ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15Θ Η Μ ΕΡΟ Σ Ε Κ Δ Ο Σ ΙΣ ΑΡΧΗ ΓΕΙΟ Υ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ ΕΩ Ν
ΜΕΡΙΜΝΗι
ΓΡ Α Φ ΕΙΑ :

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ

Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΗ

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι:

ΕΤΟΣ Β'.

ΣΧΟΛΗ,

ΣΧΟΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ
ΟΔΟΣ

Ν Ε ΪΓΥ

Έτη σ ία δραχ. 72.000.—

17,

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΤΕΡΜΑ

Π Α Τ Η Σ ΙΩ Ν ,

ΤΗΛ.

ΑΓΩΓΗΣ
881-262

Έξάμηνος δραχ. 36.000.— Τιμή τεύχους δραχ. 3.000

ΑΘΗΝΑΙ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1954

ΤΕΥΧΟΣ 22ον

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τοϋ Βουλευτοΰ Μεσολογγίου κ.
ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Μέ τούς δαυλούς τοΟ Χρήστου Καψάλη και του Δεσπότη Ιω 
σήφ των Ρωγών φαντάζει σήμερον, ολόκληρον τό Ελληνικόν μεγαλεΐον. Τό μεγαλεΤον τής χθες. Και τό μεγαλεϊον τής αΰριον. Τό
σκέλεθρο του ποιητοΰ γίνεται αίφνιδίως ενσάρκωσή τοϋ πεπρω
μένου. Διότι όσονδήποτε καί νά φαίνεται μακάβριου, αυτό τό σκέ
λεθρου, αύτή ή θέλησις, που έξεπήγασεν άπό την άγίαν πηγήν
του Μεσολογγίου, είναι εκείνη που έδημιούργησε την νέαν Ελ
λάδα, μέ τάς προόδους της καί τάς μεγαλουργίας της.
~Ησαν πίσω άπό ενα φράκτην. Καί έπάλαιον ώς λέοντες. Ά π ό
τό 1822 έως τήν νύκτα τής 10 Α πριλίου 1826. Καί έπάλαιον μέ
τά χέρια. Μέ τήν ψυχήν. Αυτήν τήν τρομακτικήν δύναμιν τοΰ
Έλληνος, που είχε φωλιάσει μέσα εις πτώματα. Διότι ζωντανά
πτώματα είχαν καταντήσει οι ύπερασπισταί. Αί έφοδοι διεδέχοντο
ή μία τήν άλλην. Έσείετο ό φράκτης. Ά λ λ ’ οί πολιορκημένοι έμε
ναν ελεύθεροι. ’Όρθιοι, άκατάβλητοι καί αλύγιστοι, άκριβώς όπως
μένουν πάντα, είς τάς ώρας ιστορικών κρίσεων, αί Μοΐραι τής
Ελλάδος. Καί όταν πλέον, ή ανθρώπινη άντοχή υπερέβη καί τό
έσχατον όριον, όταν οί ήρωες έγιναν μάρτυρες, όταν οί ήμίθεοι
μετεβλήθησαν είς Θεούς, έ ! τότε ή φωνή τοΰ χρέους, τοΰ ΰπερτάτου χρέους προς τον αιώνιον βωμόν.^ τούς ώδήγησε καί ν’ άποθάνουν ώς Θεοί. Οί άρχηγοί Δημι ιος Μακρής, Νότης Μπότσαρης, Κΐτσος Τζαβέλλας, ό πολιτικός Διοικητής τής πόλεως Βουλευ
τής Πατρών Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ό διευθυντής τής έφημερίδος «Ελληνικά Χρονικά», Ελβετός ’Ιωάννης Μάγερ μέ τήν Με-
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σολογγιτοπούλαν σύζυγόν του, εμπρός, και έπειτα τά όπλα πού
τά κρατούν άνδρείκια καί γυναίκια χέρια. ΤρεΤς φάλαγγες πηδούν
άπό τον φράχτη καί σχίζουν μέ τά σπαθιά την πλημμύρα των
στρατιών τοΰ Κιουταχή καί τοΰ Ίμπραήμ, πασσάδων. Καί τελευ
ταίος μέ το σταυρό στο χέρι καί τον Κλήρο κοντά του ό άγιος
τού Μεσολογγιοΰ Δεσπότης, ό Τρισάγιος Ρωγών Ιωσήφ, εύλογεΐ
τούς προπορευομένους, ενώ καρτερούν τόν θάνατο μαζεμένα είς τοΰ
Καψάλη τό σπίτι τά λαβωμένα γυναικόπαιδα καί οί άνίκανοι νά
βαδίσουν γέροντες καί οί άρρωστοι καί οί τραυματίαι. Τώρα πιά
δεν μένει παρά λάμψις, στάκτη καί έπειτα πάλιν λάμψις, αύτή πού
ανεβάζει τούς άθανάτους είς τον Ελληνικόν ούρανόν.
’Ακατάλυτα σύμβολα τής ’Ελευθερίας! Περνάτε εμπρός άπό τά
μάτια μας, ώς Θεΐαι όπτασίαι εθνικής μεγαλουργίας* Ή Ελλάς ύποκλίνεται μέ εύγνωμοσύνην καί μέ εύλάβειαν. Καί έχει την πεποίθησιν, ότι δέν συναντάται μέ παραπονουμένους. Διότι σάς έτίμησεν
εν συνεχεία αύτή ή Ελλάς. Σάς έτίμησεν μέ άμέτρητα κλέη, μέ
άμέτρητα τρόπαια, μέ άμέτρητες νέες δάφνες, πού έσώρευσεν είς
τόν ένδοξον τύμβον Σας. Χθές ακόμη έδωσε την μάχην τής ’Ελευ
θερίας, διά λογαριασμόν ολοκλήρου τού Κόσμου. Αυριον άν χρειασθή θά έπαναλάβη τό άθλημα, μέ τό ίδιον θάρρος, μέ τήν αύτήν
άτρομον άποφασιστικότητα. Ή προσπάθειά της διά τήν άνόρθωσιν
καί τήν εύημερίαν δέν είναι παρά έξοδος έξ ίσου μεγάλη, λυτρω
τική καί ιστορική. Ύπό τήν ήγεσίαν τοΰ Στρατάρχου Παπάγου,
τοΰ οποίου ή νικηφόρος ορμή έχει κάτι άπό την θύελλαν, πού
άνήρπασε τόν φράκτην τοΰ Μεσολογγίου καί πού άνέβασεν είς τήν
αιωνιότητα, ώς μετέωρον, πορεύεται τώρα ή ‘Ελλάς είς τήν όδόν
τής αναδημιουργίας. Καί είναι τό ίδιον πνεύμα τής ’Εξόδου πού
οδηγεί.
"Ελληνες, εμπρός! Βαπτισθώμεν είς τήν πηγήν, πού έπότισε
τούς ελευθέρους πολιορκημένους. Καί ας προχωρήσωμεν. Δικός μας
θά είναι ό στέφανος. 'Η νίκη ίδική μας.
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (19 2 1- 1954)
Ύ πό Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά σ τ υ ν . Δ )ντοΰ Α'

ΣΤ'· ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1940 1941
1. —Ά μ εσ ος σύλληψις ’Ιταλώ ν κ α τα σκόπω ν κ α ι κινη τοπ οίη σις διά την έπιστράτευσιν.
2. —Α π οστολή μηχανοκινήτου τμ ή μ α τος τής ’Α στυνομίας πόλεων εις τό Μέτωπον.
3 — Σ ύα τα σις υπηρεσίας λογοκρισίας επιστολώ ν κ α ι δράσις αυτής.
4. — Δ ράσις τής Α στυνομ ία ς Π ειραιώς κ α τά την έναρξιν τον πολ.έμον.

1. ’Ά μεσος σ ύ λλη ψ ις ’ Ιταλών κατασκόπων και κινητοποίησις διά τήν
έπιστράτευσιν.
Ή άπρόκλητος έπίθεσις κατά τής Ελλάδος των Φασιστών τοΰ Μουσολίνι
καί των Γερμανών τοΰ Χίτλερ δέν εδρεν άπαρασκεύαστον τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
"Ολαι αί ύπηρεσίαι της εΐχον έτοιμον
πλήρες σχέδιον δράσεως, ώστε νά παραλύ
σουν τήν εσωτερικήν άντίδρασιν τοΰ έχΘροΰ εύθύς ώς θά έξεδηλοΰτο ή έπίθεσις.
Καί πράγματι δταν τήν 28ην ’Οκτω
βρίου 1940 έτίθετο άπό τοΰ μεσονυκτίου
εις επιφυλακήν ό Στρατός καί έκινητοποιεΐτο ή πολεμική μηχανή τής Ελλάδος, οί
αστυνομικοί αυτοστιγμεί έκινητοποιοΰντο, διά νά συλλάβουν τούς ξένους κα
τασκόπους, διά νά τηρήσουν τήν τάξιν,
ήτις μοιραΐον είναι εις τοιαύτας περιπτώ
σεις αιφνιδιασμού νά ύφίσταται πρόσκαι
ρου κλονισμόν, καί διά νά εφαρμόσουν δλα
τα μέτρα τά όποια οί νόμοι καθορίζουν
διά τήν κατάστασιν πολέμου.
Πράγματι οέ ή ’Αστυνομία Πόλεων
άντεπεκρίθη πλήρως εις τον προορι
σμόν της.
Εις τήν Κέρκυραν, τάς Πάτρας, τάς ’Α
θήνας καί τον Πειραιά, πριν άκόμη άνατείλει ό ήλως τής 28ης προς τήν 29ην ’Οκτω
βρίου 1940 ή ’Αστυνομία έχει συλλάβει
καί έχει περιορίσει δλους τούς ’Ιταλούς,
οϊτινες καταχρώμενοι τής Ελληνικής φι
λοξενίας ήσαν πράκτορες τοΰ Ίταλικοΰ
Φασισμοΰ.
Είκών 1.
’Επίσης είς έλάχιστον χρονικόν διάστη
μα διά τών ’Αστυνομικών επιδίδονται τά ειδοποιητήρια τών έπιστρατευομένων
άξιωματικών, οϊτινες σπεύδουν νά παρουσιασθοΰν εις τάς μονάδας των ΐνα εγκαί
ρως φθάσουν είς τό ’Αλβανικόν μέτωπον, καί άναχαιτήσουν τον εχθρόν, ινα μετ’ ολί
γον τον στρέψουν πρός τά όπίσω κατησχημένον καί περίγελον δΓ δλον τον κόσμον.
"Ολαι αί άστυνομικαί ύπηρεσίαι λειτουργούν κατά τρόπον άρμονικώτατον,
UW 9A«V A O W fiO f r H S jt e fr fiT t M n f
Α Π Ο Ν Ο ι Λ\lift.#T S A ® .*<
*»>-
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ώστε να τηρήται, άραγές τό εσωτερικόν μέτωπον καί νά άνθίσταται εις οίανδήποτε
άπόπειραν του εχθρού είτε άπό άέρος είτε διά των κατασκόπων.
2. ’Αποστολή μηχανοκινήτου τμήματος τή ς ’Α στυνομίας Πόλεων είς τό
Μέτωπον.
Ό ενθουσιασμός δέ των άστυνομικών ύπήρξεν τόσος, ώστε πλεϊστοι Ισπευσαν
νά δηλώσουν, ότι επιθυμούν νά μεταβοΰν είς τό μέτωπον, καί ή Κυβέρνησις έδέχθη,
ώστε τμήμα τής ’Αστυνομίας άποτελούμενον άπό μοτοσυκλετιστάς έφωδιασμένους
μέ αυτόματα νεωτάτου τύπου καί εκγυμνασμένους άριστα, μεταβή είς τό μέτωπον
ώς ένδειξις ότι ή ’Αστυνομία παντού πολέμα άδελφωμένη μέ τον στρατόν. 'Ο ένθουσιασμός του ’Αθηναϊκού λαοϋ κατά την άναχώρησιν του τμήματος τούτου ύπήρξεν
άφάνταστος, καί ή υποδοχή των άστυνομικών τούτων ύπό τοϋ στρατού έγκαρδιοτάτη. Τό τμήμα τούτο προσέφερεν έξαιρέτους υπηρεσίας είς τον μαχόμενον στρατόν
έν τώ μετώπω.
3. Σ ύστασις υπηρεσίας λογοκρισίας επιστολώ ν καί δράσις αυτής.
Παραλλήλως συγκροτείται καί μία νέα υπηρεσία είς την ’Αστυνομίαν. 'Η λογο
κρισία επιστολών, τηλεγραφημάτων, εντύπων κ.λ.π. Ή υπηρεσία αύτή, την οποίαν
ώργ'άνωσαν καί διώκησαν άστυνομικοί,
ένισχύθη καί έλειτούργησεν μέ προσ
ωπικόν διδασκάλων,
καθηγητών Πανεπι'στημίου καί καθηγη
τών γυμνασίου μέ
εξαίρετα ά π ο τελέσματα. Ή δράσις τής
υπηρεσίας αυτής δέν
ύπήρξεν τυπική, ή δέ
εργασία της ήκολούθησεν επιστημονικήν
μέθοδον ή οποία ώδήγησεν είς τον πνευ
ματικόν συναγερμόν
~μέ άριστα άποτελέσματα διά τό ήθικόν
τού λαού.
Έ κ καταρτισθέντων ύπό τής ύπηρεσίας αύτής στατιστι
κών καί εκθέσεων παραθέτομεν πίνακας,
οί όποιοι μαρτυρούν,
Είκών 2.—Πίναξ ενθουσιωδών έπιστολών κατά ποσοστόν έπί τοΐς% . περί τής μεθόδου ερ
γασίας τής ύπηρεσίας αυτής, άλλά καί περί τού πνεύματος τό οποίον έπεκράτει είς ολόκληρον
τήν Ελλάδα κατά τον τιτάνειον άγώνα τον όποιον αύτη άνέλαβεν εναντίον τού άξονος
Βερολίνου-Ρώμης, καθ’ ήν στιγμήν ό κόσμος περίφοβος παρηκολούθει τούς γδού
πους τών βημάτων τών Φασιστών τού Χίτλερ καί τού Μουσολίνι.
Ό κατωτέρω γενικός πίναξ τών λογοκριθεισών επιστολών άπό Νοεμβρίου
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1940 μέχρι Μαρτίου
1941 δίδει τήν εικό
να του όγκου τής ερ
γασίας τής υπηρεσίας
αυτής ήτις έλειτούργει υ π ο δ ε ιγ μ α τ ι
κ ά ς. (Είκών 1).
Το περιεχόμενον
των επιστολών ήλέγχετο άπό πάσης πλευ
ράς καί εις ειδικούς
πίνακας τούς οποίους
συνεπλήρωνον οί λογοκριταί κατετάσσετο κατά κατηγορίας,
εις τρόπον ώστε να
συνάγωνται σπουδαι
ότατα συμπεράσματα
ποικίλα καί πολύτι
μα διά τον διεξαγόμενον άγώνα τής Ε λ 
λάδος. 'Ο κατωτέρω
γραφικός πίναξ εμφα
Είκών 3.—Πίναξ ψύχραιμων επιστολών κατά ποσοστόν επί τοις °/0. νίζει τήν κίνησίν καί
τήν αύξομείωσιν] κα
τά ποσοστόν των εν
θουσιωδών επιστο
λών, εκείνων δηλαδή
πού έγράφοντο άπό
πολίτας τών οποίων
το ψυχικόν σθένος εύρίσκετο υψηλά. ( Εί
κών 2).
Μία άλλη κατηγο
ρία επιστολών ήτο .ή
τών ψύχραιμων τοιούτων. Έγράφοντο
άπό πολίτας σταθερούς-ψυχραίμους. Αί
έπιστολαί αύταί έκάλυπτον τό μεγαλύτερον ποσοστόν. καί έξ
αύτοΰ συνήγετο ότι οί
"Ελληνες άντιμετώπιζον τήν δημιουργουμένην κατάστασιν
μέ σταθεράν πίστιν,
μέ λογικήν, μέ δρα
στηριότητα καί μέ
πεποίθησιν επί τό δί
καιον τού άγώνος είς
τον όποιον οί φασισταί τον ήνάγκασαν
Είκών 4.—’Επιστολών περιεχουσών επιπόλαιας ειδήσεις δυναμ,ένας
νά βλάψουν τήν άσφάλειαν τής χώρας κατά ποσοστόν έπί τοΐς% .
ν’ άποδυθή.
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Ό έπόμενος στατιστικός πίναξ
δεικνύει τό ποσοστόν των ψύχραι
μων επιστολών κατά τούς μήνας
τοΰ πολέμου. (Είκών 3).
Παραλλήλως διά της λογοκρι
σίας των επιστολών έπετυγχάνετο ώστε νά μή μεταδίδονται
ειδήσεις έξ έπιπολαιότητος τών
επιστολογράφων αί όποΐαι ΐσως
έβλαπτον τον αγώνα. (Είκών 4).
Εύρίσκοντο όμως καί έπιστολαί μέ περιεχόμενον λιπόψυχον,
περίφοβον, ηττοπαθές. Τό ποσο
στόν τον πρώτον μήνα ήτο κά
πως μεγάλον 50 % άλλά αμέσως
μετετράπη διότι αί νίκαι καί ό
ενθουσιασμός μετέτρεψαν την ψυ
χικήν διάθεσιν τών ατόμων αυ
τών. (Είκών 5).
Εύρέθησαν καί έπιστολαί περιέχουσαι παράπονα διά δυστυχίαν
εκ τοΰ πολέμου. Έ κ τοΰ περιεχο
μένου τών .επιστολών αυτών έδόθη άφορμή ώστε ή ’Αστυνομία
νά ένεργήση αμέσως διά την έΕίκών 5.—Πίναξ ήττοπαθών, λιποψύχων καί περίφο πούλωσιν τών πληγών, είτε διά
βων επιστολών κατά ποσοστόν έπί τοϊς% .
την λήψιν ύπό τοΰ Κράτους γε
νικών μέτρων προ
στασίας τών πασχόντων. (Είκών 6).
’Άλλη . κατηγορία
έπιστολών ήτο ή τών
ύποπτων μεταδόσεως
πληροφοριών εις ξέ
νους. Αί έπιστολαί
αύταί διεβιβάζοντο
είς την άρμοδίαν ει
δικήν υπηρεσίαν διά
τά περαιτέριυ. (Εί
κών 7).
Τελευταία κατη
γορία έπιστολών ήτο
ή τών προπαγανδι
στικών τοιούτων. Αδται έστέλλοντο συνή
θως έκ τοΰ έξωτερικοΰ προς "Ελληνας
πολίτας ή καί πρός
Γερμανούς την κατα
γωγήν. Αί τοιαΰται
έπιστολαί δεν κατεστρέφοντο, άλλ’ εφό Είκών 6.—Πίναξ έπιστολών περιεχουσών παράπονα |διά δυστυχίαν
σον άπηυθύνοντο πρός
έκ τοϋ πολέμου, κατά ποσοστόν έπί τοΐς %.
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Έλληνας έκαλοΰντο ούτοι είς τήν ’Αστυνομίαν καί άφοΰ έπεδίδοντο είς αυτούς συνιστατο δπως άπαντήσουν μέ το επικρατούν ήρωϊκόν πνεύμα έν Έλλάδι διά το δί
καιον του άγώνος.
Διά τού τρόπου τού
του έπεστρατεύθησαν
αρκετοί θαρραλέοι ε
πιστήμονες οί όποιοι
άπηύθυναν είς τούς
φιλέλληνας του εξω
τερικού καί ιδία τής
Γερμανίας καί είς ε
τέρους γνωμτούς των
έπιστόλάς εξαιρετι
κού
περιεχομένου.
Έκτος τούτου άπεστάλησαν ύπό τής ’Α
στυνομίας είς άρκετούς φιλέλληνας δια
νοουμένους έν Γερμα
νία, Ούγγαρ ία καί’Ιαπο>νία, άντίτυπα τής
λευκή ς' Ελλην ική ς Β ίβλου είς διαφόρους
γλώσσας. (Είκών 8).
Είκών 7.—Πίναξ έπιστολών ύποπτων μεταδόσεως πληροφοριών
είς τούς ξένους κατά ποσοστόν έπί τοϊς %.
'Η Λογοκρισία’Α
θηνών δεν περιώρισε
τήν δρασιν της είς τον έλεγχον μόνον των έπιστολών, άλλά έπεξετάθη καί είς
τον έλεγχον τών προπαγανδιστικών τού άξονος έντύπων τά όποια κατά χιλιάδας
έστέλλοντο είς τήν
Ελλάδα διά νά καταρρίψουν τό ήθικόν
φρόνημα τών Ε λλή
νων.
Ταύτοχρόνως δμως
ήσκεΐτο έντατικωτάτη ή ’Εσωτερική Ε λ 
ληνική προπαγάνδα
διά τής έκτυπώσεως
καί κυκλοφορίας έν
τύπων έθνικοΰ περιε
χομένου, γελοιογρα
φιών τών ’Ιταλών,
σκίτσων, ποιημάτων
πατριωτικών κλπ. 'Ο
κατωτέρω πίναξ πα
ρουσιάζει τά κυκλοφορήσαντα κατά κα
2,5'
τηγορίας καί έν τώ
m i ,νθΙΛ■(>(·Ι
Hit ρ °i.
συνόλω προπαγανδι
στικά έντυπα καί ει
Είκών 8.—ΙΙίναξ έπιστολών προπαγανδιστικών κατά ποσοστόν
κόνας.
έπί τοϊς % .
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Κατηγορίαι
εντύπων
Ελληνικής
προπαγάνδας

'Ιστορικά τής ’Αστυνομίας Πόλεων
Δ/βριος 1940
>

ρ· £
3
«ο
.3
1
9 !
19
8

"Αρθρα έφημερίδ....
Διάφ. άνακοινώσ...
Ποιήματα έθ'ίικά. .
Ή ρωϊκαίκαίένθουσιώδεις έπιστολαί 18
Πο ιή ματα σατυρ ικά
3
Γελοιογραφίαι........| 81
Σύνολον................... | 138

’Αριθμός
έντυπων
112.000
78.000|
111.000

’Ιανουάριος 1941
>
<ρ50* 3Κ Άριθμός
« 1 έντυπων
άο

69 |
45
10

50.000 68
82.000
7
24.4000 50
677.000| 249

460.000
690.000[
60.000|

Φεβρουάρ. 1941
3
<ρ5ο £
a ?
-ω
32
69
13

460.000 51
45.000|
7
252.0001 20
1.697.0001 182

Μάρτιος 1941
>

>

Αριθμός
έντυπων
359.000
830.000
194.000

<Ρ"
50 3Κ
η 5
Ίι)

Άριθμός
έντύπων

19
36
6

290.000
519.000
35.000

505.000 22
70.000
4
200.000 23
2.158.000 110

110.000
20.000
460.000
1.434.000

Τά έντυπα ταΰτα προεκάλουν ενθουσιασμόν καί έντύπωσιν εις τούς στρατιώτας
του μετώπου.
Ε πίσης ή υπηρεσία λογοκρισίας ώς άντίρροπον της Ξενικής προπαγάνδας τής
διενεργουμένης δι’ έπιστολών άποστελλομενών έκ του εξωτερικού εις την χώραν
μας, έφήρμοσεν τήν αποστολήν καί έκ μέρους Ελλήνων πολιτών προς διακεκριμμένους φιλέλληνας διανοουμένους τής άλλοδαπής, έπιστολών δι’ ών έτονίζετο τό δίκαιον
τοϋ 'Ελληνικού άγώνος καί έπροπαγανδίζετο γενικώς ή πολιτική τής Ελλάδος κατά
τής κρίσιμου τότε διά τήν άνθρωπότητα στιγμής.
Τέλος εις τήν υπηρεσίαν λογοκρισίας έλειτούργει έπιστημονικόν έργαστήριον
έξετάσεως τών έπιστολών διά ειδικών φασματοσκοπικών μηχανημάτων. 'Η υπη
ρεσία αΰτη διελύθη όταν οί Γερμανοί διά τοϋ σιδήρου κατέλαβον τήν Ελλάδα.
4. Δράσις τής ’Αστυνομίας Πειραιώ ς κατά τήν έναρξιν τοϋ πολέμου.
'Η πόλις τοϋ Πειραιώς ώς συνδέουσα τήν Εύρώπην μετά τής ’Ανατολής
είχε προκαλέσει, λόγω τής σημαντικής κινήσεως ήν παρουσίαζεν ό Λιμήν αυτής,
τό ένδιαφέρον τών Διεθνώς δροόντων έγκληματιών άπό πολλών έτών. Τοϋτο διαπιστοΰται έκ τοϋ γεγονότος δτι, άπό τοϋ έτους 1923 άφ’ ής λειτουργεί ό θεσμός τής
’Αστυνομίας Πόλεων έν τή πόλει ταύτη μέχρι σήμερον, άρκετοί δρώντές ξένοι έγκληματίαι είς τό Εξωτερικόν καί ’Εσωτερικόν τής Ελλάδος συνελήφθησαν.
Ή 'Υπηρεσία τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας έν συνεργασία μετά
τοϋ Κέντρου ’Αλλοδαπών Πειραιώς κατά τήν Ικρηξιν τοϋ Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου
κοτώρθωσαν νά συλλάβωσιν
έντός έλαχίστων.ώρών τούς
σημαίνοντας ’Ιταλούς καί
Γερμανούς κατασκόπους
καί οδτω νά προλάβωσι τήν
δημιουργίαν σαμποτάζ ή
άλλων πράξεων προς όφε
λος τών ’Ιταλών.
Πεντακόσια καί πλέον ά
τομα συνελήφθησαν έντός
τής πρωίας τής 28-10-940
καί ουτω παρέλυσεν τό
κατασκοπευτικόν δίκτυον
τοϋ έχθροϋ.
’Εκ τών συλληφθέντων
έπικινδύνων πρακτόρων ε
λάχιστος άριθμός φωτογραΕίκών 9.—Διάγραμμα τής δράσεως ’Acτυνομίας Πόλεων Πειραιώς εις τήν Ελλάδα καί αλλοδαπήν κατά τά έτη 1923-40.

ψ ιώ ν ό ΐεσ ω θη λ ο γ ω κ α τα στρ οφ ής τ ώ ν α ρ χείω ν.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΑ 12 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΑΥΛΩΝ
ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
'Υπό τοΰ ΑΛΑ IN ΑΠΟΥΩΡΝΤ
Μετάφρ. ύπο Σ.Α.Χ.-ΘΕΟΔΟΤΟΥ

Η'. Ο ΝΟΘΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
—Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΤ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ—

Έπιστρέφοντες άπό τό θέατρον του ’Ωδείου, έπεράσαμεν εμπρός από τήν
Μαντελέν, δπόταν αίφνης ό Πρεσβευτής έβράδυνε τό βήμα διά νά παρατηρήση
τον μέγαν αριθμόν βαθμίδοιν πού οδηγούν εις τήν είσοδον τής μεγαλοπρεπούς αυτής
εκκλησίας.
— «Δεν περνώ ποτέ άπό έδώ τήν νύκτα, είπε μέ τόνον θλίψεως, χωρίς νά
)) ένθυμηθώ τήν μοίραν τοΰ δυστυχούς Πρίγκηπος τής Όράγγης, τοΰ διαδόχου τοΰ
)) θρόνου των Κάτω-Χωρών, πού εάν έπέζη θά διεδέχετο τον Γουλιέλμον Γ' άντί
» τής μικράς βασιλίσσης Βιλελμίνης».
— «Μά, δεν ήτο αυτός ένας νέος άποτροπαίας φήμης, πού ήναγκάσθη νά ζήσβ
» στά ξένα, ένεκα σκανδάλου προκληθέντος άπό τάς πράξεις του ; ».
Ό Πρεσβευτής συνωφρυώθη καί ύψωσε τούς ώμους άνυπομόνο^ς.
— «Ψεύδος! Μεγάλο ψεύδος, άπήντησε μέ θέρμην. Ή το μάλλον ποταπή
» φλυαρία. Γνωρίζω καλώς τί οί Παρισινοί, πού άπατώνται ευκόλως άπό τά φαι» νόμενα, έσκέπτοντο περί τοΰ δυστυχούς τούτου νέου, πού έξετέθη τόσον άδιστά» κτως εις τάς σοβαράς κρίσεις των κατά τά έτη πού έπέρασεν εις τά βουλεβάρτα.
» ’Αλλά μία άφορμή μέ έθεσεν εις σχέσεις μαζύ του καί έμαθα τά μυστικά τής ζωής
» τοΰ ναυαγού τούτου, μιας τραγωδίας γνωστής μόνον άπό τρία πρόσωπα. Ή το
» μία νύκτα δπως ή σημερινή προ πολλών ετών, καί ή πρώτη σύζυγος τοΰ Βασι» λέως Γουλιέλμου τής 'Ολλανδίας έζη άκόμη. Έπέστρεφα άπό τό θέατρον, τό πλήθος
» είχε διασπαρή καί οί δρόμοι ήσαν έρημοι. Ήτο' μετά τά μεσάνυκτα, καί δι’ αύτό
» εξεπλάγην ΐδών μίαν συγκέντρωσιν κάτω τής κλίμακος τής Μαντελέν. Διέσχισα
» τήν οδόν διά νά έννοήσω τί συμβαίνει καί εύρέθην έν τώ μέσω γυναικών κακής
» υποστάθμης. Είχαν συγκεντρωθή πέριξ άνδρός πλαγιασμένου εις τό πρώτον βά» θρον τής κλίμακος, άκινήτου καί κατά τά φαινόμενα μεθυσμένου. Ή θέα τοΰ δυ» στυχοΰς τούτου τάς είχεν εκτάκτως έξάψει, διότι έφώναζαν, ούρλιαζαν καί ύβριζαν
» τον άνδρα αύτόν, άπευθύνουσαι εις αυτόν, λέξεις άγενεΐς τού άπεχθούς λεξιλο» γιου των».
«Έξοργισθείς άπό τήν διαγωγήν τών μεγαιρών τούτων, ήνοιξα δίοδον καί
» ετέθην παρά τό πλευράν τοΰ θύματος, ούτινος τά άτακτα ενδύματα έφαίνοντο άνή» κοντά εις άνθρωπον ύψηλής τάξεως. Ό δυστυχής ήτο πλαγιασμένος επί τοΰ πλευ» ροΰ του, μέ τό άριστερόν χέρι τεταμένον ωσάν νά ήθελε νά άπορρίψη τούς ύβριστι» κούς λόγους τών διωκτριών του».
«’Έκυψα καί έσήκωσα τήν κεφαλήν του. Ή το ό διάδοχος τής 'Ολλανδίας.
» Ή το εύνόητος ή φρίκη τής άνακαλύψεώς μου, βλέποντας τον διάδοχον μεγάλης
«μοναρχίας, τον άπόγονον Γουλιέλμου τοΰ Σιωπηλού, εις τοιαύτην κατάστασιν.
» Είχα άκούσει κάτι άταξίας τοΰ νέου τούτου, άλλ’ αυτήν τήν στιγμήν έκυριάρχει ό
» οίκτος μου μόνος. ’Απώθησα τραχέως τάς κακάς γυναίκας, πού διεσκορπίσθησαν,
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Ά λ α ιν ’Άπουωρντ

καί έσήκωσα τον Πρίγκηπα. Τον έθεσα επί ποδος καί έκάλεσα μίαν άμαξαν, εις
τήν οποίαν είσήγαγα τον ’Αλέξανδρον — διά νά τον άποκαλέσω μέ τδ όνομά του.
’Έπεσεν ώς ράκος επί τού καθίσματος. ’Έδωκα τήν διεύθυνσίν μου εις τον άμαξαν
καί μετέβημεν εις τό σπίτι μου, εις τον όδδν Ρίβολι. 'Ο Πρίγκηψ ’Αλέξανδρος
έ'μενεν άναίσθητος, άλλ’ από καιρού εις καιρόν ήνοιγε τά μάτια ωσάν νά διερωτάται πώς εΰρέθη εις τήν συντροφιάν μου. 'Όταν έφθάσαμεν, παρεκάλεσα τον
θυρωρόν, νά μέ βοηθήση διά νά άναβιβάσω τον νεαρόν εις τον τρίτον όροφον, όπου
ήτο τό διαμέρισμά μου. Τον έτοποθέτησα άνέτως επί μιας κλίνης, έβγαλα τά παπούτσια του, έλυσα τό περιλαίμιόν του, καί ήπλωσα ζεστήν κουβέρταν επί των
ποδών του. Τότε πλέον έκάθησα καί έπερίμενα νά συνέλθη εις έαυτόν. Έ νω ήγρύπνουν έτσι, προσεπάθησα νά ένθυμηθώ τί είχα άκούσει περί του διαδόχου τούτου
του Γουλιέλμου Γ\ Μέ έγνώριζε πολύ καλά έξ οψεως, διότι τό έπεισόδιον τοϋτο
συνέβη όταν ήμην άπεσπασμένος εις τό ' Υπουργεϊον των ’Εξωτερικών έν Παρισίοις, καί έπρόκειτο τότε νά εκλεγώ βουλευτής καί υπουργός. Ά λ λ’ έπροτίμησα
τό διπλωματικόν στάδιον αντί του βουλευτικού, καί δέν μετανοώ διά τήν άπόφασίν μου. Εις χώραν όπως ή. Γαλλία, κυβερνωμένην άπό τούς άστούς, οί πολιτευταί τίθενται επί επιπέδου τρομερά πεζοΰ. Δέν ήμπορώ νά ευρώ τό μυθιστόρημα,
ένεκα του οποίου έχω διαθέσεις εμφύτους μόνον διά τάς αύλάς χωρών, όπου ό
Μονάρχης έχει κάτι νά εΐπη καί ένθα τά σπουδαία γεγονότα άποφασίζονται δι’
άπλής ίδιοτρόπου πράξεως, τήν κατάλληλον στιγμήν, ή διά φράσεως ψυθιριζομένης
κατά τά διαλείμματα χορού...».
— «Λοιπόν, καίτοι δέν είχα ποτέ σχέσεις μέ τον Πρίγκηπα τής Όράγγης,
» έγνώριζα έν τούτοις τάς σκανδαλώδεις ιστορίας πού έκυκλοφόρουν περί αυτού.
» ’Έλεγαν, γενικώς, ότι ή διαμονή του έν Παρισίοις δέν ήτο έκουσία, ότι έδέησε νά
» φύγη άπό τήν Χάγην κατόπιν μεγάλης φιλονεικίας μέ τον πατέρα του, καί μερικοί
» διετείνοντο μάλιστα ότι ό γέρων Βασιλεύς τών Κάτω Χωρών είχεν όρκισθή ότι
» ό υιός του δέν θά έπανήρχετο πλέον έφόσον αυτός έζη. ’Αλλά καίτοι ύπήρχον
)» έκατόν διάφοροι έκδόσεις της αφορμής τής έξορίας ταύτης, ή άλήθεια έμεινε μυ» στική δι’ όλους, ό δέ Πρίγκηψ ούτε εις τάς έλαστικωτάτας στιγμάς του δέν έκαμεν
» υπαινιγμόν τινα δι’ αύτήν. Έ ν τώ μεταξύ, ό τρόπος του του ζην, άφότου ήτο έν
» Παρισίοις, ήτο γνωστότατος. Μόλις άφήκε τήν 'Ολλανδίαν, παρεδόθη εις παντός
» είδους ακολασίας, χωρίς καν νά προσπαθήση νά τηρήση τήν ευπρέπειαν πού άπο» τελεί τήν ήθικήν τών ήγεμονοπαίδων. Πλεΐστα έγκλήματα άπεδόθησαν εις τον
» έκφυλισμένον τούτον γόνον τού Οικου τής Όράγγης, αύτός δέ έφαίνετο εύχαριστη» μένος διότι προσέβαλλε τήν κοινήν γνώμην. Θά μοί ήτο άδύνατον νά έπαναλάβω
» τά χείριστα πράγματα, πού έλέχθησαν είς βάρος του, καί είμαι βασίμως βέβαιος
» ότι ήσαν άβάσιμα. Ά λ λ ’ έγνώριζα αρκετά διά νά θεωρήται ή φιλία του ώς έπι» κίνδυνος διά τήν τιμήν. Χάρις όμως εις τήν υψηλήν γενεάν του δέν άπεβλήθη ούδα» μόθεν. Έ ν τούτοις όμως ή Ευρώπη έστήριζε βλέμματα άνήσυχα έπί τού δυστυ» χοΰς τούτου όντος, ή ζωή τού οποίου έσχε μεγάλην άξίαν διά τήν Γαλλίαν. Διότι
» αν ρίψη τις βλέμμα εις τον χάρτην τής Εύρώπης, θά ί'δη ότι μεταξύ τής Γαλ» λίας, τής Γερμανίας καί τού Βελγίου υπάρχει τό μικρόν Δουκάτον τού Λουξεμ» βούργου. Τήν έποχήν έκείνην τό Λουξεμβοΰργον ήτο ήνωμένον μέ τον 'Ολλανδικόν
» βασίλειον διά δεσμού όμοιου προς έκεϊνον, πού ήνωνε τό Άννόβερον μέ τήν
» Μεγάλην Βρεττανίαν δηλαδή ό Γουλιέλμος Γ', Βασιλεύς τών Κάτω Χωρών, ήτο
» έπίσης Δούξ τού Λουξεμβούργου. Ά λ λ ’ όπως εις τήν Α γγλίαν, οί νόμοι οί διέπον» τες τήν διαδοχήν ήσαν διάφοροι είς τάς δύο χώρας. Είς τήν 'Ολλανδίαν τό στέμμα
» ήδύνατο νά δοθή είς γυναίκα έλλείψει διαδόχου άρρενος, ένω είς τό Λουξεμβοΰρ» γον ύπερίσχυεν ό Σαλικός νόμος, καθ’ όν μία γυνή δέν δύναται νά άνέλθη έπί θρό» νου. 'Ως έκ τούτου, έάν ό Γουλιέλμος Γ' θά άπέθνησκε χωρίς νά άφίση υιόν, τό
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» Μέγα Δουκάτον θά έχωρίζετο άπό τάς Κάτω Χώρας, δπως τδ Άννόβερον έχωρί» σθη άπό την ’Αγγλίαν, δταν,άνήλθεν είς τον θρόνον ή Βασίλισσα. Βικτωρία. Λοιπόν,
» ό Βασιλεύς Γουλιέλμος άπέθανεν άφίνων θυγατέρα, ήτις διεδέχθη τό στέμμα των
» Κάτω Χωρών, άλλα τό Λουξεμβοϋργον έπέρασεν είς τον Οίκον Νάσαου. Τότε
» δμως άπέμενεν ελπίς να ένωθοϋν αΐ δύο χώραι ένεκα τής ύπάρξεως του Πρίγκηπος
» τούτου, πού ήλθε τόσον περιέργως να πέση ύπό τό δώμά μου. Ή Γαλλία ένδιεφέ» ρετο είς την ύπόθεσιν, φοβουμένη δτι άν τό Λουξεμβοΰρνον έχωρίζετο άπό τάς
» Κάτω Χώρας, θά περιήρχετο είς την Γερμανίαν, καί ουτω θά ηΰξανεν ή δύναμις των
» άμειλίκτων εχθρών μας. 'Η Γερμανική Κυβέρνησις έπεθύμει είλικρινώς αυτό το
» γεγονός πού συνέβη κατόπιν. ’Ένθεν τό μέγα ενδιαφέρον, πού συνεδέετο μέ την
» υπαρξιν τού Πρίγκηπος τής Όράγγης, τοϋ άτιμωτικοϋ συντρίμματος τούτου τών
)>Παρισινών .βουλεβάρτων.
((Φυσικά εγώ δέν κατεχράσθην αυτήν τήν κατάστασιν. ’Ήμην τόσον ολίγον
» διατεθειμένος νά έρωτήσω τον Πρίγκηπα περί τοϋ βίου του, ώστε ήμην έτοιμος
» νά τον προπέμψω οϊκαδε μόλις θά έξυπνοΰσε. Μόλις ήνοιξε τά μάτια, μέ ήτένισεν
» επί μακρόν, καί δταν άντελήφθη δτι καί εγώ τον παρετήρουν, έκοκκίνησεν, έξέτεινε
» τά χέρια μέ χειρονομίαν παθητικήν, καί άνεστέναξε λυπηρώς. Έσηκώθην καί
» έπήγα κοντά του.
— «Φοβούμαι δτι ή 'Υμετέρα Βασιλική Ύψηλότης είναι άσθενής, είπα, μεγάλο
ι) ποιών τον σεβασμόν μου μέ σκοπόν νά καθησυχάσω τήν φιλοτιμίαν του, τόσον
» σκληρώς τραυματισθεΐσαν άπό τά γεγονότα τής νυκτός. Έ αν ήμπορώ νά κάμω
» κάτι δι* υμάς, μή με φεισθήτε».
Άναθαρρήσας άναμφιβόλως άπό τήν εγκαρδιότητα τών έκφράσεών μου ό
Πρίγκηψ μέ παρετήρησε μέ θάρρος επί ήμισυ λεπτόν περίπου.
— «Ποιος εϊσθε ; μέ ήρώτησε μέ έπιφύλαξιν».
Τώ εξήγησα δτι ήμην πολύ γνωστός είς τό 'Υπουργεΐον τών ’Εξωτερικών, μέ
σκοπόν νά τώ έμπνεύσω έπιστοσύνην. Καί προσέθηκα :
— «Έ φθασα τήν στιγμήν πού ή 'Υμετέρα Βασιλική 'Υψηλότης είχε λιποθυ» μήσει είς τό Βουλεβάρτον καί έλαβα τήν ελευθερίαν νά σάς φέρω είς τό σπίτι μου,
)>επειδή ήγνόουν τήν διεθυνσίν σας».
Έσηκώθη είς τό κρεββάτι, έτακτοποίησεν όλίγον τά μαλλιά του, καί άπήντησε
μέ ύφος παράξενον :
— ((Δέν ήμην άσθενής, άλλά μεθυσμένος. Μέ ηΰρατε κάτω είς τήν κλίμακα
» τής έκκλησίας, περικυκλωμένον άπό αύτάς τάς άθλιας γυναίκας. Καί άνεστέναξεν
» έκ νέου».
— «Δέν μοί άρμόζει νά άντείπω είς τήν 'Υψηλότητά σας· άλλ’ εάν ή ύπόθεσις
» αΰτη θά άνεκινεΐτο βράδύτερον—τοΰθ’ δπερ δέν προβλέπω—εγώ θά έπέμενα είς
» δσα είπα».
"Οταν έλεγα αυτά, είδα έκφρασιν ήπιωτέραν είς τήν μορφήν του. Μοί έρριψε
βλέμμα ενθαρρυντικόν.
— «Π ώς ήμπορεϊτε νά μέ περιποιηθήτε έτσι ; ήρώτησεν όμιλών όλιγώτερον
» άποτόμως. Γνωρίζετε ποιος είμαι—ένας προγεγραμμένος τον όποιον κανείς δέν
» σέβεται».
— «Συγγνώμην, άπήντησα, τό γένος πού άντιπροσωπεύετε καί ή υψηλή
» μοίρα τής γενέσεώς σας έπιβάλλουν τδν σεβασμόν. "Οσον άφορά τόν ιδιωτικόν σας
» βίον, δέν μεριμνώ περί αύτοΰ· άλλά δέν άγνοώ δτι τά εύεργετήματα πού παρεσχέ» θησαν είς τά έθνη άπό πρόσωπα τής κοινωνικής σας θέσεως καί οί ιδιαίτεροι πει-
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» ρασμοί, πού προσβάλλουν τά πρόσωπα ταϋτα τοίς επιτρέπουν ν’ άπαιτοΰν δικαίως
» επιείκειάν τινα πού δεν ήμπορεϊ νά δοθή εις δλον τον κόσμον».
Είχα έπί μακρόν θεωρήσει τον Πρεσβευτήν ώς οπαδόν χλιαρόν του δημοκρα
τικού πολιτεύματος τής χώρας του, διότι είχα παρατηρήσει τό ύπέρμετρον σέβας
του, δταν ώμίλει περί μελών βασιλικών οϊκων. ΓΙρό τής έπιδείξεως ταύτης βασιλοφρόνων αισθημάτων, δεν συνεκρατήθην καί ήρώτησα :
— « ’Αλλά, Κύριε Πρεσβευτά, εΐσθε Δημοκρατικός, δεν είναι έ τσ ι;».
'Η Έξοχότης του ήγέρθη, συνωφρυώθη καί άπήντησε μέ κάποιαν επισημό
τητα :
— «’Έχετε δίκαιον νά πιστεύετε δτι τρέφω αισθήματα νομιμοφροσύνης έναντι
» τών ύπό τού Γαλλικού λαού άποδεχθέντων συστημάτων, συμφώνως προς τό δαι» μόνιον τής μεγαλοφυΐας του. ’Αλλά δεν είμαι οπαδός φανατικός- καί φρονώ δτι
» πολλαί χώραι οφείλουν την ευτυχίαν των εις τό μοναρχικόν σύστημα. Ά λ λ’ όλα
» αύτά δεν αφορούν τό ζήτημά μας. "Ο,τι είπα εις τον ’Αλέξανδρον, είχε σκοπόν
» μοναδικόν νά τον έπαναπαύσω καί δεν υπήρχε τρόπος νά πράξω αλλέως. Διότι
» επέτυχα, ταχύτερον παρ’ δ,τι έπίστευα, νά κερδήσω την έκτίμησιν τού φιλοξενου» μένου μου καί νά τον καταπείσω δτι ό πόθος μου νά τώ γίνω ευάρεστος ήτο είλι» κρινής. Ά λ λ’ δταν άπετόλμησα νά κάμω υπαινιγμόν περί τής σπουδαιότητος πού
» είχεν ή ζωή του διά τήν Γαλλίαν, εξεπλάγην παρατηρήσας παρ’ αύτώ πικρόν μει» δίαμα- μοί έκαμε σημεϊον νά σταματήσω. Συγχρόνως έσηκώθη καί έπιεν εν φλι» τζάνι σοκολάτας πού τον παρεκάλεσα νά πάρ/). Τούτο τον ησύχασε τελείως. ’Επειδή
» δέ τά ένδύματά του ήσαν γεμάτα λάσπην, τον παρεκάλεσα νά φορέση τά δικά μου,
» εφόσον είχαμεν τό ’ίδιον ανάστημα. Έ ν τώ μεταξύ, έφαίνετο όνειροπολών καί διερω» τώμενος άν ήδύνατο νά μοί έμπιστε υθή σπουδαίαν άνακοίνωσιν. Καί έν τέλει^ώμί» λ η σ ε»:
— «Κύριε Βαρώνε, είπεν, ή διαγωγή σας αύτής τής νυκτός μέ κάμνει νά έπι» θυμήσω τήν φιλίαν σας. ’Εάν αίσθάνεσθε ενδιαφέρον νά μάθετε τό μυστικόν τού
» δυστυχούς σταδίου μου, θά σάς τό διηγηθώ, καίτοι κανείς δεν τό γνωρίζει».
— «Κύριε Πρίγκηψ τής Όράγγης, άπήντησα σοβαρώς, τό αίσθημα τής εύλα» βοΰς φιλίας πού μέ ένεπνεύσατε είναι τόσον βαθύ, ώστε είμαι πραγματικώς τετα» ραγμένος άπό τήν τιμήν πού μέ κάμνετε. Α λλά φρονώ προτιμότερον νά περιμέ» νετε, όπως μέ γνωρίσετε άρκετά διά νά ήσθε πεπεισμένος δτι ήμπορεϊτε νά έχετε
» εμπιστοσύνην εις έμέ. Έπιτρέψατέ μοι νά σάς συμβουλεύσω νά μοί τό διηγηθήτε
» βραδύτερον».
— «Ό χ ι, δέν θέλω, ειπεν άποφασιστικώς. 'Η λεπτότης πού άποδεικνύετε
» ύποβάλλοντες εις έμέ αυτήν τήν ιδέαν έπιβεβαιοΐ τήν γνώμην πού είχα σχηματίσει
» περί τού χαρακτήρός σας. Ά λλω ς τε μερικαί άφορμαί πολιτικαί είναι φύσεως πού
» μέ κάμνουν νά ύποθέτω δτι τό μυστικόν αύτό θά είναι έν άσφαλεία παρ’ ύμΐν.
» Σάς ζητώ άπλώς νά τό σιωπήσετε έφόσον ό πατήρ μου καί έγώ θά είμεθα ζώντες».
Έσπευσα νά δώσω τήν ζητηθεΐσαν ύπόσχεσιν. Ό Αλέξανδρος τήν έδέχθη
μέ μελαγχολικήν άδιαφορίαν.
— «Ά πό τάς έπισήμους σχέσεις σας, ήρχισε λέγων, θά γνωρίζετε τήν κατά» στάσιν πού σχετίζεται μέ τήν διαδοχήν τού Λουξεμβρούγου».
— «Βεβαίως, Κύριε Πρίγκηψ, άπήντησα. Αί περιπτώσεις πού ύπαινίττεσθε
» μοί είναι γνωσταί. Κανείς Γάλλος ευρισκόμενος είς τήν θέσιν μου δέν στερείται
» τής έλπίδος ε’.λικρινώς δτι θά ζήσετε πολύ διά νά περισώσετε τήν ένωσιν τού Με» γάλου Δουκάτου καί τού βασιλείου τών Κάτω Χωρών».
Έκίνησε τήν κεφαλήν λυπηρώς.
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— «Περιμένετε έως ού ακούσετε την έξομολόγησίν μου προτού έκφράσετε
» αίσθημα πού θά άπέβαινε κατόπιν έμπαιγμός». Έ πιεν όλην την σοκολάταν του,
έξαναπλάγιασε καί έξηκολούθησε την διήγησίν του, πού θά προσπαθήσω νά άποδώσω
κατά τό δυνατόν καλλίτερον.
— «Περί τού πατρός μου—όπως υποθέτω οτι οφείλω άκόμη νά τον ονομάζω—
» τού Βασιλέως Γουλιέλμου, μοί είναι δύσκολον νά ομιλήσω χωρίς νά φανώ εύρι» σκόμενος ύπό τό πλήγμα μνησικακίας. 'Ως εις πατριώτην καί ως εις μονάρχην, ή
» ανεξαρτησία των Κάτω Χωρών τώ είναι ιερά- ένθεν τό μέγα μίσος, μέ τό όποιον
» προσβλέπει προς την άπειλητικήν πορείαν τής Γερμανίας. Οί Γερμανοί ορέγονται
» τήν εύπορίαν τού λαού μας, τούς άνθοΰντας θαλασσίους λιμένας μας καί τον ώραΐον
)>εμπορικόν μας στόλον. ’Έρριψαν κυρίως βλέμματα φθονερά επί τών άποικιών μας
» εις τάς Άνατολικάς ’Ινδίας. Έ ν ένί λόγω οί κυβερνήται αύτοΰ τού Κράτους όνει» ρεύονται νά προσαρτήσουν τάς Κάτω Χώρας είς πρώτην εύκαιρίαν καί μόνη ή
» έπίδρασις τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας τούς συγκρατεϊ άπό τήν ποόθεσίν των
» νά μάς καταστήσουν όμοιους προς τό Σσλέσβικ καί τήν ’Αλσατίαν. Αύταί αί
» ύπερακριβεϊς προθέσεις, αί κακώς κρυκτόμεναι ύπό τού Βίσμαρκ έκαμαν τον Βασι» λέα Γουλιέλμον νά άγανακτήση φοβούμενον κυρίως μήπως τό Αουξεμβοϋργον πέση
» είς χεΐρας τής Γερμανίας. ’Αλλά θά μέ έρωτήσετε ποιαν σχέσιν έχουν αυτά ολα μέ
» εμέ. Θα σκέπτεσθε ότι πρέπει νά ομιλήσω περί τού Γουλιέλμου Γ' έν τή ίδιότητί
» του ώς πατρός καί δχι ώς κυριάρχου. Δυστυχώς, αυτό ακριβώς, δέν δύναμαι νά
» πράξω. Έδιδάχθην δτι δέν τον ένδιέφερα τόσον ώς υιός, άλλ’ ώς διάδοχος, ικανός νά
ΐ) συγκρατήσω τό Λουξεμβούργου ύπό τό στέμμα 'τής 'Ολλανδίας. Δέν ενθυμούμαι
» πότε άκριβώς διεπίστωσα δτι μεταξύ τού πατρός μου καί έμοΰ δέν ύφίστατο τό
» οικογενειακόν φίλτρον πού πρέπει νά ύπάρχη μεταξύ πατρός καί υιού. 'Η κατά» στάσις αυτή έβλάστησεν έν τώ πνεύματί μου. Τά παιδιά δέν κάμνουν άνάλυσιν τών
» αισθημάτων των, άλλά παρατηρούν ταχέως τήν ψυχρότητα καί τήν αδιαφορίαν,
» καί ύποφέρουν έν σιγή. Μέ ίδιάζουσαν πικρίαν ήκουσα τούς διδασκάλους μου προσ» παθοΰντας νά μοί έντυπώσουν τά καθήκοντα υίικοΰ φίλτρου. Ποσάκις ώς παιδί
» δέν άνεστέναξα, δταν έδέησε νά έπιδαψιλεύσω τά δείγματα τού φίλτρου μου είς
» αυτόν τον άλάζόνα καί μυστηριώδη άνθρωπον, καί ποσάκις δέν μέ άπώθησε καί
» άπεσύρθην είς τό δωμάτιόν μου διά νά κλαύσω έν σιγή. Κατ’ αυτήν τήν ηλικίαν,
» πρέπει νά γίνη παραδεκτόν, δέν έκαμα τίποτε πού νά ψυχράνη τήν πατρικήν άγά» πην. Τότε δέν ήμην άκόμη ένοχος τών έγκλημάτων πού μοί άπέδωκαν έκτοτε καί
» τά όποια μέ παρέσυραν είς τον κύκλον δπου μέ ηΰρατε».
Λέγων ταΰτα ό νεανίας μοί έρριψε βλέμμα μελαγχολικόν, έγώ δέ άπεΐχα
άκόμη άπό τής γνώσεως τού άληθινοϋ σκοπού τής διηγήσεως ταύτης.
— «Ό σω έμεγάλωνα, έξηκολούθησεν ό ’Αλέξανδρος, δέν έκαμνα καμμίαν
» αυταπάτην περί τής άγάπης τού πατρός μου άπέναντί μου. Άπέβην άδιάφορος
») είς κάθε τι πού έλεγε, καί παρωργισμένος κατά τού περιβάλλοντος μου. Κατηρά» σθην τήν μοΐράν μου πού μέ έστέρησεν άπό τά ευεργετήματα πού άπήλαυαν δλοι
» οί δμοιοί μου, καί ήτις, καταθλίβουσά με, μέ τάς πομπώδεις κρατικάς καί βασιλι» κάς ιδιότητας, μού είχεν άφαιρέσει κτήσεις πολυτιμοτάτας. Συντόμως αί έπιφυ» λάξεις πού μέ έπέβαλλεν ή θέσις μου δέν έβράδυναν νά μέ βαρύνουν τρομερά. 'Η
» μόνη μου χαρά ήτο νά άπατώ τήν έπαγρύπνησιν τών θαλαμηπόλων μου, νά φεύγω
» άπό τά άνάκτορα, μετημφιεσμένος, καί νά ζητώ περιπέτειας είς τούς δρόμους
» τής Χάγης ή είς τήν παραλίαν τού Σσέβενιγκ. Κατά τάς στιγμάς έκείνας κατώρ» θωνα νά λησμονήσω, δτι ήμην Πρίγκηψ καί νά άποκτώ τήν έλευθερίαν τόσον
» ποθητήν είς τούς νεανίας. "Οταν ό Βασιλεύς έμαθε τάς παρεκτροπάς μου, ή άπέ» ναντί μου ψυχρά διαγωγή του μετετράπη είς οργήν. Μέ έμέμφθη άνοιχτά διά τάς
» χυδαίας κλίσεις μου άναξίας δι’ ένα Πρίγκηπα καί διέταξε τον παιδαγωγόν μου
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» νά μέ έπιβλέπη μάλλον ώς δεσμώτην παρά ώς υιόν βασιλικού αίματος, 'Ο παιδα» γωγός αυτός, πιστός εις τάς οδηγίας, πού είχε λάβει, δέν έπαυσε νά μοί κάμνη
» μαθήματα περί των καθηκόντων μου καί των άναξίων κλίσεων μου. Τίποτε δέν
» ωφέλησε. Τό ένστικτον της τυχοδιωκτικής ζωής ήτο ήδη βαθύτατα ριζωμένον.
» 'Η σοβαρότης τοϋ βίου τής αυλής μοί ένέπνευσεν απέχθειαν έτι μάλλον, καί μόλις
» έγινα ένήλιξ ήψήφησα τούς περιορισμούς πού μοί είχαν επιβάλει καί έζήτησα συν» τροφούς έξω. Οί περισσότεροι έξ αύτών άνήκον εις τάξεις ταπεινάς, νεαροί καλλι» τέχναι, πτωχοί δημοσιογράφοι, ναϋται καί άλιείς μέ τούς οποίους ομονοούσα καί
» μέ την συντροφιάν των οποίων έσύχναζα είς ταβέρνας ή έκαμνα μακράς έκδρο» μάς διά θαλάσσης ή ξηράς. Γνωρίζετε ίσως δτι έχω τον βαθμόν Πλοιάρχου τοϋ
») 'Ολλανδικού ναυτικού, την μόνην διάκρισιν διά την οποίαν ύπερηφανεύομαι».
’Ίίκουσα μέ τέρψιν αυτήν την έξομολόγησιν, κάμνων άπό καιρού είς καιρόν
σημεία τής κεφαλής διά νά δείξω είς τον σύντροφόν μου δτι είχα έννοήσει. Έ γνώ ριζα δτι ό Πρίγκηψ είχε συνάψει κακάς συνήθειας, άλλά δυσηρεστήθην μανθάνων
δτι είχε ταπεινωθή είς βαθμόν νά συχνάζη είς αυτήν τήν κοινωνικήν τάξιν. Νο
μίζω δτι έμάντευσε τήν σκέψιν μου, διότι προσέθηκε :
— «Βλέπετε, δέν σάς κρύπτω τίποτε, Κύριε Βαρώνε. Βασίζομαι είς τήν
» καλήν καρδίαν σας, διά νά μοί έπιδαψιλεύσητε τήν συμπάθειάν σας, δταν θά μέ
» έχετε άκούσει μέχρι τέλους. Τοιαύτην δέν έσχον άπό τον πατέρα μου. ’Απεναντίας
» ή οργή του έδιπλασιάσθη. Κάθε φοράν μέ έζήτει, μοί έλεγεν δτι άτιμάζω τον βαθ
ύ μόν μου καί μέ ήρώτα άν δέν θά προετίμων νά ήμαι μάλλον χωρικός άντί Πρίγκη» πος. Μίαν ήμέραν, ερεθισμένος άπό αύτάς τάς ύβρεις, τώ άπήντησα τολμηρώς δτι
» θά είχα τότε ίσως πατέρα πού νά μέ άγαπά. Εξεπλάγην άπό τήν έντύπωσιν πού
» τό παράπονόν μου αύτό έπροκάλεσεν έπ’ αύτοϋ. Ώχρίασεν, έψιθύρισε μερικούς
» λόγους καί μέ παρεκάλεσε νά τον άφίσω μόνον. 'Η κατάστασις αύτή δέν ήμποροΰσε
» νά διαρκέση. Πώς θά έδικαιολογούμην ; Παρημελημένος άπό αύτούς πού ώφειλαν
» νά έπαγρυπνοΰν έπί τής νεότητάς μου, προσβεβλημένος είς τά ίερώτατα αίσθή» ματά μου, εννοείτε δτι άπέβην πεπωρωμένος καί διεφθάρην. Έχαρτοπαικτοΰσα
» καί έμενα χρεώστης. ’Ήρχισα νά πίνω καί συντόμως ή διαγωγή μου άπέβη δήμο
υ σιον σκάνδαλον. Μίαν ήμέραν έξερράγη ή κρίσις. Ό Βασιλεύς μέ άνεζήτησε δι’
» άντιπαράστασιν μέ πρόσωπα πού άπαιτοΰσαν τήν πληρωμήν δήθεν χρεών. Δέν εύρι» σκόμην είς τά ’Ανάκτορα- μέ άνεζήτησαν καί μέ ηυραν είς μίαν ταβέρναν τών
» πλέον δυσφήμων συνοικιών τής πόλεως. ’Ήμην έλαφρώς μεθυσμένος. Καί μέ πα» ρουσίασαν είς αύτήν τήν κατάστασιν έμπροσθεν τοϋ Γουλιέλμου Γ', άνθρώπου
» λίαν εύπρεπεστάτου. 'Η ομιλία του μοί άνέμνησε τάχιστα τήν πραγματικήν κατά» στάσιν τών πραγμάτων. Μόλις έμείναμεν μόνοι, μοί άπηύθυνεν εκφράσεις τόσον
)) έξευτελιστικάς, ώστε άνέκραξα ήγανακτισμένος» :
— «Μή λησμονείτε, Μεγαλειότατε, δτι άνήκω είς τό γένος τής Όράγγης
» δπως καί σείς».
—- « ’Όχι, εσύ δέν άνήκεις είς αύτήν! άπήντησεν άγρίως, καί αίφνης ήρχισε
» νά τρέμη διαπράξας άνεπανόρθωτον άπερισκεψίαν».
«Θά μοί ήτο άδύνατον νά περιγράψω τήν έντύπωσιν πού έπροκάλεσεν αύτή ή
» άποκάλυψις έπ’ εμού. Μόλις συνήλθα άπό τήν κατάπληξίν μου, τώ έζήτησα έξη» γήσεις. Έγνώριζεν δτι είχεν άπομακρυνθή πάρα πολύ, ή μάλλον ήλπιζεν δτι ή
» ομολογία αΰτη θά μέ ύπεχρέωνε νά μεταβάλω διαγωγήν πάντως μοίάπεκάλυψε τό
» τρομερόν μυστήριον πού έμάρανε τήν ζωήν μου».
— «Τό μυστικόν τούτο, έξηκολούθησεν 6 Πρεσβευτής, πού έμαθα αύτήν τήν
» νύκτα άπό τά χείλη τού Πρίγκηπος τής Όράγγης, δέν τό ένεπιστεύθην ποτέ είς
» κανένα. Μολονότι ό θάνατος τοϋ Γουλιέλμου Γ', έπελθών μετά μερικά έτη, έξουδέ-
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» νωσε τήν ύποχρέωσίν μου, έθεώρησα δτ', έπρόκειτο περί ύποθέσεως πάρα πολύ
)) σοβαράς διά νά κοινολογηθή. ’Ανήκει εις σας, φίλε μου, νά άποφασίσετε εάν συμ» φωνήτε νά συμμερισθήτε τήν ευθύνην μυστικού, τδ όποιον άλλως θά μέ συνοδεύση
» μέχρι τάφου».
— «Τώρα πού έπροχωρήσατε τόσον, φίλτατε Πρεσβευτά, φρονώ δτι μάλλον
» πρέπει νά εξακολουθήσετε, άπήντησα σοβαρώς. Θά διέπραττα άδικίαν έναντι τού
» νεαρού φίλου σας υποπτευόμενος τι τό σπουδαιότερου άπό τήν πραγματικότητα».
Ή Έξοχότης του συνήνεσε, παραδεχθείς τό ορθόν τής παρατηρήσεώς μου.
— «Θά συμμορφωθώ μέ τήν έπιθυμίαν σας. ’Ά λλως τε δεν υπάρχει τι τό ένο» χοποιητικόν, δπως έπαναλάβω αυτούς τούτους τούς λόγους τού Πρίγκηπος. Θά
» σάς διηγηθώ λοιπόν συντόμως τά γεγονότα δπως μοί τά έξεφράσθη. Τήν εποχήν
» εκείνην ήμην άπεσπασμένος εις τήν αυλήν τής Χάγης. Είναι άνάγκη νά σάς ύπεν» θυμίσω τό ενδιαφέρον πού συνεδέετο μέ τήν γέννήσιν διαδόχου τού Βασιλέως, διά
» νά εΐσθε έτοιμος δπως μάθετε τήν συνέχειαν. Τώ 1851 ό λαός τών Κάτω Χωρών
» ήτο τεταραγμένος μέ τήν εϊδησιν δτι ή Βασίλισσα Σοφία, νυμφευμένη άπό δωδεκα» ετίας μέ τον Γουλιέλμον Γ' έμελλε νά γίνη μήτηρ. Έγνώριζαν δτι άν τό παιδίον
» θά ήτο άρρεν, τό σοβαρόν ζήτημα τού Λουξεμβούγου θά έλύετο καί ή άνησυχία
» τών 'Ολλανδών θά έπαυεν. 'Ο Βασιλεύς ό ίδιος ένδιεφέρετο εις τό ζήτημα, δσον
» καί οί υπήκοοί του. Έ ν συντομία ή κλίνη τής Βασιλίσσης άπέβη τό κέντρον τής
» φοβερωτέρας άβεβαιότητος. Ό Βασιλεύς άφινε δυσκόλως τήν σύζυγόν του, ό ία» τρός τών άνακτόρων ένεκατεστάθη εις αύτά καί ό πρωθυπουργός έκρατήθη μέ
» άπαγόρευσιν εξόδου. Παρ’ δλας αύτάς τάς προφυλάξεις, ό τοκετός έπήλθε προώρως,
» επί παρουσία τού ιατρού καί τής τροφού. 'Ο ιατρός, άνθρωπος άποφασιστικός,
» έστειλε τήν μαίαν είς τον Βασιλέα διά νά τώ εΐπη δτι έγινε πατήρ καί νά τον κα» λέση νά έλθη τάχιστα. ' Η Αυτού Μεγαλειότης πού ήτο είς πλαγινόν δωμάτιον
» έφθασε τρεχάτος, ό δέ ιατρός, κλείσας τήν τροφόν είς άλλο δωμάτιον, τώ ειπεν
» δτι τό παιδί ήτο θήλυ καί δτι, κατά δυστυχίαν, ή Βασίλισσα δέν θά έτεκνοποίει
» άλλην φοράν. Τό δίλημμα προ τού οποίου εύρέθη ό Γουλιέλμος Γ' ήτο πράγματι
» άπελπιστικόν. Ή κόρη αύτή, τό μόνον τέκνον του, θά τον διεδέχετο. Δέν θά ήδύ» νατό νά καταλάβη τον θρόνον τού Λουξεμβούργου. Διά νά διατηρήση τό Μέγα
» Δουκάτον, ό Βασιλεύς Γουλιέλμος Γ' ώφειλε νά έχη υιόν καί ή αδυναμία δπως
» άποκτήση ποτέ τοιοΰτον, ήτο καθαρώς άποδεδειγμένη. ’Εν τή άπελπισία του
» ό άτυχής Βασιλεύς έβολιδοσκόπησε τήν σκέψιν τού ιατρού διά νά μάθη άν ή Βα» σίλισσα, είς τήν οποίαν -ήτο λίαν προσηλωμένος, θά έπέζη τών πόνων της. Η απαν» τησις ήτο εύμενής καί ό ιατρός έδήλωσε μάλιστα δτι ή Βασίλισσα θά έπέζη τού
» συζύγου της. Κατόπιν, έσκέφθη νά πείση τήν σύζυγόν του δτι τό τέκνον ήτο άρ» ρεν. ΆλΛ’ ό ιατρός παρετήρησεν δτι τό επικίνδυνον τούτο μέσον τό πολύ θά επεβρα» δυνε τήν μοιραίαν ήμέραν καθ’ ήν άλλη γενεά θά έπήρχετο. ’Ενώ συνεζήτουν, έφθα» σεν ό πρωθυπουργός είς τό άνάκτορον, καί ό Βασιλεύς τον έζήτησε διά νά συμμετα» σχη είς τήν συνομιλίαν. Τό τολμηρόν πνεΰμά του ύπηγόρευσεν εν επικίνδυνον τε» χνασμα. ‘Είχε μάθει άκριβώς τήν γέννήσιν υιού ενός φύλακας τών άνακτόρων, καί
» έπρότεινε τήν ύπρκατάστασιν αύτοΰ τού παιδός είς τήν θέσιν τής βασιλικής κόρης.
» "Οσον άπίστευτον καί άν φαίνεται τούτο—καί τοιοΰτο μοί φαίνεται ακόμη—το
» τερατώδες τούτο σχέδιον έγένετο άποδεκτόν, καί ό ιατρός έπεφορτίσθη ό ίδιος μέ
» τήν έκτέλεσίν του. Ά πήγαγε τήν μικράν πριγκήπισσαν χωρίς νά παρατηρηθή,
» εγινεν εύκόλως δεκτός παρά τή συζύγω τού φύλακος, μέ τήν πρόφασιν ότι τον
» έστειλεν ό Βασιλεύς δπως τή προσφέρη τάς υπηρεσίας του, άντήλλαξε τά παιδιά
» καί έφερε τό παιδί τού λαού δπως μεγαλώση είς τό άνάκτορον ώς διάδοχος τών
» Κάτω Χωρών καί τού Λουξεμβούργου. Αύτό ήτο τό έκτακτον σχέδιον πού έξετε-
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λέσθη έπιτυχώς. 'Ο πρόωρος Θάνατος της νεαράς πριγκηπίσσης ένεκα εγκεφαλικής
συμφορήσεως, έκαμε να συγχωρήση ή βασίλισσα την δολιότητα του Βασιλέως,
καί άπεμάκρυνε πραγματικώς κάθε κίνδυνον άποκαλύψεως. Ό Βασιλεύς καί οί
δύο συνένοχοί του έτήρησαν τό μυστικόν των μέχρι τής στιγμής, πού εξαψις λύσσης
τό άπεκάλυψεν εις τό μάλιστα πάντων ενδιαφερόμενον πρόσωπον».
— «Καί τί έκαμεν ό Πρίγκηψ τής Όράγγης μαθών αυτό : ήρώτησα, βλέπουν
)) ότι ό Πρεσβευτής έσταμάτησε».
— «Τώ άπηύθυνα τό αυτό ερώτημα όταν μοί έκαμε τάς εκμυστηρεύσεις του.
» Μοί άπήντησεν :»
— «'Η πρώτη έντύπωσις πού μέ κατέλαβεν όταν έμαθα ότι δέν κατείχα κανέν
)>δικαίωμα εις τον τίτλον μου, ήτο ή τής ζωηράς απελπισίας. Ά λ λ’ άμέσως τό
» αίσθημα τούτο μετεβλήθη εις άγρίαν λύσσαν, όταν είδα τί μοϋ έκαμεν αύτός ό
» άνθρωπος, ό Βασιλεύς καί οί υπουργοί του. ’Ή μην εν ζών ψεύδος, ό μέγιστος άπα» τεών τού κόσμου, έστερημένος τής άνδρότητός μου, καί ώς έκ τούτου άνίκανος να
» προσβλέπω κατά πρόσωπον τούς όμοιους μου. Έάν ό θετός πατήρ μου ένόμισεν
» ότι θά μέ έθιγεν άποκαλύπτων την πραγματικήν μου κατάστασιν, Θά διεψεύσθη
)>πολύ. 'Η πρώτη μου κίνησις υπήρξε νά άπορρίψω τό μέρος πού μέ έκαμε νά παίζω,
» καί νά παραιτηθώ δημοσία άπό τήν πλαστήν θέσιν μου. Ό πρώτος λόγος τής
» τοιαύτης σκέψεως ήτο άρκετός όπως τον κάμη νά συνέλθη. Διά πρώτην φοράν
» έφάνη Θιχθείς άπό τήν θανάσιμον ΰβριν πού μοί άπηύθυνεν. Έ ν τή ταπεινώσει του,
» μέ ίκέτευσε νά μή τον εκθέσω εις τά όμματα τής Ευρώπης. Δέν ήδυνήθην νά άντι» στώ όλοσχερώς εις τάς παρακλήσεις του. Έάν άλλο πρόσωπον καί όχι εγώ ήτο
» τό θύμα, δέν Θά άπεδοκίμαζα τό σχέδιον τεΐνον νά χλευασθοΰν οί εχθροί τής Ό λ» λανδίας. Τό άνεπανόρθωτον εΐχεν έκτελεσθή. 'Όσον δυστυχής καί αν ήτο ή ζωή μου
» έν τή καταθλιπτική ατμόσφαιρα τής Αυλής, άντελήφθην ότι Θά μοί ήτο άδύνατον
» τούντεύθεν νά συνειθίσω εις τήν πτωχήν ζωήν τών χοιρικών. Έζήτησα άπό τον
» Βασιλέα νά μοί δώση τά ονόματα τών γονέων μου. Έ ν τούτοις μοί ήτο άδύνατον
» νά εξακολουθώ παίζων τό πρόσωπον πού μέ έφαίνετο άφόρητόν. Συνεζήτησα τό
» πράγμα μέ τον πατέρα μου—επί τέλους συνεφωνήθη οτι θά άπεσυρόμην εις βίον
» ήμι-ίδιωτικόν καί ότι μία σύνταξις ούσιαστική θά μοί παρείχετο μέ ύποχρέωσιν
.» ότι δέν θά άπεκάλυπτα το μυστικόν. ’Ιδού ποιος είμαι, ιδού τό στάδιόν μου. Βλέ» πετε έν έμοί τό τέρας τού ήθικού κόσμου, εν όν εις τό όποιον άρεταί καί εύγενεΐς
» διαθέσεις ήσαν άπηγορευμέναι προ τής γεννήσεώς του, ένα δυστυχή, τού οποίου ό
» βίος είναι συνειρμός μακράς σειράς έγκλημάτων, καί ό όποιος δέν δύναται νά έξα» γνίση τά σφάλματά του παρά έπιταχύνων τον θάνατόν του».
Επειδή ό Πρεσβευτής έπανελάμβανε τούς παθητικούς τούτους λόγους τού
Πρίγκηπος μέ τρέμουσαν φωνήν, πρέπει νά πιστεύση τις ότι ή άνάμνησις αύτή τώ
εΐχε προκαλέσει παγματικήν συγκίνησιν.
— «Προσεπάθησα νά καθησυχάσω τον δυστυχή τούτον νεανίαν, άλλ’ εις μά» την. Ή αύγή έφάνη καί άπεφάσισε νά έπανέλθη οίκαδε, προσκαλών με νά τον έπι» σκεφθώ. Διά νά τον εύχαριστήσω, ύπεσχέθην, άλλά δέν έτήρησα τήν ύπόσχεσίν
» μου. Καίτοι τρέφων έναντι τού άκουσίου τούτου άπατεώνος αισθήματα λύπης, δέν
» έπεζήτησα νά τον συναναστραφώ' άλλως τε δέν θά έκέρδιζα τίποτε μέ τούτο».
— «Διαπράττετε άδικίαν εις τήν καλήν σας καρδίαν, Κύριε Πρεσβευτά, προ» βάλλων τοιαύτην δικαιολογίαν, παρετήρησα. Είμαι πεπεισμένος 6τι κρύπτετε
>>κάτι».
'Η Έξοχότης του έκοκκίνησε. — «Λοιπόν, καλέ μου φίλε, βλέπω ότι εισθε
» άπληστος. Πράγματι, συνήντησα τον Πρίγκηπα τής Όράγγης ολίγον μετά τήν
J) νύκτα πού σάς περιέγραψα. Ή το μέ συντροφιάν μερικών φίλων του καί μερικών
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» γυναικών εις έστιατόριον' δπου έμβήκα κατά τύχην. Μολονότι κάπως μεθυσμένος,
» μέ άνεγνώρισε καί έπέμεινε νά συμμετάσχω εις τό χαρτοπαίγνιον. Δεν έπεθύμουν
)>νά τό πράξω, άλλα διά νά μή προκαλέσω σκάνδαλον, συγκατετέθην καί έκάθησα
» εις τό τραπέζι του. Ή συνομιλία ήτο πραγματικώς ολίγον ευπρεπής, καί δλη ή
« ατμόσφαιρα τό συνησθάνετο. Έφεύρον μίαν δικαιολογίαν διά νά φύγω, άλλ’ ό
» Αλέξανδρος έσηκώθη καί έπρότεινε νά πιουν εις υγείαν μου. Μέ λόγους πού εύτυ» χώς δέν ή σαν πολύ καταληπτοί ένεκα της καταστάσεως μέθης εις ήν εύρίσκετο,
» άνεκοίνωσεν εις την συντροφιάν ύπό ποιας συνθήκας μέ συνήντησε καί ύπήρξα τρο» μερά στενοχωρημένος διαπιστώσας δτι δέν ήρκεΐτο εις αυτήν την άπλήν διήγησιν
« καί δτι έμελλε νά άποκαλύψη τό μυστικόν του. Έσηκώθην καί προσεπάθησα νά
» τον κάμω νά σιωπήση. Παρετήρησα δτι ευτυχώς οί σύντροφοί του δέν έπρόσεχαν
» πλέον εις δσα έλεγεν. Ύπέστην κάποιαν δυσκολίαν διά νά κάμω αυτόν τον δυστυχή
» νεανίαν νά σταματήση, πού έφαίνετο λυπούμενος διότι μοί έκαμε την έξομολόγησίν
« του καί έπεζήτει νά γελωτοποιήση την δλην ιστορίαν διά νά μέ κάμη νά άμφιβάλλω
» περί τής φιλαλήθειας του. 'Ως προς τούτο, ήπατάτο. Ά λ λ’ έσεβάσθην τά αίσθή» ματά του καίτοι ή παρουσία μου ήτο μάλλον οχληρά καί κατόπιν τον άπέφυγα.
» Καί επειδή μετ’ ολίγον ήρχισαν έκ νέου αί άποστολαί εις τό εξωτερικόν, δέν τον
« έπανεΐδα πλέον».
— «Πότε άπέθανεν ό Πρίγκηψ ; ήρώτησα».
— «Νομίζω τώ 1884, εΐπεν. 'Η Βασίλισσα Σοφία άπέθανεν έν ή οκτώ έτη
» ένωρίτερον, τοΰθ’ δπερ έπέτρεψεν εις τον βασιλέα νά νυμφευθή έκ νέου. Ά λ λ’ ή
» τύχη φαίνεται άποφασίσασα δπως τό Λουξεμβοϋργον μή άνήκη επί μακρόν εις
» τάς Κάτω Χώρας, διότι τό μόνον τέκνον έκ τού δευτέρου τούτου γάμου ήτο κόρη,
» ή βασιλεύουσα Βασίλισσα».
— «'Ο Πρίγκηψ τής Όράγγης δέν ένυμφεύθη ποτέ ;».
— «’Όχι. 'Υπήρξε φήμη, καθ’ ήν θά έμνηστεύετο μέ Ά γγλίδα Πριγκήπισσαν.
«Α λλά δέν ήτο άληθές, καί άλλως τε μόλις ό Πρίγκηψ έμαθε τήν πραγματικήν θέσιν
» του, άπεφάσισε νά μή κάμη ποτέ παρόμοιον συνοικέσιον».
'Ο Βασιλεύς Γουλιέλμος άπέθανεν έπίσης περίπου έξ έτη μετά τον θετόν υιόν
του, καί ό πρωθυπουργός καί ό ιατρός άπεβίωσαν άπό πολλοΰ. Είναι λοιπόν άδύνατόν νά γνωρίση τις τήν άπόλυτον άλήθειαν. ’Εν τούτοις, θά έχω πάντοτε τήν πεποίθεσιν δτι τήν νύκτα έκείνην ό Πρίγκηψ τής Όράγγης είπε, διά πρώτην καί τελευταίν φοράν, τήν άλήθειαν περί τού πολυκυμάντου βίου του.
Βαρώνος..............
πρώην Πρεσβευτής τής Γαλλίας»
Μεταφραστής: Σοφοκλής Άβρ. Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος (Παλ. Φάληρον).

Τά «■*Αστυνομικά Χρονικά», μέ τήν πλουσίαν επιστημονικήν
καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην των, κατέστησαν ό απαραίτητος
σύντροφος των αστυνομικών, οί όποιοι ενδιαφέρονται διά τήν
πρόοδον αυτών.

ΚΟΙΝΩΝ ΙΟΛΟΓΙΑ
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ

(ΕΚ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

.'Γπό κ. ΓΡΗΓ.. Κ Α Τ Σ Α
Καθηγητοΰ ’ Ιατροδικαστική;
14. —Ν ομικά ζη τή μ α τα :
α ) ’Α τιμω τική μετα χ είριαις πτω μάτω ν αύτοκτονονντων, β ) τιμ ω ρία έπ ιχειρήσαντος αυτοκτονίαν κ α ί διασω θέντος, γ ) τιμ ω ρ ία διασω θέντος επ ί αύτοκτονίας
εκ συμφώνου, δ ) τιμ ω ρ ία επ ί ανθρω ποκτονίας εν σνναινέσει τον παθόντος, ε) τ ι
μω ρία το ΰ νποκινήσαντύς τινα προς αυτοκτονίαν κ α ί βοηθήσαντος προς τούτην,
σ τ ) ευθύνη αύτοκτονοϋντος εις περίπ τω σιν τραυμ ατισμ ού τρίτον, ζ ) αυτοκτονία
κ α ί άσφ άλεια ζωής, η ) π λ α σ τα ί αύτοκτονίαι, θ ) αυτοκτονία κ α ί διαθήκη.
15. —Π ροληπτικά τών αυτοκτονιώ ν μέτρα :
α ) Κ ληρονομικότης, β ) καταπ ολέμησις τής επιβλαβούς λ,ογοτεχνίας, γ ) καταπολ.έμ η σ ις τ ώ ν τοξικομανώ ν, δ ) άννψω σις τοΰ βιοτικ ού επιπέδου τού λαού, ε) ηβική
επ ικουρία τών ψυχοπαθών, σ τ ) άννψ ω σις τον ηθικού τών ανθρώπων διά τής εκ 
π α ιδ ε ύ σ ε ις , ζ ) άπόκρυψις κ α ί άπομάκρννσις φονικών οπλών κ α ί δηλητηρίου κ α ί
εν γένει μέσω ν προς αυτοκτονίαν.
— ’Ε πίλογος,

14. Νομικά ζητήματα.
Πραγματευόμεθα κατωτέρω έν συνάψει τά κυριώτερα τών επί αυτοκτονιών
δυναμένων να άναφυώσι νομικών ζητημάτων. Τοιαΰτα είναι :
α ) ’Α τ ι μ ω τ ι κ ή μ ε τ α χ ε ί ρ ι α ι ς π τ ω μ ά τ ω ν
α ύ τ ο κ τ ο ν ο ύ ν τ ω ν . ’ Αρχαία1
.
Πολιτεΐαι, ώς ή ’Αθηναϊκή, οί ’Ιουδαίοι, άλλά καί νεώτεραι ως έν ’Αγγλία.
Γαλλία ’ίσως καί άλλαχοΰ, έκακοποίουν το πτώμα τοΰ αύτοκτόνου προς τιμωρίαν
καί σωφρονισμόν τών ζώντων.
Είς τάς ’Αρχαίας ’Αθήνας—καί άλλαχοΰ ίσως—το πτώμα τοΰ αύτοκτονήσαντος δεν έθάπτετο ώς έσυνηθίζετο διά τούς άλλους, άλλ’ έξετίθετο έξω τών τει
χών τής πόλεως προς βοράν ύπό ζώων σαρκοβόρων. Το άνω άκρον τοΰ αύτοκτονήσαντος, δι’ ού έχρησιμοποιήθη τό φονικόν οργανον άπεκόπτετο καί έξετίθετο μακράν
τοΰ υπολοίπου σώματος πάλιν προς βοράν τών σαρκοβόρων ζώων.
'Ο Σοφοκλής είς τον Αιαντά του παριστα ότι ό Μενέλαος θέλει νά άπαγορεύση είς τον Τεΰκρον νά ένταφιάση τον αύτοκτονήσαντα άδελφόν του καί δηλώ
νει ότι τό πτώμα θά ριφθή είς την άμμον διά νά καταφαγωθή ύπό τών ορνέων τής
θαλάσσης.
«άμφί χλωράν ψάμαθον έκβεβλημένος
όρνισι φορβή παραλίοις γενήσεται».
Διαπόμπευσιν πτωμάτων προς σωφρονισμόν τών ζώντων ένήργησαν οί άρχαϊοι Μιλήσιοι ώς άναφέρει ό Πλούταρχος. Κατά την διήγησίν του είς τάς παρθέ
νους τής Μιλήτου ένέπεσε πάθος δεινόν καί άλλόκοτον. Δι’ άνεξακρίβωτον αιτίαν
άθρόαι άπηγχονίζοντο ούδαμώς συγκρατούμεναι άπό λόγους καί δάκρυα τών γονέων
των καί παρηγοριάς φίλων. Τό κακόν έξηκολούθει μέχρις ότου «γνώμη νοΰν έχοντος άνδρός έγράφη προβούλευμα τάς άπαγχομένας γυμνάς έκκομίζεσθαι διά τής
άγοράς καί τοΰτο κυρωθέν ού μόνον έπέσχεν, άλλά καί παντελώς έπαυσε θανατώσας τάς παρθένους». ’Ίσως τώρα, έποχήν γυμνισμοΰ, τό μέσον τοΰτο τής διαπομπεύσεως θά συνέτεινεν είς έπίτασιν τής προς αύτοκτονίαν ροπής τών παρθένων.
Οί ’Ιουδαίοι έπίσης έξέρριπτον άτάφους τούς αύτόχειρας. Έ ν Γαλλία είς παλαιοτέρους αιώνας οί αύτοκτονοΰντες έσύροντο διά τών οδών, έρρίπτοντο είς υπο
νόμους καί έδημεύετο ή περιουσία των. Έ ν ’Αγγλία, μέχρι προ ένός αίώνος είσέτι
τό πτώμα τοΰ αύτοκτονήσαντος έσουβλίζετο καί έθάπτετο είς έρημόν τινα χώρον,
ούχί είς τά κοινά νεκροταφεία.
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Προέβαινον δέ πιθανώτατα είς την κακοποίησιν του πτώματος όρμώμενοι
έκ της ιδέας δτι ό άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να καταστρέψη την ζωήν του, δοθεΐσαν αύτώ παρά τοϋ Θεοϋ, έχει δέ έξ άλλου υποχρεώσεις προς την Κοινωνίαν,
να ζήση καί νά έργασθή ύπέρ αύτής καί επομένως ό αύτοκτονών διέπραξε λιποτα
ξίαν άπδ τής ζωής τιμωρητέαν. 'Η ’Εκκλησία τής Ελλάδος καί διά την προς τον Θεόν
διά τής αυτοκτονίας έπιδειχθεΐσαν άσέβειαν καί διά την πρόληψιν των αυτοκτονιών,
άρνεΐται την παροχήν τής νεκρώσιμου άκολουθίας εις τούς αύτοκτονοϋντας, πλήν
άν δοθή ιατρική βεβαίωσις δτι ό αύτοκτονήσας ήτο ψυχοπαθής καί επομένως ανεύ
θυνος. Φρονοϋμεν δτι προτιμότερον θά ήτο ή ’Εκκλησία ούδεμίαν νά έφερε δυσκο
λίαν εις τήν ύπέρ του αύτοκτονήσαντος άνάγνωσιν τής νεκρώσιμου άκολουθίας, παρεχούσης παρηγοριάν καί ηθικόν στήριγμα είς τήν δοκιμασθεΐσαν οικογένειαν τοϋ
αύτοκτονήσαντος.
Κατά τής άντιλήψεως δτι δικαιολογημέναι ήσαν αί προς τό πτώμα τοϋ αύτο
κτονήσαντος διαπομπεύσεις άντεστρατεύθησαν άλλοι, άρχαϊοι καί νέοι, ύποστηρίζοντες δτι έκαστος είναι ελεύθερος νά διαθέση τήν ζωήν του δπως έπιθυμεΐ καί νά
διακόψη αύτήν όπόταν, δι’ οίονδήποτε λόγον, έπιθυμήση τοΰτο. Έ κ τών αρχαίων
φιλοσόφων θά ήδύνατο τις νά άναφέρη πολλούς Στωϊκούς καί δή Κυνικούς φιλοσό
φους, τον Ρωμαΐον Σενέκαν, τον 'Ηγεσίαν τον Πεισιθάνατον δν ανωτέρω άνεφέραμεν. τον Μάρκον Αύρήλιον καί άλλους.
Έ κ τών νεωτέρων άναφέρομεν τον Montaigne, τον Voltaire, τον Montes
quieu καί πλείστους άλλους. Εύφυά συλλογισμόν άδιαφορίας προς τήν πράξιν τής
αύτοκτονίας έξέθηκεν ό ’Άγγλος φιλόσοφος Δαβίδ Hume. Κατ’ αυτόν εάν ό έκουσίως άφαιρών τήν ζωήν του έπεμβαίνη είς τά τοϋ Θεοϋ, δπως ισχυρίζονται πολλοί,
τό αύτό πράττει καί ό ζητών δι’ οΐουδήποτε τρόπου νά παρατείνη τήν ζωήν του (Θ.
Βορέας).
Δεν είναι δέ άνάγκη νά κακοποιήται τό πτώμα τοϋ αύτοκτονήσαντος. Διά
τής αύτοκτονίας έτιμώρησεν έαυτόν άρκούντως ό αύτοκτόνος καί δπως λέγει ό Βιργίλιος εις τήν Αίνειάδα του (Μετάφρασις Ά γ γ . Βλάχου).
«Πόσον θά έστεργον ήδη
νά υποφέρουν πενίαν καί μόχθον ύπό τον αιθέρα !
Ά λ λ’ εμποδίζουν αί μοϊραι· ή άχαρις λίμνη τούς δένει,
καί εννεάκις ή Στύγξ περιρρέουσα τούς άποκλείει».
β) Τιμωρία έπιχειρήσαντος αυτοκτονίαν καί διασωθεντος. Πάσαι αί
έπιχειρούμεναι αύτοκτονίαι δέν επιτυγχάνουν, πάντοτε καί ό αύτοκτόνος ένδέχεται
νά διασωθή. Εγείρεται τότε τό ζήτημα άν ούτος πρέπη νά τιμωρηθή. Τοιαύτη
γνώμη έπεκράτει μέχρι προ δεκαετηρίδων τινών είσέτι έν ’Αγγλία (κατά Taylor)
καί μόνον εάν ό έπιχειρήσας τήν αύτοκτονίαν καί διασωθείς άπεδεικνύετο ψυχοπα
θής διέφευγε τήν τιμωρίαν διά τήν αύτοαναίρεσιν.
Εναντίον τοιαύτης άντιλήψεως άντεπεξήλθον πολλοί καί επί τούτου ό Mon
tesquieu διεκήρυξεν δτι έκαστος έχει τήν ελευθερίαν νά διαθέτη τήν ζωήν του κατά
τήν έαυτοΰ βούλησιν, είτε τά πάντα επιχειρών δπως παρατείνη αύτήν, είτε, διακό
πτων αύτήν δι’ αύτοκτονίας. Τήν αύτήν άντίληψιν έχει καί ό νΰν ισχύων Ελληνικός
Ποινικός Κώδιξ καί ούδεμία δίωξις πρός τιμωρίαν εγείρεται κατά έπιχειρήσαντος
αύτοκτονίαν, άλλά άποτυχόντος καί διασωθέντος.
’Επί διασωθέντος έξ αύτοκτονίας, ύποστάντος δμως οπωσδήποτε βαρύν τραυ
ματισμόν, θά ήδύνατο ίσως νά έγερθή κατηγορία δτι περί σκηνοθετημένης αύτο
κτονίας πρόκειται πρός δημιουργίαν τραύματος δυναμένου νά άπαλλάξη τον αύτοκτόνον άπό τής Στρατιωτικής 'Υπηρεσίας. Τότε θά είχον έφαρμογήν τά άρθρα
203 καί 204 τοϋ Ποινικού Νόμου. Ή τοιαύτη περίπτωσις δμως έκφεύγει τοϋ κυ
ρίου ημών θέματος, διό δέν άσχολούμεθα περί αύτής, δέν γνωρίζομεν άλλο>ς τεάνακύψασαν τοιαύτην περίπτωσιν παρ’ ήμΐν.
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γ) Τιμωρία διασωθέντος επί αυτοκτονίας εκ συμφώ νου. Έ ν παρα
γράφω 11 έπραγματεύθημεν τά των τοιούτων αυτοκτονιών. Έ άν ό διενεργήσας τήν
άναίρεσιν επέτυχε μέν να θανατώση τον ή την σύντροφόν του, αύτός δέ δι’ οΐονδήποτε λόγον διεσώθη, εγείρεται τό ζήτημα της κατηγορίας τούτου έπί άνθρωποκτονία.
Έ ν τή περιπτώσει ταύτη άπαιτεΐται πρωτίστως νά διακριβωθή εάν όντως
υπήρχε συμφωνία συγχρόνου άλληλοεξοντώσεως ή μήπως ό διασωθείς έξετέλεσε
μέν μετ’ ασφαλείας τον φόνον του συντρόφου του ή τής συντρόφου του, έτραυμάτισε
δέ εαυτόν επίτηδες ελαφρώς, οπότε θά πρόκειται περί άνθρωποκτονίας.
"Αν άποδειχθή ότι όντως υπήρχε συμφωνία δ διασωθείς θά ήδύνατο νά ύπαχθή εις κυρώσεις προβλεπομένας ύπό τοϋ άρθρου 301 του Π.Ν., όπερ κατωτέρω
άναφέρομεν.
Δέν δυνάμεθα ημείς ενταύθα νά είσέλθωμεν εις δαιδαλώδεις νομικάς συζη
τήσεις, αίτινες πολλάκις άνεφύησαν έπί τοιούτων ζητημάτων άλλαχοΰ, ώς έκ τής
βιβλιογραφίας δυνάμεθα νά κρίνωμεν.
δ) Τιμωρία επί άνθρωποκτονίας έν συναινέσει τοϋ παθόντος. Έ πί
τοιαύτης περιπτώσεως έχει εφαρμογήν τό άρθρον 300 τού Ποινικού Νόμου.
Κατά τούτο : «Ό στις άπεφάσισε καί έξετέλεσεν άνθρωποκτονίαν έπί τή σπουδαία
καί έπιμόνω άπαιτήσει τού παθόντος καί έξ οίκτου προς αύτόν, άνιάτως πάσχοντα,
τιμωρείται διά φυλακίσεως».
Περιλαμβάνομεν την περίπτωσιν ταύτην έν τή περί αύτοκτονιών μελέτη,
διότι έν τή πραγματικότητι πρόκειται περί έμμέσου αύτοκτονίας.
e) Τιμωρία τοϋ ύποκινήσαντός τινα προς αυτοκτονίαν καί βοηθήσαντος προς ταύτην. Έ π ί τούτου άσχολεΐται τό άρθρον 301 τού Ποινικού
Νόμου, έχον οΰτω : «'Ο έκ προθέσεως καταπείσας έτερον εις αύτοκτονίαν, έάν αυτή
έτελέσθη ή έγένετο απόπειρα αύτής, ώς καί ό παρασχών βοήθειαν κατ’ αυτήν τιμω
ρείται διά φυλακίσεως».
στ) Εύθύνη αύτοκτονοΰντος εις περίπτω σιν τραυματισμού τρίτου.
'Η έύθύνη τού αύτοκτόνου άν τό βλήμα τού πυροβόλου όπλου δι’ οδ έπεχείρει
αύτοκτονίαν, αύτόν μέν έτραυμάτισεν ούχί βαρέως, έτραυμάτισεν όμως ή καί έφόνευσεν παρατυχόντα τινα είναι ή έξ άμελείας τοιαύτη έπί άνθρωπσκτονία ή σωμα
τική βλάβη τού Ποινικού Κώδικος.
ζ) Α υτοκτονία καί ’Α σ φ ά λεια ζωής. Αί πλεΐστοι τών ’Ασφαλιστικών
Εταιρειών άρνοΰνται νά καταβάλλουν εις τούς δικαιούχους τό άσφαλισθέν ποσόν,
έάν άποδειχθή ότι ό θάνατος οφείλεται εις αύτοκτονίαν. Τοιαύτη τις περίπτωσις
παρουσιάσθη ήμΐν προ έτών. Άνήρ τις, διακεκριμένης τάξεως, είχεν άσφαλισθή,
υπέρ έαυτοΰ ή τής οικογένειας του, διά τεράστιον κεφάλαιον κατά τήν έποχήν έκείνην. Ό λίγιστα έτη μετά τήν σύναψιν τής συμβάσεως άπέθανε ταχύτατα έν μέσω
σπασμών. Ή ’Ασφαλιστική Εταιρεία ήρνήθη τήν καταβολήν τού συμφωνηθέντος
ποσού ίσχυριζομένη ότι ό θανών είχεν αύτοκτονήσει δηλητηριασθείς διά στρυχνίνης.
Διετάχθη έγκαίρως έκταφή τού πτώματος, νεκροτομία καί τοξικολογική άνάλυσις
τών σπλάγχνων. 'Η τοξικολογική έρευνα άπέβη αρνητική καί διά τήν στρυχνίνην καί
καί δι’ άλλα δηλητήρια, ή δέ νεκτροτομία έξ άλλου άπέδειξεν έγκεφαλικήν αιμορ
ραγίαν. Κατόπιν τούτου ή ’Ασφαλιστική Εταιρεία ύπεχρεώθη εις τήν καταβολήν
προς τούς κληρονόμους τού συμφωνηθέντος ποσού.
Έ κ τής μεγάλης ’Ιατροδικαστικής τού Taylor σταχυολογοΰμεν τά κάτωθι
σχετικώς προς τά έν ’Αγγλία συμβαίνοντα : Διά τάς πλείστας τών έκεΐ ’Ασφαλι
στικών Εταιρειών ή αυτοκτονία άχρηστεύει τήν σύμβασιν. Έ άν όμως πρόκειται
περί παράφρονος ή σύμβασις ισχύει, διότι ή εις παραφροσύνην όφειλομένη αύτοκτονία δέν άναιρεΐ τήν σύμβασιν. Ή παραφροσύνη όμως πρέπει νά άποδειχθή διά
πλήρους έξετάσεως τού κληρονομικού καί τού ιστορικού τού θανόντος. 'Η πράξις
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της αυτοκτονίας μόνη δεν έξυπακούει ώς άναμφισβήτητον την παραφροσύνην. Ε 
πομένως παραδέχονται, ότι ήσφαλισμένος τις αύτοκτονεϊ κατ’ έλευθέραν θέλησιν καί
ούχί ύπό τό κράτος αιφνίδιας φρενικής παρακρούσεως. Διά τάς περισσοτέρας όμως
Άσφαλιστικάς Εταιρείας, συμφώνως προς τό καταστατικόν των, εάν τις ηύτοκτόνησεν είναι άδιάφορον άν ήτο υγιής ή παράφρων καί δεν καταβάλλεται τό συμφωνηθέν ποσόν. 'Τπό τινων Εταιρειών έξ άλλου, αν ό αύτοκτονήσας άπεδείχθη ότι
ήτο παράφρων, καταβάλλεται ούχί τό συμφωνηθέν ποσόν άλλα μικρότερον τούτου.
Δεν έπεκτεινόμεθα εις περαιτέρω καθαρώς νομικάς συζητήσεις.
η) Π λασταί αύτοκτονίαι. ’Αλλαχού παρουσιάσθησαν περιπτώσεις καθ’ άς
ήσφαλισμένος τις, σκηνοθετήσας καταλλήλως ώστε ή έξαφάνισίς του νά άποδοθή
εις αυτοκτονίαν, έξηπάτησε τήν ’Ασφαλιστικήν Εταιρείαν καί έπλήρωσεν αΰτη
εις τούς κληρονόμους—καί συνενόχους—τό άσφαλισθέν ποσόν. Ούτοι μετά τοϋ έξαφανισΟέντος καί δήθεν αύτοκτονήσαντος άπήλθον μακράν τής μέχρι τοΰδε διαμονής
των διά νά άπολαύσωσι τούς καρπούς τής απάτης, ήν διέπραξαν.
'Ο Taylor αναφέρει τοιαύτας περιπτώσεις συμβάσας έν ’Αγγλία. Εις μίαν
έξ αυτών άνήρ τις, έβδομάδα μόλις άφ’ ής συνήψε, σύμβασιν ζωής έξηφανίσθη.
’ Επειδή εις παρακειμένην παραλίαν άνευρέθησαν τά ένδύματά του, ύπετέθη ότι ό
άνθρωπος έπνίγη κολυμβών καί ότι τό πτώμα του παρεσύρθη ύπό τών κυμάτων,
διό δέν άνευρέθη. 'Η Εταιρεία έπλήρωσεν εις τούς κληρονόμους τό κεφάλαιον άσφαλείας. Μετά τινα όμως χρόνον ό δήθεν πνιγείς άνευρέθη ζών εις άλλην τινά, μακράν
άπέχουσαν πόλιν.
θ) Αύτοκτονία καί διαθήκη. Άναφέρομεν απλώς καί τό ζήτημα τούτο,
μή εισερχόμενοι εις συζητήσεις, δι’ άς δέν εΐμεθα οί ένδεδειγμένοι. Σημειοϋμεν α
πλώς ότι άν θεωρήσωμεν τήν αυτοκτονίαν ώς ούσαν πάντοτε άποτέλεσμα ψυχικής
διαταραχής, ώς πλεΐστοι υποστηρίζουν, θά προσβληθή τό κύρος τοιαύτης διαθή
κης. ’Εννοείται ότι τό ζήτημα τούτο θά ήδύνατο νά έγερθή έάν ή σύνταξις τής δια
θήκης ήτο ιδιόχειρος καί συνετάχθη ολίγον προ τής αυτοκτονίας.
15. Προληπτικά τών αύτοκτονιών μέτρα.
Δέν δυνάμεθα νά άρνηθώμεν ότι ή αύτοκτονία ένδιαφέρει τήν Κοινωνίαν, έ
στω καί αν ό αύτοκτόνος δέν ήτο διακεκριμένος τις πολίτης. 'Η αύτοκτονία καί
τού πλέον άσημου πολίτου συνταράσσει άν μή τήν Κοινωνίαν ολόκληρον, άλλά του
λάχιστον τον περιριωσμένον κύκλον τών συγγενών καί φίλων τού αύτοκτόνου. Προσεπάθησε λοιπόν ή Πολιτεία νά λάβη μέτρα προλήψεως τών αύτοκτονιών. Τοιούτον κατά βάθος σκοπόν εϊχον αί κατά τού πτώματος τού αύτοκτόνου έπιβληθεΐσαι
ποιναί, περί ών άνωτέρω εύρύς οπωσδήποτε έγένετο λόγος.
Πρέπει όμως νά όμολογήσωμεν ότι, ώς τά πράγματα άπέδειξαν, τά μέτρα ταύτα
άπέβησαν άτελέσφορα, διό καί άπό τής άρχαιότητος αί αύτοκτονίαι έξακολουθοΰν
διαπραττόμεναι, έσχάτως ίσως συχνότερον, ώς νεώτεραι στατιστικαί υποστηρί
ζουν.
Τούτου ένεκα οί Ψυχίατροι, οί Ψυχολόγοι, οί Κοινωνιολόγοι καί άλλοι περί τήν
μελέτην τών αύτοκτονιών άσχολούμενοι έπιστήμονες συνιστούν άλλα προληπτικά
μέτρα, νεώτερα ούτως εΐπεΐν. Τά πλεΐστα τούτων ένδέχεται νά είναι κατά θεωρίαν
σοφά, πλανώνται όμως, καθ’ ήμάς, εις τάς .σφαίρας τής Ούτοπίας τού Morns. Τούτο
δέ διά τό δυσεφάρμοστον ή άπολύτως άνεφάρμοστον αύτών. Άπαιτοΰσι τά προτεινόμενα μέτρα ήθικήν μετατροπήν τής Κοινωνίας, σχεδόν πλήρη, διά νά έπιτύχουν καί ή μετατροπή αΰτη, διά διαφόρους λόγους δέν είναι δυνατή.
’Εντελώς προσωπικήν έκφράζων γνώμην, νομίζω ότι ούχί δικαίως πάντοτε
εις τήν Κοινωνίαν άποδίδονται κακά μαστίζοντα αυτήν, ώς ή Έγκληματικότης, αί
Αύτοκτονίαι κ.λ.π.
Τά κακά Κοινωνίας τινός, άνεξαρτήτως φυλής, έθνους, θρησκείας κ.λ.π. είναι
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τά αύτά διά τά μέλη της έκάστοτε Κοινωνίας καί κατά Θεωρίαν τά κακά θά έπρεπε
νά έπιδρώσι επί πάντων των μελών αύτής. Ευτυχώς όμως, προς τιμήν τής άνθρωπότητος, πρέπει νά όμολογήσμεν δτι άπέναντι τοϋ συνόλου πλήθους μικρός είναι ό
αριθμός τών εγκληματιών, τών αύτοκτόνων, τών τοξικομανών κ.λ.π.
Δεν δυνάμεθα νά άρνηθώμεν δτι τινά έκ τών έκτεθησομένων προληπτικών
τοϋ εγκλήματος μέτρων είναι εφαρμοστά ή έπρεπε νά ήσαν εφαρμοστέα, πρέπει δμως νά όμολογήσωμεν δτι άλλα, ίσως τά σημαντικώτερα είναι δύσκολον, αν μη αδύ
νατον νά έπιβληθώσι.
Ε ντελώς άντικειμενικώς έκθέτομεν τινά τών νϋν συνιστωμένων προληπτι
κών τών αύτοκτονιών μέτρων :
α) Κληρονομικότης. Είναι γνωστή ή έπίδρασις τής κληρονομικότητος
επί τοϋ ποιου τών άνθρώπων. 'Ωραία, μά σκληρά εκθέτει ταύτην ποίημά τι τοϋ Γερ
μανού Holdelin, παρατιθέμενον έν μεταφράσει εις άρθρον τοϋ Καθηγητοΰ Κούμαρη ύπό τον τίτλον Μεντελισμός καί Άνθρωπότης (Λαϊκόν Πανεπιστήμιον Βραδυνής. Τεΰχος 17). Τό ποίημα έχει ώς έξής :
«'Ό πως άρχισες έτσι θά μείνης
όσονδήποτε καί αν έπιδράση ή δυστυχία καί ή άνατροφή,
γιατί τό σπουδαιότερο κάνει ή γέννησις».
Ζητείται λοιπόν νά συνάπτεται ό γάμος μεταξύ άνδρός καί γυναικός υγιών,
προς παραγωγήν υγιών τέκνων καί τον σκοπόν τούτον επιδιώκουν οί νόμοι περί ευ
γονίας έν γένει, περί προγάμου πιστοποιητικού, περί υποχρεωτικής στειρώσεως τών
ψυχοπαθών καί άλλων, περί ών εύρύς λόγος γίνεται έκάστοτε. Γνωστή είναι ή ιστο
ρία τής οικογένειας άφ’ ενός μέν τοϋ ίερέως Ίωνάθαν Edwards καί άφ’ έτέρου τής
Ada Juke καί άλλων (Γαρδίκα : Πανηγυρικόν τεΰχος Ζηλήμονος—Γρ. Κάτσα:
'Η άναγκαστική στείρωσις τών ψυχοπαθών—’Ασκληπιός 1939).
Καί έφαομοζομένων δμως τών περί κληρονομικότητος ιδεών Θά παρουσιάζοντο περιπτώσεις καθ’ ας διαφόρου ποιότητος τέκνα εμφανίζονται έκ τών αυτών
γονέων. Εις τό ώραΐον λογοτεχνικόν έργον τοϋ Καρλάυλ «ή Μάνα» έκτίθεται δτι,
έκ τής αυτής μητρός καί άναμφισβητήτως τοϋ αύτοΰ πατρός έγεννήθησαν ό πρώτος
υιός έπικίνδυνος γκάγκστερ καί ό δεύτερος μεγαλοφυής άρχιτέκτων. Καί τοιαΰτα
παραδείγματα Θά είχε νά άναφέρη έκαστος έξ ήμών.
Παρά ταΰτα εύσταθεί ή σύστασις έπιλογής υγιών προς γάμον καί θά ήτο εύκταΐον έάν πάντοτε ήδύνατο νά έφαρμοσθή.
β) Καταπολέμησις τής επιβλαβούς λογοτεχνίας, τοϋ έπιβλαβοΰς κι
νηματογράφου, τών δημοσιογραφικών διαφημίσεων τών αυτοκτονιών κ.λ.π. Τοιαύτη καταπολέμησις αναγνωρίζεται παρά πάντων σχεδόν ώς αναγκαία' δυστυχώς
τά πράγματα δεικνύουν δτι δεν είναι κατορθωτή διά διαφόρους λόγους. ’Ίσως εις
τό μέλλον αύξανομένου τοϋ κακοΰ ληφθώσι μέτρα.
γ) Καταπολέμησις τώ ν τοξικομανών καί δή παρ’ ήμΐν τοϋ άλκοολισμοΰ. 'Ως προς τοΰτο ή Πολιτεία έλαβε μέτρα τινά, ώς τήν μή παροχήν ναρκωτι
κών φαρμάκων (μορφίνης, κοκαΐνης, χασίς κ .λ.π .) άνευ ειδικής ίαρικής συνταγής.
Δεν τιμωρεί δμως, δσον έπιβάλλεται τούς παρασκευαστάς ή πωλητάς τοιούτων φαρμάκών, άληθεΐς έμπορους Θανάτου. 'Ως προς δέ τον αλκοολισμόν παρ’ ήμΐν, ώς άλ
λως τε καί άλλαχοΰ, τό Κράτος ένδιαφέρεται διά τήν παραγωγήν τοϋ αλκοόλ, άλλά
μόνον προς προστασίαν τών έκ τής φορολογίας άναμενομένων οικονομικών προ
σόδων.
δ) Ά ν ύ ψ ω σ ις τοϋ βιοτικού επιπέδου τοϋ λαού. Διαφημίζεται τό μέτρον τοϋτο προς πρόληψιν καί τών αύτοκτονιών καί τής έγκληματικότητος καί
άλλων κακών. Θά ήτο πράγματι Θεάρεστον έργον κυρίως διά τήν υγιεινήν κατάστασιν τοϋ λαοΰ. 'Ως προς τάς αύτοκτονίας δμως άμφιβάλλομεν έάν Θά ήτο συντελεστική έλαττώσεως τής συχνότητος τών αύτοκτονιών. 'Ημείς τούλάχιστόν έν τώ Νε-
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κροτομείω εΐδομεν πτώματα αύτοκτονησάντων άνηκόντων κατά τδ πλεΐστον εις ά
τομα έχοντα έξησφαλ.ισμένα τά διά την ζωήν υλικά εφόδια έπαρκώς. Διά τινας ήσαν
βεβαίως άνεπαρκή, διότι οότοι έδημιούργησαν δι’ εαυτούς περισσοτέρας άνάγκας,
άς τά συνήθη αυτών εισοδήματα δεν ήδύναντο νά ικανοποιήσουν.
Έ ν πάση περιπτώσει ή άνύψωσις τού βιοτικού επιπέδου οφείλει νά άποτελή
τήν διαρκή μέριμναν τής Πολιτείας, καθ’ όσον πλήν περιορισμού άλλων κακών ή
άνύψωσις του βιοτικού επιπέδου θά ύπεβοήθει τον σχηματισμόν οικογένειας, είναι
δέ γνωστόν έκ πολυαρίθμων στατιστικών ότι ό γάμος καί δή ή παραγωγή τέκνων
καί ή διά ταϋτα φροντίς άποτελεϊ σημαντικόν φραγμόν τής προς αυτοκτονίαν τάσεως.
e) ’Ηθική επικουρία τω ν ψυχοπ αθώ ν. Δύναται αυτή νά γίνη υπό ψυ
χιάτρου, άλλά καί τής ’Εκκλησίας, Συλλόγων διαφόρων. 'Ημείς θά άσχοληθώμεν
μόνον δι’ ολίγων περί τής ύπό ψυχιάτρου ήθικής ένισχύσεως τοΰ ψυχοπαθούς. Δεν
είναι βεβαίως πάσαι αί ψυχικαί νόσοι έπιδεκτικαί βελτιώσεως, τουναντίον τείνουσι
συνήθως προς χειροτέρευσιν αί πλεΐσται. 'Τπάρχουσιν όμως άλλαι, καί αυτή ή με
λαγχολία είσέτι, αίτινες κατά τά πρώτα αυτών στάδια είναι έπιδεκτικαί μεγάλης
βελτιώσεως, αν μή καί πλήρους θεραπείας. ’Επί τοιούτων περιπτώσεων ό ψυχία
τρος δύναται νά προσφέρη μεγίστας υπηρεσίας. Χρειάζεται όμως άφοσίωσις εις τό
έργον τούτο, πλήρης επιστημονική κατάρτισις καί άγάπη προς τον άνθρωπον, τον
πάσχοντα μάλιστα.
Τοιοΰτον σκοπόν έπεδίωξε καί κατά τό δυνατόν επέτυχε ό Τουλούζ (Toulouse)
έν Παρισίοις, ίδρύσας τό Dispensaire (Άστυκλινική—Ίατρεΐον) προφυλάξεως από
ψυχικών νόσων. Εις τούτο μόνον έξωτερικοί άσθενεΐς έξετάζονται παρουσιάζοντες
σημεία ψυχοπάθειας. ’Εν άρχή οί πάσχοντες μετά δυσκολίας προσήρχοντο, διά τον
φόβον κακοφημίας έκ τής γνώσεως ύπό άλλων ότι ψυχιατρικώς θά ,έξητάζοντο. Βα
θμηδόν όμως ο φόβος άπεβλήθη καί πολυάριθμοι είναι οί προσερχόμενοι προς ·έξέτασιν. Ή έγκαιρος ψυχιατρική έξέτασις έδείχθη εις πολλάς περιπτώσεις σωτηρία.
'Η βελτίωσις έπιτυγχάνεται διά τής καταλλήλου ήθικής τονώσεως ύπό τοΰ ψυχιά
τρου. Παρέχονται τή υποδείξει του ύπό φιλανθρωπικών Συλλόγων οικονομικά βοη
θήματα εις πράγματι άξιους οικονομικής ένισχύσεως, συνιστάται ό άποχωρισμός
τέκνων άπό τών γονέων των έάν ούτοι είναι ψυχοπαθείς, τοξικομανείς κ.λ.π.
Τοιαΰτα ’Ιατρεία ίσως λειτουργοΰσι καί αλλαχού. Παρ’ ήμΐν δεν γνωρίζομεν
άν λειτουργή τοιοΰτον είδικώς προς έγκαιρον έξέτασιν τών ψυχοπαθών άφιερωμένον.
στ) Ά ν ύ ψ ω σ ις τοΰ ήθικοϋ τώ ν ανθρώπων διά τής έκπαιδεύσεως,
τής διδασκαλίας τών καθηκόντων τού πολίτου άπέναντι έαυτοΰ, τής οικογένειας του,
τής Κοινωνίας. Διά τής διδασκαλίας ότι καί ό έλάχιστος τών πολιτών έχει προορι
σμόν καί δύναται νά ώφελήση τήν Κοινωνίαν. Προς τον σκοπόν τής άνυψ"ώσεως τού
ηθικού ή ’Εκκλησία θά ήδύνατο πολλά νά είσφέρη.
ζ) Ά π ό κ ρ υ ψ ις και άπομάκρυνσις φ ονικώ ν οπλών καί δηλητηρίων
καί έν γένει μέσων προς αυτοκτονίαν. Εις πολλούς ψυχοπαθείς ή ιδέα τής
αύτοκτονίας έρχεται αίφνιδίως έπί τή θέα φονικού τίνος οργάνου ή δηλητηρίου.
Άπόκρυψις τούτων δίδει εις πολλάς περιπτώσεις καιρόν προς πάροδον τής έπικιν'δύνου διεγέρσεως.
’Ε π ί λ ο γ ο ς
Δέον νά όμολογήσωμεν ήμεΐς τούλάχιστον, ότι εις ούχί σπανίας περιπτώσεις
ή αύτοκτονία είναι σωστική διέξοδος διά τον αύτοκτονοΰντα, τήν οίκογένειάν του,
τήν Κοινωνίαν. Δοθέντος ότι πολλαί, άν μή αί πλεΐσται τών ψυχοπαθειών, είναι αθε
ράπευτοι καί διαρκώς προοδευτικαί, παρ’ όλας τάς κατά τά τελευταία έτη έφαρμο-
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Τι είναι τό^Λαϊχό Μ έτωπο.
Πώς κατέληξαν ο ι κ ομμ ουνιστα ί στο Λ αϊκό Μ έτωπό.
—
Π ολιτικές κατευθύνσεις τοϋ Λ αϊκόν Μ ετώπου.
—
Σ υνδικαλιστικές κατευθύνσεις το ν Λ αϊκόν Μετώτιου.
—
Κ ατευθύνσεις τοϋ Λ αϊκόν Μ ετώπου στις ένοπλες δυνάμεις κ α ι τ α Σ ώ μ α τ α ’’Α σφα
λείας.
—
Τά Λ αϊκό Μ έτωπο σ τις κοινιονικές σχέσεις κ α ι στη θρησκεία.
—
Τό Λ αϊκό Μ έτωπο στη νεολαία.
—
Λ αϊκό Μ έτωπο κ α ι επιστήμονες.
—
Λ αϊκό Μ έτωπο κ α ι πνευματική κίνησις.
—Ή α π ά τη τοϋ Λ αϊκόν Μ ετώπου.
—
Π ροφύλαξις από τό Λ αϊκό Μ έτωπο.
— · Τό Λαϊκό Μ έτωπο ώς Ε.Α.Μ.
« ’Εθνικό Α πελευθερω τικό Μ έτωπο»' δράσις του
κ α τά την κατοχ ή κ α ί μ ε τ α τ ή ν άπελευθέρω σι.
—
—

1.
Καθώς αναπτύξαμε σέ προηγούμενο άρθρο (1), ό Μάρξ καί τά κομμου
στικά κόμματα πού στηρίζονται στις διδασκαλίες του, έθεώρησαν δτι ή διαρκής
έπανάστασις άποτελεϊ τό μοναδικό μέσο για την άνατροπή τοϋ αστικού κοινω
νικού συστήματος καί την εφαρμογή τοϋ κομμουνισμού.
Τώτα θά έξετάσουμε τή νέα τακτική των κομμουνιστικών κομμάτων, την τα
κτική τοϋ «Λ αϊκοΰ Μ ετώπου», τήν οποία εφαρμόζουν άπό τον Αύγουστο τοϋ
1934 κατόπιν εντολής τής Γ' Διεθνοΰς τής Μόσχας, οί κομμουνιστικές οργανώσεις
δλων των χωρών.
’Αλλά τί είναι τό Λαϊκό Μέτωπο ;
«Λαϊκό Μέτωπο είναι ή κομμουνιστική τακτική, κατά τήν όποια
ή εφαρμογή τοϋ κομμουνισμού, πρέπει νά έπιδιωχθή 8χ ι με τή φανερή
έπαναστατική τακτική, άλλα με τή βαθμιαία κατάκτησι τοϋ Λαοϋ σέ κάθε
Κράτος καί τή δημιουργία έτσι εύνοϊκώ ν προϋποθέσεων γιά μία έξόρμησι
προς ανατροπήν τοϋ άστικοϋ κοινωνικού συστήματος».
Πρέπει νά ξέρουμε δτι ή τακτική αύτή τοϋ Λαϊκοΰ Μετώπου δέν είναι
νέα, άλλά τήν έδίδαξε ό Κάρολος Μάρξ μέ τό κομμουνιστικό μανιφέστο, δπου
όμιλών περί τοϋ πώς πρέπει νά έργασθοϋν στά διάφορα Κράτη οί κομμουνισταί
γιά νά εφαρμόσουν τό σύστημά τους, ορίζει σαφώς, δτι δέν πρέπει νά κάμουν ταυτό
χρονο έπανάστασι σ’ δλα τά Κράτη, γιατί αύτό δέν μπορεί νά πετύχη.
(1) Τεΰχός 15ον, σελ. 723.

ζομένας νεωτέρας θεραπείας, ό άνίατος ψυχοπαθής αποβαίνει, άπό πάσης άπόψεως
βάρος καί ενόχλημα. ’Αποτελεί τότε ή αύτοκτονία είδος ευθανασίας. Βεβαίως ό αν
θρωπισμός, ή ήθική τής Κοινωνίας, ή άποστολή τοϋ Ίατροΰ, επιβάλλουν τήν άπό
πάσης άπόψεως περιποίησιν τοϋ ψυχοπαθούς, τήν προστασίαν αύτοϋ, τήν παρακώλυσιν κτήσεως μέσων προς αυτοκτονίαν κ.λ.π.
’Ίσως έχει καί καλόν τι ή μέχρι τοϋ πλέον δυνατόν χρόνου συντήρησις τής ζωής
τών ψυχοπαθών διότι καί οί μάλλον βεβαρημένοι έκ τής ψυχικής των νόσου παρέ
χουν εις τήν Ψυχιατρικήν, τήν Ψυχολογίαν καί άλλας έπιστήμας πολύτιμον υλικόν
πρός μελέτην τής άνθρωπίνης ψυχής.
ΓΡΗΓ. ΚΑΤΣΑΣ

Ό κομμουνισμός (Μαρξισμός)—Λαϊκόν Μέτωπον
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«Πρέπει,, τούς λέει, νά μελετάτε μέ προσοχή τις συνθήκες κάθε χώρας, το
» Λαό της, τις ιδέες αύτοϋ, τή ζωή πού κάμει, τήν πολιτική του κατάστασι καί τον
» τρόπο μέ τον όποιο τον κυβερνούν καί κατόπιν νά βρίσκετε, πώς θά έργασθήτε,
» γιά νά προχωρήσετε σιγά-σιγά καί νά κερδίσετε τελειωτικά τή νίκη».
Συμβουλεύει δηλαδή μιά άδιάκοπο καί ύπουλο έπανάστασι, ή όποια τότε μό
νον πρέπει νά εκδηλώνεται, όταν δημιουργηθοϋν κατάλληλες συνθήκες καί υπάρχει
βεβαιότης. πλέον, 8τι, θά πετύχη ή έξέγερσις, δηλαδή ή τελευταία φάσις τής έπαναστάσεως.
Αύτά έδίδαξε ό Μάρξ μέ τό μανιφέστο του καί οφείλουμε νά ομολογήσουμε
δτι αποτελούν μιά πολύ επικίνδυνη τακτική.
Σ’ αυτή άκριβώς τήν τακτική, πού οί σημερινοί κομμουνισταί θέλησαν νά τήν
παρουσιάσουν ώς νέα θεωρία, έδόθη τό όνομα «Λαϊκό Μέτωπο».
2.
’Αλλά πώς καί γιατί, μετά τόσα έτη οί κομμουνισταί κατέληξαν στήν τα
κτική αυτή τού Λαϊκού Μετώπου καί ποιος έπρωτοστάτησε σ’ αυτό ;
'Όπως ξέρουμε, στή Μόσχα υπήρχε ή ΐσχυροτάτη παγκόσμιος κομμουνιστική
όργάνωσις, ή όποια έλέγετο «Γ ' Διεθνής», καί ή όποια δμως αύτοδιελύθη κατά τό
έτος 1943.
'Η όργάνωσις αύτή ήτο τό κεντρικό έπιτελεΐο τού κομμουνισμού γιά δλο
τον κόσμο.
’Εκεί ύπήρχον άντιπρόσωποι καί ιδιαίτερα γραφεία γιά κάθε Κράτος, πού
μελετούσαν λεπτομερώς, πώς θά κατορθώσουν νά εφαρμόσουν τον κομμουνισμό στο
καθένα άπ’ αύτά.
Τό έπιτελεΐο αύτό τού κομμουνισμού, έδιδε τις γενικές γραμμές, τις όποιες
ύποχρεωτικώς έπρεπε ν’ άκολουθοΰν οί κομμουνιστικές οργανώσεις κάθε Κρά
τους, πού ήσαν παραρτήματα τής μιας κομμουνιστικής πατρίδος δπως τή λέγουν.
Ή γενική λοιπόν κατεύθυνσις, τήν όποια άρχικώς τό έπιτελεΐο αύτό είχε
δώσει στις κομμουνιστικές οργανώσεις όλου τού κόσμου, ήτο ή εξής :
«Διαρκής πάλη τής έργατικής τάξεω ς εναντίον τής αστικής τάξεω ς.
» Δικτατορική κυβέρνησις τοϋ Προλεταριάτου.
« Κατάργησις τής άτομικής Ιδιοκτησίας, τής ιδέας τής Πατρίδος,
» τής Θρησκείας καί τής οικογένειας. Τρόπος γιά τήν επ ιτυχ ία α υτώ ν,
» ή φανερά έπαναστατική τακτική».
Μέ οδηγό τις διαταγές αύτές είργάσθησαν τά κομμουνιστικά κόμματα καί οί
διάφορες άλλες κομμουνιστικές οργανώσεις άπό τό 1919 μέχρι τό 1935.
’Απεργίες τρομερές, έπαναστάσεις τοπικές, δολοφονίες, δυστυχία καί παράλυσις τής οικονομικής ζωής στις διάφορες χώρες, ήσαν τ’ άποτελέσματα τής τακτι
κής αυτής τών κομμουνιστών.
’Αλλά «ούδέν κακόν άμιγές καλοΰ».
Τό κακό, πού έφερε ό κομμουνισμός μέ τή φανερά έπαναστατική τακτική,
έκαμε ώστε, ν’ άναπηδήση ή έθνική φλόγα στά διάφορα Κράτη καί νά δοθή νέα
δύναμις στις κοινωνίες των, γιά νά συνεχίσουν τό δρόμο προς τον πολιτισμό καί
τήν εύτυχία.
Πλεΐστα Εθνικά αστικά Κράτη άντέδρασαν κατά τού κομμουνισμού ένεργώς,
έδωσαν φανερή μάχη προς αύτόν καί τον κατενίκησαν.
Αύτά άκριβώς τά ατυχήματα, ανησύχησαν πάρα πολύ τούς ’Αρχηγούς τής
παγκοσμίου Κεντρικής όργανώσεως τών κομμουνιστών, τής Γ' δηλαδή Διεθνούς
καί γιαυτό έκαμαν αμέσως ένα συνέδριο, τό 7ο Συνέδριό τους, κατά τόν Αύγουστο
τού 1934.
Τότε, έξήτασαν μέ προσοχή τήν κατάστασι πού είχε δημιουργηθή καί ζήτησαν
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νά βρουν την αιτία για τις πολλές άποτυχίες, καθώς καί για τις δυσκολίες, πού
παρουσιάσθησαν κατά την εφαρμογή των κομμουνιστικών θεωριών και μέσα στη
Ρωσσία άκόμη, δπου την εξουσία τήν είχε στα χέρια του το κομμουνιστικέ κόμμα
καί μπορούσε νά έφαρμόση, δπως ήθελε τις θεωρίες αύτές.
Κατά τό συνέδριο αυτό, άνεκάλυψαν ότι ή μέθοδος, πού άκολουθοϋσαν επί τόσα
χρόνια, δηλαδή ή φανερά έπαναστατική τακτική, δεν μπορούσε νά εξυπηρέ
τηση τό σκοπό τους.
Κατάλαβαν, δτι, έκτος άπό μερικούς φανατισμένους, οί όποιοι έπίστευαν στήν
έπαναστατική ιδέα άπό ένα είδος ψυχώσεως, ό πολύς κόσμος ζητούσε τήν ήσυχία του, πού δεν μπορούσε μέ κανένα τρόπο νά τήν έξασφαλίση ό κομμουνισμός.
Ή ιδέα τής Εθνικής Πατρίδος, ή θρησκευτική πίστις, ή άγάπη προς τήν
οικογένεια καί τό δικαίωμα τής ατομικής ιδιοκτησίας, έστάθησαν οί βράχοι, δπου
έσπασαν δλες οί έπιθέσεις τού έπαναστατικοΰ κομμουνισμού.
Διεπιστώθη άπολύτως άπό τούς ίδιους τούς κομμουνιστάς, δτι οί ιδέες καί οί
θεωρίες των, άπέτυχαν κατά τό μεγαλύτερο μέρος αυτών στήν πράξι.
’Αντί τής ευτυχίας έφεραν δυστυχία, άντί τής έλευθερίας έδημιούργησαν τήν
πλέον βαρειά τυραννία, άντί νά έξασφαλίσουν τήν τάξι έγιναν άφορμή μιας συνεχούς
αταξίας.
Άναζητώντες λοιπόν τήν αίτια γιά δλα αύτά, δεν θέλησαν νά δουν τήν πραγ
ματικότητα καί κατέληξαν στο συμπέρασμα δτι, γιά τήν άποτυχία έφταιγε ή φ α ,νερά έπαναστατική τακτική, τήν οποία δπως είπαμε δεν μπορούσε νά δεχθή
απροκάλυπτα ό πολύς κόσμος.
Τότε θυμήθηκαν τή διδασκαλία του άρχηγοΰ των, τού Μάρξ, τού πονηρού
αύτοΰ ’Ισραηλίτου, ό όποιος τούς έλεγε δτι, ή έπανάστασις πρέπει νά έκδηλώνεται, όταν έρθη ή ώρα της.
«Τον άλλο καιρό, τούς έτόνιζε, πρέπει σιγά-σιγά νά γκρεμίσετε τά ισχυρά
» έμπόδια πού υπάρχουν μπρος άπό τις θεωρίες τού κομμουνισμού. Καί γιά νά τό
» πετύχετε αυτό, στήν άνάγκη συνεργασθήτε καί μέ τούς άστούς άκόμη, μέ τούς
» έχθρούς σας δηλαδή».
'Ύστερα άπό τις διαπιστώσεις αύτές τό 7ο Συνέδριο τής Γ' Διεθνούς κατέληξε
στήν άπόφασι καί έδωσε διαταγή στά" κομμουνιστικά κόμματα δλων τών Κρατών νά
έγκαταλείψουν τήν φανερή έπαναστατική τακτική καί ν’ άκολουθήσουν τή νέα τα
κτική τού «Λ αϊκοϋ Μετώπου» δπως τήν ώνόμασαν.
Κατά τήν νέα αυτή τακτική έπρεπε νά προσηλιτίσουν προς τό μέρος τους,
κάθε άνθρωπο, ό όποιος δέν είναι ευχαριστημένος άπό τή ζωή, του, κάθε ίδεολόγο,
καθένα τέλος, πού θά έχη άφορμές έναντίον τής Κυβερνήσεως τής χώρας τού.
Τή Θρησκεία, τήν οικογένεια καί τήν ιδέα τής Πατρίδος δέν πρέπει πλέον νά
τήν πολεμούν φανερά, άλλά νά δείχνουν δτι καί αύτοί τήν υποστηρίξουν.
’Ακόμη καί τούς τίτλους τών κομμουνιστικών κομμάτων καί οργανώσεων
διέταξαν νά τούς άλλάξουν καί νά τούς δώσουν τό όνομα «Λ αϊκόν Μ έτωπον»
ή κάτι παρόμοιον καί οχι πλέον τον τίτλο τού κομμουνιστικού κόμματος πού
χτυπούσε άσχημα στούς συντηρητικούς.
’Έ τσι άπό τού 1934 άποτόμως, σ’ δλα τά Κράτη τά κομμουνιστικά κόμματα
καί οί άλλες έξωκομματικές κομμουνιστικές οργανώσεις, πήραν τή μορφή καί τον
τίτλο τού «Λαϊκοϋ Μετώπου» άναλόγως δέ τής καταστάσεως κάθε Κράτους έδόθησαν καί άλλες ονομασίες, δπως π.χ. « ’Α ντιφ α σ ισ τικό Μέτωπο», « Ά ν τ ιδ ικτατορικό Μέτωπο», «Μέτωπο φ ιλειρ η νισ τώ ν», « ’Εθνικό ’Απελευθερω
τικό Μέτωπο» (ΕΑΜ) κλπ.
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Τώρα, ίσως ρωτήση κανείς, μήπως μέ τήν τακτική τοϋ Λαϊκού Μετώπου άλ
λαξαν πραγματικά καί τό σκοπό τους οί κομμουνισταί ;
Μήπως επειδή άπέτυχαν σέ πολλές τους ιδέες, άρχισαν νά πιστεύουν καί πάλι
στήν Ιδέα τής Πατρίδος, τής Θρησκείας, τής οικογένειας καί τής ατομικής ιδιο
κτησίας ;
Τίποτε άπό αύτά.
'Ο σκοπός των κομμουνιστών δέν άλλαξε καθόλου, άλλαξε μόνον ή τακτική
καί αύτό πρέπει νά τό προσέξουμε καλά.
Διεθνής κομμουνιστική πολιτεία (διεθνές δηλαδή προλεταριάτο)
χωρίς Θρησκεία, χωρίς οικογένεια, χω ρίς ατομική Ιδιοκτησία!
Αύτό ήτο πάντοτε καί εξακολουθεί νά είναι καί τώρα τό κομμουνιστικό ό
νειρο.
Καί ενώ άλλοτε, αύτά τά πράγματα, έπεδίωκαν νά τά πετύχουν μέ τήν διαρκή
καί φανερή έπανάστασι, πού έ'πρεπε νά έκδηλωθή σ’ όλα μαζύ τά Κράτη, τώρα προσ
παθούν νά τά πετύχουν μέ τήν προδοσία, μέ τήν άπάτη, μέ τήν. άτιμο περιπλοκή, στά
δίχτυα τους, τών αγαθών καί φιλησύχων άνθρώπων, χωριστά σέ κάθε Κράτος, ώστε
όταν πετύχουν στο καθένα άπό αύτά, εύκολο πλέον είναι νά προχωρήσουν στο
τέρμα, δηλαδή στήν παγκόσμιο έπανάστασι.
Ή νέα αυτή τακτική τοϋ Λαϊκού Μετώπου, τήν όποια έφαρμόζουν άπό τό
1934 οί κομμουνισταί, είναι ή πλέον επίφοβη γιά τό κοινωνικό μας σύστημα καί
γενικά γιά τό έθνος.
Γι’ αύτό άκριβώς, πρέπει νά δούμε πώς προσπάθησαν οί κομμουνισταί νά
εφαρμόσουν τήν τακτική αυτή τού Λαϊκού Μετώπου.
3.
Καί πρώτα πρώτα ας εξετάσουμε, πώς οί κομμουνισταί προσήρμοσαν τις
πολιτικές τους κατευθύνσεις μέ τή νέα τακτική τού Λαϊκού Μετώπου.
"Οπως ξέρετε, άλλοτε, τά κομμουνιστικά κόμματα παρουσιάζοντο τόσο έπαναστατικά καί άδιάλλακτα, ώστε δέν ήθελαν νά έλθουν σέ καμμιά συνεννόησι καί συν
εργασία μέ τά άστικά κόμματα, γιατί αύτό έθεωρεΐτο προδοσία.
Κήρυτταν φανερά τήν έπανάστασι καί δέν έκρυβαν τό μίσος, πού έχουν κατά
τής άστικής τάξεως, τήν όποιαν ήθελαν νά πνίξουν στο αίμα, όταν μπορέσουν, συντρίβοντες όλο τον πολιτισμό τον όποιο αύτή έδημιούργησε.
Σήμερα, τά Λαϊκά Μέτωπα οίουδήποτε τύπου, τά παλαιά δηλαδή κομμου
νιστικά κόμματα έπαυσαν νά διακηρύττουν φανερά τήν έπανάστασι καί έγιναν πολύ
συντηρητικά.
"Οχι μόνον δέν άποφεύγουν νά συνεργασθοΰν μέ τά άστικά κόμματα, άλλά
καί προσπαθούν, νά εισχωρήσουν μέσα στά κόμματα αύτά, νά ενωθούν μέ αύτά καί
νά λάβουν μέρος στή Διοίκησί τους,, γιατί έχουν πεποίθησι καί γνωρίζουν ότι, αύτά
θά άποτελέσουν τό κέντρο τής βαρύτητος σέ κάθε άγώνα, τον όποιο πρόκειται νά
κάμουν, αύτά θά κυβερνούν τό κόμμα. Δυστυχώς, οί κομμουνισταί τό είχαν πετύχει
αύτό, όπως σέ πολλά άλλα Κράτη καί στήν Ελλάδα.
Καί είδαμε κατά τις ήμέρες μας άστικά κόμματα μέ ιστορία πολλών έτών νά
υπογράφουν συμμαχία μέ τούς κομμουνιστάς στις εκλογές. Αύτό άποτέλεσε ένα άπό
τά μεγαλύτερα κακά είς βάρος τής κοινωνίας μας καί τού Κράτους. Ά πό τή
στιγμή εκείνη οί κομμουνισταί μέ τή μάσκα τού Λ. Μετώπου άγνώριστοι πλέον
έμπήκαν στήν πολιτική ζωή.
Καί δέν έχρειάσθησαν πολύ καιρό γιά νά παρασύρουν πρός τό μέρος τους τό
λαό, ό οποίος έξηπατήθη άπό τή συμμαχία αύτή καί ήρχισε νά πιστεύη, ότι έπιτέλους δέν είχαν άδικο οί κομμουνισταί καί οτι καί αυτοί γιά τό καλό τής κοινωνίας είργάζοντο. Μέ τον τρόπο αυτό τον άπατηλό είχον θέσει στά θεμέλια τής κοινωνίας μας
καί τού Κράτους τή δυναμίτιδα.
Δέν έλλειπε παρά μιά σπίθα γιά ν’ άνατιναχθοΰν όλα στον άέρα.
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Εύτυχώς όμως δτι την τελευταία στιγμή χάρις στην έγκαιρο έπέμβασι της
τότε Κυβερνήσεως έματαιώθησαν οί σκοποί των κομμουνιστών.
Πρέπει δμως νά γνωρίζουμε, δτι καί σήμερα, οί κομμουνισταί, οί όποιοι ερ
γάζονται κρυφά, συνωμοτικά, τήν ίδια τακτική άκολουθοΰν καί επιζητούν νά συνερ
γάζονται μέ κάθε άνθρωπο, πού θά εΐχε λόγους νά είναι δυσηρεστη μένος από τό
άστικό κοινωνικό σύστημα οπωσδήποτε.
Καί γιά νά μπορούν εύκολώτερα νά κυκλοφορούν δεν μεταχειρίζονται πλέον
τώρα τις μάσκες «Άντιδικτατορικό Μέτωπο», « ’Αντιφασιστικό Μέτωπο», «Μ έ
τωπο ειρήνης» κ..λπ. άλλά τή μάσκα τοϋ ΕΑΜ, δηλαδή τό «Ε θνικό απελευθερω
τικό Μέτωπο», πού παρασκεύασε τό Δεκέμβριο τοϋ 1944 καί τον τρίτο γΰρο τοϋ
1947-1949.
4. Παράλληλα δμως με τήν έργασία αυτή, πού έκαμαν οί κομμουνισταί στήν
πολιτική, είργάσθησαν γιά νά πετύχουν καί τήν κατάκτησι των σωματείων.
Καί εδώ πέτυχαν πάρα πολλά μέ τήν τακτική τοϋ Λαϊκού Μετώπου. Κατώρθωσαν νά παρασύρουν προς τό μέρος τους, τούς πλέον συντηρητικούς εργάτες καθώς
καί πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, πού πίστευσαν, δτι μόνον αύτοί είναι σέ θέσι
νά έπιλύσουν ικανοποιητικούς δλα τους τά ζητήματα.
Οί λίγοι πατριώτες, πού θέλησαν νά τούς άπόκαλύψουν, δέν κατώρθωσαν πολλά
πράγματα γιατί τό «Λαϊκό Μέτωπο», τό όποιο στή σωματειακή ( συνδικαλιστική)
κίνησι, έλαβε τό ονομα « Ε ν ια ίο ’Εργατικό Μ έτωπο», παρέσυρε όλους τούς εργά
τες προς ένα κρημνό, πού τον άντελήφθησαν, μόνον δταν έφθασαν στο χείλος του,
όπόταν καί άντέδρασαν.
Εύτυχώς δτι τώρα οί εργάτες συνεκρότησαν τό Εθνικό εργατικό Μέτωπο
καί ήμπόροΰν νά κάμουν σύγκρισι εκείνων πού τό Κράτος κάμει γιαυτούς καί εκεί
νων πού υπόσχονται οί κομμουνισταί δτι θά κάμουν δταν καταλάβουν τή αρχή.
Καί βλέπουν άπό τό ένα μέρος πραγματική προστασία στήν εργασία κατά τής
άσθενείας των καί στήν κοινωνική ζωή καί άπό τό άλλο μέρος άναστάτωση, εκμε
τάλλευσή διάλυσι, πραγματική γιά σκοπούς ξένους, .πού οδτε τούς κατανόησαν κατά
βάθος, οδτε καί θά τούς κατανοήσουν ποτέ, γιατί είναι καταχθόνιοι καί ΰπουλοι.
5. ’Αλλά τή μεγαλύτερή τους δύναμι καταβάλλουν οί κομμουνισταί στο νά
πετύχουν .τό Λαϊκό Μέτωπο στις ένοπλες εθνικές δυνάμεις, δηλαδή στο Στρατό, τό
Ναυτικό καί τήν ’Αεροπορία, καθώς καί στά Σώματα ’Ασφαλείας ήτοι στήν ’Αστυ
νομία τή Χωροφυλακή καί τήν Πυροσβεστική ύπηρεσία. Γνωρίζουν καλά, δτι, άν
κερδίσουν μερικά όπλα, έχουν πολύ μεγαλύτερη ώφέλεια άπό κάθε άλλη έργασία.
Γι’ αύτό άκριβώς, προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά επαναστατήσουν τό στρα
τιώτη, τό ναύτη καί τον άεροπόρο, χωρίς νά φανερώνωνται δτι είναι κομμουνισταί..
Παρουσιάζονται πώς άγαποΰν τήν Πατρίδα τους καί δτι μόνον τήν ελευθερία
της σκέπτονται.
’Έτσι, τούς ομιλούν μόλις ευρουν κατάλληλη ευκαιρία περί τοϋ πώς πρέπει
νά έξεγερθοΰν καί νά κτυ—ήσουν τούς άξιωματικούς των, δταν πρόκειται νά γίνη
πόλεμος ή δταν αύτοί δέν φροντίζουν γιά τήν ελευθερία δήθεν τοϋ λαού κλπ.
Μέ παρομοίους τρόπους καί μέ κάθε άλλη απάτη, προσπαθούν νά δηλητηριά
σουν τήν ψυχή τοϋ στρατιώτου καί νά τόν κάμουν ν’ άποχωρισθή άπό τήν ’Εθνική
ιδέα, πού κατά βάθος μόνον αυτή φοβούνται. ’Επίσης είναι τεραστία ή ώφέλειά τους
δταν έπιτύχουν νά τοποθετήσουν κομμουνιστάς στά Σώματα ’Ασφαλείας καί στήν
Πυροσβεστική ύπηρεσία. Τό Δεκέμβριο τοϋ 1944 κομμουνισταί Πυροσβέσται έπεχείρησαν νά ρίξουν μέ τις άντλίες πετρέλαιο σέ ώρισμένα οικήματα γιά νά τά κάψουν.
6 . Μέ πολύ μεγάλη δμως ευκολία πέτυχε ή τακτική τοϋ Λαϊκού Μετώπου
στις κοινωνικές σχέσεις καί τή θρησκεία.
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Οί κομμουνισταί, πού πολεμούσαν τήν οικογένειαν, πού γελούσαν καί έχλεύαζαν
τή Θρησκεία, παρουσιάσθησαν μέ μιας οί πλέον θρησκευτικοί καί νοικοκυρεμένοι
άνθρωποι.
Φαίνονται τώρα πώς άγαποΰν τήν οικογένεια, πηγαίνουν στην Εκκλησία καί
φροντίζουν νά είναι οί καλύτεροι φίλοι των ιερωμένων, ένώ τήν ίδια στιγμή χύνουν
το δηλητήριό τους, γιατί προσπαθούν τις διδασκαλίες τού Χριστού, νά τις άναμείξουν μέ τις κομμουνιστικές θεωρίες,καί νά κερδίσουν έτσι τούς πλέον αφελείς νοικοκυραίους.
Πρέπει ν’ άγαπώμεθα λέγουν καί μάλιστα ν’ άγαπάμε καί τούς εχθρούς μας
γιατί αυτό το είπε ό Χριστός.
’Αλλά πώς θέλετε ν’ άγαπώμεθα, όταν κάμουμε πολέμους καί σφαζόμεθα ;
Πρέπει λοιπόν νά καταργήσουμε τούς Στρατούς γιά τούς οποίους έξοδεύουμε τόσα
λεπτά κλπ.
’Έ τσι συνήθως άρχίζουν τά κομμουνιστικά κηρύγματα καί πρέπει νά είναι
πολύ πονηρεμένος κανείς, γιά ν’ αναγνώριση αυτούς τούς άνθρώπους, νά τούς ξεχω
ρίση καί ν’ άποκαλύψη στον κόσμο τούς πραγματικούς των σκοπούς.
7. Οί νέοι πάλι μέ τήν εύπλαστο ψυχή τους δέχονται περισσότερο από κάθε
άλλον παρόμοια κηρύγματα.
"Οταν τούς πλησιάση ό κομμουνιστής καί τούς όμιλήση περί τής ελευθερίας
της σκλαβωμένης δήθεν πατρίδος των, περί των νέων πνευματικών οριζόντων, πού
άνοίγονται μπροστά τους, ενώ αύτοί βρίσκονται στο πνευματικό σκοτάδι, περί τής
δυνάμεως, τήν οποία κρύβουν μέσα τους καί περί τόσον άλλων πραγμάτων, άμέσως
έξεγείρονται μέ διάθεσι νά έκσπάσουν κάπου.
8 . Δέν είναι όμως μόνον οί νέοι, εκείνοι, οί όποιοι παραπλανώνται πολλές φο
ρές άπό τούς κομμουνιστάς τού Λαϊκού Μετώπου.
Υπάρχουν καί έπιστήμονες, πού παρ’ όλες τις σπουδές των ήπατήθησαν καί
έπίστευσαν στις προοδευτικές δήθεν ιδέες, όπως τό Λαϊκό Μέτωπο τούς παρουσιά
ζει τις κομμουνιστικές θεωρίες.
Οί άνθρωποι αύτοί, δέν κατώρθωσαν νά ξεκαθαρίσουν τήν πρόοδο άπό τήν έκμετάλλευσι.
Δέν μπόρεσαν νά διακρίνουν ότι πίσω άπό μιά προοδευτική δήθεν ιδέα, είναι
κρυμμένη καί μιά άλλη ιδέα, πού λέγεται κομμουνισμός, ώστε νά διαχωρίσουν τά
πράγματα.
Είδαμε λοιπόν πολλές φορές έπιστήμονες μέ άνώτερη μόρφωσι νά βοηθούν
τούς κομμουνιστάς καί χρηματικώς άκόμη, όταν τούς παρουσιάζοντο ώς εργάτες
τής κοινω νικής αλληλεγγύης ή της φιλανθρω π ίας.
Ό καθένας κατανοεί πόσο επικίνδυνο καί πόσο βαρύ είναι, νά περιπλέκονται
στά δίκτυα τού Λαϊκού Μετώπου οί έπιστήμονες, οί όποιοι έχουν καί τή μόρφωσι
καί τή δύναμι, γιά νά διακρίνουν, τι κρύβουν οί κομμουνιστα'ι πίσω άπό τήν νέα
αυτή τακτική, τήν όποια έπιτυχώς ονόμασε ό εισηγητής τής τακτικής αυτής καί
άλλοτε Γεν. Γραμμ. τής Γ' Διεθνούς ό πολύς Δημητρώφ, «τακτική τοϋ Δουρείου ίππου».
9. Πρέπει όμως νά άναφέρω μερικά καί άπό τή δρασι τού Λαϊκού Μετώπου
στήν πνευματική κίνησι κάθε τόπου.
<('Η έλευθερία τού πνεύματος καί το φυσικό δικαίωμα τού άνθρώπου νά έκ» φράζη τις σκέψεις του κινδυνεύουν καί πυκνότατο σκότος άπλώνεται στήν άνθρω.» πότητα».
Αύτά θά ακούσουμε ίσως άπό τούς κομμουνιστάς τού Λαϊκού Μετώπου. Ή
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πειθαρχημένη σκέψις, ή συνετή διανόησις, ή έκκαθάρισις τής πνευματικής κόπρου
άποτελοϋν σκότη.
Καί ένω τα πάντα ακολουθούν τό δρόμο, πού εξασφαλίζει τήν εύτυχία τοΰ άνθρώπου, ένω καί αυτή ή φύσις πνίγει μόνη της κάθε παρανομία, ό άνθρωπος, ό κοι
νωνικός άνθρωπος πρέπει ν’ άφεθή έλεύθερος, όταν σκορπά δυσωδία καί εξεγείρει
προς τό έγκλημα τούς άλλους.
Αυτό τό ονομάζουν οί κομμουνισταί πνευματικό σκότος.
Ε μ είς τό ονομάζουμε πραγματική ελευθερία σκέψεως καί εκείνοι, πού πι
στεύουν ότι εύρίσκονται πνευματικώς ψηλότερα από τούς άλλους οφείλουν να τό κα
ταλάβουν.
10. Ά π ’ όλα αύτά, βλέπουμε καθαρά ότι, τα «Λ αϊκά ή ’Α ντιφ α σ ισ τικ ά ή
Ά ντιδ ικ τα το ρ ικ ά ή πανδημοκρατικά Μέτωπα», δέν είναι τίποτε άλλο παρά οΐ
κομμουνιστικές οργανώσεις μέ νέας μάσκες, μέ τις μάσκες δηλαδή τής άπάτης και
τής προδοσίας.
'Ο παλαιός κομμουνιστής, έσήκωνε τή γροθιά άπειλητικά, κατεπάτα τάς ει
κόνας καί τά ιερά, δέν έσκοτίζετο γιά τό σπίτι του, έξέσχιζε τέλος τήν εθνική ση
μαία καί έσήκωνε πάνω άπ’ όλα αύτά τό κόκκινο σύμβολο τοΰ α'ίματος.
'Ο σημερινός κομμουνιστής τοΰ Λαϊκού Μετώπου παρουσιάζεται έθνικιστής.
πηγαίνει στήν ’Εκκλησία καί προσεύχεται, φροντίζει γιά τό σπίτι του, βαδίζει κάτω
άπό τήν ’Εθνική σημαία καί λαμβάνει μέρος στις πατριωτικές γιορτές.
Μάς πλησιάζει ώς ένας φίλος, άλλά μέ προοδευτικές ιδέες. ’Ά ς τον προσέξουμε
όμως καλά οπότε θά ίδήτε, ότι σέ κάθε στιγμή δέν ξεχνά νά έκμεταλλευθή τις αδυ
ναμίες μας, καί νά χύση μέ μεγάλη τέχνη τό δηλητήριό του.
Δέν έπιζητεϊ πλέον νά κάμη φανερή έπανάστασι.
’Έγινε προδότης καί μέ τήν προδοσία προσπαθεί νά χτυπήση τό κοινωνικό
μας σύστημα.
Τις ιδέες τής Πατρίδος, τής Θρησκείας, τής Οικογένειας, πρέπει νά τις μολύνη καί νά τις θολώση σιγά-σιγά.
"Οπου'ήμπορεΐ νά φέρη δυστυχία θά τό κάμη χωρίς νά φαίνεται.
Έφθασαν στο σημείο οί κομμουνισταί ιατροί, νά μεταδίδουν μικρόβια άσθενειών γιά νά φέρνουν δυστυχία στον κόσμο καί νά λέγουν κατόπιν ότι πταίει ή Κοι
νωνία καί τό Κράτος.
Μ’ ένα λόγο έδόθη διαταγή άπ’ τό κέντρο τοΰ Κομμουνισμού ν’ ακολουθήσουν
τήν πλέον έπίκίνδυνο τακτική, δηλαδή τήν τακτική τής προδοσίας, ή οποία είναι χα
ραγμένη στο έξής σύνθημα :
«Πλησιάσατε τούς άστούς καί συνεργασθήτε μέ αύτούς.
» Γίνατε διδάσκαλοι, ιερείς, δημόσιοι υπάλληλοι, έργάτες, βειομήχανοι.
» Σκορπίσατε όσο μπορείτε τή δυστυχία στο λαό γιατί έτσι βοηθάτε τις
» ιδέες σας.
» Μή λησμονείτε όμως ποτέ, ότι είσθε κομμουνισταί, καί οτι μοναδικός σκο» πός σας είναι, νά δημιουργήστε μία κατάστασι τέτοια, ή οποία νά γεννήση μόνη
» της τήν έπανάστασι, οπότε νά τεθήτε φανερά μπροστά καί νά κυβερνήσετε».
11. Τό Λαϊκό Μέτωπο δέν είναι, όπως είπαμε, μήτε θεωρία, μήτε ιδέα νέα.
Είναι μία μέθοδος, μία τακτική, τήν οποία έδίδαξεν ό Μάρξ καί άπό αύτό
κατανοεί ό καθένας, ότι δέν πρόκειται γιά κάτι τι επιπόλαιο, άλλά γιά τήν πλέον
επικίνδυνο στο Κράτος κομμουνιστική συνωμοσία.
Γι’ αύτό άκριβώς πρέπει νά γνωρίζουμε, πώς θά προφυλαχθοϋμε άπό τήν τακτική
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αύτή τοΰ Λαϊκού Μετώπου, εΐτε έπαγγελματίες, εΐτε εργάτες, εΐτε ιερείς, είτε επι
στήμονες, εΐτε άγρότες, εΐτε δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε.
Καί για νά ξεύρουμε νά προφυλαχθούμε, πρέπει να γνωρίζουμε καλά τον
τρόπο κατά τον όποιο έργάζονται οί κομμουνισταί τοΰ Λαϊκού Μετώπου, νά γνωρί
ζουμε καλά τις κομμουνιστικές θεωρίες καί τί άκριβώς επιζητούν τά πετύχουν μ’
αυτές, όσοι τις πιστεύουν, γιατί έτσι μόνον θά εΐμεθα σέ θέσι νά τις διακρίνουμε καί
νά τις καταπολεμήσουμε όταν οί κομμουνισταί μέ κατάλληλο τρόπο θά τις παρουσιά
ζουν σέ κάθε περίπτωσι. σκεπασμένες μέ διάφορες άστικές ιδέες, γιά νά μπορέσουν
έτσι νά μας έξαπατήσουν, όταν δέν γνωρίζουμε τις κομμουνιστικές θεωρίες, τότε
υπάρχει φόβος, γιά νά μη πούμε βεβαιότης, νά περιπλακοΰμε στο Λαϊκό Μέτωπο
καί νά βλάψουμε καί τον έαυτό μας καί τήν κοινωνία μας.
Μόνον ή γνώσις μιας ιδέας, δίδει τη δύναμι στον άνθρωπο νά τήν ύποστηρίζη,
άν είναι καλή καί νά τήν καταπολεμήση αν είναι κακή.
’Αλλά καί τό Κράτος τό ίδιο, πρέπει μέ κάθε τρόπο νά εξασφάλιση τις δημό
σιες υπηρεσίες τις ’Εθνικές δυνάμεις, (στρατό, στόλο, αεροπορία, σώματα ’Ασφα
λείας καί κάθε όργάνωσι, άπό τήν είσχώρησι τοΰ Λαϊκού Μετώπου, γιατί τώρα ό
εχθρός δέν είναι, όπως άλλοτε, φανερός, ώστε νά μπορούμε νά τον άντιμετωπίσουμε
εύκολα, είναι ύπουλος, κρυμμένος στο σκοτάδι καί πίσω άπό άστικές μάσκες, ώστε
δύσκολα θά τον άνακαλύψουμε καί άκόμη δυσκολώτερα νά τον κτυπήσουμε.
Τό συμπέρασμά μας, είναι ότι, στήν προδοτική τακτική των κομμουνιστών,
η οποία ονομάζεται Λαϊκό ή Άντιδικτατορικό. ή ’Αντιφασιστικό Μέτωπο, τό ισχυ
ρότερο οπλο είναι ή γνώσις. νά ξεύρουμε δηλαδή τί επιζητεί ό κομμουνισμός.
’Έτσι μόνον θά μπορούμε νά ξεκαθαρίζουμε καί νά ένισχύουμε τό κοινωνικό
μας σύστημα.
12. Είδικώς στήν Ελλάδα άπό τοΰ 1941, τό «λαϊκό μέτωπο» πήρε τον
τίτλο τοΰ « ’Εθνικού απελευθερωτικού Μετώπου» πού όργανώθη ως εξω
κομματική κομμουνιστική όργάνωσις, μέ ήγετικά στελέχη, παλαιούς γνωστούς καί
δοκιμασμένους κομμουνιστάς γιά τήν έπαναστατική τους δράσι.
To Ε.Α.Μ. έξεμεταλλεύθη τότε τις ειδικές συνθήκες, πού δημιουργήθηκαν
στήν Ελλάδα μετά τήν ξενική κατοχή, καθώς καί τον πόθο κάθε Έλληνος πατριώ
του, καί κατώρθο^σε μέ εθνικά σύμβολα νά παρασύρη μεγάλες μάζες προς τό μέρος
του, μέ προοπτική νά πετύχη, οχι τήν άπελευθέρωσι τής Ελλάδος, άλλά τήν κατάληψι τής εξουσίας στήν κατάλληλη στιγμή.
Δυστυχώς τό Ε.Α.Μ. καί όλες οί άλλες έξωκομματικές κομμουνιστικές οργα
νώσεις, όπως ήσαν οί «ΕΛΑΣ» «'Ελληνικός Λαϊκός απελευθερωτικός στρα
τός», ή «ΕΠΟΝ» « ’Εθνική πατριωτική όργάνωσις νέω ν» κλπ., δέν πέτυχαν
τίποτε άλλο παρά νά δώσουν ευκαιρίες στά στρατεύματα κατοχής γιά τήν έξόντωσι
πολλών χωρίων καί τον τυφεκισμό Ελλήνων πατριωτών, πού θά μπορούσαν πολλά να
προσφέρουν στο ’Έθνος.
’Αλλά τό κορύφωμα τής άντεθνικής δράσεως τοΰ Ε,Α.Μ. τό άντιλαμβάνεται
κανείς όταν σκεφθή, ότι οί δήθεν πατριώτες, πού κατηύθυναν τον άπελευθερωτικό
άγώνα δέν λησμόνησαν τό παλαιό κομμουνιστικό σύνθημα « ’Ελευθέρα καί ανε
ξάρτητος Μακεδονία καί Θράκη».
Καί ενώ οί Βούλγαροι κατεϊχον μεγάλες περιοχές τών Ελληνικών αύτών έπαρχιών καί ώργίαζον κυριολεκτικώς εις βάρος τού Ελληνικού στοιχείου κατά τρόπο
κτηνώδη τό Ε.Α.Μ. καί ό ΕΛΑΣ δέν κατώρθωσαν ή μάλλον δέν θέλησαν νά συγκρο
τήσουν έκεΐ άνταρτικές ομάδες καί νά οργανώσουν άγώνα. Καί όμως τά άγρια δασω
μένα βουνά τής Μακεδονίας καί τής Θράκης θά διευκόλυναν πολύ τό έργο τών άνταρτών αύτών. ’Αλλά καί στις πόλεις θά μπορούσαν νά δουλέψουν μέ μεγαλύτερη εύ-
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κολία άφοΰ, είναι γνωστό πώς έκεΐ τό κομμουνιστικό κόμμα είχε δυστυχώς πάντοτε
πολλούς οπαδούς.
Τό συμπέρασμα βγαίνει μόνο του. Τό κομμουνιστικό, κόμμα της Ελλάδος
(Κ.Κ.Ε.) καί οί οργανώσεις του ΕΑΜ καί ΕΑΑΣ. καθώς καί τό κομ. κόμμα της
Βουλγαρίας, εξακολουθούν νά βρίσκωνται κάτω άπό την αυτή άνώτερη διεθνή κομ
μουνιστική καθοδήγησι καί νά συνεργάζωνται άδελφικά. Γιαύτόν δέ άκριβώς τό λόγο
οΐ 'Έλληνες άπελευθεωρταί τού Κλάρα καί τού Θέου έθεωροΰσαν τότε σκοπιμώτερο
νά δείχνουν τή ,δύναμί τους στήν Πελοπόννησο στή Στερεά Ελλάδα καί στή Θεσσα
λία καί νά άφίνουν ήσυχο τό σύμμαχο των Γερμανών Βουλγαρικό στρατό νά,έξολοθρεύη τό Ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας καί Θράκης, μέχρις οτου άποφασίσουν
νά δράσουν άπό κοινού μέ τούς συντρόφους τού Κομ. Κόμματος τής Βουλγαρίας,
γιά τήν άπελευθέρωσι τής Μακεδονίας καί Θράκης άπό τό Βουλγαρικό Φασισμό καί
τον Ελληνικό Μοναρχοφασισμό ! !
"Ισως όμως νά συνέβαινε καί κάτι άλλο. Οί Βούλγαροι δηλαδή νά ήσαν πιο
επικίνδυνοι άπό τούς Γερμανούς, οπότε είναι δικαιολογημένη ή άποχή τότε τού ΕΑΜ
καί τού ΕΛΑΣ άπό τή Μακεδονία καί Θράκη.
Δυστυχώς πολλοί "Ελληνες στρατιώται, άκόμη καί άστυνομικοί ή στρατιω
τικοί, έδιναν ψήφο άνοχής στο ΕΑΜ, είτε άπό εσφαλμένη κριτική, είτε άπό τό φόβο
πού δημιουργήθηκε μέ διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες, είτε καί άπό υστεροβουλία.
Τούτο ήταν τό ίδιο, ίσως καί χειρότερο άπό τή συμμετοχή στις οργανώσεις
αυτές, γιατί προπαρεσκεύασε τό έδαφος γιά τήν εύκολώτερη εκδήλωση ταραχών,
μέ άποτελέσματα τέτοια, πού δέν μπορεί εύκολα νά τά φαντασθή καί τά ύπολογίση
κανείς.
Οί πιστοί όμως εις τό καθήκον των καί τήν πατρίδα άστυνομικοί, πού έσημείωσαν καί τά πρώτα θύματα στο σαδισμό τών άπάτριδων κομμουνιστών τού ΕΑΜ
δέν έπαυσαν ποτέ μετά τήν κατοχήν οχι μόνον νά διαφωτίζουν τούς πάντας στά ζητή
ματα αύτά άλλά καί νά παρασκευάζωνται, ώστε στήν κατάλληλη στιγμή νά εύρεθοΰν
έτοιμοι γιά ν’ άντιμετωπίσουν τήν άπόπειρα καταλύσεως τού Ελληνικού Κράτους
άπό τούς ελάχιστους άποφοίτους τής Κούτβη.
Καί πράγματι μετά τήν άπελευθέρωσι άπό τούς Γερμανούς ή Ελλάδα βρέθηκε
άμέσως σέ μιά άγωνία τρομερή, γιατί έβλεπε δτι καινούργιος ζυγός σκληρότερος τού
προηγουμένου είχε προετοιμασθή άπό τούς κομμουνιστάς.
Τις ζήσαμε ολοι τις μέρες εκείνες τού Δεκεμβρίου 1944.
Θεωρώ περιττόν νά προσθέσω εγώ κάτι στά τραγικά γεγονότα, πού μόνα τους
ομιλούν. Τό μόνον πού αισθάνομαι τήν άνάγκην νά τονίσω είναι ότι υπήρξαν τέρατα
μέσα στούς κόλπους μας, στούς κόλπους τής Ελληνικής κοινωνίας καί τής ’Αστυνο
μίας άκόμη. 'Υπήρξαν δμως καί ήρωες πού έδωσαν περήφανα τή ζωή τους στο βωμό
τής κοινωνικής ’Ελευθερίας καί τής Ελληνικής Πατρίδος, πού τότε δπως καί τώρα
συμβολίζει τήν πατρίδα δλων τών έλευθέρων άνθρώπων τής ύφηλίου.
Οί θυσίες λοιπόν καί τά θύματα δέν μπορούν μήτε νά τρομοκρατούν τούς άστυνομικούς μήτε νά τούς εμποδίζουν στήν έκτέλεσι τών καθηκόντων αυτών, γιατί
δπως ξεύβουμε, τίποτε δέν είναι δυνατόν νά πετύχη κανείς χωρίς νά προσφέρη ιδρώτα
μόχθους καί αίμα άκόμη. Γιά τούς άστυνομικούς μάλιστα αύτό άποτελεί τον κανόνα
καί βρίσκεται μέσα στον κύκλο τής δράσεώς των γιά τήν τήρησι τής τάξεως, άσφαλείας, άνεξαρτησίας καί ελευθερίας τής χώρας, ή οποία τότε μόνον θά είναι πλήρης
δταν είναι άπηλλαγμένη άπό τήν άναρχία καί τή βία, όποιασδήποτε μορφής καί προ
παντός τής κομμουνιστικής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΡΩΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ
Την 17 Μαρτίου έ.|·, παρουσία των Βασιλέων, των υπουργών κ.κ. Μπαμπάκου καί Καψάλη, τοΰ νομάρχου κ. Γ. Γεωργιάδη, του Αρχηγού της ’Αστυνομίας κ.
Έβερτ, άνωτάτων κρατικών λειτουργών καί πολλών έκπροσώπων κοινωφελών οργα
νώσεων, έγένοντο τα εγκαίνια τοΰ πρώτου ίδρυθέντος έν Έλλάδι «στάθμου πρώτων
κοινωνικών βοηθειών» επί της όδοΰ Νοταρά 50.
Εις τήν είσοδον τοΰ σταθμοΰ ή μικρά κόρη τοΰ είσαγγελέως κ. Γ. Δημητρο
κάλλη προσέφερεν εις τήν Βασίλισσαν ώραίαν άνθοδέσμην.
Χοροστατοΰντος τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος έψάλη κατ’ αρχήν αγιασμός
καί άκολούθως ό υποπτέραρχος X. Ποταμιάνος προσφωνήσας τόν Βασιλέα έξ ονό
ματος τοΰ ’Εθνικού 'Ιδρύματος έξήρε τήν σημασίαν τοΰ Σταθμοΰ, ή έμπνευσις καί
ϊδρυσις τοΰ οποίου, ώς έτόνισεν, ανήκει εις τόν ίδιον τόν Βασιλέα. Μετά τόν κ. Ποταμιάνον ώμίλησαν οί κ.κ. Τ. Παπαζαχαρίου άντιπρύτανις τής Παντείου Σχολής καί
Ά ρ. Ά σπιώ της ψυχίατρος, οί όποιοι άνέπτυξαν τήν κοινωνικήν σκοπιμότητα καί
τάς βασικάς άρχάς τής λειτουργίας τοΰ Σταθμοΰ.

'Ο Διευθυντής τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος κ. Ν. Νέρης, Ά στυν. Δ/ντής Α', υποδέχεται
τούς Βασιλείς κατά τά έγκαίνια τοΰ Σταθμοΰ Α' Κοινωνικών Βοηθειών.

Οί Βασιλείς συνοδευόμενοι ύπό τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύ
ματος Ά στυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Νικ. Νέρη, περιήλθον τούς πέντε ορόφους τοΰ Σταθμοΰ
έκφράσαντες τήν πλήρη ίκανοποίησίν των διά τό έπιτελεθέν έργον.
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Τό Ε θνικό ν "Ιδρυμα μέ τήν άναπτυχθεΐσαν άπό της ίδρύσεώς του εξαιρε
τικήν δράσιν, έχει δώσει πλεΐστα στοιχεία ένεργητικότητος καί κατανοήσεως τω ν
Ελληνικών προβλημάτων. Διά τοϋ έγκαινιασθέντος όμως νέου έργου, έδωσε ένα
ακόμα δείγμα τής ζωτικότητάς του καί τοΰ τρόπου πού γνωρίζει νά άντιμετωπ^ζη
μέ ριζικά μέτρα τά διάφορα προβλήματα.
'Ο Σταθμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών άποτελεΐ άναντιρρήτως έςαίρετον έργον, πού ή σύλληψίς του είναι άποτέλεσμα γνώσεως τών θεμάτων τά όποια
άντιμετωπίζει ή Ελληνική Κοινωνία καί τά όποια δεν ήτο δυνατόν μέχρι σήμερον
νά ευρουν τήν πρέπουσαν λύσιν διότι δεν ύπήρχεν ό κατάλληλος οργανισμός, ό όποιος
νά τά μελετά καί νά τά παραπέμπη εις τά Ιδρύματα άτινα ώς κύριον έργον των έχουν
τήν άντιμετώπισιν αύτών τών συγκεκριμένων προβλημάτων. Είναι ένα 'Ίδρυμα εις
τό όποιον θά ήμπορή νά άποταθή κάθε πολίτης πού τοϋ παρουσιάζεται μία περίπτωσις κοινωνικής άντιξοότητος καί τήν όποιαν δέν ήμπορεΐ είτε ελλείψει γνώσεων
είτε ελλείψει μέσων νά άντιμετωπίση.
Τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα δι’ εγκυκλίου του, ύπό τον τίτλον «ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΑ
ΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ», έκθέτειώς άκολούθως τούς σκο
πούς τοΰ νέου αύτοΰ οργανισμού :
«Τό ύπό τήν προεδρίαν τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως Εθνικόν "Ιδρυμα σκοπός τοΰ
» όποιου, ώς γνωστόν, είναι ή έξύψωσις τοΰ ήθικοΰ, βιοτικοΰ, κοινωνικοΰ καί μορ» φωτικοΰ έπιπέδου τοΰ 'Ελληνικού Λαού, ίδρυσε καί θέτει τό πρώτον εις λειτουρ» γίαν έν τή πρωτευούση, Λεωφόρος ’Αλεξάνδρας καί Νοταρά 50, Σταθμόν Πρώ» των Κοινωνικών Βοηθειών, τηλέφωνον 664-727, σκοπός τοΰ όποιου θά είναι ή
» παροχή έπειγούσης κοινωνικής περιθάλψεως εις άναξιοπαθοΰντα άτομα».
«"Ολοι σχεδόν οί άνθρωποι στή ζωή, εις οίανδήποτε καί άν άνήκουν κοινωνικήν
» τάξιν καί οίαιδήποτε καί έάν είναι αί συνθήκαι διαβιώσεώς των, αντιμετωπίζουν
» μίαν μοιραίαν ή τραγικήν στιγμήν κατά τήν όποιαν, χωρίς ήθικήν ή ψυχικήν συμ» παράστασιν, δύνανται νά όδηγηθοΰν εις δυστύχημα, αυτοκτονίαν, κολάσιμον πρά» ξιν καί εις διάβημα ήθικής καταπτώσεως».
«Είναι ή μοιραία στιγμή κατά τήν όποιαν μία κόρη πληγωμένη βαθειά στήν
» εύαισθησία της από τά πικρά λόγια τοΰ (οργισμένου καί αύστηροΰ πατέρα της
» διότι έβράδυνε νά έπιστρέψη στο σπίτι της ή διότι συνεδέθη μέ έναν νέον ή δι’ άλ» λην οικογενειακής φύσεως αιτίαν, στήν άπελπισίαν της καί χωρίς νά σκεφθή μέ
» ψυχραιμία εγκαταλείπει τήν ίδια νύκτα τό σπίτι της. Δέν έχει ποΰ νά μεταβή.
» Περιφέρεται τήν νύκτα είς τάς οδούς. Εις κάθε βήμα της ένεδρεύει ό κίνδυνος. Ό
» Σταθμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών θά τής προσφέρη φιλόστοργον στέγην,
» θά ρυθμίση τελικώς τήν ύπόθεσίν της καί θά τήν σώση άπό τον κατήφορον είς τον
» όποιον μοιραίως οδηγείται».
« Είναι ή στιγμή κατά τήν οποίαν μία ύπηρέτρια άπολύεται άπό τό σπίτι
» οπού εργάζεται, διά πολλούς καί διαφόρους λόγους. Δέν έχει ποΰ νά μεταβή ή νά
» διανυκτερεύση. Θά καταφύγη δμως είς τον Σταθμόν όπου θά τής παρασχεθή κάθε
» δυνατή κοινωνική βοήθεια, ψυχική καί ήθική συμπαράστασις, διά νά έξεύρη έρ» γασίαν ή νά έπιστρέψη είς τήν ιδιαιτέραν της πατρίδα».
«Είναι ή στιγμή κατά τήν· όποιαν μία κοπέλλα εγκαταλείπει τήν επαρχίαν
» της διότι ύπέστη τάς συνέπειας ένός συναισθηματικού δεσμοΰ καί ή μικρά κοινω» νία τοΰ χωριοΰ δέν ανέχεται αύτοΰ τοΰ είδους τάς παρεκτροπάς. 'Ο Σταθμός Πρώ» των Κοινωνικών Βοηθειών θά τήν φιλοξενήση καί θά τήν τακτοποιήση είς ένα Νο» σοκομεϊον διά νά φέρη είς τήν ζωήν τό παιδί της».
«Είναι ή στιγμή κατά τήν όποιαν μετά μίαν λογομαχίαν νεαρά σύζυγος άπο» πέμπεται ύπό τοΰ συζύγου της έν καιρώ νυκτός χωρίς νά έχη ποΰ νά καταφύγη,
» διατηρούσα τήν άξιοπρέπειάν της».

ΙΙρώται κοινωνικαί βοήθειαι
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«Είναι ή στιγμή κατά τήν οποίαν ένας νέος άποπέμπεται άπό τον ώργισμένον
» πατέρα του χωρίς νά έχη συγγενείς νά καταφύγη».
«Είναι ή στιγμή κατά τήν οποίαν ό μικρός επαρχιώτης φθάνει εις τήν πρω
ί) τεύουσαν μέ μερικές οικονομίες καί τήν αισιοδοξίαν ότι θά βρή αμέσως εργασίαν.
» Τά χρήματα όμως εξαντλούνται καί άπομένει χωρίς μέσα καί προστασίαν. Ό Στα» θμός θά τον φιλοξενήση, θά τοΰ δώση ψυχικό κουράγιο, θά τον τοποθετήση κάπου
» ή θά τον στείλη στο χωριό του».
«Είναι επίσης ή στιγμή του άποφυλακιζομένου, πού χωρίς γνωρίμους ή φί» λους δεν δύναται νά έξεύρη εργασίαν ή χρήματα διά νά έπιστρέψη εις τό χωριό
» του. Αί άποτυχίαι εις τάς επικλήσεις του τον υποχρεώνουν νά νοσταλγήση τά κάγ» κελα τής φυλακής καί είναι έτοιμος νά διαπράξη νέον άδίκημα. Ό Σταθμός Πρώ» των Κοινωνικών Βοηθειών θά τοΰ προσφέρη τάς πρώτας κοινωνικάς βοήθειας καί
» θά γεμίση μέ φώς τό σκοτάδι τής ψυχής καί τοΰ νοϋ του».
«Διά τοιαύτας καί πλήθος άλλων παρομοίων περιπτώσεων ίδρύθη ό Σταθμός
» πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών. Τό κτίριόν του θά άποτελή ζεστήν καί φιλόξενον
» οικογενειακήν εστίαν, δπου θά περιβάλλωνται μέ στοργήν άτομα ευρισκόμενα εις
» άπελπισίαν καί άπόγνωσιν χωρίς ήθικήν βοήθειαν καί ψυχικήν συμπαράστασιν».
«'Ο Σταθμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών θά λειτουργή συνεχώς, άνευ
» διακοπής, καθ’ δλην τήν ήμέραν καί τήν νύκτα. Θά γίνονται δεκτοί εις αυτόν, διά
» χρονικόν διάστημα 24 ώρών τό πολύ, δλοι δσοι έχουν άπόλυτον άνάγκην κοινωνι» κής βοήθειας, ανεξαρτήτως ίδιότητος, φύλου, ηλικίας, οικονομικής καταστάσεως
» ή κοινωνικής θάσεως».
«'Ο Σταθμός θά διατηρή μέ σεβασμόν τήν άνωνυμίαν παντός προσερχομένου».
«Ό Σταθμός δέν πρόκειται νά άσχοληθή μέ τήν παροχήν περιθάλψεως εις
» έπαίτας. άλήτας. τοξικομανείς ή άνέργους, διότι αί περιπτώσεις αύταί υπάγονται
» εις τήν άρμοδιότητα τών ’Αστυνομικών ’Αρχών καί τών Γραφείων εύρέσεως έρ» γασίας».
«Κατά τό διάστημα τής παραμονής του εις τον Σταθμόν ό προσφεύγων θά
» λαμβάνη τάς καταλλήλους συμβουλάς. 'Ο κοινωνιολόγος, ό ιατρός, ό ψυχίατρος,
» ό παιδαγωγός καί ό κοινωνιολόγος ίερεύς θά δίδουν τήν ορθήν κατεύθυνσιν, ή
» οποία θά τον όδηγήση είτε εις τήν οικογενειακήν του στέγην καταλλήλως έτοιμα» σθείσαν νά τον δεχθή είτε προς τό "Ιδρυμα έκεΐνο τό όποιον είναι ένδεδειγμένον νά
» τοΰ παράσχη περαιτέρω βοήθειαν προς ούσιαστικωτέραν άντιμετώπισιν τοΰ προ» βλήματός του, χωρίς νά μείνη ούτε στιγμήν άβοήθητος. Έ ξ άλλου κατά τήν διάρ» κειαν τής παραμονής του εις τον Σταθμόν θά εύρίσκη κατάλληλον συντροφιάν άνα» λόγως τής μορφώσεως, τοΰ φύλου καί τής ήλικίας του. Θά εύρίσκη αν θέλη βιβλία
» νά διαβάση καί θά δύναται νά συνομιλήση μέ ειδικούς επιστήμονας καί παιδαδω» γούς σχετικώς μέ τήν δύσκολον θέσιν εις τήν οποίαν εύρίσκεται ή τήν κατάστασιν
» τήν οποίαν αντιμετωπίζει».
«Ό Σταθμός θά έχη στενήν επαφήν καί συνεργασίαν μέ δλα τά εις τήν χώραν
» μας εύαγή 'Ιδρύματα, ’Οργανώσεις καί Σωματεία, τά όποια άναπτύσσουν κοινω» νικήν δραστηριότητα καί είναι μέ κάθε λεπτομέρειαν ενημερωμένος εις δ,τι άφορα
» τήν απορροφητικήν ικανότητα έκάστου 'Ιδρύματος καί τήν κοινωνικήν δράσιν τών
» ’Οργανώσεων καί Σωματείων.
«Αύτή είναι έν συντομία ή κοινωνική αποστολή του Σταθμού Πρώτων Κοινω» νικών Βοηθειών διά τήν επιτυχίαν τής όποιας τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα υπολογίζει εις
» τήν ήθικήν συμπαράστασιν παντός δυναμένου».
'Ως άνεκοινώθη ό Βασιλεύς ένέκρινεν δπως τήν διοικούσαν επιτροπήν τοΰ Στα
θμού Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών άποτελέσουν ή κ. Ευανθία Γκινοπούλου
πρόεδρος τής Εταιρείας Προστασίας ’Ανηλίκων ’Αθηνών, οί κ.κ. ’Αρχιμανδρίτης
Δωρόθεος Βερνάρδος, Ί ω Παπαζαχαρίου καθηγητής τής ’Εγκληματολογίας, Γεώργ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ 1ΛΜΠΡΙΤΖ
'ϊπ ό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ
Μετάφρασις άπό τ ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ
(Σ υνέχεια άπό τό ποοηγούμενον)

— Είναι ό 156.832. Κι’ ό αριθμός ταξινομήσεως ό Χ.Υ.48793.
— Προσέξτε μή άκουμπάτε καθόλου. Θά πρέπει να πάρουμε μέ προσοχή τά
δακτυλικά αποτυπώματα. Τί είναι όμως αυτές οί κηλΐδες πάνω στο «ταπώ » ;
Σκόνη μέ στάλες βροχής. Αύτό σημαίνει ότι τό καμιόνι θά κυκλοφόρησε ύπό βροχήν.
Που δμως νάβρεξε αυτές τις ήμέρες ; "Ολες οί εφημερίδες γράφουν γιά ξηρασία
συνεχώς επί δέκα-πέντε ήμέρες. Σέ τρία-τέσσαρα σημεία μόνο τής περιφερείας τοΰ
Λονδίνου έ'ρριξε λίγη βροχή. Κι’ αυτή εδώ κι’ όκτά> μέρες. Γι’ αύτό κι’ ό Φίλλινγκερ
έξεπλάγη—όχι χωρίς χαρά, όταν άνεκάλυψε ένα τμήμα γής βρεμμένο, πάνω στό
όποιο είχαν άποτυπωθεϊ τά ελαστικά. Τό έδαφος είχε μείνει υγρό κατά σύμπτωσιν
έπειδή ό δρόμος βρισκότανε κάτω άπό ενα είδος αψίδας πού σχημάτιζαν πανύψηλα
δέντρα. Λοιπόν κ. ’Αστυνόμε θά έπιστρέψετε στό Τμήμα νά τηλεφωνήσετε στήν
Σκώτλαντ Γυάρντ γιά νά καλέσετε τον Μάρφυ καί νά τοΰ είπήτε νάρθή έδώ μ’ έναν
άστυνομικό τής υπηρεσίας Σημάνσεως γιά νά γίνη μιά λεπτομερής έρευνα στό φορ
τηγό. Μετά έχετε τήν καλωσύνη νά περάσετε άπό τήν Τροχαία νά κυττάξετε στό ’Αρ
χείο, μέ τά στοιχειά πού κρατήσατε μήπως βρήτε τίποτε καί τέλος πρέπει νά κά
νετε μιά έπίσκεψι στήν Μετεωρολογική 'Τπηρεσία γιά νά πληροφορηθήτε εάν έβρεξε
καί ποϋ τις τελευταίες μέρες. Φέρτε στό γυρισμό σας κάτι νά φάμε, γιατί ΐσως
θάργήσουμε έδώ. Ξέχασα καί κάτι άκόμα. Τηλεφωνήστε παρακαλώ στον ’Επιθεω
ρητή Ούΐτλερ καί πέστε του οτι δέν θά μπορέσω νά τον συναντήσω άπόψε. "Αν έχει
τήν καλωσύνη ας μοϋ κλείσει κανένα-δυό ώρες γ ι’ αύριο τό πρωί.
—Έ ν τάξει. Θέλετε νά σάς φέρω κανένα σάντουιτς μέ ρόζ-μπίφ ή τίποτε άλλο ;
— Θαυμάσια ιδέα. Μή λησμονήσετε νά τό παραγγείλετε μέ μπόλικη μουστάρδα,
είπε ό Κάμμινγκς.
— Λοιπόν, κ. Έπιθεωρητά, είπε ό άρχιφύλαξ Μάρφυ, εξετάσαμε τά πάντα,
έκτος άπό τό κασσελάκι αύτό πού περιέχει έργαλεΐα.
— Καί τί βρήκατε ;
—’Αποτυπώματα ύπάρχουν παντού, σ’ όλο τό φορτηγό. Τ’ άποτυπώματα έχουν
μείνει, έδώ καί μιά έβδομάδα. ’Αλλά άπ’ αύτά είναι δύσκολο νά άναγνωριστοϋν.
’Ανακαλύψαμε όμως τά άποτυπώματα τοΰ Κόλγκαν καί τοΰ Φλούρρυ.
— Δέν βρήκατε καθόλου τοϋ Τόμσον ;
—"Οχι κ. Έπιθεωρητά, τίποτα νά τοΰ μοιάζη. Μήπως έσεΐς Φράνκ ;
Δημητρόπουλος πρόεδρος δικαστηρίου άνηλίκων, Γ. Δημητροκάλλης είσαγγελεύς
άνηλίκων, Γ. Πολίτης Ά στυν. Διευθυντής, ή κ. "Αννα Πιπινέλλη Παιδαγωγός, ό κ.
Ά ρ . Ά σπιώ της ψυχίατρος, καί ό κ. Ζήνων Ίωαννίδης δικηγόρος.
Είναι όλίγαι ήμέραι πού έχουν παρέλθει άπό τής ένάρξεως τής λειτουργίας του
καί πλεϊσται δσαι είναι αί περιπτώσεις πού άντιμετωπίζει καί αί όποΐαι ήλθον νά
έπιβεβαιώσουν πόσον ορθά έμελετήθη καί πόσον άρτίως ώργανώθη.
'Η ’Αστυνομία Πόλεων αισθάνεται όλως ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν διά τήν προσ
πάθειαν ταύτην, διότι μεταξύ τών μελών τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος καί Δ/ντής αύτοΰ είναι ό ’Αντυνομικός Δ/ντής Α' κ. Ν. Νέρης, τοϋ
οποίου είναι γνωσταί αί καταβληθεΐσαι προσπάθειαι κατά τήν έπί 35ετίαν έν τη ’Α
στυνομία Πόλεων σταδιοδρομίαν του διά τήν άνακούφισιν τών άνθρώπων, πού κακή
μοίρα τούς έφερε είς τήν άνάγκην νά ζητήσουν τήν βοήθειαν τών άλλων.
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Ό άρχιφύλαξ πού συνώδευσε τύν Μάρφυ, ειδικός στή Σήμανσι, άπήντησε :
— Δεν υπάρχει τίποτα τού Τόμσον, κ. Έπιθεωρητά.
— Και τώρα άς προχωρήσουμε στήν έξέταση τής μικράς βαλίτζας.
'Ο Μάρφυ ξάπλωσε κατά γης ένα αδιάβροχο καί τοποθέτησε ένα-ένα τα διά
φορα εργαλεία πού περιείχε ή βαλίτζα. Ή τανε πλ.ήρης. Δεν έ'λειπε κανένα άπό τά
άπαραίτητα εργαλεία. Ξάφνου ό άρχιφύλαξ πού ονομάτιζε μέ σιγανή φωνή κάθε ερ
γαλείο καθώς τώπιανε στα χέρια του, σταμάτησε σ’ ενα σιδερένιο.
— Σέ τί άρα γε μπορεί νά χρησιμεύη τούτο ; είπε δυνατά.
Ό Κάμμινγκς έσκυψε μέ περιέργεια.
—· Είναι εργαλείο για το τρύπημα των εισιτηρίων, είπε. Έξέτασέ το μέ πολλή
προσοχή, Μάρφυ, είδ’ άλλοιώς..........
Ο Μάρφυ άπόθεσε χάμω το εργαλείο καί τό κύτταξε για κάμποση ώρα.
—Θέλετε νά πήτε...........
— Μ άλιστα.. .. αύτό άκριβώς θέλω νά πω. "Ολοι οί είσπράκτορες Λεωφορείων
έχουν τέτοια δμοια. Καί δίχως άλλο ό είσπράκτορας. τής εταιρείας «Μπρούν».
■*!
Ό άρχιφύλαξ πήρε τότε τό εργαλείο στά χέρια του καί άφοΰ τό σκούπησε καλά
καλά, τό εξέτασε άπό κοντά.
— Κάποιο αποτύπωμα ύπάρχει δω πάνω, είπε ύστερα άπό λίγο. Πολύ καθαρό
καί νέτο. Δέν μπορώ νά τό άναγνωρίσω. Δέν τό έ'χουμε συναντήσει διόλου σ’ όλο τό
διάστημα τής άνακρίσεως. Νομίζω πώς πρέπει νά τό φωτογραφίσουμε.
;— Καί βέβαια, είπε ό Κάμμινγκς. Ποιος ήρθε ;
Ό Μάρφυ σήκωσε τό κεφάλι του.
— Είναι ό αστυνόμος Κίντερμίνστερ. Μαζί του είναι κι’ ένας άστυνομικός μέ
στολή.
Ό Κίντερμίνστερ μπήκε στό^γκαράζ. Στά χέρια του κρατούσε Ινα πακέττο
πού παρέδωσε στο Κάμμινγκς.
•—’Έφερα κι’ ένα μπουκάλι μπύρα, είπε. Θά φαγωθή έτσι καλύτερα τό σάν
τουιτς.
— Ευχαριστώ πολύ.
Ό Κάμμινγκς κύτταζε καλά τον άστυφύλακα πού φορούσε στολή.
-—’Αναθέσατε μήπως στον άστυφύλακα τήν άγρυπνη φρούρησι τού σάντουιτς
μου ; ρούτη σε.
Ό Κίντερμίνστερ χαμογέλασε ευγενικά.
—’Όχι κ. Έπιθεωρητά, άκριβώς. Είναι τής υπηρεσίας ο Μπέγκμπυ. Τον συ
νάντησα στή γωνία καί έχει κάτι νά σας άναφέρη.
— Μπρος λοιπόν Μπέγκμπυ, έκανε ό Κάμμινγκς μασουλώντας τό σάντουιτς.
— Νά λοιπόν περί τίνος πρόκειται, κ. Έπιθεωρητά : Εϊμουν τής υπηρεσίας
προχτές τή νύχτα στήν όδό Κάϊλ, όταν άντελήφθηκα ένα καμιόνι πού έστριβε άπ’ τή
γωνία καί προχώρησε στο Πράχαμ Μιούς.
— Λές, γ ι’ .αυτό εδώ ; ρώτησε ό Κάμμινγκς.
— Δέν θά μπορούσα, κ. Έπιθεωρητά νά πάρω όρκο, μιά καί δέν πρόλαβα νά
κυττάξω τόν άριθμό του. ’Ίσως νάναι όμως αύτό. Σάν έστριψε λοιπόν, έτσι άπό άπλή
περιέργεια τό παρακολούθησα καί έρριξα μιά ματιά προς τήν διεύθυνσι τού Μιούς.
Γνώριζα πώς όλα τά οικήματα εϊνε σχεδόν άκατοίκητα. έξ αιτίας τών κατεδαφίσεων
πού θά γίνουν. Λοιπόν, εκείνη τή στιγμή τό φορτηγό ητανε σταματημένο μπροστά
σ’ αύτό τό γκαράζ καί κάποιος άνοιξε τήν πόρτα. Πλησίασα μέ τό σκοπό ν’ άνταλλάξω
μερικές λέξεις μ’ αύτόν, έχοντας στο νοϋ μου ότι έπρόκειτο γιά τόν Φλούρρυ, κ. Έ 
πιθεωρητά, μέ τόν όποιον άλλωστε δέν είχα ξαναμιλήσει. ’Ήξερα όμως πώς εξακο
λουθούσε νά κατοική εκεί μέσα. Κι’ επειδή ένδιαφέρομαι ιδιαίτερα γιά τις αύτοκινητοδρομίες, ήλπιζα νά τού πάρω κανένα προγνωστικό. Πριν όμως προλάβω νά τόν
πλησιάσω, πήδηξε στο τιμόνι καί γρήγορα έμπασε τό φορτηγό μέσα στο γκαράζ.
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Κλείδωσε καί τήν πόρτα. Αυτή ή βιασύνη μ’ έκανε να υποψιαστώ καί προσπάθησα
νά κυττάξω άπό τήν κλειδαρότρυπα. Ά λ λ’ άμέσως θυμήθηκα πώς υπάρχουν διαμε
ρίσματα πάνω άπό τό γκαράζ καί πώς θάταν δυνατόν, αύτά, νά έπικοινωνοϋν.
— Πολύ σωστά, είπε ό Κάμμινγκς. Μια σκάλα μικρή οδηγεί κατ’ ευθείαν στό
διαμέρισμα 'του Φλούρρυ.
— Αυτό κι’ έγώ σκέφτηκα καί δεν άνησύχησα διόλου. Είπα άπλως μέσα μου,
πώς ό Φλούρρυ γύριζε σπίτι του. Παρ’ ολα αυτά όμως ήτανε κι’ ή πρώτη φορά πού
έβλεπα ένα φορτηγό στό Πράχαν Μιούς.
— Ποτέ δεν είχες μιλήσει τοϋ Φλούρρυ ;
- Ο χ ι.
— Μπορείς νά μας πής άν είτανε μόνος ή όχι μέσα στό καμιόνι ;
— Δεν μπορώ νά σάς τό βεβαιώσω. ’Ίσως νά καθόντουσαν κι’ άλλοι πίσω άπό
τό κάθισμα τοϋ όδηγοϋ.
— Τί ώρα είτανε, Μπέγκμπυ ;
— Γύρω στις έντεκα -μισυ.
— Καί οδηγούσε κανονικά ; Μήπως παρατήρησες τίποτα τό περίεργο ; ’Έ 
κανε ζίγκ-ζάγκ ;
—’Ό χι κ. Έπιθεωρητά. 'Οδηγούσε κανονικώτατα. Μάλιστα στή στροφή τοϋ
δρόμου βρέθηκε φάτσα μέ φάτσα σ’ ένα άλλο αυτοκίνητο κι’ έστριψε άμέσως. Κι’ δχι
μόνο άπέφυγε τήν σύγκρουσι μέ τήν ψύχραιμη τιμονιά πού έκανε, άλλά άφισε κΓ
άρκετό τόπο γιά νά κάνη άνετα τις μανούβρες του.
'Ο Κάμμινγκς καί ό Κίντερμίνστερ άντάλλαξαν ένα παρατεταμένο βλέμμα.
—’Ασφαλώς δέν πρόκειται γιά τήν περίπτωσι τοξικομανούς πάνω σέ κρίσι,
εΐπεν ό ’Επιθεωρητής.
— Φυσικά όχι. Μάλλον γιά όδηγοϋ πρώτης τάξεως.
—'Ώστε άν άπεφάνθησαν ορθά οί γιατροί, δέν είναι ό Ούΐλτων Φλούρρυ πού οδη
γούσε. Εύχαριστώ Μπέγκμπυ, οί πληροφορίες σου μπορεί νά χρησιμεύσουν. Είσαι
ελεύθερος τώρα__ καλά κάνατε καί φέρατε τοΰτον τον άστυφύλακα, προσέθεσε ό
Κάμμινγκς άπευθυνόμενος στον άστυνόμο. Μήπως μπορέσατε νά βρήτε ίχνη ενός
κλεμμένου φορτηγού πού ίσως είναι αύτό εδώ ;
— Μάλιστα, βρήκα. Κι’ είναι τούτο έδώ, εΐπεν ό Κίντερμνίστερ.
— Είμαστε λοιπόν τυχεροί άπόψε.
—’Έ τσι κι’ έγώ λέω. Τούτο τό φορτηγό έκλάπη στό Ντιβάϊζες προ πέντε έβδομάδων. Ό ιδιοκτήτης του ονομάζεται Σβάνσον. 'Ένας άπό τούς οδηγούς του τό έγκοτέλειψε μπροστά σ’ ένα σπίτι τήν ώρα πού ξεφόρτωνε τά έμπορεύματα καί τά μετέ
φερε μέσα. Σαν γύρισε τό καμιόνι εΐχε κάνει φτερά. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι πρό
κειται γ ι’ αύτό. ’Ίδια ή μάρκα, ίδιος ό άριθμόςτοϋ κινητήρος. ’Ακόμη άνεκάλυψα πώς
τό αμάξι τού δουκός τού Κάμπερλαντ έφερε τον άριθμό κυκλοφορίας πού εΐχε τούτο
έδώ. Φαίνεται πώς οί κλέφτες θέλησαν νά κάνουν καί χιούμορ.
—"Ισως, έκανε ό Κάμμινγκς άλλ’ αύτό άποδεικνύει πώς, έκτος βέβαια άπό δια
βολική σύμπτωση, αυτοί πού τό έκλεψαν έγνώριζαν καί τον άριθμό τοϋ αυτοκινήτου
τού δουκός τοϋ Κάμπερλαντ. Λεπτομέρεια κ. άστυνόμε πού ίσως δμως νά έχη με
γάλη σημασία. Μήπως ήρθατε σ’ έπικοινωνία μέ τήν Μετεωρολογική υπηρεσία ;
— Μάλιστα.
'Ο Κίντερμίνστερ έβγαλε άπό τό έσωτερικήν τσέπη ένα κομμάτι χαρτί.
— Μέχρις δτου μάς στείλουν έπίσημο δελτίο ύγρομετρικόν τής παρελθούσης
έβδομάδος, μοϋ έδωσαν αυτές τις πληροφορίες : ’Έβρεξε στις κομητείες τής νοτιο
δυτικές τήν τρίτη, τετάρτη, πέμπτη καί παρασκευή. ’Αλλά σταγόνα δέν έπεσε σέ μιά
άκτίνα 84 μιλλίων γύρω άπό τό Λονδίνο έδώ καί πεντέμισυ μέρες, έκτος άπό μιά
πολύ έλαφρή ψιχάλα στήν περιφέρεια τού Μαίκντενχεντ, προχτές τή νύκτα.
Ό Κάμμινγκς ξανάρριξε μιά ματιά στό «καπώ» τοϋ φορτηγού.
('Η συνέχεια είς τό έπόμενον)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
(Διά τον αστυφύλακα)
'Υπό Έμμ. Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α\

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠ ΟΙ ΜΗ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
§ 48. Ποιοι εκ των Ελλήνω ν καί πότε δεν έπιτρέπεται νά
συλληφθοΰν καί δικασθοΰν εν Έλλάδι.
Ουτοι είναι :
α) 'Ο Βασιλεύς δι’ οίονδήποτε έγκλημα αύτοΰ, διότι τό πρόσωπον
του Βασιλέως είναι άνεύθυνον καί απαραβίαστου.
’Εάν έπομένως διαπραχθή εν έγκλημα υπό του Βασιλέως, ώς λ.χ. σωματικαί
βλάβαι εξ άμελείας δι’ αύτοκινήτου, τό όποιον οδηγεί ό ίδιος, δεν επιτρέπεται νά
συλληφθή. Παρέχομεν όμως τάς πρώτας βοήθειας εις τον παθόντα, σημειώνομεν
τά στοιχεία ταυτότητος των παρόντων μαρτύρων καί άναφέρομεν σχετικώς εις τό.
οΐκεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα.
Τά λοιπά μέλη τής βασιλικής οικογένειας εύθύνονται. Εόθύνονται επίσης καί
οί οδηγοί των αυτοκινήτων των ’Ανακτόρων καί γενικώς τό προσωπικόν αυτών.
β) Οί Βουλευταί. Ουτοι διά νά δύνανται νά εκφέρουν έλευθέρως καί χω
ρίς φόβον τήν γνώμην των εντός τής Βουλής, ορίζει τό Σύνταγμα, ότι δέν εύθύνονται καί $έν διώκονται διά τάς άγορεύσεις, γνώμας, προτάσεις, έπερωτήσεις καί
ψήφους· των κατά τήν έκτέλεσιν τών βουλευτικών καθηκόντων των. Δέν εύθύνονται
επίσης διά τάς αξιοποίνους πράξεις, αί όποΐαι τυχόν περιέχονται εις τάς αγορεύσεις
ή έπερωτήσεις των, ώς λ.χ. έξύβρισιν, δυσφήμησιν, πρόκλησιν εις στάσιν κ.λ.π.
Οί Βουλευταί δέν εύθύνονται λοιπόν μόνον δι’ όσα λέγουν εντός τής Βουλής
κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, ούχί όμως καί δι’ όσα λέγουν έκτός τής
Βουλής ή έκτός τών καθηκόντων των.
’Εάν κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των διαπράξουν έ'γκλημα ούχί λόγω,
άλλά έργω, ώς λ.χ. σωματικήν βλάβην, άνθρωποκτονίαν κ.λ.π. τότε εύθύνονται,
συλλαμβάνονται όμως μόνον έάν ή πράξίς των δύναται νά χαρακτηρισθή ώς έπ’
αύτοφώρω κακούργημα, ώς άνωτέρω (■§ 41) έλέχθη.
’Άλλα πρόσωπα, τά όποια τυχόν συμμετέχουν εις τό έγκλημα μετά τοϋ Βουλευτοϋ εόθύνοντοίι καί τιμωρούνται. Ούτως ό πολίτης, ό όποιος έπεισε Βουλευτήν νά
εξύβριση έτερον Βουλευτήν ή πολίτην κατά τήν άγόρευσίν του έν τή Βουλή εύθύνεται
καί θά τιμωρηθή ώς ήθικος αύτουργός έξυβρίσεως.

§ 49. Ποιοι έκ τών Αλλοδαπών δέν επιτρέπεται νά συλ
ληφθοΰν καί δικασθοΰν έν Έλλάδι.
I. Ούτοι είναι :
1) Οί διπλω ματικοί αντιπρόσωποι τώ ν ξένω ν Κρατών.
Διπλωματικοί άντιπρόσωποι είναι τά πρόσωπα, τά όποια άντιπροσωπεύουν
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εις την Ελλάδα τά ξένα Κράτη εις δλας τάς υποθέσεις των καί ιδίως εις τά πολιτικά
συμφέροντά των.
Διπλωματικός άντιπρόσωπος ξένου Κράτους δύναται νά είναι καί Έ λλην
07εήκοος. Κατά κανόνα δμως οί διπλωματικοί αντιπρόσωποι είναι ξένοι υπήκοοι.
Οί διπλωματικοί άντιπρόσωποι διακρίνονται εις διαφόρους κατηγορίας ή
μάλλον έχουν διαφόρους βαθμούς. Οδτοι είναι :
Οί Πρεσβευταί.
Οί έκτακτοι άπεσταλμένοι.
Οί πληρεξούσιοι 'Υπουργοί.
Οί πρόσεδροι 'Υπουργοί.
Οί επιτετραμμένοι.
'Ως διπλωματικοί αντιπρόσωποι θεωρούνται καί τά πρόσωπα, τά όποια άποστέλλονται εις την Ελλάδα ύπό των ξένων Κρατών προς διαπραγμάτευσιν ώρισμένων υποθέσεων, ώς λ.χ. σύναψιν συνθήκης φιλίας, εμπορικής συμβάσεως κ.λ.π. ή
προς συμμετοχήν εις έπισήμΟυς τελετάς ( έορτάς, γάμους, αναρρήσεις εις θρόνον,
κηδείας επισήμων κ .λ .π .).
2) Τά μέλη τής οικογένειας τοϋ διπλω ματικού αντιπροσώπου, τοιαύτης θεωρουμένης της συζύγου, των τέκνων καί συγγενών του τών διαβιούντων ύπό την ιδίαν μετ’ αύτοϋ στέγην. Έάν δεν ζοϋν ύπό την αυτήν στέγην συλλαμβάνονται καί τιμωρούνται έν Έλλάδι.
3) Τό επίσημον προσωπικόν της Πρεσβείας τού ξένου Κράτους, δηλ.
στρατιωτικοί, ναυτικοί, αεροπορικοί, εμπορικοί καί διπλωματικοί ακόλουθοι, γραμ
ματείς, ιατροί, διερμηνείς, τεχνικοί καί έμπορικοί σύμβουλοι, έφ’ δσον δμως άπαντες
έχουσι ξένην ύπηκοότητα, έφ’ δσον δηλ. είναι άλλοδαποί υπήκοοι. Έ άν είναι 'Έλ
ληνες ύπήκοοι συλλαμβάνονται καί τιμωρούνται έν Έλλάδι.
4) Τά μέλη της οικογένειας τού έπισήμου προσωπικού (σύζυγος, τέκνα
καί λοιποί συγγενείς), έφ’ δσον διαβιοϋν ύπό τήν ιδίαν στέγην καί έφ’ δσον είναι
άλλοδαποί ύπήκοοι.
Έ άν δεν ζοϋν ύπό τήν αύτήν στέγην ή έάν είναι 'Έλληνες ύπήκοοι συλλαμβάνονται καί τιμωρούνται έν Έλλάδι.
5) Τό υπηρετικόν προσωπικόν τής Πρεσβείας (θυρωρός, ύπηρέται, σωφέρ, μάγειροι, καθαρίστριες κ.λ.π.) έφ’ δσον είναι άλλοδαποί ύπήκοοι.
Έάν είναι "Ελληνες ύπήκοοι συλλαμβάνονται καί δικάζονται έν Έλλάδι.
Τά μέλη τής οικογένειας τού ύπηρετικοΰ προσωπικού καί αν ζοΰν ύπό τήν
αύτήν στέγην καί άν είναι άλλοδαποί υπήκοοι συλλαμβάνονται καί δικάζονται έν
Έλλάδι πάντοτε.
6) Οί Βασιλείς ’Α ντιβασιλείς, Πρόεδροι Δημοκρατιών καί ’Αρχηγοί
Ξένων Κρατών, καθώς καί τά μέλη τής οικογένειας των τά κατοικοϋντα μετ’
αυτών.
Ε πίσης καί τά μέλη τής άκολουθίας των (άστυνομικοί, στρατιωτικοί κ λ π .),
έφ’ δσον δμως είναι άλλοδαποί ύπήκοοι.
7) 'Ο Πάπας Ουτος είναι άρχηγός τής Καθολικής Εκκλησίας καί θεω
ρείται ώς άρχηγός Κράτους.
Ε πίσης τά μέλη τής οικογένειας του τά μετ’ αύτοΰ κατοικοϋντα, καθώς καί
τά πρόσωπα τής άκολουθίας του, έφ’ δσον ταΰτα (τά πρόσωπα τής άκολουθίας)
είναι άλλοδαποί ύπήκοοι.
Ε πίσης οί τακτικοί άντιπρόσωποι (Νούντσιοι) καί οι έκτακτοι άντιπρόσωποι
(Λεγκάτοι) τού Πάπα εις τά διάφορα Κράτη, οίτινες έξομοιοΰνται προς Πρεσβευτάς.
8 ) Οί 'Υπουργοί Εξωτερικών ξένων Κρατών εύρισκόμενοι έν Έλλάδι ύπό
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τήν ιδιότητά των ταύτην, δηλ. ώς 'Υπουργοί καί ουχί άνεπισήμως ώς ίδιώται.
9) Τά μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.
10) Οί παρά τη Διεθνεϊ ’ Επιτροπή Οικονομικού ’Ελέγχου 'Ελλάδος (αντι
πρόσωποι των ξένων Κρατών.
1 1 ) 'Ο προϊστάμενος της έν Έλλάδι εμπορικής άντιπροσωπείας τής Ρωσίας
καί έν περιπτώσει άπουσίας του έξ Ελλάδος ό άντικαταστάτης του.
12) Ό Γενικός Γραμματεύς, οί βοηθοί Γενικοί Γραμματείς, οί υπάλληλοι καί
οί εμπειρογνώμονες του ’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών.
13) Οί άντιπρόσωποι, οί σύμβουλοι, οί τεχνικοί εμπειρογνώμονες καί οί
γραμματείς τών άντιπροσωπειών τών Κρατών (μελών) εις τά κύρια καί επικουρικά
όργανα του ’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’ Εθνών.
14) Οί άντιπρόσωποι τών μελών (Κρατών), ό Γενικός Γραμματεύς, οί υπάλ
ληλοι καί οί εμπειρογνώμονες του ’Οργανισμού Εύρωπαϊκής Οικονομικής Συνερ
γασίας.
15) Οί αντιπρόσωποι τών μελών (Κρατών), τά μέλη τής εκτελεστικής ’Επι
τροπής, τό άνώτερον προσωπικόν, οί συνεργάται καί υπάλληλοι τού Κεντρικού
’Οργανισμού ’Εσωτερικών Ευρωπαϊκών Μεταφορών.
16) Τό προσωπικόν γενικώς, μετά τών οικογενειών του, τής ’Αμερικανικής
’Αποστολής Βοήθειας προς την Ελλάδα (ΑΜΑΓΚ), έφ’ όσον είναι αλλοδαποί
υπήκοοι.
17) Τό ’Αμερικανικόν προσωπικόν τό έπιφορτισμένον μέ την διοίκησιν τού
Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
18)
Οί αντιπρόσωποι τώ ν μελών (Κ ρατών) ό Γενικός Διευθυντής
καί οί υπάλληλοι τώ ν κάτω θι Διεθνών ’Οργανώσεων :
α) Διεθνούς Όργανώσεως ’Εργασίας,
β) Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
γ ) Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως.
δ) Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένώσεως.
ε) Διεθνούς Ένώσεως Τηλεπικοινωνιών.
στ) Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού ’Οργανισμού,
ζ) Όργανώσεως 'Ηνωμένων ’Εθνών διά την διατροφήν καί την Γεωργίαν,
η) Όργανώσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών διά την παιδείαν, τάς έπιστήμας καί
την μόρφωσιν.
θ) Όργανώσεως Διεθνούς Πολιτικής ’Αεροπορίας,
ι) Παγκοσμίου Όργανώσεως 'Υγείας,
ια) Παγκοσμίου Μετεωρολογικού ’Οργανισμού.

§ 50. Προνόμια τών ανωτέρω αλλοδαπών — Ένέργειαι
επί τών εγκλημάτων αυτών.
I. Προνόμια. Οί ανωτέρω (§ 49) άλλοδαποί, άπολαμβάνουν δύο προνομίων,
τού άπαραβιάστου καί τής έτεροδικίας.
α) Τό άπαραβίαστον σημαίνει ότι τά άνωτέρω πρόσωπα δεν επιτρέπεται,
νά συλληφθοΰν, νά έρευνηθούν, νά άνακριθοΰν, νά προσαχθούν βιαίως ώς μάρτυρες,
νά δικασθοΰν ή νά φυλακισθοΰν.
Δεν επιτρέπεται επίσης έρευνα ή κατάσχεσις τών αυτοκινήτων των, άποσκευών,
εγγράφων, αρχείων ή τής άλληλογραφίας των καί γενικώς αντικειμένων τά όποια
έχουν σχέσιν μέ τό πρόσωπον ή τό αξίωμά των.
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Τά πρεσβευτικά Μέγαρα, τά Καταστήματα των Διεθνών ’Οργανισμών
καί ή κατοικία τών άνωτέρω αλλοδαπών είναι επίσης άπαραβίαστα.
Οΰδείς δύναται νά είσέλθη εις αύτά ή εις τό προαύλιον αυτών δι’ οίανδήποτε
αιτίαν άνευ άδειας του διπλωματικού άντιπροσώπου ή τών λοιπών άλλοδαπών.
Ταϋτα δμως δεν θεωρούνται ώς ξένον έδαφος καί κατ’ άκολουθίαν παν έντός αυτών
τελούμενον έγκλημα θεωρείται τελεσθέν έπί Ελληνικού έδάφους.
’Εάν έντδς του Πρεσβευτικού Μεγάρου ή τής κατοικίας τών είρημένων άλλο
δαπών διαπραχθή έγκλημά τι ή εάν ό διαπράξας έγκλημα έκτος του Πρεσβευτικού
Μεγάρου ή τής κατοικίας καταφύγη έντδς αύτών, δ διπλωματικός άντιπρόσωπος,
καί οί λοιποί άλλοδαποί ύποχρεοΰνται νά παραδώσουν τον δράστην εις τάς Έλληνικάς άρχάς, έφ’ δσον βέβαια δεν άνήκει εις μίαν τών κατηγοριών πού άνεφέραμεν
άνωτέρω.
’Εάν δμως άρνηθοϋν τήν παράδοσιν τότε ή ’Αστυνομία κυκλώνει τδ μέγαρον
ή τήν κατοικίαν πρδς πρόληψιν άποδράσεως, μέχρις δτου γίνουν ώρισμέναι διπλωματικαί ένέργειαι διά τήν παράδοσιν του δράστου.
β) Ή ετεροδικία σημαίνει δτι τά άνωτέρω πρόσωπα υπάγονται εις τούς
νόμους καί τά δικαστήρια τής πατρίδος των παρά τών οποίων μόνον δύνανται νά
διωχθοΰν καί δικασθοΰν.
II. Έ νέργειαι τώ ν αστυνομικώ ν έπί τώ ν εγκλημάτω ν τώ ν άνωτέρω
άλλοδαπών.
’Εάν τις τών άνωτέρω (§ 49) άλλοδαπών διαπράξη έγκλημά τι δεν συλλαμβάνεται, άλλά λαμβάνονται ή έξακριβοϋνται τά στοιχεία ταυτότητάς του καί άκολούθως οδηγούνται ?ΐς τδ οΐκεϊον Άστυνομικδν Τμήμα μάρτυρες καί παθόντες διά τήν
ένέργειαν τών δεόντων.
’Εάν δ έτεροδικών άλλοδαπδς έχη συναίτιον "Ελληνα ή άλλοδαπδν μη ύπαγόμενον είς μίαν τών άνωτέρω ( § 4 9 ) κατηγοριών, δ συναίτιος συλλαμβάνεται καί
δικάζεται έν Έλλάδι.
III. Μή έτεροδικοϋντες άλλοδαποί. ’ Εάν άλλοδαπός, μή υπαγόμενος είς
μίαν τών άνωτέρω (§ 49) κατηγοριών, διαπράξη έγκλημα έν Έλλάδι συλλαμβάνεται καί δικάζεται έν Έλλάδι καθ’ δσον οί μή έτεροδικοϋντες άλλοδαποί ούδενδς
προνομίου άπολαμβάνουν, έξομοιοϋνται δηλ. άπολύτως πρδς τούς 'Έλληνας πολίτας.

§ 51. Σύλληψις Προξένων—Προνόμια αύτών.
Πρόξενοι είναι τά πρόσωπα, τά όποια προστατεύουν είς τήν Ελλάδα τά έμπορικά καί ναυτικά'·συμφέροντα τών ξένων Κρατών καί τά οικονομικά καί άτομικά
συμφέροντα τών υπηκόων των (1).
Οί Πρόξενοι κατά κανόνα είναι άλλοδαποί υπήκοοι, δύνανται δμως νά είναι
καί "Ελληνες υπήκοοι.
’Εάν είναι "Ελληνες υπήκοοι ούδενδς προνομίου άπολαμβάνουν καί συνεπώς
συλλαμβάνονται καί δικάζονται ώς καί_ οί λοιποί "Ελληνες.
’Εάν οί Πρόξενοι είναι άλλοδαποί υπήκοοι, άπολαμβάνουν τών έξής προνομίων :
α) Δέν συλλαμβάνονται παρά μόνον έν περιπτώσει αυτοφώρου κακουργή
ματος. Έ άν άρα διαπράξουν πλημμέλημα ή πταίσμα δέν συλλαμβάνονται, άλλά λαμβάνονται ή έξακριβοϋνται τά στοιχεία ταυτότητάς των καί άκολούθως όδηγοϋνται
είς τδ οΐκεϊον Ά στυν. Τμήμα μάρτυρες καί παθόντες διά τά περαιτέρω.
(1) Ή Διαβάθμισις τών Προξένων είναι :
Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι, Δόκιμοι Πρόξενοι, 'Υποπρόξενοι, Γραμματείς καί Προ
ξενικοί Πράκτορες.
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Οί Πρόξενοι διά τά εγκλήματα των δικάζονται ύπό των Ελληνικών Δικαστη
ρίων. Δεν άπολαμβάνουν δηλ. ετεροδικίας.
β) Δεν προσκαλούνται είς την ’Αστυνομίαν ώς μάρτυρες, άλλ’ οί άνακριτικοί
υπάλληλοι μεταβαίνουν είς τήν κατοικίαν των προς λήψιν τής καταθέσεώς των.
γ ) Δέν προσωποκρατοΰνται παρά μόνον δι* εμπορικά των χρέη,
δ) Τά προξενικά γραφεία είναι απαραβίαστα καί αί άρχαί δέν δύνανται νά
είσέλθουν είς αυτά καί νά εξετάσουν ή κατάσχουν τά προξενικά έγγραφα.
'Η προσωπική κατοικία καί ή προσωπική άλληλογραφία του Προξένου δέν
άπολαμβάνουν τοϋ άπαραβιάστου. Έξομοιοΰνται δηλ. προς τάς ίδιωτικάς κατοικίας
καί τήν ιδιωτικήν αλληλογραφίαν.
’Εάν είς τόν Πρόξενον έ'χουν άνατεθή ύπό τοϋ Ξένου Κράτους, διά λόγους οικο
νομίας ή έξ άλλης αιτίας καί τά καθήκοντα διπλωματικού άντιπροσώπου, τότε ούτος
απολαμβάνει όλων των προνομίων των διπλωματικών αντιπροσώπων, δηλ. τοϋ άπαρα
βιάστου καί τής ετεροδικίας (άνωτ. § 50. I.).
§ 52. Σύλληψις αλλοδαπών Στρατιωτικών γενικώς.
Οί άλλοδαποί στρατιωτικοί (άξιωματικοί καί όπλϊται) δλων τών Σωμάτων
καί υπηρεσιών, (Στρατού ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού,’Αεροπορίας κ .λ.π .) οί όποιοι
εύρίσκονται έν Έλλάδι τή συναινέσει της ή διέρχονται έξ αυτής ή επισκέπτονται
αυτήν (ώς λ.χ. οί τοϋ Πολεμικού Ναυτικοΰ τών ξένων Κρατών, οί όποιοι κατά και
ρούς έπισκέπτονται τήν Ελλάδα), εάν διαπράξουν επί τοϋ ελληνικού έδάφους έγ
κλημά τι συλλαμβάνονται άμέσως καί όδηγοΰνται είς τό οΐκεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα,
ένθα ένεργεΐται προανάκρισις, μετά τό πέρας τής οποίας ό συλληφθείς παραδίδεται
είς τούς προϊσταμένους του μετ’ άντιγράφου τής σχηματιζομένης δικογραφίας, ίνα
δικασθή ύπό δικαστηρίων τής πατρίδος του.
Οί άλλοδαποί στρατιωτικοί δηλ. άπολαμβάνουν μόνον τής προνομίας τής έτεροδικίας, ούχί δέ καί τής προνομίας τοϋ άπαραβιάστου.
’Εάν ό άλλοδαπός στρατιωτικός άνήκη είς τό επίσημον προσωπικόν τής Πρε
σβείας (άνωτ. § 49 I. 3) άπολαμβάνει καί τοϋ άπαραβιάστου καί τής ετεροδικίας
καί επομένως δέν επιτρέπεται νά συλληφθή.
Τοϋ άπαραβιάστου καί τής έτεροδικίας άπολαμβάνουν επίσης οί ’Αμερικανοί
στρατιωτικοί οί άνήκοντες είε τήν ’Αμερικανικήν ’Αποστολήν Βοηθείαε προς τήν
Ελλάδα (ΑΜΑΓΚ).
Οί άλλοδαποί στρατιωτικοί, άφ’ ής άπολυθοΰν ή λιποτακτήσουν, δικάζονται
ύπό τών Ελληνικών Δικαστηρίων.
Οί λιποτάκται στρατιωτικοί συλλαμβάνονται τή αιτήσει τών προϊσταμένων των
καί παραδίδονται είς αυτούς. Οί σοβαρώς παρεκτρεπόμενοι άλλοδαποί στρατιωτικοί
(ώς λ.χ. οί μεθυσμένοι) συλλαμβάνονται καί παραδίδονται είς τούς προϊσταμένους των.
§ 53. Σύλληψις άνδρών αλλοδαπού εμπορικού πλοίου καί
αεροπλάνου.
Οί άνδρες τοϋ άλλοδαποΰ έμπορικοΰ ναυτικοΰ ούδένος προνομίου άπολαμβά
νουν καί διά τοΰτο έάν διαπράξουν έγκλημα επί τοϋ Ελληνικού έδάφους συλλαμβάνονται καί δικάζονται είς τήν Ελλάδα.
Οί δραπέται ναΰται ξένου έμπορικοΰ πλοίου συλλαμβάνονται τή αιτήσει τοϋ
Προξένου τοϋ "Εθνους τοϋ πλοίου καί έλλείψει Προξένου τή αιτήσει τοϋ κυβερνήτου
τοϋ πλοίου καί παραδίδονται είς αυτόν.
Τά αυτά ισχύουν καί διά τούς άνδρας τών ξένων πολιτικών άεροπλάνων.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΔΕΛΦΟΥΣ
Τήν Κυριακήν 28-3-1954 έξέδραμον εις Δελφούς οι δόκιμοι ' Γ—αστυνόμοι
και άρχιφύλακες μετά τοϋ κ. Διοικητού τής Σχολής, του κ. Ύποδιοικητοΰ καί των
εκπαιδευτών αξιωματικών.
'Ο εξαίρετος Διοικητής τής 'Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Δελφών υπομοί
ραρχος κ. Χρήστος Ρετσίνας καί ό εύγενέστατος Δ/τής ’Αστυνομικού Τουρισμού
Δελφών άνθ/στής κ. ’Αθανάσιος Γαλατιανός, ύπεδέχθησαν τούς εκδρομείς καί παρέσχον πάσαν διευκόλυνσιν κατά τήν έκεϊ παραμονήν των.
'Ο κ. Γαλατιανός προσφερθείς εύγενώς ώδήγησεν κατ’ άρχάς τούς δοκίμους εις
τό μουσεΐον καί έπεξήγησεν λεπτομερούς τά εκτιθέμενα αγάλματα καί άλλα ιερά τής
αρχαιότητας ευρήματα.

Οί εκδρομείς εις τό βεατρον των Δελφών

Έ ν συνεχεία μετέβησαν όλοι εις τον Ιερόν τόπον τών Δελφών, πού εύρίσκεται
κάτω άπό τούς ύπερήψηλους καί απόκρημνους βράχους Φαιδριάδες πέτρες.
Ό κ. Γαλατιανός έξιστόρησεν λεπτομερώς τά τής ίδρύσεως τών Δελφών καί τά
σχετικά μέ τό Μαντεΐον, τάς Άμφικτυονείας καί τά Πύθια, καί έπεξήγησεν όλα τά
μνημεία τών οποίων ερείπια σώζωνται, κατά μήκος τής ίεράς οδού, κατέληξεν δε
εις τήν Κασταλίαν Πηγήν καί εις τό Θέατρον.
'Ιστορική Π ερίληψις περί τώ ν Δ ελφ ώ ν
Σ’ ένα άπότομο φαράγγι τού Παρνασσού βρίσκεται ή ορεινή κοιλάδα τών Δελ
φών πού τήν κλείνουν δύο θεόρατοι βράχοι, οί Φαιδρυάδες Πέτρες.
Έ κεϊ είχαν χτίσει οί άρχαΐοι 'Έλληνες τήν ιερή πόλη τών Δελφών. Θεά καί
προστάτης τής πόλεως ήταν, πρώτη, ή θεά Γή πού τό ναό της καί τό μνημείο της τό
φύλαγε ένας τρομερός δράκος.
■ Οί άρχαΐοι πίστευαν ότι οί Δελφοί ήταν ό Ό μ φ α λός τής Γης, δηλαδή
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τό Κέντρου του Κόσμου, γιατί εκεί άκριβώς έλεγαν ότι υπήρχε ένα βαθύ άνοιγμα
μέσα στή γη, άπ’ όπου έβγαιναν καπνοί καί ατμοί.’Έλεγαν άκόμη πώ ς όταν ρώτησαν
τον Δία ποιο ήταν το Κέντρο τής Γης, άφησε ελεύθερους δυο άετούς για να κάνουν
το γϋρο του κόσμου, ό καθένας άπό άντίθετη διεύθυνση. Οί δυο άετοί συναντήθηκαν
άκριβώς στούς Δελφούς καί μέ τή φόρα πδύ πέταγαν, χτύπησε ό ένας πάνω στον
άλλο καί έπεσαν στή γη. ’Έλεγαν άκόμη πώς ή θεά Γη χάρισε τούς Δελφούς στή
Θέμιδα καί ή Θέμις πρόσφερε τήν πόλη στο θεό ’’Α πόλλωνα. Αυτός έφερε
καί τούς πρώτους κατοίκους στούς Δελφούς.
Είχε μεταμορφώθηκε δελφίνι καί καθώς περνούσαν μερικά Κρητικά καράβια
γεμάτα ναύτες άπο τις κοντινές άκρογιαλιές τούς έκανε νά ναυαγήσουν. "Υστερα
μεταμορφώθηκε σ’ ενα όμορφο παλληκάρι καί ώδήγησε τούς ναύτες άπο τά φαράγγια
καί τις βουνοπλαγιές ως τό ναό τής Γής. Τόσο μαγεύτηκαν άπο τήν ομορφιά τού τό
που οί ναύτες, πού έμειναν γιά πάντα εκεί καί έχτισαν ενα όμορφο ναό στο θεό
’Α πόλλωνα καί μιά μικρή πολιτεία γ ι’ αυτούς, πού τής έδωσαν τό όνομα Δελφοί
άπο τό δελφίνι πού συνήντησαν στο ναυάγιό τους.
Ό πρώτος ναός χτίστηκε μέ κλαριά δάφνης, τό δεύτερο ναό τον έχτισαν οί
μέλισσες μέ κερί καί φτερά, υστέρα έχτισε ό "Ηφαιστος έναν άλλο ναό άπο χαλκό,
πού κατεστράφη άργότερα άπο σεισμό, καί τέλος οί κάτοικοι τών Δελφών έχτισαν
ένα μεγαλόπρεπο ναό πού τά έρείπειά του σώζονται σήμερα.
Μέ τον καιρό οί Δελφοί άπόκτησαν μεγάλη φήμη σ’ όλον τον κόσμο γιά τό
περίφημο Μαντείο, όπου ή Πυθία, ή ιέρεια τού ’Απόλλωνα έδινε χρησμούς. ’Από
τά πέρατα τού κόσμου ξεκινούσαν βασιλιάδες, άρχοντες καί στρατηγοί γιά νά πά
ρουν τό χρησμό πού πίστευαν, πώς έδινε ό ίδιος ό Θεός, έμπνέοντας τήν ιέρειά του.
Ή Πυθία καθισμένη σ’ ένα χρυσό τρίποδα, πάνω άπο τό άνοιγμα τής γής
πού έβγαζε άτμούς, μαδοΰσε φύλλα δάφνης ζαλιζόταν άπό τούς καπνούς πού έδινε
τούς χρησμούς της πού δέν ήταν ποτέ ξεκάθαροι καί ό καθένας τούς εξηγούσε μέ τό
δικό του τρόπο.
Ό Τρίποδας τής Πυθίας ήταν σκεπασμένος μέ τό δέρμα τού Πύθωνα, τού
φοβερού δράκου πού τον σκότωσε ό Άπόλλωνας μέ τά χρυσά του βέλη”άπό αύτόν
μάλιστα ή ιέρεια τού ναού πήρε τό όνομα Πυθία.
Μέ τις προφητείες λοιπόν τής Πυθίας ή ιερή πόλη τών Δελφών είχε μεγάλους
αμύθητους θησαυρούς. Τά δώρα πού πρόσφεραν ήταν χρυσάφι, ελεφαντόδοντο, πολύ
τιμα πετράδια, αγάλματα χάλκινα, μαρμάρινα καί χρυσά, άκόμα καί ολόκληρα αρματα πού τά έσερναν άλογα άπό χαλκό καί χρυσάφι. ’Από ένα τέτοιο άρμα είναι καί ό
περίφημος 'Ηνίοχος, τό χάλκινο άγαλμα πού στολίζει σήμερα τό Μουσείο τών
Δελφών. Οί πολιτείες έστησαν ολόκληρα οικοδομήματα, τούς Θησαυρούς, όπως
τούς έλεγαν, πού έμοιαζαν μέ μικρούς ναούς καί τούς γέμιζαν μέ άφιερώματα στον
Θεό ’Απόλλωνα.
Στούς Δελφούς γίνονταν μεγαλόπρεπες γιορτές καί άγώνες, τά Πύθια.
Στήν άρχή πρόσφεραν στο Θεό μιά θυσία έκατό βοδιών, τήν 'Εκατόμβη, όπως τήν
έλεγαν καί έπειτα άρχιζαν οί άγώνες στο Στάδιο καί οί θεατρικές παραστάσεις στο
Θέατρο. Γιά νά μποΰν νά προσκυνήσουν τό ιερό τού ’Απόλλωνα οί προσκυνητές
λούζονταν πρώτα στήν Κ ασταλία Κρήνη, πού είχε εφτά κρουνούς. "Υστερα
άκολουθουσαν στήν ιερή οδό, περνούσαν άνάμεσα άπό Θησαυρούς καί άλλα κτίρια καί
άνέβαιναν τήν πλατεία τού ναού, πού έλαμπε άπό ομορφιά. Σιγά-σιγά καί μέ τά
χρόνια όμως ή ομορφιά τής ιερής πόλης άρχισε νά σβύνη. Διάφοροι εισβολείς καί βάρ
βαροι λαοί πού πέρασαν πολλές φορές άπό κεΐ, σκόρπισαν τήν καταστροφή, τή λεαλάτησαν. τήν ερήμωσαν καί τέλος έκαψαν καί τον περίφημο ναό της. Σήμερα οί
Δελφοί, είναι ένα άπό τούς σπουδαιότερους αρχαιολογικούς τόπους τού κόσμου
καί οί άνασκαφές πού άρχισαν άπό τά 1938 καί εξακολουθούν ώς σήμερα, έφεραν στό
φώς πολύτιμα καί σπανιώτατα ευρήματα διά τά όποια έπισκέπονται τούς Δελφούς
χιλιάδες άρχαιολάτραι.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, οί Άρχιφύλακες Χατζητσοπάνης Π., Ήλιόπουλος Δ., Λυμπερόπουλος Ν·, Παπατριανταφύλλου Στ., Τσάκωνας Π.,
οί 'Υπαρχιφύλακες Θεοχαράκης Γ., Θεολογίτης Πασ., Νικολόπουλος Β. καί οί ’Αστυ
φύλακες Πετροπουλέας Π., Σαλαβράκος ·Άρ., Κωτσιόπουλος Γ., Τσιρώνης Π..
Παπακώστας I., Τζατζαδάκης Σ. καί Λεβής Μιχ.
—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, ό άστυφύλαξ Μπάσσιας Έμμ. καί
διά λόγους ύγείας ό ύπαρχιφύλαξ Ράϊκος 'Ηρακλής.
— Δι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού τοϋ Ά στυν. Σώματος, ώνομάσθησαν τα
κτικοί άστυφύλακες οί μέχρι τοϋδε μαθητευόμενοι τοιοΰτοι : Καπέρδας Γ., Σπα
νός Γ., Δημητρίου Χρ., Αύτρας I., Πλούμης Κ., Μαυρόμματος I., Μαράκης Στ.,
Τσουρουπάκης Ν., Σαμαράς Ν., Παπαδάκης Κ., Κουγιτάκης L, Πουλής Κ..
Σταυρόπουλος Η., Μαρκόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Γ., Κανελλόπουλος Α., Αειβαδάς Νικ., Γιαννούλας Β., Βλάχος Γ., Μπεληγιάννης Α., Καταλαγαριανάκης Ν.,
Ζαχαρόπουλος Κ., Νικολάου Β., Τσερεμέγκλης Α., Κουτσουρινάκης Κ., Τσάκωνας Π·,
Δάβρης Ά ντ., Σκουφούλας I., Κωνσταντάκος Πιέρρος, Άντωνουδάκης Π.. Στιβακτάτης Γ., Χρήστου Ε., Παπαντώνης Κ., Λαϊνάκης Ε., Κατεχαράκης Ν., Νικολακάκης Μ., Κομιώτης Ζαχ., Άλεξανδρής Α., Κρέτσης Γ., Γκόκας Π., Τζουρούνης
Ά θ ., Πρωτογεράκης Α., Βαρδουλάκης I., Ζαφείρης I., Ράπαντας Ά π ., Παπαβασιλείου Θεμ. καί Μαγκλαβάς Ά θ.
—Άπελύθησαν μη κριθέντες ικανοί προς μονιμοποίησιν διά λόγους ύγείας οί
μαθητευόμενοι άστυφύλακες Κιτρίμης Θ. καί Χορευτάκης Δημ.
*

Α Μ ΟI Β A I
Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύπουργοΰ ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι
άμοιβαί :
α) 'Υλική άμοιβή εις τούς Ύπαρχιφύλακας Θεοχαράκην Γ., Καλποΰρον Α.
καί Βουτσινάν Ε., αστυφύλακας Νάνον Σ., Ρουκουνάκην Έ μ ., Γρεβενιώτην Χρ.,
Καπουλέαν Κ., Οικονόμου Θ., Χατζησίμου Ε., Δονουκάρην Δ., Σιγαλόν Δ., Μαραβίτσαν, Π., Αέφαν Α., Μιχαλόπουλον Π., Ζούκαν Ή λ ., Σκουρλάτον Η., Γρίβαν Κ..
Σασσάν Θ. καί Ζώτον Ν., διότι οδτοι ύπηρετοΰντες εις τήν 'Υποδ/νσιν Γεν. Α σφ α 
λείας Αθηνών καί έργασθέντες άόκνως καί φιλοτίμως έπέτυχον τήν άνακάλυψιν
καί σύλληψιν μελών σπείρας διαρρηκτών καί άνεύρεσιν κλαπέντων άντικειμένων.
β) ’Έπαινος εις τούς : Ά στυν. Δ/ντήν Β' κ. Πουλικάκον Π., Ά στυν. Α' κ.
Μητρόπουλον, Ά λ ., Ά στυν. Β' κ. Ήλιάδην Δ., Κωτσόπουλον Δ., Άνδρινόπουλον Ά ν.
Θάνον Π., καί 'Υπαστυν. Καρκούλιαν Γ., Πετρετήν Κ. καί Ά γγελήν Ε., διότι δι’
επιτυχών ενεργειών των συνετέλεσαν είς τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν δραστών κλοπών.
γ ) Εύαρέσκεια είς τούς άρχιφύλακας Δαριώτην Σ., Μαυρουδέαν Κ., Παπα
κωνσταντίνου Ν. καί Γλύκαν Δ., διότι έργασθέντες συστηματικώς έβοήθησαν είς
τήν έπιτυχή διενέργειαν τής προανακρίσεως καί διαλευκάνσεως άδικημάτων κλοπών.
δ) Έπαινος είς τούς Αστυνόμον Β' κ. Σούτην Κ. καί άστυφύλακας Κωνσταντάκον Γ., Οικονόμου Γ., καί Πίσπαν Ά λ ., διότι ούτοι ύπηρετοΰντες είς τό Κέντρον
Αλλοδαπών Αθηνών καί έργασθέντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου, δραστηριότητος,
μεθοδικότητος καί πρωτοβουλίας έπέτυχον νά φέρουν είς αίσιον πέρας άνατεθεΐσαν
αύτοΐς έντολήν, άφορώσαν τήν έκτέλεσιν ύπηρεσίας σπουδαιοτάτης ’Εθνικής σημασίας.
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— Δι’ άποφάσεως. του κ. Αρχηγού τής Ά στυν. Σώματος, έχορηγήθησαν αί
κάτωθι άμοιβαί :
α ) ’Έπαινος εις τον Ά στυν. Δ/ντήν Πατρών κ. Δασκαλάκον I. καί εις τούς
ύπ’ αύτόν Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς ώς συντελέσαντες εις τήν
επιτυχή έκβασιν των έν Πάτραις έορτών των άπόκρεω μέ αποτέλεσμα τήν διατύπωσιν ευμενών ύπέρ του Ά στυν. Σώματος σχολίων.
β) Έπαινος εις τούς : Ά στυν. Δ/ντήν Β' κ. Κορωνάκον Διον., Ύπαστυν. Α'
κ. Κωστήρην Σ., Άρχιφύλακας Σπηλιωτόπουλον Ά ν ., Φραϊδάκην Ν., άστυφ. Παντηλιέρην Π·. Γιαννακούλιαν Ν., διότι ούτοι έργασθέντες, ύπο τάς οδηγίας τοΰ πρώ
του, μετά ζήλου καί .φιλοτιμίας έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, άγνώστων δραστών θανατηφόρων σωματικών βλαβών.
γ ) ’Έπαινος εις τούς άστυφύλακας Σταματακον Β., Μαρίνον Στ., Ήλιόπουλον
Ή λ.. Άναγνωστόπουλον Γ.. Σέλαν Δ., Θωμόπουλον Γ., Δημακογιάννην Σ. καί
Ραγκαβάν I., διότι ούτοι έργασθέντες μετά ζήλου καί προθυμίας, συνέτεινον εις τήν
άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών άνωτέρω» δραστών.
*
ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΚΛΑΣΙΝ ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
Προς τό Άρχηγεΐον Ά στυν. Πόλεων άπεστάλη ή ύπ’ άριθ. 648/1/27/22212/
26 Μαρτίου 1954 Διαταγή τοΰ Διοικητοΰ τής Α.Σ.Δ.Α.Ν. Αντιστράτηγου κ. Ίατρίδη Δημ., έν σχέσεί μέ τήν παρέλασιν τής 25ης Μαρτίου έχουσα οΰτω :
Προς 'Υποστρ. Νικολόπουλον Π. Δ/τήν VII Μεραρχίας—Κοινοπ. Άρχηγεΐον
Ά στυν. Πόλεων κλπ.—Θέμα : Παρέλασις 25ης Μαρτίου.
« Ή όλη έμφάνισις τών ύπο τάς Διαταγάς σας Μονάδων καί Τμημάτων τών
» ’Ενόπλων Δυνάμεων κατά τήν χθεσικήν παρέλασιν ήτο όλως άψογος. 'Η ζωηρό» της ή ακρίβεια, τό άρρενωπόν παράστημα πάντων προεκάλεσε τον θαυμασμόν
» καί τά ευμενή σχόλια διά τήν συντελουμένην εργασίαν εις τάς ενόπλους δυνάμεις.
» Εις ύμάς τούς Δ/τάς, Άξ/κούς καί όπλίτας εκφράζω τήν πλήρη εύαοέσκειάν μου.
» Εύγε εις όλους».
'Ο Αρχηγός τοΰ Ά στυν. Σώματος, σύν τή κοινοποιήσει τής ώς άνω Διατα
γής, έν τή ύπ’ άριθ. 13 άπό 6-4-54 Έμπιστευτική 'Ημερήσια Διαταγή του
εκφράζει τήν ευαρέσκειάν του προς τόν Διοικητήν τών Αστυνομικών Σχολών, τούς
Αξιωματικούς αυτής καί τούς δοκίμους διά τήν εξαιρετικήν έμφάνισιν καί άψογον
παράστασιν τούτων κατά τήν παρέλασιν τής Εθνικής ήμών Εορτής.
’ Επίσης εκφράζει τήν ίκανοποίησίν του εις τούς άποτελοΰντας τήν Φιλαρμο
νικήν τής Ά στυν. Πόλεων διά τήν όλως έξαίρετον έμφάνισιν κατά τήν Εθνικήν
Εορτήν.
*
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
— Τήν ΙΟην Μαρτίου έ.ε. ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 16ην εις τό προαύλιου
τής Αστυνομικής Σχολής, έτελέσθη άγων πετοσφαίρας μεταξύ τών ομάδων Α σ τυ
νομικής Σχολής άφ’ ένός καί Αεοντείου Σχολής άφ’ ετέρου. Νικήτρια άνεδείχθη ή
όμάς τής Αστυνομικής Σχολής μέ σέτ 3-1 (15-12, 15-13, 9-15, 15—13). Έ κ τής
νικήτριας διεκρίθη ό άστυφύλαξ Λαζαρίδης ’Ιωάννης, μέλος τής Ελληνικής ’Εθνι
κής όμάδος πςτοσφαίρας.
— Τήν 13ην Μαρτίου έ.έ. μετέβη εις Πάτρας ή ’Εθνική ποδοσφαιρική όμάς
’Ενόπλων Δυνάμεων, ινα άγωνισθή προς τήν μικτήν ποδοσφαιρικήν ομάδα τών
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Πατρών. Είς τήν ’Εθνικήν Ένοπλων Δυνάμεων, μετέσχον και οΐ άστυφύλακες ποδοσφαιρισταί, Πολύζος—Τζανιδάκης και Ίωσηφίδης. Κατόπιν ένδιαφέροντος άγώνος
νικήτρια άνεδείχθη ή Εθνική ποδοσφαιρική όμάς Ένοπλων Δυνάμεων μέ'τέρματα 2
έναντι 1.
— Τήν 15ην Μαρτίου έ.έ. διεξήχθη φιλικός άγων Καλαθόσφαιρας μεταξύ
των ομάδων ’Αστυνομικής Σχολής καί Λεοντείου. Νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής
Λεοντείου Σχολής μέ σκόρ 57—46. Τήν ’Αστυνομικήν ομάδα άπετέλεσαν οί ’Αστυ
φύλακες Λαζάρίδης, Παπαγεωργίου, Μογγολίας. Άλεξόπουλος καί 'Ιπποκράτης.
. —· Είς τούς καθ’ έκάστην Κυριακήν τελουμένους διασυλλογικούς άγώνας, με
τέχουν καί άθληταί άνήκοντες είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα.
Ά πό τάς τιμητικάς θέσεις πού καταλαμβάνουν καί τάς επιδόσεις πού επι
τυγχάνουν οί άστυφύλακες άθληταί, προκύπτει ότι ή αθλητική όμάς τής ’Αστυνο
μίας έχει καταστή μία των ίσχυροτέρων ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Παραθέτομεν κατωτέρω μερικάς άπό τάς έπιτευχθείσας έπιδόσεις κατ’ άγώνισμα, άστυφυλάκων άθλητών, κατά τούς μέχρι τοΰδε τελεσθέντας διασυλλογικούς άγώνας :
Δρόμος 100 μέτρων : Κόρμαλης Αεων. 11" 3/10.
))
400
»
: Σίλλης Βασ. 50", Κόρμαλης Λέων. 51" 5/10, Κωτσαύ
της Δημ. 53" 3/10.
))
800
»
Κωτσαύτης Δημ. 2Ό6", ΙΙαπαδόγιαννης Δημ. 2Ό7’ 7/10.
))
Σύριος ’Ιωάν. 16Ό2" 7/10, Μουράς Άπόστ. 16'40' 5/10.
5000
»
))
110 έμπόδια Μαχαίρας Νικ. 17" 5/10.
))
200
»
Πολίτης Κωνσταντ. 28" 5/10.
"Αλμα τριπλοϋν
Ντόντος Κων. 13.37, Κουμουνδρΰρος Δ. 13.12.
» εις ύψος
Πολίτης Κων. 1,75, Κουμουνδοΰρος καί Γυφτάκης 1.70.
» επί κοντω
Ντόκος Γεώργιος 3.50.
Σφυροβολία
Τρουλινός Έμμ. 44.45.
’Ακοντισμός
Παπαγεωργίου Δήμος 59.02.
—Τήν 25ην Μαρτίου έ.έ. είς τό γήπεδον τοΰ Π.Α.Ο. ή ’Αστυνομική Ποδοσφαι
ρική όμάς αντιμετώπισε είς φιλικόν ποδοσφαιρικόν άγώνα τήν μικτήν Α2 κατηγο
ρίας ’Αθηνών. Αί εισπράξεις έκ του άγώνος διετέθησαν υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού
(Χ.Ε.Ν. ’Αθηνών). Νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς διά τερμάτων 3—1.
— Τήν 28ην Μαρτίου έ.έ. έτελέσθησαν είς Φιλοθέην άγώνες άνωμάλου δρό
μου Ενόπλων Δυνάμεων περιφερείας ’Αττικής, έπί άποστάσεως 3-000 μ. δι’ αρχα
ρίους άθλητάς, καί 5.000 μ. μέ συμμετοχήν καί πρωταθλητών. Είς τήν άπόστασιν
τών 3.000 μ. άρχαρίων τό ’Αστυνομικόν Σώμα άντιπροσωπεύθη ύπό 8 δοκίμων
αστυφυλάκων καί 6 άστυφυλάκων τής Πυγμαχικής όμάδος. Ό άστυφύλαξ Πριόβολος Γεώργιος κατέλαβε τήν 6ην θέσιν. Είς τήν άπόστασιν 5.000 μ. κατηγορίας
πρωταθλητών μετέσχον οί άστυφύλακες άθληταί: 1) Σύριος ’Ιωάννης καί 2) Μουράς
’Απόστολος.
¥
Ε Τ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η ΡIΟ Ν
Εύχαριστοΰμεν θερμώς τόν εκλεκτόν συνεργάτην μας βουλευτήν κ. Χρ. Εύαγγελάτον διά τό, επί τή έπετείω τής εξόδου τού Μεσολογγίου, άρθρον του καί συγχαίρομεν διά τήν ύπό τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως Στρατάρχου ’Αλεξ. Παπάγου ευαρέσκειαν ώς καί τήν άπονομήν, είς αυτόν, ύπό τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως
τοΰ Άνωτέρου Ταξιάρχου τοΰ Φοίνικος.

