τόπον μας φορεύς όλων των ηθικών μολυσμά
των πού άπειλοϋν μέ άσφυξίαν τάς τρυφεράς ψυχάς τών νέων καί τών παιδιών άκόμη. 
Ό λαι αί βρωμερότητες τής πορνογραφίας υπό τό πρόσχημα τής λογοτεχνίας, ολαι 
αί φρικιαστικαί λεπτομέρεια', άποτροπαίων έγκλημάτων καί κακοηθειών σερβί
ρονται καθ’ ημέραν άπό τών στηλών καί του ημερησίου καί τοΰ περιοδικού τύπου 
εις μίαν λυσσαλέαν άμιλλαν τις πρώτος να διαφθείρη πληρέστερον τάς νεανικάς συνει
δήσεις καί νά ύποσκάψη τάςήθικάς άξίας,όσαι διατηρούνται άκόμη εις τήνΈλληνικήν 
ψυχοσύνθεσιν καί διανοητικότητα. Τον φιλολογικόν αυτόν ή μάλλον δεκαρολογικόν 
σαδισμόν, άπορώ πώς τόν άνέχεται ή Πολιτεία καί, ενώ καταδιώκει τούς λαθρέ
μπορους τών ναρκωτικών πού επί τέλους βλάπτουν μερικούς έκφύλους, άφίνει τούς 
απαίσιους αυτούς δηλητηριαστάς τών συνειδήσεων καί τών ηθών νά υπονομεύουν 
άνενοχλήτως τήν ζωτικότητα καί ύγείαν τής φυλής μας. "Ας έλπίσωμεν ότι θά έν- 
τραποΰν έπί τέλους καί οι ίδιοι μέ τόν άχαριν αυτόν έκμαυλιστικόν ρόλον των καί θά 
άφίσουν ήσυχον τόν τυπογραφικόν χάρτην διά καλλιτέραν χρήσιν.

Καί τελειώνω, άφοΰ σάς έτελείωσα μέ τήν γεροντικήν μου πολυλογίαν, Τό 
χειρότερον δέ είναι ότι σάς έπεφύλαξα διά τό τέλος τό comprime προς Δημόνικον 
πού είπαμε ν’ αποφεύγουμε στήν άρχήν, άλλά οί ιατροί είμεθα πάντοτε άνοικονό- 
μητοι μέ τις ρετσέτες μας. Λοιπόν, κύριοι, ή φυλή μας, μία φυλή μέ ιστορίαν πενήντα 
αιώνων πού είναι άπ’ άκρου εις άκρον μία άτελείωτος τεθλασμένη μέ κορυφώματα 
δόξης ίλιγγιώδη καί μέ καταβυθίσματα περιπετειών τρομακτικά, ή αιωνόβια ελατ
τώματα, δέν επιτρέπεται καί δέν είναι δυνατόν ούτε φυσικόν νά έκφυλισθή καί δια- 
λυθή εις τά έξ ών συνετέθη παρ’ όλας τάς... φιλότιμους προσπάθειας πού καταβάλ- 
λομεν προς τούτο όλοι. 'Ο μοιραίος αυτός άσκός, πού έλεγε καί ή Πυθία, «δύναι δέ 
ού θέμις», βυθίζεται άλλά δέν βουλιάζει. Καί αυτό όμως άρκεΐ νά τό θελήσετε σεις 
οί νέοι πρωτοπόροι τής διανοήσεως καί μέλλοντες ήγέται τής ένεργείας τοΰ ’Έθνους. 
Καί θά τό θελήσετε δέν άμφιβάλλω. "Αν ήμεΐς άντιπροσωπεύωμεν τό παρελθόν μέ τάς 
προσπάθειας καί τάς θυσίας άλλά καί τάς μεγαλειώδεις μωρίας πού έκάμαμεν, ή 
γενεά σας εκπροσωπεί τό μέλλον μέ τάς φωτεινάς απόψεις καί τούς μαγικούς αντι
κατοπτρισμούς τών έλπίδων, οσας στηρίζει εις τήν μέλλουσαν δράσιν σας τό Έθνος. 
'Η φιλοτιμία ούδέποτε έλειψεν άπό τήν ψυχή τής Ελληνικής νεότητος καί είμαι απο
λύτως αισιόδοξος, παρ’ όλας τάς ιερεμιάδας πού ένοχλοΰν καθ’ ημέραν τ ’ αυτιά μου, 
ότι έπί τών ήμερών σας καί μέ τάς προσπάθεια σας τό ’Έθνος μας θά ίδη καλλιτέρας 
τύχας. Καί διά νά είσθε καί σείς έκ τών προτέρων βέβαιοι περί αύτού δέν έχετε παρά 
νά συντονίσετε καί συναρμονίσετε τήν άνθησιν τής διανοήσεως πού αν
τιπροσωπεύετε μέ τόν σεβασμόν προς τάς μεγάλος καί αιωνίους ήθικάς 
αξίας πού έ’γιναν δυστυχώς σήμερον ό στόχος κακοβούλων επιθέσεων 
πανταχόθεν. Τάς άξίας αύτάς πού λέγονται Θρησκεία, Πατρίς, Οικογένεια, Τιμή, 
Καθήκον, ’Εργασία, είμαι βέβαιος ότι δέν θά τάς άφίσετε νά ποδοπατηθούν καί 
λυπούμαι εΐλικρινώς πού δέν είμαι ποιητής διά νά τονίσω έκ τών προτέρινν έναν 
ύπέροχον ύμνον προς τήν ώραίαν ’Ακαδημαϊκήν νεότητα, πού είχα απόψε τήν 
εύφρόσυνον τιμήν νά άντικρύσω».



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΗΤΕΙΑΣ
-  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΙΝ. ΚΩΔΙΚΑ -

(ΑΡΘΡΑ 407 - 410 Π.Κ.)
’Υπό Ύπαστ. Α' χ. ΔΗΜ. Κ . ΝΤΖΙΩΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
I. “Εννοια επαίτου - αλήτου. Προϋποθέσεις έπιθολής ποινικών κυρώσεων.
II. Είδικωτέρα άνάλυσις των στοιχείων τής πράξεως.

III. Τινά περί τών κατασταλτικών κατά τής επαιτείας μέτρων.
IV. Προκριτέα αποχρις.

** *
I. ’Έννοια επαίτου - αλήτου. Προϋποθέσεις επιβολής ποινικών 

κυρώσεων.
Ό  άείμνηστος Καθηγητής καί μοναδικός ερμηνευτής ολοκλήρου του Ποινι

κού μας Δικαίου, Κων/νος Κωστής, ώς έπαίτας χαρακτηρίζει «τούς επί άληθεϊ 
ή προσπεποιημένη προφάσει ένδείας τών προς ζωάρκειαν εαυτών ή τών οικείων των, 
έκλιπαροΰντας, λόγω φιλανθρωπίας, βοήθειαν, παρ’ οίουδήποτε προστυγχάνοντος 
αύτοϊς προσώπου», ώς «άλήτας δέ (άγύρτας) τούς μή έχοντας ρητήν ή μόνιμον κα
τοικίαν, ούτε άσχολίαν τινά ή μέσα διατροφής καί περιελαύνοντας άνά τήν χώραν» ί1).

’'Αλλοι «ώ ς έ π α ι τ ε ί α ν»  χαρακτηρίζουν «τήν έκ φυγοπονίας πρός ίδιον 
όφελος έπίκλησιν τής κοινωνικής ευσπλαχνίας, πρός χορήγησιν ελεημοσύνης» καί 
ώς «ά λ η τ ε ί α ν» τήν περιφοράν άνευ ιδίων πόρων καί τακτικής εργασίας καί 
τήν έπίτευξιν μιας παρανόμου ζωής, εις βάρος τών άλλων». (2)

'Ορισμόν τής τε έπαιτείας καί τής άλητείας διαλαμβάνει καί ό Ελληνικός 
Ποινικός Κώδιξ, κατ’ άντίθεσιν πρός ξένας νομοθεσίας, αίτινες δεν ομιλούν σχε- 
τικώς, διότι έκρίθη οτι αί έννοιαι τών όρων «έπαίτης - αλήτης» είναι τοϊς πάσι 
γνωσταί καί ώς έκ τούτου περιττεύει οίοσδήποτε νομοθετικός, περί αύτών, ορισμός.

Κατά τον ήμέτερον Κώδικα «έπαίτης είναι ό έ κ  φ υ γ ο π ο ν ί α ς  ή φ ι -  
λ ο χ ρ η μ α τ ί α ς  ή κ α τ ά  σ υ ν ή θ ε ι α ν  έ π α ι τ ώ ν  ( ά ρ θ ρ ο ν  407), ά- 
λ ή τ η ς  δέ  ό σ τ ε ρ ο ύ μ ε ν ο ς  τ ώ ν  μ έ σ ω ν  σ υ ν τ η ρ ή σ ε ω ς  έκ  φ υ 
γ ο π ο ν ί α ς  ή έ ' ν ε κ α  ρ ο π ή ς  π ρ ό ς  ά τ α κ τ ο ν  β ί ο ν  κ α ί  π ε ρ ι π λ α -  
ν ώ μ ε ν ο ς  ά ν ά  τ ήν  χ ώ ρ α ν  ή π ε ρ ι φ ε ρ ό μ ε ν ο ς  σ υ ν ε χ ώ ς  εν τ ι ν ι  
τ ό π ω ,  χ ω ρ ί ς  ν ά  ό χ η σ τ α θ ε ρ ό ν  κ α τ ά λ υ μ α »  (άρθρον 308).

Αί περί έπαιτείας καί άλητείας διατάξεις δεν ήσαν άναγεγραμμέναι εις τά 
παλαιότερα σχέδια τού Κώδικος. Σχετικώς ώμίλουν οί νόμοι 1681/19 καί 1682/19, 
τών οποίων άρχικώς ώς ειδικών, έθεωρήθη σκόπιμος ή μή κατάργησις καί συνύ- 
φανσις τών διατάξεών των, εις τάς τοιαύτας τού Κώδικος.

Διά τής γενομένης όμως άναθεωρήσεως τού σχεδίου τού 1938, ό νομοθέτης 
περιέλαβε τάς ώς άνω διατάξεις είς τό κείμενον τού Κώδικος, άκολουθήσας, έν 
προκειμένω, πολλάς ξένας νομοθεσίας.

Αί έν λόγω διατάξεις έχουν ώς έξής:
Άρθρον 407 

’Επαιτεία
Ό στις έκ φυγοπονίας  ή φιλοχρηματίας ή κατά συνήθειαν έπαιτεί, τιμωρείται 

διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών.

1. ”Ιδε σχετικώς Κωστή - Μπουροπούλου «Ερμηνεία τοΰ έν Έλλάδι ίσχύοντος Ποι
νικού Νόμου» Τόμ. Γ' 1929, σελ. 6011, 605.

2. "Ιδε σχετικώς Μ. Μπακατσούλα «Οί φυγόπονοι έπαϊται καί άλήται» 1944, σελ. 46,48.
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Άρθρον 408 
Α λητεία

"Οστις στερούμενος των μέσων  της συντηρήσεως έκ φυγοπονίας ή ένεκα 
ροπής προς τον άτακτον βίον, περιπλανάται εις την χώραν ή περιφέρεται συνεχώς 
έν τινι τόπω χωρίς να έχη μόνιμον κατάλυμα, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι 
τριών μηνών.

Άρθρον 409
• Παραμέλησις αποτροπής από επαιτείας ή άλητείας

Τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών ή διά χρηματικής ποινής: 
α) Ό στις έξωθεί προς έπαιτείαν ή παραλείπει νά παρεμποδίση άπό ταύτης 

ή άπό τής άλητείας πρόσωπα τελοϋντα ύπό την επιμέλειαν αύτού.
β) "Οστις παραδίδει ή προμηθεύει εις άλλους πρόσωπα ηλικίας κάτω τών 

17 ετών ή ύπερβάντα την ήλικίαν ταύτην, άλλα σωματικώς ή διανοητικώς άνάπη- 
ρα, δπως προκαλώσι διά του νεαρού τής ηλικίας των ή τής τυχόν σωματικής ή 
διανοητικής νόσου ή αναπηρίας των τον οίκτον ή την περιέργειαν του κοινού, προς 
ίδιον ή άλλότριον χρηματισμόν.

"Αρθρον 110 
Γενική δ ιάταξις

Ή  διάταξις του άρθρου 72 περί οίκου εργασίας, έχει έφαρμογήν καί εις τάς 
περιπτώσεις τών άρθρων 407—409.

Άρθρον 72
Π αραπομπή εις κατάστημα εργασίας

1. ’Εάν ή πράξις, δι’ ήν έκηρύχθη τις ένοχος καί δι’ ήν τώ έπεβλήθη φυλά- 
κισις, δύναται νά άποδοθή εις την φυγοπονίαν ή τήν προς τόν άτακτον βίον ροπήν 
αότοϋ, τό δικαστήριον, δύναται εις τάς είδικώς έν τώ νόμο) καθοριζομένας περιπτώ
σεις, πλήν τής καταγνωσθείσης ποινής, νά διατάξη τήν παραπομπήν αύτοΰ εις ε
πανορθωτικόν κατάστημα εργασίας.

2. 'Η εισαγωγή εις τό κατάστημα εργασίας έπακολουθεΐ τήν άπότισιν τής 
ποινής, ή διάρκεια δέ τής έν τώ καταστήματι παραμονής, δεν δύναται νά είναι κατω- 
τέρα του ενός έτους ούδέ άνωτέρα τών πέντε έτών.

3. Μετά τήν λήξιν του ελάχιστου ορίου καί άκολούθως άνά παν έτος τό δικαστή- 
ριον τών πλημ/κών, είς ού τήν περιφέρειαν εύρίσκεται τό κατάστημα, τή προτάσει 
τής διευθύνσεως αότοϋ ή τοϋ εΐσαγγελέως, άποφαίνεται, αν ό κρατούμενος πρέπει 
ν’ άπολυθή.

4. ’Εάν ό καταδικασθείς είναι υπότροπος ή παραπομπή αύτοΰ είς έπανορθω- 
τικόν κατάστημα είναι υποχρεωτική.
. Ά λλ ’ ή τελευταία αΰτη παράγραφος (4) τοϋ άρθρου 72 έν ούδεμια περιπτώσει 
δύναται νά έφαρμοσθή, προκειμένου περί επαιτών καί άλητών, καθ’ δσον, κατά τό 
άρθρον 88 τοϋ Π.Κ., ώς υπότροπος λογίζεται ό καταδικαζόμενος έκ νέου διά κακούρ
γημα ή έκ δόλου πλημ/μα παρ’ δ,τι κατεδικάσθη προηγουμένως είς ποινήν στερητι
κήν τής έλευθερίας «άνωτέραν τών 3 μηνών». 'Ως είκός όμως ό έπαίτης ή άλήτης δεν 
καταδικάζεται ποτέ είς ποινήν φυλακίσεως μεγαλυτέραν τών 3 μηνών καί κατά συ
νέπειαν νομικώς είναι φύσει άδύνατον νά κριθή υπότροπος, έστω καί μετά 10 π.χ. 
καταδίκας.

II. Είδικωτέρα άνάλυσις τώ ν στοιχείων τής πράξεως.
’Εκ τών άνωτέρω διατάξεων συνάγεται, οτι υποκείμενον τοϋ έγκλήματος 

δύναται νά καταστή πας τις, οστις αιτεί βοήθειαν παρ’ οίουδήποτε προστυγχάνοντος 
προσώπου. 'Η τοιαύτη αίτησις βοήθειας, δύναται νά γίνη ού μόνον προφορικώς, 
αλλά καί έγγράφως, έτι δέ καί διά συμβολικών παραστάσεων. Δέν πράττει δθεν 
έπαιτείαν ό παρά συγγενούς, οικείου ή φίλου ζητών βοήθειαν ή προς τήν αρχήν ή
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φιλανθρωπικόν ίδρυμα ύποβάλλων αίτησιν, προς παροχήν αύτώ βοήθειας (Κωστής 
op cit. § 237).

Περαιτέρω, ώς έπαϊται χαρακτηρίζονται, κατά τον ήμέτερον νόμον, οί καθ’ 
εξιν καί κατ’ επάγγελμα τοιοϋτοι καί ούχί οί έξ ανάγκης τείνοντες την χεΐρα, δηλ. 
οί έκ περιστάσεως καί έκ μεγάλης άνάγκης ζητοΰντες βοήθειαν. Οί είρημένοι, κατά 
τήν άποψιν τοϋ νόμου μας, δέον να μή τιμωρώνται. Άντιθέτως οί άλλοι, οί έκ φυ
γοπονίας ή φιλοχρηματίας ή κατά συνήθειαν έπαιτοΰντες, τιμωρούνται διά φυλα- 
κίσεως τό πολύ τριών μηνών. Αυτοί είναι οί άποτελοΰντες μίαν χρονιάν κοινωνικήν 
πληγήν, οίτινες καί πρέπει ν’ άντιμετωπίζωνται κατά τρόπον αυστηρόν, ΰπό τής 
πολιτείας. Άναζητοϋντες οΰτοι εύκολα μέσα βιοπορισμού μεταπίπτουν εις τάς 
τάξεις τών καθ’ εξιν καί κατ’ επάγγελμα εγκληματιών, καί ώς έκ τούτου κα
θίσταται έπιτακτική, ή δραστικωτέρα κοινωνική κατ’ αύτών άμυνα.

Έ ξ άλλου, κατά τό ήμέτερον δίκαιον, διά νά χαρακτηρισθή τις ώς άλήτης, 
δέον νά συντρέχωσιν αί κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Στέρησις τών μέσων συντηρήσεως όφειλομένη εις φυγοπονίαν ή ροπήν 
προς άτακτον βίον, β) περιπλάνησις εις τήν χώραν ή περιφορά εις τον αυτόν τό
πον, γ ) έλλειψις μονίμου καταλύματος.

Έλλείποντος οθεν τίνος τών άνωτέρω στοιχείων, περί άλητείας δεν δύναται 
νά γίνη λόγος.

Ό  περιπλανώμενος λοιπόν συνεχώς εις τήν χώραν, προς έξεύρεσιν έργασίας, 
δεν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς άλήτης.

Καθ’ δμοιον τρόπον καί ό εις τον αυτόν τόπον περιφερόμενος χωρίς νά έχη 
σταθερόν κατάλυμα, δέν είναι δυνατόν νά κριθή ώς άλήτης, έάν διαθέτη οικονομικήν 
εύπορίαν, έστω καί αν πράττη τούτο έκ ροπής προς βίον άτακτον, ώς καί ό στερού
μενος τών προς τό ζήν άπαραιτήτων, είτε έξ άνικανότητος πράς έργασίαν, είτε έξ 
οίουδήποτε άλλου, δεδικαιολογημένου, λόγου.

III. Τινά περί τών κατασταλτικών κατά τής επαιτείας μέτρων.
"Οπως παρατηρεί ό Καθηγητής κ. Γαρδίκας (*) «οί φυγόπονοι έπαϊται καί 

άλήται, ένεκα τών άρνητικών ιδιοτήτων τής προσωπικότητός των, στερούμενοι τής 
ψυχικής δυνάμεως, ΐνα έμμείνωσιν εις δ,τι ήρξαντο, ούδέν τακτικόν έπάγγελμα ά- 
σκούσΐ' καθίστανται παθητικά παράσιτα τής κοινωνίας καί άποβαίνουσι καθ’ εξιν 
έγκληματίαι, ύποκύπτοντες εις τον πρώτον πειρασμόν. Έκ τής έπανειλημμένης 
τελέσεως έγκλημάτων άποκτώσι τήν εξιν καί ίσχυράν ροπήν προς τά έγκλήματα, 
άτινα άσκοΰσι ώς έπάγγελμα. Δι’ δ πολλοί τών παθητικών τούτων παρασίτων σύν 
τώ χρόνω άποβαίνουσιν ένεργοί έγκληματίαι».

Περί τού δτι οί έπαϊται καί άλήται, ώς έπί τό πλεϊστον ήθελημένως άπέχουν 
από πάσης συστηματικής καί νομίμου έργασίας καί δτι, ιδία, οί πρώτοι, άποτελοΰν 
σήμερον διά τήν Ελληνικήν κοινωνίαν καί προπάντων τήν πρωτεύουσαν, μίαν πραγ
ματικήν μάστιγα καί πληγήν δυστυχώς άθεράπευτον, ούδεμία δύναται νά ύπάρξη άμ- 
φιβολία, οδτε καί πρόκειται νά μάς άπασχολήση έπί τού προκειμένου, ώς έκφεύγου- 
σα τού σκοπού τής παρούσης. 'Απλώς άρκούμεθα εις τήν έξής παρατήρησιν δτι τό 
πρόβλημα τών έπαιτών - άλητών, είναι γενικόν κοινωνικόν θέμα καί δέον ν’ άντι- 
μετωπίζεται, ώς κοινωνικόν πρωτίστως φαινόμενον, καί όχι ώς νομικόν. «'Η 
παρασιτική ζωή τήν όποιαν, δαπάναις τού κοινωνικού σώματος, διάγουν οί έπαΐ- 
ται καί άλήται, δύναται ύπό ΐδιαζούσας συνθήκας, νά προσλάβη έκτάκτως έπικίν- 
δυνον μορφήν, διά τήν ομαλήν κοινωνικήν λειτουργίαν».

'Ο Πρόεδρος τής Εταιρείας Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης κ. Τσαχαγέας, εις 
υπόμνημά του προς τό 'Υφυπουργείου Εσωτερικών, άναφέρει τά έξής χαρακτηρι-

1. “Ιδε σχετικώς Κ. Γαρδίκα «Οί καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαι» Ποιν. 
Χρονικά Τόμος Α ', σελ. 57 έπ.
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στικά παραδείγματα περί της ψυχοσυνθέσεως των κοινωνικών αύτών παρασίτων. 
«'Ο Paulian συνεφώνησε μέ τον έν Παρισίοις έδρεύοντα σύλλογον κατά της 
επαιτείας, περιλαμβάνοντα καί πολλούς εμπόρους, να παρασχεθή άμέσως εργασία, 
μέ ικανοποιητικόν ημερομίσθιον, εις όσους έπαίτας παρουσιάζοντο, εις τά καταστή
ματα, την ήμέραν τού πειράματος.

Εις τούς 727 προσελθόντας προσεφέρθη έργασία. Έ κ τούτων μόνον 312 
έδέχθησαν τό όνοματεπώνυμον καί την σύστασιν τοϋ έργοδότου καί έκ τούτων μό
νον 174 παρουσιάσθησαν δι’ άνάληψιν έργασίας. Έκ των 174 άναλαβόντων έργασίαν, 
οί 37, είς τό μέσον τής ήμέρας έζήτησαν 2 φράγκα, διά νά γευματίσουν έκεΐ πλησίον 
καί... δέν έπανήλθον, 68 είργάσθησαν ώς τό βράδυ, έπληρώθησαν τό ήμερομίσθιόν 
των καί... δέν έπανήλθον, 51 είχον τον ηρωισμόν νά έργασθοϋν έπί 2 ήμέρας καί 18 
τελικώς έμειναν μονίμως εις την έργασίαν.

Εις έν άλλο πείραμα, ένεργηθέν ύπό τοϋ πάστορος Robin προσεφέρθη ύπ’ 
αύτοϋ τροφή καί στέγη, εις άστέγους άλήτας, έναντι παροχής διώρου έλαφράς έρ
γασίας, ήμερησίως. Έκ των 700 έδέχθησαν 100, μετενόησαν μετά μίαν ήμέραν οί 
45 έκ τούτων καί έκ των 55 δεχθέντων έμειναν 11, μετά άπό δύο ήμέρας».

Τό θέμα δέν άπετέλεσεν άντικείμενον συζητήσεων, είς τά στενά πλαίσια τοϋ 
Ποινικοΰ Δικαίου, άλλά καί τήν Κοινωνίαν έν γένει άπησχόλησε καί ώς τοιοΰτον 
κοινωνικόν πρόβλημα σοβαράν έδημιούργησε συζήτησιν. Αί δέ έπί τοϋ θέματος 
διατυπωθεΐσαι καί ύποστηριχθεΐσαι απόψεις κατατάσσονται εις τρία συστήματα άκο- 
λουθούμενα ύπό των έπί μέρους νομοθεσιών, άτινα είναι τά κάτωθι:

α) Τ ό σ ύ σ τ η μ α  τ ή ς  κ υ ρ ί α ς  π ο ι ν ή ς ,  καθ’ δ ό ένοχος έπαιτείας 
ή άλητείας, έφ’ οσον είναι ικανός προς έργασίαν, είσάγεται άμέσως εις τό κατάστημα 
έργασίας, χωρίς νά προηγηθή κράτησις ή φυλάκισις καί άνευ ούδεμιάς ειδικής τούτου 
μεταχειρίσεως. 'Η τοιαύτη κράτησις παρατείνεται μέχρις οτου οί είρημένοι έπαΐ- 
ται ή άλήται καταστώσιν άκίνδυνοι ή βελτιωθώσιν.

2) Τ ό δ υ ϊ κ ό ν  ή μ ε ι κ τ ό ν  σ ύ σ τ η μ α ,  καθ’ δ ό έπαίτης ή αλήτης 
τιμωρείται διά ποινής καί μετά τήν έκτισιν ταύτης υποβάλλεται, ύπό προϋποθέσεις, 
εις πρόσθετον κάθειρξιν (μέτρον άσφαλείας) άορίστου διάρκειας.

3 )  Τό σ ύ σ τ η μ α  τ ο ϋ  α υ τ ο τ ε λ ο ύ ς  μ έ τ ρ ο υ  ά σ φ α λ ε ί α ς ,  
καθ’ δ οί ύπαίτιοι έπαιτείας ή άλητείας είσάγονται άμέσως είς κατάστημα έργασίας, 
έν ώ τυγχάνουσιν ειδικής μεταχειρίσεως, συνισταμένης ιδία είς τήν βελτίωσιν τών 
ικανών προς έργασίαν έν αύτώ είσαγομένων έπαιτών καί άλητών.

'Ο Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ όρίζων, οτι κατά τήν έπαιτών καί άλητών έπι- 
βάλλεται ποινή καί ύπό προϋποθέσεις, κατά τά έν τή παραγράφω 1 τοϋ άρθρου 72 
διαλαμβανόμενα, τό άσφαλιστικόν μέτρον τής παραπομπής των είς κατάστημα έρ
γασίας, άκολουθεΐ τό β' τών άνωτέρω συστημάτων, διά τούς κάτωθι λόγους, οί- 
τινες διαλαμβάνονται είς τήν αίτιολογικήν έκθεσιν τής Β' άναθεωρήσεως αύτοϋ, 
έχούσης οΰτω:

«Αί είς Γερμανίαν γενόμεναι παρατηρήσεις τών είς οίκον έργασίας παραπεμ- 
φθέντων άλητών καί έπαιτών άπέδειξαν οτι ούτοι είναι άτομα μή όντα είς θέσιν νά 
κερδίζουν τά προς τό ζήν, διά τακτικής έργασίας. Παρετηρήθη ότι ταΰτα, εύθύς ώς 
άπολυθοΰν έκ τοϋ οίκου έργασίας ή τοποθετηθούν είς έργασίαν τινα, έγκαταλείπουν 
καί στέγην καί έργασίαν καί περιπλανώνται πάλιν άλητικώς. Σημαντικός άριθμός 
τούτων άποτελεΐται έξ άτόμων άσθενοΰς θελήσεως ή διανοητικούς κατωτέρων, άτινα, 
είτε διότι ύπέστησαν οικονομικόν πλήγμα ή διότι εύρέθησαν είς τήν κοινωνίαν μόνα, 
σύν τώ χρόνω άπέβαλον τήν συνήθειαν, νά ύπάγουν τήν ζωήν των ύπό συνθήκας τα- 
κτικάς καί κεκανονισμένας.

Βεβαίως τά άτομα ταΰτα είναι περισσότερον ένοχλητικά, παρά έπιβλαβή είς 
τήν κοινωνίαν. Τό άναμφισβήτητον όμως γεγονός ότι ή έπαιτεία καί ή άλητεία, όπως 
καί ή πορνεία, άποτελοΰν τό καταλληλότερον έ'δαφος βλαστήσεως τοϋ έγκλήματος,
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είς τό όποιον οδηγεί μετά καταπληκτικής εύκολίας ό άτακτος βίος, ή φυγοπονία 
καί ή φιλοχρηματία, έξ άφαρμής των οποίων κατέστησαν τα άτομα ταϋτα έπαΐται 
καί άλήται, έπιβάλλει την λήψιν τοιούτων μέτρων, ώστε να παταχθώσιν αί δύο αύται 
κοινωνικαί πληγαί. Τό Γερμανικόν σχέδιον τοϋ 1925, άπέφυγε ν’ άντιμετωπίση 
τό ζήτημα διά τής έπιβολής ποινής, κρίνον, ότι κατά των άντικοινωνικών τούτων ά- 
τόμων έδει νά έφαρμοσθή τό άσφαλιστικόν μέτρον του οίκου εργασίας. Τό Γερμανι
κόν όμως σχέδιον του 1927, όρμώμενον έκ τής σκέψεως, ότι ή εφαρμογή του άσφα- 
λιστικοΰ μέτρου τοϋ οίκου εργασίας εις τούς πρώτουν ύποπίπτοντας εις τοιαϋτα πα
ραπτώματα, είναι αυστηρά, ένω έφ’ έτέρου ή μη υποβολή ποινής φυλακίσεως έξασθενεΐ 
την προστασίαν τής όλότητος, έπανήλθεν εις τό κρατούν σήμερον έν Γερμανία σύστη
μα, θεωρήσαν πρόωρον την έγκατάλειψιν των περιπτώσεων τούτων, εις μόνα τά άσφα- 
λιστικά μέσα καί την κρατικήν πρόνοιαν.

Τέλος τό σχέδιον τοϋ 1930, τό όποιον, ύπό την άντικοινωνικήν διαγωγήν, ύ- 
πάγει μόνον την επαιτείαν καί την άλητείαν, καταλεΐπον εις ειδικόν νόμον την ρύθμισιν 
των περιπτώσεων τής πορνείας, έπιβάλλει ήπιωτέρας ποινάς, άπό τό σχέδιον τοϋ
1927.

'Η ήμετέρα επιτροπή έκρινε σκόπιμον, μη παρεκκλίνουσα άπό την ίσχύουσαν 
νομοθεσίαν, ήτις καί παραμένει έν ίσχύϊ, κατά τάς εΐδικάς αύτής διατάξεις, σύν τή 
έλαφρςί ποινή φυλακίσεως νά έπιτρέψη καί την έφαρμογήν τοϋ άσφαλιστικοΰ μέ
τρου τής παραπομπής εις οίκον έργασίας, τά μάλα ένδεικνυομένου εις τοιαύτας περι
πτώσεις».

Έρωτάται ήδη- de la  lege ferenda αί περί έπαιτείας καί άλητείας δια
τάξεις τοϋ νέου Κώδικος είναι άρκούντως προστατευτικαί έναντι τοϋ συνόλου, 
άπό την κοινωνικήν πληγήν των έπαιτών καί άλητών; Περαιτέρω, μήπως καί διά 
τής έφαρμογής άλλων διατάξεων τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος δύνανται ν’ άντιμετωπισθώ- 
σιν κατά τρόπον άποτελεσματικώτερον οί άδιόρθωτοι ούτοι έγκληματίαι; Νομίζομεν 
ότι καί έπί απάτη δύνανται, ύπό προϋποθέσεις, νά διωχθώσιν οί είρημένοι, παρ’ 
ό,τι ύπό τινων ύπεστηρίχθη, ότι ή καλουμένη άπατη επαιτών δεν άποτελεΐ παρά- 
βασιν τοϋ άρθρου 386 Π.Κ. Τοΰτο συμβαίνει, έν αΐς περιπτώσεων οί είρημένοι 
δέν τείνουσιν άπλώς χεΐρα προς βοήθειαν, άλλά ψευδώς παριστοΰν έαυτούς ένδεεΐς 
(τραυματίας, τυφλούς, άναπήρους κ .λ .π .). Έ κ τής άστυνομικής μας ζωής άναφέ- 
ρομεν δύο χαρακτηριστικάς πιριπτώσεις. 'Η πρώτη, καθ’ ήν νέος εύτραφέστατος 
καί έντελώς υγιής ένεφανίζετο φέρων ολοκλήρους «γάζας» εις τό πρόσωπον καί τήν 
χεΐρα, μάς άπησχόλησε, διαρκούσης τής ύπηρεσίας μας εις τό Α' Άστυν. Τμήμα 
’Αθηνών. Ή  έτέρα, καθ’ ήν άλλος, έπίσης νέος τήν ήλικίαν, καί υγιέστατος άπό πά- 
σης άπόψεως, ένεφανίζετο ώς τυφλός, άφοΰ έθεσε κολλώδη ούσίαν εις τούς οφθαλ
μούς του, άπησχόλησε τελευταίως την Ύποδιεύθυνσιν Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
(Α' Παρ/μα), ώς μοί έλεγεν ό Προϊστάμενος τούτου.

Οί δίδοντες τήν άποφασιστικήν άπάντησιν, ότι δηλ. δέον νά στηρίζεται κατηγο
ρία μόνον έπί έπαιτεία, βασίζονται είς τό γεγονός, ότι ό δούς, οικεία βουλήσει καί 
αύθορμήτως προσέφερεν ό,τι έδωκε, ένω οί άλλοι ψέγουν τούς πρώτους, έπί τή σκέ- 
ψει, ότι τό δοθέν παρεσχέθη ύπό τον όρον τής βοήθειας ενός ένδεοΰς καί πάσχοντος, 
δστις, μή ών τοιοΰτος, κριτέος ώς άπατεών, άφοΰ παρέστησε ψευδή γεγονότα ώς ά- 
ληθή, διά τήν έπίτευξιν τοϋ σκοποΰ του. Τήν άποψιν ταύτην φαίνεται άποδεχό- 
μενος ό καθηγητής κ. Γάφος έν τή σχετική μελέτη του είς τά Ποινικά Χρονικά (Τό
μος Α' σελ. 402), ώς καί πλεΐστοι έκτών ξένων συγγραφέων, έν οίς καί ό Schoke, 
οστις άποχωρίζει μόνον την περίπτωσιν έκείνην, καθ’ ήν ό άπατώμενος δίδει, οχι διά 
νά βοηθήση, άλλά διά νά άπαλλαγή άπό ένα ένοχλητικόν έπαίτην. (*)

Πέραν τής διατάξεως τοϋ άρθρου 386 Π.Κ. περί άπάτης, ουδεμία άλλη διάτα- 
ξις τοϋ Κώδικος παρέχει τό δικαίωμα είς τον δικαστήν νά καταγνώση ποινήν κατά 

1. ’Ίδε σχετικώς Γάφου Op Clt.



Τό έγκλημα τής επαιτείας καί άλητείας 7253

των επαιτών καί αλητών, ούτε καί ή τοιαύτη τοΰ άρθρου 89 αύτοϋ, καθ’ ήν «έπί 
τρίτης καί πάσης περαιτέρω υποτροπής, άν διά την πράξιν άπειλήται έν τώ νόμω 
ποινή φυλακίσεως μείζων τών Ιξ μηνών, τιμωρείται αυτή διά καθείρξεως μέχρι 10 
ετών». Τοϋτο, επειδή κατά τής έπαιτείας καί άλητείας άπειλεΐται ποινή φυλακίσεως 
μέχρι τριών μηνών. "Οθεν καί ή επιβολή της υπό τοΰ άρθρου 90 προβλεπομένης κα
θείρξεως άορίστου διάρκειας, δεν είναι δυνατή, παρ’ δ,τι, ούδεμία δύναται νά γεννηθή 
άμφιβολία, δτι οί έπαΐται καί οί άλήται άνήκουν εις τήν κατηγορίαν τών καθ’ έξιν 
καί κατ’ επάγγελμα έγκληματικών, περί ών τό έν λόγω άρθρον 90 τοΰ Κωδικός, διό
τι, ίνα έπιβληθή αΰτη, άπαιτεΐται καταδίκη εις κάθειρξιν καί ούχί φυλάκισιν.

Μόνον ή έπί άπάτη καταδίκη συνεπάγεται τάς ώς άνω κυρώσεις, αλλά που 
τοιαύτη τακτική υπό τής Ελληνικής δικαιοσύνης; (*)

Αί μόναι έπομένως διατάξεις, αΐτινες ευρίσκουν έπί τοΰ προκειμένου πεδίον 
έφαρμογής, είναι αί τών άρθρων 407—410 καί 72 τοΰ Ποινικού Κώδικος. ’Ανεξαρ
τήτως, τώρα, τοΰ άν αδται είναι άρκεταί ή οχι, ώστε νά πλήξουν τό κακόν εις τήν 
ρίζαν του (περί τούτου θά εΐπωμεν τινά άμέσως κατωτέρω), εν παραμένει γεγονός. 
"Οτι τά δικαστήριά μας είναι άκρως έπιεική, έναντι τών έπαιτών καί άλητών, τούς 
οποίους ή άπαλλάσσουν παντελώς ή τιμωρούν μέ έλαφροτάτας ποινάς, σπανίως δέ 
καί εις έξαιρετικάς περιπτώσεις καταγιγνώσκουν καί τό άσφαλιστικόν μέτρον τής 
παραπομπής των, εις κατάστημα έργασίας, δπερ καί τό πλέον τελεσφόρον.

Ή  υπέρμετρος αυτή έπιείκεια τών Ελληνικών ποινικών δικαστηρίων, οδηγεί 
είς κάθε άλλο, παρά εις εύχάριστα διά τήν κοινωνίαν άποτελέσματα. Διότι, κατόπιν 
τών καταβαλλομένων ύπό τών άστυνομικών προσπαθειών, τό κακόν έχει μετριασθή 
κατά πολύ, οσον άφορα τό κέντρον καί μόνον τής πόλεως. Εις μικράν όμως άπ’ 
αύτοϋ άπόστασιν ή κατάστασις είναι άπογοητευτική. ’Αρκεί ή παραμονή, εις τι 
κέντρον, οίουδήποτε πολίτου, έπ’ ολίγον καί μόνον χρονικόν διάστημα, ίνα διαπι- 
στώση πόσον έχουν, ού μόνον πληθυνθή άλλά καί άποθρασυνθή οί φανεροί ή συγκεκα- 
λυμμένοι έπαΐται, τά έπηζήμια αυτά παράσιτα τής κοινωνίας.

'Η τοιαύτη τακτική τών δικαστηρίων μας έχει καί τοϋτο τό άποτέλεσμα, 
γνωστόν άλλως τε είς δλους ημάς τούς άστυνομικούς- τήν ύφ’ ώρισμένων έξ αυτών 
τέλεσιν άσημάντων έγκλημάτων, ίνα καταδικαζόμενοι, έξασφαλίζουν τον χειμώνα 
στέγην καί τροφήν είς τάς φυλακάς, άναλαμβάνουν δ’ έκ νέου τό έργον των, άμα τη 
έξόδφ των έκ τών φυλακών.

Ά λλ’ έάν τά Ελληνικά δικαστήρια δεν έξαντλοϋν οπωσδήποτε τήν αύστηρότη- 
τά των έντός τών πλαισίων τοΰ άκρως έπιεικοΰς νόμου μας, δεν πρέπει νά παροραθή 
τό γεγονός οτι είς άλλα Κράτη, άνεξαρτήτως τοΰ συστήματος, οπερ έκαστον έξ αύτών 
άποδέχεται, έπιδιώκεται ή αυστηρά τούτων άντιμετώπισις.
. ’Ιδού τί άναφέρει ό κ. Μπακατσούλας, δσον άφορα τήν διάρκειαν τής είς τό κα

τάστημα έργασίας παραμονής τών έπαιτών καί άλητών καί άλλων φυγοπόνων καί 
άτάκτου βίου έγκληματιών, κατά τάς διαφόρους νομοθεσίας. Π.Σ. Ferri 3—15 
έτη, Γαλλικόν Ν.Σ. Crupps 10 έτη, Βελγικός Νόμος 1891 επτά έτη, Γερμανικός 
Ν. τοΰ 1933, άόριστος καταδίκη, άνευ ούδενος χρονικού ορίου κ.λ.π. (2)

"Οθεν, de lege lata , ή έπιβολή βραχυχρονίων ποινών, άνευ παραπομπής είς 
κατάστημα έργασίας, είς ούδέν σχεδόν όφελεΐ.

1. Συναφής είναι καί ή διάταξις τοΰ άρθρου 360 τοΰ Π.Κ., ή ομιλούσα περί παραμε- 
λήσεως της έποπτείας ανηλίκου, καθ’ ήν τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέ/ρις ενός έτους οί μή 
άσκοΰντες τήν ένδεδειγμένην έποπτείαν έπί τών ύπ’ αυτούς άνηλίκων, ήλικίας κάτω τών 17 
ετών, οδτοι δέ (οί άνήλικοι) τελούν άξιοποίνους πράξεις. Αί πράξεις αδται είναι δυνατόν νά 
είναι καί πταισματικαί (λ.χ. άσκησις επαγγέλματος μικροπωλητοϋ άνευ άδειας). 'Ως είκός ή 
διάταξις αΰτη είναι εΰρυτέρα της τοΰ άρθρου 409 Π.Κ., ήτις έφαρμόζετπι μόνον είς είδικάς 
περιπτώσεις.

2. Ίδε Μπακατσούλα op c it., σελ. 85 σημ. 2.
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II. Προκριτεα αποψις.
Κατά τά άνωτέρω λεχθέντα το θέμα της άντιμετωπίσεως τής έπαιτεώ.ς καί 

άλητείας δεν είναι άπλώς ζήτημα άστυνομίας καί αστυνομικής ένεργείας. Είναι ζή
τημα δικαιοσύνης, ζήτημα κοινωνικής προνοίας καί κρατικής μερίμνης. Πέραν δέ 
των άλλων τυχόν ληφθησομένων μέτρων, προς άντιμετώπισιν τοϋ κακού, ένδείκνυν- 
ται φρονοϋμεν, αί κάτωθι μεταρρυθμίσεις τοΰ Ποινικού Κωδικός.

1. Οί ικανοί προς έργασίαν έπαίται καί άλήται δέον να καταδικάζωνται ε ΐ ς 
κ ά θ ε ι ρ ξ ι ν  ά ο ρ ί σ τ ο υ  δ ι ά ρ κ ε ι α ς ,  ής τό κατώτατον οριον δέον νά είναι 
1 έτος. 'Η τοιαύτη ΐδιάζουσα κάθειρξις, καί την άποκαλοΰμεν ίδιάζουσαν, ώς μη προ- 
βλεπομένην υπό των νόμων μας, δέον νά έκτίεταιείς ιδιαίτερα τμήματα των άγροτικών 
φυλακών καί μόνον αύτών, ώς λ.χ. των τής Τίρυνθος, Λαρίσης, Άμφίσσης κ.λ.π. 
Βεβαίως θά ήδόνατό τις νά υποστήριξή, δτι ή έπιβολή τής άορίστου καθείρξεως, περί 
ής τά άρθρα 90 έπ. τοΰ Π.Κ. εις έγκληματίας, ώς οί έπαίται καί άλήται, δεν είναι 
έπιτρεπτή, άφ’ ού πρόκειται περί παραβάσεων, ήσσονος σημασίας. Δεδομένου όμως, 
δτι ή προσωπικότης αύτών εγκυμονεί σοβαρόν κοινωνικόν κίνδυνον, πρέπει ν’ αντιμε
τωπίζονται οδτοι μέ ριζικώτερα μέτρα, ούδέν δέ καταλληλότερον τής καθείρξεως έν 
άγροτικαΐς φυλακαϊς. Ή  τοιαύτη άντιμετώπισις, είναι ή μόνη, ήτις έπιδοκιμάζεται, 
νομίζομεν καί ύπό τής λαϊκής συνειδήσεως. Ή  έξάλειψις τής κοινωνικής πληγής τών 
έπαιτών καί άλητών, ουτω δύναται νά έπιτευχθή καί δχι μέ ημίμετρα. Περαιτέρω, 
κατά τά εΐδικώτερον έν άρθροις 105 έπ. τοΰ Π.Κ. διαλαμβανόμενα, δέον ν’ άπολύηται 
ύφ’ δρους, ό έκτίων ποινήν άορίστου καθείρξεως, επαίτης ή άλήτης, κατάδικος.

2. Διά την περίπτωσιν, καθ’ ήν αί διατάξεις τοΰ Κώδικος θέλουσι παραμείνει 
ώς έ'χουσιν, ένδείκνυται ή κάτωθι μεταρρύθμισις. Ή  παρεπομένη ποινή τής έ κ 
το  π ί σ ε ω ς είναι άγνωστος εις τον Ποινικόν Κώδικα. Ούτος αναγνωρίζει τήν 
παρεπομένην ποινήν τής άπαγορεύσεως διαμονής (άρθρον 73), ήτις όμως διαφέρει 
τής έκτοπίσεως. Ά λλ’ ώς ορίζεται ύπό τοΰ άρθρου 466 τοΰ Κώδικος «παραμένουν 
έν ΐσχύϊ αί διατάξεις τών ειδικών νόμων, δι’ ών καθορίζονται παρεπόμεναι ποιναί 
ή άλλαι συνέπειαι, πέραν τών ύπό τοΰ Ποινικού Κώδικος προβλεπομένων». Τούτο, 
έπειδή έκρίθη «δτι δέν έ'πρεπε νά καταργηθοΰν αί παρεπόμεναι αύται ποιναί, ιδία, διότι 
εις τάς εΐδικάς περιπτώσεις, εις άς προβλέπονται αύται ύπό τών ειδικών νόμων (π. 
χ. ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας κ .λ .π .) άπέδωκαν, έν τή έφαρμογή, άποτελέσματα)^1). 
Δεδομένου, δμως, δτι ή έπαιτεία καί αλητεία δέν άποτελοΰν ήδη ειδικόν νόμον, θά πρέ
πει, είδικώς δσον άφορα ταύτας καί τούς ικανούς προς έργασίαν έπαίτας καί άλήτας, 
δσον καί αν ξενίζη ή αποψις, νά θεσπισθή, σύν τη κυρία ποινή, καί ή παρεπομένη 
τής έκτοπίσεως, ίνα ούτως έπιτευχθώσι τά προσδοκώμενα άποτελέσματα. Διότι άν 
είναι έπικίνδυνος ό ζωοκλέπτης ή λαθρέμπορος δέν παύει νά είναι τοιοΰτος καί ό φι
λοχρήματος καί έκ συστήματος έπαίτης.

3. Τό ύπό τής Δ.Ε.Τ., τηρούμενου π ο ι ν ι κ ό ν  μ η τ ρ ώ ο υ  τών άλητών 
καί έπαιτών, δέον νά ένημεροΰται πλήρως. Διότι, ώς γνωστόν, πολλάκις δέν άναγρά- 
φεται έν αύτώ καί τό αποτέλεσμα τής δίκης τών εις τό δικαστηρίου όδηγουμένων έπαι- 
τών. ’Επί τρίτης καί πάσης περαιτέρω ύποτροπής ή ποινή δέον νά έπιτείνεται καί νά 
καθίσταται αύστηρά.

4. Ό  ολοκληρωθείς ήδη, διά τοΰ άρθρου 7 τοΰ Κ.Π.Δ., θεσμός τ ώ ν  δ ι κ α 
σ τ η ρ ί ω ν  α ν η λ ί κ ω ν  έπέτυχεν έν τή πράξει, ούδεμία δέ δύναται νά ύπάρξη 
περί τούτου άμφιβολία. 'Η καθιέρωσις παρομοίου θ ε σ μ ο ύ  ε ι δ ι κ ώ ν  δ ι κ α 
σ τ ώ ν  δ ι ά  τ ο ύ ς  έ π α ί τ α ς  κ α ί  ά λ ή τ α ς  έγκληματίας, θά εχη τά αύτά 
άποτελέσματα. 'Η έξακρίβωσις τής προσωπικότητος έγκληματιών, ή ζωή τών ο
ποίων δύναται ένίοτε νά προσλάβη έπικίνδυνον μορφήν, διά τήν ομαλήν κοινωνικήν 
λειτουργίαν, παρ’ ειδικών δικαστών καί ή άνάλογος αύτών άντιμετώπισις, καθίσταται 
οπωσδήποτε έπιβεβλημένη, ιδία τώρα, δτε δέν άντιμετωπίζομεν μεμονωμένα περι
στατικά, άλλά ολόκληρον, έξ έπαγγέλματος δέ, τάξιν έγκληματιών.

1. ”Ιδε εισηγητικήν ίκΟεσιν συνοδεύουσαν τόν Κώδικα. Δ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ
— ΣΤΟ ΧΑΣΜ ΟΙ-ΚΡΙΣΕΙΣ-ΣΥΜ Π ΕΡΑΣΜ ΑΤΑ -

Ύπό Δοκίμου 'Χπαστυνόμου 
κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

'Ο Τρωικός πόλεμος έδωσε άφθονο υλικό στους άρχαίους μας δραματικούς 
ποιητάς. Πρώτος ό Ευριπίδης όραματίσθηκε τη  θυσία τής ’Ιφιγένειας στην Αύλίδα, 
υστέρα τον ηθικό ξεπεσμό τής 'Εκάβης κα ί κατόπ ιν την περιπλάνηση τον Ό δυσσέα  
με τον «Κύκλωπα» τοϋ έφετεινοϋ φεστιβάλ. Σ τη συνέχεια, ο  Αισχύλος μάς έδωσε 
όλο το δράμα, που έφερε ό δεκάχρονος χωρισμός από την πατρ ική γή, μέ την 
«Ό ρέστεια». Ό  άλλος μεγάλος τραγικός τής επικής τριάδας, ό Σοφοκλής έδωσε 
μέ τον τρόπο τον το άγχος κα ί τό δράμα των βασιλέων τών Θηβών μέ τον «Ο ίδίπο- 
δα Τύραννο», την « ’Α ντιγόνη» κα ί τον «Ο ίδίποδα επί Κολωνω» παίρνοντας ώς 
αφορμή εσωτερικά καθαυτό γεγονότα καί άγνοώντας αυτός τα  Τρωικά.

Πρόθεση στα  κατατοπ ιστικά  σημειώματα που θά δώσω ε ίνα ι ή  συνέχεια 
τών άναλύσεων-κριτικών τής αρχαίας δραματουργίας καί κωμωδιογραφίας, μ ιάς  
κριτικοανάλνσης, πού άπό τό έτος 1955 επιχειρούμε στις στήλες αυτές τον περιοδι
κού μας  ( 2 ) . 'Ως τώρα, μάλλον ώς τον προπέρσινο χρόνο, έχουμε μελετήσει την «'Ε
κάβη», τον « 'Ιππόλυτο» καί την «Ιφ ιγένε ια  εν Αυλίδι» του Ευριπίδη. ’Έχουμε δ ή 
ακόμη τον «Ο ίδίποδα Τύραννο», τοϋ Σοφοκλή καί τ ις «Έ κκλησιάζουσες» κα ί τή  
«Λ υσιστράτη» τού Ά ριστοφάνους. Κ α ί μόνον ό Αισχύλος, ό περισσότερο ψυχολο
γημένος τραγωδός τής δραματικής τριάδος δέν μάς απασχόλησε, γ ιά  νά μάς απασχό
ληση τώρα μέ τον κολοσσό «Ό ρέστεια» τοϋ Φεστιβάλ 1959. Γ ιά δεύτερη φορά 
εφέτος θά ασχοληθούμε καί μέ τους άλλους τραγικούς πού άνέφερα, αφού στο έφε- 
τεινό φεστιβάλ περιλαμβάνονται ό «Κύκλωψ» τοϋ Ευριπίδη, ή «’Α ντιγόνη» καί ό 
«ΟΙδίπους επί Κολωνώ» τοϋ Σοφοκλή. ’Ακόμα, γ ιά  δεύτερη φορά θά δοϋμε τον 
’Αριστοφάνη άφοϋ οι «Βάτοαχοι» διδάσκονται μέ τήν ευκαιρία τον έφετεινοϋ φεστι
βάλ.

Α'
Ο Ρ Ε Σ Τ Ε Ι Α

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Τδ θέμα της «Όρέστειας» τό παίρνει ό Αισχύλος σάν συνέχεια της «Ιφ ιγ έ 

νειας έν Αυλίδι» κα-ί της «Εκάβης» τοϋ Ευριπίδη. Μέ τήν « ’Ιφιγένεια έν Αύλίδι», 
έ'φερε ό Ευριπίδης τούς ’Αχαιούς ώς τήν Αύλίδα καί μέ τήν «Εκάβη» τούς έγύρισε 
ώς τά θρακικά παράλια. Καί τώρα, νά πού ξανοίγεται θολωτός ορίζοντας πάνω άπό 
δυο μυτερές βουνοκορφές τών Μυκηνών. Στις κορφές αύτές, πάνω άπό τήν ’Ακρό
πολη τών ’Ατρειδών, πλανιέται ό φρουρός πού θά άνάψη τις φωτιές σάν ΐδή ότι οί 
"Ελληνες φάνηκαν κάτω στή φουρτουνιασμένη θάλασσα. Μέ άγωνία περιμένουν τό άγ
γελμα τής φωτιάς, κάτω στά άνάκτορα, ή Κλυταιμνήστρα καί ό λαός της, τόσα χρόνια 
τώρα. Καί ό φρουρός, ό ώρισμένος νά επισκοπή τις δύο βουνοκορφές, φιλοσοφεί πε- 
ριμένοντας τό άγγελμα. ’Αναπολεί τά περασμένα τοϋ Βασιλικοΰ οίκου τών ’Ατρειδών, 
φέρνει στή θύμηση φριχτές ήμέρες, μέ τά άνατριχιαστικά έκεονα ««κουροβόρα» 
δείπνα πού ό Άτρέας έσφαξε τά παιδιά τοϋ Θυέστη κ ι’ έδωσε στον πατέρα τους

(1) Τά ίδια έργα τοϋ Φεστιβάλ Επίδαυρου διδάσκονται ολόκληρο τον Αΰγουστο καί 
μέχρι τις αρχές τοϋ Σεπτέμβρη στό Θέατρο Ήρώδου τοϋ Άττικοϋ, μέ την ευκαιρία τοϋ 
«Φεστιβάλ ’Αθηνών 1959».

(2) Βλέπε σχετικώς στά τεύχη 51, 53, 54 καί 104 τών « ’Αστυνομικών Χρονικών».



7256 Χαρ. Σταμάτη

νά γευθή άπό τις σάρκες των, ’Αναπολεί και τα γεγονότα πού ώδήγησαν στον πόλεμο, 
ώσπου οΐ φωτιές άνάβουν έξαφνα. Γεμάτος χαρά, άλλα καί άγωνία, τρέχει στην Κλυ
ταιμνήστρα γιά νά μετά δ ιο ση τό χαρμόσυνο άγγελμα, ένώ ό χορός των γερόντων άνα- 
πολεΐ καί αυτός μέ τή σειρά του τα δεινά του Τρωικού πολέμου.

'Όσα επακολουθούν τώρα είναι καθαρά δημιουργήματα του Αισχύλου. Πρέπει 
νά πούμε έδώ, δτι ό μύθος της «Όρέστειας» ήταν δημιουργημένος άπό πριν, ιδίως 
άπό τον "Ομηρο, πού στην « ’Οδύσσεια» (Γ” 262—314 καί Λ' 405—434) ιστορεί 
τή δολοφονία τού Άγαμέμνονα καί την τιμωρία των δολοφόνων του άπό τον Όρέστη. 
Ό  Αισχύλος λοιπόν διεμόρφωσε άπό τή στιγμή τής έλευσης τοΰ Άγαμέμνονα τον 
μύθο, σύμφωνα μέ τούς ηθικούς σκοπούς, πού έπεδίωκε. Ό  Αισχύλος ανακαίνισε 
τον μύθο καί τού έδωσε τή σφραγίδα της πραγματικά μεγάλης τέχνης. Θά δούμε λοιπόν 
τήν Κλυταιμνήστρα νά υποδύεται άριστα στον υποκριτικό της ρόλο γιά τή δήθεν χα
ρά πού δοκιμάζει μέ τήν άφιξη τοΰ άνδρός της. Τούτο τό διαισθάνεται άόριστα ό χο
ρός καί οί εύχάριστες προετοιμασίες πού γίνονται μπροστά του γιά θυσίες δέν κατορ
θώνουν νά έξαλείψουν τό αίσθημα τής άγωνίας πού τον συνέχει. Άναθυμάται ό χο
ρός τό τί είχε προμαντέψει ό Κάλχας, πώς κ ι’ άλλες συμφορές άπομένουν νά ξεσπάσουν 
πάνω στά άνάκτορα των ’Ατρειδών. Άναθυμάται πώς φοβερό ήταν το μίσος πού 
χώριζε άπό τήν αρχή τούς δύο γυιούς τού Πέλοπα, τον Άτρέα καί τό Θυέστη, γιά 
λόγους συγγενικής τιμής καί έξουσίας, πώς τό μίσος έκεϊνο είχε οδηγήσει στά «κου- 
ροβόρα» δείπνα, δηλαδή τά τεκνοφαγικά. Μεγάλη κατάρα έπεσε τότε στο άνά- 
κτορο των Ατρειδών καί ή τρομερή Έρινύδα, έγκατεστάθηκε μόνιμα εκεί μέσα γιά νά 
έξαπολύση τά δεινά της: Θυσία τής ’Ιφιγένειας στήν Αύλίδα, φοβερές περιπέτειες 
στην Τροία καί τώρα τό μελλούμενο ξεκλήρισμα τοΰ οίκου τών ’Ατρειδών, άφοΰ ή 
Κλυταιμνήστρα προδίδει τή συζυγική πίστη μέ τον έξάδελφο τού άνδρός της Αΐγι- 
σθο καί ό ’Αγαμέμνων έχει έρωμένη του τήν βασιλοπούλα Κασσάνδρα...

"Οπως καί νάναι, ό ’Αγαμέμνων γυρίζει νικητής τώρα. Ή  Κλυταιμνήστρα 
τοΰ στρώνει πορφύρες νά πατήση, σάν θά κατέβη άπό τό άρμα του, καί μέ υποκριτική 
χαρά προσπαθεί νά τοΰ δείξη τήν άγάπη της, μιάν άγάπη πού 6 δεκάχρονος χωρισμός 
τή στερέωσε πιο πολύ στήν καρδιά της, δπως προσπαθή νά πείση τό χορό καί τον 
νικητή βασιλιά της. "Οσο κι’ άν διστάζη έκεΐνος νά πατήση στις χρυσές πορφύρες, 
μή τυχόν μιά τέτοια άλαζονία έξοργίσει τούς θεούς, στο τέλος πείθεται καί κατεβαί
νει γιά ν’ άκολουθήση έτσι τό φοβερό δρόμο της καταστροφής του.

Είναι δμως καί ή Κασσάνδρα στο άρμα τού Άγαμέμνονα, ή τραγική κόρη τού 
Πριάμου πού πνίγεται άπό τήν άγωνία. Θείο δώρο, σταλμένο άπό τον ’Απόλλωνα, 
τής έχει δώσει τήν δυνατότητα νά προμαντεύη τά έγκλήματα πού θ’ άκολουθήσουν. 
'Π Κασσάνδρα θ’ άρνηθή νά κατέβη άπό τό άρμα καί νά μπή στο φονικό παλάτι, θά 
άπειληθή άπό τή Κλυταιμνήστρα καί θά ξεσπάση κατόπιν σέ μεγάλο θρήνο. Κλαίει 
τή χαμένη ευτυχία της, τό χαμό τοΰ Άγαμέμνονα καί τή δική της άπώλεια, μά 
προμαντεύει γιά τήν έκδίκηση τοΰ Όρέστη. "Υστερα άκολουθεί τό δρόμο τοΰ μαρτυ
ρίου. Τά προφητικά της λόγια έπαληθεύονται σέ λίγο άπό τις έπιθανάτιες κραυγές 
τοΰ Άγαμέμνονα καί ή Κλυταιμνήστρα προβάλλει φοβερή γιά νά δείξη τό διπλό της 
έγκλημα. Μέ κυνική έπαρση θά άφηγηθή τό πώς έκανε τό διπλό έγκλημα καί θάάφίση 
νά ξεσπάση ό άβάσταχτος πόνος γιά τήν κόρη της ’Ιφιγένεια, πού θυσίασε ό νεκρός 
βασιληάς στήν Αύλίδα. ’Ακόμα θά περιγράψη τό μίσος γ ι’ αυτόν πού έφερε καί μέσα 
στο παλάτι άκόμα τήν έρωμένη του Κασσάνδρα, γιά νά μοιράζεται μ’ αύτή τις ερω
τικές του στιγμές.

Φοβερό τό έγκλημα άλλά καί φοβερή ή δικαιολογία. Κίνητρα γιά τό φονικό, ή 
θυσία της κόρης ’Ιφιγένειας καί ή προδοσία τής συζυγικής τιμής μέ τήν κόρη τοΰ 
Πριάμου. Ό  πόνος τής μάννας άπό τή μιά μεριά,γιά τό χαμό τοΰ παιδιοΰ της, άπό 
τήν άλλη τό μίσος γιά τά έρωτικά χάδια πού ό άπιστος θά έξακολουθοΰσε καί μέσα
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στά συζυγικά διαμερίσματα. Εγκλήματα πάθους καί ψυχικής οργής, άν δέν ήταν 
στη μέση ό Αϊγισθος, πού πρώτος έμόλυνε τη συζυγική τιμή τοΰ καταραμένου ζεύγους. 
Θά χαρή γιά τό διπλό φονικό ό Αϊγισθος, θά θριαμβολογήση καί θά ξεσπάση σέ ά- 
πειλές στον έξωργισμένο χορό των γερόντων, πού έπικαλεΐται τον ερχομό τοΰ εκ
δικητή Όρέστη (Α' Μέρος τής τριλογίας).

ΧΟΗΦΟΡΟΙ

Θάρθη ό Όρέστης έκδικητής άπό τή Φωκίδα, άπό τό ανάκτορο τοΰ θείου του 
βασιληά Στρόφιου, πού είχε καταφύγει διωγμένος άπό τή μητέρα του Κλυταιμνή
στρα. Μαζί μέ τον Όρέστη θάναι καί ό ΙΊυλάδης, ό έξάδελφος πού θά βοηθήση 
στην έκδίκηση. Άνηφορίζουν τώρα τό λόφο, γιά νά πάνε στο μνήμα τοΰ Άγαμέμνονα 
όπου καί θά προσκυνήσουν πρώτη φορά ύστερα άπό τά δέκα χρόνια τοΰ φόνου. Ό  
Ορέστης κόβει μιά πλεξίδα άπό τά μαλλιά του, γιά νά τήν άφιερώση στον τάφο τοΰ 

πατέρα του καί ύστερα άποτραβιέται νά κρυ- 
φθή άπ’ τις γυναίκες πού άνεβαίνουν άκολου- 
θώντας τήν Ήλέκτρα.

Είναι οί «Χοηφόροι» αυτές οί γυναίκες 
πού ήρθαν στον τύμβο. Φέρνουν «χοές» άπό τήν 
Κλυταιμνήστρα καί δέονται γιά τή ψυχή τοΰ 
βασιληά, διώχνοντας έτσι τά κακά πνεύματα πού 
πλανιώνται στον τάφο. 'Όμως, ή Ήλέκτρα δέν 
θά άφίση νά προσφέρουν χοές άπό μέρους τής γυ
ναίκας πού δολοφόνησε τον πατέρα της. Συμ
βουλεμένη άπό τούς γέροντες, προσεύχεται γιά 
τούς φίλους τοΰ πατέρα της καί γιά έκεΐνον πού 
θά πάρη πίσω τήν έκδίκηση. Στην άνταύγεια 
τοΰ δειλινού καί στά θρηνητικά μοιρολόγια θά 
παρουσιασθή τώρα ό Όρέστης άπό τον κρυψώ
να του. ’Έχει πολλά σημάδια πού θά δείξη στην 
άδελφή του, γιά νά πεισθή έκείνη πώς αυτός ε ί
ναι ό έκδικητής, σταλμένος μέ τή μοίρα του

i l h
Ά ν ν α  ΣυνοδινοΟ ώς Κ λυτα ι

μνήστρα.άπό τη Φωκίδα καί άκολουθώντας έπιτακτικό 
χρησμό τοΰ ’Απόλλωνα γιά τήν έκδίκηση.

’Αγκαλιάζονται έτσι τά δύο άδέλφια καί θρηνοΰν τον Άγαμέμνονα. Τό σχέ
διο καταστρώνεται καί μπαίνει σ’ έφαρμογή. Ό  Πυλάδης θά τούς βοηθήση καί ή 
άφοσιωμένη παραμάννα τοΰ Όρέστη θά κάμη ότι μπορεί γιά χάρη του, σάν φτάσουν 
στο παλάτι. Κατηφορίζουν τό λόφο καί μπαίνουν στο άνάκτορο σάν ξένοι άπό τη 
Φωκίδα καί μέ καλό άγγελμα γιά την Κλυταιμνήστρα: Ό  Όρέστης, ό γυιός της, 
πέθανε κάπου στις Δελφικές έρημιές. Άπηλλαγμένη έκείνη άπό τον έφιάλτη τοΰ 
έκδικητή, τούς υποδέχεται καί ζητάει περισσότερες πληροφορίες, ένώ ή παραμάννα 
τοΰ Όρέστη ειδοποιεί τον Αιγισθο νά έρθη άφρούρητος πλέον τώρα. Θά πέση έ'τσι 
6 Αϊγισθος, μόλις μπει στο παλάτι, χτυπημένος άπό τον Όρέστη καί πάνω του θά 
σωριασθή ή Κλυταιμνήστρα, σκοτωμένη κ ι’ αυτή άπό τό γυιό της...

Πάρθηκε ή έκδίκηση γιά τό φόνο τοΰ Άγαμέμνονα, μά ό φονηάς γυιός νοιώθει 
νά σαλεύη τό λογικό του. Μπροστά του παρουσιάζονται τώρα οί φοβερές Έρινύες, 
οί άδυσώπητες κόρες τής νύχτας, πού μέ τά νύχια τους ζητάνε νά πιουν τό αίμα τοΰ 
Όρέστη. Σταλμένες οί φοβερές θεότητες άπό τον κάτω κόσμο, ψάχνουν καί γιά 
όλους έκείνους πού έχυσαν τό αίμα τών συγγενών τους. Ό  τόπος δέν χωράει τώρα 
τό μητροκτόνο. Φεύγει έξαλλος γιά τούς Δελφούς καί οί Έρινύες τον καταδιώκουν, 
ώσπου νά προσπέση ικέτης στον ’Απόλλωνα στο Δελφικό ιερό. (Β' Μέρος τής Τρι
λογίας).
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ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ

Άπό την προφήτισσα τοϋ μαντείου θ’ άκούσουμε την ιστορία τοϋ Δελφικού ιε
ρού τώρα. "Ορθια, στητή ή προφήτισσα εξιστορεί, ενώ ξάφνου βλέπει στο άδυτο τοϋ 
ναοϋ ένα νέο καί γύρω του συναγμένες γυναίκες μέ άπαίσια μορφή. Είναι οί Έρινύες, 
οί θεότητες πού έχουν περιστοιχίσει τον Όρέστη καί κοιμώνται. Παρουσιάζεται ό 
’Απόλλων καί ξυπνά τις Έρινύες, δηλώνοντας στον Όρέστη πώς δεν θά τον έγκα- 
ταλείψη. Πρέπει δμως νά φύγη αύτός μακρυά δσο μπορεί καί να καταλήξη μιά μέ
ρα στο ιερό τής Άθην'άς, δπου καί θά δικασθή. Άποτραβιέται ό Θεός καί ό Όρέστης 
άρχίζει την περιπλάνησή του.

’Εδώ ή τραγφδία παίρνει καινούργια μορφή. Προβαίνει τό φάντασμα τής Κλυ
ταιμνήστρας καί ζητάει έκδίκηση άπό τις Έρινύες. ’Εκείνες έξαγριώνονται, μά ό 
’Απόλλων πού ξαναπαρουσιάζεται τις διώχνει άπό τό ναό του. Φεύγουν οί Έρινύες 
καί καταδιώκουν τον Όρέστη, ώσπου τον συναντάνε στην ’Αττική καί ικέτη στά πό

δια τής Παλλάδος ’Αθηνάς. Θά στήσουν έδώ τό 
μαγικό τους χορό γιά νά τον αιχμαλωτίσουν, μά 
ή θεά τής Σοφίας, θά έπιτύχη άνακωχή άνάμε- 
σά των μέ την δήλωση δτι αυτή θά δικάση τό 
φονηά άδέσμευτη άπό φιλίες καί μίση. Γι’ αυτό 
καί σωπαίνουν οί κραυγές των Έρινύων καί ό 
θρήνος τοϋ Όρέστη. ’Αρχίζει ή δίκη, μά ή 
Άθηνά βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οί δικαιο
λογίες τοϋ Όρέστη τη συγκινοϋν, άλλά καί οί 
κατηγορίες των Έρινύων την έξοργίζουν. Καί 
έδώ ή άγων ία τοϋ θεατή φτάνει στο κατακόρυφο, 
βλέποντας τήν Άθηνά νά δηλώνη άδυναμία νά 
συνέχιση τη δίκη καί άκούγοντας νά φωνάζη πώς 
θά καλέση γ ι’ αύτό τό σκοπό τό όρκωκτό δικα
στήριο τών ’Αθηναίων, τόν Άρειο Πάγο. Ά - 
ποσύρεται -λοιπόν ή Άθηνά καί οί Έρινύες ά- 
φίνουν τήν οργή τους νά ξεσπάση, λέγοντας πώς 
ή παληά έννομη τάξη, πού άντιπροσωπεύεται 
άπ’ αύτές, πάει νά καταργηθή τώρα κάνοντας 
τόπο στην άναρχία.

Τα μεγαλα νομικά προβλήματα τοϋ καιρού τοϋ Αισχύλου, άλλά καί τής σημε
ρινής εποχής, φτάνουν στο κατακορυφο μέ τήν επανάληψη τής δίκης άπό τόν ’Άρειο 
Πάγο. Ερχεται ο Απόλλων και δηλώνει πώς θά συνηγορήση γιά τήν άθώωση τοϋ 
Ορέστη. Ετσι δίκη προχωρεί και οί δύο άντίδικοι, οί Έρινύες καί ό Όρέστης, 

εκθετουν τις απόψεις των και προβάλλουν τά έπιχειρήματα. Τέλος, τό δικαστήριο 
ψηφίζει(καί ή Άθηνά επιτυγχάνει τήν ΐσοφηφία μέ τήν ψήφο της. Ακαταμάχητο 
νομικο αξίωμα είναι ότι η ισοψηφια ισχύει υπέρ τοϋ κατηγορουμένου, δπως ύποστη- 
ριζει η Αθηνά. Ο Ορέστης αθωώνεται έτσι καί φεύγει γιά τήν πατρίδα του, μά 
οι Ερινύες, εςαγριωμενες απο την απόφαση άπειλοΰν πώς θά ρίξουν μεγάλες συμ
φορές στηνπόλη που τις εχει έτσι προσβάλλει. Μέ τή σοφία της ή Άθηνά κατορθώ
νει νά τις έξευμενίση σιγά - σιγά, δίνοντας τήν ύπόσχεση δτι θά καθιερώση στήν Ά - 
θ/jva ειδική λατρεία γι αυτές. ’Ακόμα, τούς υπόσχεται, πώς θά τούς χτίσουν πολλά 
ic.pa οι Αθηναίοι και θα τους απονέμουν εξαιρετικές τιμές κάθε χρόνο, αν θελήσουν 
νά έγκατασταθοΰν στήν πόλη τους σάν άγαθοποιές θεότητες τοϋ επάνω κόσμου. Οί 
ύποσχέσεις καταπραόνουν έτσι τις Έρινύες, πού παραιτούνται άπό τήν οργή τους. 
Οί άγριες κόρες τής νύχτας δέν θά είναι πιά στο μέλλον έκδικήτριες καί πρόξενοι

Ό  Θάνοζ Κωτσόπουλο; στό ρόλο 
τοϋ Όρέστη.



Φεστιβάλ ’Επίδαυρου - ’Αθηνών 7259

συμφορών, άλλα χορηγοί ευημερίας. Μέ τα τραγούδια καί τούς χορούς των θά αύ- 
ξάνουν τις σοδειές, τα κοπάδια θά γεννούν καί οί μητέρες της ’Αθήνας θά κάνουν 
πολλά παιδιά. Κοντά σ’ αύτά, άντί ά ρ ώ ν θά προφέρουν ε υ χ έ ς ,  πού στο στόμα 
των θά γίνονται προφητείες καλοδεχάμενες γιάπό μέλλον. Μεταβάλλονται έτσι άπό 
Έ ρ ι ν ύ ε ς  σέ «Ε ύ μ ε ν ί δ ε ς» καί μία πομπή σχηματίζεται, μέ την Άθηνά έπί 
κεφαλής καί το λα ο πού άκολουθεϊ, γιά νά οδηγηθούν ο ί Ε ύ μ έ ν ί δ ε ς  στη νέα τους 
κατοικία, κάπου κοντά στον Κολωνό... (Γ' Μέρος τής τριλογίας).

** *
Μέ τις «Ευμενίδες» κλείνει ή τριλογία τού Αισχύλου «Όρέστεια» σέ μιά 

άτμόσφαιρα θρησκευτικής περισυλλογής καί άποκαταστάσεως τής ισορροπίας. Το 
σατυρικό δράμα «Π ρ ω τ ε ύ ς» πού ήταν το τέταρτο μέρος τής όλης τετραλογίας, 
δυστυχώς δέν σώζεται. Πρέπει νά σημειώσουμε εδώ οτι μέ την τετραλογία αύτή ό 
Αισχύλος νίκησε στον δραματικό άγώνα τού 458 π.Χ ., άλλά καί ότι μέ την τετραλο
γία αύτή έκλεισε την ποιητική του σταδιοδρομία. Δυσαρεστημένος ό Αισχύλος άπό 
τούς ’Άρχοντες τής ’Αθήνας καί ιδιαίτερα άπό τον Περικλή, κατέφυγε καί πάλι 
στην αύλή τού Τέρωνος τών Συρακουσών, ένώ μετά δύο χρόνια πέθανε στή Γέλα 
τής Σικελίας βαθειά πικραμένος. Λέγεται ότι ένα μεγάλο μέρος τής πίκρας του γιά 
τούς ’Αθηναίους ώφείλετο στο ότι κατά τό 468, ήτοι δέκα χρόνια πριν άπό την πα
ρουσίαση τής «Όρέστειας» στην σκηνή, νικήθηκε στο δραματικό άγώνα άπό τον νεω- 
τερίζοντα Σοφοκλή, πού οί ’Αθηναίοι τον έφεραν πρώτο ποιητή.

'Οπωσδήποτε, ό Αισχύλος θεωρείται άπό όλους πατήρ τής τραγωδίας. Τό 
γεμάτο μεγαλοπρέπεια μνημείο στά Ελληνικά γράμματα «Ό  ρ έ.σ τ ε ι α», είναι 
ό,τι τό καλύτερο μπορούσε νά παρουσιάση ή Ελληνική φαντασία ύστερα άπό την 
«Ίλιάδα» καί την « ’Οδύσσεια» τού 'Ομήρου. 'Η μεγαλοπρέπεια καί τό ήθικό σθένος 
τών τραγωδιών του, πολύ δίκαια έκαμαν τούς συγχρόνους του νά είποΰνε ότι «μεθύων 
έποίει τά δέοντα». Άπό τά ένενήντα δύο δράματα πού έγραψε συνολικά, σώζονται 
μόνον τά έπτά, ήτοι «ΙΙρομηθεύς Δεσμώτης», «Ε πτά  έπί Θήβαις», «Πέρσαι», 
«Ίκέτιδες» καί τά τρία τής «Όρέστειας», πού άπετέλεσαν τό έναρκτήριο έργο τού 
μεγαλειώδους έφετεινοΰ Φεστιβάλ τής Έπιδαύρου.

(  Συνεχίζεται)



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

-----------------------  Ύπδ 'Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω νυμ ικ ά  τ ω ν  όδώ ν ’Α θ η νώ ν  κ α τ ’ ά λ φ α β η τ ικ ή ν  σ ε ιρ ά ν
Ά μ φ ίσ σ η ς .
’Αδιέξοδος τής όδοϋ Παλαμηδίου 33, στο Κολωυό.
'Η ’Άμφισσα ή τά γνωστά σ’ δλους Σάλωνα, είναι πόλις άρχαιοτάτη, μία δέ 

άπό τις κυριώτερες πόλεις των Όζολών Λοκρών. Στήν αρχαιότητα είχε περί τις 
70.000 κατοίκους.

’Ετυμολογικά ή λέξις Άμφισσα, παράγεται άπό τό ρήμα άμφιέννυμι (περι- 
δύομαι), έπειδή ή πόλις περιειδύετο άπό πολλά υψώματα τής Γκιώνας καί του Παρ
νασσού. Κατά την μυθολογία, οφείλει τ ’ όνομά της στήν Άμφισσα, κόρη του Μάκα- 
ρος, γυιοΰ τοϋ Αιόλου. Κατ’ άλλην εκδοχήν, κτίσθηκε άπό τον Άνδραίμονα, γυιό τοϋ 
Όξύλου.

Στήν Άμφισσα υπάρχει άκόμη σήμερα ή άρχαία άκρόπολις, τό γνωστό «κά
στρο τής Ώργιής». ’Εκεί υπήρχε ναός τής ’Αθήνας, των Διόσκουρων καί τοϋ ’Ασκλη
πιού. 'Ως πρώτοι κάτοικοί της, φέρονται οί Κύκλωπες. Στον αγώνα τοϋ 1821, ή Ά μ 
φισσα προσέφερε άρκετά. ’Ένδοξοι γόνοι της, όπως οί Γιαντζής, Πανουργίας, Καρα- 
πλαΐοι κ.ά., έγιναν γνωστοί γιά τά ήρωΐκά των κατορθώματα.

Σήμερα είναι πρωτεύουσα τοϋ Νομοϋ Φωκίδος. Στήν πλατεία 'Ησαΐου, βρί
σκεται ό άνδριάς τοϋ Έθνομάρτυρος ’Επισκόπου Σαλώνων 'Ησαίου. (Σκοτώθηκε, 
μαχόμενος ήρωΐκά στά Χαλκόματα, πιο πάνω άπό τις Θερμοπΰλες).

’Α μ φ ιτρ ίτη ς .
Πάροδος Φαιδριαδών 105, στή Κυψέλη.
'Η ’Αμφιτρίτη, μιά άπό τις (50) Νηρηΐδες, ήτο σύζυγος τοϋ Ιίοσειδώνος, άπό 

τον όποιον έγέννησε τον Τρίτωνα. Κατ’ άλλην εκδοχήν, ήτο μία άπό τις Ώκεανίδες.
Στο μουσείο τοϋ Μονάχου, σώζεται άνάγλυφο πού παριστάνει τούς γάμους τοϋ 

Ποσειδώνος καί της ’Αμφιτρίτης.
Ά μ φ ιτρ ύ ω νο ς .
Πάροδος Φυλασίων 27, στά Κάτω ΙΙετράλωνα.
'Ο Άμφιτρύων, γυιός τοϋ Αλκαίου, βασιλέως τής Τίρυνθος, ήτο έγγονος τοϋ
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ΓΙερσέως. 'Η σύζυγός του ’Αλκμήνη, κόρη τοϋ Ήλεκτρύονος, άπάτησε τον σύζυγόν 
της μέ τον Δία (κατόπιν δόλου τοϋ Διός). "Ετσι γεννήθηκαν, κατά την μυθολογία 
πάντοτε, ό 'Ηρακλής καί ό Ίφικλής.

Ά ναβρυτής.
Πάροδος τής άρχής τής όδοΰ Κοκκινάκη, στον "Αγ. ’Ελευθέριο Άχαρνών.
’Οφείλει την ονομασίας της, στη γνωστή βιομηχανική κωμόπολι τής επαρχίας 

Λακεδαίμονος, πού βρίσκεται στην άνατολική πλευρά τοϋ Ταϋγέτου, δέκα χιλιόμετρα 
άπό τή Σπάρτη. Κοντά στήν Άναβρυτή, υπήρχε ναός τής Δήμητρας. (Την ΐδια 
ονομασία φέρει καί χωριό τής Ναυπακτίας πούναι γνωστό καί ώς Βετοψέστα).

’Αναγεννήσεως.
Πάροδος Φιλολάου 179, στον 'Υμηττό.
’Οφείλει την ονομασία της, στη γνωστή κοσμοϊστορική, πολιτική καί πνευ

ματική κίνησι, ή οποία έξεδηλώθη τό πρώτον στήν ’Ιταλία τά μέσα τοϋ 14ου αίώνος 
καί διήρκεσε περίπου τρεις αιώνες. 'Η ’Αναγέννησις, θεωρείται σαν μιά άφύπνισις 
τοϋ άνθρωπίνου γένους, σ’όλους τούς τομείς τής ζωής καί άναμφισβήτητα έπέδρασε 
σημαντικά στήν όλη κατοπινή έξέλιξι τών γραμμάτων, τών τεχνών καί τοϋ πολι
τισμού γενικώτερα. Τήν εποχή αυτή άνεδείχθησαν εξαίρετοι αντιπρόσωποι τών τε
χνών καί τών γραμμάτων, πού τό πέρασμά τους άπετέλεσε σταθμό στήν παγκόσμια 
ιστορία.

Ά ναγνω σταρ α .
Πάροδος Άμφείας 32, στο Γκύζη.
'Ο Χρίστος Άναγνωσταρας, Πελοποννήσιος άγωνιστής τοϋ 21, γεννήθηκε 

στο χωριό Άγρίλος τής Ν. ’Αρκαδίας τό 1760, άπό πατέρα ιερέα. Τό πραγματι
κό του όνομα ήτο Χρίστος Παπαγεωργίου, πήρε όμως τ ’ όνομα ’Αναγνώστης, επειδή 
βοηθούσε τον πατέρα του στο ψαλτήρι τής ’Εκκλησίας καί Άναγνωσταρας, έξ αιτίας 
τής σωματικής του διαπλάσεως.

'Υπήρξε ένας άπό τούς πιο άξιους δημιουργούς τής ’Εθνικής έξεγέρσεως. Διε- 
τέλεσε υπουργός τών Στρατιωτικών. ’Ακολουθώντας τήν πολιτική μερίδα τοϋ Κω- 
λέττη καί Κουντουριώτη, έγινε διώκτης τών Κολοκοτρώνη, Ζαΐμη, Λόντου κ.ά. 
Αύτές του όμως τις πολιτικές παρεκτροπές, ξέπλυνε μέ τον ήρωϊκό του θάνατο 
στή μάχη τής Σφακτηρίας (26 ’Απριλίου 1825).

’ Αναγνωστοπούλου.
Άπό πλατεία Κολωνακίου 7, στο Κολωνάκι.
'Ο Παναγιώτης ’Λναγνωστόπουλος, άπό τά πρώτα μέλη τής Φιλικής 'Εται

ρείας καθώς καί συναρχηγός αυτής μαζί μέ τον Σκουφά, Ξάνθο καί Τσακάλωφ, 
υπήρξε ένας άπό τούς έπιφανέστερους άνδρες τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.

Γεννήθηκε, μάλλον, στήν Άνδρίτσαινα. Κατείχετο άπό άδολο ιδεαλισμό, άγνό 
άγωνιστικό πνεύμα καί άκαμπτη ’Εθνική συνείδησι. Άτεγκτος, καθώς ήτο, σ’ όλες 
του τις εκδηλώσεις, προκάλεσε τό φθόνο πολλών.

Πήρε μέρος στήν πολιορκία τής Τριπόλεως, τής Άκροκορίνθου, στήν έφοδο 
τού Ναυπλίου κ.ά. καί έπέδειξε ήρωϊσμό καί πολεμικό σθένος.

Τό 1828, διωρίσθηκε άπό τον Καποδίστρια, νομάρχης ’Ηλείας. 'Υπηρέτησεν 
επίσης ώς νομάρχης, στήν Εύβοια, Λακωνία κ.ά. ΓΙέθανε τό 1854, προσβληθείς άπό 
χολέρα, πτωχός μέν άλλ’ άθάνατος στήν ιστορία τής νεωτέρας Ελλάδος

’Αναγνώστου
Πάροδος Άμφείας 20, στοΰ Γκύζη.

'Ο ’Αναγνώστου ’Αθανάσιος ή Άθανασούλας άγωνιστής τοϋ 21 άπό τ ’ Άγραφα, 
πληγώθηκε στή μάχη τού Χαϊδαρίου, πολεμώντας τούς Τούρκους.

(Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τ πά QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
I Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

—«Πρώτη φορά στη ζωή του;..».
—«Στη ζωή του! ! ! » .
'Ο Κύριος Προβίνς έμεινε’γιά λίγο συλλογισμένος, κι’ ύστερα είπε μαλακά στον 

Άλλέν Ρομπέρ:
—«Σ’ ευχαριστώ πολύ, παιδί μ ο υ !!!» .
...Στις έντεκα ή ώρα ή περίπολος τηλεφώνησε. Κανένα ίχνος του παιδιού στη 

Μελούν... μά, μπορεί νά είχε ανέβει στο Παρίσι, μ’ ένα από τά περαστικά αυτοκί
νητα... Γι’ αύτό είδοποιήθηκεν άμέσως ή Δικαστική ’Αστυνομία...

...Λίγο πριν το μεσημέρι, ό κύριος Προβίνς είδε νά φθάνη ό Κλεμανσώ μέ 
μπόττες, μέ μανδύα, μέ τό μπαστούνι του στο χέρι.

—«Κύριε Προβίνς, οί χωροφύλακες έχουν βέβαια αστυνομικούς σκύλους; 
’Έτσι δέν είναι;...».

—« ’Εδώ δέν έχουν αλλά στη Μέλους ασφαλώς. Γιατί;».
—«Θά μπορούσαν νά μάς δανείσουν ενα ζευγάρι;».
—« ’Αλλά...».
Κανένα «άλλά» δέν έκλόνισε τό γέρο... Έχρειάσθηκε στο τέλος νά τού κάνουν 

τή χάρη... ’Έτσι έτηλεφώνησε στήν Χωροφυλακή, πήγανε νά βρουν τούς σκύλους, 
τούς έ'φεραν... Μά, ό χωροφύλακας προειδοποίησε τον Κλεμανσώ :

—«"Αν αύτό τό θέλετε γιά ν’ άκολουθήσετε τά ίχνη τού παιδιού, άχρηστο! ! !  
Μήν ξεχνάτε δτι δλα είναι χιονισμένα... πού να βρεθούν ίχνη πάνω στο χιόνι, άφοΰ ή 
δραπέτευση έ'γινε πριν νά χιονίση!.. Κι’ έπειτα δέν έχουμε καί κανένα προσωπικό άν- 
τικείμενο τού παιδιού μαζί μας... θά τό δίναμε στά σκυλιά νά τό μυρίσουν, καί τότε 
θάχουμε ελπίδες ένώ τώρα... πού πάμε;...».

"Ολοι σώπασαν... 'Ο χωροφύλακας είχε δίκηο... 'Ο Όλάφ δέν άφισε πίσω του 
τίποτε δικό του... Τά είχε πάρει δλα μαζί του... Δηλαδή δέν είχε πάρει τίποτε... ’Αλλά 
αύτό ήταν ή μόνη του περιουσία...

Μά, ό Κλεμανσώ διέκοψε τή σιωπή... Καί είπε κοκκινίζοντας...
—«...’Έχω... έχω σπίτι μου ένα... ένα ζιλέ... τού τον δάνειζα όταν τέλειωνε τή 

δουλειά στον κήπο... Ά φίστε με λοιπόν νά δοκιμάσω! !! Τί άλλο καλύτερο έχουν νά 
κάνουν αύτά τά σκυλιά;.. Κι’ εμείς οί άλλοι, τί άλλο καλύτερο έχουμε νά κάνουμε;.. 
Πάμε λοιπόν;..».

...Ξεκίνησαν τέσσαρες... 'Ο χωροφύλακας μπροστά, μέ τούς σκύλους... 'Ο 
Προβίνς... ό « ’Άσπρο Δόντι»... καί ό γέρος, πού βάδιζε κοντά στο χωροφύλακα, 
κτυπώντας τούς θάμνους μέ τό ρόπαλό του... Είχε ξαναρχίσει νά πέφτη τό χιόνι 
άσυγκίνητο... Ό  Κλεμανσώ, κάτω άπ’ την κουκούλα του, έμοιαζε μέ τον "Αη Βασί
λη τής Πρωτοχρονιάς... Στούς σκύλους έδιναν κάθε τόσο καί λιγάκι νά μυρίσουν τό
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τρυπημένο μάλλινο ζιλέ... Κι’ αύτο'ι ξεκινούσαν... Μά, σέ λίγο ξαναγύριζαν πάλι μέ 
κατεβασμένα τ ’ αύτιά...

Ό  Κλεμανσώ μουρμούριζε άκατανόητες λέξεις... ’Αλλά, λίγο-λίγο, ξεχνώντας 
την παρουσία των άλλων πού ή άγωνία καθιστούσε εντελώς σιωπηλούς άρχισε να μι- 
λάη δυματά... 'Ολοένα καί πιο δυνατά... ώσπου άρχισε νά φωνάζη :

—«Γυϊόκα! Γυϊόκα! Γυϊόκα μου!... ποΰ είσαι;... Άπάντησέ μου μικρέ μ ου !!! 
Είμαι ό μπαμπάς σου ! ! !  Καί σέ ζητάω !.. Είμαι έδώ, γυϊέ μου ! Είμαι εδώ ! ! ! . . .» .

...Οί σπαρακτικές φωνές του άντηχοΰσαν κατά τρόπο σχεδόν μακάβριο μέσα 
σ’ αύτο τό νεκρό δάσος. Καμμιά φορά ένα κομμάτι χιόνι έ'πεφτε μαλακά από ένα 
κλαδί... Αυτή ήταν ή μόνη άπάντηση στά παράπονά του... μιά άπάντηση αύθάδης καί 
υβριστική... Σάν τά δέντρα νά έφτυναν πάνω σ’ αυτόν τον άσυνήθιστο έπισκέπτη...

...'Ένα άπέραντο νεκροταφείο ήταν τό δάσος... ένα μουσείο σκεπασμένο μέ 
λευκά καλύμματα... μιά παγίδα καλά καμουφλαρισμένη...

"Οταν ό Κλεμανσώ σιωπούσε δέν άκούγονταν τίποτε άλλο, έκτος άπό τό λαχά
νιασμα τών σκύλων.

Σέ μιά στιγμή ό χωροφύλακας έκύτταξε το ρολόι του... Πέρασε κι’ όλας μιά 
ώρα... μιά ώρα χαμένη...

—«Φοβούμαι πολύ...» άρχισε νά λέη... ’Αλλά ό «Άσπρο Δόντι» τού ενευσε νά 
σωπάση... ’Έπρεπε νά συνεχίσουν τήν έρευνα... Ή ταν τό μόνο πού είχαν νά κάμουν... 
Δέκα βήματα πιο ’κεΐ, ό γέρος ξανάρχισε τή μελωδία του : —«Άπάντησέ μου, γυϊ- 
όκα μου... Γυϊόκα μ ο υ !!!...» .

Έπλησίαζαν στο βάλτο... 'Ο Προβίνς καί ό «Άσπρο Δόντι» έκαναν τήν 
ίδια σκέψη χωρίς νά τήν έξωτερικεύσουν. Μονάχα τά βλέμματά τους διασταυρώ
θηκαν: «Θά ήταν καλύτερα νά ήταν παγο^ μένος ό βάλτος!» συλλογίστηκαν...

Μικρά κλαδιά ξεπρόβαλλαν άπό τό βάλτο, όμοια μέ χέρια πού ζητούν βοήθεια.
—«Μικρέ μου!» φώναξεν ό Κλεμανσώ «μικρέμου!». Καί ξαφνικά τά δυο σκυ

λιά έγαύγισαν σάν πληγωμένα ζώα... Τά είδαν νά ρίχνιυνται μέσα σέ μιά συστάδα 
δέντρων νά ξετινάζουν άπό εκεί τό χιόνι, νά ξύνουν τό έδαφος μέ τά νύχια τους, νά 
βγαίνουν πάλι κλαψουρίζοντας, νά μπαίνουν πάλι μέσα.. 'Ο γέρος καί ό «Άσπρο 
Δόντι» ώρμησαν άπό πίσω τους, άπομακρύνοντας τά χαμηλά κλαδιά πού τούς κτυποΰ- 
σαν καθώς πέρναγαν...

«Μαρώ ! Ταράρ ! Έ δώ .,.Ψ ίτ! Ψ ίτ ! Μαρώ, ε ίπ α ! Ταράρ ! Έδώ ! ’Ελάτε έδώ..». 
Ά δικα προσπαθοΰσεν ό χωροφύλακας νά φέρη πίσω τά σκυλιά του, φωνάζοντάς τα... 
’Εκείνα δέν υπάκουγαν αύτήν τήν στιγμή...

’Αφού έφτασαν πριν άπ’ τούς άνθρώπους, έμύριζαν μέ φρίκη καί άνυπομονη- 
σία μιά άκαμπτη μάζα άπό καστανό υλικό καί ένα βαθύ ιώδες πρόσωπο... Ή ταν ό 
Όλάφ, άναίσθητος...

Ό  «Άσπρο Δόρτι» θέλησε νά τον άρπάξη...
—« ’Ό χ ι! ’Εγώ. Δική μου είναι αύτή ή δουλειά» φώναξεν άπότομα ό γέρος, 

καί μετέφερε στήν άγγαλιά του τό σώμα...
’Έβγαλε καί πέταξε άπ’ τ ’ αύτί του λίγο βαμβάκι, πού έμενε έκεΐ άπό μήνες 

καί κόλλησε αύτό τ ’ αύτί πάνω στο παγωμένο στήθος τού παιδιού....
Ή  άγωνία καί τό κρύο τού είχαν κάνει πέτρινο τό πρόσωπό του... άλλάοί άλλοι 

είδαν αύτό τό γέρικο πρόσωπο νά ξανανειώνη σέ μιά στιγμή κατά είκοσι χρόνια... 
Τον κυρίευσε μιά χαρά ύπεράνθροοπη, παντοδύναμη, πού ποτέ δέν είχε γνωρίσει, 
πού ποτέ δέν θά γνώριζε πιά...

—«Ζ ή!...»  έκραύγασε μεθυσμένος άπό εύτυχία. «Ζή!».
( Συνεχίζεται)



ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΛΠΟΦΑΣΙΣ

(4897126 /13/1 /20-6-59)
«Περί εφοδιασμού τω ν πολιτών διά δελτίου ταυτότητος νέου τύπου»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
’Έχοντες ύπ’ δψει τάς διατάξεις τοϋ Ν. 87/45 «περί ύποχρεωτικοΰ έφοδιασμοΰ διά δελτίων 

ταυτότητος», ώς ούτος έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοϋ Α.Ν. 550/1945 καί Ν.Δ. 
179/1946, άποφασίζομεν:

’Άρθρον 1
'Υπόχρεοι πρός εφοδιασμόν διά δελτίου.

1. ΙΙάντες οί κατά τό άρθρον 1 τού Ν. 87/45 υπόχρεοι πρός εφοδιασμόν διά δελτίου ταυτό
τητος, όφείλουσι νά έφοδιασθώσι διά νέου δελτίου ταυτότητας, κατά τά κατωτέρω λεπτομερώς κα
θοριζόμενα.

2. Κατ’ έξαίρεσιν έπί τοϋ παρόντος διά τούς έν ένεργεία άξιωμα,τικούς καί ύπαξιωματικούς 
των ’Ενόπλων Δυνάμεων, τοϋ Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καί τούς ά- 
ξιωματικούς καί άνδρας των Σωμάτων ’Ασφαλείας, άρκεϊ τό ύπό της υπηρεσίας των χορηγού- 
μενον δελτίον ταυτότητος, έφ’ όσον χρόνον οδτοι διατελοΰν έν ένεργεία.

3. At προθεσμίαι εντός των όποιων δέον νά γίνη ό έφοδιασμός διά δελτίων ταυτότητος 
των κατά τά άνωτέρω ύποχρέων πρός τοΰτο, καθορίζονται γενικώς ή κατά περιφέρειας τοϋ Κρά
τους διά διαταγής ημών.

4. Τά κατά τό παρόν άρθρον έκδιδόμενα δελτία, άνανεοΰνται άνά δεκαετίαν.
’Άρθρον 2

'Αρμόδιοι πρός έκδοσιν άρχα ί.
1. Εις άς πόλεις ισχύει ό θεσμός της ’Αστυνομίας Πόλεων, άρμόδιαι άρχαί διά την έκ- 

δοσιν τών δελτίων ταυτότητος είναι, διά μέν τάς ’Αθήνας καί Πειραιά τά οικεία Παραρτήματα 
’Ασφαλείας, διά δέ τάς Πάτρας καί Κέρκυραν, τά εις τάς πόλεις ταύτας Τμήματα Γεν. ’Ασφαλείας.

2. Εις τήν λοιπήν Χώραν, την άστυνομευομένην ύπό της Β. Χωροφυλακής, άρμόδιαι άρχαί διά 
την έκδοσιν τών δελτίων ταυτότητος είναι τά οικεία Τμήματα Γεν. ’Ασφαλείας, όπου δέν δέ ύπάρ- 
χουσι τοιαΰτα, ’Αστυνομικά Τμήματα ή Υποδιοικήσεις Χωρ/κής (διά τήν ύπαιθρον),οριζόμενα! 
ύπό τοϋ Διοικητοΰ της Δ/σεως Χωρ/κής. Διά τήν πόλιν της Θεσσαλονίκης αρμόδια διά τήν έκδο- 
σιν τών δελτίων ταυτότητος καθίστανται τά ’Αστυν. Τμήματα, έκαστον διά τήν περιφέρειάν του.

Τά ύπ’ άμφοτέρων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έκδιδόμενα δελτία ταυτότητος, ώς άνωτέρω 
έν έδαφίοις 1 καί 2 καθορίζεται, ύπόκεινται εις τελικόν έλεγχον καί έπικύρωσιν ύπό προϊστα
μένων κλιμακίων, ώς τοιαΰτα δέ ορίζονται αί οίκεΐαι 'Τποδ/νσεις Γεν. ’Ασφαλείας διά τάς ’Αθήνας 
καί Πειραιά, αί οίκεΐαι ’Αστυν. Δ/νσεις διά τάς Πάτρας καί Κέρκυραν, ή Ύποδ/σις Γεν. 
’Ασφαλείας διά τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης καί αί οίκεΐαι Δ /σεις Χωρ/κής διά τήν λοιπήν Χώραν.

Άρθρον 3
Δικαιολογητικά πρός έκδοσιν.

1. Διά τήν έκδοσιν τοϋ δελτίου ταυτότητος, υποβάλλεται αύτοπροσώπως ύπό τοϋ ένδια- 
φερομένου εις τήν ’Αστυνομικήν άρχήν τοϋ τόπου τής μονίμου κατοικίας του, έντυπος αϊτησις 
(καρτέλλα) εις τριπλοΰν, ώς τό κατωτέρω ύπόδειγμα, χορηγουμένη ύπό τής υπηρεσίας ήτις συμ- 
πληροΰται καθ’ όλας αυτής τάς ένδείξεις, χειρογράφως, δι’ άνεξιτήλου μελάνης, ύπό τής δεχο- 
μένης τήν αίτησιν άρχής.

2. Μετά τής έντυπου αίτήσεως συνυποβάλλονται:
α) Πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότητος, προσφάτου έκδόσεως, χορηγούμενου δωρεάν, έξ 

οδ νά προκύπτη ότι ό αϊτών ή ή αιτούσα είναι έγγεγραμμένη εις τά Δημοτολόγια, διά δέ τούς 
άρρενας καί εις τά Μητρώα άρρένων Δήμου ή Κοινότητος τοϋ Κράτους, προσδιοριζομένων καί 
τών άντιστοίχων άριθμών, ύφ’ οϋς φέρονται έγγεγραμμένοι.

Τά πρός αυτόν τόν σκοπόν κατατεθειμένα εις τάς μέχρι τοϋδε άρμοδίας υπηρεσίας έκδόσεως 
δελτίου ταυτότητος, άπό 1-1-1950 καί έντεϋθεν έκδοθέντα πιστοποιητικά Δήμου ή Κοινότητος 
καί περιέχοντα τά άνωτέρω στοιχεία, ίσχύουσι καί διά τήν έφαρμογήν τής παρούσης έφ’ όσον 
τοιαΰτα ύπάρχουσι παρ’ αύταΐς.

ΙΙροκειμένου περί γυναικών μή έγγεγραμμένων εις τά Δημοτολόγια ή τά ληξιαρχικά βι
βλία, ή έλλειψις πιστοποιητικού ή άντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, θ’ άναπληροΰται 
έπί μέν τών περιπτώσεων άγάμων, δι’ ένορκου βεβαιώσεως δύο μαρτύρων ένώπιον τής δεχομένης 
τήν αίτησιν άρχής, έπί δέ τών έγγάμων διά πιστοποιητικού έγγραφής τού συζύγου αυτών εις μη
τρώα Δήμου ή Κοινότητος τού Κράτους καί άντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως τελέσεως γάμου.

β) Τέσσαρες φωτογραφίαι προσφάτου έκδόσεως διαυγείς καί έπί λευκού χάρτου,πορώδους 
τύπου ΜΑΤ, διαστάσεων 0,04 X 0,04 αίτινες ν ’ άπεικονίζωσι τήν ένεστώσαν μορφήν τού κατόχου 
μέχρι τοϋ στήθους (μποΰστο) μόνον κατά μέτωπον (ΦΑΣ) καί άσκεπή.
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3. Αί κατ’ άμφοτέρας τάς πλευράς της ανωτέρω αίτήσεως (καρτέλλας) έντυποι ενδείξεις 
συμπληροΰνται χειρογράφως δι’ ανεξίτηλου μελάνης, ύπό της δεχομένης τήν αΐτησιν αρχής. Το 
δελτίον ταυτότητος συμπληροϋται ύπό της αρμόδιας προς έκδοσιν τούτου αρχής.

4. Έ πί τοϋ δελτίου ταυτότητος καί επί έκάστης καρτέλλας μετά τήν συμπλήρωσιν ώς 
άνω καί τήν υπογραφήν ύπό τοϋ αίτοϋντος, τίθεται είς τήν οίκείαν θέσιν άνά μία άποτύπωσις τοϋ 
δείκτου τής δεξιάς αύτοϋ χειρός, άπλή καί ούχί κυλινδρική.

Έ ν περιπτώσει άδυναμίας άποτυπώσεως τοϋ δεξιοΰ δείκτου, λόγω έλλείψεως ή φθοράς, 
λαμβάνεται άποτύπωμα τοϋ άριστεροΰ δείκτου, οπότε έπί τής ένδείξεως «άποτύπωμα δεξιοΰ δεί
κτου» διαγράφεται ή λέξις «δεξιοΰ» καί άντ’ αύτοϋ τίθεται ή λέξις «άριστεροΰ».

5. Έ κ των τριών καρτελλών, ή μία διατηρείται εις τό άρχεϊον τής έκδιδούσης τό δελτίον 
άρχής, ή δευτέρα υποβάλλεται εις τήν άρμοδίαν πρός έπικύρωσιν αύτοϋ τοιαύτην καί ή τρίτη 
είς τό ‘ΐπουργεϊον ’Εσωτερικών πρός κατάρτισιν τοϋ κεντρικού άρχείου ταυτοτήτων.

"Αρθρον 4
Τύπος δελτίου ταυτότητος.

I. Έ φ ’ έκάστου έντύπου δελτίου ταυτότητος, έπί είδικοΰ λεπτοΰ χάρτου φέρονται:
α) 'ϊδατογράφησις άπεικονίζουσα τήν κεφαλήν τοϋ ’Απόλλωνος.
β) Κάθετος γραμμή έντός τής μάζης τοϋ χάρτου, έκ μεταλλικού νήματος, ήτις έν διαφανο- 

σκοπήσει αύτοϋ είκονίζεται μέλανος χρώματος.
γ ) Έγχρωμοι παραστάσεις ώς εξής:
1. Έ π ί τής πρόσθιας όψεως τίτλον «ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΤΤΟΤΗΤΟΣ».
ι) Καθ’ όλην τήν έκτασιν τής έπιφανείας, πλήν τοϋ χώρου τής ύδατογραφήσεως, δάπεδον 

ασφαλείας διά κυανοϋ άνοικτοΰ χρώματος, διαστάσεων 5 X 7  χιλιοστών τοϋ μέτρου.
ιι) Δεξιά τής έπιφανείας έπίσης διά κυανοϋ χρώματος πλαισιον έκ γραμμώσεων λεπτοΰ 

ασφαλιστικού πλέγματος, περιβάλλον τήν έκτασιν τής έν υδατογραφήσει εΐκόνος τής κεφαλής 
τοϋ ’Απόλλωνος.

ιιι) Πλαίσια καί κείμενα ένδείξεων διά βαθέος κυανοϋ - κυανομέλανος χρώματος.
2. Έ πί τής οπίσθιας όψεως τίτλον «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΤΤΟΤΗΤΟΣ».
ι) Καθ’ όλην τήν έκτασιν τής έπιφανείας άσφαλιστικόν δάπεδον δύο χρωμάτων τά όποια 

άποδίδουν κατά γενικήν εικόνα τήν έντύπωσιν κυανής όψεως.
ιι) Κατά τό κάτω τμήμα ένετυπώθη πλαίσιον ασφαλιστικού κοσμήματος, διά συμπλεκο- 

μένων γραμμών, έντός τοϋ όποιου απεικονίζεται τό Βασιλικόν Στέμμα, κυανοϋ έπίσης χρώματος.
ιιι) Έν καθέτω σειρά ένετάχθησαν διά κεφαλαίων στοιχείων αί πρός συμπλήρωσιν ένδειξεις 

ταυτότητος, διά βαθέος κυανοϋ χρώματος.
II. Τό δελτίον ταυτότητος είναι διαστάσεων χάρτου 0,068 X 0,117 καί φέρει έφ’ έκάστης 

τών πλευρών αύτοϋ, ένδειξεις ώς τό κατωτέρω υπόδειγμα.
Π ρώτη οψις « ΔΕ Λ ΤΙΟ Υ ΤΑΥΤΟ ΤΗ ΤΟ Σ»

Οί έντός τετραγωνιδίου αριθμοί 1 μέχρι καί 7 άποτελοΰσιν ένδειξεις, αΐτινες θέλουσι 
χρησιμοποιηθή κατά τά δι’ ειδικής διαταγής ήμών καθορισθησόμενα ώς πρός τόν

σκοπόν καί τόν τρόπον.
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Δευτέρα δψ ις « Δ Ε Λ ΤΙΟ Υ ΤΑΥΤΟ ΤΗ ΤΟ Σ»

"Αρθρον 5
'Αρμοδιότης υπογραφής καί έπικυρώσεως.

1. Ή  δεχομένη τά δικαιολογητικά άρχή, έφ’ όσον δέν είναι άρμοδία πρδς έκδοσιν: α) 
ελέγχει, ταϋτα ώς προς τήν ακρίβειαν των στοιχείων καί τήν ταυτοπροσωπείαν, β) συμπληροϊ τήν 
μίαν τών καρτελλών καθ’ δλας αύτής τάς ενδείξεις, γ ) μέριμνα διά τήν υπογραφήν ΰπό τοϋ αίτοϋν- 
τος καί τών δύο έτέρων καρτελλών καί δελτίου ταυτότητος εις τάς οικείας ενδείξεις, τήν έπίθεσιν 
τοϋ δακτυλικού άποτυπώματος έπί τε τοϋ δελτίου καί τών τριών καρτελλών, ώς άνωτέρω ορίζεται 
καί τήν έπικόλλησιν έφ’ δλων τών άνωτέρω έντυπων τών τεσσάρων φωτογραφιών άνευ άλλης τίνος 
έπ’ αύτών έγγραφης καί δ ) υποβάλλει ταϋτα εις τήν άρμοδίαν πρδς έκδοσιν τοϋ δελτίου ταυτότητος
άρχήν. ι ( , , , , , ,

Έάν ή δεχομένη τά δικαιολογητικά άρχή είναι καί άρμοδία πρδς έκδοσιν ένεργεΐ ώς εις τδ 
προηγούμενον έδάφιον καθορίζεται.

2. 'Η  άρμοδία πρδς έκδοσιν άρχή τόσον έπί τών ύποβαλλομένων ύπδ ύφισταμένης αρχής δί- 
καιολογητικών, δσον καί έπί τών άπ’ ευθείας παραλαμβανομένων προβαίνει εις τάς άκολούθους ένερ- 
γείας:

α) Ελέγχει ώς πρδς τήν τήρησιν τής άνωτέρω 1ης παραγράφου, β) συμπληροΐ τάς ενδεί
ξεις έπί τε τών δύο καρτελλών καίτοΰ δελτίου ταυτότητος, γ ) υπογράφει καί σφραγίζει τδ δελτίον 
ταυτότητος καί τάς τρεις καρτέλλας, δ) διατηρεί εις ίδιον άρχεϊον (εΰρετήριον) τήν μίαν καρτέλλαν
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μετά των σχετικών δικαιολογητικών καί άκολούθως υποβάλλει τάς δύο έτέράς καρτέλλας μετά τοϋ 
δελτίου ταυτότητος είς την άρμοδίαν προς έπικύρωσιν αρχήν.

3. 'Η άρμοδία πρός έπικύρωσιν άρχή, δεχομένη τά άνωτέρω έντυπα, μετά σχετικόν έλεγχον: 
α) έπικυροϊ τό δελτίον ταυτότητος, διά της ύπογραφής έπΐ της οικείας ένδείξεως και σφραγί
ζει την φωτογραφίαν αύτοϋ καί τάς τοιαύτας των δύο καρτελλών, β ) μεριμνά διά την ένσωμάτω- 
σιν τοϋ δελτίου ταυτότητος εντός φύλλων πλαστικής ΰλης, ώς διά διαταγής ήμών θέλει καθορι- 
σθή, γ ) διατηρεί είς ίδιον άρχεϊον την μίαν των καρτελλών, δ) επιστρέφει τό ένσωματωμένον 
δελτίον ταυτότητος είς την άρμοδίαν αρχήν, πρός έπιδόσιν είς τόν δικαιούχον καί ε)' υποβάλλει 
την τρίτην καρτέλλαν είς τό 'Τπουργεΐον Εσωτερικών.

"Αρθρον 6
Ά χρήστευσις Δελτίων.

α) Τά έντυπα δελτίου καί καρτελλών, έκτυπωθέντα ύπό είδικάς τεχνικάς εγγυήσεις παρά τοϋ 
Έλληνικοΰ Δημοσίου, άποτελοΰσι περιουσίαν αύτοϋ.

β ) Ό  παραλαμβάνων καί διαχειριζόμενος ταΰτα, καθίσταται υπόλογος έπί τής αύστηράς καί 
απολύτου χρήσεως αύτών, διά τόν έν τή παρούση όριζόμενον σκοπόν.

Οίαδήποτε φθορά τίνος έκ τούτων θά άναφέρηται λεπτομερώς, θά έπιβάλλωνται δέ κυρώσεις 
διά πάσαν αδικαιολόγητον τοιαύτην. Οΰδεμία περίπτωσις άπωλείας δελτίου συγχωρεΐται. Έν πε- 
ριπτώσει άπωλείας τοιούτου, θά ένεργήται έξέτασις διοικητική ή ποινική, κατά τάς ίσχυούσας 
διατάξεις, κατά παντός υπαιτίου άναλόγως τής ίδιότητος αύτοϋ.

γ ) Τά έντυπα ταΰτα φέρουσι βασικώς Γενικόν ’Αριθμόν άνά τέσσαρα, ήτοι έπί έκάστου δελ
τίου καί τριών καρτελλών τόν αύτόν άριθμόν.

δ) Γραφικόν σφάλμα έπί τοϋ δελτίου, κατά τήν συμπλήρωσιν, καθιστά αυτό αυτομάτως ά
χρηστον, μή έπιτρεπομένης οϋδεμιάς άπολύτως δι’ οίουδήποτε μέσου ή τρόπου—τριβής, ξέσεως, 
πλύσεως, έπανεγγραφής, προσθήκης ή άφαιρέσεως—προσπάθειας πρός άποκατάστασιν ή άπόκρυψιν 
τοϋ γενομένου σφάλματος.

ε ) Είς τοιαύτην τινα περίπτωσιν τό ύποστάν την βλάβην έντυπον τοϋ δελτίου μετά τών άντι- 
στοίχων αύτοϋ καρτελλών, υποβάλλεται είς τό 'Τπουργεΐον ’Εσωτερικών δι’ ειδικής άναφοράς, χρη- 
σιμοποιουμένου έτέρου έν τή άριθμητική σειρά δελτίου είς την θέσιν τοϋ βλαβέντος.

στ) Τά δελτία ταυτότητος άντικαθίστανται ένεκεν άλλαγής έπωνύμου, συνεπεία γάμου, δια
ζυγίου, υιοθεσίας, άλλης νομίμου αιτίας ή άλλαγής τόπου διαμονής είς νέαν πόλιν, χωρίον ή έν τή 
αύτή πόλει, είς νέον Δήμον ή Κοινότητα. Τά άρχικά δελτία τών οΰτω άντικαθιστωμένων καί τών 
θνησκόντων προσώπων υποβάλλονται είς τό 'Τπουργεΐον ’Εσωτερικών, δι’ ειδικής λεπτομεροϋς 
άναφοράς, κοινοποιουμένης είς τήν έκδόσασαν αρχήν, διά τήν δέουσαν μεταβολήν. Τά άχρηστα 
δέ ταΰτα δελτία καταστρέφονται διά πυρός συντασσομένου σχετικοΰ πρακτικοΰ.

ζ) Τά δικαιολογητικά άντικαθιστωμένου δελτίου, ένεκα νομίμου λόγου, διαβιβάζονται είς τήν 
αρχήν τής περιοχής τής μονίμου κατοικίας του.

η ) Έ πί τών περιπτώσεων άλλαγής κατοικίας έν τή αύτή πόλει υποβάλλονται δηλώσεις τών 
ένδιαφερομένων, έπαληθεύεται τό άκριβές αύτών καί χορηγείται βεβαίωσις περί τής ένεστώσης 
διαμονής έπί έντύπου καρτέλλας, κατά τά διά διαταγής ήμών καθορισθησόμενα. Αιτήσει δέ τών 
άναφερομένων μόνον, δύνανται ν’ άντικατασταθή τό Δ.Τ.

’Άρθρον 7
Έκδοσις διαταγών καί έγκυκλίω ν διά τήν έφαρμογήν.

Παρά τοϋ 'Τπουργείου ’Εσωτερικών έκδίδονται αί άναγκαΐαι διά τήν έφαρμογήν τής πα- 
ρούσης έγκύκλιοι διαταγαί, άναλόγως τών παρουσιαζομένων περιπτώσεων.

Πάντως ή φροντίς πρός έκδοσιν τών ταυτοτήτων βαρύνει τά όργανα τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, είς τήν εύθύνην τών οποίων περιλαμβάνεται κυρίως ή πλήρης διευκόλυνσις τών πολι
τών πρός άνετον άπόκτησιν τής νέας ταυτότητος.

"Αρθρον 8
Κ υρώ σεις.

Οΐ παραβάται τής παρούσης τιμωρούνται κατά τάς διατάξεις τοϋ Νόμου 87/1955.

Έ ν  Ά θ ή να ις  τή 20 Ίονν ίου  1959  
Ό  '  Υφυπουργός 

Ε Υ Λ Γ Γ . Κ ΛΛΑΝ ΤΖΗ Σ



ΕΙΔΗΣΕΙΣ <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό άστυφύλαξ Μουρελατος Διονύσιος.
■—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, κατόπιν άποφάσεως τοϋ Πειθαρ

χικού Συμβουλίου, διά λόγους πειθαρχίας, οί αστυφύλακες: Μαρκάκης Σταύρος, 
Μεσσήνης ’Ιωάννης, Κουτσογιάννης Φώτιος καί Μάκκος ’Ελευθέριος.

*
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Διά Β. Δ/τος, έκδοθέντος βάσει των διατάξεων τοϋ κωδ. Ν. 2468/53 «πι- 
ρί ’Οργανισμού τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων», προήχθησαν έκ των έν ίσχύϊ 
πινάκων προακτέων τοϋ έτους 1959, εις τον βαθμόν τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' Τά- 
ξεως, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, οί κάτωθι Ύπαστυνόμοι 
Β' τάξεως.

Α' Κατ’ εκλογήν:
κ.κ. Βασίλειος Πέππας, Ήλίας Ψυχογυιός, Βασίλειος Ραυτογιάννης, Κων/νος 

Κουβέλης, Σπυρίδων Βασιλάκης, Γεώργιος Φωτάκης, ’Ιωάννης Σταθαράς, Βασίλειος 
Μπούσιος, Μιχαήλ Λαός, Γεώργιος Πεππές, Σάβας Σχοινάς, Γεώργιος Παπαγιαννό- 
πουλος, ’Ιωάννης Όρφανάκης, ’Αλέξανδρος Άλεξόπουλος, Ήλίας Πατρινάκος, Πανα
γιώτης Μουρελατος, Νικόλαος Βολιώτης, ’Ιωάννης Ράϊκος, Νικόλαος Μπέλμπας, 
Φανούριος Τατάκης, Δημήτριος Τζίνης, Στυλιανός ’Αβραάμ, Στυλιανός ’Αρίδας, 
Χρηστός Κολώνιας, Γεώργιος Συλλιγάρδας καί Δημήτριος Λακαφώσης.

Β' Κατ’ άρχαιότητα :
κ.κ. ’Εμμανουήλ Κονδυλάκης, Κων/νος Βόγκας, Δημήτριος Γκίκας,’Αλέξαν

δρος Σάμψων, Κων/νος Νιάσκος, Βασίλειος Γάλλος, Κων/νος Κοντογιάννης, Ευ
στάθιος Ποΰλος, Παναγιώτης Μουτζουρίδης, Γεώργιος Τοτώνης, Περικλής Ρερές, 
Κων/νος Βαμβούκας, Γεώργιος Μπέβας, Θεόδωρος Γεωργαντάς, Κων/νος Παπα- 
σωτηρίου, ’Αντώνιος Κουρής καί Χρηστός Παπατριανταφύλλου.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Ή  έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων εξακολουθεί νά προσφέρη κάθε Τε
τάρτη άπόγευμα, στις χιλιάδες τών φίλων της διαλεχτά ραδιοφωνικά προγράμματα, 
πλημμυρισμένα άνθρωπισμό, ευγένεια καί άγάπη. Τά προγράμματα αύτά τής ’Α
στυνομικής ’Εκπομπής, σέ άψογο λογοτεχνικό στυλ καί ποικιλία ρυθμών καί ήχων, 
ενθουσιάζουν, συγκινοΰν καί προκαλοΰν τά πιο κολακευτικά σχόλια τοϋ κοινοΰ

*
—Μέ σκίτσα άπ’ τή φύση καί τό καλοκαιριάτικο δειλινό καί μέ υπέροχη μου

σική τοϋ Γκέρσουϊν, άνοιξε καί έκλεισε ή έκπομπή τής 15/7/59, πού ξεχωριστά 
άρεσε καί ευχαρίστησε. Στο πρόγραμμα αυτό, πού ήταν άφιερωμένο στο Ελληνικό 
χωριό καί στις φυσικές καλλονές τής πατρίδος μας, μετεδόθησαν δημοτικά καί λαϊ
κά τραγούδια, καί τουριστικά συνθήματα καί περιγραφικά ταξίδια άπ’ τήν Ελλη
νική ζωή τοϋ βουνοΰ καί τής θάλασσας.

*
—’Από τά πιο έπιτυχημένα αστυνομικά προγράμματα ήταν καί τής 22/7/59, 

στο όποιο έλαβαν μέρος ή ’Αλίκη Βουγιουκλάκη, τό Τρίο Μπελκάντο, καί δημοτικά 
καί νησιώτικα συγκροτήματα, καί κατά τό όποιο μετεδόθησαν έν είδει μουσικής ύπο- 
κρούσεως έξ διαφορετικοί κινηματογραφικοί ρυθμοί. Πρωτότυπη, εύχάριστη, εύθυμη, 
έπίκαιρη κ ι’ ένδιαφέρουσα ή έκπομπή αυτή παρουσίασε, ύπό μορφήν άστυνομικών 
έπικαίρων, διεθνείς άστυνομικές ειδήσεις άπό τή Γαλλία, ’Αγγλία, ’Αμερική, ’Ιταλία 
καί Βέλγιο.



ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

—’Επί τη δεκάτη έπετείω άπό της συντριβής του κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ 
έν Έλλάδι καί της ή μέρας τοϋ εφέδρου πολεμιστοΰ, κατηρτίσθη ένιαΐον πρόγραμμα 
σειράς σεμνών έορταστικών έκδηλώσεων, αρχής γεννησομένης άπό 28-8-59, εις τό πλαί- 
σιον των οποίων περιλαμβάνονται: Βασιλικόν καί Ηρωθυπουργικόν Διάγγελμα, ση
μαιοστολισμός, φωταγώγησις, όμιλίαι επισήμων, έκδοσις ημερησίων διαταγών, δο- 
ξολογίαι, κατάθεσις στεφάνων, έπιμνημόσυνοι δεήσεις, στρατιωτικαί παρατάξεις, 
άναπαραστάσεις έγχειρημάτων καί πολεμικών έπεισοδίων, όργάνωσις τελετής εις την 
κορυφήν τοϋ όρους Γράμμου, πνευματικοί έκδηλώσεις, τελεταί οργανώσεων, έκδοσις 
ειδικού άναμνηστικοϋ γραμματοσήμου, θεατρικοί παραστάσεις, άθλητικοί άγώνες, 
δεξιώσεις, ψυχαγωγικοί συγκεντρώσεις, εκθέσεις, άρθρογραφία τύπου, κυκλοφορία 
διαφωτιστικών πινάκων καί έντύπων, ραδιοφωνικοί πανηγυρισμοί, προβολαί κινημα
τογραφικών ταινιών, ρίψεις στεφάνων έκ δάφνης εις 100 περίπου ιστορικούς χώρους 
κ.λ.π.

Εΐδικώς ώς προς τάς πνευματικάς έκδηλώσεις τό έορταστικόν πρόγραμμα 
περιλαμβάνει, έκτος τών άλλων, καί:

1. Προκήρυξιν διαγωνισμού διά τήν σύνθεσιν έμβατηρίου τής Νίκης, κατά 
τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ.

2. Προκήρυξιν διαγωνισμοϋ διά τήν σύνταξιν καλυτέρας έκθέσεως μεταξύ μα
θητών τών δύο τελευταίων τάξεων τοϋ Γυμνασίου μέ θέμα τήν ’Αντίστασιν κατά τοϋ 
κομμουνισμού.

3. Προκήρυξιν διαγωνισμού διά τήν συγγραφήν λογοτεχνικού διηγήματος μέ 
θέμα τήν πολεμικήν ’Αρετήν τών 'Ελλήνων.

4. Προκήρυξιν διαγωνισμού διά τήν φιλοτέχνησιν ζωγραφικού Πίνακος άπό 
τον άγώνα καί τήν Νίκην τού "Εθνους κατά τού κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ.

5. Προκήρυξιν διαγωνισμού διά τήν καλυτέραν άφήγησιν μετασχόντος πο- 
λεμιστού εις τόν άγώνα κατά τού κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ.

6. Προκήρυξιν διαγωνισμού διά τήν σύνταξιν συγκριτικής μελέτης έπί τών 
υφισταμένων έλευθεριών τού άτόμου έν Έλλάδι καί είς χώρας τού παραπετάσματος.

7. Προκήρυξιν διαγωνισμού διά τήν σύνταξιν σεναρίου κινηματογραφικής 
ταινίας, άπό τόν άγώνα κατά τού κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ.

8. Προκήρυξιν διαγωνισμού διά τήν συγγραφήν τής καλυτέρας ραδιοφωνικής 
ομιλίας έπί τής σημασίας τής 10ης έπετείου, καί

9. Δημοσίευσιν εις άθηναϊκόν καί έπαρχιακόν τύπον φωτογραφιών καί άρθρων 
έπί τής σημασίας τής Νίκης τής Ελλάδος κατά τού κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ καί 
έπί τών ωμοτήτων αύτοΰ. 'Ομοίως δημοσίευσιν άρθρων έξαιρόντων τήν σημασίαν τής 
'Ημέρας τού ’Εφέδρου—Πολεμιστοΰ καί πολεμικής ’Αρετής τών 'Ελλήνων.

—"Οσοι έκ τών άναγνωστών μας έπιθυμοΰν νά συμμετάσχουν εις τούς προκηρυ- 
χθέντας ώς άνω διαγωνισμούς άς άποταθοΰν εις τά γραφεία τού περιοδικού, διά τήν 
ένημέρωσίν των.




