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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



Ή 29η ’Ιουνίου είναι ή επέτειος τής ονομαστικής εορτής 
τής Α. Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων Π A Υ Λ Ο Υ. 
Οί ’Αξιωματικοί καί οί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
δράττονται τής εύκαιρίας νά υποβάλουν εύλαβώς τάς 
εύχάς των, υπέρ τής μακροημερεύσεως, τής εύημερίας 
καί τής ένδυναμώσεως ΑΥΤΟΥ '̂καί νά εκδηλώσουν τά 
αισθήματα τής βαθύτατης άφοσιώσεως καί λατρείας προς 

τον λαοφιλή καί εύσεβέστατον ΑΝΑΚΤΑ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1955)

Ύπό χ.Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοΰ Α' 
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣί*)

I. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ
1. —Προετοιμασία για  την κατάληψη τής αρχής στην 'Ελλάδα 

από τους κομμουνιστάς.
2. —Συγκρότηση τής Π .Ε .Ε .Α . καί προσπάθεια για  τό καμου

φλάρισμα τών κομμουνιστικών προθέσεων, μέ τ ις ψευτοε
κλογές γ ιά  την ανάδειξη τον « 'Εθνικού Συμβουλίου».

3. —’Εξόντωση τοϋ Συνταγματάρχου Ψαρροϋ καί τών έθνι- 
κοφρόνων.

4 . —Φαινομενικές μεταρρυθμίσεις μετά την συγκρότηση τής 
Π .Ε .Ε .Α .—’Επιμελητεία τοϋ ’Αντάρτη—καί 'Εθνική Πολι
τοφυλακή.

a « 5.—Προετοιμασία τής Π .Ε .Ε .Α . ατό Κάιρο.

1. Ό  κόκκινος Δεκέμβρης τοϋ 1944 έχει μιά προϊστορία. Βέβαια θά μπο
ρούσε κανείς νά υποστήριξή βάσιμα ότι άπό τή στιγμή πού οί κομμουνισταί συγ
κρότησαν το ’Εθνικό—’Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) καί τον ’Εθνικό 
Ααϊκο ’Απελευθερωτικό Στρατό (Ε.Λ.Α.Σ.), μοναδικό σκοπό είχαν νά προπαρα
σκευάσουν μέ την προπαγάνδα, μέ δολοφονίες έθνικοφρόνων πολιτών, μέ εκβια
σμούς, μέ απάτες, καί μέ κάθε άλλο μέσο τή βίαιη κατάληψη της ’Αρχής στήν πιο 
κατάλληλη στιγμή.

Μά ή εφαρμογή τοϋ κομμουνιστικοΰ σχεδίου άρχισε ουσιαστικά άπό τήν 
έποχή, πού έγκατεστάθη στά Ελληνικά Βουνά ή Π.Ε.Ε.Α. (Πολιτική ’Επιτροπή 
’Εθνικής ’Απελευθέρωσης) κατά τά μέσα τοϋ Μαρτίου 1944.

Ή  Π.Ε.Ε.Α. άποτέλεσε στήν πραγματικότητα μιά δεύτερη Κυβέρνηση τής 
'Ελλάδος, πού έρχονταν σέ άντίθεση προς τή νόμιμο Ελληνική Κυβέρνηση τοϋ 
Κάιρου, καί φανέρωνε καθαρά πλέον τήν πρόθεση τών κομμουνιστών νά κυριαρχή
σουν στή Χώρα καί νά καταπνίξουν κάθε αντίθετη σκέψη.

Ή  συνεργασία τών ’Εθνικών δυνάμεων άντιστάσεως πού έπεδίωξαν καί 
άνήγγειλαν ότι έπέτυχον οί άπεσταλμένοι εκπρόσωποι (’Αγγλίας καί ’Αμερικής)

(*) ΠηγαΙ τοϋ ‘Ιστορήματος αΰτοΰ είναι αί επίσημοι έκθέσεις τών ’Αστυνομικών 'Υπη
ρεσιών καί αί δημοσιεύσεις είς τήν τότε έκδιδομένην έφημερίδα «Ελληνικόν Αίμα».
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του Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής, δέν συνέφερε «τούς κομμουνιστάς, άφοΰ αυτοί 
είχαν τα πάντα ετοιμάσει γιά νά καταλάβουν βίαια την άρχή, άμέσως μετά την 
άπελευθέρωση τής Ελλάδος άπδ τούς Γερμανούς. Γι’ αυτό ακριβώς δέν έτήρησαν 
καί τη συμφωνία αυτή πού το ραδιόφωνο τού Λονδίνου εϊχεν άναγγείλει επίσημα 
στις 2 Φεβρουάριού του 1944, καί πού έπέβαλε στις άνταρτικές ομάδες τήν κατά
παυση τοΰ έμφυλίου πολέμου καί τη συνεργασία στις επιχειρήσεις έναντίον τοΰ 
κατακτητοϋ.

Οί κομμόυνισταί άκολουθοϋσαν το σχέδιό τους πού έπεδίωκε τότε τρία πράγ
ματα- δηλαδή : α) Νά δημιουργήσουν καί έγκαταστήσουν στήν ’Ορεινή Ελλάδα 
μιά νέα δική τους Ελληνική Κυβέρνηση, πού νά στηρίζεται σέ δήθεν εκλογές, τις 
όποιες θά έκαναν οί ίδιοι, φροντίζοντας όμως ώστε στούς αντιπροσώπους πού θά 
εκλέγονταν περιλαμβάνονται όσο τό δυνατό περισσότερα μή κομμουνιστικά πρό
σωπα γιά; νά παραπλανήσουν έτσι τον Ελληνικό Λαό. β) Νά εξοντώσουν μέ επι
χειρήσεις τις άλλες έθνικές δυνάμεις άντιστάσεως καί συγκεκριμένος τις δυνάμεις 
τοϋ στρατηγού Ζέρβά,(ΕΔΕΣ) καί τοϋ Συνταγματάρχου Ψαρροΰ (ΕΚΑ). γ ) Νά 
πραγματοποιήσουν τό στασιαστικό κίνημα τής Μέσης ’Ανατολής πού τό είχαν προ
παρασκευάσει, ώστε ή νόμιμη Ελληνική Κυβέρνηση τοΰ Κα'ίρου νά άπογυμνωθή 
καί νά χάση κάθε στήριγμα.

Μέ τό σχέδιο αύτό πού έτέθη ταυτόχρονα σέ έφαρμογή άπό τά μέσα Μαρτίου 
μέχρι τά μέσα ’Απριλίου τόϋ 1944, οί ήγέτες’τών κομμουνιστών έλπίζανε ότι θά 
παρουσιάζοντο σ’ όλο τον κόσμο, ότι ήσαν οί μόνοι έκπρόσωποι τοΰ Έλληνικοϋ 
Λαοΰ καί τών Ελληνικών δυνάμεων άντιστάσεως τοϋ Έσωτερικοΰ καί τοΰ Έξω- 
τερικοΰ καί θά πετύχαιναν έτσι τήν άναγνώρισή τους de facto άπό τούς Συμμά
χους, σέ τρόπο ώστε ή κυριαρχία τους στήν Ελλάδα άμέσως ύστερα άπό τήν άπε
λευθέρωση νά είναι άπό πρώτα έξησφαλίσμένη.

Τό σχέδιο αύτό ήταν καλά μελετημένο καί είχε πολλές έλπίδες νά έπιτύχη, 
άδιάφορο αν ό καλός Θεός τής Ελλάδος μάς έπροστάτευσε άπό τήν έπιτυχία του.

2. Εκείνοι πού παρεσύρθησαν άπό τήν ιδέα νά κυβερνήσουν τήν Ελλάδα 
άφοΰ προηγουμένως θά κέρδιζαν τή δόξα τών ήγετών τής ενόπλου άντιστάσεως τοΰ 
Έλληνικοϋ λαοΰ κατά τοΰ «κατακτητοϋ» δέν ήσαν λίγοι.

Στήν άρχή προσεχώρησαν καί άπετέλεσαν τον πρώτο πυρήνα τής Π.Ε.Ε.Α. 
ό συνταγματάρχης Μάντακας πού ήρθε άπό τήν Κρήτη, ό άρχηγός τής Ε.Λ.Δ. κ. 
Ή λίας Τσιριμώκος, ό Γαβριηλίδης, άρχηγός σ’ ένα άπό τά άπειρα μικρά άγρο- 
τικά κόματα καί ό συνταγματάρχης Μπακιρτζής, πού άπεσπάσθη μέ τρόπο κάπως 
ανώμαλο άπό τήν έθνικόφρονα ομάδα τοΰ συνταγματάρχου Ψαρροΰ, μέ τήν οποία 
συνειργάζετο έως τότε.

Αυτοί όμως άποτελοΰσαν μόνον τούς πρωτοπόρους. Τή μεγαλύτερη ενίσχυση 
προσέφερε ό καθηγητής κ. Σβώλος πού ύστερα άπό μιά ή δυο βδομάδες άνέβηκε στά 
βουνά καί παρέσυρε μαζί του τούς συναδέλφους του κ.κ. Άγγελόπουλον, Κόκκαλην, 
Γεωργαλάν, τούς πολιτευτάς κ.κ. Άσκούτσην, Λούλην, Χατζήμπεην καί πολλούς 
άλλους. 'Ο κ. Σβώλος γιά λίγο καιρό έφαίνετο νά διστάζη. Είχε κάνει μάλιστα καί 
κάποιο διάβημα προς τον τότε Πρωθυπουργό κ. Τσουδερό, ζητώντας νά κληθή ώς 
'Υπουργός στο Κάϊρο. Πάντως έκανε μακρές διαπραγματεύσεις μέ τούς ήγέτας 
τοΰ Ε.Α.Μ. τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. καί τής Π.Ε.Ε.Α. καί προέβαλε διάφορους όρους, ένας 
άπό τούς οποίους ήταν καί ή άποφυγή τής έκλογής ψευτοσυνελεύσεως όπως είχε 
άποφασισθή, πού ό ίδιος ό κ. Σβώλος έχαρακτήριζε τότε ώς παρωδία. Οί άνθρωποι 
τοΰ Κ.Κ.Ε. πού διηύθυναν μέχρι τής τελευταίας λεπτομέρειας ολη αυτή τήν ύπό- 
θεση δέν είχαν καμμιά δυσκολία νά δεχτοΰν τούς όρους τοΰ κ. Σβώλου, άδιάφορο 
αν άπό πρώτα ήσαν άποφασισμένοι νά τούς παραβοΰν, όπως καί έκαναν άμέσως 
ύστερα. Γιατί μόλις ό κ. Σβώλος έφτασε στά βουνά (χωρίο Φουρνά—Τυμφρηστού) 
καί σνμμετέσχε στήν Π.Ε.Ε.Α., οί άρχηγοί τοΰ Κ.Κ.Ε. δίνουν διαταγή νά έφαρμοσθή
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ολόκληρο τό παραπάνω σχέδιο πού θά εξασφάλιζε τή δυναμική τους επικράτηση. 
Δηλαδή : Νά έκραγή τό έπαναστατικό κίνημα στις ένοπλες δυνάμεις της Μέσης 
’Ανατολής, ν’ άρχίση ή έπίθεση κατά των άλλων ’Εθνικών δυνάμεων τής εσωτε
ρικής άντιστάσεως καί νά γίνη ή εκλογή τής Λαϊκής αντιπροσωπείας, πού θ’ άπο- 
τελοϋσε κατά κάποιο τρόπο τή Βουλή στήν όποια θά στηρίζονταν ή Κυβέρνηση τής 
Π.Ε.Ε.Α. Καί ή μέν έκλογή έγινε κατά τρόπο άρκετά κωμικό, μέ τή διανομή 
μερικών έκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων μέ έτοιμα τά ονόματα τών υποψηφίων 
στις κομμουνιστικές καί έαμικές οργανώσεις διαφόρων περιοχών τής Ελλάδος καί 
μέ τήν έμφάνιση έπειτα 150 περίπου τέως βουλευτών, δημοσιογράφων, λογίων, 
έπιστημόνων, στρατιωτικών, αποτυχημένων ώς επί τό πλεϊστον, πού τήν έκλογή τους 
μέ άρκετές χιλιάδες ψήφων κανείς δέν είχε οΰτε τή δυνατότητα ούτε καί τή διάθεση 
νά έλέγξη. "Ετσι ή παρωδία τής ψηφοφορίας, τήν όποια άπό πρώτα καταδίκαζε ό 
κ. Σβώλος έπραγματοποιήθη καί ή λαϊκή αύτή άντιπροσωπεία, άπό τήν όποια 
άλλωστε έλειπαν πολλά μέλη πού είχαν εκλεγεί, συνήλθε σέ δύο ή τρεις συνεδριά
σεις γιά νά ψηφίση αυθαίρετα διάφορα μέτρα.

3. Έ ξ άλλου ή έπίθεση κατά τών έθνικοφρόνων άνταρτικών δυνάμεων άρχισε 
τή νύχτα τής 1ης ’Απριλίου 1944 στο χωριό Εύπάλιο όπου βρίσκονταν ή δύναμη 
του Συντάγματος Ψαρροΰ. 'Η προδοτική αύτή έπίθεση πού έγινε παρά τή συνεν
νόηση μέ τον Ε.Λ.Α.Σ. καί ή όποια προεκάλεσε τήν άγανάκτηση τοϋ ’Άγγλου ’Α
ξιωματικού πού μεσολάβησεν, έσυνεχίσθη έπί 20 ήμέρες μέχρις ότου διαλύθηκε τό 
5/42 Σύνταγμα καί έσφάγη κατά τον άγριώτερο τρόπο ό διοικητής του συνταγμα- 
τάρχης Ψαρρός.

Τέλος τό έπαναστατικό κίνημα τής Μέσης ’Ανατολής—ένα άπό τά μεγαλύτερα 
έγκλήματα πού διεπράχθησαν κατά τής Ελλάδος—άρχισε σύμφωνα μέ τις έντολές 
πού διεβίβασαν οί ήγέτες τού Κ.Κ.Ε. τήν 2αν ’Απριλίου.

4. Παράλληλα προς αύτή, οί κομμουνισταί πού ούσιαστικά διηύθυναν τά πάντα 
μέ τήν Κυβέρνηση τών βουνών, γιά νά ικανοποιηθούνε μερικοί νέοι έαμικοί ήγέτες 
πού παρουσιάζοντο μετριοπαθείς άλλά καί γιά νά παραπλανηθή γενικώτερα ή κοινή 
γνώμη, έκαναν μερικές έντυπωσιακές καί έπιφανειακές μεταρρυθμίσεις. ’Έτσι ή 
άνοργάνωτη ληστεία τής υπαίθρου πού έγίνετο άπό τούς κομμουνιστάς, άντικατε- 
στάθη μέ τήν ώργανωμένη πιά Ε.Τ.Α. « ’Επιμελητεία τού ’Αντάρτη». 'Η τρομο
κρατική οργάνωση Ο.Π.Λ.Α. (’Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών ’Αγωνιστών), 
έγινε « ’Εθνική Πολιτοφυλακή», καί συνεπληρώθη ή παρωδία τής αύτοδιοίκησης, 
πού στήν πραγματικότητα δέν άλλαξε τίποτε άπό τήν αύταρχική διοίκηση τών 
πάντων άπό τούς κομμουνιστάς καί ιδίως άπό τον αρχηγό σύντροφο Σιάντο.

5. ’Έτσι μέ τήν Π.Ε.Ε.Α. έγκατεστημένη πλέον οριστικά στήν ορεινή Ε λ 
λάδα, μέ τό στρατό καί τό ναυτικό τής Έλευθέρας Ελλάδος σχεδόν άποσυντεθη- 
μένα άπό τό στασιαστικό κίνημα τής Μέσης ’Ανατολής, μέ τήν έξόντωση τών άλλων 
δυνάμεων έσωτερικής άντιστάσεως, πού άρχισε μέ τή σφαγή τού συνταγματάρχου 
Έαρροΰ καί τή διάλυση τού 5/42 Συν/τος, οί ήγέτες τών κομμουνιστών έφαντά- 
σθησαν ότι μπορούσαν πλέον νά προχωρήσουν στήν πλήρη έπικράτησή τους.

’Έχοντες ύπ’ όψει τους αύτές τις προϋποθέσεις, συμμορφώθηκαν προς τήν 
πρόσκληση πού τούς έγινε μέ τούς συνδέσμους Άγγλους ’Αξιωματικούς πού βρί
σκονταν στά βουνά καί έστειλαν στήν Αίγυπτο τήν άντιπροσωπεία τους, πού άπε- 
τελεϊτο άπό τούς «συναγωνιστές» Π. Ρούσσον, Γ. Πορφυρογένην, Δ. Στρατήν, Α. 
Σβώλον, Α. Άγγελόπουλον, Ν. Άσκούτσην καί Σ. Σαράφην.

(Συνεχίζεται)
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Η Θ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Υ Γ Ε Ι Α 1"
Ύπό κ. ΓΡΗΓ . ΚΑΤΣΑ Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής

'Η Διεύθυνσις τής Σχολής σας, μου έκαμε την τιμήν, να μοϋ άναθέση την 
άνάπτυξιν ζητήματος τίνος έξοχου κοινωνικού ενδιαφέροντος, έξ ίσου δμως σπου
δαίου καί άπδ ιατρικής άπόψεως. Είναι δέ το θέμα τοϋτο ή έρευνα τοϋ αν είναι 
άναγκαία καί ωφέλιμος διά νέαν τινά ή διατήρησις τής παρθενίας της μέχρι τοϋ 
γάμου ή είναι άδιάφορος ή θυσία αυτής.

'Η άνάπτυξις τοιούτου θέματος προς νεαράς δεσποινίδας, θά υπήρχε φόβος 
νά χαρακτηρισθή σκανδαλώδης, σπουδαίοι δμως λόγοι παρώτρυναν τήν Διεύθυνσιν 
τής ’Ακαδημίας νά άναλάβη τήν ευθύνην τής τοιαύτης συζητήσεως. Είναι δέ ούτοι, 
αί καί άλλοτε, νϋν δμως κατά κόρον καί διά διαφόρων δημοσιευμάτων, καί διά τοϋ 
καθημερινοϋ τύπου είσέτι διασπειρόμεναι διδασκαλία! ότι, ή διατήρησις τής παρθε- 
νικής άγνότητος εΐναί τι τό επουσιώδες, μή άξίζον νά ένδιαφέρη τήν κοινωνίαν, ή 
απώλεια δέ ταύτης δείγμα συντελεστικόν τοϋ «άγώνα τής γυναίκας», προς άπόκτησιν 
πλήρους έλευθερίας. Διδασκαλίαι τοιαΰται, εύχάριστοι ΐσως, δύνανται νά άποβώσι 
καταστρεπτικαί διά τε τήν γυναίκα καί τήν Κοινωνίαν, καί έπί τούτου ήθέλησε ή 
Διεύθυνσις τής Σχολής νά διαφώτιση υμάς, προκειμένου νά έξέλθητε εις τον άγώνα 
τής ζωής, άναλαμβάνουσαι τήν λειτουργίαν τοϋ ώραίου καί υψηλής άποστολής έργου, 
τοϋ τής διδασκαλίσσης.

'Η πνευματική άνάπτυξις ύμών επιτρέπει τήν συζήτησιν τοιούτου θέματος, 
έξεταζομένου μόνον άπό καθαράς επιστημονικής άπόψεως.

Μετά τήν μικράν ταύτην εισαγωγήν, είσερχόμεθα εις τήν άνάπτυξιν τοϋ 
θέματος ήμών.

'Ο ζών οργανισμός έπιτελεϊ πολλάς λειτουργίας (κίνησιν, λήψιν καί άφο- 
μοίωσιν τροφών...) μεταξύ δέ αύτών, σπουδαιοτάτη άλλά καί ώραιοτάτη είναι ή 
διαιώνισις τοϋ είδους, πρωταρχικός σκοπός τής φύσεως. Προς τοϋτο εις τά ανώτερα 
ζώα, καί επομένως καί τον άνθρωπον, διεπλάσθησαν ιδιαίτερα όργανα, διάφορα άπό 
τοϋ άρρενος εις τό θήλυ.

'Η παρουσία τών γεννητικών άδένων, ότέ μέν τούτων, ότέ δέ εκείνων, έπι- 
φέρει τήν διάφορον διάπλασιν τών λοιπών γεννητικών οργάνων, τών τε έσω καί τών 
έξω. Τά γεννητικά όργανα, εΐρήσθω έν παρόδω, είναι τά μόνα διαφέροντα άπό τοϋ 
άνδρός εις τήν γυναίκα. 'Ο εγκέφαλος, πνεύμονες,- καρδία, πεπτικά δργανα, νεφροί 
κλπ. είναι παρόμοια έπί τε τοϋ άνδρός καί τής γυναικός, καί αν υπάρχουν άνατομι- 
κοί τινες χαρακτήρες διάφοροι, ώς έπί τοϋ σκελετού, οφείλονται εις τήν κατά φΰλον 
παρουσίαν διαφερόντων γεννητικών άδένων.

Προς έπίτευξιν τοϋ περί διαιωνίσεως τοϋ είδους σκοποΰ της, ή φύσις περιέ
βαλε τήν γενετήσιον συνάντησιν τοϋ άρρενος μετά τοϋ θήλεος διά συναισθημάτων 
έξόχως ήδονικών, ών ένεκα άσμένως έκάτερον τών φύλων στρέφεται προς συνάντησιν 
τοϋ έτέρου. Τήν δύναμιν τής γενετησίου ορμής δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν, έξετά- 
ζοντες αύτήν έπί διαφόρων ζώων. Άρκούμεθα ένταΰθα άναφέροντες δύο παραδείγ
ματα :

α) Τά χέλια έπιτελοΰσι τήν γενετήσιον συνάντησιν των εις τήν θάλασσαν τών 
Σαργασσών, έν τώ μέσω τοϋ ’Ατλαντικού ’Ωκεανού. ’Εκκινούν δέ άπό μακροτάτας 
άποστάσεις διά νά φθάσουν μέχρις έκεΐ.

β) Οί σολωμοί ζοϋν εις τά βαθύτατα τών ύδάτων τών θαλασσών. Έπερχο-

(1) Διάλεξις γενομένη προς τάς μαθήτριας της Παιδαγωγικής’Ακαδημίας κατά τό 1946, 
καί δημοσιευθεΐσα είς περιοδικόν «Προμηθεύς».
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μένης τής έποχής τής γονιμοποιήσεως, άνέρχονται προς τάς πηγάς των μεγάλων 
ποταμών διανύοντες τεράστιας άποστάσεις. Εις ύδατα δέ μικροΰ βάθους συναντώνται 
γενετησίους, άφήνοντες δέ έκεΐ τά γονιμοποιηθέντα ωάρια έπανέρχονται εις τάς θα- 
λάσσας των. Οί έκ των γονιμοποιηθέντων ωαρίων έκκολαπτόμενοι μικροί ιχθύες 
παραμένουσιν έκεΐ επί έξάμηνον περίπου, μέχρις ου προσλάβωσι μήκος 10 έκ. 
περίπου, οπότε σπεύδουσι προς τήν θάλασσαν. Εις τούς βυθούς δέ ταύτης αναπτυσ
σόμενοι, θά άναλάβωσιν έν καιρώ τήν προς τούς ποταμούς άνοδον προς γονιμοποίησιν.

"Ο,τι γίνεται είς τά ζώα γίνεται καί εις τον άνθρωπον, οΰτω δέ εις τούς πρω
τογόνους λαούς τής Αύστραλίας, Πολυνησίας, ’Αφρικής, ούδεμία παρέχεται δυσκο
λία, ούτε ηλικίας, ούτε τόπου, προς την γενετήσιον συνάντησιν τοϋ άρρενος μετά τού 
θήλε ος.

Αί άναπτυχθεϊσαι όμως κοινωνίαι, έπέβαλον φραγμούς είς τήν άχαλίνωτον 
καί άνεξέλεγκτον άσκησιν τής γενετησίου λειτουργίας, άφ’ ένός μέν διά τών Ποινι
κών νόμων, άφ’ ετέρου δέ διά τών εθίμων, καί τούτων λαμβανομένων ύπ’ οψιν υπο 
τής Δικαιοσύνης. Έ κ τών εθίμων τούτων κυριώτατον καί σοβαρώτατον ού μόνον 
παρ’ ήμΐν, άλλά καί είς άλλας Εύρωπαικάς χώρας, είναι ή άπαίτησις τής κοινωνίας 
δπως ή παρθενία τής γυναικός διατηρήται μέχρι τοϋ γάμου αύτής, άγνή δέ καί άσπι
λος προσέρχηται ή νέα προς τον άνδρα, προς δν νομίμως συνδέεται προς γάμου κοι
νωνίαν.

Τήν άπαίτησιν ταύτην τής κοινωνίας, ώς—δήθεν—άντιστρατευομένην προς 
τήν φύσιν, έπολέμησαν καί άλλοτε καί έσχάτως αί νέαι καλούμεναι ίδέαι. Έξεσπά- 
θωσαν οί ύποστηρίζοντες αύτάς ύπέρ τής πλήρους ελευθερίας «τής γυναίκας νά 
γλεντήση τή ζωή της, καί ν’ άποφύγη τον μαρασμόν έάν τυχόν παραμείνη γερον
τοκόρη».

’Εναντίον τών δογμάτων τής νεωτέρας ταύτης Σχολής παραμένει—παρ’ ήμΐν 
τουλάχιστον—κρατερά ή άντίθεσις τής Κοινωνίας. Καί ή άντίθετος αύτής άντίληψις 
δέν είναι τυχαία, ούτε οφείλεται είς πάθος τι, άλλά στηρίζεται είς φόβους δεινών 
κακών άτινα, έν περιπτώσει συμμορφώσεως προς τάς νέας ιδέας, ήδύναντο νά έπι- 
πέσωσι κατά τής νεαρας γυναικός, ούχί μόνον τής άπειρου άλλά καί τής μάλλον 
νοήμονος, καί έξ αύτής έπί τής οικογένειας της καί συμπάσης τής Κοινωνίας.

Τά συνέχοντα δέ τήν Κοινωνίαν φόβητρα, ών ένεκα έν τώ συνόλω της άποδο- 
κιμάζει τήν προ τοϋ γάμου άπώλειαν τής παρθενίας, είναι κυρίως :

1. Τά άφροδίσια νοσήματα.
2. 'Η κύησις.
3. 'Η ήθική διαστροφή.
Είς τήν άνάπτυξιν τών θεμάτων τούτων θέλομεν άσχοληθή έν τοϊς έφεξής 

λίαν συνοπτικώς κατ’ άνάγκην.
1) Τά άφροδίσια νοσήματα. Έ κ τούτων ένδιαφέρουσιν ήμάς κυρίως ή 

βλεννόρροια καί ή σύφιλις. Τούτων ή συχνότης είναι άπελπιστικώς καταπληκτική.
'Η βλεννόρροια οφείλεται είς ειδικόν μικρόβιον, τον διπλόκοκκον τοϋ Neisser. 

Η νόσος προσβάλλει άμφότερα τά φΰλα' έπί τής γυναικός σημειοΰται ούχί μόνον 
διά τής προσβολής τών έξωτερικών γεννητικών οργάνων της, άλλά καί τών έσω- 
τερικών. Αί ένδομητρίτιδες, σαλπιγγίτιδες, φοθηκίτιδες, δέν είναι σπάνιαι έπιπλοκαί 
τής έν άρχή έλαφράς θεωρηθείσης βλεννόρροιας. Μία τοιαύτη έπιπλοκή άρκεΐ νά 
καταστήση διά βίου δυστυχή τήν γυναίκα, μέ τάς άλλεπαλλήλους άναζωπυρήσεις 
τών νόσων τούτων. Ή  βλεννόρροια βεβαίως εγκαίρως θεραπευομένη καταπολεμείται 
κατά κανόνα, ιδία νϋν διά τής χρήσεως τών σουλφαμιδών. ’Απαιτείται δμως καί ή 
θεραπεία δι’ ενέσεων έμβολίων κ.λ.π.

Φαντασθήτε τώρα τήν άτυχον νέαν, έάν τύχη νά προσβληθή ύπό τοιαύτης 
νοσου, καί δή, άν δέν επαρκή έξ ιδίων είς τά μεγάλα έξοδα τής θεραπείας, οπότε
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κατ’ ανάγκην θά προσφυγή είς τά Κρατικά Άντιαφροδισιακά ’Ιατρεία ή εις την 
άρωγήν καλοθελητοϋ τίνος, προθύμου νά έκμεταλλευθή την δυστυχίαν της. 'Η έτέρα 
ενδιαφέρουσα ήμάς νόσος είναι ή φοβερά σύφιλις.

’Οφείλεται αυτή εις μικρόβιον, όπερ λόγω της μορφής του ονομάζεται σπειρο
χαίτη. 'Η σύφιλις μεταδίδεται είς οίονδήποτε σημεϊον του σώματος (δέρμα ή βλεν
νογόνον) εχον άμυχήν τινα, έάν έκεΐ έπακουμβήση συφιλιδική άλλοίωσις άλλου άτό- 
μου. ’Από του τόπου της εισβολής ή σπειροχαίτη μεταδίδεται είς πάντα τά όργανα, 
τά εύγενέστερα έξ αύτών ώς τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα προσβάλλονται κατά 
προτίμησιν, δημιουργοϋνται οΰτω δειναί συνέπειαι, έμφανιζόμεναι πολλάκις πολλά 
έτη μετά την προσβολήν.

Ή  φοβερά νόσος μεταδίδεται κληρονομικούς καί είς τά τέκνα, πλεΐστα δέ άνώ- 
μαλα παιδιά κατέστησαν τοιαϋτα λόγω τής συφίλιδος των γονέων των.

’Αποτελεί ή σύφιλις των τρόμον των άτόμων, των οικογενειών, τοϋ έθνους 
ολοκλήρου, διά την κατάρριψιν ήν επιφέρει είς τήν φυλήν. Έάν έγκαίρως διαγνωσθή 
καί ένεργώς πολεμηθή (διά 606, βισμουθίου, ύδραγύρου, ιωδίου) ή νόσος εξαλεί
φεται. ’Απαιτείται όμως προς τοϋτο εντατική θεραπεία έπί 3—4 έτη. Τά προς θε
ραπείαν φάρμακα κατά κανόνα παρέχονται δι’ ένέσεων ενδοφλεβίων ή ένδομυικών. 
Έ π ί τρία ή τέσσαρα λοιπόν έτη ό προσβληθείς έκ τής νόσου, δέον νά εΰρίσκεται είς 
άμεσον έπικοινωνίαν προς τον ιατρόν. Τοϋτο καί τά προς θεραπείαν έξοδα καθιστώσι 
πολλάκις άνέφικτον τήν τελείαν διοργάνωσιν τής θεραπείας.

Άναλογισθήτε τώρα τήν θέσιν νέας τινός, ήτις έν στιγμή άδυναμίας συναντη- 
θεϊσα μετά τίνος έμολύνθη ύπ’ αύτοϋ (καί είδον άρκετάς τοιαύτας περιπτώσεις). 
Είναι τόσον τραγική ή θέσις της, ώστε περιττεύει νά άναπτύξω ύμϊν ένταϋθα. Αί 
άφροδίσιοι νόσοι καταστρέφουσι ό,τι κάλλιστον θά είχε νά προσφέρη τις εισερχό
μενος είς κοινωνίαν, δηλ. τήν ΰγιείαν του. ’Αξίζει έπί τούτου νά άναφέρωμεν ορισμόν 
τοϋ γάμου, δν έδωκε μέγας άφροδισιολόγος, ό έν Παρισίοις Καθηγητής Fournier 
είς σύγγραμά του, υπό τον τίτλον «Σύφιλις καί γάμος». Λέγει ούτος: «'Ο γάμος δεν 
είναι μόνον ύπόθεσις αισθήματος, έρωτος σφοδρού, υπολογισμού ή συμφέροντος. 
Κρινομένου τοϋ πράγματος κατά τρόπον θετικώτερον καί συγχρόνως εύγενέστερον, 
ό γάμος είναι συνεταιρισμός κατ’ έλευθέραν θέλησιν πραγματοποιούμενος, ένθα 
έκαστος των συζύγων πιστεύεται ότι καταθέτει είλικρινώς τήν συνεισφοράν του είς 
υγείαν καί φυσικήν ίσχύν, προς τον σκοπόν τοϋ νά συνεργήση άφ’ ενός είς υλικήν 
ευτυχίαν τής συντροφιάς, καί άφ’ ετέρου είς τήν παραγωγήν καί άνάπτυξιν τέκνων, 
τον ΰψιστον καί ίερώτατον τούτον σκοπόν πάσης ένώσεως».

2 . 'Η  κ ύη σ ις . Μία άπό τάς σεβαστοτέρας καί ώραιοτέρας περιόδους τής 
ζωής τής γυναικός είναι έκείνη, καθ’ ήν παρουσιάζεται ώς μήτηρ. Περισσότερον δέ 
κινεί τον σεβασμόν ή περίοδος τής κυήσεως. Είναι γνωστόν ότι οί άρχαϊοι Σπαρ- 
τιάται, διερχομένης έγκύου γυναικός ήγείροντο, είς ένδειξιν τιμής καί σεβασμού προς 
τήν γυναίκα ήτις διά τής έκπληρώσεως τοϋ πραγματικού προορισμού της, συμβάλλει 
είς τήν διατήρησιν τής οικογένειας καί τού έθνους. Καί οί ποινικοί νόμοι διαφόρων 
κρατών, ώς καί τού ήμετέρου άναβάλλουσι τήν έκτέλεσιν τής είς θάνατον καταδι- 
κασθείσης γυναικό ς, έάν αΰτη άποδείξη ότι είναι έγκυος. Καί νΰν ευτυχώς ή έγκυος 
επισύρει τον σεβασμόν καί μετά δικαίας υπερηφάνειας αΰτη κυκλοφορεί πανταχοΰ. 
'Ο σεβασμός όμως ούτος άπευθύνεται είς τήν έκ νομίμου γάμου συλλαβοΰσαν γυ
ναίκα, καί μόνον αΰτη μετά υπερηφάνειας έπιδεικνύει έαυτήν. 'Η έκ παρανόμου 
συναντήσεως καταστασα έγκυος αισθάνεται τύψιν καί όνειδος, παντοιοτρόπως δέ 
προσπαθεί νά άποκρύψη τό δι’ άλλας εύτύχημα, δι’ αυτήν δέ δυστύχημα γεγονός 
και η συνήθης άπόληψις τοιούτων συλλήψεων—αν μή διά τού νόμου νομιμοποιη- 
θώσι—είναι ή διενέργεια άμβλώσεως μέ όλους τούς έξευτελισμούς, τήν ψυχικήν
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αγωνίαν, καί την χρηματικήν δαπάνην καί τον φόβον βαρειών επιπλοκών, άν μή θα
νάτου, άτινα τοιαύτη έπέμβασις συχνότατα προκαλεΐ.

Φαντασθήτε τώρα νέαν κόρην, καταστάσαν υπό παρανόμους ορούς έγκυον.
Άποκαλύπτουσα τό πράγμα—όπερ άλλως δέν δύναται νά μείνη έπί μακρόν 

αφανές—ενσπείρει την άπελπισίαν εις τήν οίκογένειάν της, έξωθεΐ τούς οικείους είς 
εγκλήματα. Καταφεύγουσα είς τούς άμβλωτάς θά δοκιμάση, πλήν τών έξόδων—άτινα 
ίσως δέν θά έχη—καί παντοίους άλλους έξευτελισμούς. Γίνεται βεβαίως προσπάθεια 
νομοθετικής προστασίας της έξωγάμως καταστάσης έγκύου γυναικός καί τοϋ έξω- 
γάμου τέκνου. Οίαδήποτε όμως τοιαύτη προσπάθεια, δέν δύναται νά έξασφαλίση 
οίκονομικώς τήν γυναίκα, ούτε νά άποδώση είς αύτήν τήν έμπρέπουσαν διά μητέρα 
θέσιν είς τήν κοινωνίαν, καί άλλαχοϋ καί προ πάντων παρ’ ήμΐν.

Περιττόν _νά προσθέσω πλείονα έπί τοϋ σημείου τούτου. «
3. Ή ήθική διαστροφή. Μή άποδιδομένης άξίας είς τήν παρθενίαν, καί 

θυσιαζομένης ταύτης διά νά μήν ύπάρχη έμπόδιον είς τάς γενετησίους άπολαύσεις, 
μοιραίως μέγα μέρος τών γυναικών θά τραπή, μή συγκρατούμενον, είς τήν άχαλί- 
νωτον ίκανοποίησιν τοϋ γενετησίου αισθήματος, οπότε θά ήρώτα τις κατά τί δια
φέρουν αί τοιαΰται γυναίκες τών κοινών γυναικών.

Είναι άλλως τε άποδεδειγμένον ότι τό πλεΐστον τών πορνών, κατέληξαν είς 
τήν άτιμωτικήν ταύτην κατάστασιν, διότι δι’ οίουσδήποτε λόγους δέν διεφύλαξαν 
τήν παρθενίαν αυτών, μέχρι τοϋ προσήκοντος χρόνου. Επομένως διά νά έπέλθη 
ήθική έξαθλίωσις, δέν χρειάζεται πολλάκις είμή έλαφρά έστω έν άρχή παράβασις. 
Εύκολος είναι ή συνέχεια παραβάσεων σοβαροτέρων,κατά κλίμακα αριθμητικήν άν 
μή γεωμετρικήν.

Διαβάτης διερχόμενος λασπωμένην οδόν, βαδίζει έν άρχή άκροποδητί, διά 
νά μή λερωθοϋν τά υποδήματά του. Άφοΰ όμως λερωθοΰν τά κάτω τοϋ υποδήματος, 
είτα ολίγον καί τά άνω, βαθμηδόν βυθίζεται είς τήν λάσπην μή ενδιαφερόμενος ποϋ 
θά φθάση αυτή.

Λάσπωμα λοιπόν τέλειον τής ψυχής δύναται νά έπακολουθήση τήν έν άρχή 
ώς μικράν άθώαν καί φυσικήν έκλαμβανομένην παράβασιν.

'Η πείρα δέ έδίδαξεν ότι διά μέγαν αριθμόν γυναικών ή άγνότης τής ψυχής, 
είναι άναπόσπαστος μέ τήν άγνότητα τοϋ σώματος- τούτου βεβηλουμένου, επακο
λουθεί ή βεβήλωσις καί εκείνης.

Δέν είναι ώρα κατάλληλος προς εύρείαν άνάπτυξιν τοϋ θέματος, τοϋ άν γενικώς 
ούχί έπί έξαιρέσεων, ή άποχή άπό τής έκτελέσεως τής γενετησίου λειτουργίας είναι 
επιβλαβής διά τε τον άνδρα καί τήν γυναίκα, ή είναι άδιάφορος. Έπιτροχάδην έξε- 
τάζοντες τά τοϋ ζητήματος τούτου παρατηροϋμεν ότι, κατά τήν γνώμην τών μελε- 
τησάντων τοΰτο, ή άποχή δέν είναι μέν φυσιολογική, είναι όμως άνεκτή παρ’ οργα
νισμού ύγιοϋς, τελείως άνεπτυγμένου. Είναι δέ ή έγκράτεια μάλλον άνεκτή ύπό τής 
γυναικός, φυσιολογικώς δέ, καί ούχί διά κωλύματα κοινωνικά ή άλλης άφορμής.

’Αποδίδονται είς τήν εγκράτειαν διάφοροι ψυχικαί άνωμαλίαι, καί ώς παρά
δειγμα τοιαύτης άνωμαλίας παθόντος άτόμου, φέρεται ή γεροντοκόρη μέ τον πεί- 
σμονα, φίλεριν καί ένίοτε μικροπρεπή χαρακτήρά της, καί τάς άλλας της ιδιοτροπίας.

Ευτυχώς δέν πάσχουν πάσαι αί γεροντοκόραι τάς ψυχικάς ταύτας άνωμαλίας, 
τουναντίον δέ αί περισσότεραι τούτων υγιείς σωματικώς καί ψυχικώς, διαβιοΰσιν 
ώφελίμως διά τούς περί αύτάς καί τήν κοινωνίαν ολόκληρον.

Καί δεχόμενοι όμως διαστροφήν τής ψυχικής ισορροπίας έπί άριθμοΰ τίνος 
γεροντοκορών, δέν πρέπει νά βλέπωμεν ώς μόνην αιτιολογίαν τής διαστροφής τοϋ 
χαρακτήρός των τήν μή ίκανοποίησιν τοϋ γενετησίου αισθήματος των. Νομίζω ότι 
διά τήν ψυχικήν των άνωμαλίαν συντείνει μεγάλως άλλη τις άφορμή, καί αύτη είναι 
ή άποτυχία τής δημιουργίας ιδίας εστίας, ιδίας οικογένειας, ούχί προς εύκαιρίαν
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ίκανοποιήσεως της γενετησίου λειτουργίας—θά ήτο τοϋτο ταπεινωτικόν δι’ αυτήν— 
άλλα προς ϊδρυσιν ΐδικής της εστίας, της οποίας αυτή μετά τοϋ συζύγου της θά άπο- 
τελέσουν τούς θεμελίους λίθους. Ή  δημιουργία ιδίας έστίας είναι διά πάντα άνθρω
πον, μέσον της έπιθυμητής αθανασίας, συναισθήματος ύποκρύφου, λωφάζοντος, 
Εσχυροτάτου. Πόσον ύπερόχως ωραία έκτίθεται τό συναίσθημα τοϋτο ύπό τοϋ Πλά
τωνος εις τό Συμπόσιον! Διδάσκει ή Διοτίμα τον Σωκράτη τά έρωτικά. Δήθεν, 
διότι εις τήν πραγματικότητα διδάσκει ύμνον εις τό ώραΐον, τό μέγα, τό άληθινόν. 
Λέγει λοιπόν ή Διοτίμα «'Η θνητή φύσις ζητεί κατά τό δυνατόν άεί τε είναι, καί 
άθάνατος». Τοϋτο μόνον διά της γεννήσεως είναι δυνατόν νά έπιτύχη καθ’ δσον δι’ 
αύτής ή θνητή φύσις καταλείπει άλλο νέον άντί τοϋ παλαιού. Καί πάλιν συνεχίζει ή 
Διοτίμα. «Ή  γάρ άνδρός καί γυναικός συνουσία τόκος έστί. ’Έστι δέ τοϋτο θειον τό 
πράγμα καί τοϋτο, έν θνητω δντι τω ζώω άθάνατόν έστι, ή κύησις καί ή γέννησις». 
Καί έπιλέγει ή Διοτίμα. «Μή οδν θαύμαζε εί τό έαυτοΰ άποβλάστημα φύσει παν τιμά. 
’Αθανασίας γάρ χάριν παντί αΰτη ή σπουδή, καί ό έρως έπεται». Καί πράγματι 
πάντες οί παράγοντες τέκνα είναι άθάνατοι έν τη πραγματικότητι. Τοϋ άνδρός τό 
σπερματοζωάριον καί της γυναικός τό ώάριον άναλαμβάνουσι τό έργον τής άθανα- 
σίας. Εις τό άτομον, έκάστου έξ ήμών, ζοΰν δλοι μας οί πρόγονοι, άπό τοϋ Άδάμ 
καί τής Εύας, μέχρι των γονέων μας, καί ήμεϊς θά ζώμεν, μέχρι συντέλειας τοϋ 
κόσμου εις τό άτομον των έπιγόνων μας.

Δικαίως οί ’Αρχαίοι "Ελληνες, καί Ρωμαίοι έθεοποίησαν τήν έστίαν, καί τό 
ιερόν τής έκπροσωπούσης ταύτην Θεάς—τής Θεάς 'Εστίας—ήτο άπαραίτητον διά 
πάσαν οικίαν, σεβαστόν δέ καί άπαραβίαστον, άσφαλής δέ ήτο καί ό έχθρός αν κα- 
τώρθωνε νά φθάση μέχρι τοϋ ίεροΰ τούτου. Είναι τόσον ισχυρά ή ενστικτώδης επι
θυμία δημιουργίας ιδίας έστίας, ιδίας δηλ. οικογένειας, ώστε πολλάκις γυναίκες 
έλευθέρως ίκανοποιοΰσαι τάς γενετησίους των έπιθυμίας, σπεύδουν νά σχηματίσουν, 
νυμφευόμεναι, ιδίαν έστίαν καί έν περιπτώσει άποτυχίας τοϋ τοιούτου, δι’ οίανδήποτε 
αιτίαν βλέπομεν αΰτάς νά διαστρέφωνται κατά τον χαρακτήρα παρομοίως, ώς αι 
άγναί γεροντοκόραι.

Δέν είναι λοιπόν ή άπό των γενετησίων άπολαύσεων εγκράτεια ή κυρία άφορμή 
τής ψυχικής διαστροφής τής γεροντοκόρης. Τον πόθον τής κόρης καί πάσης γυναικός 
προς σχηματισμόν ιδίας οικογένειας καί ίδικών της τέκνων, έξέφρασαν θαυμασίως 
οί αρχαίοι "Ελληνες τραγικοί ποιηταί. Οΰτω ό Σοφοκλής εις τήν ’Αντιγόνην του 
παριστά τήν ήρωΐδα—ένα των εύγενεστέρων τύπων κόρης σεμνής καί έναρέτου— 
θρηνούσαν, διότι θά άποθάνη:

"Αλεκτρος, άνυμέναιος, ούτε τοϋ γάμου
μέρος λαχοΰσα, ούτε παιδιού τροφής.

Θά ήδίκει κανείς τήν άντίληψίν του, ή θά ήνείχετο διά προστυχιά, έάν έξήγει 
δτι ή ’Αντιγόνη έθρήνει, διότι δέν έπρόφθασε νά δοκιμάση τάς γενετησίους άπο- 
λαύσεις.

Νομίζω δτι έχω δίκαιον επικαλούμενος καί τήν Άρχαίαν Ελληνικήν Μυθο
λογίαν προς ύποστήριξιν τής γνώμης δτι, ή έγκράτεια, επί τής γυναικός τουλάχιστον, 
δέν είναι άφορμή σωματικής καταρρεύσεως, ούδε ψυχικής διαστροφής. Εις τούς 
διαφόρους μύθους τής Ελληνικής Μυθολογίας ύποκρύπτεται γεγονός τι, ή γενική 
τις παρατήρησις. Είχε λοιπόν ή Ελληνική Μυθολογία θεοποιήσει έν τή ’Αφροδίτη 
την γυναίκα, έν τή Ούρανία μέν τήν σεμνώς ικανοποιούσαν τάς γενετησίους της άπο- 
λαύσεις, έν τή Πανδήμω δέ τήν άχαλινώτως έκδιδομένην εις αύτάς. Εις άντίθεσιν 
δμως ή Ελληνική Μυθολογία έδημιούργησε τήν Άθηνάν καί τήν "Αρτεμιν, ύμνους 
τής άειθαλοΰς παρθενίας πλήρεις χαρίτων καί εύρωστίας, σωματικής καί ψυχικής, 
άπηλλαγμένας δέ τοϋ χαρακτήρος γεροντοκόρης, καίτοι έπί αιώνας έπέζησαν.
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Άλλα καί έτέραν αίδοίην παρθένιον ύμνησεν ή Ελληνική Μυθολογία, τήν 
θεάν 'Εστίαν. Δι’ αύτήν ό ομηρικός ύμνος λέγει δτι «ώμοσε δέ μέγαν όρκον, δ δή 
τετελεσμένος έστίν, άψαμένη κεφαλής πατρός Διός αίγιόχοιο, παρθένος έσεσθαι, 
ήματα πάντα».

Τής διαλέξεώς μας άλλως τε ταύτης σκοπός είναι ούχί ή ισόβιος έγκράτεια, 
άλλ’ ή παρακώλυσις τής προώρου καί έξω τοϋ γάμου ίκανοποιήσεως τοϋ γενετησίου 
αισθήματος προς άποφυγήν των άναφερθέντων κακών. 'Ύμνησαν βεβαίως τήν ισό
βιον παρθενίαν ίεράρχαι σεβαστοί, ώς ό ’Αμβρόσιος ό Μεδολιάνων, ό ιερός Αυγου
στίνος, ό ήμέτερος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, άλλα καί αυτοί ύμνησαν τήν διά γάμου 
κοινωνίαν άνδρός καί γυναικός.

Μοϋ φαίνεται έκ τής έξιστορήσεως τοϋ ζητήματος δτι έχω δίκαιον ύποστη- 
ρίζων δτι ή άξίωσις τής Κοινωνίας προς διατήρησιν τής παρθενίας μέχρι τοϋ νο
μίμου γάμου, έλήφθη έξ ένδιαφέροντος προς αύτήν τήν γυναίκα, καί άπό πνεύματος 
προστασίας αυτής. "Εχουν άδικον οί ύποστηρίζοντες δτι τό μέτρον τοϋτο έπεβλήθη 
υπό των άνδρών έκ ζηλοτυπίας ή άλλου χαμερποΰς συναισθήματος. Θά μοϋ έπι- 
τραπή—ζητών τήν συγγνώμην σας,— νά υποστηρίζω δτι τό γενετήσιον συμφέρον 
τών άνδρών, θά ήτο ή κατάργησις πάσης άξιώσεως προ τοϋ γάμου παρθενίας. 
Έ φ ’ δσον δμως σκοπός καί συμφέρον τής Κοινωνίας είναι ή συγκρότησις ύγιοΰς 
καί εΰσταθοΰς οικογένειας, πάσα άπαίτησις τείνουσα προς τον σκοπόν τοϋτον είναι 
καί πρέπει νά εϊναι σεβαστή.

Προ υμών, Δες, έξετέθησαν αί δύο άπόψεις τοϋ άπασχολήσαντος υμάς ζητή
ματος. 'Η μία ή όποια διδάσκει τάς νέας νά άκολουθήσουν τον δρόμον έκεΐνον, τον 
όποιον προσφυώς ό Πορφύρας εις εν ποίημα έχαρακτήρησεν ώς «χαρωπό μαζί και 
ντροπιασμένο». Καί ή άλλη, ή όποια θέλει τάς νέας νά άναλάβουν τήν συγκρότησ’ιν 
οικογένειας άγναί καί υγιείς, σωματικώς καί ψυχικώς.

Έχομίν τήν έλπίδα πάντες, οί πατρικώς καί μητρικώς είλικρινώς ένδιαφερό- 
μενοι περί πασών τών νεανίδων, δτι θά άκολουθήσουν τον δρόμον τον φαινομενικώς 
άχαριν, άλλ’ όδηγοΰντα εις τήν πραγματικήν εύτυχίαν, τον σχηματισμόν οικογένειας 
διά τοϋ νομίμου γάμου.

ΝΕΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΝ
'Ως άνηγγέλθη έκ Σάϊντ Λούϊς Μιζουρί, ό κ. "Νταίβηντ Σαρνώφ, Πρόε

δρος τοϋ Συμβουλίου τής ’Αμερικανικής Ραδιοφωνικής Εταιρίας άνήγγειλεν 
εσχάτως, δτι ή ’Αμερικανική Βιομηχανία Τηλεοράσεως ήσχολεΐται ήδη μέ 
τήν τελειοποίησιν ένός νέου ήλεκτρονικοϋ φωτός πού θά έπιτρέπη νά διακρί- 
νωμεν καθαρά εις τό σκότος, άντικείμενα πού εύρίσκονται εις μακρυνάς άπο- 
στάσεις. 'Ο κ. Σαρνώφ έδήλωσεν έπίσης δτι χάρις εις τήν πρόοδον πού έπε- 
τεύχθη μέ τά ήλεκτρόνια καί τήν άτομικήν ένέργειαν, θά έχωμεν συντόμως 
ώρολόγια τής χειρός—ραδιόφωνα, τηλέφωνα τής τσέπης καί ήλεκτρικάς ξυ- 
ριστικάς μηχανάς πολύ μικροϋ μεγέθους. Τά ήλεκτρόνια καί ή άτομική ενέρ
γεια θά εκμηδενίσουν τελικά τήν έπανάστασιν πού έφερεν άλλοτε είς τήν Βιο
μηχανίαν ή άνακάλυψις τοϋ άτμοϋ καί τοϋ ήλεκτρισμοϋ, είπε τέλος ό κ. 
Σαρνώφ.
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
‘Υπό χ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

—Τ ί είναι ό άνθρωπος στην πλάση ;
—’Έχομε κι’ εμείς υπεράνθρωπους ιδιότητας;
—Ό  άνθρωπος, μικρός Θεός.
—Τ ί σκοπό έχει ή ψυχική έρευνα.

ΤΙ είναι τά ψυχικά φαινόμενα; θά διερωτώνται συχνά πολλοί. 'Υπάρχουν 
πράγματι ή δεν υπάρχουν; ’Έχουμε άποδείξεις ότι συμβαίνουν ή δχι; Τί σκοπόν 
έπιδιώκει ή ερευνά τους;

Καί την μέν πραγματικότητά των, άνέκαθεν άπέδειξεν ή πείρα των αιώνων, 
άνέλαβον δέ νά έκλαϊκεύσουν καί έν Έλλάδι τήν άπόδειξίν των τά μέντιουμ πού 
έξήσκησεν ή «Εταιρεία Ψυχικών ’Ερευνών».

Ποια όμως είναι τά περίεργα αυτά φαινόμενα καί πώς γίνεται ή ερευνά των;

'Η ιστορία τω ν ψ υχ ικώ ν φαινομένω ν.
Τά ψυχικά φαινόμενα παρετηρήθησαν πάντοτε καί κατά τάς μάλλον μακρινάς

έποχάς άπό τήν άνθρωπίνην πείραν 
καί άπετέλεσαν μάλιστα τήν βάσιν 
τών πρώτων θρησκειών.

Θρησκειών, βέβαια, πρωτο
γόνων, όπως είναι αί σημεριναί 
τών άγριων, μέ βάσιν ότι τά φαι
νόμενα αυτά προήρχοντο έκ μέρους 
νεκρών, έρχομένων, κατόπιν παρα
κλήσεων ή μαγγανειών, νά έπικοι- 
νωνήσουν μετά τών ζώντων διά μέ
σου ώρισμένων προνομιούχων άτό- 
μων, τών ιερέων—μάγων, άτόμων 
ιδιαιτέρας ιδιοσυγκρασίας, τά όποια 
σήμερον όνομάζομεν μέντιουμ ή δι
αισθητικούς.

’Ολίγον κατ’ ολίγον, έν τού- 
τοις, εφόσον ό πολιτισμός προήγε- 
το, ή άντίληψις αύτή έτροποποιή- 
θη. 'Υπετέθη ότι όχι πνεύματα νε
κρών, άλλά τό θειον έπεκοινώνει 
διά τών μέντιουμ καί τοιουτοτρό
πως ίδρύθησαν τά πρώτα μαντεία 
μέ μεσάζοντας τάς Πυθίας.

Αί Πυθίαι ήσαν ισχυρά μέν
τιουμ, τά όποια έζοϋσαν εις άπό- 
λυτον άγνότητα καί άσκησιν, όπως 
καί οί ’Ινδοί Γιογκήδες καίοίΘιβε- 
τινοί Λάμα, διά νά κατορθώνουν νά 

μειώνουν τό ένσυνείδητον καί νά προκαλοϋν τήν έκδήλωσιν τών ψυχικών φαινο
μένων.

Σήμερον τά μέντιουμ δεν χρειάζονται πιά όμοια μαρτύρια προς πρόκλησιν 
φαινομένων. 'Ο υπνωτισμός ή ή έκστασις φθάνουν. Πάντως όμως ή θρησκευτική
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άσκησις διαταράσσουσα τήν φυσιολογικήν ισορροπίαν παράγει πολύ ίσχυράς ψυχικάς 
εκδηλώσεις.

Τά θαύματα των προφητών καί των άγιων, τά όποια διηγούνται φυσικά μέ 
υπερβολές τά Συναξάρια, δέν είναι άπλώς άποκυήματα φανατικής φαντασίας.

'Ο ψυχοφυσιολόγος μελετών έκ περιεργείας σήμερον αύτά, άναγνωρίζει τά 
κυριώτερα ψυχικά φαινόμενα : Τηλεπάθειαν, Διόρασιν, Ψυχομετρίαν, Εκτόπλασμα, 
Τηλεψυχίαν, Μετεώρησιν, καί τά παρόμοια.

Αί Πυθίαι, πριν χρησμοδοτήσουν, ένήστευαν, έπιναν ένα μεθυστικόν ποτόν, τό 
Πύθιον, έμασοϋσαν φύλλα πικροδάφνης καί ύφίσταντο άκόμη επί τού τρίποδος τήν 
έπίδρασιν άναθυμιάσεων άνθρακικοϋ οξέος. Οί σημερινοί Μάγοι τών άγριων, πριν 
έπικαλεσθοΰν τά δήθεν πνεύματα τών νεκρών, πίνουν μεθυστικά ποτά καί χορεύουν 
μ,έχρις έξαντλήσεως.

Τά ψυχικά φαινόμενα λοιπόν έπεβλήθησαν στον άνθρωπον μαζί μέ τήν διανό- 
ησιν, καί έδιναν κατά τό μάλλον ή ήττον τήν άόριστον έντύπωσιν ότι όφείλοντο εις 
πνεύματα νεκρών.

Κατά τά μέσα όμως περίπου τού περασμένου αΐώνος, μερικά τηλεκινητικά 
φαινόμενα προκληθέντα άπό δύο ισχυρά μέντιουμ, τούς άδελφούς Φόξ, στο Χάϊ- 
δεσβιλλ τής ’Αμερικής καί θεωρηθέντα ότι έπεκύρωνον τελεσιδίκους τό δυνατόν 
τής επικοινωνίας μέ τά πνεύματα, διέδωσαν εύρύτατα τον πνευματισμόν στούς Ά γ- 
γλοσαξωνικούς λαούς καί κατόπιν σ’ όλην τήν ύφήλιον.

Τό ψυχρόν όμως καί κριτικόν έπιστημονικόν πνεύμα δέν ήτο ίκανοποιημένον 
μέ τήν άνεπαρκή βεβαίωσιν τών φαινομένων καί τήν διδομένην έξήγησιν.

Προησθάνετο κάτι άλλο, τό όποιον θά έξηγοΰσε καί τάς ελλείψεις, άσυναρτη- 
σίας καί άνακριβείας πού έπίδοντο άπό τά δήθεν πνεύματα τών νεκρών.

Κατά τό 1859, λοιπόν, ή «Διαλεκτική Εταιρεία» τού Λονδίνου συνέστησε μίαν 
επιτροπήν έκ γνωστών έπιστη μόνων, στήν όποιαν καί άνέθεσε να έξετάση τά ψυχικά 
φαινόμενα καί νά έκφέρη τήν γνώμη της.

Παρ’ όλην έν τούτοις τήν γενικήν πεποίθησιν ότι ή επιτροπή θ’ άπεφαίνετο 
άρνητικώς καί ότι θά έληγε τό ζήτημα, μετά έξ μηνών επιμελή πειράματα τό συμπέ
ρασμα ύπήρξεν άπολύτως βεβαιωτικόν.

«Ν αί! άπεφαίνετο ή επιτροπή. Τά φαινόμενα ύπάρχουν, δέν δυνάμεθα όμως νά 
δώσωμεν οΐανδήποτε έξήγησιν». . . . . . . .  Χ

Ήγέρθη τότε άφάνταστος θόρυβος άπό τον τύπον καί τούς διανοουμένους 
τής εποχής. "Ολοι, έμποτισμένοι άπό τάς ύλιστικάς θεωρίας, ήρνοΰντο κατηγορη- 
ματικώς νά πιστεύσουν κάθε τι παρουσιαζόμενον ώς ύπερφυσικόν.Έπίστευσαν λοιπόν 
ότι οί έπιστήμονες τής επιτροπής ήπατήθησαν άπό έπιτηδείους ταχυδακτυλουργούς 
καί έζήτησαν όμοφώνως τήν σύστασιν νέας επιτροπής στήν οποίαν νά συμμετάσχη 
καί ό διάσημος φυσικός καί χημικός Κρούξ, ή φωτεινοτέρα επιστημονική διάνοια 
τής εποχής εκείνης.

’Όντως, ή επιτροπή συνεστήθη μέ έπικεφαλής τον Κρούξ, όπως άπαιτοΰσεν 
ή κοινή γνώμη καί αί έργασίαι της διήρκεσαν έπί έννέα ολοκλήρους μήνας μέ τά 
γνωστότερα μέντιουμ τής έποχής.

Παρ’ όλην όμως τήν πεποίθησιν ότι τά ψυχικά φαινόμενα θ’ άπεδεικνύοντο 
ταχυδακτυλουργίας ή άπόφασις τής έπιτροπής έξερράγη πάλιν σάν βόμβα.

Σώζεται άκόμη ή έκθεσις αύτή καί άποτελεΐ πραγματικόν μνημεΐον έπιστη- 
μονικής επιχειρηματολογίας καί σαφήνειας.

«Μεθ’ όλην τήν κατάπληξιν—λέγει—τών αισθήσεων καί τής λογικής μας, 
ειμεθα υποχρεωμένοι νά τονίσωμεν ότι τά ψυχικά φαινόμενα ύπάρχουν, αν καί άδυ- 
νατοΰμεν νά δώσωμεν οΐανδήποτε έξήγησιν.

» Οί έξ έπαγγέλματος άρνηταί, οί όποιοι, μακράν τών πειραματικών γεγο-
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νότων, περιορίζονται άπλώς ν’ άρνοϋνται καί να κρίνουν, ας έλθουν καλλίτερα νά: 
μας είποϋν που έσφάλαμεν ή ας μας υποδείξουνε αν μπορούν, πειραματικάς μεθό
δους τελειοτέρας».

'Ο θόρυβος όμως αυτήν τήν φοράν ύπερέβη κάθε όριον. ’Όχι μόνον ειρωνείας,, 
αλλά καί ύβρεις καί προπηλακισμούς ύπέστησαν άπό τούς ύλιστάς οί έπιστή μονές 
τής έπιτροπής.Έφθασαν δέ μέχρι τοϋ σημείου νά κατηγορήσουν άργότερα αύτόν 
τον Κρούξ, ότι ήτο ερωτευμένος μέ ένα έκ των καλλιτέρων μέντιουμ της εποχής, 
τήν Φλόρενς Κούκ, μέ τήν οποίαν καί έξετέλεσε τά περιεργότερα των άτομικών του 
πειραμάτων.

Ούτως ή άλλως όμως, τά συμπεράσματα των δύο αυτών έπιτροπών εΐχον ώς 
αποτέλεσμα τήν σύστασιν κατά τό 1882 τής Βρεττανικής «Εταιρείας Ψυχικών- 
’Ερευνών» στήν οποίαν έλαβαν μέρος οί διασημότεροι έπιστήμονες τής έποχής, με 
σκοπόν τήν αύστηρώς έπιστημονικήν έξέτασιν τών ψυχικών φαινομένων.

Σήμερα, ομοιαι Έταιρεΐαι υπάρχουν σ’ όλα τά πολιτισμένα μέρη καί τείνουν 
μέ τήν διαρκή έξάσκησιν νέων μέντιουμ νά έπιβάλλουν καί νά έκλαϊκεύσουν τήν πει
ραματικήν άλήθειαν τών ψυχικών φαινομένων.

ΤΙ είναι δ άνθρωπος εις τήν πλάσιν.
"Εως τώρα υπήρχαν δύο ίδέαι : "Η ότι ό άνθρωπος ήτο μόνον υλη, ή ότι άπε- 

τελεΐτο άπό ύλην καί ψυχήν (ένέργειαν).
’Αλλά σήμερον, μετά τήν άνακάλυψιν τής Ραδιενεργείας, δτε άπεδείχθη ότι. 

ή όλη σύγκειται άπό ήλεκτρόνια, ήτοι άπό ήλεκτρισμόν, δηλαδή άπό μίαν μορφήν 
ένεργείας, ό ορος όλη έπαυσε νά έχη τήν πρώτην σημασίαν του καί γνωρίζομεν ότι 
τό σόμπαν ολόκληρον άποτελεϊται άπό κάποιαν δημιουργικήν ένέργειαν εΐτε ύπό 
μορφήν ήλεκτρονίων, είτε ύπό μορφήν ένδιαμέσων καταστάσεων διαφόρου άραιό- 
τητος, ώς ό ήλεκτρομαγνητισμός, αί άκτϊνες X καί Ύπέρ-Χ, αί προερυθραΐ, αί. 
υπεριώδεις.

Καί ό άνθρωπος, λοιπόν, άποτελεϊται άπό μέρος, έστω καί έλάχιστον, τής ιδίας 
δημιουργικής ένεργείας ύπό μορφήν ήλεκτρονίων. Είναι καί αυτός έν μέρος τής παγ
κοσμίου αρμονίας.

Ή  δημιουργική αυτή ενέργεια όμως, βάσις τοϋ παντός, διά ν’ άποτελή τό 
καταπληκτικόν αύτό σόμπαν, πρέπει άναγκαίως νά έχη ύπερανθρώπους ιδιότητας. 
Καί τάς ιδιότητας αότάς νά τάς έχη καί τό τελευταϊον πετραδάκι, έστω καί εις λαν- 
θάνουσαν κατάστασιν.

Άπόδειξις τούτου είναι ή σπουδή τών ραδιενεργών σωμάτων (Ράδιον, Ου
ράνιον, Θάλλιον, Άκτόνιον κλπ .), τά όποια ύφίστανται αυτόματον έξαυλωσιν.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙπ
'Υπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α ’

Οί έπισκέπται του παρά τώ Τμήματι Γενικής ’Ασφαλείας, Έγκληματολο- 
γικοΰ Μουσείου, τό όποιον δυστυχώς κατεστράφη ύπό των κομμουνιστών κατά τον 
Δεκέμβριον τοϋ 1944, μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής καί ενδιαφέροντος έξήταζον τό 
κήρινον πρόπλασμα άνδρικής κεφαλής τοποθετημένης εις μίαν τών προθηκών, μέ 
περιέργειαν δ’ έζήτουν πληροφορίας διά την αιτίαν τής θέσεώς της εις τό ’Αστυνο
μικόν Μουσεΐον.

Τοϊς παρείχετο ή έξήγησις ότι τοϋτο άνήκει εις τον σχιζοφρενικόν εγκληματίαν 
Π. Δ. Τό έγκλημα τό όποιον διέπραξεν καί τό όποιον συνεκλόνισεν ολόκληρον τό 
Ελληνικόν κοινόν τότε έχει ώς εξής :

Τήν 2αν Δεκεμβρίου 1930, έπωφεληθείς ουτος ευκαιρίας κατά τήν όποιαν

Ό  σχιζοφρενή? Γ. Π. οστι? έφόνευσε τήν σύ- Ό  σχιζοφρενή? Π. Δ. δστι? έφόνευσεν τά  
ζυγόν του καί τά  4 τέκνα του 'διά πελέκεω?. τρία άνήλικα τέκνα του.

ή σύζυγός του άπουσίαζεν άπό τήν οικίαν του, παρέλαβε τά τρία τέκνα του, τήν 
Θεώνην έτών 9, τον Γκίκα 3 ετών, καί τό άβάπτιστον βρέφος του καί χαρούμενος 
έξήλθεν εις περίπατον προς τήν παρά τούς πρόποδας τοϋ Υμηττού εξοχικήν ’Εκ
κλησίαν τής Ζωοδόχου Πηγής. ’Εκεί άφοΰ έπαιξε μαζί των, τά άπεκοίμησε καί κα
τόπιν διά μικροσκοπικοϋ περιστρόφου, έπυροβόλησεν έξ επαφής είς τήν κεφαλήν 
τήν Θεώνην καί άκολούθως τά δύο μικρότερα τέκνα του. ’Εκείνα έξύπνησαν ωσάν 
άπό κακόν όνειρον, προσεπάθησαν ν’ άνασηκωθοΰν, άνοιξαν τά μάτια τους διά τελευ-

(*) Ή  μελέτη αύτή είχε δημοσιευθή καί εις τήν ’Ιατρικήν εφημερίδα φύλλον 422 
τής 17-5-1936.
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ταίαν φοράν καί ήπλωσαν τά χέρια των προς τον πατέρα διά νά τά βοηθήση. Αυτός 
όμως, φαντασθείς δτι αί σφαϊραι δεν έπέφερον τον θάνατον, έσφιξεν μέ τάς χεΐρας 
του τον λαιμόν των καί οΰτω προεκάλεσε τον θάνατον ταχύτερον.

'Ο ταλαίπωρος αύτός πατέρας έτακτοποίησεν ήσύχως τά πτώματα των παι
διών του, τά έφίλησεν εις τό μέτωπον καί κατόπιν άδιάφορος κατήλθεν εις ’Αθήνας, 
δπου, ώς άγνωστος έδωσεν αύτοπροσώπως έπιστολήν είξ τον ’Αστυνομικόν Διευ
θυντήν, καθορίζων τήν θέσιν του έγκλήματος, άπό έκεΐ περιεπλανήθη δύο ήμέρας εις 
Πειραιά καί μετά ταϋτα ήλθεν καί παρουσιάσθη εις τήν’’Αστυνομίαν.

Έν τώ μεταξύ ή φρίκη άπό τό έγκλημα ειχεν διαγείρει τήν ψυχήν τής κοι
νωνίας καί ειχεν άναστατώσει τούς άστυνομικούς οί όποιοι άνεζήτουν τον φοβερόν 
παιδοκτόνον καί έλάμβανον κάθε προφύλαξιν διά νά τον άντιμετωπίσουν εις ένδε- 
χομένην σύλληψιν.

Πόση δμως ήτο ή έκπληξις δλων δταν εύρέθησαν προ ένός ήλικιωμένου κυρίου* 
εύγενεστάτου, συζητοϋντος μέ άπόλυτον ηρεμίαν, διηγουμένου μέ πάσαν λεπτομέρειαν 
τήν πράξιν του καί ύποστηρίζοντος μέ ευγλωττίαν δτι εις ταύτην προέβη μετά σκέ- 
ψιν πολύμηνον καί μετά έλεγχον της άποφάσεως τήν οποίαν είχε λάβει, άπό τον 
όποιον έλεγχον είχε πεισθή απολύτως, δτι δχι μόνον δέν έκαμε κακόν, άλλ’ απεναν
τίας, άπήλλαξε τά τέκνα του, έν δσω άκόμη ήσαν νέα, άπό τήν ταλαιπωρίαν καί τά 
βάσανα τής ζωής. ’Απορούσε δέ πώς κάθε λογικευόμενος άνθρωπος δέν ήδύνατο νά 
κατανοήση τον άπλούστατον αύτόν συλλογισμόν. ’Αλλά καί μέ μεγάλην εύχαρίστησιν 
άνέμενε καθώς έλεγεν, καί έπίστευε νά τον τυφεκίσουν καί αύτόν γρήγορα διά νά 
απαλλαγή άπό τάς ταλαιπωρίας τής ζωής.

’Έτσι ή φρίκη ή οποία κατ’ άρχάς μάς κατέλαυε διά τον έγκληματίαν αύτόν, 
έξητμίσθη καί δέν έβλέπομεν πλέον τον άπαίσιον κακοϋργον, άλλ’ ένα φαινομενικώς 
ίσορροποιημένον άνθρωπον ό όποιος προεκάλει τον οίκτον.

Έκλήθησαν οί ψυχίατροι καί οί φρενολόγοι καί άπεφάνθησαν, δτι πρόκειται, 
περί σχιζοφρενούς- αύτό ΰπεστηρίχθη καί εις τό Κακουργιοδικεϊον Πειραιώς δπου 
ύστερα άπό λίγους μήνας έδικάζετο ό Δ. Π. διά νά καταδικασθή εις 20 ετών πρόσ
καιρα δεσμά.

’Αλλά τί τέλος πάντων είναι ή σχιζοφρενία; Πρόκειται περί φρενοβλαβίας 
πού καθιστά τον πάσχονται άκαταλόγιστον ή πρόκειται περί απλής παθήσεως ή 
οποία διευκολύνει τήν έκδήλωσιν τής έγκληματικής διαθέσεως τού πάσχοντος;

Τό ζήτημα είναι σπουδαιότατον άπό κοινωνικής καί έγκληματολογικής άπό- 
ψεως καί τούτο άκριβώς μάς ήνάγκασεν νά τό έξετάσωμεν εις τήν μελέτην μας 
αύτήν.

Καί έν πρώτοις άνετρέξαμεν εις τάς παρατηρήσεις τών διαφόρων ψυχιάτρων 
δπου άνεγνώσαμεν διαφόρους θεωρίας περί τής ψυχώσεως αύτής καί περί τών συμπε
ρασμάτων καί έκδηλώσεών της, χωρίς δμως νά δυνηθώμεν νά λάβωμεν τήν άπάντησιν 
τήν οποίαν έζητοΰμεν δηλαδή άν ή ψύχωσις αύτή κατά τάς διαφόρους διαβαθμίσεις 
της είναι τοιαύτη ώστε νά έπισκιάση μερικώς ή τελείως τήν συνείδησιν τών πραττο- 
μένων οπότε καί μόνον λαμβάνεται άνάλογον μέτρον εις τον καταλογισμόν τών ύπό 
τών σχιζοφρενών τελουμένων εγκλημάτων.

Οί ψυχίατροι πάντως, παρά τάς μεταξύ των άντιγνωμίας, καθορίζουν τήν σχι- 
ζοφρενίαν ώς νόσον ψυχικήν συνισταμένην εις άπόσχισιν, διαχωρισμόν τών ψυχικών 
λειτουργιών μέ άποτέλεσμα τήν κατάργησιν τής μεταξύ αύτών καί τού εξωτερικού 
κόσμου άρμονίας.

Έπεξηγοΰντες δέ καθορίζουν δτι οί σχιζοφρενικοί βυθίζονται εις ονειροπολή
σεις πού τούς άπομακρύνουν άπό τήν πραγματικότητα, άπομονοΰνται καί άδιαφο- 
ροΰν καί δι’ αύτάς άκόμη τάς προσφιλείς των υπάρξεις, χάνουν δέ ούτω τήν εσω
τερικήν έπαφήν μέ τήν πραγματικότητα, άρκούμενοι νά ζοΰν καί νά κινούνται εις 
στενότατον πλαίσιον τό όποιον περικλείει μόνον τον εαυτόν των. Τονίζεται δμως δτι
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εις τούς σχιζοφρενικούς δέν υπάρχουν διαταραχαί της άντιλήψεως, της μνήμης, του 
προσανατολισμού καί τού διανοητικού ρυθμού τής σκέψεως καί δι’ αύτο άκριβώς 
αί παρουσιαζόμεναι έκάστοτε έντονοι άντιδράσεις διά τής διαπράξεως εγκλημάτων 
ή άλλων βίαιων πράξεων, φαίνονται παράδοξοι καί άπροσάρμοστοι προς την έν 
γένει ήρεμον καί κανονικήν αυτών έν τή κοινωνία έμφάνισιν.

Αύτή είναι ή παρατήρησις των ψυχιάτρων άπό τής οποίας προκύπτει άνεν- 
δοιάστως δτι οί σχιζοφρενικοί είναι ψυχοπαθείς καί άποτελοΰν λανθάνοντα κίνδυνον 
διά τήν άσφάλειαν των άτόμ,ων μεταξύ των οποίων διαβιοΰν. Καί θά ήδύνατο κανείς 
νά συμπεράνη δτι ή εσωτερική μόνωσίς των άπό τήν πραγματικότητα είναι άρκετή 
διά νά συσκότιση έπί τοσοΰτον τήν διάνοιαν των έγκληματούντων σχιζοφρενών ώστε 
νά μή δύναται νά τοΐς καταλογισθούν τά έγκλήματά των τά όποια σχεδόν πάντοτε 
παρουσιάζουν άποτροπιαίαν εικόνα έν τή συλλήψει καί έκτελέσει αύτών.

’Αλλά μάς έγεννήθη ή άπορία, αν ή μόνωσις αύτή τών σχιζοφρενικών φθάνει 
μέχρι τού σημείου ώστε ν’ άφαιρή άπο τήν διανόησιν αύτών τήν εικόνα καί τήν έν
νοιαν τού διαπραττομένου ύπ’ αύτών έγκλήματος, άν δηλαδή ό δολοφονών σχιζο- 
φρενικός έχει τήν έντύπωσιν δτι ό φόνος δέν είναι τί τό άπηγορευμένον ύπό τού νόμου, 
ή γνωρίζων δτι έγκληματεΐ καί δτι μάλιστα τιμωρείται αύστηρώς διαπράττει αύτό.

’Απο τάς διασαφήσεις τάς οποίας μάς έδωσαν άνωτέρω οί ψυχίατροι καί άπό 
τάς παρατηρήσεις τάς οποίας προσωπικώς έκάμαμεν είς τρεις σχιζοφρενικούς δια- 
πράξαντας άποτρόπαια έγκλήματα, έσχηματίσαμεν τήν γνώμην δτι ούτοι εΐχον 
σαφεστάτην άντίληψιν δτι διέπραττον έγκλημα καί δτι διά τούτο θά έπέσειρον έπ’ 
αύτών τήν κατά νόμον τιμωρίαν, προέβησαν δμως είς τήν έκτέλεσιν τούτου διότι 
ήσθάνοντο μίαν άκατανίκητον παρόρμησιν τήν όποιαν ποικιλοτρόπως καί διά δια
φόρων παραλόγων συλλογισμών προσεπάθουν νά δικαιολογήσουν, έκτος δέ τούτου 
τά έγκλήματά των γενικώς έστρέφοντο κατά τής ζωής ή τιμής ξένων προσώπων 
καί ούχί κατά τού ίδιου έαυτοΰ των. Έ ξ αύτοΰ έφθάσαμεν είς τό συμπέρασμα δτι 
οί έγκληματοΰντες σχιζοφρενικοί έχουν ίσχυροτάτην προδιάθεσιν προς τό έγκλημα, 
ή προδιάθεσις δμως αΰτη άποσύρεται άπό τά βάθη τού ύποσυνειδήτου έκ τής έπι- 
δράσεως τής κοινωνικής μορφώσεως καί τού έξωτερικοΰ έν γένει κόσμου μέχρι τής 
στιγμής κατά τήν οποίαν ή ψύχωσις τής σχιζοφρενίας έπιφέρει άπομόνωσιν τού έσω- 
τερικού αύτοΰ κόσμου άπό τής έξωτερικής έπιδράσεως καί άφήνει έλεύθερα τά ναρ
κωμένα κακούργα ένστικτα νά έλθουν είς τήν έπιφάνειαν καί νά έκδηλωθοΰν διά 
πράξεων φρικιαστικών, προ τών όποιων ούδόλως συγκινεΐται ό διαπράττων αυτά 
δπως άκριβώς δέν συγκινοΰνται καί οί έκ γενετής έγκληματίαι, είς τήν τάξιν τών 
οποίων άσφαλώς άνήκουν καί οί σχιζοφρενικοί τοιοΰτοι.

Τό δτι σπανιώτατα παρουσιάζονται κρούσματα τοιούτων σχιζοφρενικών έγκλη- 
ματιών ένισχύει τήν άνωτέρω περί αύτών γνώμην μας διότι έάν δλοι οί σχιζοφρενικοί 
οί όποιοι κυκλοφορούν μεταξύ ήμών ήσαν έγκληματίαι καί δέν περιορίζοντο είς τό 
ν’ άπολαμβάνουν τών παραδοξοτήτων τού ψυχικού των κόσμου, άσφαλώς θά παρι- 
στάμεθα συχνά προ έγκλημάτων άποτροπαίων έν τή πρωτοτυπία καί σκληρότητί των.

Οί σχιζοφρενικοί λοιπόν έγκληματίαι έχουν πλήρη άντίληψιν καί συνείδησιν 
τών κακουργημάτων αύτών έπί πλέον δέ ή έγκληματική προδιάθεσις των τούς κα
θιστά είς άκρον έπικινδύνους ώστε έπιτακτική άνάγκη τής Πολιτείας είναι, άφού 
δύσκολον καθίσταται νά προλάβη τά έγκλήματά των, νά καθιστά τουλάχιστον αύτούς 
μετά τήν διάπραξιν τού πρώτου κακουργήματος άνικάνους διά πάσαν ύποτροπήν, διά 
τής έπιβολής τής κατά νόμον ποινής.

Κλείομεν τήν περιληπτικήν μελέτην μας περί τών σχιζοφρενικών έγκληματιών, 
διότι ό χώρος τού περιοδικού δέν έπιτρέπει νά έπεκταθώμεν είς λεπτομερεστέραν 
έρευναν τού λανθάνοντος καί άφαντάστως έπικινδύνου αύτού έγκληματικοΰ τύπου, 
ό όποιος εύτυχώς δι’ δλους μας δέν παρουσιάζεται συχνά.



ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, ΟΙ ΣΛΑΥΟΙ, Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Ύπο κ. ΘΕΜ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
(Συνέχεια ίκ  τοΰ προηγουμένου)

5 . —Ή  θέσις τω ν Γιουγκοσλαύων κομμουνιστών. Π ώς αντιμετώπισαν οντοι τό ζήτημα
«Μακεδονίας—Θράκης»  είς τά Διεθνή συνέδρια Κόμιντερν και τ ί  επραξαν κατόπιν.

6 . —Οι "Ελληνες κομμουνισταί καί ή «αύτονόμησις Μακεδονίας—Θράκης». Π ώς έδέ-
χθησαν ούτοι να εξυπηρετήσουν τά  ξένα σχέδια καί τ ί  επραξαν χάριν αυτών.

7. —Τά κομμουνιστικά συνέδρια τής Σόφιας καί ή συμμετοχή τών 'Ελλήνων κομ
μουνιστών είς αυτά. Α ί γνώμαι τών Ά λ . Παπαναστασίου καί Γ. Παπανδρέου.

8. —Ή  ματαίωσις τώ ν συνεδρίων τής Σόφιας. Α ί συνελεύσεις τής Γ ' Διεθνούς είς
Μόσχαν καί ή ψήφος τώ ν Ε λλήνων κομμουνιστών κατ’ αυτά. Τά επακολουθή-
σαντα έκτοτε γεγονότα.

9. —Μία στιχομυθία Ε λλήνω ν κομμουνιστών μετ’ άντιπροαώπων τής Γ ’ Διεθνούς (Κό
μ ιντερν) έν Έ λλάδι. Α ί ύποστηριχθείσαι έκατέρωθεν άπόψεις.

5. 'Η θέσις τώ ν Γιουγκοσλαύων κομμουνιστών. Πώς αντιμετώπισαν 
ούτοι τό ζήτημα «Μακεδονίας—Θράκης» είς τά διεθνή συνέδρια τής Κό
μιντερν και τ ί έπραξαν κατόπιν.

'Όπως ήδη έσημειώσαμεν, βλέψεις έπί της Ελληνικής Μακεδονίας δεν έχουν 
μόνον οί Βούλγαροι, άλλά καί οί Γιουγκοσλαϋοι. Γεννάται δμως τό ερώτημα : Ποιαν 
θέσιν έλαβον ούτοι κατά τήν συζήτησιν τών Βουλγαρικών προτάσεων εις τά συνέ
δρια τής Γ' Διεθνούς έν Μόσχα; Πώς έθεσαν δηλαδή τό ζήτημα καί πώς άντιμετώ- 
πισαν τάς Βουλγαρικάς προκλήσεις; Καί τί έπραξαν κατόπιν; *Ας έξετάσωμεν λοιπόν 
ήδη μέ συντομίαν τό ζήτημα τοϋτο.

"Οπως είπομεν καί προηγουμένως, οί Γιουγκοσλαϋοι κομμουνισταί άντιπρό- 
σωποι εις τά ματαιωθέντα συνέδρια τής Σόφιας τοΰ 1923 εύρέθησαν διά πρώτην 
φοράν αντιμέτωποι τών Βουλγαρικών άξιώσεων περί «αύτονομήσεως τής Μακεδο
νίας καί Θράκης». Διά τον λόγον αύτόν έθεσαν σχετικά έρωτήματα εις τον Κολλά- 
ρωφ, πράγμα τό όποιον τον έξηρέθισεν.

Είς τό πρώτον έξ άλλου έκ τών δύο συνεδρίων τής Γ' Διεθνούς, τοΰ 1924, 
εις τά όποια συνεζητήθη τό ζήτημα «Μακεδονίας—Θράκης», ό προσελθών εις Μό
σχαν Γιουγκοσλαΰος κομμουνιστής άντιπρόσωπος, άγνοών τάς λεπτομέρειας τοΰ 
θέματος, δεν ήτο παρεσκευασμένος νά όμιλήση. Διά τον λόγον αύτόν ήρνήθη ψήφον, 
ίσχυρισθείς οτι «δεν εΐχεν οδηγίας τοΰ κόμματός του...»

Είς τό δεύτερον δμως συνέδριον τής Γ' Διεθνοΰς, τό συνελθόν έπίσης έν Μό
σχα κατά τό αύτό έτος 1924, οί προσελθόντες δύο Γιουγκοσλαϋοι άντιπρόσωποι ειχον 
οδηγίας καί ήσαν πλήρως παρεσκευασμένοι διά ν’ άπαντήσουν είς τάς Βουλγαρικάς 
προτάσεις. Οδτω ένώ οί δύο "Ελληνες κομμουνισταί έδέχθησαν τάς προτάσεις ταύτας 
καί έψήφισαν προδοτικώτατα υπέρ «αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης», 
οί Γιουγκοσλαϋοι όμοϊδεάται των ήρνήθησαν νά τό πράξουν. Ώ ς δικαιολογίαν δέ 
προέβαλον, τό δτι «ή πρότασις αύτή άντίκειται είς τάς Γιουγκοσλαυϊκάς άπόψεις...» 
Διότι «δέχονται μέν, εΐπον, τήν αρχήν τών έθνοτήτων καί τής αύτοδιαθέσεως τών 
λαών, άλλ’ αυτή δεν δύναται νά έφαρμοσθή έν Μακεδονία. Τοΰτο δέ διότι Μακεδο
νικόν Έθνος δέν υπάρχει, παρά μόνον είς τά μυαλά τών κομιτατζήδων τής ΕΜΕΟ», 
(Μακεδονικού Κομιτάτου), είς τήν οποίαν, δπως είπομεν, εϊχον ύπεισέλθει καί οί 
Βούλγαροι, οπαδοί τοΰ στρατηγοΰ ’Αλεξάνδρου Πρωτογέρωφ.

Προ τής άρνήσεως ταύτης τών Γιουγκοσλαύων κομμουνιστών, οί Βούλγαροι 
Κολλάρωφ καί Δημητρώφ έγιναν έξω φρενών καί έπετέθησαν λαύρως έναντίον 
των. Έχοντες δέ πρόχειρον, κατά τό κομμουνιστικόν σύστημα, τό κατηγορητήριου, 
ποοσεπάθησαν νά «κολλήσουν τήν ρετσινιά», κατά τό κοινώς λεγόμενον, είς τούς
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Γιουγκοσλαύους. Οΰτω τούς κατηγόρησαν, ότι «επηρεάζονται άπό έθνικιστικάς 
«απόψεις».'Ό τι «είναι σοσιαλπατριώται καί 6χι γνήσιοι κομμουνισταί...» "Οτι 
«τόΚ.Κ.Γ. παίζει ρόλον πράκτορος τής Γιουγκοσλαυϊκής μπουρζουαζίας...! !» .  
"Οτι «δεν θέλουν την αύτονόμησιν τής Μακεδονίας, διότι τό μεγαλύτερον αύτής 
μέρος έχει καταλάβει ή χώρα των», κλπ. κλπ.

Ά λλ ’ οί Γιδυγκοσλαΰοι ήσαν καλοί μαχηταί καί άριστα παρεσκευασμένοι δι’ 
άντεπίθεσιν. Διά τοϋτο δέν τα έχασαν έν προκειμένω, ούτε άπέρριψαν τα όπλα διά 
νά τραπούν εις φυγήν προ των Βουλγαρικών φωνασκιών...Λαβόντες όθεν τον λόγον 
άπήντησαν ώς έξής περίπου : (‘ )

«Είμεθα έτοιμοι αν θέλετε, σύντροφοι Κολλάρωφ καί Δημητρώφ, νά δια- 
κηρύξωμεν, ότι οί κάτοικοι τής Γιουγκοσλαυϊκής Μακεδονίας πρόσκεινται προς τήν 
Βουλγαρίαν..."Οτι τό Σλαυομακεδονικόν γλωσσικόν ιδίωμα είναι συγγενέστερον μέ 
τήν Βουλγαρικήν γλώσσαν..."Οτι οί Σλαυομακεδόνες έχουν Βουλγαρικήν συνεί- 
δησιν καί έπομένως είναι μάλλον Βούλγαροι, παρά Σέρβοι... Έ , λοιπόν, αύτό θά 
τό έκάμναμεν εύκολώτερα, διότι είναι πλησιέστερον εις τήν πραγματικότητα... 
Ά λλ ’ ουδέποτε δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ΰπαρξιν φανταστικής έθνότητος καί 
οτι οί κάτοικοι τής Μακεδονίας είναι Σλαυομακεδόνες...'Η λέξις Μακεδονία είναι 
μόνον γεωγραφικός όρος καί δέν δηλοΐ εθνότητα...»

Προ τής σθεναράς καί ανδρικής αύτής στάσεως τών Γιουγκοσλαύων άντι- 
προσώπων, τήν οποίαν δέν άνέμενον οί Κολλάρωφ καί Δημητρώφ, ουτοι δέν ήδυνή- 
θησαν νά συνεχίσουν τήν συζήτησιν καί ήλλαξαν θέμα...'Η άπόφασις όμως τής Γ' 
Διεθνούς, (Κομιντέρν), «περί αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης» έλήφθη, 
καίτοι οί Γιουγκοσλαΰοι κομμουνισταί ήρνήθησαν ψήφον, τόσω μάλλον καθόσον 
υπέρ αύτής έψήφισαν καί οί "Ελληνες κομμουνισταί, (Πουλιόπουλος—Μάξιμος)...

Αύταί υπήρξαν, προ 30ετίας περίπου, αί απόψεις τών Γιουγκοσλαύων κομ
μουνιστών. Τάς παρεθέσαμεν δέ κατά τό μάλλον ή ήττον λεπτομερώς, διά νά κατα- 
δείξωμεν πόσον άντίθετοι είναι μέ τάς σημερινάς, αί όποΐαι έγγίζουν προς τάς τότε 
Βουλγαρικάς, άλλά προς όφελος τής Γιουγκοσλαυίας πλέον. Διότι σήμερον, οπότε 
οί Γιουγκοσλαΰοι κομμουνισταί έκυριάρχησαν εις τήν χώραν των καί κατέλαβον 
τήν έξουσίαν, έχουν τελείως άντιθέτους προς τάς παλαιάς ιδέας των περί Μακεδονίας.

Συγκεκριμένως, σήμερον οί Γιουγκοσλαΰοι κομμουνισταί τού στρατάρχου 
Τίτο παραδέχονται τήν όπαρξιν «Μακεδονικού "Εθνους», καί καλλιεργούν μάλιστα 
έντατικώς τήν ιδέαν αυτήν. Έ ν συνεχεία επιδιώκουν τήν αύτονόμησιν τής Μακεδο
νίας, άλλά υπό τήν ΐδικήν των πλέον κυριαρχίαν. Διά νά επιτύχουν δέ τούτο εύκο- 
λώτερον, έσπευσαν ν’ άνακηρύξουν δήθεν αυτόνομον τήν Γιουγκοσλαυϊκήν (Σερ- 
βικήν) Μακεδονίαν ή Μακεδονίαν τού Βαρδάρ, ΰπό τήν προεδρίαν τού Λαζάρ Κου- 
λισέφκυ καί μέ πρωτεύουσαν τά Σκόπια.

Μετά ταΰτα ομιλούν περί ένώσεως τής Ελληνικής Μακεδονίας, ή όπως τήν 
άποκαλοΰν, «Μακεδονίας τού Αιγαίου», καί τής «Βουλγαρικής ή Μακεδονίας τού 
Πιρίν», μέ τήν Γιουγκοσλαυϊκήν, ώστε ν’ άποτελεσθή τό «Μακεδονικόν Κράτος» 
καί νά ύπαχθή εις τήν Γιουγκοσλαυϊκήν ομοσπονδίαν...Ταύτα συνεφωνήθησαν μεταξύ 
τού στρατάρχου Τίτο, προέδρου τής Γιουγκοσλαυίας καί τού Γ. Δημητρώφ, 
πρωθυπουργού τής Βουλγαρίας, κατά τήν μετά τον πόλεμον συνάντησίν των εις 
Μπλέντ. Οί Βούλγαροι έδέχθησαν τούτο έναντι διαφόρων άνταλλαγμάτων. Διά νά 
κατακτηθή δέ ή Ελληνική Μακεδονία, τήν οποίαν δέν είχον εις τήν διάθεσίν των, 
έκηρύχθη εναντίον τής Ελλάδος ό συμμοριτοπόλεμος, ό όποιος τόσον έστοίχισεν 
εις τήν Χώραν μας εις άνθρώπινον αίμα καί ύλικάς θυσίας...

(*) Πλείονα στοιχεία ϊδε εις Ε. Σταυρίδου: «Παρασκήνια τοϋ Κ.Κ.Ε». σελ. 257.
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Μολονότι όμως ό πόλεμος αυτός ένισχύθη επί σειράν έτών παντοιοτρόπως 
ύπό των χωρών τοΰ Σίδηρου Παραπετάσματος, ιδίως δέ των Ρώσσων, των Γιουγκο- 
σλαύων καί των Βουλγάρων, τελικώς άπέτυχεν. Οΰτω χάρις εις την γενναίαν άντί- 
στασιν τοΰ Ελληνικού λαοΰ καί την συμμαχικήν ένίσχυσιν, οί κομμουνισταί συνε- 
τρίβησαν καί ή Ελλάς ένίκησεν διά μίαν άκόμη φοράν εις την ιστορίαν της- οί δε 
'Έλληνες άπεδείχθησαν άντάξιοι της έλευθερίας των...

Μετά την άποτυχίαν τοΰ πολέμου αύτοΰ καί τήν άπόσχισιν, φαινομενικώς 
τουλάχιστον, των Γιουγκοσλαύων τοΰ Τίτο άπό τήν Κόμινφορμ, οπότε ουτος ήναγ- 
κάσθη νά ζητήση τήν ένίσχυσιν τοΰ Δυτικοΰ συνασπισμοΰ, οί Βόρειοι «γείτονες» 
μας ήρέμησαν κάπως, καίτοι δεν έγκατέλειψαν τάς ιδέας καί βαθυτέρας επιδιώ
ξεις των. 'Η έξέλιξις μάλιστα των πραγμάτων έπέβαλε τήν έπανασύνδεσιν των 
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος—Γιουγκοσλαυΐας, καθώς καί τήν «φιλικήν» έπί- 
σκεψιν τοΰ στρατάρχου Τίτο εις τήν 'Ελλάδα, εις άνταπόδοσιν έπισκέψεως Ελλή
νων έπισήμων. Τά ίδια αίτια κατέστησαν έφικτήν τήν έπανασύνδεσιν τών διπλω
ματικών σχέσεων της Ελλάδος μετ’ άλλων τινών κρατών τοΰ Σιδηροΰ Παραπε
τάσματος.

Κατόπιν όλων αύτών όμως γεννώνται τά έξης έρωτήματα διά τον Γιουγκο- 
σλαυϊκόν κομμουνισμόν: Πότε έλεγε τήν άλήθειαν; "Οταν προ 30ετίας περίπου ύπε- 
στήριζεν εις τά έν Μόσχα συνέδρια τής Κόμιντερν τό άνύπαρκτον τής Μακεδονικής 
έθνότητος; "Η σήμερον, οπότε βεβαιώνει τό άντίθετον; Καί τί έμεσολάβησεν κατά 
τήν 30ετίαν αυτήν, διά νά μεταβάλη οδτος άπόψεις; Καί διατί έν ώ τότε άντετίθετο 
εις τάς προτάσεις τών Βουλγάρων, πού ήσαν καί Ρωσσικαί, καί επομένως έκήρυ- 
ξεν έπανάστασιν κατά τής Μόσχας, χωρίς ν’ άποσχισθή αύτής σήμερον, καίτοι 
άπεσχισμένος έξ αύτής υιοθετεί τάς άπόψεις της; Πρόκειται άρά γε περί ζητήματος 
αρχής, όπως ίσχυρίζοντο τότε οί Γιουγκοσλαΰοι κομμουνισταί—ό Τίτο θά ήτο 
άσφαλώς τότε μαθητής εις κάποιαν σχολήν τής Μόσχας—ή περί τοιούτου πολιτικής 
σκοπιμότητος καί συμφερόντων τοΰ έπεκτατικοΰ κομμουνισμοΰ τών Γιουγκοσλαύων;

Εις τά αμείλικτα αύτά έρωτήματα, οφείλει άπάντησιν ό Γιουγκοσλαυϊκός 
κομμουνισμός, οπότε θά μάθωμεν πώς συμβιβάζονται τ ’ ασυμβίβαστα...

6. Οί Έ λληνες κομμουνισταί καί ή «αύτονόμησις Μακεδονίας—Θρά
κης». Πώς έδέχθησαν ούτοι νά έξυπηρετήσουν τά  ξένα σχέδια καί τ ί 
έπραξαν χάριν αύτώ ν.

Καιρός είναι νά παρακολουθήσωμεν τώρα έκ τοΰ πλησίον καί τήν δρασιν 
τών Ελλήνων κομμουνιστών, έν σχέσει μέ τό τεθέν εις αυτούς ύπό τών Βουλγάρων 
καί έπιβληθέν ζήτημα τής «αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης». Νά έξε- 
τάσωμεν δηλαδή λεπτομερέστερον πώς άντιμετώπισαν οδτοι τήν ξένην πρόκλησιν 
καί τί έπραξαν προς ίκανοποίησίν της. Διότι έν γενικαΐς γραμμαΐς γνωρίζομεν ήδη 
τάς ένεργείας των έξ όσων έλέχθησαν άνωτέρω περί τών Βουλγάρων καί τών Γιουγκο
σλαύων κομμουνιστών. Προ τούτου όμως θά εΐπωμεν όλίγας λέξεις καί διά τάς 
έπί τοΰ προκειμένου ιδέας καί ένεργείας δύο έκ τών Ελλήνων πολιτικών άνδρών 
τής τελευταίας 30ετίας· τοΰ προ 20ετίας δηλαδή περίπου άποβιώσαντος μακαρίτου 
άρχηγοΰ τής «Δημοκρατικής Ένώσεως» ’Αλεξάνδρου Παπαναστασίου καί τοΰ ση
μερινού ά-ρχηγοΰ τών Φιλελευθέρων κ. Γεωργίου Παπανδρέου.

Εύθύς ώς οί "Ελληνες κομμουνισταί εΐδοποιήθησαν ύπό τών Βουλγάρων, κατά 
τον ’Ιούνιον 1923, περί τών Συνεδρίων τής Σόφιας, συνήλθεν ή Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. 
διά ν’ άποφασίση σχετικώς. Χωρίς πολλάς συζητήσεις άπεφασίσθη τότε νά μετά- 
σχη καί τό Κ.Κ.Ε. εις τά κομμουνιστικά έκεΐνα συνέδρια. Ώρίσθησαν δέ, όπως καί 
προηγουμένως εϊπομεν, ώς άντιπρόσωποι διά μέν τά πολιτικά συνέδρια, (τοΰ Κ.Κ.Β. 
δηλαδη καί τής Βαλκανικής κομ/κής 'Ομοσπονδίας), ό σημαίνων τότε "Ελλην κομ-
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μουνιστής, καί μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. ’Ελευθέριος Σταυρίδης. Διά δέ τό Συν
δικαλιστικόν, (τής Συνομοσπονδίας των Βουλγάρων εργατών), ό Λέων. Χατζη- 
σταύρου, δρών ωσαύτως κομμουνιστής καί μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.

Διά τό ταξείδιον τοΰτο εις τό Εξωτερικόν έχρειάζετο φυσικά διαβατήριον. 
’Επειδή δέ οί "Ελληνες κομμουνισταί δεν ήδύναντο νά τό προμηθευθοϋν άμέσως καί 
κατ’ εύθεϊαν, έζήτησαν τήν ένίσχυσιν τοϋ ’Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, άριστερί- 
ζοντος καί «σοσιαλίζοντος» Έλληνός πολίτικου, καί άρχηγοϋ ένός μικρού κόμ
ματος, μέ εύαρίθμους οπαδούς άνέκαθεν. Οδτος έπροθυμοποιήθη φυσικά νά βοη- 
θήση, προφανώς λόγω πνευματικής συγγένειας, τούς "Ελληνας κομμουνιστάς καί 
παραλαβών τον Ε. Σταυρίδην, μετέβη μετ’ αύτοΰ εις τό αρμόδιον 'Υπουργείου 
τών ’Εσωτερικών.

Τήν Ελλάδα έκυβέρνα τότε άκόμη ή έπανάστασις τοϋ 1922, μέ 'Υπουργόν 
τών ’Εσωτερικών τον κ. Γ. Παπανδρέου. Προς αυτόν λοιπόν παρουσιάσθησαν οί 
έπισκέπται τοϋ 'Υπουργείου καί μετά τά προκαταρκτικά εξέθεσαν τον σκοπόν τής 
έπισκέψεώς των. Έν συνεχεία παρουσίασαν καί τήν ήμερησίαν διάταξιν τοϋ Συνε
δρίου τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας, εις τήν όποιαν άνεγράφετο 
ώς θέμα συζητήσεως καί τό ζήτημα τής «αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί Θρά
κης....))

7. Τά κομμουνιστικά συνέδρια τής Σόφιας καί ή συμμετοχή τώ ν  
Ε λλή νω ν  κομμουνιστών εις α ύτά . Αί γνώμαι Παπαναστασίου-Παπανδρέου.

Κατόπιν έλαβε τον λόγον ό Α. Παπαναστασίου, όστις είπε τά εξής κατά τήν 
μαρτυρίαν τοϋ άπαρνηθέντος έν τώ μεταξύ τον κομμουνισμόν Ε. Σταυρίδου (*)·

«Εις τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Β. Κ. 'Ομοσπονδίας, περιλαμβάνεται καί ένα 
θέμα «περί αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης». Καί περί μέν τής Μακε
δονίας ,δέν δύναται νά γίνη λόγος. 'Όσον άφορα όμως τήν Θράκην, τό ζήτημα δια
φέρει...’Εφόσον ό Ίσμέτ εις τήν Λωζάννην άξιοι, όπως ή ’Ανατολική Θράκη παρα- 
μείνη εις τήν Τουρκίαν, νομίζω ότι μία λύσις αύτονομήσεως τής Θράκης δέν θά 
έβλαπτε...!, προτεινομένη μάλιστα άπό εν συνέδριον, εις τό όποιον θά μετεϊχον 
Τούρκοι καί Βούλγαροι άντιπρόσωποι, άσχέτως αν τοΰτο ήτο σοσιαλιστικόν ή κομ
μουνιστικόν...»

«'Ένα τέτοιο ψήφισμα θά ήτο σπουδαίου ντοκουμέντο, εις χεΐρας τοϋ Βενι- 
ζέλου έν Λωζάννη. "Αλλωστε μίαν αύτόνομον Θράκην θά τήν έκυβέρνων μοιραίως 
'Έλληνες...Διότι άφ’ ένός θά έπιστρέψουν εις αύτήν όλοι οί έκ Θράκης πρόσφυγες, 
καί άφ’ ετέρου διότι θά στείλωμεν έκεϊ καί άλλους προς έγκατάστασιν έκ Μ. ’Α
σίας...'Οπότε θά έχωμεν συντριπτικήν πλειονοψηφίαν έναντι τών Τούρκων καί τών 
έλαχίστων Βουλγάρων. Θά γίνη ή Θράκη δευτέρα Ελλάς... Καί εις εύθετον στιγμήν 
ένοΰται μέ τήν 'Ελλάδα...Μήπως ή Κρήτη δέν ήτο αύτόνομος πριν ένωθή...;»

Μετά ταΰτα έλαβε τον λόγον ό υπουργός κ. Γ, Παπανδρέου, ό όποιος άφοΰ 
έζήτησε διαφόρους πληροφορίας προσέθεσε : «'Ως όρθώτατα εΐπεν ό κ. άρχηγός τής 
«Δημοκρατικής Ένώσεως», ζήτημα αύτονομήσεως τής Μακεδονίας δέν τίθεται 
καν ύπό συζήτησιν, .έστω καί αν πρόκειται περί ολοκλήρου ταύτης, (Σερβικής δη
λαδή, Βουλγαρικής καί Ελληνικής). Κατ’ έμέ ολόκληρος ή Μακεδονία είναι Ελλη
νική, έστω καί αν δέν έχη εΐσέτι όλη άπελευθερωθή...»

«Ά λλ ’ ή άποψις τοϋ κ. Παπαναστασίου, όστις ευρίσκει προσωρινώς σκό
πιμου τήν αύτονόμησιν τής Θράκης, διά νά λύσωμεν τό προσφυγικόν πρόβλημα, είναι 
συζητήσιμος καί μή άπορριπτέα...Περιπλέκεται όμως ή ύπόθεσις, έκ τοϋ οτι εις 
τήν αύτόνομον Θράκην θά πρέπη νά περιληφθή καί ή Δυτική τοιαύτη, ή οποία είναι

(') Ίδέ τό έ’ργον του «Παρασκήνια τοϋ Κ.Κ.Ε.» σ. 152.
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ήδη Ελληνική... Έν πάση περιπτώσει τώρα πρόκειται απλώς περί τοΰ ψηφίσματος 
ενός Συνεδρίου καί διά τίποτε άλλο...Διά τό διαβατήριον θά ΐδω άπόψε τον 'Υπουργόν 
των ’Εξωτερικών κ. Ρέντην καί περάστε αυριον νά σάς πώ ...»

Έν συνεχεία τό διαβατήριον έδόθη καί ό Ε. Σταυρίδης έταξίδευσεν εις Σόφιαν, 
έν ώ τό ταξείδιον τοΰ ετέρου κομμουνιστοΰ Χατζησταύρου έματαιώθη.

8. 'Η ματαίωσις τω ν συνεδρίων τής Σ όφιας. Αί συνελεύσεις τής 
Γ' Διεθνούς είς Μόσχαν καί ή ψήφος τω ν Ε λλήνω ν κατ’ αύτάς. Τά 
έπακολουθήσαντα έκτοτε γεγονότα.

Φθάσας είς Σόφιαν ό Έλλην κομμουνιστής Σταυρίδης, έσπευσε νά συναντηθή 
μετά τοΰ Κολλάρωφ, άρχηγοΰ (Γεν. Γραμματέως, όπως ονομάζουν τούς κατά 
χώρας άρχηγούς των οί κομμουνισταί), τοΰ Κ.Κ.Β. καί Γενικοΰ Γραμματέως επί
σης τής Βαλκανικής κομμουνιστικής ομοσπονδίας. Είχε δέ μετ’ αύτοΰ τον δημο- 
σιευθέντα προηγουμένως διάλογον. Διότι δέον νά σημειωθή, ότι ,ό Ε. Σταυρίδης, 
Θράξ την καταγωγήν ό ίδιος, είχε δράσει είς Μακεδονίαν, έγνώριζε καλώς τά εθνο
λογικά ζητήματα αύτής καί είχετο τών ’Εθνικών παραδόσεων, μολονότι κομμου
νιστής.

Έπηκολούθησεν όμως ή έσπευσμένη άναχώρησίς του έκ Σόφιας, λόγω τής 
Έπαναστάσεως τοΰ Τσαγκώφ, ώς εΐπομεν, καί οΰτω τό ζήτημα παρέμεινεν εκ
κρεμές. Τό έπόμενον όμως έτος 1924 συνήλθον, είς Μόσχαν τώρα πλέον, δύο συνέ
δρια τής Γ' Διεθνοΰς, (Κόμιντερν). Καί είς μέν τό πρώτον άπεστάλη ώς άντιπρό- 
σωπος τών Ελλήνων κομμουνιστών ό Ν. Σαργολόγος, δστις χωρίς δισταγμόν έψή- 
φισε την Βουλγαρικήν πρότασιν περί «αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης». 
Είς δέ τό δεύτερον άπεστάλησαν ώς άντιπρόσωποι οί Σ. Μάξιμος καί Π. Πουλιό- 
πουλος, οί όποιοι ομοίως άπεδέχθησαν τήν Βουλγαρικήν πρότασιν καί έψήφισαν 
ύπέρ αύτής μέ πάσαν εύκολίαν.

Δεν είναι βεβαίως τώρα δυνατόν νά εξακριβωθούν τά αίτια τής προδοτικής 
αύτής στάσεως τών κομμουνιστών εκείνων. "Αν δηλαδή αυτή ώφείλετο είς άγνοιαν 
τών άπωτέρων Βουλγαρικών βλέψεων καί σκοπών, ή είς έν συνειδήσει παραχώρησιν 
είς ξένους τμημάτων τοΰ έθνικοΰ έδάφους. Ούτε δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, αν ή 
παραχώρησις αυτή έγένετο χάριν άφηρημένωό καί θεωρητικών άρχών τοΰ κομμου
νισμού ή άπλώς καί μόνον διά νά έξασφαλίσουν οί "Ελληνες κομμουνισταί τήν εύμέ- 
νειαν τών κύκλων τής Γ' Διεθνοΰς, ένεκα προσωπικών βλέψεων καί σκοπών. Τό 
γεγονός είναι πάντως ότι οί "Ελληνες κομμουνισταί έδέχθησαν τήν Βουλγαρικήν 
πρότασιν καί άδιστάκτως έψήφισαν υπέρ αύτής.

Έπανελθόντες είς τήν Ελλάδα οί ταξειδεύσαντες είς Μόσχαν "Ελληνες κομ- 
μουνισταί, άνεκοίνωσαν τά τής ψήφου των είς τούς όμοιδεάτας των τής Κ.Ε. τοΰ 
Κ.Κ.Ε. "Οταν δέ ολίγον βραδύτερον έφθασαν καί τά πρακτικά τής Διασκέψεως τής 
Κόμιντερν, διεξήχθη εύρεΐα έπί τοΰ ζητήματος πού μάς απασχολεί συζήτησις μεταξύ 
τών Ελλήνων κομμουνιστών τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. τής έποχής έκείνης. (Σημειωτέον 
ότι 6 τότε κομμουνισμός δέν είχε τήν σημερινήν μορφήν, ούτε ύπήρχον τότε κομ- 
μουνισταί μέ θηριώδη ένστικτα καί άδίστακτοι προς πάσαν έγκληματικήν δράσιν. 
Ή το άπλώς μία κίνησις ιδεολογική, μέ ήπιον χαρακτήρα, κινουμένη είς τά δημο
κρατικά πλαίσιοί...).

"Οπως είναι φυσικόν, μερικοί ήδιαφόρησαν τότε τελείως καί έτήρησαν εντελώς 
f παθητικήν στάσιν. ’Άλλοι όμως διετύπωσαν ζωηράς άντιρρήσεις καί έξέφρασαν 

αμφιβολίας, αν έπρεπε τό Κ.Κ.Ε. νά δεχθή τάς ληφθείσας άποφάσεις τής Κόμιντερν, 
(Γ' Διεθνοΰς). Τελικώς, προτάσει τοΰ Ε. Σταυρίδου, άπεφασίσθη νά ζητηθούν 
περισσότεραι πληροφορίαι έκ Μόσχας, πράγμα όπερ καί έγένετο διά μακροΰ υπο
μνήματος. Τοΰτο όμως περιήλθεν είς χεΐρας τοΰ Β. Κολλάρωφ, Γεν. Γραμματέως
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τής Κόμιντερν, καί δεν έξητάσθη καν, δπως θά έγίνετο αν ήτο άλλος γενικός γραμ- 
ματεύς. 'Απλώς έδόθη άπάντησις, δτι «οφείλουν να πειθαρχήσουν εις τάς άποφάσεις 
τής Γ' Διεθνούς» κλπ.

’Επειδή έν τούτοις ή άπάντησις αυτή τής Γ' Διεθνούς δεν ικανοποίησε τούς 
έχοντας άντιρρήσεις 'Έλληνας κομμουνιστάς. άπεφασίσθη να τεθή τό ζήτημα ύπ’ 
δψιν συνεδρίου τοϋ Κ.Κ.Ε., μόνου αρμοδίου νά λάβη άποφάσεις. ’Εντεύθεν συνε- 
κλήθη ειδικόν μυστικόν συνέδριον τοϋ Κ.Κ.Ε. κατά τον Νοέμβριον τοϋ 1924, είς τό 
όποιον παρεπέμφθη προς συζήτησιν καί λήψιν άποφάσεως τό ζήτημα τής «αύτονο- 
μήσεως της Μακεδονίας καί Θράκης». Προσεκλήθησαν δέ είς αυτό ή προσήλθον 
μόνοι καί δύο άντιπρόσωποι τής Γ' Διεθνούς.

Οί άντιπρόσωποι ούτοι ήσαν : α) ό άρχηγός τοϋ Κ.Κ. Τσεχοσλοβακίας καί 
βουλευτής είς την βουλήν τής χώρας του Ριχάρδος Σμέραλδ, σύμβουλος τής Κόμιν- 
τερν καί ό ειδικός εισηγητής τής ίδιας όργανώσεως διά τά Βαλκανικά ζητήματα 
Ουκρανός Διμίτρι Μανουήλσκυ. (Πρόκειται περί τοϋ πρό τινων έτών θορυβήσαντος 
είς τον ’Οργανισμόν των 'Ηνωμένων ’Εθνών μέ τήν υποβολήν τής προσφυγής του 
κατά τής 'Ελλάδος Ούκρανοΰ 'Τπουργοΰ τών ’Εξωτερικών). Έκ τούτων ό μέν 
Σμέραλδ έταξίδευσεν έπισήμως καί είσήλθεν έλευθέρως είς τό Ελληνικόν έδαφος 
μέ κανονικόν διαβατήριον, ό δέ Μανουήλσκυ ήλθε λάθρα, μέ ψευδές διαβατήριον. 
Άμφότεροι ούτοι άπετέλουν καί μέλη τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής Κόμιντερν.

Τό μυστικόν συνέδριον τοϋ Κ.Κ.Ε. έπελήφθη τής συζητήσεως τοϋ θέματος 
περί αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης» μέ πραγματικόν πείσμα, διότι 
ύπήρχον καί οί έχοντες άντιρρήσεις, δπως είπομεν. Μεταξύ τών τελευταίων τούτων 
οί μάλλον επιφανείς ήσαν οί Έλευθ. Σταυρίδης, ό όποιος τότε εύρίσκετο εξόριστος 
εις Κήθυρα καί συνεπώς δέν μετέσχε τοϋ συνεδρίου έκείνου, καί ό Διευθυντής τής 
έφημέρίδος τοϋ Κ.Κ.Ε. δικηγόρος καί συγγραφεύς Ίω . Κορδάτος.(1 )Κατά τήν διεξα- 
χθεϊσαν μάχην ύπεστηρίχθη σθεναρώς ή άπόφασις τής Γ. Διεθνούς περί «αύτονο
μήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης» τόσον υπό Ελλήνων κομμουνιστών, δσον 
καί ύπό τών ξένων άντιπροσώπων.

Κατόπιν τούτου τόσον τό σχετικόν υπόμνημα, δπερ ειχεν υποβάλει είς τό 
συνέδριον εκείνο ό έξόριστος Σταυρίδης, δσον καί αί άπόψεις άλλων τινών διαφω- 
νούντων άπερρίφθησαν, καί έπεκράτησαν οί κηρυχθέντες ύπέρ τής αύτονομήσεως. 
Ουτω τό Κ.Κ.Ε. ελαβε πλέον καί έπισήμως, έν είδικώ συνεδρίω του, τήν άπόφασιν 
περί «αύτονομήσεως της Μακεδονίας καί Θράκης», καί άπεφάσισε ν’ άποδυθή 
είς άγώνα προς άπόσπασίν της, συμφώνως προς τάς Βουλγαρικάς άπόψεις, αίτινες 
ύπήρξαν καί τοιαΰται τής Γ' Διεθνούς.

Μετά ταΰτα ό «Ριζοσπάστης», τό έπίσημον δργανον τοϋ Κ.Κ.Ε. έξεσπά- 
θωσεν ύπέρ τής αύτονομήσεως. Είς έπανειλημμένα δηλαδή δημοσιεύματα, άρθρα, 
κλπ. ύπεστήριξε τήν «άνάγκην», δήθεν, τής αύτοδιαθέσεως τοϋ «Μακεδονικού καί 
Θρακικοΰ λαού», καί έγνωστοποίησε τήν άπόφασιν τού Κ.Κ.Ε. ν’ άγωνισθή ύπέρ 
αύτής. Ουτω έκοινολογήθη τό πράγμα καί ολίγον βραδύτερον, δταν κατά τό 1925 
ό Θ. Πάγκαλος κατέλαβε τήν έξουσίαν, ή Κρατική μηχανή έκινήθη έναντίον τών 
κομμουνιστών.

Οί κομμουνισταί Πουλιόπουλος καί Μάξιμος συλληφθέντες έπροφυλακίσθησαν 
τότε καί παρεπέμφθησαν είς τό Στρατοδικείου, μέ τήν κατηγορίαν τής έσχάτης

(*) Τήν πληροφορίαν ταύτην παρέχει ό Σταυρίδης είς το μνημονευθέν εργον του. Καθ’ 
ήμας είναι άμφίβολον τοϋτο, δεδομένου δτι ό Κορδατος εις δημοσίευμά του είς την έφημερίδα 
«Ελεύθερος Τύπος», ολίγον μετά τό Συνέδριον τοϋ Κ.Κ.Ε. ήτοι τήν 6-1-1925 κηρύσσεται 
ύπέρ της αύτονομήσεως της Μακεδονίας καί δέχεται τόν..τίτλο τοϋ προδότου... Γεγονός δμως 
είναι δτι έκτοτε διεγράφη τοϋ Κ.Κ.Ε., χωρίς έν τούτοις νά παύση τά είναι καί κομμουνιστής.
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προδοσίας, δι’ ήν προεβλέπετο ή ποινή του θανάτου δι’ άγχόνης. Κατά την δίκην 
όμως ήτις έπηκολούθησεν συντόμως, κατώρθωσε νά σώση την κατάστασήν ό τότε 
δικηγόρος τοϋ Κ.Κ.Ε. Χρ. Λαδάς,—αυτός ό Χρ. Λαδάς τόν όποιον τό Κ.Κ.Ε. έμελλε 
νά δολοφονήση μετά 22 περίπου έτη άγρίως έν μέσαις Άθήναις, Υπουργόν οντα—, 
ό όποιος κατώρθωσε νά προκαλέση, μέ διαφόρους δικολαβισμούς, την παρέμβασιν 
τοϋ τότε Γάλλου καθηγητοΰ τοϋ Παν/μίου, προέδρου τοϋ «Διεθνοϋς συνδέσμου διά 
την προστασίαν των δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου καί τοϋ πολίτου» Ώλάρ καί ν’ ά- 
ναβάλη την δίκην έπ’ άόριστον.

9. Μια στιχομυθία 'Ελλήνων κομμουνιστών μετ’ αντιπροσώπων 
τής Γ' Διεθνοϋς (Κόμιντερν) έν Έλλάδι.—ΑΙ ύποστηριχθεΐσαι έκατέρωθεν 
απόψεις.

Εις τό σημεΐον αύτό θεωροΰμεν χρήσιμον, προς πλήρη άνάπτυξιν τοϋ θέμα
τός μοίς, νά παραθέσωμεν έν περιλήψει μίαν στιχομυθίαν Ελλήνων κομμουνιστών 
μετά των άφιχθέντων εις τήν Ελλάδα, διά τό συνέδριον τοϋ Κ.Κ.Ε., άντιπροσώπων 
τής Γ'. Διεθνοϋς γενομένην εις ιδιαιτέραν συνάντησίν των (*). Διότι έξ αυτής δια- 
φοίνεται πώς έθεσαν οί Βούλγαροι τό ζήτημα αύτονομήσεως Μακεδονίας—Θράκης 
εις τήν Κομιντέρν καί ποΐαι ήσαν αί άντιλήψεις τών διοικούντων τήν κομμουνιστικήν 
αύτήν όργάνωσιν.

'Ο κομμουνιστής Ε. Σταυρίδης, ό όποιος εόρίσκετο, όπως εΐπαμεν, εξόρι
στος εις Κήθυρα, καί δεν έλαβε μέρος εις τό μυστικόν συνέδριον τοϋ Κ.Κ.Ε. κατώρ
θωσε ν’ άναστείλη τήν εξορίαν καί νά φθάση εις τάς ’Αθήνας άκριβώς κατά τήν λήξιν 
τοϋ συνεδρίου. Επειδή δέ ήτο γνωστός εις τήν Γ'. Διεθνή, οί άντιπρόσωποί της 
Σμέραλδ καί Μανουήλσκυ έπεζήτησαν μίαν ιδιαιτέραν συνάντησίν μετ’ αότοΰ.·Κατ’ 
αυτήν έπεδίωξαν καί έπέτυχον νά παραστοΰν καί οί Μάξιμος, Πουλιόπουλος καί 
Χαϊτάς.

"Οταν έγινε ή συνάντησις, ό Σμέραλδ λαβών πρώτος τόν λόγον έζήτησε τήν 
γνώμην τοϋ Σταυρίδη εις τήν όποιαν, είπε, άποδίδει ιδιαιτέραν σημασίαν. Ά φ ’ ενός 
διότι έπρόκειτο περί παλαιοϋ στελέχους τοϋ Κ.Κ.Ε. μέ σημαντικήν δράσιν καί άφ’ 
ετερου διότι οδτος είχε τολμήσει ν’ άντιταχθή εις τάς άποφάσεις τής Γ' Διεθνοϋς...

Σ τ α υ ρ ί δ η ς  : « ’Επιμένω είς τάς γνώμας μου...’Έχω περιέλθει ολόκληρον 
την Μακεδονίαν ώς στρατιώτης, ώς δημόσιος υπάλληλος, καί ως προπαγανδιστής 
τοϋ Κ.Κ.Ε. Επομένως γνωρίζω καλώς πρόσωπα καί πράγματα...Είς τήν Μακεδο
νίαν θά συναντήσετε πολλούς άνθρώπους νά σάς εΐπουν ότι είναι Σέρβοι, Βούλγαροι, 
Ίσραηλΐται, "Ελληνες, κλπ. Ά λλ ’ οΰτε έναν νά είπη ότι είναι Μακεδών μέ εθνικήν 
συνείδησιν...’Εάν επομένως κυκλοφορήση εκεί τό σύνθημα περί «αύτονομήσεως 
τής Μακεδονίας», θά γελοιοποιηθώ μεν, άν δέν μάς πάρουν μέ τις πέτρες..., διότι 
θά προκαλέση μεγάλην άναταραχήν....Είναι περίπου τό ίδιον ωσάν νά εΐπωμεν, ότι 
η Κρήτη πού ήτο έν τούτοις αύτόνομος έπί πολλά έτη, άποτελεΐ ιδιαίτερον κράτος καί 
ότι οί Κρήτες δέν είναι Έλληνες, άλλά...Κρήτες...»

Μ ά ξ ι μ ο ς  : « ’Εγώ πιστεύω, ότι όλοι οί Μακεδόνες έχουν Μακεδονικήν 
εθνικήν συνείδησιν, άλλά φοβούνται νά τό εΐπουν...!»

Σ τ α υ ρ ί δ η ς  : «Καί ποΰ τήν είδες εσύ τήν Μακεδονίαν, άφοΰ δέν έπήγες 
πουθενά...»

Μ α ν ο υ ή λ σ κ υ  : «Καί όμως ή εΐσήγησις τοϋ Κολλάρωφ είς τήν Γ'. 
Διεθνή, βεβ αιώνει, ότι οχι μόνον ύπάρχει Μακεδονικόν έθνος, άλλά καί ότι όλοι οί 
κάτοικοι τής Μακεδονίας, πλήν ολίγων Ελλήνων προσφύγων, πού έγκατεστάθησαν 
τελευταίως έκεΐ, έχουν Μακεδονικήν εθνικήν συνείδησιν...»

(1) Περί αΰτης όμιλεΐ λεπτομερώς ό Σταυρίδης εις τό μνημονευθέν έ'ργον του, σελ. 
267 καί έπ.
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Σ τ α υ ρ ί δ η ς  : «Σύντροφε Μανουήλσκυ, εΐσθε ό ειδικός της Κομιντέρ'ν 
διά τά Βαλκανικά-ζητήματα...Παρακαλώ λοιπόν νά μας εΐπετε την ΐδικήν σας γνώ
μην επί τοϋ θέματος καί δχι του Κολλάρωφ, τήν οποίαν γνωρίζω καλώς...))

Μ α ν ο υ ή λ σ κ υ  : «Βεβαίως τώρα τελευταία δέν έχω ταξειδεύσει εις τήν 
Βαλκανικήν.,.Άλλ’ ούτε γνωρίζω τάς γλώσσας τών κρατών αύτών, διά ν’ άντιληφθώ 
εξ ιδίας όψεως τά πράγματα...Είμαι λοιπον υποχρεωμένος ν’ άντλώ τάς γνώσεις μου 
άπό ξένας πηγάς...Σύμφωνα δέ μέ αύτάς, γνωρίζω δτι ό Μακεδονικός λαός έκαμνε 
επί πολλά έτη άγώνα κατά 'τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς άπόκτησιν τής 
άνεξαρτησίας του...’Απορώ πώς άγνοεΐτε τοϋτο. » (Αύτά είχε διαδόσει ή Βουλ
γαρική προπαγάνδα!...)

Σ τ α υ ρ ί δ η ς  : «'Ο όλιγώτερον άγνοών τον άγώνα αυτόν, σύντροφε Μανου
ήλσκυ, είμαι έγώ ...’Αλλά σεις τον παρερμηνεύετε τελείως...Τον άγώνα αύτδν έκαμνε 
μόνον ό Σανδάσκυ καί ή ΕΜΕΟ (Μακεδονικόν Κομιτάτον). 'Ο άγων τών Ελλήνων 
ήτο έθνικός καί έστρέφετο κατά τών Τούρκων ώς τοιοϋτος, καθώς καί κατά τών 
Βουλγάρων...»

Μ α ν ο υ ή λ σ κ υ  : «Δέν παραδέχεσθε δτι ή αύτοδιάθεσις είναι ζήτημα άρχής 
διά τον κομμουνισμόν καί δτι βάσει αύτής ζητείται ή αύτονόμησις Μακεδονίας— 
Θράκης;... Πώς λοιπόν θέτετε τοϋτο ώς ζήτημα τακτικής...; 'Ο Λένιν λέγει...

Σ τ α υ ρ ί δ η ς  : «Ευχαριστώ διότι μου υπενθυμίζετε τί λέγει ό Λένιν... 
Είμαι σύμφωνος μέ αύτά.,.Άλλ’ έν Μακεδονία δέν υπάρχει καν έδαφος έφαρμογής 
των, διότι τό Μακεδονικόν έθνος είναι άνύπαρκτον.,.Θ’ άποτελέση λοιπόν βαρύ σφάλμα 
παρομοία διακήρυξις...» κλπ.

Σ μ έ ρ α λ δ : «"Ολα αύτά πού λέγετε, σύντροφε Σταυρίδη, δέν τά εΐχαμεν 
ύπ’ δψιν εις τήν Γ'. Διεθνή, δταν έλάβομεν τήν άπόφασιν περί «αύτονομήσεως τής 
Μακεδονίας καί Θράκης...» Μοϋ κάνουν δ’ έξαιρετικήν έντύπωσιν, διότι ό Κολλά
ρωφ μάς παρουσίασεν εντελώς διαφορετικά τά πράγματα. Καλόν θά ήτο νά κάμετε 
έ'να λεπτομερές υπόμνημα διά νά μάς τά εϊπετε, νά έλθετε δέ καί ό ίδιος εις τήν 
Μόσχαν, διά νά τά συζητήσωμεν καλλίτερα καί προφορικώς εκεί...»

Σ τ α υ ρ ί δ η ς  : « ’Ώφειλον νά σάς τά εϊπουν οί έκεϊ έλθόντες "Ελληνες άν- 
τιπρόσωποι, άλλά προφανώς δέν τά έγνώριζον...»

Σ μ έ ρ α λ δ : «Δ ι’ αύτό σύντροφε παρακαλώ νά κάμετε τό υπόμνημα, νά 
μάς τά εϊπετε λεπτομερώς, διά νά τά συζητήσωμεν καί πάλιν είς τήν Κομιντέρν...»

Μ α ν ο υ ή λ σ κ υ  : « ... ’Εγώ νομίζω δτι αί άποφάσεις τοϋ Συνεδρίου τής 
Κομιντέρν πρέπει νά τεθούν είς εφαρμογήν...Δέν ήμπορεϊ ένα διαφωνοΰν μέλος τής 
Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. ν’ άλλάξη τάς άποφάσεις ολοκλήρου Διεθνοΰς...!»

Σ τ α υ ρ ί δ η ς , :  «... Σύμφωνοι. ..’Αλλά διατί ζητείτε μόνον διά τήν Ελλάδα 
εφαρμογήν τής άρχής τών έθνοτήτων, καί δχι διά τήν Ρουμανίαν λ.χ. μέ τήν Δο- 
βρουτσάν, τήν Σερβίαν, τήν ’Αλβανίαν» κλπ. ;

Μ α ν ο υ ή λ σ κ υ  : «...Βλέπω δτι ύπεραμύνεσθε καί τών έθνικών διεκδι
κήσεων...Φαίνεται δτι έπηρεάζεσθε άπό έθνικάς άντιλήψεις...»

Σ τ α υ ρ ί δ η ς  : «...Αυτήν τήν κατηγορίαν προσάπτει καί ό Κολλάρωφ... 
Ά λλ ’ εγώ είμαι άτρωτος άπό αυτήν, διότι έχω άγωνισθή» κλπ.

Σ μ ε  ρ α λ δ  «...Ε ίναι περιτταί αί άντεγκλήσεις.,.Νά γίνη τό υπόμνημα...»
Είς τό σημεΐον αύτό έληξεν ή διαλογική συζήτησις τοϋ Σταυρίδη μετά τών 

άντιπροσώπων τής Γ' Διεθνοΰς καί ή συγκέντρωσις διελύθη. Τό ζήτημα δέ έμεινεν 
είς τό σημεΐον αύτό, διότι ό Σταυρίδης καίτοι προσκληθείς δέν έταξίδευσεν είς 
Μόσχαν..."Αλλωστε έντός ολίγου κατέλαβε τήν άρχήν ή δικτατορία Παγκάλου, ή 
οποία ήρχισε τήν δίωξιν τών κομμουνιστών καί παρ’ ολίγον μέ τήν δίκην τών Μα- 
ξίμου—Πουλιοπούλου νά καταδικασθοΰν ούτοι είς θάνατον, όπως εΐπομεν. Τά τε-
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ΗΛΙΟ Ι ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
‘Τττό κ. Π. ΠΑ ΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 'Τπαστυνόμου Α'.

Στη δημοτική μας ποίηση, τήν τόσο πλούσια άπό λυρικά τραγούδια, ό "Ηλιος, 
έχει καταλάβει, δπως καί πραγματικά του άξίζει, την πρώτη θέση. 'Ο λαός, πού είναι 
ό δημιουργός τοϋ δημοτικού μας τραγουδιού, προσωποποίησε μέ τή δυνατή φαντα
σία του ολα τά στοιχεία τής φύσεως πού προκάλεσαν σ’ αυτόν μιά δυνατή αίσθηση 
καί τά τραγούδησε. ’Έτσι τό φεγγοβόλο αυτό άστέρι τ ’ ουρανού πού είναι ή πηγή 
κάθε γήϊνης ζωής, πήρε μιά έξαιρετική θέση μέσα στήν ποιητική έκδήλωση τού 
λαού μας.

Τόσο ή ’Ανατολή, όσο καί ή Δύση τού "Ηλιου, θεωρούνται καί είναι άπό τά 
ώραιότερα φυσικά φαινόμενα.

Τήν αύγή ό ήλιος μέσα στήν κροκάτη καί μενεξεδένια φορεσιά του, διώχνει 
μέ τις φωτεινές του άκτίνες, τά φοβερά σκοτάδια τής νύχτας καί σκορπίζει κάτω 
στή πλάση τό φως καί τή χαρά. Καί τό βράδυ σάν τ ’ άπόσκια γύρουν τά μεγάλα 
τους φτερά καί σκεπάσουν τις βαθουλωτές λαγγαδιές καί τά σκιαχτερά φαράγγια, 
λαμπροφορεμένος σάν δοξασμένος βασιληάς χάνεται πίσω άπό τά μακρυνά βουνά, 
άφήνοντας πάνω στο στερέωμα μιά χιλιόχρωμη άνταύγεια

'Ο αθάνατος Κρυστάλλης, πού τά ποιήματά του είναι γραμμένα στο μοτίβο 
τού δημοτικού τραγουδιού, θαμπωμένος άπό τό μεγαλόπρεπο τούτο θέαμα, λέει 
σ’ ένα του τραγούδι:

«Πίσω άπό μάκρυνες κορφές ό ήλιος βασιλεύει»
«καί τ ’ ουρανού τά σύνορα χίλιες βαφές άλλάζουν»
«πράσινες, κόκκινες, ξανθιές, ολόχρυσες, γαλάζιες».

'Η εκθαμβωτική λαμπράδα τού ήλιου έκανε εξαιρετική έντύπωση στον άν
θρωπο. Γι’ αύτό δταν θέλει νά χαρακτηρίση μιά ξεχωριστή ομορφιά τήν παρομοιάζει 
μέ τή μορφή του.

’Έτσι ό λαϊκός τραγουδιστής έκθειάζοντας τήν εξαιρετική ομορφιά μιας κο
πέλας, λέει πώς μοιάζει μέ τον ήλιο.

« ’Εδώ σέ τούτη γειτονιά, έδώ σέ τούτη ρούγα»
«εδώ ’ναι μιά πεντάμορφη πού μοιάζει σάν τον ήλιο»
«κ ι’ δλο τού ήλιου έλεγε κ ι’ δλο τού ήλιου λέει »
«ήλιε νά λάμπης τήν αύγή, κ ι’ έγώ τό μεσημέρι»
«καί στο ήλιοβασίλεμμα νά λάμπουμε κ ι’ οί δύο».

Σ’ άλλο δημοτικό τραγούδι περιγράφεται ή ομορφιά τής γυναίκας πού στολί
ζεται νά πάη στο πανηγύρι.

χνάσματα δμως τού Χρ. Λαδά έσωσαν τήν κατάστασιν καί ή δίκη έματαιώθη, άνα- 
βληθεϊσα έπ’ άόριστον...

Κατ’ αυτόν τον τρόπον τό ζήτημα παρέμεινε «κοιμώμενον» επί πολλά έτη, 
μέ εΐλημμένην δμως τήν άπόφασιν τού Κ.Κ.Ε. περί «αύτονομήσεως τής Μακεδονίας 
καί Θράκης...» τήν οποίαν έννοεΐται τούτο δέν παρέλειπε εύκαιρίαν νά διακηρύξη, 
τόσον διά τού «Ριζοσπάστου» δσον καί διά τών παντός άλλου είδους έντύπων του... 
Έ ν τώ μεταξύ ό μέν Σταυρίδης άπεχώρησε τού κομμουνισμού οίκειοθελώς, εις δέ 
τό Κ.Κ.Ε. έπήλθον σημαντικαί μεταβολαί, κρίσεις, κλπ. Καί έπρεπε νά φθάσωμεν 
εις τον Β' παγκόσμιον πόλεμον καί τήν κατοχήν, διά ν’ άνακινηθή καί πάλιν έντόνως 
τό ζήτημα, άλλ’ ύπό εντελώς άλλην μορφήν πλέον. ’Αλλά περί τούτου θά όμιλήσωμεν 
κατωτέρω...

(Συνεχίζεται)
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«Κυρά μου όντας στολίζεσαι νά πας στο πανηγύρι»
«βάνεις τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι άστήθι»
«καί τον καθάριο αυγερινό βούλα στο δακτυλίδι»
«κάλλιο λάμπε τό δάκτυλο πέρι τό δακτυλίδι».

Δεν είναι μόνον ή ομορφιά τής γυναίκας άντικείμενο θαυμασμού στα δημοτικά 
τραγούδια, άλλά καί ή ομορφιά τού άνδρα, πολλές φορές μάλιστα όταν οί δυο ομορ
φιές έρχονται σέ σύγκριση, ή ομορφιά της γυναίκας παραμερίζεται καί πέφτει σε 
δεύτερη μοίρα.

«Σήμερα λάμπει 6 ουρανός σήμερα λάμπει ή μέρα»
«σήμερα στεφανώνεται άητός μέ περιστέρα»
«ό ήλιος είναι ό γαμπρός καί τό φεγγάρη νύφη».

Στο τραγούδι αυτό ό γαμπρός έχει ηλιόλουστη ομορφιά καί ή νύφη φεγγαρί
σια. Καί οί δύο αυτές ομορφιές δέν έχουνε την ίδια σημασία στη ποιητική εκδήλωση 
τού λαού μας. Ή  λαμπράδα τού ήλιου άσκεϊ ιδιαίτερη γοητεία στον άνθρωπο.

"Ενα άλλο τραγούδι λέει γιά μιά «φεγγαροπρόσωπη» πού είναι όμως «τού 
ήλιου θυγατέρα».

«Μωρή φεγγαροπρόσωπη τού ήλιου θυγατέρα»
«πού μ’ έκανες κ ι’ άρνήθηκα καί μάννα καί πατέρα».

Σ’ ένα άλλο πάλι δίστοιχο ή εξαιρετική ομορφιά στον άνθρωπο δίνεται άπό 
τον ήλιο.

«"Οταν σ’ έγέννα ή μάννα σου ό ήλιος έκατέβη»
«καί σοΰδωσε τήν ομορφιά καί πάλι ματανήβη».

Μά δέν είναι μόνο ή ομορφιά πού συγκρίνεται μέ τού ήλιου την λαμπράδα 
άλλά κ ι’ άλλες άρετές πού κοσμούν τον άνθρωπο.

"Ετσι στά Δημοτικά τραγούδια πού άναφέρονται στη δράση των Κολοκοτρω- 
ναίων, ή άνδρεία παραβάλλεται μέ τού ήλιου τή φωτεινότητα.

«Λάμπει ό ήλιος στά βουνά, λάμπει καί στά λαγγάδια»
« ’Έτσι λάμπει κ ι’ ή κλεφτουριά, οί Κολοκοτρωναΐοι».

'Ο ήλιος πολλές φορές στή Δημοτική μας ποίηση προσωποποιεΐται καί συμ
μετέχει μέ βαθύ συναισθηματισμό στή λύπη, στή χαρά-; άκόμη καί στον έρωτα.

«'Ο ήλιος βγαίνει τήν αυγή καί βγαίνει μαραμένος»
«κ ι’ ή μάννα του τον έρωτα κι’ ή μάννα του τού λέγει».
«"Ηλιε μου τ ’ είσαι κίτρινος καί βγαίνεις μαραμένος»
«μήνα μέ τ’ άστρα μάλωσες καί μέ τό νιό φεγγάρι»
«μήνα μέ τον αυγερινό πού πάει κοντά στην πούλια»
«Ούτε μέ τ ’ άστρα μάλωσα ούτε μέ τό φεγγάρι»
«ούτε μέ τον αύγερινό πού πάει κοντά στήν πούλια».
«Μάννα μιά κόρη πού είδα έγώ στον άργαλειό νά ύφαίνη 
«μέ εξήντα δυο ποδαρικά, σαράντα δυο καρέλια».
«εκείνη μέ βαλάντωσε, εκείνη μέ τρελλαίνει».

Σ’ άλλο τραγούδι ό ήλιος στή προσωποποίησή του γίνεται άνδρας καί παίρνει 
γιά γυναίκα τό φεγγάρι.

«'Ο ήλιος έπαντρεύθηκε καί πήρε τό φεγγάρι»
«συμπέθερους έκάλεσε τ ’ ουρανού τά άστρα»
«καί στρώματα τούς έστρωσε τού κάμπου τά λουλούδια».
«Τούς έβαλε καί φαγητά τον άνθο καί τό μόσχο»
«κρασιά τούς έβαλε νά πιοΰν θάλασσα καί ποτάμια».
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Στο τραγούδι τής έλαφίνας, πού γιά το χαμό τοϋ μονάκριβου παιδιού της 
ξεκόβει άπό τά άλλα ελάφια, κ ι’ όλο τ ’ άπόσκια γυρίζει καί πίνει θολωμένο νερό, 
ό ήλιος εμφανίζεται ψυχοπόνος καί την ρωτάει.

«Γιατί λαφίνα ορφανή δεν πας κοντά στις άλλες»
«κ ι’ όλο τ’ άπόσκια τριγυρνάς καί τά ζερβά γυρίζεις»
«κ ι’ δπ’ ευρεις γάργαρο νερό θολώνεις καί τό πίνεις».

** *
Ό  ήλιος είναι ό μεγάλος ζωοδότης πού χωρίς αυτόν δεν δύναται νά έννοηθή

ζωή.
Γι’ αύτό ένας άητός υπερήφανος πού δεν καταδέχεται νά πάη τον χειμώνα 

στούς κάμπους άλλά μένει άπάνου στά βουνά, βλέποντας ότι τά έχει άσχημα μέ τη 
βαρυχειμωνιά, τά βάνει μέ τον ήλιο.

«"Ηλιε γιά δέ βαρείς κ ι’ έδώ σ’ αυτήν την άποσκιούρα»
«νά λυώσουνε τά κρούσταλα, νά λυώσουνε τά χιόνια»
«νά ζεσταθούν τά νύχια μου, νά γιάνουν τά φτερά μου».

"Ενας πάλιν ερωτευμένος πού θέλει νά κάνη περίπατο μέ την καλή του σέ μιά 
χειμωνιάτικη ημέρα, παρακαλεΐ τόν ήλιο νά «βγή» άπό τά σύννεφα γιά νά ζεστάνη 
τήν πλάση.

« ’Έβγα ήλιε μου έβγα, έβγα λιγουλάκι»
«γιά νά περπατήσουμε μαζί μέ τήν άγάπη».
Τό καλοκαίρι ό ήλιος, είναι τόσο ζεστός πού οί άνθρωποι γιά ν’ άποφύ- 

γουν τό κάϋμα του τραβάνε κατά τά ψηλά βουνά, τά όποια όπως λέγει ένα δημο
τικό τραγούδι είναι «καλότυχα» γιατί συγκεντρώνουν όλο τό άνθρώπινο ένδιαφέρον, 
κατά τήν έποχή αύτή.

«Καλότυχα είναι τά βουνά, χάρο δέν περιμένουν»
«μόν καρτερούν τήν άνοιξη τ ’ όμορφο καλοκαίρι»
«νά παν οί βλάχοι στά βουνά νά παν κ ι’ οί βλαχοποΰλες»
«μέ τά παιδιά στήν άγκαλιά καί μέ τ ’ άρνιά στά χέρια».

Στήν’ύπαιθρο ή εργασία αρχίζει μέ τήν άνατολή καί τελειώνει μέ τή δύση.
Τό καλοκαίρι όμως ή μέρα είναι μεγάλη καί ό κάματος τής εργασίας μέ τήν 

ανυπόφορη ζέστη είναι μαρτύριο άβάστακτο.
"Οταν στο «ντάλα» μεσημέρι ό ήλιος καρφώνεται στή μέση τ ’ ούρανοΰ καί 

πυρπολεί τή γή μέ τις καυτερές ακτίνες, οί γεωργοί φλογισμένοι άπό τή ζέστη τρα
γουδάνε.

«"Ηλιε μου τί μαρμάρωσες δέν πας νά βασιλέψης»
«σέ καταριώνται οί έργατιές π ’ όλημερίς δουλεύουν».

"Οταν όμως κατά τό δειλινό ό ήλιος γείρη πρός τή δύση καίηάπογευματινή 
αύρα τούς δροσίσει τά πρόσωπα, ρίχνουνται στή δουλειά καί τραγουδάνε χαρού
μενοι.

« ’Έγειρε ό ήλιος καί πάει νά βασιλέψη»
«πάει στήν 'Αλωνίσταινα καί τήν ’Απάνω Χώρα».

Ά π ’ όλα αυτά βλέπουμε πώς ότι χαρακτηρίζει τά δημοτικά τραγούδια, πού 
άναφέρονται στον ήλιο, είναι ή χάρη πού τά διακρίνει, τό μεγαλείο, ή προσωποποί
ηση καί ό άκρατος συμβολισμός.
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τά σπαρτά πληθαίνουν, γίνονται μια όλάκαιρη Πολιτεία, πού μέσα της είναι νωπή 
άκόμη ή άνάμνηση τής χιλιοτραγουδισμένης προστάτιδος των σιτηρών, τής Θεάς 
Δήμητρας, προς τιμήν τής οποίας ήταν κατά τό παρελθόν κτισμένος ένας μεγάλος 
ναός. (Γι’ αύτο άκριβώς καί ή οδός ή οποία συνδέει τήν ’Αθήνα μέ τήν ’Ελευσίνα 
ονομάζεται 'Ιερά μέχρι σήμερα). Κι’ όταν πιά φτάσαμε στήν ’Ελευσίνα σταμάτησαν 
τά τραγούδια καί οί κουβέντες...κι’ όλοι βαλθήκαμε νά καμαρώσουμε τά μεγάλα 
εργοστάσιά της πού παράγουν χίλια δυο είδη, όπως τσιμέντα, σαπούνι, κρασί, οίνο-, 
πνεύμα κλπ.

Κι’ υστέρα άπο τήν ’Ελευσίνα, τά Μέγαρα, ή μεγάλη άντίθεση, ή πόλις των 
άμπελιών καί τής έληάς, στήν άκρη μιας μεγάλης πεδιάδος πού φτάνει ίσαμε τή 
θάλασσα...

Μετά τά Μέγαρα ή διαδρομή παίρνει άκόμη πιο ευχάριστο ρυθμό...Καί τά 
τραγούδια, καί τά αστεία καί οί- 
κουβέντες μέσα στ’ αύτοκίνητα ζωη
ρεύουν...'Ο δρόμος είναι πάντα άσ- 
φαλτοστρωμένος, οΰτε ή πιο μικρή 
λακοΰβα δεν χαλάει τήν ομορφιά του.
Καί αύτο είναι μιά πολύ ευχάριστη 
έκπληξη γιά ’κείνον πού ταξιδεύει 
γιά πρώτη φορά...Γιατί δεν είναι 
καί μικρό νομίζω πράγμα νά έχη 
τέτοια τελειότητα ένας δρόμος 172 
χιλιομέτρων, όσο είναι μέχρι τήν 
’Επίδαυρο...

"Ολα γίνονται πιο ζωηρά σι- 
γά-σιγά, πιο' έντονα, πιο εύχάρι- 
στα... Καί μέσα στ’ αύτοκίνητα 
δόκιμοι καί ’Αξιωματικοί έχουνε 
γίνει ένα, παραδομένοι όλοι στο με
θύσι αύτής τής απολαυστικής δια
δρομής...

’Εδώ ενα άμπέλι...άλλου μιά γραφική βουνοπλαγιά...’Απέναντι ένα κοραλένιο 
άκρογιάλι...πιό κεΐ ένα πανύψηλο δέντρο...’Ακρογιαλιά άτέλειωτη...μέ κάτι μικρού- 
τσικα κυματάκια νά χοροπηδάν εΰθυμα.,.Κι’ ολόγυρα όλο πράσινο...Καί πεύκα... 
Καί πουλιά.

'Ο δρόμος έδώ κάτω έχει κάτι τύ μεγαλειώδες, κάτι το σπάνιο, πού σέ κάνει 
ν’ άπορης καί νά χαίρεσαι καί νά ρεμβάζης μαζί.,.Χωριουδάκια μικρούτσικα περ
νούν γλήγορα καί χάνονται σάν σελίδες παραμυθιού πού τις ξεφυλλίζει το άεράκι...

Καί στά καφενεδάκια καί στά χωράφια χέρια καί μαντήλια απλώνονται γιά 
νά μάς καλοσωρίσουν καλόκαρδα...

Δεν έχω τή δύναμη νά σάς περιγράφω πιστά ό,τι είδα...Γιατί όταν ξαναφέρνω 
στον νοΰ μου αύτήν τήν διαδρομή δέν μπορώ νά ξεχωρίσω τίποτε, έκτος άπό μιά 
δυνατή συγκίνηση πού σβύνη όλα τάλλα άπο τή σκέψη μου...Τήν ίδια συγκίνηση 
ένοιωσαν όλοι όσοι έλαβαν μέρος σ’ αύτή τήν εύχάριστη κ ι’ άξέχαστη έκδρομή πού 
τόσο έπιμελημένα εΐχεν ώργανώσει ό Διευθυντής μας, χωρίς νά ύπολογίση ούτε 
κόπο, οΰτε χρόνο, οΰτε μέσα, προκειμένου νά εύχαριστήση, νά ένθουσιάση, νά ήλε- 
κτρίση όσους τον άκολούθησαν ίσαμε τήν Επίδαυρο.

Ό  ’Ισθμός ενώνει το Σαρωνικό μέ τον Κορινθιακό κόλπο. Αύτο είναι γνωστό. 
"Οπως έπίσης είναι γνωστό ότι μία μεγάλη γέφυρα ενώνει τήν Στερεά Ελλάδα μέ 
τήν Πελοπόννησο..."Ενα μονάχα είναι άγνωστο...Τί είναι έκεΐνο πού σέ τραβά σάν

Οί δόκιμοι μετά τω ν καθηγητών των 
στήν ’Ακρόπολη τω ν Μυκηνών.
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μαγνήτης κοντά του...Καί σέ κάνει νά χαζεύης κυττάζοντας πότε χαμηλά στή μικρή 
υδάτινη οδό καί πότε ψηλά, στον Ουρανό πού λες κι’ έδώ έχει μιά ξεχωριστή όψη, 
λές οτι κ ι’ αυτός εχει κάποιον ’Ισθμό καί ενώνεται μέ τή Γη...

Σε λίγο, ακολουθώντας δαντελωτά δρομάκια, φτάνουμε στην Κόρινθο, την 
πόλη τής σταφίδο'ς, πού κάποτε ύπήρξεν ή πλουσιώτερη τής Ελλάδος.

Προχωρώντας φτάνουμε σ’ έναν ιστορικό τόπο. Είναι τά στενά τών Δερβε
νακίων όπου ό Γέρος τοϋ Μωρηά ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του οποίου ή μαρμά
ρινη προτομή δεσπόζει πάνω στο ύψωμα, έξολώθρεψε τή Στρατιά τοΰ Δράμαλη. 
Εκεί σταματήσαμε καί ό Διοικητής μας άνέπτυξε τό ιστορικό αύτό γεγονός κατά τό 

οποίο μια δρακα Ελλήνων κατώρθωσε νά ξεπαστρέψη 35 χιλιάδες εχθρούς χάρις 
στην εξαίρετο οργάνωση καί στρατηγική ικανότητα τοϋ Κολοκοτρώνη. Ά π ’ έκεϊ 
μπήκαμε στήν Άργολική πεδιάδα. Καί λίγα χιλιόμετρα μετά άπό τό χωριό Φύχτια, 
προς τ ’ αριστερά τής πεδιάδος, στά πόδια δύο βουνών τοΰ ’Άη—Λια καί τής Σάρας,

ύψώνεται ένας μικρός πέτρινος λό
φος, γυμνός άπό κάθε βλάστηση... 
Είναι ή Άκρόπολις τών Μυκηνών... 
Καί είναι ό πρώτος σταθμός μας... 
Κατεβαίνουμε άνάλαφροι άπό τά 
λεωφορεία καί πλησιάζουμε τον ι
στορικό χώρο...Τίποτε δεν άκούγε- 
ται, άλλά καί τίποτε δεν στέκει όρ
θιο...Τά πελώρια κυκλώπεια τείχη 
καί τάλλα σκόρπια έρείπια είναι τά 
μόνα ζωντανά σημάδια τοΰ πρώτου 
προϊστορικοΰ πολιτισμοΰ, τοΰ Μυ- 
κηναϊκοΰ... Λίγα άγριοβότανα καί 
κάποια ερπετά είναι οί μόνοι κά
τοικοι, αυτής τής περήφανης χώρας 
πού γνώρισε ήμέρες άνείπωτης δόξας 
τής χώρας μέ τον άμύθητο πλοΰ- 
το.,.τής πατρίδος τοΰ ’Αρχιστράτη
γου τών Ελλήνων Άγαμέμνονος, 

πού έξεστράτευσε κατά τής Τροίας καί τής ’Ιφιγένειας, πού θυσίασε τή ζωή της στο 
βωμό τής Ελληνικής ’Ιδέας...Σήμερα μετά τις τόσες άνασκαφές, ιδίως τοΰ μεγάλου 
φιλέλληνα Σλήμαν, έχεί ξεχωρίσει καθαρά ολόκληρη ή παληά πόλη..."Ετσι μπορεί 
κανείς νά διακρίνη τήν ’Ακρόπολη, τά τείχη, τήν Περσεία κρήνη, τις υπόγειες 
σύραγγες, τήν Πύλη τών Λεόντων, τό ’Ανάκτορο, τούς Βασιλικούς Τάφους, τά κτε- 
ρίσματα, τούς θαλαμοειδείς >ςαί θολωτούς τάφους, τό θησαυρό τοΰ Άτρέως, γιά τά 
όποια δεν είναι τής άρμοδιότητός μου νά μιλήσω...

’Εδώ γίνηκε μάθημα άπό τον Καθηγητή τής Φιλολογίας, τον σεβαστό μου κ. 
Δεμερτζή. Καί έν συνεχεία τον λόγον έλαβεν ό Διευθυντής μας, ό όποιος καί έξένισε 
τούς άκροατές του, μέ τις γνώσεις του, οί όποιες δέν μπορούν νά περιοριστούν στον 
μικρό επαγγελματικό τομέα, άλλά έκτείνονται παντοΰ, προς όλες τις κατευθύνσεις... 
Φάνηκε γνώστης άκόμη καί κάποιων φαιδρών λεπτομερειών τής μυθολογίας μας τις 
όποιες άνέπτυξε μέ χιοΰμορ πού ένεθουσίασε όσους τον ακόυσαν.

’Αλλά τό μάθημα τελείωσε καί τό στομάχι έχει άρχινήσει νά διαμαρτύρεται... 
Βλέπετε σ’ αύτό συντείνει καί ό καθαρός άέρας τής υπαίθρου πού άνοίγει τήν όρεξη... 
Τί θά γίνη λοιπόν; Ποΰ θά βρούμε νά φάμε έδώ κάτω πού είμαστε; Καί ποιο κέντρο 
μπορεί νά μάς δεχτή σήμερα πού είναι όλα άσφυκτικά γεμάτα; Καί δέν είμαστε καί 
λίγοι! Κοντεύουμε τούς 150...

Ό Δ/ντής της Σχολής μετά τών δοκίμων πρό τής 
εισόδου τοϋ τάφου τής Κλυταιμνήστρας.
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Σάν νά κατάλαβε τις σκέψεις μας ό Δ /ντής καί χαμογέλασε. Μάς υπέδειξε να 
έπιβιβασθοϋμε στα αύτοκίνητα.,.Καί άπό τις Μυκήνες βρεθήκαμε στο ’Άργος, πού 
απλώνεται άνάμεσα σέ δυο βουνά, τή Λάρισα, μέ το ιστορικό της κάστρο καί την 
Άστήδα.,.καί είχε στα παληά τά χρόνια προστάτιδα την "Ηρα τήν γυναίκα του Δία... 
Πολλά ωραία προσφέρονται στο Άργος γιά νά δούμε, άλλά εμείς οραματιζόμαστε 
ένα λιτό φαγητό, κάπου, οπουδήποτε, έστω καί στη χειρότερη γωνιά...

Κάποια στιγμή τ ’ αυτοκίνητα στρίβουν δεξιά, έγκαταλείποντας τήν κεντρική 
όδό του Ναυπλίου...Ποϋ πάμε άρά γ ε ;»  ρωτάει ό ένας τόν άλλον...Καί ή άπάντηση 
δίδεται σέ λίγη ώρα όταν άποβιβαζόμαστε σ’ ένα γραφικό χωριουδάκι, μέ άφθονα 
δέντρα καί πηγές: τό Κεφαλάρι...Καί βλέπουμε κάτι πού δέν τό περιμέναμε ποτέ... 
"Ενα καλοστρωμένο πλουσιώτατο τραπέζι, πεντακάθαρο καί μέ όλες τις λιχουδιές 
μάς καρτερεί...Τραπέζι στό...Κεφαλάρι; Πώς έφτασε μέχρις έδώ ό Δ /ντής; Καί πώς 
τά κατάφερε νά έξασφαλίση μιά τόσο ζηλευτή θέση, όταν ολόγυρα στριμωγμένοι 
χιλιάδες άνθρωποι, βολευόντουσαν όπως—όπως στό χορτάρι;

Αυτό είναι ένα άπό τά Μυστικά του. Καί μην επιμένετε νά τό μάθετε...Άλλά 
φτάνει νομίζω γιά νά δικαίωση, όχι απλώς πανηγυρικά, άλλά καί κάτι πάρα πάνω, 
όσους πιστεύουν μέ φανατισμό στήν 
άτέλειωτη δύναμη τής θελήσεώς του...

Φτάνει κάτι νά θελήση καί αμέσως 
τό φέρνει σέ αίσιο πέρας.

Καί τί φαγητά; Κρέατα, τυριά, 
σαλάτες, κρασιά, μπύρες, άκόμη καί... 
μπακλαβάδες, άκόμη καί παγωμένες 
μποτίλιες μέ...όξυγονοϋχα νερά Λου
τρακιού.

Μά τί άνθρωπος είναι αυτός; "Ω!
Δέν είναι μάγος ! !Δέν έχει υπερφυσικές 
δυνάμεις ! ! !  "Ενας άνθρωπος είναι γεν
νημένος γιά νά δημιουργή καί νά όρ- 
γανώνη...

Φάγαμε μέχρι πού ξεσφύξαμε τά 
ζωνάρια μας..."Ηπιαμε μέχρι πού ήλ
θαμε σ’ ένα ευγενικό κέφι...Καί μετά ξε
χυθήκαμε ολόγυρα, θαυμάζοντας τήν 
πλούσια βλάστηση καί τήν φύση...

"Υστερα άπό τρεις ώρες άνάπαυση συνταχθήκαμε καί πάλι.. Τό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει έπίσκεψη καί στό Ναύπλιο...’Επιβιβαζόμαστε λοιπόν στ’ αύτοκίνητα 
καί συνεχίζουμε τό ταξίδι μας. Περνάμε άπό τις Αγροτικές Φυλακές τής Τίρυνθος.,. 
Κι’ υστέρα βρισκόμαστε σέ μιά καταπράσινη περοχή, όπου ολόγυρα υπάρχουν μον
τέρνα σπιτάκια, σέ ρυθμό ’Αθηναϊκό...

Σέ λίγο άντικρύζουμε άπό μακριά τό Ναύπλια, πού ώς πρώτη πρωτεύουσα 
τής νέας Ελλάδος είχε γνωρίσει άφάνταστη αίγλη καί άκμή ..Κι’ όταν Ιρεθήκαμε 
στήν πόλη έμείναμε κατάπληκτοι μέ τήν καθαριότητά της, τήν γραφικότητα, τήν 
ομορφιά της...Είναι μία πόλη όλο ποίηση, πού όλα θυμίζουν Βενετία, εΐκοσιένα καί 
τά πρώτα ρωμαντικά χρόνια τής Ελληνικής άπελευθερώσεως. Άπό πάνω υψώνεται 
έπιβλητική ή Άκροναυπλία, μέ τόν περίεργο πύργο—ρολόϊ καί τά μεσαιωνικά της 
τείχη. ’Ανατολικά τό Παλαμήδι μέ τά 900 σκολοπάτια καί τά γιγάντια οχυρώματα 
Κι’ άπέναντι τό Μπούρτζι.
,  'Η πόλη τού Ναυπλίου είναι ευρύχωρη, καλοστρωμένη, μέ άπλόχωρες πλατείες 

καί άδιάκοπη κίνηση. Γύρω άπό τήν κεντρική πλατεία παλαιά καί ιστορικά κτίρια...

Οί δόκιμοι καί οί καθηχηταί τω ν γευματί- 
ζοντες εις τό Κεφαλάρι ’ΆργοιΛ. ■·
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Πιο κεΐ τό αγάλματα του Κολοκοτρώνη και τοϋ Καποδίστρια.,.’Αλλοΰ μεσαιωνική 
’Εκκλησίες, όπως τοϋ άγιου Σπυρίδωνος δπου έδολοφονήθη 6 Καποδίστριας.’Αλλά η 
ώρα πέρασε καί πρέπει νά συνεχίσουμε...

Τώρα βρισκόμαστε κοντά σ’ ένα δάσος...’Ακολουθούν θυμωνιές μέ στάρι... 
πάρα κάτω καπνά, βερυκοκιές, άραπόσιτο...μελίσσια...

'Αρκαδικόν...Μετόχιον.,.Καστράκι...'Η ’Επίδαυρος πιά είναι πολύ κοντά... 
Καί οί καρδιές κτυπάνε γλήγορα....

Στην ’Επίδαυρο μένουμε κατάπληκτοι μέ την τάξη πού άντικρύζουμε...Όλα. 
νοικοκυρεμένα...Γι’ αύτό, δπως έμαθα, εργάστηκε σκληρά ό Τουρισμός, ή Περιηγη-

Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες μετά τοϋ Διοικητοΰ καί τω ν κ.κ. καθηγητών 
sis τό Θέατρου της ’Επίδαυρου

τική καί ή Χωροφυλακή πού μέ έπικεφαλής έναν θαυμάσιο ’Αξιωματικό, τον 
κ. Καρατώλο έκανε θαύματα. Κάί νοιώθουμε τήν άνάγκη άπό τις στήλες αύτοΰ τοϋ 
περιοδικοϋ δχι μόνον νά τον συγχαρούμε γιατί έφερε άριστα τήν άποστολή του σέ 
πέρας, άλλά καί νά τον ευχαριστήσουμε θερμά, μέ ολη μας τήν ψυχή γιά τις περι
ποιήσεις του καί τις πολλές διευκολύνσεις πού μάς παρέσχε. ’Εδώ νομίζω, κλείνει 
ό κύκλος τής άρμοδιότητός μου. Γιατί δέν έχω πρόθεση ούτε δικαίωμα κριτικής τοϋ 
έργου πού παρακολούθησα. 'Υπάρχουν άλλοι γ ι’ αύτή τή δουλειά... ’Εγώ περιγρά
φω μιάν εκδρομή. "Οσο γιά τήν «Εκάβη» ένας άλλος συνάδελφός μου θά σάς 
μιλήση άπο άλλη στήλη τοϋ περιοδικού.

Πάντως έχω τή γνώμη, δτι δσοι δέν πήγατε στήν ’Επίδαυρο χάσατε...Γιατί, 
εκεί στον "Αγιο Χώρο τοϋ ’Ασκληπιείου, δπου άλλοτε χιλιάδες προσέρχονταν άπο·-
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όλη τήν Ελλάδα, νά κάνουν τίς σπονδές τους στο Θεό της 'Υγείας, έχει έπαναλαμ- 
βάνω μέσα στο έξαίσιο άρχαΐο θέατρο έμφανίστηκεν ό πραγματικός Εύριπίδης 
ολοζώντανος καί άνέζησεν ή ’Αρχαία Ελλάς.

Δέκα πέντε χιλιάδες άνθρωποι, άπ’ δλα τά μέρη της Ελλάδος καί άπό τό 
έξωτερικό, κατέκλυσαν τίς κερκίδες του θεάτρου, καί έφτειαξαν ένα πολύχρωμο 
μωσαϊκό, πού πάνω του τό βράδυ λαμπύριζαν σαν πολύτιμα πετράδια τά άναμμένα 
τσιγάρα των θεατών...

Κι’ είναι άξιοπερίεργο πώς αύτή ή παντοδύναμη άνθρώπινη βουή, πειθαρχη- 
μένη συνειδητά στά κελεύσματα τής Ελληνικής Ψυχής, σταμάτησε μονομιάς, μόλις 
άρχισεν ή παράστασις, τόσο άπότομα ώστε έλεγες πώς νεκρώθηκεν άξαφνα ή Γή...

Στά σύνορα τών δύο Κόσμων...Κι’ άνάμεσά του, αιώνες άμέτρητοι.,.'Όμως 
τό χάος του παρελθόντος δεν στάθηκε ικανό νά ματαίωση αύτή τήν ιστορική συνάν
τηση...’Εκεί μέσα συναντήθηκεν ή ’Αρχαία Ελλάδα μέ τήν καινούργια...έδωκαν 
τά χέρια καί φιλήθηκαν...Καί πριν άποχωριστοϋν έστράφηκαν μαζί νά κυττάξουν 
προς τίς κερκίδες...

Τά θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα είναι μιά πανηγυρική δικαίωση 
τής άριστης έρμηνείας δλων τών ήθοποιών τοϋ ’Εθνικού μας Θεάτρου, πού μάς πα
ρουσίασαν κάτι πού δεν θά τό ξεχάσουμε ποτέ...

Κι’ υστέρα ό δρόμος τού Γυρισμού άπό τά ίδια μέρη.,.Μέ μόνη τή διαφορά 
ότι τό πυκνό σκοτάδι πρόσθετε κάποια μυστικοπαθή γοητεία στήν άσέληνη νύχτα, 
πού ήταν δλη πλημμυρισμένη άπό έκσταση...

Γυρίσαμε σχεδόν στις 4 τό πρωί τής Δευτέρας...άφού είχαμε ζήσει άλησμό- 
νητες στιγμές..

Κι’ δλα αυτά χάρις σ’ ’Εκείνον πού μέρα-νύχτα, σάν στοργικός πατέρας, 
έργάζεται νά μάς μορφώση, νά μάς ψυχαγωγήση, νά μάς διδάξη...

"Εχω άδικο λοιπόν όταν τον άγαπώ μέ δλη μου τήν καρδιά;
’Εσείς τί λέτε ;

'Ένας ’Αστυφύλακας 
Σ. Κ. Π.
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β  f Ε Κ Α Β Η ,,
'Ο μεγαλύτερος τραγικός και ψυχολόγός όλων των 

’Εποχών, ό Ευριπίδης, είναι εκείνος πού μας άφησε 
τα πιο βαθειά ανθρώπινα δράματα μέσα στα όποια πε
ρικλείεται ό πόνος τοΰ ανθρώπου καί ή απογοήτευση 
στην τραγικώτερη μεγαλοπρέπειά τους.

' Η έντύπωση πού μένει στον κάθε έναν ύστερα άπό 
μια έπιπόλαιη άνάγνωση των άρχαίων τραγωδιών, είναι 
πάντα δυσάρεστη. ’Αποτρόπαια δράματα, αιματοκυλισμέ
νες ιστορίες,.πατροκτονίες, αίμομειξίες, μοιχείες καί φό
νοι. Καί δικαίως διερωτάται ό άναγνώστης : Πού είναι 

τά υψηλά ιδανικά τών άρχαίων μας προγόνων; Ποϋ είναι ό άθάνατος Ελληνικός 
πολιτισμός; Πού εύρίσκεται τό ((καλόν κάγαθόν» τοΰ Σωκράτους καί τό δυσθεώ- 
ρητον ύψος τής τελειότητος στο όποιον έτειναν νά φθάσουν καί έφθασαν κατά 
κάποιον τρόπο; ; ;

"Αν δμως έξετάση ό άναγνώστης βαθύτερα τά νοήματα τών τραγωδιών—ιδίως 
τοΰ Ευριπίδη—βλέπει καθαρά πώς δεν είναι τίποτα άλλο, παρά τρόποι μέ τούς οποίους 
οί άρχαΐοι μας πρόγονοι άντιμετώπιζαν τά δεινά της άνθρώπινης υπόστασής τους, 
έχοντας μιά βαθειά ψυχολογία καί έναν άπαράμιλλον άνθρωπισμό. Καί γιά τά δεινά 
αότά τής άνθρώπινης υπόστασης έπινοοΰσαν τό μ ΰ θ ο. "Ενα σωρό φανταστικούς 
μύθους πού μ’ αύτούς άντιμετώπιζαν τά προβλήματα τής ζωής καί τοΰ θανάτου καθώς 
καί τής διαβιώσεως.

"Απειροι είναι οί μΰθοι αυτοί. Μά ό πλέον άντιπροσωπευτικός, ό πλέον 
χαρακτηριστικός μΰθος πού μπορεί νά θεωρηθή σάν παράδειγμα καί υπόδειγμα 
συνάμα τοΰ τρόπου μέ τον όποιον οί "Ελληνες άντιμετώπιζαν τά μεγάλα προβλήματα 
τής δυστυχίας καί τής ζωής, είναι ή Ε κ ά β η .  Ή  'Εκάβη είναι ό πλέον φοβερός 
μΰθος πού άπ’ τούς τραγικούς του στίχους ξεπηδα άφ’ ένός ό ήθικός ξεπεσμός, ή 
ψυχική κατάπτωση, ή δίψα τής έκδικήσεως καί, άφ’ έτέρου, τό ύψος τοΰ ανώτερου
ίδανικοΰ, τής ψυχικής μεγαλοπρέπειας, τής υπερηφάνειας καί'τοΰ ήρωϊσμοΰ. Είναι 
φανερό δτι στήν Εκάβη ό Ευριπίδης, έψαξε νά φθάση στο άκρότατο σημείο τοΰ 
ανθρώπινου πόνου καί τής δυστυχίας.

Τον Εύριπίδη οί άρχαΐοι ’Αθηναίοι τον είπαν μισογύνη. Αύτό δμως είναι 
μεγάλη άνακρίβεια. Διότι, δέν έξιδανίκευσε βέβαια τις γυναίκες ό Ευριπίδης, δεν 
τούς άφαίρεσε τήν ανθρώπινη υπόσταση, άλλά κατώρθωσε ν’ άνυψώση μερικές ώς 
τις δισθεώρητες σφαίρες τοΰ μεγαλείου. Καί παρουσίασε στή σκηνή τοΰ Θεάτρου 
—άπό τούς στίχους του—γυναίκες δμοιες μ’ έκεΐνες πού οί ’Αθηναίοι θεαταί έκλεί- 
δωναν στά σπίτια τους...

Ό  Εύριπίδης είναι ένας άπ’ τούς τρεις κορυφαίους τραγικούς τής ’Αρχαίας 
Ελλάδος. Οί άλλοι δύο, ό Αισχύλος καί ό Σοφοκλής, είναι λιγότερο θεατρικοί καί 
δείχνουν λιγότερη λεπτότητα στήν ψυχολογία. Χαρακτηρίζει τον Εύριπίδη ρεαλισμός 
καί δέν διστάζει νά φέρη στή σκηνή τολμηρές καταστάσεις. Μάς δείχνει τις ήρωΐδες 
καί τούς ήρωες νά ζοΰν μιά καθημερινή ζωή, μέ τις χαρές καί τις λύπες της.

’Αλλά ας δαΰμε τό τραγικό μεγαλείο τοΰ Εύριπίδη στήν Ε κ ά β η .
** *

Βρισκόμαστε στήν εποχή τοΰ τέλους τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου. Ή  Τροία έχει 
πυρποληθή άπό τούς "Ελληνες καί νικηφόρα πλέον τά Ελληνικά στρατεύματα έχουν 
πάρει τό δρόμο τής έπιστροφής προς τήν Ελλάδα.
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Δούλη άνάμεσα στίς δούλες πού άκολουθοΰν τα Ελληνικά στρατεύματα, είναι 
και ή Εκάβη. 'Η Εκάβη, ή πρώην κραταιά βασίλισσα, ή γυναίκα τού πανίσχυρου 
βασιληά τής Τροίας μέ τα πενήντα παιδιά, τού Πριάμου.

Άπδ τα πενήντα παιδιά τού Πριάμου, τά δέκα εννιά άνήκουν στήν Εκάβη. 
Μερικά άπό τά πιο γνωστά μας είναι ό "Εκτωρ καί ή Πολυξένη, ό Πάρις καί ή Κασ
σάνδρα, καθώς καί ό Πολύδωρος, ό νεώτερος γυιός 
της πού, γιά λόγους άσφαλείας, τον είχε στείλει 
στον Βασιληά τής Θράκης Πολυμήστορα μέ πολλά 
πλούτη καί θησαυρούς.

Βλέπουμε λοιπόν τήν τραγική Βασίλισσα ν’ α
κόλουθή τά Ελληνικά στρατεύματα μέ τη θλίψη 
καί την πλέον τραγική άνθρώπινη μάσκα στο πρό
σωπό της. 'Η Βασίλισσα αύτή είναι αιχμάλωτος, 
είδε τήν Τροία νά καίγεται, τον Πρίαμο νά δολο- 
φονήται πάνω στο βωμό όπου είχε καταφύγει ώς 
ικέτης, τον άγαπημένο της Πάρι νά σκοτώνεται, 
τον Έκτορα νά διαμελίζεται συρόμενος άπ’ τό άρ
μα τού Άχιλλέα, καί τήν Κασσάνδρα, τήν πολυα- 
γαπημένη της κόρη, τήν βλέπει νά χαρίζη τις ήδο- 
νές τού έρωτα στον Άγαμέμνονα στον όποιον καί 
άνήκει υστέρα άπό τήν άλωση τής Τροίας.

Κάπου έκεΐ κοντά της, άνάμεσα στίς άλλες 
δούλες, είναι καί ή Πολυξένη. Τά άλλα δέκα τέσ
σερα παιδιά της δέν υπάρχουν. "Εχουν όλα χαθή.
Αύτά δέν θά μάς άπασχολήσουν.

Βαδίζει λοιπόν ή 'Εκάβη καί άναλογίζεται 
τή δυστυχία της. Μά έλπίζει. ’Ελπίζει στον μι
κρότερο γυιό της, τον Πολύδωρο, πού μένει κοντά 
στον Βασιληά τής Θράκης, ότι μιά μέρα θά έκδι- Ή ΕΚΑΒΗ (Κατίνα ΠαξινοΟ) Ικ- 
κηθή τούς Έλληνες γιά τά δεινά πού έπεσώρευσαν λιπαρεΐ τόν ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ (Κα- 
στόν τόπο καί στήν οίκογένειά της. · νάκη;) νά της στείλη τόν Πολυ-

Μά οί Θράκες—καθώς καί οί υπόλοιποι 'Έλλη- μηστορα.
νες—γιά τούς άνατολικούς λαούς των Χρόνων εκεί
νων ήσαν βάρβαροι. Καί ό Πολυμήστωρ είναι Θροίξ, άρα βάρβαρος. Μέ τήν πτώση 
τής Τροίας καί τήν καταστροφή, δέν έχει νά φοβηθή τόν Πρίαμο, άφοΐΓ δέν υπάρ
χει. Σκοτώνει λοιπόν τόν Πολύδωρο γιά νά καρπωθή τά πλούτη του καί ρίχνει τό 
πτώμα του στή Θάλασσα.

’Αδυσώπητη ή μοίρα γιά τήν Εκάβη, πού βάσιζε στον Πολύδωρο τήν εκδί
κηση μελλοντικά των δεινών της...

Καί ή συμφορά τής Εκάβης προχωρεί. Τής μένουν άκόμη μερικά όρια.
Τά Ελληνικά στρατεύματα καί ή πομπή τών δούλων έχουν σταθή στά παρά

λια τής Θρακικής Χερσονήσου γιά νά ξεκουρασθοΰν. ’Ενώ όμως'ετοιμάζονται νά 
ξεκινήσουν πάλι, παρουσιάζεται ή σκιά τού Άχιλλέα καί ζητά νά θυσιασθή γιά χάρη 
του ή Πολυξένη.

’Ενόσω τό δράμα προχωρεί, ή Πολυξένη εξυψώνεται, ενώ ή Εκάβη ξεπέφτει. 
Παρακαλεΐ τήν κόρη της ή Εκάβη νά γονατίση, νά ίκετεύση τόν πολυμήχανο Ό - 
δυσσέα νά τής χαρίση τή ζωή. Ή  Πολυξένη όμως, νέα μέ ιδανικά, δέν καταδέχεται 
νά ταπεινωθή έτσι. Γόνος Βασιλικής οικογένειας, προτιμά νά ύποστη τή θυσία πάνω 
στον τάφο τού Άχιλλέα παρά νά ζήση δούλη. 'Η έπιθυμία τής σκιάς τού Άχιλλέα 
τής έδωσε τή δυνατότητα νά δείξη τό άσύγκριτο ψυχικό μεγαλείο της. Λυπάται
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μόνο για τή μητέρα της, διότι εκείνη θά ύποφέρη τά πάνδεινα υστέρα άπό τέτοιον 
κατατρεγμό της μοίρας. Για τον εαυτό της ή Πολυξένη πιστεύει ότι είναι «μεγάλος 
πόνος» τό να ζή μιαν άτιμη ζωή...

Λάμπει ή νέα μέσα στη δυστυχία της μέ μια μοναδική αίγλη, υστέρα άπό τήν 
απόφαση να θυσιασθή. Κλαίει βεβαίως όταν άποχωρίζεται τή μητέρα της βαδίζοντας

προς τον θύτη, σάν άλλη ’Αντιγόνη γιά τά έπίγεια 
άγαθά πού δεν πρόφθασε νά ζήση καί νά χαρή. Νά, 
την ! Προχωρεί προς τό βωμό !... ’Απωθεί τον νέον 
άνδρα πού πηγαίνει νά τήν κρατήση μή τυχόν τήν 
τελευταία στιγμή δειλιάσει καί οπισθοχωρήσει, καί 
τον παρακαλεϊ νά τήν άφήση μόνη. Ξεσκεπάζει τό 
στήθος της καί τό προτείνει στον Θύτη. Γεννήθηκε 
έλεύθερη καί θέλει νά φθάση στον "Αδη επίσης ε
λεύθερη...

Καί έδώ παρακολουθούμε στο δράμα τού Εύ- 
ριπίδη τό οδυνηρότερο θέαμα. 'Η Πολυξένη πεθαί
νει πάνω στον τάφο τού Άχιλλέα, σύμφωνα μέ τήν 
επιθυμία του. 'Η Εκάβη παίρνει τό πτώμα της 
καί κατευθύνεται στήν άκροθαλασσιά νά τό θάψη. 
Καί ’κεΐ, ένώ σκάβει τό λάκκο τής κόρης της, βλέ
πει λίγα μέτρα μακρυά τό πτώμα τού Πολύδωρου 
πού τό είχαν φέρει ώς έκεΐ τά μανιασμένα κύμα
τα τού Αιγαίου. ’Έτσι άντιλαμβάνεται τό θάνατο 
τού παιδιού της...

Δύσκολο νά φαντασθή καί ή πιο μεγάλη φαν
τασία μύθο πιο φοβερό.

Χρειάσθηκε ένας Εύριπίδης γιά νά δώση τό 
μεγαλύτερο άνθρώπινο δράμα τών αιώνων...

Ή ΠΟΛΥΞΕΝΗ ("Αννα Συνοδι- *
νοΟ) μέ τήν ΕΚΑΒΗ (Κατίνα *
ΠαξινοΟ) ϊεϊς τήν στιγμήν τοΰ Τώρα πλέον ή Εκάβη δέν βλέπει τίποτα άλλο 

•ΐχωρισμοΟ. μπροστά της έκτος άπό τήν εκδίκηση. 'Ο πόθος
γιά τήν έκδίκηση—άνθρώπινος έκατό τοΐς έκατό— 

θεριεύει. Καί δέν διστάζει, γιά νά έπιτύχη τήν έκδίκηση, νά ξεγυμνωθη άπό κάθε αιδώ 
καί αξιοπρέπεια, νά άποβάλη κάθε τί τό ήθικόν καί νά μεταχειρισθή ώς μέσον έπιτυχίας 
τής έκδικήσεως τή μόνη κόρη της πού άκόμα ζή, τήν Κ α σ σ ά ν δ ρ α .  Καταφεύγει 
λοιπόν στον Άγαμέμνονα πού είναι άφέντης καί έραστής τής Κασσάνδρας καί τοΰ 
ζητά, ώς αντάλλαγμα τών ερώτων του μέ τήν κόρη της, νά έκδικηθή τον Πολυμή- 
στορα! ! !  Μπορείτε νά φαντασθήτε πιο τολμηρή σκηνή ;;;Μ ιά μητέρα χρησιμοποιεί 
τον άτιμασμό τής κόρης της γιά νά έπιτύχη τούς σκοπούς τ η ς ! ! !

Είναι γνωστό οτι ή πεντάμορφη Κασσάνδρα είχε κάποτε σαγηνέψει καί τον 
’Απόλλωνα. Καί ό ’Αγαμέμνων, ό τραχύς πολεμιστής, παρ’ όλα τά σαράντα του 
χρόνια καί τήν ιδανική οίκογένειά του, βρίσκεται ερωτευμένος μαζί της. Καί δέ
χεται νά κάνη τό χατήρι τής γυναίκας—σκύλας, τής Εκάβης. "Ετσι ή Εκάβη μέ 
τίςΤρώϊσσες δούλες, μέ ένα τέχνασμα παρέσυρε τον Πολυμήστορα καί τά παδαιά του 
μέσα στη  σκηνή της καί έκεϊ σκοτώνη τά παιδιά μπρος στά μάτια του καί κατόπιν 
τον τυφλώνει. ’Έτσι ό Πολυμήστορας πέφτει τραγικό θύμα τής Εκάβης. Καί σάν 
μιά νέα τραγική μορφή τού όλου δράματος ό τυφλωμένος Βασιληάς, άποκτά μαντικές 
ικανότητες καί προλέγει τά μέλλοντα νά συμβοΰν. ’Ανάμεσα στις πολλές προφητείες 
λέγει οτι ή Εκάβη θά μεταμορφωθή σέ σκύλα. ’Εκείνη όμως τον ακούει ατάραχη.
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είναι αστείο το να
""Υστερα άπό τήν έκδίκηση πού τόσον πολύ έπεθύμησε, έπεδίωξε μέ τον πλέον επαί
σχυντο τρόπο και επέτυχε, τίποτα πλέον δεν τήν ενδιαφέρει. Θά 
περιμένη τή μεταμόρφωσή της σέ ζώο για να ξεπέ- 
ση άκόμα πιο πολύ άπ’ τον ήθικό ξεπεσμό πού έπε
σε, δταν, γυμνή άπό κάθε άνθρώπινη αιδώ καί αξιο
πρέπεια, ζητούσε βοήθεια άπο τον Άγαμέμνονα 
προβάλλοντας τις ερωτικές στιγμές πού |ή κόρη 
της Κασσάνδρα τού έχάριζε.

Ό  ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ (Ά λ. Μινωτής) 
όταν άφηγήται τήν θυσίαν τής 

Πολυξένης.

Βλέπουμε λοιπόν τά δύο άντίθετα άκρα βά
ζοντας τήν Πολυξένη δίπλα στήν Εκάβη. 'Η Πο
λυξένη μέ τή θυσία της έξυψώνεται, έγγίζει τά δρια 
τού ιδανικού, τού τέλειου.

'Η Εκάβη δμως παραμένει τό σύμβολο της 
άθλιότητος, τής καταισχύνης, τού ηθικού ξεπεσμού.
Κατεβαίνει σέ μιά ζωώδη κατάσταση υστέρα 
άπό τον τέλειο ηθικό ξεπεσμό της. Πολλοί βρί
σκουν δικαιολογημένη τή δίψα γιά τήν έκδίκηση 
υστέρα άπό τά τόσα πού τής συνέβησαν. Ποιος 
μπορεί δμως καί νά διανοηθή έστω, δτι είναι δι
καιολογημένο τό μέσον πού έπεδίωξε γιά τήν πρα
γματοποίηση τής έκδικήσεώς της;

’Αλλά ό Εύριπίδης έδωσε τήν εικόνα τής μοί
ρας τού άνθρώπου. Καί μέ άδρές γραμμές ζωγρά
φισε τά άνθρώπινα πάθη πού ξεγυμνώνουνται καί
σαρκάζουν στις τραγωδίες των συμφορών πού μαστίζουν τήν άνθρώπινη γεννιά άπό

καταβολής κόσμου. Καί χρειάσθη- 
καν άρκετές καλλιτεχνικές κορυφές 
τού τόπου μας γιά νά δώσουν τό 
δράμα τού Ευριπίδη στήν πλήρη 
του τελειότητα.

'Ο άφθαστος κ. Άλέκος Μι- 
νωτής στο ρόλο τού Ταλθύβιου, ή 
κορυφαία τραγφδός μας κ. Κατί
να Παξινοΰ στο ρόλο τής Ε κά
βης, ό άσύγκριτος κ. Θάνος Κω- 
τσόπουλος ώς Πολυμήστορας, ή 
άξια κάθε έπαίνου δεσποινίς "Αννα 
Συνοδινοΰ ώς Πολυξένη, ό άσυ- 
ναγώνιστος κ. Ά λ . Άλεξανδράκης 
ώς Πολύδωρος κ. ά.

'Όσον άφορα τις δύο άλλες 
τραγωδίες — τον 'Ιππόλυτο καί 
τον Οΐδίποδα Τύραννο—πού μαζί 
μέ τήν Εκάβη άπετέλεσαν τό με
γαλειώδες έφετεινό δραματικό 

Φεστιβάλ τής Έπιδαύρου, θά χρειασθή νά έπανέλθω σέ προσεχές σημείωμα.

'Η ΕΚΑΒΗ (Κατίνα ΠαξινοΟ) καλεΐ τόν ΠΟΛΥ- 
ΜΗΣΤΟΡΑ (Θ. Κωτσόττουλος) καί τά  τέκνα του 
νά είσέλθουν εις τήν μοιραίαν σκηνήν όπου θά 
γίνουν θύματα τή ; έκδικήσεως τής Τρωαδίτισσας 

βασίλισσας.

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Άστυφύλαξ
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«Τούς άξίζει ή άγάπη σας»
21 Ιουνίου 1955

«...Οί γραμμές αυτές είναι άφιερωμένες στα άκραΐα Τμήματα τής ’Αστυνο
μίας.. .σέ κάποια μακρινά Τμήματα, μέ σκονισμένους δρόμους, μέ λασπωμένες λακ
κούβες, μέ πλημμελή ήλεκτροφωτισμό, πού ή μεγαλύτερή τους περιφέρεια βρί
σκεται «έκτος σχεδίου»... Κι’ έκεΐ υπηρετούν άστυφύλακες σαν δλους τούς άλλους... 
Μέ μια μικρή μονάχα διαφορά: δτι για ν’ άνταποκρίνωνται στις υπηρεσιακές άπαι- 
τήσεις χρειάζονται πολλές φορές ν’ άντιμετωπίζουν σκληρές περιστάσεις...

"Ενα τέτοιο Τμήμα είναι καί τού Γαλατσίου, το 29ο δηλαδή...
Κι’ αυτό τό Τμήμα έχει μια περιφέρεια πού εξαντλεί τον άστύφύλακα μέχρι 

σημείου ώστε οί πράξεις του να έχουν κάποτε-κάποτε τον χαρακτήρα ένός Μεγάλου 
'Ηρωισμού... Οί περισσότεροι δρόμοι που είναι έκτος σχεδίου, άκαθόρισ.τοι, άσχη- 
μάτιστοι, άφώτιστοι, δλο λάσπες τον χειμώνα καί σκόνη τό καλοκαίρι...

Σαν τά κατσίκια σκαρφαλώνουν οί άστυφύλακες πάνω στούς λόφους των λα
τομείων μέρα καί νύχτα, μέσα στα σκοτάδια, πάνω σέ έρημες έκτάσεις, δίχως ρυμο
τομία...Νεογέννητη είναι ή Κοινότητα τού Γαλατσίου καί μόλις τώρα άρχισε να 
δημιουργήται. Καί είναι άλήθεια δτι φιλότιμες καταβάλλονται προσπάθειες...καί γ ί
νονται σιγά-σιγά έργα...καί μέ τήν πολύτιμη συνδρομή των καλών κατοίκων του 
γίνεται μέ τον πάροδο τού χρόνου ένα άπό τά ώραιότερα προάστεια.,.Μά σ’ δποιο 
σημείο Πολιτισμού κ ι’ αν φτάση τό Γαλάτσι δέν θά ξεχάση ποτέ τί οφείλει στή μικρή 
άστυνομική δύναμη πού, μέ κίνδυνο πολλές φορές τής ζωής της καί μέ αυτοθυσία κέρ
δισε τον Μεγάλο καί έπίμοχθο άγώνα τής άσφαλείας καί τής Τάξεως...Μέχρι τήν 
τελευταία βουνοκορφούλα έφτασε ή άστυνομική έπιτήρηση...Γιατί κι’ έκεΐ έπάνω 
άκόμη υπάρχει κάποιο σπίτι. Καί αυτό πρέπει νά προστατευτή... Τά παπούτσια 
χαλάνε μέ κινηματογραφική ταχύτητα καθώς τρίβουνται μέσα στις πέτρες καί τά 
χώματα, μέσα στά νερά καί τις σκόνες...Μά ή καρδιά τών άστυνομικών πού ύπη- 
ρετούν έκεΐ μένει πάντα ή ίδια: Γερή, άτσάλινη, άποφασισμένη γιά δλα φτάνει νά
προστατευτή άποτελεσματικά ή Ζωή, ή Τιμή καί ή περιουσία τών κατοίκων τής 
μικρής καί γραφικής αύτής ’Αθηναϊκής περιφέρειας...μιας περιφέρειας πού δίνει 
καταθλιπτική έννοια σέ κείνους πού έχουν ταχθή νά τήν φρουρούν καί νά τήν προ
στατεύουν...Θά νόμιζε κανείς δτι, υστέρα άπό αύτά, ή άστυνομική άπόδοση σ’ αύτό 
τό Τμήμα θά ήταν μέτρια..."Ετσι τουλάχιστον λέει ή λογική. ’Αλλά ή λογική ύπο- 
χωρεϊ μπροστά στήν άστυνομική Συνείδηση...Τά σωριάζει δλα κάτω. Καί τά έμπό- 
δια καί τις έγνοιες καί τις πίκρες...Κάτω άπό δεξιά καθοδήγηση καί έπιμελημένη 
Διοίκηση'οί άντρες τού ’Αστυνομικού Τμήματος Γαλατσίου έχουν άποδυθή σ’ έναν 
σκληρό άγώνα, πολεμώντας τό ’Έγκλημα καί τά στοιχεία τής φύσεως.,.Σ’ αυτό τό 
Τμήμα υπηρετούν πολλοί καλοί μου φίλοι, εξαιρετικοί συνάδελφοί μου, πού μοιρα
στήκαμε κάποτε, ένα ολόκληρο χρόνο πού υπηρέτησα έκεΐ, τις χαρές, τις δυσκολίες 
καί τις πίκρες τής δουλειάς μας...'Ένας άπ’ αύτούς είναι καί ό Γιάννης ό Σαμιωτάκης. 
Παιδί μέ χαραχτήρα σπάνιο, καί μέ υπηρεσιακή άπόδοση ζηλευτή καί κρίση άκριβο- 
δίκαιη έχει κατακτήσει τή γενική συμπάθεια μέ τήν ένθουσιώδη άφοσίωση στή 
δουλειά του. Πάντα ό Γιάννης υπήρξε ύπόδειγμα άστυφύλακος... Μέ τό ρολόι στο 
χέρι καί μέ πολλή πίστη στήν εύγενική του κάρδιά σκαρφάλωνε πάνω στούς λόφους, 
τραβούσε μέ άργό μά σταθερό βήμα σέ κάθε γωνιά σής σκοπιάς του, άποφασισμένος 
νά μήν κάνη ούτε τήν πιο μικρή άβαρία στις άρχές του. Καί δέν έκανε ποτέ. Αύτό 
τό ξέρουν όλοι...

Μέ τό Γιάννη λοιπόν άς κάνουμε ένα περίπατο στο όμορφο Γαλάτσι τό βράδυ 
τής 21ης Μαίου, πού ήταν υπηρεσία άπό τις δέκα τό βράδυ ίσαμε τις δύο τό πρωί...
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Εκείνος μπροστά νά περιπολή, κ ι’ εμείς πιο πέρα νά τον ακολουθούμε και να τόν 
καμαρώνουμε...Σκαρφάλωσε ξανά ψηλά, πόνεσαν τά πόδια του νά περπατάη.,.όλο 
νά περπατάη μέσα στά σκοτάδια...Καί ή κούραση είχε πιά άρχίσει νά του γλυκο- 
μιλά. Σιγά-σιγά όλα πέφτουν σ’ ένα γλυκό λήθαργο...Τά παράθυρα κλείνουν, μαζί μέ 
τά βλέφαρα...δλα σώπασαν.,.όλα θαρρείς καί νεκρώθηκαν...γιά νά δώσουν ένα βαθύ
τερο νόημα αύτής της στιγμής...της καλοκαιριάτικης, νυχτερινής σιωπής, πού είναι 
δλο μοιρολόγια καί παράξενα νανουρίσματα...

Μά ό Γιάννης περπατάει...δίχως καθόλου νά σταματά...'Η ώρα είναι πιά μία... 
μία μετά τά Μεσάνυχτα...Τό τελευταίο λεωφορείο έχει χαθή εδώ καί τρία τέταρτα 
μέσα στά σκοτάδια...Καί οί λίγοι άργοπορημένοι διαβάτες περπατούν άτονα, δίχως 
διάθεση, σχεδόν τρικλίζοντας άπό την κούραση καί τήν νύστα...Τίποτε δεν άκούγεται... 
Ούτε καί τά γαυγίσματα των σκύλων, πού λες κι’ αύτά έχουν πέσει σε τρελλά καλο
καιριάτικα όνειρα...Μονάχα ό Γιαννάκης κινείται αύτή την ώρα μέσα στήν όδό 
Γαβριηλίδου, στήν τρίτη σκοπιά του Τμήματός του, άκοίμητος φρουρός των συναν
θρώπων του.

Ξαφνικά κάτι έγινε. μέ άστραπιαία ταχύτητα στή γωνιά τοΰ δρόμου...Μιά 
γυναίκα μέ μιά τσάντα, ή κυρία Κωνσταντίνα Μοκάκου, 34 χρόνων, προχωρεί προς 
τήν οδόν Πατησίων, έπιστρέφοντας σπίτι της, κάπου έκεΐ στήν οδόν Πιπίνου.-.Μιά 
γυναίκα μέ μιά τσάντα μέσα στο σκοτάδι...Μιά ζωή δηλαδή, μιά τιμή καί λίγα χαρτο
νομίσματα χωρίς προστασία. .Καί οί άστυνομικές ιστορίες γράφονται τή Νόχτα... 
Δέν τό ξέρετε, καλή μου κυρία, αύτό;·”Ω! ’Ασφαλώς δέν τό λάβατε ύπ’ δψει σας, 
ούτε, μπορούσατε νά τό φανταστήτε. Γι’ αύτό τιναχτήκατε κατάπληχτη, έντρομη, 
πανικόβλητη δταν σάς πλησίασε ό ύποπτος διαβάτης τής Νύχτας... «Τή ζωή σου 
ή τά λεφτά  σου» σάς είπε... Κλασσική πιά φράση, καθιερωμένη στά Πρωτό
κολλα Τιμής τής διεθνούς Έγκληματικότητος...Καί ή κυρία προτίμησε νά δώση 6χι 
άπλώς τά λεφτά της, άλλά ολόκληρη τή τσάντα της...Καί μάλιστα ίκέτευσε έντρομη: 
«Ν ά! πάρε τήν τσάντα μου δλη. Καί μή μοΰ κάνης τίποτε σέ παρακαλώ, γιατί έχω 
τήν καρδιά μου». "Ενα σαρκαστικό χαμόγελο άκούστηκε μέσα στή Νύχτα. «Χ ά ! χ ά ! 
Κι’ έγώ έχω τήν καρδιά μου, κυρά μου!» Καί παίρνοντας τήν τσάντα ό νεαρός λη
στής, έφίμωσε τό θύμα του καί χάθηκε μέσα στο σκοτάδι...'Ένας νεαρός ληστής. 
Μήν σάς κακοφαίνεται πού τόν ονομάζουμε έτσι. Δέν έχουμε καμμιά άπολύτως διά
θεση νά τόν κάνουμε ηρώα έμεΐς τουλάχιστον. Είναι άνάγκη δμως νά έπιστήσουμε 
τήν προσοχή σας πάνω σ’ αύτό τό θλιβερό θέαμα πού πλημμυρίζει πόνο καί άγωνία 
δχι μονάχα τήν καρδιά τής μάνας καί τοΰ δυστυχισμένου πατέρα τού νεαρού ληστή, 
άλλά τήν καρδιά όλόκληρης'τής Κοινωνίας μας... 'Ο ’Ιωάννης Άνδρεόπουλος, ετών 
22, τελειόφοιτος Γυμνασίου.Ένας λεβέντης δηλαδή, μέσα στή χαρά καί τή δροσιά 
τής πιο όμορφης ήλικίας...’Αντί νάνα* τό καμάρι τών γονηών του κ ι’ ό τίμιος άγω- 
νιστής τής ζωής, κατάντησε δράστης μιας ληστρικής έπιθέσεως...'Όμως γ ιατί; 
Κάποια φαύλα μυθιστορήματα, μερικά άρρωστημένα κινηματογραφικά έργα, ίσως 
νά μπερδεύτηκαν μέσα στή ζεστή κ ι’ ορμητική φαντασία του. Καί τό άποτέλεσμα 
ώνομάστηκε ληστεία. Τι κρίμα! Πόσο πονάω καθώς φέρνω στο μυαλό μου αύτή τήν 
τραγική εικόνα !!! Σημάδι κ ι’ αύτό τών καιρών...Γονείς. Γονείς! Διδάσκαλοι! 
Παιδαγωγοί! Προσέξατε ! Σάς κρούουμε τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου !'Ένα τρα
γικό κι’ άπελπισμένο (SOS) ES.O.ES μάς έρχεται άπό τήν όδό Γαβριηλίδου 
αύτό τό βράδυ. *Ας μή κλείσουμε τ ’ αύτιά μας, ας μήν είμαστε σεμνότυφοι. Τά παι
διά μας, τό Μέλλον δηλαδή τής Φυλής μας, κινδυνεύουν. Γονείς. Προσέξατε!... 
Τά βιβλία τους, τις συναναστροφές τους, τά έργα πού βλέπουν, τούς στοχασμούς, τούς 
πόθους, τά όνειρά τους.,.Κτυπάτε άλύπητα τούς εχθρούς τών παιδιών σας, αν δέν 
θέλετε νά νοιώσετε αυτό τόν άβάσταχτο πόνο πού ένοιωσαν οί γονείς τού νεαρού 
ληστή...Σκεφτήτε πόση συμφορά σκόρπισε στο σπίτι του. Αύριο θά πάη φυλακή...
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Χρειάζονται σχόλια; Μια προσευχή μονάχα χρειάζεται γιά τά όμορφα νειάτα του, 
πού λασπώθηκαν κείνη τή Νύχτα τόσο τραγικά...Κι’ εμείς, εμείς τι κάναμε;

Μά τ'ι θέλατε νά κάνουμε μέχρις εδώ; Που θέλατε να μαντεύσουμε ποιοι άπί- 
θανοι βρυκόλακες στριμώχτηκαν στή νοσηρή φαντασία του;

Ναί! μά μετά τή ληστεία;...Μετά τή ληστεία είπατε; ’Ά ! να ί! τί κάναμε;
Μετά τή ληστεία ή γυναίκα κατώρθωσε ν’ άπαλλαγή άπό τά δεσμά της, άνά- 

κτησε τό θάρρος της κ ι’ άρχισε νά καλή σέ βοήθεια...Μά ποιος θά βρεθή κοντά της 
αύτή τήν προχωρημένη ώρα; κ ι’ αν βρεθή τί μπορεί νά κάνη;

Ποιος θά βρεθή; Έ !  Γιάννη! Εσένα μιλάνε. Κι’ ό Γιάννης τινάχτηκεν άκού- 
γοντας τις κραυγές. Τινάχτηκεν άπότομα σάν νά διωχετεύτηκε ξαφνικά μέσα στο 
σώμα του μεγάλη ποσότητα ήλεκτρικοϋ ρεύματος...Ναί! Ναί! Ή ταν τό ήλεκτρικό 
ρεύμα τής ’Αστυνομικής Συνειδήσεις. Καί τον τίναξε. Κι’ έτρεξε μέ τό πιστόλι στο 
χέρι δίπλα στή γυναίκα πού είχε ληστευθή. Τό μυαλό του δούλεψε γρήγορα. Δεν κά- 
θησε νά ρωτήση πολλά. Μονάχα κατά πού τράβηξεν ό δράστης ζήτησε νά μάθη. Καί 
τον ακολούθησε μέ τό περίστροφο προτεταμένο...Κι’ όποιος τον έβλεπε έτσι νά τρέχη, 
θά νόμιζε οτι είχε μπροστά του ένα παιδάκι ξεκούραστο,άφρόντιστο πού παραβγαίνει 
στο δρόμο άλλους συνομιλήκους του. Πάει πιά ή κούραση, ή νύστα, τά λυωμένα πα
πούτσια, οι λόφοι, ή πείνα, οί λακκούβες. "Ολα εξαφανίστηκαν. Τάδιωξε όλα τό 
ΚΑΘΗΚΟΝ, ή χιλιοτραγουδισμένη αύτή ’Αστυνομική ’Εντολή...Κι’ αν ό δράστης 
είναι ώπλισμένος; Κι’ αν κρυφτή σέ καμμιά γωνιά καί σέ ξαπλώσει νεκρό; Δέν τό 
σκέφτεσαι αύτό τρελλέ Γιάννη; Μά δέν τό σκέφτεται. Δέν τόνε νοιάζει. Τό δέχεται 
Είναι έτοιμος ν’ άκολουθήση τήν άστυνομική Μοίρα του, όσο σκληρή κ ι’ αν είναι 
όπως τόσοι καί τόσοι άλλοι συνάδελφοί του πριν άπ’ αύτόν.,.Μά ή οικογένεια του; 
Δέν έχει κανένα άπολύτως δικαίωμα στή ζωή ή οίκογένειά. του, τά παιδάκια, ή γυ
ναίκα του, οί άνθρωποί του, οί γονείς το υ ;;; ’Ό χι! Τήν ώρα τή σκληρή τού Καθή
κοντος δέν υπάρχουν δικαιώματα! Μονάχα υποχρεώσεις υπάρχουν. Τό σκεφθήκατε 
ποτέ αύτό;;; Δέν ζητάμε επαίνους. Μονάχα νά μάς καταλαβαίνετε θέλουμε! Τίποτε 
άλλο...· Έτσι ό δράστης συνελήφθη, χάρις στήν παληκαριά, τήν αύτοθυσία καί τήν 
άποφασιστικότητα τού Σαμιωτάκη. Ό  καλός θεός λυπήθηκε τήν Οίκογένειά του καί 
τον προστάτεψε...Κι’ ό δράστης ώδηγήθηκε στο 16ο Παράρτημα ’Ασφαλείας... 
Κι’ όταν τελείωσαν οί άπαιτούμενες διατυπώσεις, ό Γιάννης πήρε καί πάλι σιγά-σιγά 
τό δρόμο γιά τό Γαλάτσι...Τώρα αΐστάνεται τήν κούραση πιο έντονη καθώς άνηφο- 
ρίζει μονάχος τή λεωφόρο. Μά ή ψυχή του είναι γεμάτη Γαλήνη καί 'Ικανοποίηση,
γιατί είχεν άναδειχθή άξιος τής ’Αποστολής τ ο υ ..........................................................

........................... Αύτή είναι μιά μονάχα άσήμαντη φάση τής άστυνομικής ζωής..
ένα παράξενο παραμύθι σχεδόν...όπου σέ μιά καταθλιπτική έννοια,μιάς αδιαμόρφω
της άκόμη συνοικίας, ζοΰν καί κινούνται κάποιοι πελώριοι Γίγαντες ’Αρετής καί 
Ηρωισμών. Είναι οί συνάδελφοί μου τών ακραίων Τμημάτων, πού γράφουν μέ τή 

ζωή τους μιάν άθάνατη ιστορία...συνεχίζοντας τή λαμπρή άστυνομική παράδοση....
Δέν άξίζουν άρά γε ολόκληρο τό θαυμασμό καί τήν άγάπη μας;;

"Ενας ’Αστυφύλακας 
Σ. Κ. Π.
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Τό έγκλημα τοϋ φοιτητοϋ
Γραμμένο άπό τον κ. ΧΑΡΗ ΣΤΑΜΟ 

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

_  Ε' —

—Δεν μπορώ νά πώ τίποτα κύριε..."Οτι είχα νά πώ τά είπα δλα. ’Αφήστε με 
νά πάω νά κοιμηθώ.

—Δεν θά κινηθής άπό δώ αν δέν άπαντήσης σ’ δτι σέ ρώτησα. Ούτε καί κα
δένας άπό μάς θά φύγη. Σοϋ έπαναλαμβάνω δτι είσαι νέος κι’ έχεις ολόκληρη ζωή 
μπροστά σου. Σοϋ ύποσχεθήκαμε δλοι επιείκεια...Μίλησε τώρα, αν θέλης νά μην 
άποσύρωμε την υπόσχεσή μας...

—Τίποτα δέν έχω νά προσθέσω κύριε...Λυπηθήτε με. ’Αφήστε με νά πάω
νά...

—Δέν θά κοιμηθής! Κύτταξέ με κατάματα δπως σέ κυττάζω κ ι’ εγώ καί 
προσπάθησε νά φανής άνδρας!...Περιμένω.

—...Δέν έχω νά πώ τίποτα...’Αφήστε με...Νυστάζω...
"Ακαρπη πήγε δλη σχεδόν ή νύχτα. Καί ή δεύτερη, καί ή τρίτη, καί ή τε- 

τάρτη ήμέρα. "Ολες οί προσπάθειες τών αστυνομικών, πήγαν εις μάτην. "Ολες 
προσέκρουσαν στήν επίμονη άρνηση τοϋ Λαμπρινοΰ. Κι’ οί σχετικές ενέργειες συνε
χίζονταν προς δλες τις κατευθύνσεις, παράλληλα μέ τίς προσπάθειες άποσπάσεως 
μιας μαρτυρίας, μιας ομολογίας τής άληθείας...

• ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
'Η πέμπτη ήμέρα άνέτειλε λουσμένη στο γαλάζιο. 'Ο "Ηλιος πρόβαλλε καί 

έλουσε τή παγωμένη γή μέ τίς ζεστές άκτϊνες του, κ ι’ ό γέρο - Μανώλης, ό κη
πουρός τοϋ κτήματος Λιχούδη, πήρε τήν άξίνα του καί κατέβηκε στον κήπο τής 
γκρίζας έπαυλης, νά περιποιηθή τά άνθη καί τά λαχανικά του.

Πιο κεϊ, σέ μιά βραγιά, τό λιγοστό σιτάρι πού είχε σπαρθή συμβολικά στον 
κήπο, κυμάτιζε χαρούμενα άπ’ τό ελαφρό άεράκι τής πρωινής αύρας. Θάταν οκτώ 
έως δέκα τετραγωνικά μέτρα σπαρμένα μέ σιτάρι.

—Τί διάολο έπαθε τοϋτο καί φύτρωσε τώρα, άκούστηκε νά μονολογή κυττά- 
ζοντας ένα κομμάτι γής πού τό σιτάρι μόλις είχε ξεπεταχτή πάνω άπ’ τό χώμα.

"Αφησε τή βραγιά έκείνη καί προχώρησε προς τά μαρούλια. Βύθισε κάμποσες 
φορές τήν τσάπα του στο χώμα, ξερρίζωσε μερικά καί τά φύτεψε πιο πέρα. "Υστερα 
προχώρησε στά ζουμπούλια. Είχαν άνθίσει καί σκόρπιζαν ένα μεθυστικό άρωμα. 
"Εβγαλε μερικά άγριόχορτα πού τά είχαν κατακλύσει καί τά εμπόδιζαν νά χαροΰν 
τον άέρα, καί τά πέταξε στήν άκρη. Κατόπιν κλάδεψε μερικά ξερά κλαδιά άπ’ τίς 
βερυκοκιές καί έκοψε μερικούς πυράκανθους γιά νά στολίση τό άνθοδοχεϊο τής κυ
ρίας του. "Υστερα στάθηκε στήν άκρη καί κύτταζε τό κήπο, καμαρώνοντας γιά τή 
γοργή άνάπτυξη δλου αύτοΰ τοϋ πράσινου κόσμου πού περιποιόταν.

Δυο μήνες είχε νά πατήση τό πόδι του στον κήπο ό γέρο - Μανώλης. Πριν 
άπ’ τά Χριστούγεννα τ ’ άφεντικά του έφυγαν γιά ταξίδι στά 'Ιεροσόλυμα κ ι’ αύτουνοΰ 
τοϋ έδωκαν δυο μήνες άδεια, νά πάη στο νησί του -καί νά ξεκουραστή κοντά στ’ 
άνήψια του. Καί τώρα πού γύρισε, άρχισε πάλι τή περιποίηση τοϋ κήπου πού τόσα 
χρόνια περιποιόταν, άποζώντας άπ’ αύτή τή τίμια καί κουραστική εργασία του.

Είχε κατεβή καί τ ’ άφεντικό του τώρα στον κήπο καί ρέμβαζε κάτω άπ’ τά 
γυμνά κλωνάρια μιας άχλαδιάς.

—’Αφεντικό, ποΰ θά βάλωμε αύτήν τή τριανταφυλλιά;
—Κανόνισε εσύ Μανώλη. Μάλλον προς τή βορεινή πλευρά, κοντά στο τοίχο.
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—Έλα νά δής άφεντικό. Νά, λέω νά την βάλωμε εκεί. Μιας και δεν μεγάλωσε 
τδ σιτάρι στο μέρος αύτό, νά σκάψω καί νά βάλω την τριανταφυλλιά...

—'Όπως καταλαβαίνεις. Γιατί δμως δέ μεγάλωσε τδ σιτάρι έδώ; Μαζί 
μέ τδ άλλο δεν τδ σπείραμε τδν Όκτώβρη;

—Ναί. Καί γώ άπορώ...Φαίνεται δμως πώς τδφαγαν τά ποντίκια ή τά σκου
λήκια...

—Κουτέ! ’ Αν τδ τρώγανε δεν θά φύτρωνε καθόλου...
—Έ ! Τότε ήταν ό σπό

ρος χαλασμένος!...
—Ούτε αύτδ είναι. Θά 

ρωτήσω τδ γεωπόνο καί θά 
του πώ νά έρθη καί νά 
κυττάξη δλο τδ κτήμα. 
Που ξέρεις! ’Ίσως καμμιά 
άρρώστεια σοβαρή...

’Άρχισε νά σκάβη στδ 
μέρος έκεΐνο ό γέρο - κη
πουρός. Μέτήν τρίτη δμως 
σκαψιά ή άξίνα του χτύπη
σε σέ κάτι πού κροτάλισε- 
Ξαναχτύπησε μέ δύναμη, 
μά ή άξίνα του τώρα πλέ
χτηκε σέ κάτι σκληρό καί 
δέν μπορούσε νά τη βγάλη 
πάνω άπδ τδ χώμα. ’Έβα
λε δλη τη δύναμή του ό γέ-

Τά μάτια του άλοιθώρησαν !...'Η  μιλιά του κόπηκε.
—Ά  φ..... ε...ν...τ...ι...κ...ό ο. Τρέ...ξ...ε. Έ .,.ε .ε  ν...α. Κ ...6...κ...κ...α...λ..ο

άνθ...ρ...ώ...πι...νο, κατώρθωσε ν’ άρθρώση.
Έτρεξε ό Λιχούδης καί καρφώθηκε πλάι στδν κηπουρό του. Τά μάτια καί τών 

δύο γέμισαν φρίκη. Τά πρόσωπά τους πρασίνισαν...
'Η. άξίνα τοΰ κηπουρού εϊχε άνασύρει τδ σκελετό ολόκληρου ανθρώπινου πο

διού, μέ σαπισμένες τις σάρκες, βγάζοντας μιάν άπαίσια μυρουδιά...Χωρίς νά βγάλη 
λέξη ό Μήτσος Λυχούδης, έφυγε τρέχοντας μέ τις πιτζάμες κ ι’ έφθασε στό ’Αστυνο
μικό Τμήμα.

—Τρέξτε κύριοι!... ’Ελάτε!.. Πτώμα μέσα στδν κήπο μου!..
Έφθασαν άμέσως τρεις άστυνομικοί καί σκάβοντας έβγαλαν τδν υπόλοιπο 

σκελετό ολόκληρου ανθρώπινου σώματος. ’Έλειπε τδ κεφάλι μόνον καί άπδ τδ υπό
λοιπο σώμα οί σάρκες είχαν άρχίσει νά σαπίζουν.

Τδ πτώμα άνήκε σέ γυναίκα. Δέν άργησε νά προσδιορισθή καί ή ηλικία. ΤΗταν 
περίπου είκοσι ετών καί δ θάνατος είχε συμβεΐ πρδ δύο μηνών.

** *
Τήν ίδια μέρα πού άνακαλύφθηκε τδ πτώμα καί στις έννηά ή ώρα τδ πρωί, 

ό 'Υπαστυνόμος Μάριος οδηγώντας ένα αύτοκίνητο, είδε σέ μιά στροφή ένα μικρό
σωμο σκυλάκι νά παίζει μ’ ένα κουρέλι. Τδ σκυλάκι τδβαζε στά δόντια του, σήκωνε 
τά μπροστινά του πόδια καί άνέμιζε τδ κουρέλι στδν άέρα. Κατόπιν στηρίζονταν καί 
στά τέσσερα, έπιανε τδ κουρέλι μέ τά μπροστινά του πόδια καί τδ άφηνε κάτω...

«...Γιατί δμωξ δέ μεγάλωσε τό σιτάρι έδώ;...» 

ρο - Μανώλης καί τήν τράβηξε πρδς τ ’ άπάνω.
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Πρόσεξε ότι τό ύφασμα είχε μικρούς λεκέδες άπό αϊμα καί ήταν άπό χοντρό 
γυναικείο ύφασμα πολυτελείας.

Δεν είχε λάβει γνώση για τήν άνεύρεσι τοϋ πτώματος καί τό λεκιασμένο άπό 
αίμα κουρέλι, τον άφησε προς στιγμήν άδιάφορο. Δεν έκανε όμως μερικά μέτρα καί, 
κάνοντας στροφή, γύρισε στο μέρος πού είδε τό σκυλάκι νά παίζη μέ τό ύφασμα.

Τό σκυλάκι συνέχιζε νά παίζη χαριτωμένα μέ τό κουρέλι. ’Άνοιξε τήν πόρτα 
καί κατεβαίνοντας προσπάθησε νά τό πλησιάση. Κείνο όμως πήρε τό ύφασμα στά 
δόντια του καί τδβαλε στά πόδια μέ μεγάλη ταχύτητα.

—Τό άτιμο, ένοχο είναι, μουρμούρισε...
Πήδησε στ’ άμάξι καί βάζοντας μπρος τη μηχανή, άρχισε νά κυνηγά τό σκυ

λάκι. Κείνο όλο καί μεγάλωνε τήν ταχύτητα. 'Ο δρόμος ήταν άπόκεντρος καί ή κί
νηση έκεΐ ήταν πολύ μικρή. Γι’ αυτό μπόρεσε ν’ άναπτύξη μεγάλη ταχύτητα.

Πάτησε τό γκάζι καί σέ λίγο πλησίασε πολύ κοντά τό σκυλάκι. Λίγα μέτρα 
άκόμη καί κείνο λούφαξε στή μέση τοϋ δρόμου λαχανιασμένο, άνήμπορο νά συνέχιση. 
Κατόπιν σηκώθηκε ξανά κ ι’ άρχισε νά τρέχη μέ πιότερη δύναμη. ’Έτρεχε κοντά του 
καί τό αύτοκίνητο. Πιο κάτω, στή στροφή, ένα σωρό άλλα οχήματα, δίτροχα, τετρά
τροχα, ποδήλατα, είχαν σταματήσει. Τό σκυλάκι βρέθηκε άνάμεσα σ’ αύτά, κτύπησε 
πάνω του μέ δύναμη τό αύτοκίνητο πού τό κυνηγοΰσε καί τ ’ άφησε κατάκοιτο, σκο
τωμένο...'Ο 'Υπαστυνόμος Μάριος πήδησε κάτω καί παίρνοντας τό κουρέλι άπ’ 
τά χαλαρωμένα δόντια τοϋ σκυλιού, πέταξε τό άψυχο σώμα του σ’ έναν κάδο άπορρι- 
μάτων τοϋ Δήμου.

ΤΗταν ένα κομμάτι ύφασμα άπό γυναικείο παλτό καί πάνω του ήταν ραμένο 
ένα χαρτάκι πού έγραφε : «17 Καθ.».

’Έφθασε σέ λίγα λεπτά στην ’Ασφάλεια καί παρουσιάσθηκε στον Διοικητή του.
—Τάμαθες; "Ενα πτώμα άνεκαλύφθη στο Φάληρο. Γυναικείο καί...νεαράς 

ήλικίας καθώς φαίνεται....
—Κύριε Διοικητά, βρήκα αύτό. Μίση ώρα κατεδίωκα ένα σκυλάκι. Τελικά τό 

πρόφθασα καί τό πήρα άπ’ τό στόμα του.
Ό  Διευθυντής τό περιεργάστηκε γιά λίγο.
—Πάρτο καί φύγε γιά τή σήμανση. Πάρε τό αποτέλεσμα καί έν συνεχεία 

πέρασε άπ’ τό νεκροτομείο καί τον ιατροδικαστή. Ά ν  χρειαστής τίποτα, τηλεφώ- 
νησέ μου...

Τί είναι αύτός ό άριθμός;...’Ά ! «Καθάρισμα—No 17 !...»  Γύρνα γρήγορα 
καί ’ίσως χρειασθή νά ψάξουμε όλα τά καθαριστήρια...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.
Τήν τρίτη ημέρα άπό τήν ανεύρεση τοϋ πτώματος καί τοϋ .ματωμένου υφά

σματος, ή Γενική άσφάλεια εΐχεν καταλήξει στά εξής θετικά συμπεράσματα. Τό 
πτώμα ανήκε σέ γυναίκα ήλικίας περίπου εΐκοσιν έτών. Ό  θάνατος εΐχεν έπι- 
συμβεΐ περί τά τέλη Δεκεμβρίου 1954. Τό ματωμένο κουρέλι άνήκε σέ γυναικείο 
παλτό πού, μιά νέα κοπέλλα, ψηλή καί ξανθειά είχε δώσει γιά καθάρισμα στο επί 
τής όδοΰ Βαλαωρίτου 47 Καθαριστήριον. Τό αίμα προήρχετο άπό άρτηρίες τοϋ χε
ριού καί ούδεμία άμφιβολία υπήρχε ώς προς τις έπιστολές τοϋ Άντώνη Λαμπρινοΰ. 
ΤΗταν γραμμένες άπ’ τον ’ίδιον...

Τό άπόγευμα τή ς’ίδιας ημέρας, δυο αυτοκίνητα έτρεχαν στή λεωφόρο Συγγροΰ. 
Στό πρώτο ήταν ένας ιατροδικαστής, ένας Είσαγγελεύς καί οί άλλοι ’Αστυνομικοί. 
Στο δεύτερο ήταν μόνον ’Αστυνομικοί καί ένας—δυο Δημοσιογράφοι.

Τ’ αυτοκίνητα σταμάτησαν στή βίλλα Λυχούδη στό παλαιό Φάληρο καί κατέ
βασαν τον Λαμπρινό. Τον άφησαν νά σταθή στά πόδια του καί κατόπιν ό Είσαγγελεύς 
τοϋ είπε σέ τόνο επίσημο.

—Περιμένουμε!...
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’Εκείνος κύτταξε γύρω του σάν φοβισμένο θηρίο. Τά μάτια του πλανήθηκαν 
στον κήπο καί καρφώθηκαν στο σκαμένο μέρος άπ’ οπού έβγαλαν το πτώμα. Ταλαν- 
τεύθηκε για λίγο, μά έβαλε τις δυνάμεις του καί κατώρθωσε να σταθή όρθιος. Κατό
πιν τραύλισε.

—Δεν...καταλαβαίνω...
—Περιττή κάθε συζήτηση παιδί μου, τον διέκοψε ό Εΐσαγγελεύς. Πές μας 

πώς την σκότωσες καί τίποτα άλλο.
—Τή σκότωσα;...’Εγώ ;... 

’Όχι !...’Ό χ ι!... ^
—Λαμπρινέ, μίλησε ! Τί

ποτα δεν σέ σώζει τώρα!... 
φώναξε ό επικεφαλής ’Α
στυνομικός. Ποϋ έχεις θα- 
μένο τό κεφάλι τής νέας;

—...Δεν τή σκότωσα ε
γώ...Είμαι άθώος...

—Θά ξέρης νεαρέ μου ότι 
καί ή υπομονή, έχει καί 
αυτή δρια. Σοϋ είπα δτι 
ή σιωπή σου δέ σέ ώφελεϊ. 
Για τελευταία φορά, σοϋ 
δηλώνω: Ά ν  όμολογήσης 
δλη τήν άλήθεια, σοϋ έξα- 

σφαλίζουμε τήν έπιείκεια τοϋ δικαστηρίου. Διαφορετικά, σέ περιμένει θάνατος! 
Κι’είσαι τόσο νέος... καί μέ λαμπρόν μέλλον(!)...

«...Δέν τή σκότωσα έγώ... είμαι

—Θ’ άνακαλέσω τήν υπόσχεσή μου! Δυο λεπτά προθεσμία σοϋ δίνουμε ακόμη. 
Σκέψου κ ι’ άποφάσισε...

Τοϋ γύρισαν δλοι τις πλάτες γιά ένα λεπτό...άλλο ένα...'Ύστερα ξαναγύρισαν 
προς τό μέρος του.

—Λοιπόν ;
—..................... Πάρτε με άπ’ τό μέρος αύτό!...Δέν βαστώ π ιά !... Πηγαίνετε

με πίσω στήν ’Ασφάλεια καί κεϊ θά σάς τά πώ δλα !..:οΰρλιαξε σάν πληγωμένο ζώο 
ό Ααμπρινός.

—Νεαρέ μου, καλά δέν είναι εδώ; 'Ωραίο δειλινό είναι, κάτω ή θάλασσα στέκει 
τόσο αμέριμνη, τ ’άνθη τοϋ κήπου εύωδιάζουν.,.Νά, άκου καί τά πουλιά!...

—Πάρτε με άπό δώ ! Δέν βαστώ! Θά σαλέψη τό μυαλό μου!...
"Επεσε κάτω καί κτυπιόταν τραβώντας καί ξεσκίζοντας τις σάρκες του σάν 

μανιακός. Μπήκαν δλοι ξανά στά δύο αύτοκίνητα καί σέ λίγη ώρα βρίσκονταν σ’ 
ένα άρκετά εύρύχωρο γραφείο στρωμένο μέ χαλιά. 'Ο Ααμπρινός κάθησε, πήρε τό 
τσιγάρο πού τοϋ προσέφεραν καί τοποθετώντας τό ένα πόδι πάνω στο άλλο, άρχισε 
ήρεμα, γαλήνια, σάν νά ξαναζοΰσε κάποια αξέχαστη ώραία εποχή.;.

** *
«—Πίταν βράδυ τής 23ης Δεκεμβρίου δταν πρωτόειδα τήν ’Αλίκη Καρεζή 

» στο θέατρο Κυβέλης. Τά βλέμματά μας διασταυρώθηκαν καί κείνη σταμάτησε 
» στήν είσοδο κυτώντας με γιά πολύ ώρα...Τήν κύτταξα καί γώ καί κατόπιν, φτά- 
» νοντας στή διασταύρωση τών οδών Βασιλίσσης Σοφίας—’Αμαλίας έδιωξα τό φίλο 
)) μου καί τήν πήρα άπό κοντά νά δώ ποϋ μένει...

—’Από μακρυά άρχισες Λαμπρινέ. "Ας τα αυτά γ ι’ άλλη φορά καί πές μας 
άπό τό φόνο κι’ έπειτα.
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—Δέν μπορώ. Πρέπει νά σας τά πώ άπ’ την άρχή. Λίγη υπομονή άκόμα....
—Συνέχισε κύριε, είπε ό Διευθυντής.
«—Την παρακολούθησα λοιπόν καί πήγα ώς την όδό Ρώμα. ’Εκεί σταμάτησε 

» κείνη στο κατώφλι τοϋ σπιτιού της καί μέ κύτταξε άρκετή ώρα. ’Έκανα τότε νά 
» την πλησιάσω για νάτής μιλήσω, μ’αύτή άνοιξε την πόρτα καί χάθηκε στη μεγάλη 
» πολυκατοικία...

«Κείνο τό βράδυ δέν κοιμήθηκα. Μά ούτε καί κείνη κοιμήθηκε, δπως μοΰ είπε 
» άργότερα. Τό πρωί της έπομένης ήμέρας, αντί νά πάω στο Πανεπιστήμιο, τράβηξα. 
» γιά τό σπίτι της καί ρίζωσα σέ μιά γωνιά, άπέναντι. ’Έκανε ένα διαβολεμένο κρύο 
»  κ ι’ έτρεμα σύγκορμος...

«Είχε περάσει μιά ώρα περίπου οπότε τήν είδα νά κατεβαίνη. Συνοδευόταν 
» άπό δυο κορίτσια άκόμα καί πήραν τήν όδό Βουκουρεστίου, κατευθυνόμενες στο 
» Σύνταγμα. Κατόπιν βάδισαν στον όδό Έρμου καί μπήκαν στή «Μέλισσα».

((’Έμεινα έξω άπό τό μεγάλο κατάστημα γιατί μέσα ήταν όλο γυναίκες καί. 
» ή παρουσία μου εκεί θά κινούσε ίσως υποψίες. Βγήκαν ύστερα άπό μισή ώρα χωρίς 
» νά ψωνίσουν τίποτα καί προχώρησαν προς τά κάτω. Τις άκολούθησα πάλι καί τότε 
» ή Άλικη γύρισε καί γιά πρώτη φορά κατάλαβε ότι τήν παρακολουθούσα ξανά. 
» Κοντοστάθηκε λίγο κάνοντας πώς κυττοΰσε νά βρή κάτι στή τσάντα της...

«Νόμισα τότε δτι γιά μένα κοντοστάθηκε, πήρα θάρρος καί τήν πλησίασα.. 
» Πριν προφθάσω δμως νά τής μιλήσω, μοΰ είπε : «Φύγε γρήγορα πριν σέ κάνω ρε- 
» ζίλι μέσα στον κόσμο !...’Αναιδέστατε!...»  ’Εξακολούθησε τό δρόμο τής νευρια- 
» σμένη καί χωρίς νά προφθάσω νά τής πώ τίποτα...

«Γύρισαν πολλά καταστήματα. Κατόπιν πήραν ενα ταξί καί διευθύνθηκαν προς: 
» τήν πλατεία Συντάγματος πάλι. Πήρα καί γώ ένα άλλο καί πήγα άπό κοντά. 
» Στο Σύνταγμα κατέβηκαν καί συνέχισαν αμέριμνες ν’ άνεβαίνουν προς τό Κολω- 
» νάκι. Γελοΰσαν ξέγνοια- 
» στα καί κατάλαβα δτι 
» πήραν τό ταξί μόνο καί 
» μόνο γιά νά τις χάσω...

«Φθάσανε στή πλατεία 
» Κολωνακίου καί ’κεΐ χώ- 
»  ρισαν. ’Ακολούθησα τήν 
» ’Αλίκη καί σέ λίγο τήν 
» έφθασα. Τής ζήτησα τότε 
» νά μοΰ όρίση ένα καί μό- 
» νο ραντεβού, νά τής 
» μιλήσω, καί κατόπιν ας 
» διάλεγε αν θά ξαναρχόταν 
» ή δχι. Μ’ έδιωξε δμως 
»  χωρίς νά πάρω καμμιά 
» υπόσχεση. "Οσο κ ι’ αν 
» έπέμεινα, αυτή παρέμεινε 
» οχυρωμένη πίσω άπ’ τή 
»  στερεότυπη άρνησή της.
» Άντελήφθηκα δμως δτι 
» δέν τής ήμουν άδιάφο- 
» ρος, μά ήταν πολύ περήφανη...Μ’ άφησε καί μπήκε στο σπίτι της χωρίς νά 
» μοΰ πή καμμιά λέξη...

« ’Ηταν παραμονή Χριστουγέννων κείνη τήν ήμέρα. Τό άπόγευμα, στις έξη 
»  ή ώρα, βρισκόμουνα πάλι στήν ίδια γωνιά, άπέναντι άπ’ τό σπίτι της.

«Κατά τις έννηά κατέβηκε καί μπήκε στ’ αυτοκίνητο πού στάθμευε στή είσοδο

«...μοϋ χαμογέλασε μ’ έυα χαμόγελο πού ποτέ δέν φαντα
ζόμουνα...».
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ό 'Τπαρχ. Κροκιδας Κ. καί οί άστ /κες 
Σταθουλόπουλος Κ., Κολοβέας Γρ., Χατζήμιχαλάκης Γ., Στουφής Χρ., Μπαζιάνος 
Χρ., Τομαράς Δ., Γαρουφαλής Ά σ . καί Χαλούλακος Παν.

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ/κες Σούτσης Ν. καί Πετρό- 
γκωνας Κ.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεων τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, έχορηγήθησαν αί κάτωθι 
άμοιβαί.

α) 'Υλική αμοιβή εις τούς άστ/κας Πετρόπουλον Ήλίαν καί Μανιουδά- 
κην Γεώργιον, διότι διατεθέντες εις ένίσχυσιν τοϋ Θ' Παραρ/τος ’Ασφαλείας, δι’ 
έκτέλεσιν περιπολιών καί ένεδρών καί άναπτύξαντες εξαιρετικήν δραστηριότητα καί 
άφοσίωσιν προς τό καθήκον, έπέτυχον τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τοϋ Γεωργακίου 
’Αντωνίου, κλέπτου γυναικείων τσαντών.

β) ’Έπαινος εις τούς Ύπαστυν. Α' Παπανδρέου Ά ντ., Ξουραφαν Γ., Άρχ/κα 
Δρούγαν I. καί άστ/κας Κολοβόν Εύάγγ., Παπαδημητρίου Γαβρ. καί Λυμπερό- 
πουλον ’Αλ., διότι ό μέν πρώτος, ώς Προϊστάμενος τοϋ Θ' Παραρ/τος ’Ασφαλείας 
κατηύθυνεν λίαν έπιδεξίως τήν σχετικήν άνάκρισιν, οί δέ λοιποί έργασθέντες μεθο- 
δικώς καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν τών ύπό 
τοϋ άνωτέρω κακοποιοΰ διαπραχθεισών ύπερπεντήκοντα κλοπών γυναικείων τσαντών.

*
J|c  J|c

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Εις τον τελεσθέντα τήν 9-6-55 φιλικόν άγώνα Καλαθοσφαίρας μεταξύ της 

’Αστυνομικής όμάδος καί τής 'Ομάδος Α.Ο.Ν. Σμύρνης, νικήτρια άνεδείχθη ή 
’Αστυνομική όμάς μέ σκορ 43—34.

Τήν 11ην ’Ιουνίου έ.έ'. εις τό Γυμναστήριον τοϋ ’Εθνικού Γ.Σ. έτελέσθησαν 
άγώνες Στίβου εις ούς οί μετασχόντες άστυφύλακες—άθληταί έπέτυχον τάς εξής 
επιδόσεις : 1) Κόρμαλης Λεωνίδας ΙΟΟμ. 11"2/10, 2) Παπακωνσταντίνου Προκό
πιος 100 μ. 11" 3/10, 3) Άνδρουτσόπουλος Νικόλ. 400 μ. 55" 5/10, 4) Κούκης 
Ή λίας άλμα εις μήκος 6,33 μ. 5) Τρουλινός Έμμαν. σφύρα 41.60μ. καί 6) Μεταξας 
’Αθανάσιος 1500 μ. 4.40".

—Τήν 15ην ’Ιουνίου έ.έ., ή ’Αστυνομική όμάς Καλαθοσφαίρας άντιμετώπισε 
εις φιλικόν άγώνα τήν ομάδα Νέων Βύρωνος τήν οποίαν κατέβαλε μέ σκορ 47—46.

—Τήν 16-6-55 ό άστυφύλαξ άθλητής Σίλλης Βασίλειος άγωνισθείς εις τελε- 
σθέντας έν Βελιγραδίω Διεθνείς άγώνας Στίβου μέ συμμετοχήν πολλών Εύρωπαίων 
πρωταθλητών, έτερμάτισε 3ος εις τον δρόμον 400 μ. εις 49"6/10.
» τής πολυκατοικίας. Είχε μαζί της έναν άνδρα καί μιά γυναίκα μεσόκοπους καί 
)) ήταν ντυμένοι δλοι των έπίσημα. ’Ίσως νάταν οί γονείς της.

«Κάθησε στο βολάν καί ξεκινώντας άκολούθησε τήν οδό Κριεζώτου. Πήρα 
» καί γώ ένα ταξί καί τούς άκολούθησα. ’Έφθασαν στή Πλάκα καί σταμάτησαν 
» έξω άπ’ τή «Παληά ’Αθήνα». Μπαίνοντας στο κέντρο, στάθηκε γιά λίγο στήν εϊ- 
» σοδο καί, κυττώντας με, μοΰ χαμογέλασε μ’ ένα χαμόγελο πού ποτέ δέν φανταζό- 
» μουνα... -, '

«Κείνο τό χαμόγελο μ’ άναστάτωσε. ’Έδωσε φτερά στήν έπαναστατημένη 
» μου ψυχή, θέρριεψε τήν έπιθυμία νά τήν πλησιάσω, νά τήν σφίξω στήν άγκαλιά μου...

«Παρέμεινα έξω άπ’ τις κλειστές πόρτες καί προσπαθούσα νά διακρίνω τί 
»  γινόταν σ’ έκείνο τό κέντρο, κυττώντας μέσα άπ’ τά χοντρά βελούδινα παραπε- 
» τάσματα... (Συνεχίζεται)


