
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ Ε Κ Δ Ο Ι Ι Σ  ΑΡΧΗΓΕ ΙΟΥ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Π Ο Λ ΕΩ Ν  
ΜΕΡΙΜΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΘ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ ΝΕΤΓΥ 17, ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-282
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι :  Έ τ η σ Ια  δραχμαί 72..- 'Εξά μ ηνο ς δραχμαί 36.— Τιμή τεύχους δραχμαί 3

ΕΤΟΣ Γ'. ΑΘΗΝΑΙ, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1?55 ΤΕΥΧΟΣ 52ΟΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1955)
Ύπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοΰ-Λ'

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
I. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ
6. —’Αποτυχία τον κομμουνιστικού σχεδίου έπ ικρατήσεως στην

Ε λλάδα μετά  την απελευθέρωσή της.
7, —Οί εκπρόσωποι τοϋ Κ.Κ.Ε . τού ΕΑΜ κλπ. αλλάζουν τ α 

κτική  και αναγκάζονται νά καταδικάσουν τ ις άντεθνικές 
ενέργειες τών κομμουνιστών. .

8:—’Αποδοχή τών δρων καί συμφωνιών στο Συνέδριο τού Λ ι
βάνου τής 17 Μ αΐου 1944.

9.—Τό ΕΑΜ. ενώπιον διλήμματος.
10. —Ό  Σ ιάντος καί ο ί κομμοννιστα ί στήν 'Ελλάδα άποκηρνσ-

σονν τό σύμφωνο τοϋ Λιβάνου. Δυσκολίες στήν επ ιτροπή.
11. —Δυσφορία τών "Αγγλων καί τών εκπροσώπων τον  ΕΑΜ

κλπ. — Ρωσσικές συστάσεις. — Συμμόρφωση προς' τή  
συμφωνία τών κομμουνιστών.

6 . ’Από τή στιγμή όμως πού ή αντιπροσωπεία αύτή τής Π.Ε.Ε.Α.; εφτασε 
στήν Αίγυπτο, βρήκε τήν κατάσταση τελείως άλλαγμένη, άντελήφθη πώς τό. σχέ- 
διο πού μέ τόση έπιμέλεια προετοίμασε είχε άποτύχει καί αναγκάστηκε ν’ άλλάξη 
τελείως ταχτική. Τί είχε συμβή; Πρώτα-πρώτα είχε στό μεταξύ καταστολή, τελείως 
το στασιαστικό κίνημα τών ένοπλων δυνάμεων στή Μέση ’Ανατολή, στο Ναυτικό 
μέν χάρις στή θαρραλέα έπέμβαση πολλών Ά ξ  /κών ύπό τήν ήγεσίαν τοϋ αντιναυάρ
χου Π. Βούλγαρη, στο Στρατό δέ μέ τήν άποφασιστική αντιμετώπισή του από. τις 
Βρεττανικές Στρατιωτικές Δυνάμεις. . I

Δεύτερον είχε δημιουργηθή στούς ύπεύθυνους Βρεταννικούς. κύκλους ζωηρω- 
τάτη έξέγερση έναντίον τοϋ Ε.Α.Μ. τήν οποία δεν μπόρεσαν νά έξουδ.ετερώσρυν ,μέ 
κανένα τρόπο, μήτε καί μέ τούς λίγους ’Άγγλους στρατιωτικούς καί ύπαλλήλρν€ίΤ?®ύ 
είχαν κερδίσει μέ τό μέρος τους. Χαρακτηριστικά για τή δυσφορία αύτή είναι όσα, 
λίγες μέρες άργότερα, δηλαδή στις 24 Μαίου εΐπεν ό "Αγγλος Πρωθυπρυργ^ς^κ. 
Τσώρτσιλ, μιλώντας στή Βουλή τών Κοινοτήτων. «Αί ύπερβολαί τοϋ στρατ.ιωτ'^ΰ 
«σώματος τοϋ Ε.Α.Μ. είχαν τόσον άποξενώσει τον πληθυσμόν πολλών ετί^ό^ΐί^ν 
» ώστε νά σχηματισθοΰν έξ Ελλήνων Σώματα ’Ασφαλείας διά νά πολεμήσ/^υήν"ϊό 
» Ε.Α.Μ. Συγχρόνως ή καχυποψία, ή έχθρότης καί ή καταπίεση, τήν όποιαν έδη-
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» μιούργησε τό Ε.Α.Μ. ώδήγησαν εις έμφύλιον σπαραγμόν καί εις προστριβάς με- 
» ταξύ αύτοϋ καί των άλλων όργανώσεων άντιστάσεως. Τοιουτοτρόπως έφαίνετο ώς 
» έάν όλοι νά έστρέφοντο έναντίον όλων καί κανείς, έκτος των Γερμανών, δεν ώφε- 
» λεϊτο».

Τρίτον καί οΐ αντιπρόσωποι άλλων Μεγάλων Δυνάμεων πού βρίσκονταν στην 
Αίγυπτο καί τούς οποίους οί κομμουνισταί νόμιζαν ώς ύποστηρικτάς καί φίλους στήν 
άνατρεπτική τους προσπάθεια, είπαν καθαρά καί άνεπιφύλακτα στούς έκπρόσωπους 
τοϋ Ε.Α.Μ., ότι τα σχέδιά τους ήσαν άνεφάρμοστα,ότι είχαν κάμει άσυγχώρητα πολι
τικά λάθη, ότι ήταν άνοησία νά ύπολογίζουν σε διατάραξη της Συμμαχικής άλλη- 
λεγγύης γιά χάρη τους, καί ότι έπρεπε άπαραίτητα νά συμμορφωθούνε πρύς τις υπο
δείξεις των ’'Αγγλων.

7. "Ετσι τά μέλη τής έπιτροπής τοϋ Ε.Α.Μ. άναγκάστηκαν ν’ άλλάξουν 
πραγματικά την τακτική τους. Άπό τής 10ης Μαίου μάλιστα στις έπίσημες έπι- 
στολές, πού έστελναν στον κ. Παπανδρέου, πού είχε στο μεταξύ άναλάβει τήν Πρω
θυπουργία, ό άντιπρόσωπος τού Κ.Κ.Ε., Ε. Ροϋσος, οί άντιπρόσωποι τής Π.Ε.Ε.Α. 
Α. Σβώλος, Ν. Άσκοότσης, Α. Άγγελόπουλος καί οί άντιπρόσωποι τού Ε.Α.Μ. 
Μιλτ. Πορφυρογένης, Στ. Σαράφης καί Δημ. Στρατής άπεκήρυτταν καί άποδοκί- 
μαζαν άνεπιφύλακτα το στασιαστικό κίνημα τής Μέσης ’Ανατολής ώς «άδικαιολό- 
γητον μετάθεσιν τού βασικού 'Ελληνικού καθήκοντος, άδυνατίζουσαν τον Ελληνικόν 
καί Συμμαχικόν άγώνα έναντίον τών Γερμανοβουλγάρων, καί ώς ένέργειαν βλάπτου- 
σαν καί μειώνουσαν τάς Έλληνικάς πολεμικάς δυνάμεις».

8. Κατά τή διάρκεια δέ τού συνεδρίου τού Αιβάνου, πού συνήλθε στις 17 
Μαίου αναγκάσθηκαν ν’ άκούσουν χωρίς καμμιά διαμαρτυρία τον πρωθυπουργό κ. 
Γ. Παπανδρέου πού είπε τά έξής :

«Κόλασις είναι ή σημερινή κατάστασις τής Πατρίδος μας. Σφάζουν οί Γερ- 
» μανοί, σφάζουν τά τάγματα άσφαλείας, σφάζουν καί οί άντάρται, σφάζουν καί 
» καίουν. 'Η ευθύνη τού ΕΑΜ είναι ότι δέν άπέβλεψε μόνον εις τον άπελευθερωτικόν 
» άγώνα, άλλά ήθέλησε νά προετοιμάση τήν μεταπολεμικήν δυναμικήν του έπικρά- 
» τησιν. Διά τούτο έπεδίωξε πρώτον τήν μονοπώλησιν τού έθνικοΰ άγώνος, δεύτερον 
» έπεδίωξε τήν τρομοκράτησιν καί έξόντωσιν τών άντιπάλων του καί έταύτισεν έαυτό 
» μέ τό Κράτος».

Καί δέν ύπεχρεώθηκαν μόνον οί άντιπρόσωποι τού ΕΑΜ καί τού Κ.Κ.Ε. ν’ 
άκούσουν τά δυσάρεστα αύτά πράγματα. ’Έκαμαν καί κάτι πολύ σημαντικώτερο: 
άναγκάσθηκαν νά βάλουν τήν ύπογραφή τους κάτω άπό τό ’Εθνικό Συμβόλαιο τού 
Λιβάνου, τό όποιο άναφέρει ρητώς στο πρώτο του άρθρο τήν ομόφωνο καταδίκη τού 
κινήματος τής Μέσης ’Ανατολής ώς «έγκλήματος έναντίον τής πατρίδος», στο δεύ
τερο άρθρο τήν «ένοποίησιν καί πειθάρχησιν ύπό τάς διαταγάς τής ενιαίας κυβερνή- 
σεως όλων τών άνταρτικών σωμάτων τής έλευθέρας Ελλάδος», στο τρίτο άρθρο τήν 
«κατάργησιν τής τρομοκρατίας εις τήν Ελληνικήν ύπαιθρον καί τήν παγίωσιν τής 
προσωπικής άσφαλείας καί τής πολιτικής έλευθερίας, όταν καί όπου άποσύρεται ό 
εχθρός».

"Ολα αύτά άποτελοΰσαν σαφή καί πλήρη άπομάκρυνση άπό τά σχέδια καί 
τούς σκοπούς, στούς όποιους άπέβλεπε τό Κομμουνιστικό Κόμμα καί γιά τήν πραγμα
τοποίηση τών οποίων είχε στείλει τούς άντιπροσώπους αυτούς στή Μέση ’Ανατολή.

Καί ώρισμένοι μέν άντιπρόσωποι όπως οί κ.κ. Σβώλος καί Άσκούτσης δέν 
είχαν άντιληφθή πώς άκριβώς έγινε ή παραποίηση τής θελήσεως τών έντολοδοτών 
τους τήν οποία είχαν άποδεχθή, ένώ άντίθετα οί κομμουνισταί άντιπρόσωποι Ροϋσ- 
σος, Πορφυρογένης, κ.λ.π. ήξευραν πολύ καλά πόσο είχαν άπομακρυνθή άπό τις 
έντολές τους καί έτρεμαν τή θύελλα πού θ’ άκολουθοΰσε.

9. ’Έτσι μέ τις άποφάσεις τού Λιβάνου, οί έπίσημα έξουσιοδοτημένοι άντιπρό-
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σωποι του Ε.Α.Μ. καί τοϋ Κ.Κ.Ε. εύρέθησαν μπροστά σ’ ένα σαφές δίλημμα: να 
Ης εγκρίνουν καί νά λάβουν μέρος στήν Κυβέρνηση της ’Εθνικής Ένότητος, μέ 
θέσεις πού τόσο πλουσιοπάροχα παρεχωρήθηκαν σ’ αυτούς, οπότε θά μετεβάλλετο 
το Κ.Κ.Ε. σέ κόμμα νομιμόφρον, καί θά άπεδέχετο τις δημοκρατικές μεθόδους γιά 
τήν άνοδο στήν άρχή ή θά τις άπέρριπταν, οπότε θά διατηρούσε τον έπαναστατικό 
καί συνωμοτικό του χαρακτήρα καί θά παρέμενε οριστικά έξω άπό τήν ’Εθνική 
ενότητα;

10 . Γι’ αύτό μόλις έφτασαν στά βουνά τά τηλεγραφήματα καί άνήγγειλαν 
τις συμφωνίες τοϋ Λιβάνου, έξέσπασε άληθινή θύελλα. Οί κομμουνιστικές 
εφημερίδες πού έξεδίδοντο εις τά χωριά τοϋ Τυμφρηστού—καί δέν ήσαν μόνον 
μία ή δύο—άπεκήρυξαν άπροκάλυπτα τις συμφωνίες αυτές, έχαρακτήρισαν τούς 
άντιπροσώπους πού είχαν σταλή στο Κάϊρο ότι παραπλανήθηκαν άπό τον κ. 
Παπανδρέου καί τά άλλα κόμματα, ότι παραβίασαν τις έντολές τις όποιες είχαν λάβει 
καί ότι δέν βρίσκονται σέ άρμονία μέ τις άπόψεις τοϋ «έθνικοαπελευθερωτικοΰ άγώνα». 
Μερικά φύλλα μάλιστα άπό τις έφημερίδες αύτές άποτελοΰν μέ τή δριμύτητα των έπι- 
θέσεών τους, τήν καλύτερη άπόδειξη γιά τή λύσσα των κομμουνιστών ύστερα άπο 
τήν άποτυχία των σχεδίων τους. "Οσον άφορα τήν πραγματοποιηθεΐσα τυπικά μέ τό 
σύμφωνο τοϋ Λιβάνου έθνική ένωση, τά έπίσημα αύτά όργανα της κομμουνιστικής 
άνταρτικής όργανώσεως τήν καταδικάζουν άμείλικτα ως απαράδεκτη, ύποκριτική, 
«κρυπτοφασιστική», προδοτική.

Περιττό ίσως νά σημειωθή ότι οί διάφοροι καπεταναϊοι τοϋ τύπου "Αρη, 
Βασίλη, Νικηφόρου, Καπετάν Χάρου ή Καπετάν Φοβέρα, πού δέν είχαν παίξει τά 
κεφάλια τους γιά νά καταλήξουν «Έξοχώτατοι 'Υπουργοί» οί νεοφώτιστοι «συνα
γωνιστές», βρέθηκαν άπόλυτα σύμφωνοι μέ τήν πολεμική αύτή τοϋ Σύντροφου 
Σιάντου. Μερικές διαφωνίες διατύπωσε ό νεοφώτιστος επίσης Στρατηγός Σαρη- 
γιάννης καί μερικοί άλλοι, άλλ’ αύτοί άπεμονώθησαν περίπου σ’ ένα άπό τά χωριά 
των Πετριλλίων (Πίνδου) καί εΐδοποιήθησαν μέ ειδικά σημειώματα ότι θά έκαναν 
καλά νά μή έκφράζωνται δημοσία.

'Οπωσδήποτε οί άντιπρόσωποι τοϋ ΕΑΜ καί τοϋ Κ.Κ.Ε. πού είχαν ειδοποιή
σει τούς έντολοδόχους των γιά τήν συμφωνία πού πέτυχαν καί πού έπερίμεναν 
τήν έγκριση γιά νά μπούν στήν Κυβέρνηση καί νά καταλάβουν τά πέντε υπουργεία, 
πού εΐχον άφεθή κενά γ ι’ αύτούς, έλαβαν εντελώς άντίθετη άπάντηση. ’Επί άρκετό 
καιρό οί Σβώλος, Πορφυρογένης, Σαράφης κλπ. προσπάθησαν ν’ άποκρύψουν άπό 
τον άλλο κόσμο τήν πλήρη άποδοκιμασία πού τούς έγινε άπό τό βουνό καί νά εμφα
νίζουν τήν καθυστέρηση τής εισόδου των στήν Κυβέρνηση ότι οφείλεται μόνο στήν 
άνάγκη νά ρυθμισθοΰν μερικές λεπτομέρειες. ’Αργότερα, όταν ή αλήθεια δέν ήμπο- 
ροΰσε πιά νά άποκρυφτή, ό καθηγητής Σβώλος ζήτησε νά τεθή στήν διάθεσή του τό 
μέσον τής έπιστροφής στήν Ελλάδα, όπου νά «έργασθή διά τήν έπίτευξιν τής συμφι- 
λιώσεως». Καί αυτή ή χάρη τοϋ έγινε χωρίς νά φαίνεται ότι πετύχενε κανένα 
άποτέλεσμα άπό τήν «συμφιλιωτική προσπάθειά του » αύτή. ’Ακόμη άργότερα εύρέθη 
ένα άλλο έπιχείρημα, γιά νά δικαιολογηθή ή άσυγχώρητη αύτή παλινωδία μιας όργα
νώσεως πού έστελνε άντιπροσώπους της μέ πλήρη εξουσιοδότηση σέ μιά διάσκεψη, 
έφθανε γ ι’ αύτούς σέ πλήρη συμφωνία, καί έπειτα τήν άπαρνιόταν."Εφταιγε γιά όλα 
ό πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου τον όποιον άπροκάλυπτα καί δριμύτατα κατηγορού
σαν ώς συνεργάτη τοϋ Ράλλη καί τών ταγμάτων άσφαλείας, ώς ύπονομευτή τής 
έθνικής ένώσεως, ώς «γκεσταπίτη» άκόμη. "“Ας έφευγε αυτός καί όλα θά πήγαιναν 
καλά. Στήν πραγματικότητα όμως δέν έπρόκειτο παρά μόνον γιά τό δισταγμό τών 
κομμουνιστών νά έγκαταλείψουν ένα σχέδιο άπό τό όποιο είχαν ελπίσει ότι θά τούς 
έπέτρεπε νά κατακτήσουν τήν Ελλάδα.

11 . ’Έτσι περνούσαν οί εβδομάδες καί οί μήνες. Στο μεταξύ έξεδηλώνετο
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για μία ακόμη φορά ζωηρότατη ή ’Αγγλική δυσφορία για την παλινωδία αυτή, ενώ 
ταυτόχρονα έπανελαμβάνοντο οί έντονες συστάσεις των αντιπροσώπων στο Κάιρο, 
άλλων μεγάλων Συμμάχων Δυνάμεων ν’ άφήσουν κατά μέρος τις παλινωδίες καί 
νά φτάσουν οπωσδήποτε σέ συνεννόηση.

'Ο ’Άγγλος υπουργός των ’Εξωτερικών, τήν εποχήν έκείνην, κ. ΤΗντεν έτό- 
νιζε στις 27 ’Ιουλίου στή Βουλή τών Κοινοτήτων: «Οί άρχηγοί του ΕΑΜ ήρνήθησαν 
δυστυχώς νά τιμήσουν τάς ύπογραφάς τών άντιπροσώπων των εις τό συνέδριον τοϋ 
Λιβάνου, ήτοι νά διορίσουν υπουργούς γιά τις θέσεις εις τήν Κυβέρνησιν αιτινες είχαν 
συμφωνηθή ότι θά τούς έδίδοντο. ’Αντιθέτους προέβαλαν νέας άδικαιολογήτους άξιώ- 
σεις, ως τήν παραχώρησιν εις αύτούς τοϋ έλέγχου της διοικήσεως τής χώρας καί τοϋ 
Έλληνικοΰ Στρατοϋ καί τήν άντιπροσώπευσίν των εις τήν Κυβέρνησιν, πέραν κάθε 
άναλογίας προς τήν πραγματικήν των δύναμιν. 'Η Βρεταννική Κυβέρνησις έξακο
λουθεί νά έλπίζη ότι έστω καί κατά τήν τελευταίαν στιγμήν τό ΕΑΜ θά μετάσχη 
είς τήν Κυβέρνησιν έπί τή βάσει τής συμφωνίας τοϋ Λιβάνου. Ά λλως θά φέρη βα- 
ρυτάτην εύθύνην ότι παρημπόδισε τάς προσπάθειας ύπέρ τοϋ κοινοϋ άγώνος». 
Λίγες δέ ήμέρες άργότερα, στις 2 Αύγούστου έπανήρχετο άπειλητικώτερος: « ’Εάν 
ή όργάνωσις τοϋ ΕΑΜ έξακολουθήση νά έπιμένη είς τήν παρούσαν στάσιν της, ή 
Βρεταννική Κυβέρνησις θά άναθεωρήση τήν έναντι αύτής στάσιν της, συμπεριλαμ
βανομένων καί τών ζητημάτων τής παροχής έφοδίων».

Τόσο οί Βρεΐαννικές αύτές άντιλήψεις, οί όποιες στις ιδιαίτερες ομιλίες μέ 
τούς άντιπροσώπους τοϋ ΕΑΜ στο Κάιρο διετυπώνοντο πολύ έντονώτερα, όσο καί 
οί επίμονες συστάσεις τών έκπροσώπων τών άλλων μεγάλων Συμμάχων καί ιδίως 
τής Σοβιετικής Ρωσσίας, διεβιβάζοντο προς τούς ήγέτας τοϋ ΕΑΜ στήν Ελλάδα. 
'Τπάρχει ιδίως ένα τηλεγράφημα, τό όποιο άρχίζει μέ τή φράση: «De tous cotes»...» 
(’Από όλας τάς πλευράς μας τονίζεται ή άνάγκη τής συμφωνίας κλπ .) τό όποιο 
διέφυγε άπό τήν αυστηρή λογοκρισία τοϋ συντρόφου Σιάντου, έγινε γνωστό σ’ όλους 
όσοι βρίσκονταν στο Έαμικό Στρατηγείο τοϋ .Τυμφρηστού καί προεκάλεσε ευρύ
τατες συζητήσεις.

Οί συζητήσεις αύτές άπείλησαν σέ διάφορες στιγμές νά πάρουν τή μορφή 
άγριας ρήξεως, ιδίως όταν έφτασε στο βουνό άπό τό Κάϊρο ό σύντροφος Πορφυρο- 
γένης καί άπειλήθηκε μέ φυλάκιση έάν άπεκάλυπτε τά όσα έγνώριζε, καθώς καί όταν 
έφτασε ό συναγωνιστής Σβώλος, ό όποιος είχε μέ τον Σιάντο καί τούς άλλους πατι- 
σάχ τοϋ Κομμουνισμού συζητήσεις, πού διήρκεσαν άτέλειωτες ώρες.

Τελικά ολοι αύτοί οί άδιάλλακτοι άντελήφθησαν ότι τό άρχικό τους σχέδιο δέν 
μπορούσε νά σταθή, ότι έπρεπε νά συμμορφωθούν μέ τήν πραγματικότητα καί ότι 
δέν μπορούσαν παρά νά δεχτούν τή συμφωνία τοϋ Λιβάνου καί νά μποΰν στήν Κυ
βέρνηση, έάν δέν ήθελαν νά μείνουν οριστικά έξω τού νυμφώνος. Κάτω άπό αυτές 
τις συνθήκες αποφάσισαν τελικά περί τά μέσα τού Αύγούστου νά στείλουν πάλι τούς 
άντιπροσώπους των στο Κάιρο γιά νά συμμετάσχουν στήν Κυβέρνηση καί στις 7 
Σεπτεμβρίου τό βράδυ, ό Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου άνήγγελλε μέ τή ραδιό
φωνο στον Ελληνικό Λαό τή «χαρμόσυνο είδηση τής συγκροτήσεως Κυβερνήσεις 
’Εθνικής Ένότητος».

Άπό τήν εποχή εκείνη οί κομμουνισταί ήγέται άρχισαν νά ετοιμάζουν τό νέο · 
τους σχέδιο γιά τις ένέργειές τους στήν 'Ελλάδα.

( Συνεχίζεται)
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ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ(,)
ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥ 

•  Π.Δ. ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝ ΟΤΕΙ ΤΟΥ ΘΕΤΟΥ ΔΙΚΑΙ- ·
ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

'Υπό τοΰ κ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ Άντιπρυ- 
τάνεως και Καθηγητοϋ Εγκληματολογίας καί Σωφρο
νιστικής έν τή Παντείφ ’Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών 
’Επιστημών τών ’Αθηνών, ώς καί Καθηγητοϋ έν ταϊς 
Σχολαΐς ‘Υπαστυνόμων καί ’Αξιωματικών Β. Χωρ)κής

I. Πρόλογος.— II. Διάφοροι επ ί μέρους προτάσεις — I I I .  ’Επίλογος.

I.  Π ρ ό λ ο γ ο ς
1. Σήμερον, ύστάτην ημέραν τής σεπτής «Έβδομάδος τοΰ Παραστρατημένου 

Παιδιού», δυνάμεθα να διαπιστώσωμεν μεθ’ ίεράς εύχαριστήσεως δτι αυτή έσχεν 
έκτεταμένην επιτυχίαν. 'Η έν λόγω έβδομάς ούσιαστικώς άπετέλεσεν συνέδριον επι
στήμης καί πράξεως, θηρεύσασα τήν σωτηρίαν άπό τοΰ ολέθρου τής άνηθικότητος 
καί τής άμαρτίας τής άθώας ηλικίας τών παιδιών καί έφήβων, τών τρυφερών βλα
στών τής σήμερον, έν συνεχεία δέ τήν προπαρασκευήν αύτών εις χρηστούς πολίτας, 
έγκαλλωπίσματα καί στηρίγματα τής χριστιανικής έλληνικής οικογένειας καί τής 
χριστιανικής έλληνικής κοινωνίας.

Σοβαρώτατα υπήρξαν τα θέματα τής νεότητος, άτινα κατέστησαν αντικείμενα 
δαψιλών διαλέξεων, ανακοινώσεων, λόγων καί άντιλόγων έν ταϊς συζητήσεσιν έν τή 
παρούση περιοδική έπιστημονική πανηγύρει. ’Από ποικίλων άπόψεων καί προς 
ποικίλας κατευθύνσεις ήρευνήθησαν ταΰτα έκ μέρους διαφόρων έπιστημόνων καί έκ 
μέρους διαφόρων προσωπικοτήτων τής έλληνικής πράξεως ενθεν μέν πρεσβυτέρας, 
ένθεν δέ νεαρωτέρας ηλικίας, ούχ’ ήττον άμφοτέρων μυστών, έρευνητών καί έργατών 
τής αύτήε άγιας ιδέας, τής ιδέας τή ς ή θ ική ς  δ ια σ ώ σ εω ς τή ς νεαράς ή λ ι- 
κ ία ς  έκ τής σαπρίας τής άμαρτίας καί τοΰ πλημμελήματος. 'Οπωσοΰν μετ’ ίδια- 
ζούσης συγκινήσεως καί χαράς δυνάμεθα νά διαβεβαιώσωμεν δτι δι’ ημάς τούς πρώ
τους, ών ήδη έλευκάνθη ή κόμη έν τή υπηρεσία τής ιδέας τής σωτηρίας τής νεότητος, 
συνέστησεν ύψίστην παρηγοριάν καί ίκανοποίησιν ή έλπιδοφόρος θέα καί ή γόνιμος 
γνωριμία έν τώ συνεδρίω τούτω μιάς νέας άκμαίας γενεάς νέων έλλήνων καί έλλη- 
νίδων έπιστημόνων, ήτις νέα έπιστημονική γενεά έν εύγενεστάτη λαμπαδηδρομία, 
συμπαλλομένη ύπό τών αύτών ουρανίων ιδεωδών, έσπευσε προθύμως νά συνέχιση 
τον μεγαλειώδη συγκινητικόν αγώνα υπέρ τής ευτυχίας τής έρχομένης άνθρωπότητος.

Κατά τάς διεξαχθείσας δέ συζητήσεις άνακεφαλαιώθησαν τα ήδη γενόμενα εν τή 
ήμετέρα χώρα καί προδιεγράφη τό μέλλον, άνεωχθέντων νέων οριζόντων δράσεο>ς.

Τό συνέδριον δέ τοϋτο συνήντησεν ευτυχή άνταπόκρισιν καί άπήχησιν εις την 
έλληνικήν κοινήν γνώμην. Τοϋτο δ’ είναι άπολύτως καί εύχερώς εύεξήγητον. 1ά 
θέματα τής άπαλής παιδικής ψυχής δέν ήτο δυνατόν ή νά έφελκύσωσι τήν ένδελεχή 
προσοχήν καί τό άμέριστον διαφέρον, δέν ήτο δυνατόν ή νά συγκινήσωσι καί θέλξωσι 
τάς εόαισθήτους χορδάς τής καρδίας τοΰ γένους τών Έλλήνων. Οίτινες 'Έλληνες πιθα
νώς μέν νά ώσι πένητες, πιθανώς δ’ έντεΰθεν νά στερώνται τών μέσων καί ανέσεων τοΰ 
νεωτέρου συγχρόνου τεχνικού πολιτισμού, ούχ’ήττον όμως διακρίνονται διά τον άφθο- 
νον αύτών συναισθηματικόν πλούτον καί τον άνώτερον ήθικόν των πολιτισμόν. Ε ν
ταύθα δέ πρόκειται κατ’ έξοχήν περί έ'ργου ύψίστου καί θείου ήθικοΰ πολιτισμοΰ.

(*) ’Ανακοίνωσις γενομένη τήν 1η ν ’Ιουνίου 1955 καί ώραν 7—7.30' μ.μ. έν τώ συνέδριο) 
τής «Έ βδομάδος τοΰ  Π αραστρατημένου Π αιδιού» τής διοργανωθείσης ύπό τής ύπό τήν
Αιγίδα τοΰ επί τής Δικαιοσύνης Ύπουργοϋ τελούσης «Εταιρείας Προστασίας ’Ανηλίκων» 
’Αθηνών, έν τή αιθούση διαλέξεων τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών.
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2. Καί υπό τήν έννοιαν ταύτην έπιθυμοΰμεν, όπως έκφράσωμεν άπό τής θέ- 
σεως ταύτης συγχαρητήρια ένθερμα και έγκάρδια προς τήν άκάματον καί θαλεράν 
σεβαστήν δέσποιναν κυρίαν Ευανθίαν Γκινοπούλου, Πρόεδρον, ώς καί προς τάς άξίας 
καί τούς άξιους Συνεργάτιδας καί Συνεργάτας της έν τη υπό τήν αιγίδα του έπί 
τής Δικαιοσύνης Υπουργείου τελούση «'Εταιρία Προστασίας ’Ανηλίκων» ’Αθηνών, 
διότι έχάρισαν εις τήν Ελληνικήν κοινωνίαν τήν χρυσήν ταύτην έβδομάδα τής δια- 
σώσεως τοϋ παραστρατημένου παιδιού τής Ελλάδος ήμών.

Παρεκβαίνοντες σημειοΰμεν μετά συγκινήσεως ότι προς τήν αυτήν έρίτιμον 
Κυρίαν Ευανθίαν Γκινοπούλου όφείλομεν καί προσωπικώς έτέραν άναγνώρισιν, 
διότι προ είκοσι τριών ετών ύπήρξεν εκείνη, ήτις ώς πρόεδρος τής τότε κραταιας 
«Εταιρίας προστασίας κρατουμένων γυναικών καί άνηλίκων» παρουσίασεν ήμάς 
διά πρώτην φοράν, νέον τότε έπιστήμονα, ένώπιον τοΰ έλληνικοϋ κοινού έπί θέματος 
άναλόγου προς τά ήδη συζητούμενα, τότε έν όψει τής έφαρμογής τοϋ άξιου πάσης 
έξάρσεως νόμου 5098 έτους 1931 «περί δικαστηρίων άνηλίκων».

3. Έν τή πορεία τοϋ χαραχθέντος προγράμματος τών άνακοινώσεων τής 
παρούσης έβδομάδος τοΰ παραστρατημένου παιδιού άνετέθη εις ήμάς, κληθέντας, 
ή υποβολή σκέψεων έπί τής ένδεικνυομένης κατ’ έπιστήμην πολιτειακής καί κοινω
νικής π ο λ ιτ ικ ή ς  υπέρ τή ς  νεό τη το ς καί τής άκολουθητέας έν τώ μέλλοντι 
πορείας έν τή ήμετέρα χώρα έν τώ κύκλω τοΰ ποινικού, δικονομικοΰ καί σωφρονι
στικού δικαίου άνηλίκων, τόσον δ’ έν όψει τοϋ θετέου δικαίου, όσον δ’ άφ’ έτέρου καί 
άπό άπόψεως σωφρονιστικής πράξεως. Πλήν ό διατιθέμενος χρόνος προς άνακοί- 
νωσιν είναι βραχύς, διό καί μοιραίως θά άναγκασθώμεν νά προβώμεν εις περιωρι- 
σμένας καί περιληπτικάς εισηγήσεις έπί τών ποικίλων σχετικών θεμάτων.

II.  Δ ιάφοροι έπί μέρους προτάσεις
1) ’Ανάγκη δημιουργίας κεχωρισμένων μονίμων ειδικών δικαστών 

άνηλίκω ν.—Καί υπό τήν έννοιαν ταύτην, έν πρώτοις ούδαμώς άμφιβάλλομεν ότι 
έρμηνεύομεν τήν ορθήν καί έπιτακτικήν άποψιν τής έπιστήμης, τονίζοντες διά πολ
λοστήν φοράν ότι δέον έπί τέλους νά δημιουργήσωμεν ειδικόν κεχωρισμένον σώμα 
μονίμων ειδικών δικαστών άνηλίκων, (πάντως κατά τά άλλα μή άποσπωμένων τοΰ 
ένιαίου δικαστικού σώματος), τυγχανόντων ειδικής μορφώσεως, έμφορουμένων ύπό 
φιλαλλήλων συναισθημάτων υπέρ τών νέων συνανθρώπων, άπολαμβανόντων ειδικών 
προνομιών καί υποκειμένων εις ιδιαιτέραν έξέλιξιν σταδιοδρομίας. Δεχόμεθα βε
βαίως ότι όντως μεταξύ τών περιοδικώς διακονησάντων κοινών δικαστών είς τό λει
τούργημα τοϋ δικαστοΰ άνηλίκων, άνεφάνησαν καί προσωπικότητες έκλεκταί καί 
ίκαναί, έργασθεϊσαι καί νικήσασαι. ’Αλλ’ όπωσοΰν άρνούμεθα άπό τής άλλης πλευράς 
ότι ή τοιαύτη έκ τών ένόντων έξοικονόμησις άποτελεϊ εΰστοχον θεραπείαν τοΰ τερά
στιας κοινωνικής σημασίας προβλήματος, τού τής ηθικής διασώσεως τής νέας ελλη
νικής γενεάς. ’Αποτελεί άφέλειαν τραγικήν νά νομίζωμεν ότι, διά τής προχειρολόγου 
σημερινής άναθέσεως καί τών καθηκόντων τοΰ δικαστοΰ άνηλίκων είς κοινούς δικα- 
στάς, έναλλασσομένους περιοδικώς καί προαγομένους είς άνωτέρους βαθμούς, βάσει 
έτέρων άσχέτων καί ξένων κριτηρίων, δυνάμεθα νά διασώσωμεν τήν ελληνικήν νεό
τητα άπό τών έπικρεμαμένων διαφόρων ήθικών κινδύνων.

2. ’Ανάγκη εισαγωγής τοϋ θεσμού τοϋ έπιτροπικοΰ δικαστοΰ καί 
άναθέσεως τώ ν σχετικών καθηκόντων είς τον δικαστήν άνηλίκω ν.—Έν 
συναφείς, έπειδή τό πρόβλημα τής σωτηρίας τής νεότητος είναι ένιαΐον, θά εδει είς 
τούς αύτούς ειδικούς δικαστάς άνηλίκων νά άνατεθώσι καί τά καθήκοντα τών έπι- 
τροπικών δικαστών, καταργουμένου τοΰ πτωχής άποτελεσματικότητος καί πτωχής 
δράσεως θεσμοΰ τοΰ συγγενικού συμβουλίου. Ή  δράσις τοΰ έπιτροπικοΰ δικαστοΰ 
τό μέν είναι πλέον εύκίνητος τής τοΰ συγγενικού συμβουλίου, τό δέ δέν περιορίζεται 
μονον είς τήν τυπικήν έξυπηρέτησιν τών περιουσιακών συμφερόντων, άλλ’ έπεκτεί-
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νεται εις καθολικήν προστασίαν των άνηλίκων, φερ’ είπεΐν άπό άπόψεως διαπαιδα- 
γωγήσεως, επαγγελματικού προσανατολισμού, έκπαιδεύσεως, υγείας, φιλικών σχέ
σεων κ.ο.κ. Λυπούμεθα δέ, διότι ό ελλόγιμος καί σεβαστός εισηγητής τοϋ νέου 
ίσχύοντος ελληνικού αστικού κώδικος έφάνη άγαν διατακτικός έν τω σημείω τούτω.

'Ο άείμνηστος υπερφυής τής πολιτικής χειραγωγός ’Ελευθέριος Βενιζέλος 
προσβλέπων, κατά τάς συζητήσεις τής άναθεωρητικής επιτροπής τοϋ άστικοϋ κώ
δικος, έκπληκτος τούς δισταγμούς ένίων μελών ταύτης διά τήν ένεκα οικονομικών 
λόγων άπόκρουσιν τής παρ’ ήμΐν εισαγωγής τοϋ θεσμοΰ τοϋ έπιτροπικοΰ δικαστοΰ, 
δικαίως έξανέστη κάί έτόνισεν οτι προ τοϋ ύψίστου εθνικοΰ σκοποΰ τής προστασίας καί 
έξυψώσεως τής νέας γενεάς, οίοσδήποτε οικονομικός δισταγμός κατά τής εισαγωγής 
τοϋ έν λόγω θεσμοϋ είναι ήθικώς άπαράδεκτος καί δέον νά κατάρρευση παταγωδώς.

3. ’Ανάγκη άναθέσεως καθηκόντων δικαστών άνηλίκων καί είς γ υ 
να ίκας.—’Επί, τούτοις συνιστώμεν, όπως διανοίξωμεν τάς πύλας τοϋ επαγγέλ
ματος τοϋ δικαστοΰ άνηλίκων καί είς τάς έλληνίδας έπιστήμονας, άς ερμητικώς καί 
ζηλοτύπως διαφυλάσσει άχρι τοΰδε κεκλεισμένας ή άνδροκρατία. "Ας παραμερισθή 
ό ανδρικός εγωισμός. At γυναίκες ούδέ κατώτεραι, ούδέ άνώτεραι είναι άντιπαραβαλ- 
λόμεναι προς τό ανδρικόν γένος. ’Αξιολογική σύγκρισις δέν είναι ορθή, διότι έκά- 
τερον τών φύλων κέκτηται άπλώς ίδιου ρυθμοΰ ψυχικόν καί πνευματικόν κόσμον 
καί ίδιου ρυθμοΰ άξίαν. Αί επιστήμονες γυναίκες ώς δικασταί άνηλίκων έν τή άλ- 
λοδαπή προσέφερον ήδη πολλαπλάς καί άνεκτιμήτους υπηρεσίας. Ή  τοιαύτη τρανή 
έπιτυχία ήρμηνεύθη εύχερώς, καθ’ όσον ή θεία φύσις έδίδαξε τή γυναικί τό άγαπάν, 
ή θεία φύσις έδίδαξεν αύτή τά ιερά τής μητρός καθήκοντα, διαχεούσης θέλγητρα έν 
τω βίω τής χριστιανικής οικογένειας, άλλαις λέξεσιν οΐ αιώνιοι τής θείας φύσεως 
νόμοι ώρισαν άμετατρέπτως τήν σφαίραν τής δράσεως καί τήν μεγάλην κλήσιν τής 
γυναικός ώς σπουδαίας καί ήπιας καί τρυφεράς άνατροφέως τής άθώας παιδικής 
ήλικίας. Διό καί ή γυνή δικαστής κατορθοϊ εύχερέστερον τοϋ άνδρός νά κερδίζη τήν 
έμπιστοσύνην τών δικαζομένων παιδιών καί γενικώς δεικνύει θαυμαστήν έπιτηδειό- 
τητα έν τω χειρισμώ τών παιδικών υποθέσεων, ιδία δέ άναφορικώς προς παιδίσκας 
ή νεάνιδας, άφ’ ετέρου δέ προς μικράς ήλικίας άρρενα παιδία.

4. ’Ανάγκη εισαγωγής ειδικής ’Αστυνομίας άνηλίκω ν.—Εν συνεχεία
καί προς έξασφάλισιν τοϋ έπιτελείου τής δικαστηριακής βοήθειας τοϋ δικαστηρίου 
άνηλίκων, έπανΛλαμβάνομεν καί αύθις παλαιοτέραν πρότασιν ημών περί ίδρύσεως 
ειδικής ’Αστυνομίας άνηλίκων ή κατ’ εύστοχωτέραν καίπαιδαγωγικωτέραν ορολογίαν 
«είδικοΰ σώματος παιδονομίας», τόσον δ’ έν τω κύκλω τώ ν’Αστυνομιών έν ταϊς πό- 
λεσιν, όσον καί έν τω κύκλω τώ ν ’Αστυνομιών έν τή ύπαίθρω.Τό έργον τοϋ παιδο- 
νόμου άποτελεΐ πάντως λειτούργημα βαρύτατον μέν, ούχ’ ήττον όμως ύπεργόνιμον 
καί καρποφόρον, έφ’ όσον θά άσκηθή προσφόρως καί κατ’ ειδήμονα τρόπον. Διό 
άπαραίτητος τυγχάνει ή μετά μεγίστης προσοχής αύστηροτάτη έπιλογή τών υποψη
φίων παιδονόμων, ιδίως δέ καί άπό άπόψεως ψυχικών καί ήθικών προσόντων. Διότι, 
ώς είκός, πλήν τών γενικών καί ειδικών γνώσεων, προσαπαιτοϋνται ιδιότητες χαρα- 
κτηρολογικαί καί κλίσεις ηθικής φύσεως σπουδαΐαι οιαι ή εύγένεια ψυχής, πνεΰμα 
στοργής καί κοινωνικά συναισθήματα άπεριόριστα, γενικώς δέ καρδία οίκτίρμων καί 
άγαθή έναντι τών νέων, πρόσφορος άνά πάσαν στιγμήν πρός παροχήν βοήθειας είς 
αύτούς έν πνεύματι ιδίας άναλώσεως καί άπεριορίστου αύτοθυσίας.

5. ’Ανάγκη συστηματικής όργανώσεως καί τονώσεως τοΰ σώματος τών  
επιμελητών άνηλίκω ν, έξελισσομένων μέχρι τής άνωτάτης ύπαλληλικής 
ιεραρχίας.—Εν συνεχεία συνιστώμεν μετά δυνάμεως, όπως όργανωθή έπί συστημα- 
τικωτέρων βάσεων τό σώμα έπιμελητών καί έπιμελητριών άνηλίκων. Ούτοι καί 
αύται θά έδει νά έχωσιν ειδικήν μόρφωσιν, ειδικά προσόντα ήθικά καί νά δύνανται 
νά έξελίσσωνται έν αύτοτελεΐ σταδιοδρομία μέχρι τών άνωτάτων βαθμών τής ύπαλ-
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ληλικής Ιεραρχίας.' Μή παρορώμεν ότι ό επιμελητής ανηλίκων δέον να έχη καρδίαν 
παλλομένην προς τά εύγενή φρονήματα και προς τάς γενναίας πράξεις, δτι δέον να 
έμφορήται ύπο θελγήτρου άρετής καί πνεύματος αυτοθυσίας καί οτι προώρισται να 
άποτελέση τον έν παντί φύλακα άγγελον του έν ήθικώ ή άλλω κινδύνω τελοΰντος 
παιδιού ή εφήβου, του έν άποξενώσει καί άρα έν συγκρούσει προς την κοινότητα 
ευρισκομένου, δστις θά συμφιλιώση τούτον προς την κοινωνίαν των συνανθρώπων 
διά τής άπεράντου χριστιανικής του άγάπης. Ύπογραμμίζομεν δτι ό έπιμελητής 
καί η έπιμελήτρια άνήλίκων συνιστώσιν έργάτας κοινωνικής προνοίας άφθάστου καί 
ουρανίου μεγαλείου. Ταΰτα διά τούς άρμοδίους.

6. ’Ανάγκη όργανώσβως πλήρους δικτύου ψυχολογικής καί παιδα
γω γικής, Ιατρικής καί ψυχ ιατρ ικής, τέλος δέ κοινωνικής καί οικονομικής 
δικαστηριακής βοήθειας των ανηλίκω ν. 'Ομοίως θεωρούμεν ως άναγκαιοτάτην 
την όργάνωσιν άνά την χώραν πλήρους καί άρτίως συγκεκροτημένου δικτύου ψυχο
λογικής καί παιδαγωγικής, ιατρικής καί ψυχιατρικής, τέλος δέ κοινωνικής καί 
οικοδομικής άντιλήψεως των νέων έν τω πλαισίω ένθεν μέν προληπτικώς τής ύποβοη- 
θήσεως τής οικογένειας καί τού σχολείου έν τω παιδαγωγικοί καί έκπαιδευτικώ 
εργω αυτών, ενθεν δέ κατασταλτικώς έν τω πεδίφ τής δράσεως των δικαστηρίων 
ανηλίκων καί των ποικίλων αναμορφωτικών, σωφρονιστικών ή άλλων ιδρυμάτων 
ανηλίκων. Άπο τής πλευράς ταύτης ένδείκνυται έν πρώτοις ή ϊδρυσις κατά περι
φέρειας σταθμών πρώτων κοινωνικών βοηθειών, οιος ό τού ’Εθνικού 'Ιδρύματος τών 
ήμετέρων προσφιλών Βασιλέων. Περαιτέρω ή ϊδρυσις άφ’ ένος σταθμών καί άφ’ 
έτέρου' ιδρυμάτων ψυχοβιολογικής καί κοινωνικής παρατηρήσεως (δι’ ών άλλως τε 
θά λυθή κατά τον πλέον ευστοχον τρόπον καί το περίφημον, τό καταντήσαν περιλά- 
λητον, ζήτημα τής κρατήσεως τών υποδίκων νέων). 'Ομοίως ένδείκνυται ή ϊδρυσις 
«ειδικών ψυχιατρείων άνήλίκων» λειτουργούντων άπαραιτήτως κατά το οικογενεια
κόν σύστημα, ειδικών, ομοίως οικογενειακών, «ψυχικών άναρρωτηρίων νέων», 
ειδικών οικογενειακών «άγροτικών καί κτηνοτροφικών ιδρυμάτων προοριζομένων 
διά πνευματικώς καθυστερημένα παιδία», ώς καί τέλος ειδικών «σχολείων άμβλυ- 
νόων». Έν περαιτέρω συναφεία συνιστώμεν την ίδρυσιν άφθονων άνά την χώραν 
«συμβουλευτικών παιδαγωγικών σταθμών τών γονέων», ώς καί την καθιέρωσιν 
άφ’ ένος τού περιφήμου θεσμού τού «έπισκέπτου παιδαγωγού» (διδασκάλου), άφ’ 
έτέρου δέ, καθ’ ημάς κριτάς, καί θεσμού τού «έπισκέπτου ιατρού καί ψυχιατροΰ». 
’Ολίγη καλή θέλησις απαιτείται καί τά πάντα κατορθοΰνται. ΆρκεΤ όμως νά ύφί- 
στατάι ή ολίγη αΰτη καλή θέλησις.

7. ’Ανάγκη συστηματικής όργανώσεως τής ’Εκκλησιαστικής συμ- 
παραστάσεως τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας εις τήν δικαστικήν καί σωφρο
νιστικήν πραξιν τώ ν άνήλίκω ν.—Τεραστίαν άποδίδομεν σημασίαν καί εις τήν 
συστηματικήν όργάνωσιν καί τόνωσιν τής ’Εκκλησιαστικής συμπαραστάσεως τής 
Χριστιανικής ’Εκκλησίας, τής Εκκλησίας τής ’Αγάπης, εις το εργον τών δικαστη
ρίων, άναμορφωτηρίων, σωφρονιστηρίων, θεραπευτηρίων ή άλλων ιδρυμάτων προνοίας 
υπέρ τών άνήλίκων. 'Η σωτηρία τών ηθικώς κινδυνευόντων νέων καί νεανίδων συ- 
νιστα έ'ργον πίστεως καί άγάπης, δηλονότι έ'ργον' έξόχως χριστιανικόν. Δέν θά βα- 
ρυνθώμεν δέ νά τονίζωμεν ότι δυστυχώς το συναίσθημα τής έλλείψεως άγάπης, το 
όποιον κακή τή τύχη θά δοκιμάση άνθρωπός τις κατά τήν νεότητα αύτού, είναι 
άκριβώς έκεΐνο, όπερ δημιουργεί άποθάρρυνσιν, άπαισιοδοξίαν, ψυχικά καρκινώματα, 
καί τελικώς άποξένωσιν άπο τής κοινότητος διαμορφοΰσα λανθάνον μίσος κατά τής 
θεωρήθέίσης ώς «άστοργου» κοινωνίας καί άντικοινωνικον χαρακτήρα. 'Η δέ χρι
στιανική άγωγή, ένέχουσα θησαυρούς δυνάμεων, έφ’ οσον πάντως δέν έξικνεΐται 
μέχρι θρησκομανίας, είναι έπιτηδεία, είναι έπιτηδειοτάτη, ϊνα δώση άκμαίαν ώθησιν 
εις τούς έν ήθική καταρρεύσει ευρισκομένους νέους προς ζωογόνον πτήσιν έπί συμ- 
Φίλίωσιν προς τήν κοινωνίαν καί έπί ήθικήν άνάπλασιν. Άπετέλεσε δι’ έμέ ύψίστην
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άγαλλίασϊν ή έπίσκεψις κατά την προηγουμένην έβδομάδα των νεαρών κρατουμένων 
έν ταϊς φυλακαϊς Καλλιθέας, καθ’ ήν στιγμήν οδτοι περιεκύκλουν τον προσφιλή των 
Αίδεσιμώτατον 'Ιερέα Πατέρα Δωρόθεον Βενάρδον, τον όποιον ήσθάνοντο κυριο- 
λεκτικώς ώς «πατέρα των», «πατέρα ίδικόν των».

8. ’Ανάγκη καταργήσεως τής δημοσιότητος τω ν δικών κατ’ ανηλί
κ ω ν .—’Από άπόψεως διαδικασίας όφείλομεν να ύπομνήσωμεν ότι είναι καιρός έπί 
τέλους να καταργηθή ή όδυνηρώς δυσμενής δημοσιότης των ποινικών δικών κατ’ 
ανηλίκων. Εύτυχώς, έν μέρει χάρις καί είς προσωπικήν ήμών έγκαιρον έπέμβασιν 
παρ’ άειμνήστω διακεκριμένω φίλω πληρεξουσίω έκ τών εισηγητών τοϋ νέου συν
τάγματος, έλήφθη σχετική πρόνοια, ώστε να άρθή τό άλλοτε υφιστάμενον σχετικόν 
συνταγματικόν κώλυμα. ’Αληθώς δέ δεν δύναται ή χριστιανική καί οικογενειακή 
αΰτη μυσταγωγία τής δίκης άνηλίκου, έν ή έπιζητεΐται να συναντηθώσι έν γαλήνη 
δύο ψυχαί, ή ψυχή τοϋ ωρίμου δικαστοΰ καί ή ψυχή τοϋ δικαζομένου άώρου νέου, 
ϊνα άγαπηθώσι καί ΐνα διά συμφιλιώσεως προς τήν κοινωνίαν τών συνανθρώπων 
διάσωση ή πρώτη τήν δευτέραν, νά συμβιβασθή προς οίανδήποτε δημοσιότητα τής 
δίκης. ’Αρκετά θύματα έν τη ελληνική πράξει θρηνοϋμεν ήδη έκ τής καθιερωμένης 
άχρι τοΰδε τοιαύτης δημοσιότητος τών δικών τών άνηλίκων. Νομίζομεν δέ ότι είναι 
περιττόν νά προσθέσωμεν καί άλλα.

9. Ύ πόδειξις οικοδομικού προγράμματος προς ύποβοήθησιν τής 
είσχωρήσεως τοΰ οικογενειακού πνεύματος έν τή δράσει τοϋ δικαστη
ρίου άνηλ ίκω ν .—Προς ύποβοήθησιν μάλιστα τής διαμορφώσεως οικογενειακής 
διαδικασίας τών δικαστηρίων άνηλίκων προτείνςιμεν είς τήν φωτεινήν κρίσιν τών 
άρμοδίων, όπως, χαράσσοντες τό ένδεικνυόμενον υπό τής έπιστήμης οικοδομικόν 
πρόγραμμα, άρχίζωσι νά προβαίνωσι κατά σύστημα είς τήν βαθμιαίαν άνέγερσιν 
ειδικών οίκίσκων προς στέγασιν τών δικαστηρίων άνηλίκων μετά τοΰ συγκεκροτη- 
μένου έπιτελείου τής δικαστηριακής αυτών βοήθειας. Οίκίσκων θερμών, οί όποιοι 
δέν θά έχωσι τήν παγεράν άτμόσφαιραν τών κοινών δικαστηρίων, άλλά θά ώσι 
διαμεμορφωμένοι είς έστίας οικογενειακής θαλπωρής, τρυφερότητος, άπαλότητος, 
έμπνεούσης έμπιστοσύνην, ένθάρρυνσιν καί ήθικήν αισιοδοξίαν. Μή λησμονώμεν ότι 
οί είς τά δικαστήρια άνηλίκων προσερχόμενοι νέοι καί νεάνιδες είναι άτομα στερη- 
θέντα τής άγάπης, ψυχικώς πληγέντα, άποτεθαρρημένα, άπαισιόδοξα, ευρισκόμενα 
έν άποξενώσει άπό τής κοινωνίας τών συνανθρώπων, έντεΰθεν δ’ έν πίκρα καί σκληρά 
άπογοητεύσει, άτινα, ΐνα διασωθώσι, δέον προηγουμένως νά δυνηθώσι νά ήρεμήσωσι 
καί έπανεύρωσι τήν δεινώς διασαλευθεϊσαν ψυχικήν αυτών γαλήνην.

10 .—’Ανάγκη ριζικής άναδιοργανώσεως τώ ν σωφρονιστικών καί άνα- 
μορφωτικών ιδρυμάτων τώ ν άνηλίκω ν, βάσει τής άρχής τής έξατομικεύ- 
σεως καί τοϋ οικογενειακού συστήματος.—Έν συνεχεία θεωροΰμεν ώς ύψί- 
στης σπουδα'ότητος καί τό πρόβλημα τών «κλινικών τής ηθικής νοσηρότητος τής 
νεότητος», ήτοι τών έν Έλλάδι λειτουργούντων σωφρονιστικών καί αναμορφωτι
κών ιδρυμάτων άνηλίκων. Προ δύο άκριβώς ήμερών έγκριτος έλληνίς έπιστήμων συνά
δελφος, βλέπουσα περιέργως γενικώς πάντα ρόδινα τά έν Έλλάδι ώς προς τά τών 
άνηλίκων, έχαρακτήρισε άπό τοΰ βήματος τούτου προκαταβολικώς ώς κακής πί- 
στεως πάντα, ό όποιος θά έτόλμα νά μή ή ικανοποιημένος έκ τών λειτουργούντων 
παρ’ ήμΐν αναμορφωτικών καταστημάτων άνηλίκων. Παρά τον κίνδυνον όμως νά 
χαρακτηρισθώμεν ώς κακής πίστεως όφείλομεν μετά λύπης νά όμολογήσωμεν ότι 
άκραδάντως κατ’ έπιστήμην πιστεύομεν ότι, παρά πάσαν πρόθεσιν τοΰ ύπηρετοΰντος 
προσωπικοΰ, τά έν λόγω ιδρύματα χωλαίνουσι, καί δή δεινώς. 'Η δέ έκτεθεΐσα ύπό 
τής έριτίμου καί άγαπητής έλληνίδος έπιστήμονος, προς ήν τρέφομεν εύρυτάτην 
εκτίμησιν, στατιστική τών ευεργετικών άποτελεσμάτων τών έν λόγω ιδρυμάτων, 
καθ’ ήμάς κριτάς, δέν άντέχει είς τούς στατιστικούς νόμους τής έμβαθύνσεως καί

/
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των μεγάλων στατιστικών άριθμών. Και εΐμεθα άπαισιόδοξοι, διότι μέ ιδρύματα 
στρατώνας, ένθα ό παΐς είναι εις άριθμός, «ένα νούμερο», δεν άναμορφοΰνται οί ηθι
κώς πεπτωκότες.Χρειαζόμεθα πολλά καί ποικίλα μικρά ιδρύματα άνηλίκων καί τούτο 
μέν διά λόγους έξατομικεύσεως της παιδαγωγικής μεταχειρίσεως διά κατανομής 
τών άνηλίκων κατά χαρακτηρολογικάς κατηγορίας ή άλλας ιδιορρυθμίας, τούτο δέ 
διά τήν έξασφάλισιν άτομικής οικογενειακής ανατροφής. Τό οικογενειακόν πνεύμα 
δέον βαθέως νά εΐσχωρήση εις την ελληνικήν σωφρονιστικήν πράξιν. Αί στατιστικαί 
δέ αύται δεικνύουσιν ότι όσον όλιγωτέρους τροφίμους έχομεν έν μια φυλακή ή ίδρύ- 
ματι, αρχή, ήτις ισχύει καί διά τούς ένήλικας, κατά τοσοΰτον καί ό δείκτης τών επι
τυχιών άνέρχεται.

1 1 .  ’Ανάγκη όργανώσεως είδικώς, έκπαιδεύσεως τών στελεχών τής 
δικαστικής καί σωφρονιστικής πράξεως τών άνηλ ίκω ν .—Συνετή προσπά
θεια δέον νά καταβληθή ομοίως καί εις τό σημεϊον τής έκπαιδεύσεως τών διαφόρων 
πάσης φύσεως στελεχών. Φρονοΰμεν δ’ ότι θά ύπεβοηθεΐτο ή έκπαίδευσις διά τής 
ίδρύσεως ειδικών εδρών «Δικαίου Άνηλίκων» (Jugenrecht) έν ταΐς Νομικαΐς 
Σχολαϊς τών Πανεπιστημίων, έπί πλέον δέ καί διά τής συνεργασίας μετά τής ή με- 
τέρας Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών τών ’Αθηνών, έξελισ- 
σομένης εις Σχολήν Πολιτικών καί Κ ο ινω ν ικώ ν ’Επιστημών.

I I I . ’Ε πίλογος
1 . Ούχ’ ήττον, πιεζόμενοι ύπό τού περιωρισμένου τού χρόνου, όφείλομεν νά 

σταματήσωμεν. Καί κατ’ άνάγκην άντιπαρερχόμεθα ποικίλα άλλα καί πολλαχώς 
σοβαρά σχετικά θέματα, ζωτικά διά τήν ήθικήν σωτηρίαν τών άνηλίκων.

2 . Δέν είναι όμως έπαρκεΐς μόνον οί έκφωνηθέντες έν τή «έβδομάδι τού παρα
στρατισμένου παιδιού» ωραίοι λόγοι καί αί ώραΐαι εύχαί, ΐνα έξασφαλισθή ή έπιτυ- 
χία. Διότι βεβαίως μόνον δραστηρίως έργαζόμενοι, καί ούχί άπλώς εύχόμενοι, δυνά- 
μεθα νά άνακουφίσωμεν τήν έλληνικήν νεότητα άπό τής ήθικής ταλαιπωρίας. Ά ς  
άνυψωθώσιν οί ιθύνοντες έν τή πολιτεία καί τή κοινωνία εις τήν άξίαν «Μεγάλων 
’Εργατών». Είναι ώραϊον, ώραιότατον τό θέαμα τού Ελληνικού Χριστιανικού Κρά
τους, τού Κράτους τού ’Ιησού Χριστού—’Αγάπης, συναισθανομένου τό καθήκον του 
έναντι τών κινδυνευόντων έλληνοπαίδων καί έκπληροΰντος αυτό άξίως μετ’ έπιμονής, 
καρτερίας καί άρετής.

Τό έργον τής ήθικής άνοικοδομήσεως τής ήμετέρας προσφιλούς Πατρίδος 
έστίν έκ τών δυσχερεστέρων. Ά λλ’ ή έπιτυχία δέν κτάται έν άνέσει, άλλά διά τρα
χείας πάλης. Ά λλως τε ή υπαρξις δεινών άντιξοοτήτων έπιβάλλει έπιτακτικώτερον 
καί τό καθήκον προς άκμαιοτέραν άντίστασιν καί σκληροτέραν άντίδρασιν.

3. 'Ο άνθρώπινος βίος, Κυρίαι καί Κύριοι, είναι βραχύς, βραχύτατος, κυριο- 
λεκτικώς στιγμιαίος, ταχύπτερος δέ κατακρημνίζεται εις τάς σκοτεινάς άβύσσους 
τής αίωνιότητος.’Εν τώ βίω τούτω, άς καταπλημμυρήσωσι τον νοΰν καί τήν καρδίαν 
πάσης εύγενοΰς ψυχής αί περίφημοι σκέψεις καί ίδέαι τών μαθητών τού Μεγάλου 
'Έλληνος Πυθαγόρου: «Πή παρέβην, τί δέ έρρεξα, τί μοι δέον καί ούκ έτελέσθη;» 
Καί άς διψήση ό άνθρωπος μεγάλων θείας πνοής έργων, οΐον κατ’ έξοχήν ή παρα
σκευή τής ευδαιμονίας τών έρχομένων άνθρώπων. Τοιουτοτρόπως ό βίος τού ανθρώ
που θά έμπλησθή άφάτου άγιας ήδονής, άκτίς τού ούρανίου ήλιου θά διεισδύση έν τώ 
πνευματικώ του βίω, άόρατος δύναμις θά προσέγγιση τήν ψυχήν του, Έκείνω, έξ 
ού προέρχεται. Τή άληθεία δέ τό έργον τής διασώσεως τών νέων άπό τού κινδύνου 
τού ήθικοΰ θανάτου όστις είναι καί ό χειρότερος, συνιστα «θήραμα κάλλιστον βίοι».



ΨΥΧΟΦΥΣ ΙΟΛΟΓ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ
(ΜΕΝΤΙΟΥΜ)

‘Υπό κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

—Αί υπεράνθρωπες ίό ιότητές μας.
—'Ο σκοπός τής ψυχικής έρεύνης.
—Ή  ψυχοφυσιολογία ώς επ ιστήμη .

ΑΙ υπεράνθρωποι ίδιότητές μας
Τί εννοούμε λέγοντες «υπεράνθρωπος ίδιότης;». Έάν σπουδάσωμεν τήν έξαό- 

λωσιν του Ραδίου (ακτίνας α-β-γ) εύρίσκομεν ότι αί τελευταία', αύταί διατρυπούν
τήν ύλην. Βλέπουν διά μέσου αυτής σαν νά 
μην υπήρχε. Είναι δηλαδή δμοιαι μέ τάς ά- 
κτίνας Ραΐντγκεν καί τάς άκτϊνας X.

"Οπως δμως διδάσκη ή Φυσική, δλα 
τά σώμ“·τ“ μπορούν νά γίνουν ραδιενεργά 
εν τινι μέτρω ύπδ ώρισμένας συνθήκας (έπί- 
δρασις φωτός, θερμότητος, άκτίνων X κλπ .). 
"Ωστε, ή έξαόλωσις δλων των υλικών σωμά
των έ'χε'- υπεράνθρωπους ιδιότητας, διότι διά 
τής διασπάσεως των ήλεκτρονίων των εκλύε
ται ένέργεια] εις καθαρωτέραν (άραιοτέραν) 
κατάστασή.

Αλλά καί τό άνθρώπινον σώμα είναι 
ΰλη, συνισταμένη έξ ήλεκτρονίων, άπόδειξις 
δέ δτι έχει υπεράνθρωπους ιδιότητας εις 
λανθάνουσαν κατάστασιν είναι τά μέντιουμ, 
τά όποια δέον νά θεωρηθούν ζωντανά Ράδια.

Μόλις ώρισμέναι συνθήκαι έπιδράσουν 
εις τον οργανισμόν καί κλονίσουν τήν φυσιολο
γικήν ισορροπίαν του, δπως ό ύπνος, ό υ
πνωτισμός, τά χρόνια καρδιακά καί πνευμα
τικά νοσήματα, τό ψυχορράγημα, ή φανα
τική πίστις κλπ., έκδηλώνονται πράγματι 
υπεράνθρωπα φαινόμενα.

'Η Τηλεπάθεια, ή Διόρασις, ή Ψυ
χομετρία, τό Εκτόπλασμα, ή Τηλεκινησία, 

ή Τηλεψυχία, ή Διακόμισις, πού θά περιγράψωμεν κατά σειράν εις τά « ’Αστυνομικά 
Χρονικά» είναι καταπληκτικαί έκδηλώσεις τής δημιουργικής ένεργείας ή όποια α
ποτελεί τό ζωικόν σώμα καί τάς κατέχομεν δλοι εις λανθάνουσαν κατάστασιν. Εί- 
μεθα πράγματι καί ημείς μικροί Θεοί.

"Αλλη άπόδειξις τών ΰπερανθρώπων αύτών ιδιοτήτων μας, είναι ή λειτουρ
γία τοϋ οργανισμού καί τών οργάνων του, αί θαυμασταί λεπτομέρειαι τής διατροφής, 
τής αύθυπερασπίσεως, τής έπουλώσεως, τής αύξήσεοις, αί όποΐαι άποτελοΰν εν μέρος 
τής 'Υποσυνειδήτου Ψυχής.

Ή άρχαιοτέρα τώ ν Έλληνίδων «μέντι
ουμ» καί έκ τώ ν καλλίτερων της «'Ε
ταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών» κ. Κων- 

σταντία  Νικολαίδου
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'Ο σποπός τής ψυχικής έρβύνης
’Ανέκαθεν ύπό του διανοητικού άνθρώπου, Ιτέθησαν τά μεγάλα προβλήματα 

τοϋ τ ι είναι, πόθεν έρχεται, ποϋ πηγαίνει.
’Εάν πιστεύσωμεν τον υλισμόν, όλα καταρρέουν εις ερείπια. "Ολον τό θαυμά- 

σιον σόμπαν, τοϋ οποίου καί ή μικροτέρα λεπτομέρεια προξενεί κατάπληξιν, είναι 
άποτέλεσμα τυφλής συμπτώσεως, χάος πριν, έξουθένωσις κατόπιν. Κύτταξε λοιπόν 
πώς ν’ άπολαύσης την ζωήν άδιαφορών διά τούς άλλους!...

’Από τής άνακαλύψεως όμως τής ραδιενέργειας, ή οποία άπέδειξεν ότι ή όλη 
είναι ένέργεια συμπυκνωμένη, ο υλισμός οΰσιαστικώς κατέρρευσε καί τά ψυχικά 
φαινόμενα δίδουν τό τελειωτικόν κτύπημα εις τό όλέθριον έργον του. Διότι άποδεικνύουν 
πειραματικώς την υπαρξιν στο ανθρώπινον σώμα κάποιου άλλου παράγοντος πού δεν 
υποπίπτει είς τάς αισθήσεις μας καί έχει ύπερανθρώπους εκδηλώσεις.

‘Ο παράγων αύτός, Ικπεμπόμενος άπό τό σώμα τών μέντιουμ, μαντεύει την 
σκέψη τρίτων (Τηλεπάθεια), βλέπει διά μέσου τής όλης (Διόρασις), μετακινεί αντι
κείμενα καί έκτελεϊ μηχανικάς πράξεις ενσυνειδήτους. (Τηλεκινησία), εξαϋλώνει καί 
άνασυνθέτει την όλην (’Εκτόπλασμα) κλπ.

Σήμερον ή όπαρξις ψυχής, τό πρόβλημα πού τόσας χιλιάδας έτη προσεπάθησε 
ματαίως νά λύση ή φιλοσοφία, άποδεικνύεται πειραματικώς διά τών Τηλεκινητικών 
φαινομένων (ίδε τόμον 1930 τών ψυχικών ερευνών) καί αύτό είναι τό ώραιότερον 
δώρον πού μπορούσε νά κάμη ή νέα αύτή έπιστήμη είς την άνθρωπότητα.

'Ο περισσότερος κόσμος άπορροφημένος άπό τήν βιοπάλην, οΰτε ιδέαν έχει 
τών θριαμβευτικών αυτών κατακτήσεων τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, οί Θεολόγοι 
οΰτε κάν τάς φαντάζονται, τήν δέ επίσημον επιστήμην πρέπει νά τήν παίρνη κανείς 
διά τής βίας νά.παραστή εις πειράματα.

Ό λσι όμως μόλις άπαξ παραστοΰν, άπό Σαΰλοι γίνονται Παϋλοι.
Διά μιας άνοίγουν τά μάτια στό νέον φώς καί γίνονται οί ένθουσιώδεις κήρυκές

του.
Κυττάξτε άπλώς τά ονόματα εκείνων οί όποιοι διετέλεσαν μέλη τοϋ διοικη

τικού συμβουλίου τής Εταιρείας Ψυχικών ερευνών :
Κατσαράς, Βορέας, Λιβιεράτος, Μπένσης, Νιρβάνας, Φιλαδελφεύς.,.Τό άνθος 

τής Ελληνικής έπιστήμης καί τής Ελληνικής διανοήσεως.
'Υπάρχει ώραιοτέρα νίκη άπό αύτήν διά μίαν νέαν επιστήμην στά πρώτα βή

ματά της;
Καί ή δωρεά τής κόρης τοϋ άειμνήστου έθνικοϋ εύεργέτου Έμμ. Μπενάκη, 

κ. ’Αλεξάνδρας Κ. Χωρέμη πού έπ’ εύκαιρία τής είκοσιπενταετηρίδος άνέλαβε τήν 
Ιξασφάσιν τής έξακολουθήσεως τοϋ έργου, συμπληρώνει τήν νίκην αύτήν.

Ή  ψυχοφυσιολογία  ώς έπιστήμη
Ή  ψυχοφυσιολογία καταρτισθεΐσα είς νέον κλάδον τής έπιστήμης κατά τά 

τελευταία έβδομήκοντα έτη χάρις είς τήν θαρραλέαν άπαρχήν τής Βρεττανικής Ε τα ι
ρείας Ψυχικών ’Ερευνών καί συνεχιζομένη όχι πλέον μέ βήματα, αλλά μέ άλματα 
έχει μίαν άκλόνητον βάσιν : Τό αποδεικτικόν πείραμα.’Από τής έποχής τοϋ Βάκωνος 
ό έπιστημονικός κόσμος έπαυσε ν’ άγαπα τά ώραϊα λόγια. Θέλει έργα καί χωρίς άπο- 
δεικτικόν πείραμα δεν πιστεύει τίποτε. Καί έδώ άκριβώς είναι ή άξια τής Ψυχοφυ
σιολογίας.

Διότι κάθε λόγον της, χάρις είς τά μέντιουμ, τον άποδεικνύει.
Τήν σήμερον, ή Ελληνική Εταιρεία Ψυχικών ερευνών μολονότι έργασθεϊσα 

έπί είκοσιπενταετίαν χωρίς οβολόν καί χωρίς καμμίαν ύποστήριξιν, είναι είς θέσιν ν’ 
άποδείξη καί είς τόν πλέον δύσπιστον τά μεγαλείτερα φαινόμενα τής Ψυχοφυσιολογίας,
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ιδιότητας υπεράνθρωπους τής άνθρωπίνης ψυχής: Τηλεπάθειαν—Διόρασιν—Ψυχο
μετρίαν.

'Ο πειραματισμός δέ αύτός είναι τόσον εύκολος, τόσον γοητευτικός, ώστε 
εις πολύ μικρόν καιρόν, θ’ άπασχολή ευχαρίστως κάθε διανοητικόν άνθρωπον έφ’ 
δσον καί ή άνακάλυψις μέντιουμ δεν είναι διόλου δύσκολος.

Μερικοί φαντάζονται οτι τά μέντιουμ είναι σπάνια δπως οί κομήται...Λοιπόν 
δχ ι! Κατά τήν άτομικήν πείραν μου τά ενενήντα πέντε τοΐς εκατόν των άνθρώπων 
είναι κατά τό μάλλον ή ήττον μέντιουμ.

Μερικά έξ αύτών—τά όλιγώτερα—είναι φυσικά ισχυρότατα, άλλά καί οί 
πλεΐστοι των ύπολοίπων καταλλήλως ασκούμενοι ήμποροΰν ν’ αναπτύξουν τάς 
θαυμασίας αύτάς ιδιότητας. Είς τάς ΐνδίας καί τό Θιβέτ, ή άσκησις αύτή έξασκεΐται 
είς εύρυτάτην κλίμακα.

Λοιπόν ήμποροϋμεν εύκόλως νά άνακαλύψωμεν μέντιουμ κατά τον έξής τρό
πον. Έκλέγομεν άτομα τά όποια νά έχουν σημειώσει ψυχικά φαινόμενα είς τήν ζωήν 
των, ώς Τηλεπάθ'ειαν μετά των οικείων των, δταν έχουν συχνάκις δχι μόνον τήν 
ίδιαν σκέψιν άλλά καί τήν ιδίαν λέξιν είς τό στόμα (« ’Από τό στόμα μου τό πήρες...» ), 
δνειρα πραγματοποιημένα, προαισθήματα κλπ.

Τούς λέγομεν λοιπόν νά σφίξουν συμπεπλεγμένα τά δάκτυλα των δυο χειρών 
καί δταν μετρήσωμεν εν, δύο, τρία, δεν θά ήμπορέσουν ν’ άνοίξουν πλέον τά δάκτυλά 
των. Πράγματι μερικοί έξ αύτών δεν ήμπόρεσαν νά τ’ άνοίξουν!

Τά άτομα αύτά, έπιδεκτικά ύποβολής, είναι τά ζητούμενα μέντιουμ, κατάλληλα 
διά τά πειράματά μας.

Έ π ’ αύτών ήμπορεΐ νά δοκιμάση κανείς τον ύπνωτισμόν σύμφωνα μέ τάς 
λεπτομερείς οδηγίας τοϋ 2ου τόμου (1926) τών «Ψυχικών έρευνών» δστις έγράφη 
επίτηδες προς δημιουργίαν πειραματιστών.

Είς τήν περίστασιν αυτήν τονίζομεν ιδιαιτέρως έν σημεΐον: 'Υπάρχει ή πρό- 
ληψις δτι ό υπνωτισμός βλάπτει. Ούδέν άνακριβέστερον. Τά καλλίτερα καί άρχαιό- 
τερα μέντιουμ τής Εταιρείας έ'χουν σιδερένια ύγεία, είδα δέ άτομα χλωμά, λυμφα-

σήμερον έδιπλασιάσθησαν ή έτριπλασιάσθησαν είς όγκον.
Τούτο δμως έννοεΐται δταν τό ύποψήφιον μέντιουμ δεν είναι άτομον νοσηρόν. 

Τότε δμως τό παραμικρόν ήμπορεΐ νά βλάψη, καί ολίγος περίπατος περισσότερον 
τοϋ δέοντος καί περισσότερον φαγητόν κλπ.

Διά τούτο άπαραίτητον είναι προ τής ένεργείας συστηματικών πειραμάτων 
μ’ εν άτομον, νά εξετάζεται τούτο άπό έπιστήμονας ιατρούς. ’Οργανισμοί νοσηροί, 
ιδίως πάσχοντες όργανικάς βλάβας τής καρδίας καί έντόνως ύστερικοί είναι άχρηστοι 
καί έπικίνδυνοι είς τον πειραματιστήν.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ



ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓ IK A I ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΙΣ 
ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

‘Υπόκ. Ν. ΚΙΝΝΑ τ. Άρχηγοΰ Άστυν. Πόλεων

Τι είναι ταύτότης; Έτυμολογικώς καθίσταται προφανής ή σημασία της λέξεως. 
Είναι «τό αύτό». 'Η ταύτότης δέ ένός άτόμου στηρίζεται έπί γνωρισμάτων, δι’ ών 
διακρίνεται έτέρου άτόμου.

'Η ταύτότης, δθεν, δέον να όρισθή ως τό σύνολον τώ ν μονίμων καί α
σφαλώ ν γνωρισμάτων, έκ τώ ν όποιων διακρίνεται £ν άτομον, άλλου.

Δεν υπάρχουν δύο άτομα άκριβώς δμοια. 'Όλοι οί άνθρωποι διαφέρουν σωμα
τικούς καί βιολογικώς.

Ή  πλάνη περί τήν πραγματικήν ταύτότητα τοϋ άτόμου ,ύπήρξεν ή σημαντι- 
κωτέρα πηγή προς παραπλάνησιν τής Δικαιοσύνης. ’Ιδού μία ταύτότης άμφισβητη- 
θεϊσα, ένός δικαζομένου ένώπιον τοϋ Κακουργιοδικείου ’Αθηνών.

Είς τάς άρχάς Δεκεμβρίου π.έ., είς τό Κακουργιοδικεΐον- ’Αθηνών έδικάζετο 
άτομόν τι καί κατά τήν δίκην αύτήν ήμφισβετήθη ή ταύτότης τοϋ κατηγορουμένου.

Κατά τήν είδησεογραφίαν τών εφημερίδων, τό έδώλιον τοϋ κατηγορουμένου 
κατεϊχεν ό I. Νικ., ετών 30, μηχανικός, κατηγορούμενος δτι κατά τό Δεκεμβριανόν 
κίνημα ώς Δ. Κ., ετών 28, καταστηματάρχης ποδηλάτων, διέπραξεν έκτελέσεις 
έθνικοφρόνων πολιτών.

Οί έξετασθέντες μάρτυρες της κατηγορίας κατέθεσαν δτι ό δικαζόμενος δεν 
ήτο καί ό καταζητούμενος εκτελεστής, διότι έκεϊνος ήτο άναστήματος ύψηλοΰ, ξανθός 
καί γαλανομμάτης, ένώ ό καταζητούμενος ήτο κοντός καί μελαχροινός. ’Ακόμη δεν 
άνεγνώριζον τον δικαζόμενον ώς Δ. Κ., ούτε άτομα συλληφθέντα τότε ύπ’ αύτοΰ.

’Επίσης ό κατηγορούμενος είς τήν άπολογίαν του ήρνήθη οτι ονομάζεται Δ. Κ. 
ή δτι μετεχειρίσθη ποτέ αύτό τό ονομα καί ίσχυρίσθη δτι δέν έ'χει καμμίαν σχέσιν 
μέ τάς έκτελέσεις.

Κατόπιν τούτου, οί ένορκοι άπήντησαν άρνητικώς είς τά τεθέντα ερωτήματα 
καί τό δικαστήριον τών Συνέδρων τον ήθώωσεν.

'Υπό τής συλλαβούσης ’Αρχής δέν έξηκριβώθη ή ταύτότης τοϋ κατηγορου
μένου, δταν τό πρώτον συνελαμβάνετο; ήρκέσθη είς γενομένην ψευδή δήλωσιν τυχόν 
ταύτότητος ύπό τοϋ συλληφθέντος;

Διά τήν ’Αστυνομίαν ή έξακρίβωσις τής ταύτότητος παντός ύπ’ αύτής συλ- 
λαμβανομένου, έφ’ δσον έχει γεννηθή άμφιβολία ώς προς τήν προσωπικότητά του 
είναι πρωταρχικόν ζήτημα.

'Η προσωπικότης κάθε άτόμου «Status Personal» πρέπει νά πιστοποιήται 
τό ταχύτερον, άφ’ ού τοΰτο θά είναι άπαραίτητον. 'Η γνώσις τής προσωπικότητος 
τοϋ άτόμου καί είς τό Ποιν. Δίκαιον είναι άναγκαία, λόγιο τής άτομικότητος ώς 
προς τήν εύθύνην τοϋ προσώπου διά πάσαν παράνομον ένέργειαν ή παράλειψιν ώς καί 
τής έξατόμικεύσεως τής ποινής.

Τό νά είναι γνωστή ή ταύτότης τοϋ έγκληματοΰντος άτόμου ιδία, τόσον είς 
τάς Άστυνομικάς δσον καί είς τάς Δικαστικάς καί Σωφρονιστικάς Άρχάς, είναι 
έξαιρετικόν στοιχεΐον άλλά καί πρωταρχικόν διά τήν καταστολήν τής εγκληματικό
τητας ώς καί διά τήν πρόληψιν ταύτης.

'Η έξακρίβωσις τής ταύτότητος τοϋ άτόμου δέν στερείται σημασίας καί δι’ 
αύτήν τήν διασφάλισιν τής ομαλής διαβιώσεώς του έν τή Κοινωνία.

'Η ’Αστυνομία επιτυγχάνει είς τό έργον της, τής καταπολεμήσεως τής έγκλη- 
ματικότητος προληπτικώς ή κατασταλτικώς, έάν γνωρίζη καλώς τήν διαγωγήν τών 
έν τή περιφερείς της κατοικούντων μονίμως ή καί προσωρινώς άκόμη ατόμων.
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Διά νά γνωρίζη δμως την διαγωγήν των, πρέπει κατά πρώτον λόγον νά γνω- 
ρίζη την ταύτότητά των καί έν περιπτώσει άγνοιας νά είναι εις θέσιν τό ταχύτερον, 
άνευ άμφισβητήσεων, νά έξακριβώνη ταύτην. "Οσον όμως δύναται νά θεωρηθή 
εύκολος ή ένέργεια αυτή διά τήν ’ Δστυνομίαν τής υπαίθρου, διά την ’Αστυνομίαν 
των πόλεων καί δη των μεγάλων, παρουσιάζει δυσκολίας, όταν ληφθή μάλιστα ύπ’ 
όψει μέ πόσην ευχέρειαν μετακινούνται τά άτομα, μέ τά σύγχρονα συγκοινωνιακά 
μέσα, άπό πόλεως εις πόλιν τοϋ έσωτερικοϋ καί έκ τούτου εις τό έξωτερικόν.

Μέ πόσην δέ εύκολίαν προσπαθούν τά έγκληματοΰντα άτομα νά παραπλανούν 
τήν Αστυνομίαν ώς προς τήν πραγματικήν των ταύτότητα, μέ τήν ύφισταμένην μά
λιστα έν Έλλάδι συνωνυμίαν καί πόσον συχνά τό επιτυγχάνουν,είναι εις όλους γνωστόν.

Προσφάτως άνεγράφη ή έξης εΐδησις εις τάς έφημερίδας :
«Τό Τμήμα ’Ασφαλείας Πατρών καί ή Διοίκησις Χωροφυλακής Άχαΐας 

ένεργούν άνακρίσεις, προκειμένου νά έξακριβώσουν τήν ταύτότητα ένός μυστηριώ
δους άτόμου, τό όποιον ισχυρίζεται οτι είναι ό έκτελεσθείς ύπό των Γερμανών Π. Γ. 
έκ τοϋ χωρίου άγιος Κωνσταντίνος τού Αίγιου.'Η μητέρα τού Γ., ό άδελφός του καί 
ή άδελφή του, προς τούς οποίους παρουσιάσθη ό άγνωστος, δέν κατώρθωσαν νά τον 
άναγνωρίσουν, άλλ’ αυτός έπιμένει ότι είναι πράγματι ό Π. Γ. καί ότι διέφυγε τήν 
έκτέλεσιν καί μετεφέρθη ύπό τών Γερμανών εις Γιουγκοσλαβίαν καί ’Αλβανίαν καί 
μετά πολλάς περιπέτειας μόλις τώρα κατώρθωσε, μέσιρ Γιουγκοσλαβίας, νά έπα- 
νέλθη εις τήν Ελλάδα.

Ό  άγνωστος μετεφέρθη εις Πάτρας οπού, έπί παρουσία τής μητέρας τού Γ., 
υπεβλήθη εις νέαν άνάκρισιν, άλλά καί αυτήν τήν φοράν δέν κατώρθωσε ν’ άποδείξη 
ότι πρόκειται περί τοϋ Γ., περιέπεσεν εις πολλάς άντιφάσεις καί τέλος ίσχυρίσθη 
ότι πάσχει άπό άμνησίαν».

Μετ’ όλίγας ήμέρας, κατά τάς έφημερίδας, ή ταύτότης του διελευκάνθη. 
Έπρόκειτο περί πολυωνύμου άπατεώνος, εχοντος άποδράσει άπό τάς φυλακάς Κασ
σάνδρας.

Έ κ τών άναφερθέντων, φανερόν γίνεται πόσον ένδιαφέρουσα καθίσταται ή 
έξακρίβωσις τής ταύτότητος ένός άτόμου.

-Δύναται νά λεχθή ότι ή σπουδή τοϋ έγκλήματος περιστρέφεται εις τήν σπουδήν 
τής ταύτότητος. Αί διάφοροι άποδείξεις, ή μαρτυρική, αί ένδείξεις, τά ίχνη, ή πραγ
ματογνωμοσύνη κλπ. εις ένα σκοπόν τείνουν πώς ν’ άποδειχθή ή ταύτότης ύποπτου 
ή ένοχου έγκλήματος.

Τό ζήτημα τής ταύτότητος έμφανίζεται μέ σπουδαιοτέραν άξίαν, είδικώτερον 
εις τήν περίπτωσιν τής υποτροπής τοϋ έγκληματίου.

'Ο έγκληματίας, παρασυρόμενος άπό έγκλήματος εις έγκλημα, άποδεικνύει 
ότι ρέπει εις τοΰτο, καί ότι διά τής έπιβληθείσης αύτώ πρότερον ποινής δέν συνε- 
τίσθη. 'Η έπιβληθεΐσα ποινή παρουσιάζεται άνεπαρκής, διά τήν βελτίωσιν τοϋ έγ
κληματίου τούτου, τοϋ οποίου ή ψυχική διαφθορά έχει έπιταθή καί ή έπί τής υπο
τροπής έπιβολή αύστηροτέρας ποινής είναι άπαραίτητος.

’Εντεύθεν διάφορος είναι ή μεταχείρισις τοϋ καθ’ έξιν έγκληματίου ώς καί τά 
μέτρα τά λαμβανόμενα κατά τούτου δραστικώτερα, άπό άπόψεως δικαστικής καί 
σωφρονιστικής, ίνα ουτω ή Κοινωνία προστατεύηται άποτελεσματικώτερον.

'Η ’Αστυνομία συλλαμβάνουσα έγκληματίαν, έχει καθήκον νά έξακριβώση 
αν ό συλληφθείς έχει καταδικασθή άλλοτε δι’ όμοιον άδίκημα, δι’ ό έκ νέου συνελήφθη 
ή άλλο, ποιας ποινάς έχει ύποστή καί άν έχη καταδικασθή μέ τό ίδιον όνομα ή μέ 
άλλο, ή έκκρεμή κατ’ αύτοϋ κατηγορία.

Τό ποινικόν παρελθόν τοϋ έγκληματίου είναι άνάγκη νά είναι γνωστόν, διότι 
τοΰτο θέλει ληφθή ύπ’ οψει διά τήν έπιμέτρησιν τής ποινής καί διά τήν έν τή φυλακή 
σωφρονιστικήν μεταχείρισίν του.
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'Η εξακρίβωσές τής ταύτότητος είναι άπό τά ζητήματα έκεϊνα τά όποια έν- 
διαφέρουν την Πολιτείαν. Ή  ’Αστυνομία κατά πρώτον λόγον καλείται ίνα, διά τής 
συγκεντρώσεως περί την ταύτότητα των στοιχείων του έγκληματίου, παράσχη συν
δρομήν εις τό έργον τής Δικαστικής ’Αρχής διά τήν επιβολήν τής ποινής.

Διά τής έξακριβώσεως τής ταύτότητος άτόμου τίνος έπιτυγχάνεται επί πλέον 
καί ή διαπίστωσις τής ένδεχομένης ένοχής του είς διαπραχθέν έγκλημα καί ό καθο
ρισμός τής ταύτότητος πτώματος ανθρώπου, γεγονότα άτινα βοηθούν ώς γνωστόν, 
πλειστάκις εις τήν έξιχνίασιν έγκλήματος.

Διά τό τόσον ένδιαφέρον ζήτημα τής έξακριβώσεως, τό όποιον δεν δύναται νά 
περιορισθή μόνον είς τήν έγκληματολογίαν, διότι ή έξακρίβωσις τής ταύτότητος 
είναι αναγκαία καί εις τό άστικόν δίκαιον, τό διοικητικόν, καί τό έμπορικόν, άσχο- 
λεΐται ή Επιστημονική ’Αστυνομία.

Αΰτη, μελετώσα τήν φυσικήν προσωπικότητα τού άτόμου έπιμελώς, δύναται 
έξ αύτής νά διαγνώση άνθρωποψυχολογικώς τούτο. Έ κ τής φυσικής έξετάσεως τού 
άτόμου δύναται, τούλάχιστον έν μέρει, νά διαγνωσθή καί ή ήθική προσωπικότης του.

Χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα σημεία, στιγματισμός, ούλαί, ποσάκις δεν παρου- 
σιάζουσι σημεία δηλωτικά άξιολόγων γεγονότων τής ζωής τού άτόμου, συντρέ- 
χοντα είς τήν άπόδειξιν τής ταύτότητος του.

’Επιτυγχάνεται δέ ή βεβαίωσις τής φυσικής ταύτότητος τού άτόμου, άπο- 
κρυσταλλουμένης τής φυσικής άτομικής προσωπικότητος, διά τής Σ ημάνσεω ς.

Διά τού όρου σήμανσις, άποδίδεται ή έννοια τού χαρακτηρισμού άτόμου τίνος 
καί έπειδή είδικώτερον ή σήμανσις χρησιμοποιείται έπί έγκληματιών, γίνεται ή 
χρήσις τού όρου έγκ λη μ α το λ ο γ ικ ή  σήμανσ ις.

'Η έγκλη ματολογική σήμανσις χρησιμοποιείται καί έν τω προληπτικώ καί 
έν τω κατασταλτικοί έργω τής ’Αστυνομίας. Διά τής έγκληματολογικής σημάνσεως, 
βεβαιουμένης τής ταύτότητος τού έγκληματίου λαμβάνονται πλειστάκις διοικητικά 
μέτρα (προληπτική ένέργεια) κατά τού έγκληματίου, προς τον σκοπόν όπως άποβή 
ουτος άκίνδυνος έν τω μέλλοντι. Έξακριβουμένης τής ταύτότητος διά τής έγκλημ. 
σημάνσεως τού έγκληματίου, έν περιπτούσει διαπράξεως ύπό τούτου έγκληματικής 
πράξεως, παρέχεται εύχέρεια προς καταδίωξίν του (κατασταλτική ένέργεια).

’Από τής άρχαιότητος έχρησιμοποιεΐτο ώς μέσον βεβαιώσεως τής ταύτότητος 
ό στιγματισμός, καθ δν έστίζοντο οί έγκληματίαι είς τό σώμα, χρησιμοποιουμένου 
καυστήρος ή σιδήρου πυρακτωμένου. 'Ο τρόπος ουτος έφηρμόζετο κατά τον Με
σαίωνα.

Κατά τον Δον αιώνα μ. X. είς τούς ’Ιάπωνας, ’Ινδούς, Ρωμαίους καί "Ελληνας 
οί έγκληματίαι ύπεβάλλοντο είς στιγματισμόν. Τούτο δέ έγένετο καί έν τή Δύσει 
κατά τον μέσον αιώνα.

Παρά τών Ελλήνων ό στιγματισμός τών έγκληματιών έγένετο έπί τού μετώ
που, ών ανεξίτηλος, οί δέ στιγματισμένοι έγκληματίαι έλέγοντο σ τ ιγ μ α τ ία ι  ή 
σ τ ίγ ω ν ε ς  καί τό οργανον δι’ ού έγένετο ή στίξις σ τ ιγ εύ ς . Παρά δέ τών Ρω
μαίων ή στίξις έγένετο είς τό πρόσωπον.

Διά τού στιγματισμοΰ, ή βεβαίωσις τής ταύτότητος δέν ήτο λυσιτελής διά τον 
σωφρονισμόν καί τήν βελτίωσιν τού έγκληματίου, συμφώνως μέ τάς κρατούσας νέας 
αντιλήψεις περί μέσων βελτιώσεως τού έγκληματίου, δι’ ών ή μέριμνα έκδηλούται 
ήδη ύπό τών Κρατών καί έπαυσε έφαρμοζομένη. Πρέπει νά λεχθή ότι ή ταύτότης 
τού άτόμου δύναται νά έξακριβωθή καί άπό τό αίμα του καί διά τούτου έπιβεβαίωσις 
ένοχής του είς έγκλημα δύναται νά προέλθη.

Ό  Καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής είς τό Πανεπιστήμιον τού Λονδίνου Δρ. 
Σίμπσον, είς τό 115ον έτήσιον συνέδριον «τής Βρεταννικής έταιρίας προς προαγωγήν
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τής επιστήμης», έδήλωσεν δτι ή σύστασις τοϋ ανθρωπίνου αίματος άποτελεϊ σημαν
τικόν βοήθημα διά τήν άπόδειξιν ταύτότητος έγκληματίου..

Κατά τήν ιατρικήν, είπεν ό καθηγητής, συνήθως τό άνθρώπινον αίμα διαι
ρείται εις έξ ή οκτώ ομάδας. 'Η επιστήμη δμως διακρίνει ήδη 30.000 κατηγορίας 
ανθρωπίνου αίματος, μέ άντιστοίχους ομάδας. Έ κ τούτου καθίσταται άδύνατος 
σχεδόν, ή πιθανή ΰπαρξις δύο άτόμων, έχόντων άναμιχθή εις έγκλημα, των οποίων 
τό αίμα ν’ άνήκη είς τήν αύτήν ομάδα.

'Ο καθηγητής άνέφερε περίπτωσιν εγκλήματος, καθ’ δ έκ τοϋ αίματος έξετα- 
σθέντος, άνεκαλύφθη ό δράστης.

Νέα τις είχε φονευθή μέ έγχειρίδιον. Συνελήφθη ύποπτός τις. ’Εντός των θυ
λακίων του άνευρέθη μανδήλιον μέ ίχνη αίματος. Ό  συλληφθείς ΐσχυρίσθη δτι τό 
αίμα αύτό προήρχετο άπό άμυχήν εις τό πρόσωπόν του, ήτις καί πράγματι υπήρχε. 
Τό έπί τοϋ μανδηλίου δμως αίμα έξετασθέν άπεδείχθη δτι δέν ήτο δμοιον προς τό 
τοϋ συλληφθέντος, άλλ’ άκριβώς δμοιον προς τό τοϋ θύματος, άπεδείχθη τελικώς δτι 
ό φονεύς είχε μέ τό μανδήλιόν του καθαρίσει τό έγχειρίδιον μέ τό όποιον είχε πλήξει 
τό θΰμα.

Έλέχθη, δτι διά τής έγκλημ. σημάνσεως έπιτυγχάνεται ή βεβαίωσις τής ταύ
τότητος άτόμου. Μέθοδοι έγκλημ. σημάνσεως χρησιμοποιούμεναι προς τοΰτο είναι, 
ώς γνωστόν, ή π ερ ιγρ α φ ικ ή , ή φ ω το γρ α φ ικ ή , ή α νθρ ω πομ ετρ ική , ή δα- 
κ τυλο σ κ ο π ική . ’Ελάχιστα θά λεχθώσι περί αύτών.

'Η περιγραφική σήμανσις. Αύτή ή ονομασία της «περιγραφική» καθιστά 
πρόδηλον εις τί άποβλέπει. Σκοπός της είναι ή περιγραφή των έξωτερικών ίδια- 
ζόντων γνωρισμάτων τοϋ σώματος τοϋ άτόμου. Πρωτίστην θέσιν κατέχουν τά γνω
ρίσματα τοϋ προσώπου, τό όποιον λεπτό με ρειακώς έξεταζόμενον προδίδει τον χαρα
κτηρισμόν τοϋ άτόμου.

'Η φυσική προσωπικότης, κατά τήν περιγραφικήν σήμανσιν, έξετάζεται άπό 
σωματικής καταστάσεως καί άπό σωματικής λειτουργίας. Τής περιγραφικής σημάν
σεως έγένετο άπό μακροΰ χρήσις έμπειρικώς, διά τής περιγραφής των φυσικών χαρα
κτηριστικών τοϋ άτόμου, π.χ. χρώμα σίτου, πρόσωπόν στρογγύλον, ρίς κανονική κλπ.

'Ο Bertillon όρμώμενος έκ τής σκέψεως, δτι υπάρχει ποικιλία φυσικών χα
ρακτηριστικών είς τούς άνθρώπους, διακρινόντων αύτούς μεταξύ των, έτελειοποίησε 
τήν περιγραφικήν σήμανσιν συστηματοποιήσας διά τοϋ συστήματος του δπερ «ομ ι
λούσαν ε ικό να »  (portrait parle) ώνόμασε. 'Ο Bertillon χαρακτηρίζει τό 
άτομον έκ τοϋ σχήματος, τοϋ μεγέθους, τής κλίσεως, τής φοράς καί τοϋ χρώματος 
τών διαφόρων μελών.

Τό σύστημα Bertillon, έν τή έφαρμογή τής περιγραφικής σημάνσεως, δέν 
παρουσιάζει εύχέρειαν καί δέν είναι άσφαλές έν ταϊς λεπτομερείαις του. Διά τοΰτο 
έτυχεν άπό τάς διαφόρους ’Αστυνομίας μεταρρυθμίσεως, τής περιγραφικής σημάνσεως 
συνισταμένης είς τήν περιγραφήν γενικών έμφανών γνωρισμάτων, κατά τό μάλλον 
άμεταβλήτων ή ίδιαζόντων χαρακτηριστικών ή σωματικών έλαττωματικοτήτων.

'Η περιγραφική σήμανσις έχρησιμοποιεΐτο είς τήν Πτολεμαικήν Ελλάδα ένα 
καί ήμισυ αιώνα π. X.

'Η περιγραφική σήμανσις παρουσιάζει καί μειονεκτήματα καί διά τούτο έτέρα 
μέθοδος σημάνσεως έτέθη έν έφαρμογή, προς πλέον έπιτυχή έξακρίβωσιν τής ταυτό- 
τητος, ή Φ ω τογραφ ική .

Έ χει λεχθή δτι μία φωτογραφία λέγει περισσότερα άπό χιλίας λέξεις. ’Εάν 
αύτό είναι άληθές διά μίαν συνήθη φωτογραφίαν, άναμφιβόλως διά φωτογραφίαν 
λαμβανομένην διά τήν έξυπηρέτησιν τής ’Αστυνομίας τό άξίωμα αύτό έχει διπλάσιάν 
άξίαν.

'Η χρησιμοποίησις τής φωτογραφίας, διά τήν δίωξιν τών έγκληματιών, ή
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άναγνώρισιν πτωμάτων άγνώστου ταύτότητος, έχει φθάσει εις τοιοΰτον βαθμόν ώστε 
νά έχη αναπτύξει ιδίαν τεχνικήν. ’Από τοϋ 1854, ύπό Εΐρηνοδίκου τίνος έν Λωζάνη, 
ήρχισεν ό έλεγχος της ταύτότητος τοϋ έγκληματίου διά της φωτογραφίας.

Παρ’ ήμΐν έτέθη έν εφαρμογή άπό τοϋ 1906 έν τή Άστυν. Διευθύνσει ’Αθηνών 
τή πρωτοβουλία τοϋ τότε Άστυν. Διευθυντοϋ.

'Ο Bertillon δίδει μεγάλην ώθησιν εις την χρησιμοποίησιν τής φωτογρα
φίας διά τήν έξακρίβωσιν τής ταύτότητος των έγκληματιών καθορίσας καί άρχάς 
τινας εις τό έργον του «Δικαστική φωτογραφία», αΐτινες θά πρέπει νά τηρώνται εις. 
τήν φωτογράφησιν των έγκληματιών.

'Η φωτογράφησις τών έγκληματιών πρέπει νά ένεργηται όμοιομόρφως, κατά 
στάσιν καί σχήμα. Γίνεται, ως γνωστόν, άπό τής όσφύος καί άνω, κατά πρόσωπον 
καί κατά κατατομήν, προς πληρεστέραν άπεικόνισιν καί συμπληροΰται ή φωτογρά- 
φισις αύτή διά λήψεως τής φωτογραφίας κατά 3 /4 πλαγίως, αΰτη δ’ είναι καί ή καλ- 
λιτέρα, καθ’ όσον ή ρίς καί τό οδς, τά όποια είναι τά χαρακτηριστικώτερα σημεία τοϋ 
προσώπου, παρουσιάζονται καλώς.

Τήν φωτογράφισιν ύποχρεωτικώς εις τον πληθυσμόν έπέβαλετό 1954ήΝοτιοα- 
φρικανική Ένωσις προς άπόκτησιν ταύτότητος. Μεγαλύτερου έγχείρημα πού άνε- 
λήφθη άπό εν Κράτος.

Κατά τήν είδησεογραφίαν, τά άτομα κάθε φυλής άπό 16 έτών καί άνω, ΰπο- 
χρεοΰνται νά φωτογραφηθοΰν κατά σχετικόν Κυβερνητικόν Διάταγμα «περί φυλε
τικής διακρίσεως καί διαχωρισμού».

Θά φωτογραφηθοΰν 3.000.000 Εύρωπαΐοι, μιγάδες καί ’Ινδιάνοι, ομοίως 
2.500.000 άρρενες ’Αφρικανοί. Αί Άφρικανίδες δέν θά περιληφθοΰν εις τό μέτρον 
τοΰτο έπί τοϋ παρόντος.

Ή  ένέργεια αύτή θά άπαιτήση αρκετά έτη διά νά συμπληρωθή. Τά άρχεΐα 
τοϋ πληθυσμού θά περιλαμβάνουν λεπτομερείς φακέλλους κάθε ένηλίκου άνδρός καί 
γυναικός εις τήν Νοτιοαφρικανικήν Ένωσιν διαμενόντων. Κάθε ταύτότης θά περι- 
λαμβάνη καί μίαν φωτογραφίαν τοϋ κατόχου της, άντίτυπον ταύτης θά τηρήται εις 
τά γραφεία άπογραφής τοϋ πληθυσμού. ’Εκτός άπό τήν φωτογραφίαν, αί ταύτό- 
τητες όλων τών ’Αφρικανών, θά έχουν καί τά δακτυλικά άποτυπώματα τών κατόχων 
των, άντίτυπα τών οποίων θά είναι κατατεθειμένα εις τά άρχεΐα άπογραφής.

Ή  δαπάνη ύπολογίζεται ότι θά άνέλθη εις 3.000.000 δολλάρια. "Οταν δέ όλος 
ό πληθυσμός τής Πραιτωρίας θά έχη φωτογραφηθή, τό μέτρον τοΰτο θά έπεκταθή 
εις Γιοχάννεσμπουργκ, έπειτα εις τά άλλα μεγάλα άστικά κέντρα καί εις τήν ύπαιθρον.

'Η φωτογραφική σήμανσις παρουσιάζει έλαττώματά τινα: 1)'Η έπιτυχία της 
έναπόκειται εις τήν καλήν ή μή φωτογραφικήν τεχνικήν κατάρτισιν τού έντεταλμένου 
υπαλλήλου, 2) αν δύο φωτογραφία’, ληφθώσι κατά διάφορον στάσιν καί διάφορον φώς, 
ένώ θά είναι τού αύτοΰ προσώπου, θά παρουσιάζωνται ώς άνήκουσαι εις διάφορα 
πρόσωπα, 3) έκ τής παρελεύσεως τού χρόνου τά χαρακτηριστικά τού ατόμου άλ- 
λάσσουν, ώστε μία φωτογραφία ληφθεΐσα προ έτών νά παρουσιάζεται ώς άπεικονί- 
ζουσα πρόσωπον άλλο ή έκεΐνο τό όποιον άπεικονίζεται εις φωτογραφίαν ληφθεΐσαν 
μετά έτη.

'Ένεκα τών έλαττωμάτων αυτών, ή φωτογραφική σήμανσις παρουσιάζεται 
ώς μή άλάνθαστον μέσον βεβαιώσεως τής ταύτότητος καί έθεωρήθη αναγκαία ή 
χρησιμοποίησις καί έτέρας μεθόδου έγκλημ. σημάνσεως τής άνθρ ω πομ ετρ ική ς.

Περί τής άνθρωπομετρικής σημάνσεως έχουν λεχθή ολίγα είς τά « ’Αστυνο
μικά Χρονικά» σελ. 1301 τόμος Β' 1954. Ή  ανθρωπομετρική σήμανσις είναι μέ
θοδος πολύπλοκος, άπαιτοΰσα προσωπικόν σημαντικού αριθμού, έχοντος τύχει ειδι
κής παιδεύσεως κατά τάν μάλλον τελειότερου τρόπον. Τό μικρότερου σφάλμα εύκό- 
λως δέν έξακριβοΰται.
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Ή ανθρωπομετρική σήμανσις παρουσιάζεται ούχί ασφαλής καί διά τοΰτο 
έτέθη έν έφαρμογή έτέρα μέθοδος ή δ α κ τυλο σ κο π ική  σήμανσις, γενομένη δεκτή 
άπό δλα τά Κράτη.

Ή δακτυλοσκοπική σήμανσις στηρίζεται, ώςγνωστόν, εις τάς τρεις ιδιότητας 
των θηλοειδών γραμμών, τών κατά τό εσωτερικόν σαρκώδες μέρος τών δακτύλων 
έπί τής έπιδερμίδος παρατηρουμένων, χωριζομένων δι’ αύλάκων καί έχουσών διά
φορα σχήματα. Αί ιδιότητες είναι : τό άμετάβλητον, τά άναλλοίωτον καί τό διάφορον 
τών θηλοειδών γραμμών.

Εις τήν «Ποινικήν άνάκρισιν» του Locard άναγράφεται : «"Οπως άποδει- 
κνύεται ότι κάθε άνθρωπος άναγκαίως θ’ άποθάνη τοιουτοτρόπως άκριβώς άποδει- 
κνύεται καί ότι τά δακτυλικά άποτυπώματα δύο άνθρώπων άδύνατον νά ταύτισθοϋν».

'Η ΐδιότης αύτή τών θηλοειδών γραμμών τών δακτύλων έχει άποδειχθή ότι 
ήτο γνωστή καί εις τούς προϊστορικούς άκόμη άνθρώπους.

'Ο Bertillon έθεώρει τήν δακτυλοσκοπίαν ώς δυσκόλως έφαρμοζομένην έν 
τή πράξει καί μή ούσαν έπαρκή διά τήν βεβαίωσιν τής ταύτότητος. Μετά τον θά
νατόν του όμως ό άντικαταστάτης του David οχι μόνον έτάχθη ύπέρ τής δακτυλο
σκοπίας άλλά καί ώς διεθνή μέθοδον προς έξακρίβωσιν τής ταύτότητος τών έγκλη- 
ματιών τήν προέτεινε

'Ο "Αγγλος Fr. Gallon ύπεστήριξεν ότι μόνον αν έξετασθώσιν 64.000.000.000 
δακτυλικά θηλόγραμμα δυνατόν νά εύρεθώσι δύο έχοντα τά αύτά ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά. Καθ’ υπολογισμόν τοϋ Galdino Ramos, θ’ άπητοΰντο 4.660.377 αιώνες διά 
νά ταύτισθοϋν δύο άτόμων τά δακτυλικά άποτυπώματα.

'Η δακτυλοσκοπική σήμανσις πλεονεκτεί τής άνθρωπομετρικής, καθ’ όσον 
αότη έφαρμόζεται καί έπί τής παιδικής καί έφηβικής ήλικίας καί καθ’ οίανδήποτε 
ήλικίαν παντός άτόμου.

'Η χρησιμοποίησις τής δακτυλοσκοπίας δεν περιορίζεται είς τήν έξακρίβωσιν 
τών υποτροπών έγκληματιών ή τήν άναζήτησιν τών καταζητουμένων ή ύποπτων, 
άλλά χρησιμοποιείται έπιτυχώς καί είς τήν έξιχνίασιν τοϋ έγκλήματος προς βεβαί- 
ωσιν τής ένοχής άτόμου είς τοΰτο καί τήν βεβαίωσιν ταύτότητος πτώματος άγνω
στου, έφ’ όσον ούτος έτύγχανε προσεσημασμένος.

Διά τής δακτυλοσκοπικής σημάνσεως έπιτυγχάνεται ή διασφάλισις του πο
λίτου άπό πλαστοπροσωπίαν ή συνεπωνυμίαν προς παρανομοϋντα πρόσωπα καί δεν 
πρέπει νά περιορίζεται μόνον είς περιπτώσεις έγκληματολογικοΰ άντικειμένου άλλά 
καί τοιαύτας άστικοΰ.

'Η καθιέρωσις γενικής δακτυλοσκοπήσεως κατανοουμένου τοϋ σκοποΰ ταύτης, 
καί τών εύεργετικών άποτελεσμάτων της υπό τοϋ Κοινοΰ, δεν θά έπέφερεν είς τοΰτο 
δυσανασχέτησιν.

Τό 1951, ό Διευθυντής τής'Ομοσπονδιακής 'Υπηρεσίας ’Ερευνών κ. Έντγκαρ 
Χοΰβερ άνεκοίνωσεν, ότι ή 'Υπηρεσία Σημάνσεως έχει είς τά άρχεΐα της περισσότε
ρα τών 118.000.000 δακτυλικών άποτυπωμάτων.

Τά πρώτα άρχεΐα τής'Υπηρεσίας ταύτης ίδρυθείσης τήν 1 ’Ιουλίου 1924 περιε- 
λάμβανον μόνον 810.188 δακτυλοσκοπικά δελτία. Κατά τό πρώτον έτος προσετίθεντο 
είς τά άρχεΐα 400 περίπου δελτία τήν ήμέραν. Σήμερον εισέρχονται ήμερησίως 
17.000.

Τά πλεΐστα τών άποτυπωμάτων τών αρχείων αυτών άνήκουν είς μή έγκλη- 
ματίας καί μάλιστα άνήκουν είς στρατιώτας, είς υπαλλήλους τοϋ Κράτους, είς άτομα 
ύπηρετοΰντα είς τήν ’Εθνικήν άμυναν καί είς άλλοδαπούς. Τά 80 τοΐς εκατόν άνήκουν 
είς μή έγκληματίας.

'Ο κ. Χοΰβερ προσέθεσεν είς τήν άνακοίνωσίν του, ότι τό τμήμα σημάνσεως
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έχει έπεκτείνει μεγάλως τάς υπηρεσίας του καί προσφέρει γενικωτέραν έξυπηρέ- 
τησιν εις την Πολιτείαν καί τό Κοινόν. Παράδειγμα είναι ή περίπτωσις άσθενοΰς 
στρατιώτου άγνωστου ταύτότητος, ό όποιος ένοσηλεύετο εις στρατιωτικόν νοσοκο
μείου του Τόκιο. Τά δακτυλικά αποτυπώματα τοϋ άσθενοΰς, ό όποιος είχε τραυ- 
ματισθή εις τήν Κορέαν, έστάλησαν εις τό τμήμα σημάνσεως καί εύρέθη ότι έπρό- 
κειτο περί στρατιώτου καταταγέντος εις τάς ένοπλους δυνάμεις του Τέξας τό 1947.

Παράδειγμα σαφές προς άπόδειξιν των σπουδαιοτάτων υπηρεσιών τάς όποιας 
προσφέρει μία υπηρεσία αρχείου άστικής ταύτότητος παντός άτόμου, βεβαιουμένης 
διά τής δακτυλοσκοπίας, εις διαφόρους κοινωνικάς υποθέσεις. ’Αξιόλογος ή συν
δρομή τής 'Τπηρεσίας αύτής εις περιπτώσεις ατυχημάτων, άρπαγής ή άπωλείας 
ανηλίκων, κατά τάς έκλογάς προς άποφυγήν διπλοψηφίας, εις τάς περιπτώσεις 
ασφαλείας ζωής, εύρέσεως ατόμων πολλάκις χωρίς λογικήν καί χωρίς μνήμην. Εις 
περιπτώσεις προλήψεως πλαστογραφιών εγγράφων, συναλλαγματικών, έπιταγών, 
διαβατηρίων. Εις τήν καταπολέμησιν τής έξαπλώσεως τών πλαστογραφιών καί 
■απατών κλπ.

'Η δάκτυλοσκόπησις γενικευομένη δεν δύναται νά θεωρηθή ώς ταπείνωσις. 
Κατά μίαν 'Ισπανικήν παροιμίαν «ό νόμος ϊσος δι’ όλους δεν είναι σκληρός». Είναι 
απηνής διώκτης τών άδικούντων καί προστάτης τών φιλόνομων. Διατί νά θεωρήται 
υποτιμητικόν μόνον ή δακτυλοσκόπησις καί οχι τόσα άλλα διοικητικά μέτρα; Π.χ. 
οί καταλύοντες εις ξενοδοχεία ύποχρεοϋνται νά υπογράψουν τά ειδικά δελτία καί δεν 
θεωρείται τοϋτο υποτιμητικόν. Τό κακόν είναι ότι τό δακτυλικόν άποτύπωμα έχει 
συνδυασθή άναγκαστικώς μέ τό έγκλημα.

Διά τής βεβαιώσεως τής φυσικής ταύτότητος καί δή μέσψ τής δακτυλοσκο- 
πήσεως, άποκρυσταλλοϋται ή φυσική προσωπικότης του άτόμου, ώστε διά τής 
βεβαιώσεως αύτής τόσον ή Δικαιοσύνη όσον καί ή Διοίκησις σπουδαίως νά βοηθώνται 
εις τό έργο ν των.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ...
"Ενας μεσήλικας λοΰστρος κάθεται μέ τό κασσέλι του σ’ ένα κεντρικό 

πεζοδρόμιο τής ’Αθήνας καί πρέπει άσφαλώς νά είναι ένας άνθρωπος πού 
πέτυχε στή ζωή του. Νομίζει κανείς, καθώς τον βλέπει εύχαριστημένο νά 
γυαλίζη παπούτσια ότι κινεί τις βούρτσες του πνεύμα καλλιτέχνου. 'Υπάρχουν 
μεγιστάνες τοϋ πλούτου καί τοϋ πνεύματος πού πιστεύουν οί ίδιοι τούς έαυ- 
τούς των ότι άπέτυχαν στο στάδιό τους. Είναι κακομοίρηδες. Αύτός όμως, ό 
ταπεινός λοΰστρος τοϋ πεζοδρομίου, καθαρός, εύγενικός καί όλος χαρά, ά- 
κτινοβολεϊ άνθρωπιά. Κάθε έργασία ήμπορεΐ νά τήν βλέπη κανείς μέ δύο 
πρίσματα. Σάν δουλεία, καί σάν καλή τέχνηήσάν λειτούργημα. Αύτό έξαρτάται 
άπό τον άνθρωπο πού τήν κάνει. Καί έρχεται πραγματικά ώρα πού τό τα- 
πεινώτερο έπάγγελμα άνυψώνεται στή στάθμη λειτουργήματος κοινωνικού.

Αύτό έξαρτάται άπό έκεϊνον πού τό ασκεί.



ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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Ύπό χ. ΘΕΜ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
(Συνέχεια εκ τού προηγουμένου καί τέλος)

10. —Ή  μεταπολεμ ική  φάσις του «Μ ακεδονικού ζητήματος». Ή  υποκίνησις τού αυμμοριταπο
λέμου και δ σκοπός αυτού. ’Εκδηλώσεις τού 'Ελληνικού και τού Σλαυϊκοϋ κομμουνισμού
κατά  τήν διάρκειαν του.

11. —’Επίλογος.— Συμπεράσματα .— Ή  ’Εθνική ’Ελληνική αποψις.—Τό ανύπαρκτον ζή τημα .—
'Ιστορ ία , μύθοι κα ί πραγματικότητες.— Ο ί «Σλαυομακεδάνες» κοί ο ί σημερινοί κάτο ικο ι
τής Μακεδονίας.

10 . Ή μεταπολεμική φάσ ις τοϋ «Μακεδονικού ζητήματος». Ή ύποκί- 
νησις τοϋ Συμμοριτοπόλεμου καί ό σκοπός αύτοϋ. Ε κδηλώσεις τοϋ Ε λ 
ληνικού καί τοϋ Σλαυϊκοϋ κομμουνισμού κατά τήν διάρκειαν τ ο υ .

Μετά τον πόλεμον τοϋ 1940—41 καί τήν έναρξιν κατοχής τής χώρας μας ύπό 
των Γερμανό—’Ιταλών καί των Βουλγάρων, οί 'Έλληνες κομμουνισταί, των οποίων 
ή δράσις είχεν έκμηδενισθή κατά τήν περίοδον 1937—40, οπότε πολλαί χιλιάδες έξ 
αύτών τον ήρνήθησαν γενόμενοι «Δηλωσίαι», εύνοηθέντες ύπό τοϋ έχθροΰ άνέζησαν... 
Οότω έπέπλευσαν, καί συνηθισμένοι καθώς ήσαν εις τάς συνομωτικάς ένεργείας, 
άπεφάσισαν νά όργανωθοϋν καί πάλιν καί νά επιδιώξουν τούς σκοπούς των, (τήν 
κατάληψιν τής έξουσίας κλπ .). Εντεύθεν ίδρυσαν τό « ’Εθνικόν ’Απελευθερωτικόν 
Μέτωπον» (ΕΑΜ), τοϋ οποίου σκοπός ήτο, δήθεν, ό άγων εναντίον των εχθρών, 
πράγματι όμως ή επιδίωξις τών κομμουνιστικών σκοπών. Διά τον λόγον αυτόν 
τό μέν έπλαισιώθη τοΰτο άπό δεδοκιμασμένα κομμουνιστικά στελέχη, τό δέ έκα- 
λύφθη (έκαμουφλαρίσθη) μέ έθνικά συνθήματα, διά νά παρασύρη εις τά δίκτυά του 
τάς έθνικόφρονας μάζας, πράγμα όπερ καί έπέτυχεν.

Δεν πρόκειται νά μάς άπασχολήση έδώ ή κατά τήν Κατοχήν δράσις τοϋ ΕΑΜ, 
διότι τό ζήτημα αύτό έξέρχεται τών ορίων τοϋ θέματός μας. ’Αρκεί νά είπωμεν, ότι 
οί κομμουνιστικοί σκοποί έν γένει άπέτυχον, παρά τό γεγονός ότι ό Ελληνικός κομ
μουνισμός έχυσε δι’ αυτούς πολύ Ελληνικόν αίμα κατά τήν Κατοχήν καί ώργάνωσε, 
μετά τήν εθνικήν άπελευθέρωσιν τοϋ 8/βρίου 1944, τήν Δεκεμβριανήν έπανάστασιν... 
Διά τον λόγον αύτόν προχωροΰμεν εις τήν παρακολούθησιν τής μεταπολεμικής, φά- 
σεως τοϋ άποκληθέντος «Μακεδονικού ζητήματος», ή οποία άρχίζει μετά τήν «συμ
φωνίαν τής Βάρκιζας...».

Ό  δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος καί τ ’ άποτελέσματά του εις τήν Βαλκα
νικήν μετέβαλον τούς όρους τοϋ «προβλήματος». Ή  Βαλκανική είχε πλέον κομμου- 
νιστικοποιηθή κατά μέγιστον μέρος, έν ώ προ τοϋ πολέμου έπρόκειτο περί «αύτο- 
νομήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης» εντός τοϋ πλαισίου τών άστικών κρατών. 
Τότε έξ άλλου έπεδιώκετο ή δημιουργία «Μακεδονικού έθνους», καί ή έφαρμογή 
τής αρχής τής αύτοδιαθέσεως.,.’Εν ω τώρα τόσον εις τήν Βουλγαρικήν, όσον καί εις 
τήν Γιουγκοσλαυϊκήν Μακεδονίαν, ώμίλουν έλευθέρως περί «Σλαυομακεδόνων...» 
Τότε έπρόκειτο περί ίδρύσεως τής «Κομμουνιστικής Βουλκανικής ομοσπονδίας», 
ένώ τώρα έγένετο λόγος περί «'Ομοσπονδίας τών Σλαύων τοϋ Νότου», κλπ.

Προπολεμικώς έπίσης έπεδιώκετο ή «αύτονόμησις», διότι έλέγετο ότι ύπάρχει 
«Μακεδονικός λαός», ό όποιος ήτο άνεξάρτητος τών 'Ελλήνων, Γιουγκοσλαύων, 
Βουλγάρων, κλπ. συμφώνως προς τάς θεωρίας τοϋ Σανδάσκυ. Έ ν ώ τώρα, μετά τον 
πόλεμον δηλαδή, οί «Μακεδόνες» θεωρούνται Σλαυϊκόν φύλον, κατά τήν θεωρίαν 
τοϋ στρατηγού Πρωτογέρωφ.,.Μέ τήν διαφοράν, ότι οί μεν Βούλγαροι έπιθυμοΰν 
τήν ΐδρυσιν τής «'Ομοσπονδίας τών Σλαύων τοϋ Νότου», μέ μέλη τό Γιουγκοσλαυϊ- 
κόν, τό Βουλγαρικόν, τό ’Αλβανικόν, καί τό «Μακεδονικόν έθνος», διότι έτσι θά τό
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έκβουλγαρίσουν εύκολώτερον. Οί δέ Γιουγκοσλαϋοι έπιδιώκουν νά ενοποιήσουν την 
Μακεδονίαν (Σερβικήν, Βουλγαρικήν καί Ελληνικήν), νά την καταστήσουν «Κράτος 
αυτόνομον», άλλ’ ύπό τον όρον νά ύπαχθή εις τήν έν τώ μεταξύ ίδρυθεϊσαν ύπό τοϋ 
Στρατάρχου Τίτο « Γιουγκοσλαυϊκήν 'Ομοσπονδίαν κρατών». Προς τήν «λύσιν» 
δέ αύτήν φαίνεται ότι συνεφώνησαν, βραδύτερον, καί οί Βούλγαροι, κατά τήν συνάν- 
τησιν Τίτο—Δημητρώφ εις Μπλέντ, έναντι άνταλλαγμάτων, ύπογράψαντες μυστικήν 
συμφωνίαν.

Διά νά έπιτύχουν μάλιστα τον σκοπόν αυτόν οί Γιουγκοσλαϋοι εύκολώτερον, 
έ'σπευσαν ν’ άνακηρύξουν «αυτόνομον» τήν ίδικήν των Μακεδονίαν, τήν άποκαλου- 
μένην «Μακεδονίαν τοϋ Βαρδάρ» μέ έδραν τά Σκόπια καί νά τήν καταστήσουν 
«άνεξάρτητον Δημοκρατίαν» ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Λαζάρ Κουλισέφσκυ...Φυσικά 
δέ αΰτη ύπήχθη εις τήν Γιουγκοσλαυϊκήν 'Ομοσπονδίαν Κρατών, τήν όποιαν, όπως 
είπομεν, ίδρυσεν ό Τίτο μστά τήν έπικράτησίν του εις τήν Γιουγκοσλαυΐαν. Έν συνε
χεία άπεκάλεσαν τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν «Μακεδονίαν τοϋ Αιγαίου» καί ήρχι- 
σαν τήν προπαγανδιστικήν έκστρατείαν των διά νά πείσουν τον κόσμον περί τής 
άνάγκης τής «ένοποιήσεως» όλης τής Μακεδονίας καί τής άνακηρύξεώς της εις 
«άνεξάρτητον κράτος» κλπ. Τήν έκστρατείαν ένεκαινίασεν ή «Μπόρμπα» τοϋ Βελι
γραδιού, ήτοι αύτό τοϋτο τό έπίσημον οργανον τοϋ Γιουγκοσλαυϊκοϋ κομμουνιστικού 
κόμματος (‘ ).

"Οσον άφορα τούς "Ελληνας κομμουνιστάς, ούτοι προσηρμόσθησαν αμέσως 
προς τήν νέαν κατάστασιν. Συμφώνως δέ προς τάς οδηγίας καί τάς διαταγάς τής 
Κόμινφορμ, ή όποίαδιεδέχθη τήν κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου διαλυθείσαν Κο- 
μιντέρν, (Γ' Διεθνή τής Μόσχας), ήρχισαν νά κινούνται προς ένίσχυσιν τοϋ Γιουγκο- 
σλαυϊκοΰ κομμουνισμοΰ. Προς τοϋτο έπεξέτειναν τό ΕΑΜ εις τούς Σλαυοφώνους 
κατοίκους τής Μακεδονίας μετά τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας άπό τούς Γερμανούς 
καί έν συνεργασία μετά Βουλγάρων καί Γιουγκοσλαύων κομμουνιστών ίδρυσαν τό 
«Σλαυγιάνσκυ Ναρόντεν Όσβομποντίτελ Φρόντ»=«Σλαυϊκόν ’Εθνικόν’Απελευθε
ρωτικόν Μέτωπον», (ΣΝΟΦ). Δι’ αύτοΰ έχαρακτήριζον ώς «Σλαυομακεδόνας» 
όλους τούς Σλαυοφώνους κατοίκους τής Μακεδονίας καί τούς έκάλουν εις συνεργα
σίαν κλπ. Κατόπιν όμως έξεγέρσεως τούτων, έτροποποίησαν τον τίτλον τής Όργα- 
νώσεως καί άφαιρέσαντες τό Σ, τήν άπεκάλεσαν άπλώς ΝΟΦ.

Ή  Ελλάς όμως δέν είχε καμμίαν διάθεσιν νά άκούση τάς έπεκτατικάς δια
θέσεις τοϋ Γιουγκοσλαυϊκοΰ κομμουνισμού. Καί φυσικά δέν άπέμενεν άλλος τρόπος 
διά τήν άπόσπασιν τής Ελληνικής Μακεδονίας, εί μή ό πόλεμος. ’Ανοικτόν έν τούτοις 
πόλεμόν έναντίον τής Ελλάδος δέν ήδύναντο νά κάμουν τήν έποχήν έκείνην οΰτε οί 
Γιουγκοσλαϋοι τοϋ Τίτο, ούτε οί Βούλγαροι τοϋ Δημητρώφ. Διά τον λόγον αύτόν 
οί δύο κομμουνισταί δικτάτορες τής Βαλκανικής συνηντήθησαν εις Μπλέντ τής 
Γιουγκοσλαυΐας διά νά συσκεφθοΰν περί τοϋ πρακτέου...Δυνάμει δέ μυστικής συμ
φωνίας τήν οποίαν συνήψαν τότε, άπεφασίσθη ή κατά τής Ελλάδος κήρυξις κλειστού 
ή άφανοΰς πολέμου, τον όποιον όμως αύτοί, καθώς καί αί άλλαι χώραι τοϋ Σιδηρού 
Παραπετάσματος, θά ένίσχυον δι’ όλων τών μέσων...

Κατά τό έκπονηθέν σχέδιον θά ήρχιζον τον ένοπλον άγώνα οί "Ελληνες κομ- 
μουνισταί, μέ διάφορα άπατηλά, όπως πάντοτε, συνθήματα, καί άμέσως κατόπιν θά 
εβοηθοΰντο παντοιοτρόπως, μέ χρήματα, «έθελοντάς», στελέχη έκπαιδευόμενα είδι- 
κώς διά τον συμμοριτοπόλεμον εις πολλάς σχολάς, όπως έκείνη τοϋ Μποϋλκες τής 
Γιουγκοσλαυΐας καί άφθονον στρατιωτικόν υλικόν, τρόφιμα, πολεμοφόδια, κλπ. 
’Έτσι ήρχισεν εις τά Μακεδονικά έν πρώτοις βουνά κατά τό 1946 ό λεγόμενος 
«τρίτος γύρος» τοϋ ελληνικού κομμουνισμού, ό Συμμοριτοπόλεμος δηλαδή, διά νά

(1) Φύλλον της 21 ’Ιουνίου 1945.
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έπεκταθή εντός ολίγου εις όλην την Ελλάδα. Καί δπως όλοι γνωρίζομεν, έσυνεχίσθη 
επί 3τίαν ολόκληρον μέ αποτέλεσμα να χυθή άφθονον τό 'Ελληνικόν αΐμα δι’ άλλην 
μίαν φοράν. Να καταστραφοϋν άκόμη πολλαί πόλεις, καί χωριά, καί να μή μείνη 
τίποτε δρθιον, έκ των κοινωφελών προ πάντων έργων, παντοΰ άπό όπου διήλθον οί 
Έλληνες συμμορϊται... Να μεταβληθοΰν έτσι είς σωρούς ερειπίων καί δσα έσεβά- 
σθησαν καί άφησαν όρθια οί ξένοι κατακτηταί τής χώρας μας. 'Η επιτυχία τοϋ 
έπιδιωχθέντος σκοπού έθεωρήθη τότε βεβαία, διότι ή Ελλάς μόλις εΐχεν έξέλθει τοϋ 
πολέμου αίμορραγοϋσα, έστερεϊτο στρατού καί ήτο έξηντλημένη.

Τό σατανικόν αύτό σχέδιον άπέβλεπεν είς την ύπό των κομμουνιστών κατά- 
ληψιν τής Εξουσίας έν Έλλάδι καί την ίδρυσιν τής «Ελληνικής Λαϊκής Δημοκρα
τίας», μέ έ'κτασιν την έντεΰθεν τού Όλύμπου χώραν. Ή  έκεΐθεν τού Όλυμπου 
περιοχή, αποτελούσα την Ελληνικήν Μακεδονίαν καί Θράκην, θά προσηρτάτο ή 
μέν πρώτη είς την «Λαϊκήν Δημοκρατίαν τού Βαρδάρ», διά νά ύπαχθή είς τήν Γιουγ- 
κοσλαυϊκήν 'Ομοσπονδίαν, ή δέ δευτέρα είς τήν Βουλγαρικήν «Λαϊκήν Δημοκρα
τίαν». Ουτω ή τελευταία αύτή θ’ άπέκτα, σύν τοϊς άλλοις, καί τήν πολυπόθητον 
«διέξοδον προς τό Αίγαΐον», τήν οποίαν ουδέποτε έπαυσε νά διεκδική.,.Ή Γιουγκο- 
σλαυϊκή 'Ομοσπονδία τής οποίας πρόεδρος θά έγίνετο ό Τίτο, πρωθυπουργός δέ ό 
Δημητρώφ, (έν ώ οί 'Έλληνες κομμουνισταί θά ήρκοΰντο απλώς είς τον τίτλον τού 
προδότου), θά ώνομάζετο τότε «'Ομοσπονδία τών Σλαύων τού Νότου...»

Κατά τό θέρος έν τούτοις τού 1948 συνέβη έν βαρυσήμαντον γεγονός, τό όποιον 
εΐχεν αποφασιστικήν έπίδρασιν είς τον κατά τής Ελλάδος Συμμοριτοπόλεμον. Ήτο 
δέ τούτο ή διαφωνία τού στρατάρχου Τίτο μέ τήν Κομινφόρμ καί ή άποσκίρτησίς-του 
άπό τό μονολιθικόν καθεστώς τού Σιδηρού Παραπετάσματος. Οί λόγοι τής διαφω
νίας δέν μάς έ»διαφέρουν. ’Εκείνο πού έχει διά τό θέμα μας σημασίαν, είναι ότι έξ 
αιτίας τού γεγονότος αυτού, ό Τίτο άπεκηρύχθη άπό τάς άλλας κομμουνιστικάς 
χώρας, έθεωρήθη προδότης καί άποστάτης καί έτσι ήναγκάσθη νά βάλη «άρκετό 
νερό είς τό κρασί του», κατά τό κοινώς λεγόμενον, καί ν’ άνακρούση πρύμναν μετ’ 
ολίγον...

Συγκεκριμένος οί Βούλγαροι, οίτινες παρέμεινον είς τό ορθόδοξον κομμουνι
στικόν στρατόπεδον, κατηγόρησαν τον Τίτο ώς τυχοδιώκτην καί προδότην, ώς παρα- 
βιάζοντα τάς συμφωνίας τού Μπλέντ, ώς ψευδόμενον διά τό ζήτημα τών Σλαυομα- 
κεδόνων, κλπ. Έν συνεχεία δ’ έπανήλθον είς τήν παλάιάν των θεωρίαν περί ίδρύσεως, 
ύπό Βουλγαρικήν πλέον ήγεσίαν, τής «Βαλκανικής κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας» 
κλπ. άποκηρύξαντες τήν «'Ομοσπονδίαν τών Σλαύων τού Νότου», ή οποία θά ήτο 
ύπό Γιουγκοσλαυϊκήν κυριαρχίαν.

Είς όλας αύτάς τάς κατηγορίας τών πρώην συμμάχων του ό Τίτο δέν εδρεν 
άλλο τι ν’ άπαντήση, εί μή οτι «ή Βουλγαρική στάσις θ’ άποθαρρύνη τούς Σλαυομα- 
κεδόνας», κλπ.

Όσον άφορα τούς 'Έλληνας κομμουνιστάς, ουτοι έταράχθησαν βεβαίως άπό 
τήν έπελθοΰσαν μεταβολήν. Συνήλθον όμως ταχέως καί προσηρμόσθησαν καί πάλιν 
προς τάς νέας συνθήκας. Κατόπιν τούτου συνέλαβον καί έξηφάνισαν τον φίλον τού 
Τίτο «Στρατηγόν» Μάρκον, ό όποιος ηγείτο μέχρι τότε τού «Συμμοριτοπολέμου» 
καί διεκήρυξαν διά μίαν άκόμη φοράν τάς προθέσεις των περί παραδόσεως τής 
Ελληνικής Μακεδονίας είς τούς Βουλγάρους. Τούτο έγένετο ολίγον προ τής καταρ- 
ρεύσεως τού Συμμοριτισμού, διά τής άποφάσεως τής περιφήμου 5ης όλομελείας τής 
Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε.—(30—31 ’Ιανουάριου 1949), ή όποια ευνοεί τάς Βουλγαρικάς 
άπόψεις.

’Εντός ολίγου έν τούτοις ό Συμμοριτισμός κατέρρευσεν ύπό τά πλήγματα τού 
Ελληνικού στρατού, μέ τήν έποποιΐαν τού Βίτσι καί τού Γράμμου καί ή Ελλάς,· 
διά μίαν άκόμη φοράν είς τήν ιστορίαν της, άπέβη νικήτρια...Καί τά μέν ύπολείμ- 
ματα τού Ελληνικού κομμουνισμού ύπεχώρησαν είς τάς χώρας τού Σιδηρού Παρα-
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πετάσματος, όπου καί εύρίσκονται άκόμη, ό δέ Δημητρώφ, κληθείς έγκαίρως εις 
Μόσχαν.,.έσπευσε ν’ άποθάνη εις κάποιαν κλινικήν, διά νά.,.μάθη να έπιτυγχάνη 
άλλοτε τά κομμουνιστικά σχέδια... (εις τον άλλον κόσμον βεβαίως).

Αύτή είναι, μέ κάθε δυνατήν συντομίαν μέχρι της στιγμής, ή ιστορία καί ή έξέ- 
λιξις του έκ τοϋ μηδενός δημιουργηθέντος, ένεκα των άρπακτικών διαθέσεων των 
«γειτόνων» μας «Μακεδονικού ζητήματος...» "Ας ίδωμεν δμως τώρα δι’ ολίγων 
καί τήν καθαρώς έθνικήν Ελληνικήν άποψιν.

1 1 .  Ε πίλογος.—Συμπεράσματα.—Ή ’Εθνική Ε λληνική  άποψ ις.—Τό 
ανύπαρκτον ζήτημα.—'Ιστορία, μύθοι καί πραγματικότητες.—Οί «Σλαυο- 
μακεδόνες» καί οί σημερινοί κάτοικοι τής Μακεδονίας.

Φθάνομεν ήδη εις τό τέρμα της συντόμου ιστορικής έπισκοττήσεως τήν οποίαν 
ήθελήσαμεν νά κάμωμεν περί τοϋ άποκληθέντος «Μακεδονικού ζητήματος.» Καλόν 
είναι συνεπώς, άνακεφαλαιοΰντες τά δσα ήδη είπομεν επ’ αύτοΰ, νά έξαγάγωμεν τά 
συμπεράσματα μας καί νά παρουσιάσωμεν τήν Ελληνικήν Έθνικήν άποψιν έν όλίγοις.

Έ ξ δσων είπομεν προέρχονται τρία κυρίως συμπεράσματα, ήτοι :
Πρώτον δτι τό λεγόμενον «Μακεδονικόν ζήτημα» είναι άνύπαρκτον εις τήν 

πραγματικότητα καί υπάρχει μόνον είς τήν φαντασίαν μερικών θερμοκεφάλων καί 
φιλοδοξών Κομητατζήδων, οίτινες είναι άνθρωποι σκοτεινοί,μέ άκαθορίστους σκο
πούς. Έδημιουργήθη δ’ έκ τοϋ μηδενός καί μέ άσυστάτους θεωρίας, μόνον καί μόνον 
διά νά συντελέση εις τήν άρπαγήν τής Μακεδονίας μας, καί προσάρτησίν της είς άλλο 
έθνος, προς έξυπηρέτησιν τών Πανσλαυϊστικών επιδιώξεων καί σκοπών.

Τό δεύτερον συμπέρασμα είναι ή διαπίστωσις τών άνέκαθεν ύποβοσκουσών 
άρπακτικών διαθέσεων τών γειτόνων μας, ιδίως τών Βουλγάρων καί τών Γιουγκο- 
σλαύων, οίτινες τρέφοντες κατακτητικά όνειρα καί βαυκαλιζόμενοι άπό έπεκτατικάς 
έλπίδας, έμηχανεύθησαν τά πάντα διά τήν άρπαγήν τής Ελληνικής Μακεδονίας, 
έκαστος δι’ ίδιον λ /σμόν. Ουτω μεταξύ τών άλλων έδημιούργησαν καί τον μϋθον 
περί «Μακεδονικής έθνότητος». Καί ό μέν Σανδάσκυ τήν άπεκάλει απλώς «Μακε
δονικήν», οί Βούλγαροι τήν θέλουν έχουσαν Σλαυϊκήν καταγωγήν συγγενή προς 
αύτούς, έν ώ οί Γιουγκοσλαϋοι ομιλούν περί...«Σλαυομακεδονικής», συγγενούς προς 
τό έθνος των. (Ενταύθα έχει πλήρη έφαρμογήν ή λαϊκή παροιμία πού λέγει : «Δυο 
γαϊδάροι μάχονταν σέ ξένην άχυρώνα...).

Τρίτον τέλος συμπέρασμα είναι τό γεγονός τής τυφλής ύποταγής είς τά Παν- 
σλαυιστικά σχέδια τών Ελλήνων κομμουνιστών, οίτινες έπραξαν τά πάντα προς 
έξυπηρέτησιν των. Συγκεκριμένως τό Κ.Κ.Ε. όχυρούμενον είς θεωρητικάς καί άφη- 
ρημένας άρχάς, αΐτινες ούδεμίαν έχουν έφαρμογήν είς τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν 
καί Θράκην καί βαδίζον άπό προδοσίας είς προδοσίαν έδέχθη προθύμως νά παρα- 
χωρήση έθνικά Ελληνικά έδάφη είς ξένους. Συνειργάσθη δθεν μετ’ αύτών προς 
τούτο, πρωτοστατήσαν είς παντοειδή έθνικά, πολιτικά καί κοινωνικά έγκλήματα 
καί χΰσαν προς τούτο άφθονον Ελληνικόν αίμα, χωρίς τελικώς νά έπιτύχη τον ως 
άνω σκοπόν του.

Ταΰτα είναι τά τρία κύρια συμπεράσματα. ’Ιδού τώρα ή έθνική Ελληνική 
άποψις έπί τών θιγέντων ζητημάτων. Ζήτημα «αύτονομήσεως Μακεδονίας καί 
Θράκης» δέν υπάρχει. Είναι τελείως άνύπαρκτον, όπως άνύπαρκτος είναι καί ή 
λεγομένη «Μακεδονική έθνότης». 'Η Μακεδονία καί ή Θράκη ύπήρξαν, είναι καί 
θά παραμείνουν χώραι Έλληνικαί, τούλάχιστον έφόσον υπάρχει Ελληνικόν ’Έθνος 
καί Κράτος (*)· 'Ο δρος Μακεδονία καί Θράκη είναι μόνον γεωγραφικός καί δέν 
δηλοΐ έθνότητα, άλλ’ έχει καθαρώς τοπικιστικήν σημασίαν.

'Η θεωρία τού Σανδάσκυ δτι οί Μακεδόνες ύπήρχον κατά τήν άρχαιότητα,
(1) ΈπΙ τοϋ θέματος τούτου ή Ελληνική καί ξένη βιβλιογραφία είναι πλουσιωτάτη. . 

Κατωτέρω μνημονεύομεν ολίγα μόνον σχετικά έργα.
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δτι δεν είναι "Ελληνες, άλλ’ δτι έξεστράτευσαν άντιθέτως έναντίον των Ελλήνων 
καί τούς ένίκησαν, είναι έντελώς έσφαλμένη καί άβάσιμος. Διότι οί πόλεμοι μεταξύ 
των άρχαίων Ελληνικών κρατιδίων ήσαν συχνότατοι. Τό γεγονός συνεπώς δτι ό 
βασιλεύς της Μακεδονίας Φίλιππος έπολέμησεν έναντίον τών ’Αθηναίων ούδόλως 
σημαίνει δτι οί Μακεδόνες δέν ήσαν "Ελληνες. Μήπως οί Σπαρτιάται δεν έπολέμησαν 
έναντίον τών ’Αθηναίων; Μήπως οί ’Αθηναίοι δέν έπολέμησαν κατ’ άλλων Ελλη
νικών κρατιδίων; Μήπως οί Θηβαίοι δέν έκυριάρχησαν προς καιρόν της 'Ελλάδος; 
Καί δμως δλοι αύτοί ήσαν 'Έλληνες καί ήνοϋντο οσάκις έπρόκειτο ν’ άντιμετωπίσουν 
έξωτερικούς έχθρούς, δπως τό επραξαν λ.χ. κατά τούς Περσικούς πολέμους...

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους έξ άλλου ή Μακεδονία κατοικεΐτο κατά πλειο
νότητα ύπό Ελλήνων. Ουτω συμφώνως προς τάς προ τοϋ α' Παγκοσμίου πολέμου 
στατιστικάς, οί κάτοικοι της Μακεδονίας ήσαν:

"Ελληνες 513.000, ήτοι 42.6 ο /ο
Βούλγαροι 19.000 » 9.9 ο/ο
Μουσουλμάνοι 415.000 » 39.4 ο /ο
Διάφοροι (’Ισραήλ κλπ .) 97.000 » 8.1 ο/ο

Σύνολον 1.184.000 100 ο/ο
Μετά την λήξιν τοϋ α' παγκοσμίου πολέμου καί την ύπογραφήν άφ’ ένός 

της Έλληνο—Βουλγαρικής συμφωνίας «περί έθελουσίας μεταναστεύσεως τών έν 
Έλλάδι καί Βουλγαρία φυλετικών μειονοτήτων» τοϋ 1919 καί άφ’ ετέρου της όμοιας 
Έλληνο—Τουρκικής έν Λωζάνη κατά ’Ιανουάριον 1923, έπήλθον σημαντικώταται 
διαφοροποιήσεις. Διότι έκ Μακεδονίας άπήλθον περί τούς 610.000 ξένων κατοίκων 
αυτής καί έγκατεστάθησαν περί τάς 650.000 Ελλήνων προσφύγων. Έ κ τών άπελ- 
θόντων περί τάς 500.000 περίπου ύπήρξαν Μουσουλμάνοι, 52.800 Βούλγαροι καί οί 
ύπόλοιποι διάφοροι. Οΰτω κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1928 οί κάτοικοι τής Μακεδο
νίας ήσαν :

"Ελληνες 1.341.000 ήτοι 88.1 ο/ο
Σλαυόφωνοι 77.000 » 5,1 ο /ο
Διάφοροι 92.000 » 6,8 ο /ο

Σύνολον 1.511.000 » 100 ο/ο
Κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1940 έξ άλλου οί κάτοικοι τής Μακεδονίας ήσαν έν 

συνόλω 1.571.000, έξ ών :
"Ελληνες 1.491.976
Βουλγαρίζοντες 15.420
Σλαυόφωνοι 64.526

ήτοι 1.571.922
Κατά ταΰτα ή Μακεδονία κατοικεΐται σήμερον έξ ολοκλήρου σχεδόν ύπό 

Ελλήνων, δεδομένου δτι καί οί Σλαυόφωνοι είναι άκραιφνεΐς 'Έλληνες, δπως θά 
ίδωμεν. Οί ολίγοι Βουλγαρίζοντες ή έχοντες άλλην ξένην έθνικήν συνείδησιν, συνερ- 
γασθέντες κατά τήν Κατοχήν μέτούς Γερμανούς εις βάρος τοϋ Ελληνικού στοιχείου, 
ήκολούθησαν τούς ξένους κατακτητάς έκεϊθεν τών Ελληνικών συνόρων, μετά τήν 
άπελευθέρωσιν.

Σλαϋοι δέν ύπάρχουν λοιπόν εις τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν, ούτε ύπήρξαν 
ποτέ. Ένεφανίσθησαν βεβαίως κατά τον 6ον μ. X. αιώνα εις τήν Βαλκανικήν καί 
κατώκησαν εις τινας περιοχάς. Συντόμως έν τούτοις έξηφανίσθησαν, διότι ό άστήρ 
τής Βυζαντινής μας αύτοκρατορίας ήρχισε νά λάμπη έκτοτε εις τό στερέωμα καί δέν 
έπέτρεψε τήν κυριαρχίαν τών Σλαύων. Αί θεωρίαι επομένως μισελλήνων τινών ξένων 
συγγραφέων, δπως λ.χ. τοϋ Γερμανού Φαλμεράϋερ, δτι οί Σλαϋοι έπεκράτησαν είς
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τήν Ελλάδα καί έξεμηδένισαν το Ελληνικόν στοιχεΐον, είναι κακόβουλοι καί άνεδα- 
φικαί. Διετυπώθησαν δέ καί ύπεστηρίχθησαν άποκλειστικώς προς έξυπηρέτησιν της 
ξένης προπαγάνδας έναντι άφθονου χρυσίου...

Ό  δρος «Σλαυομακεδόνες» έξ άλλου είναι έντελώς τεχνητός. Έπενοήθη δέ 
καί έτέθη εις κυκλοφορίαν μόλις προ 30ετίας, προς έξυπηρέτησιν των επεκτατικών 
βλέψεων των Γιουγκοσλαύων, ιδίως των κομμουνιστών. «Σλαυομακεδόνες» συνεπώς 
δεν υπάρχουν, δχι μόνον εις τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν, άλλ’ ουδέ καν εις τήν Γιουγ- 
κοσλαυϊκήν. Οί κάτοικοι τής τελευταίας ταύτης είναι Σέρβοι, Βούλγαροι ή ’Αλβανοί, 
έχοντες έκαστος ιδίαν εθνικήν συνείδησιν, άλλ’ οχι Σλαυομακεδόνες.* Εις τήν Ε λ 
λάδα υπάρχουν όλίγαι δεκάδες χιλιάδων Σλαυόφωνοι, οίτινες δμως είναι 'Έλληνες, 
(80 χιλ. περίπου σήμερον).

Οί Σλαυόφωνοι ούτοι "Ελληνες κατοικούν ιδίως εις περιοχάς της Δυτικής 
Μακεδονίας (Ν. Πέλλης, Φλωρίνης κλπ .). 'Έχουν δέ Ελληνικήν συνείδησιν, 'Ελλη
νικά ήθη καί έθιμα καί πολλοί έ'ξ αυτών γνωρίζουν καί τήν Ελληνικήν γλώσσαν, 
παραλλήλως προς όμιλούμενον ύπ’ αύτών γλωσσικόν ιδίωμα. Τό γλωσσικόν τοϋτο 
ιδίωμα τών σλαυοφώνων Ελλήνων έχει κάποιαν συγγένειαν μέ τάς Σλαυϊκάς γλώσ
σας, άλλά δέν ομοιάζει μέ καμμίαν έξ αυτών. ’Επίσης έχει συγγένειαν μέ τήν Βυ
ζαντινήν Ελληνικήν γλώσσαν, πολλαί λέξεις τής όποιας είναι παρεφθαρμέναι (') . 
Διά τον λόγον αύτόν ούτοι δέν δύνανται να εννοήσουν τάς Σλαυϊκάς γλώσσας, ούτε νά 
συνεννοηθοϋν μετά Σλαύων.

Έ ξ άλλου τό γλωσσικόν τοϋτο ιδίωμα είναι πτωχότατον, περιλαμβάνον μόνον 
800—1000 λέξεις, έναντι έκατόν περίπου χιλιάδων (100.000) λέξεων τής Ελληνικής 
γλώσσης. Στερείται έπίσης φιλολογίας, φιλοσοφίας, επιστήμης, καθώς καί τών άλ
λων έκδηλώσεων τοϋ πνεύματος καί τοϋ πολιτισμού.

Περί τών αιτίων εις τά όποια οφείλεται ή έμφάνισις τών Σλαυοφώνων τούτων 
έχουν γραφή πολλά. Ώ ς έπικρατεστέρα δμως εκδοχή δύναται καθ’ ήμάς νά θεωρηθή ή 
άνάγουσα τήν δημιουργίαν των εις τό έπί Τουρκοκρατίας έφαρμοζόμενονέναντίον τοϋ 
Έλληνικοΰ πληθυσμοΰ σύστημα βιαίας στρατολογίας καί έκτουρκεύσεως τών άρρέ- 
νων παιδιών, τό όποιον γνωρίζομεν έκ τής ιστορίας ώς «παιδομάζωμα...»

Κατά τήν περίοδον αύτήν λοιπόν πολλοί “Ελληνες θέλοντες ν’ άπαλλαγοΰν τής 
καταθλιπτικής αυτής ένεργείας τών Τούρκων, ή οποία έστρέφετο μόνον έναντίον 
τών Ελλήνων, προσεποιοΰντο δτι ήσαν Σέρβοι, Βούλγαροι, κλπ.’Εν συνεχεία έμάν- 
θανον ξενογλώσσους τινάς λέξεις, εις άς προσέθετον Έλληνικάς καταλήξεις καί οΰτω 
έσχηματίσθη τό όμιλούμενον σήμερον γλωσσικόν ιδίωμα ύπό τών Σλαυοφώνων 
Ελλήνων. Διότι αί λέξεις αύταί μετεδίδοντο κατόπιν, δπως είναι φυσικόν, εις τά 
τέκνα των καί ουτω έδημιουργήθη ό Σλαυόφωνος Ελληνικός πληθυσμός, ό όποιος 
δμως ουδέποτε άπώλεσε τήν έθνικήν του συνείδησιν. Διά τον λόγον αύτόν δταν 
οί “Ελληνες κομμουνισταί ίδρυσαν τό ΣΝΟΦ έξηγέρθη έναντίον των καίτούς ήνάγ- 
κασεν νά μεταβάλουν τον τίτλον του εις ΝΟΦ απλώς.

Αύτά έν όλίγοις καί μέ πάσαν δυνατήν συντομίαν περί «Σλαυο—Μακεδόνων» 
κσί Σλαυοφώνων Ελλήνων, διά τούς όποιους ένδιαφέρονται δήθεν οί Σλαΰοι.,.Τό 
γεγονός τώρα δτι εις επικουρίαν αυτών έρχεται καί τό Κ.Κ.Ε., δέν έχει ιδιαιτέραν 
τινά σημασίαν. Διότι οί ιθύνοντες τό «Κόμμα» τοϋτο πολλάκις (ομολόγησαν, δτι 
«άποτελοΰν τό Ελληνικόν Τμήμα ξένων οργανώσεων, (τής Κομιντέρν κατ’ άρχήν 
καί τής Κόμινφόρμ σήμερον)» καί δτι έπομένωςεξυπηρετούν τούς σκοπούς αυτών... 
“Οτι «είναι οί στρατιώτες τοϋ Στάλιν στήν Ελλάδα...» «“Οτι άνήκουν στή μεγάλη 
τους μάννα, τή Ρωσσία, ή όποια είναι ή μόνη πατρίδα τών Προλεταρίων δλου τοϋ

(1) Λεπτομέρειας έπί τοϋ δλου θέματος τών Σλαυοφώνων περιλαμβάνει τδ βιβλίον 
τοϋ Δ. Πετράνη, ύπό τον τίτλον: Οί Έλληνες Σλαυόφωνοι, κλπ.



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΒΕΡΣΗΣ
*Χπό Y V E S  D R I E S E N , κατά μετάφρασιν του 
κ. Δημ. Κ. Ντζιώρα, Ύπαστυνόμου Α' άπό τό 
περιοδικόν «Revue moderne de la Police»

Κατά τήν διάρκειαν μιας έπισκέψεώς μου εις τήν ’Αμβέρσαν εΐχον τήν ευτυ
χίαν νά γνωρίσω τον συμπαθητικόν Κον Villetorte, γενικόν Γραμματέα της Διε
θνούς 'Ομοσπονδίας Άνωτέρων 'Υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας.

Διαρκούσης της συνομιλίας μας, συνεζητούσαμεν περί διαφόρων περιστατικών 
καί άλλων πραγμάτων άναφερομένων άμέσως ή έμμέσως εις τήν ’Αστυνομίαν. 'Ο 
κ. Villetorte ώμίλει... προπάντων δμως ύπεχρέωνε έμένα νά ομιλώ, αυτός δέ 
δλως εύγενώς καί μέ ήρεμίαν διηύθυνε τήν συζήτησιν,—κατά τρόπον άναμφισβη- 
τήτως επιτήδειον—τείνων προς τήν έπίτευξιν του σκοπού, τον όποιον πιθανώς ήθελε 
νά έπιτύχη : «Θέμα άναφερόμενον εις τάς Σχολάς τής ’Αστυνομίας».

Άκούων τάς έπεξηγήσεις, τάς όποιας τοΰ παρεΐχον, τάς σχετιζομένας μέ 
τήν λειτουργίαν τής ίδικής μας ’Αστυνομικής Σχολής, συγκατένευε διά κλίσεως τής 
κεφαλής του. ’Αλλ’ εις μίαν στιγμήν δλως αίφνιδίως μέ διέκοψε λέγων: « ’Αλλ’ δλα 
αύτά τά όποια θέλετε νά μοϋ έκθέσετε είναι πολύ ενδιαφέροντα καί θ’ άπετέλουν έν 
ενδιαφέρον άρθρον, διά τήν έπιθεώρησίν μας».

Θά έλεγε κανείς δτι ό κ. Villetorte μοϋ έστησε μίαν παγίδα έντεχνον, δλως 
δέ εύγενώς μέ ύπεχρέωσε νά τοΰ ύποσχεθώ, δτι θά συντάξω τό περί ού ό λόγος άρ
θρον. Τό άρθρον άκολουθεΐ, άς έλπίσωμεν δέ, δτι θά ίκανοποιήση αρκούντως τούς 
άναγνώστας αύτής τής έπιθεωρήσεως.

Οί αστυφύλακες τής πόλεως Άμβέρσης, άπό τής αρχής τοΰ παρόντος αίώνος, 
έστρατολογοΰντο κατά τρόπον άπλοΰν. 'Θσάκις ύπήρχεν ανάγκη κατατάξεως υπο
ψηφίου τινός εις τήν ’Αστυνομίαν, ό ενδιαφερόμενος ύπεβάλλετο ύποχρεωτικώς εις 
μίαν έξέτασιν λίαν ευκολον καί άπλήν, άναφερομένην κατά τρόπον γενικόν είς κλά
δους τής επιστήμης, διδασκομένους είς τά Σχολεία τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως. 
Έζυγίζετο, έμετράτο άπό άπόψεως υψους καί έπειτα κατετάσσετο εις τό Σώμα τής 
’Αστυνομίας.

Μετά ταΰτα, έπί τινας ήμέρας, τον συνώδευεν εις τήν υπηρεσίαν του ένας 
«παλαιός» άστυφύλαξ, δστις τοΰ έδίδασκε πράγματα στοιχειώδη καί έν συνεχεία: 
«Βοήθησέ τον καί ή θεία πρόνοια ας σέ βοηθήση».

Ά λλ’ ή Κοινωνική έξέλιξις ΰπεχρέωσεν έπίσης καί τήν ’Αστυνομίαν νά έξε- 
λιχθή. Οί Δημοτικοί άρχοντες τής Πόλεως άνέλαβον τήν ύποχρέωσιν καί συνέστησαν 
πράγματι, αυτό τό όποιον δυνάμεθα νά όνομάσωμεν, «ή πρώτη Σχολή τής ’Αστυ
νομίας». 'Ο τρόπος τής στρατολογίας καθίστατο ήδη αύστηρότερος έν άντιθέσει προς 
τό παρελθόν. Οί υποψήφιοι τώρα πριν ή άρχίσουν τήν «καρριέρα» των είς τήν ’Αστυ
νομίαν, ύπεχρεοΰντο όπως παρακολουθήσουν μίαν σειράν παραδόσεων μαθημάτων 
διάρκειας έξ έβδομάδων. Τά μαθήματα ταΰτα παρεδίδοντο παρ’ ’Αστυνόμων βοη
θουμένων ύπό'Υπαστυνόμων καί δή κατά τάς πρωϊνάς ώρας τής ήμέρας.Έδιδάσκοντο 
δέ ούτοι στοιχεία τινά τοΰ Δικαίου, μερικούς νόμους σχετιζομένους μέ τά άστυν. 
καθήκοντα, τά συνήθη έθιμα καί τούς κανονισμούς τής Δημοτικής ’Αστυνομίας. 
Κατά τάς μεταμεσημβρινάς ώρας, οί έν λόγω Δόκιμοι ήκολούθουν ένα παλαιόν 
(μόνιμον συνάδελφόν των) κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του. Ουτοι δηλ. συνώ- 
δευον αυτόν κατά τήν περιπολίαν του καί αυτός τούς έμάνθανε ουτω—λίγο, ή πολύ— 
νά προσαρμόζουν προς τάς απαιτήσεις τής πρακτικής, παν δ,τι εΐχον διδαχθή, κατά 
τάς θεωρητικάς διδασκαλίας τής πρωίας.
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'Η μέθοδος αυτή ήτο άναμφιβόλως καλή, δεν ήτο δμως έπαρκής. 'Υπήρχον 
ακόμη πολλά κενά σχετιζόμενα μέ τήν υφήν της ’Αστυνομίας.

Κατά τό έτος 1930, έπραγματοποιεΐτο μία άλλαγή, ήτις καί διεμόρφωσεν τήν 
πρώτην Σχολήν, ώς αΰτη έχει σήμερον. Έγεννάτο δηλ. «ή Σχολή τής ’Αστυνομίας 
τής Άμβέρσης».

Οί ύποψήφιοι αστυφύλακες κατόπιν ιατρικής έξετάσεως ύπεβάλλοντο εις υπο
χρεωτικήν είσιτήριον έξέτασιν, ή όποια καί έπεϊχεν θέσιν δοκιμασίας· έξητάζοντο δέ, 
είς τήν έκθεσιν ιδεών, τήν άριθμητικήν, (προβλήματα άναφερόμενα εις τάς τέσσαρας 
θεμελιώδεις πράξεις) τήν 'Ιστορίαν καί τήν Γεωγραφίαν του Βελγίου καί τοϋ Βελ
γικού Κογκό. Οί έπιτυγχάνοντες κατά τάς εξετάσεις αύτάς έγίνοντο δεκτοί είς τήν 
Σχολήν μέ τήν ύποχρέωσιν, όπως έν συνεχεία άκολουθήσουν σειράν μαθημάτων, 
διάρκειας τριών μηνών. Ταΰτα παρεδίδοντο ΰπό του Δ /ντοϋ τής ’Αστυνομίας, με
ρικών ’Αστυνόμων καί 'Υπαστυνόμων καθώς επίσης καί παρ’ ένός.’Ιατροΰ καί δύο

Διδασκαλία περί κυκλοφορίας επί προπλάσματος.

πολιτών (ιδιωτών) καθηγητών. Τά διδασκόμενα είς τήν Σχολήν μαθήματα ήσαν : 
Βασικά στοιχεία ’Εγκληματολογίας, Έκθεσις ’Ιδεών, Ποινικός Κώ?ιξ, Κώδιξ Ποιν. 
Δικονομίας, Νόμοι καί σπουδαιότερα Νομοθ. Διατάγματα, Δημοτικοί Κανονισμοί, 
Γαλλικά, ’Ολλανδικά, 'Ιστορία, ’Αριθμητική καί μαθήματα σχέσιν έχοντα μέ τήν 
παροχήν πρώτων βοηθειών εις τραυματισθέντας ή έν όδώ παθόντας. ’Αντί ψυχα
γωγίας, οί μαθηταί έλάμβανον μαθήματα Γυμναστικής, Κολυμβητικής αύτο- 
προστασίας (αύτοαμύνης) καί όπλοτεχνικής.

Λαμβανομένης ΰπ’ οψιν τής σπουδής τής διδασκαλίας καί τοϋ χαρακτήρος 
τής ύλης αύτής, κατά λογικήν συνέπειαν, οί διδάσκοντες καθηγηταί δέν έξήταζαν τά 
ύπ’ αυτών διδασκόμενα θέματα μέ βαθύτητα καί έν ταΐς λεπτομερείαις των, αί παρα
δόσεις των δέ, ήθελημένως ήσαν περιληπτικαί.

Κατά τήν διάρκειαν τής τριμηνιαίας των αύτής έκπαιδεύσεως, οί μαθηταί 
ήμείβοντο, 8πως καί οί πραγματικοί άστυφύλακες. Μετά τήν λήξιν δέ τής έκπαιδεύ-
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σεώς των, οί υποψήφιοι ύπεβάλλοντο εις νέαν έξέτασιν. Έάν έπετύγχανον, δεν ώνομά- 
ζοντο άμέσως μόνιμοι άστυφύλακες, άλλ’ ύπεχρεοΰντο, δπως υπηρετήσουν, ώς μα- 
θητευόμενοι έπί μίαν διετίαν, κατά την διάρκειαν της όποιας ύπεβάλλοντο εις άνά- 
λογον δοκιμασίαν. 'Η έκπαίδευσις αυτή, εις τήν Σχολήν έκρίθη πολύ έπωφελής. 
Αύτη άπετέλεσεν καί άποτελεϊ τό σημεΐον έκκινήσεως παντός άστυφύλακος διά τό 
αστυνομικόν του στάδιον. Έκτοτε, δύναταί τις νά ίσχυρισθη, δτι ή άντίληψις, ό 
βαθμός δηλ. της διανοίας, τοϋ κατωτέρου προσωπικού, έβελτιοϋτο σταθερώς. Οί 
νέοι άστυνομικοί, οί έξερχόμενοι της Σχολής ταύτης, είχον πολύ μεγαλυτέρας γνώ
σεις, δσον άφορα τά καθήκοντα αυτών, συγκρινόμενοι προς τούς παλαιοτέρους συνα
δέλφους των.

—’Ακολούθως, ή Βελγική Κυβέρνησις, επέβαλε τήν ύποχρέωσιν, καθ’ ήν, οί 
έπιθυμοϋντες νά όνομασθώσιν 'Υπαστυνόμοι της Δημοτικής ’Αστυνομίας, έπρεπε 
δπως ύποβληθώσιν είς νέαν έπιτυχή έξέτασιν, όριζομένην ύπό τοΰ 'Υπουργού των 
’Εσωτερικών. Πλεϊστοι τών νέων μας Άξ/κών, οί όποιοι είχον άκολουθήσει με ζήλον 
τάς παραδόσεις τής προειρημένης Σχολής έπέτυχον είς τήν έξέτασιν αυτήν, άποδεί- 
ξαντες ουτω τήν χρησιμότητα καί τήν μεγάλην άπόδοσιν τής Σχολής ταύτης.

Ούχ’ ήττον όμως τό Δημοτικόν Συμβούλιον τής Πόλεως Άμβέρσης δεν ήρ- 
. κεΐτο είς τά ευχάριστα αύτά άποτελέσματα. Παρά τήν έπιτυχίαν των είς τήν Κρα

τικήν αυτήν έξέτασιν, οί ύποψήφιοι, οί έπιθυμοϋντες νά όνομασθώσιν ’Αξιωματικοί 
τής ’Αστυνομίας τής Άμβέρσης, ύπεχρεοΰντο νά ύποβληθοΰν είς μίαν νέαν δοκιμα
σίαν, γραπτήν καί προφορικήν, δοκιμασίαν πολύ δυσκολωτέραν ή ή άνωτέρω. ’Αλλά 
θά ήρώτα τις : ποία ή άναγκαιότης τής έπιπροσθέτου αυτής έξετάσεως; 'Ο Δή
μαρχος τής Άμβέρσης άνεχώρει άπό τήν άρχήν, δτι ή Πόλις καί ό λιμήν τής Ά μ- 
βέρσης μέ τό ισχυρόν έμπόριόν της καί τον κοσμοπολιτικόν πληθυσμόν της παρου- 
σίαζεν είδικάς δυσχερείας, τάς οποίας δεν ήτο δυνατόν νά συνάντηση κανείς, είς ούδε- 
μίαν άλλην πόλιν τής χώρας. Ή το επομένως λογικόν καί ορθόν, δτι έν όψει μιας 
τοιαύτης καταστάσεως, ο ί’Αξιωματικοί τής πόλεως Άμβέρσης έπρεπε νά έχουν 
άσυνήθεις ιδιότητας καί μόρφωσιν άνωτέραν έπί τών ειδικών αύτών θεμάτων, άπό 
τούς συναδέλφους των τών Σχολών τών άλλων πόλεων. Ή δη, όλοι οί Αξιωματικοί 
τής Πόλεως Άμβέρσης έχουν ύποστή τήν έπιπρόσθετον αυτήν έξέτασιν.

Είναι λοιπόν, κατά ταΰτα, ή Σχολή τής ’Αστυνομίας, τό Κέντρον, άπό τό 
όποιον θά προέλθουν δλοι οί μέλλοντες Διοικοϋντες Άξ/κοί.

’Εν οψει τής προειρημένης έξετάσεως τού Κράτους καί τών νέων καθηκόντων, 
τά όποια έδημιουργήθησαν διά τήν προαγωγήν είς τον βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου, 
μία ολοκληρωτική σχεδόν, μεταρρύθμισις τής Σχολής τής Αστυνομίας έπεβάλλετο. 
Κυρίως είπεϊν, ούχί μία μεταβολή, άλλά μία διεύρυνσις τής Σχολής ήτο ένδεδειγ- 
μένη, άφοΰ καί οί γειτονικοί Δήμοι έξεδήλουν τήν έπιθυμίαν προς πραγματοποίησιν 
μιας στενής έπαφής μέ τήν πόλιν τής Άμβέρσης, ϊνα κατ’ αυτόν τον τρόπον δυνηθοΰν 
καί αύτών οί άστυνομικοί νά ωφεληθούν άπό μαθήματα διδόμενα είς τούς ύποψη- 
φίους τής Μητροπόλεως. Ταυτοχρόνως έξεδηλοΰτο ή ομόφωνος εύχή, δπως ό αστυ
νομικός μετά τήν οριστικήν ονομασίαν του διατηρή μίαν πραγματικήν έπαφήν μέ 
τήν Σχολήν αύτήν, άνακαλούμενος (κατά περιόδους) έκεϊ, ΐνα παρακολουθήση, 
μίαν διδασκαλίαν τελειοποιήσεως. ’Έπρεπε άκόμη, δπως ό Αξιωματικός τή ς ’Αστυ
νομίας, ό έχων συναίσθησιν τήςάποστολής του, έννοήση καλώς τούς αύστηρούς δε
σμούς οί όποιοι τον συνέδεον μέ τό καθίδρυμα τούτο, δπου είχεν άποκτήσει τήν 
πρώτην του μόρφωσιν. ’Αλλά καί άλλοι λόγοι ύπηγόρευον μίαν άναθεώρησιν τής 
διαρθρώσεως τής Σχολής. ’Ιδίως όμως, ή έξέλιξις καί ή τροποποίησις τής Νομο
θεσίας, ή έντονος άνάπτυξις τοϋ έμπορίου καί ή ταχεία έξέλιξις τοΰ Τουρισμού. Τά 
γενικά ταϋτα στοιχεία δέν ήσαν τοιαύτης φύσεως, ώστε νά καθιστούν τό έργον τού 
άστυνομικοΰ εύκολώτερον, τό όποιον, κατ’ ουσίαν, πρέπει νά είναι προληπτικόν.
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Δεν χρησιμεύει σχεδόν εις τίποτε, τό δτι ένας άστυνομικός γνωρίζει άπό μνή
μης μίαν σειράν των κειμένων Νόμων, Κανονισμών καί Διαταγμάτων. Πρέπει άκόμη 
νά έχη τό tact (οξύνοιαν) καί τον κατάλληλον τρόπον, νά τα έφαρμόζη ή να ύπο- 
χρεώνη τούς άλλους νά τηρούν έναντι αυτών τον άναγκαϊον σεβασμόν. 'Π άπαραί- 
τητος αύτη γνώσις δέν άρκεϊ μόνον νά έντυπωθή εις τον νουν. Πρέπει άκόμη, όπως 
αί θεμελιώδεις αύταί άρχαί έπαναλαμβάνωνται, κατά χρονικά διαστήματα, καί, 
τυχούσης περιπτώσεως, έρμηνεύωνται κατά τρόπον βαθύτερον.

Πάντα λοιπόν τά στοιχεία ταύτα έπρεπε ν’ άποτελέσουν τήν βάσιν διά τήν 
νέαν καί δραστηρίαν Σχολήν τής ’Αστυνομίας τής Άμβέρσης. Κατά τό έτος 1947 
μία επιτροπή έσχηματίσθη, ήτις καί άπετελεϊτο έκ τοϋ Βασιλικού ’Επιτρόπου 
(Είσαγγελέως) τής Πόλεως, ένός εκπροσώπου τής Κυβερνήσεως έν τή επαρχία 
Άμβέρσης, τού Δημάρχου καί ένός Δημ. Συμβούλου τής Άμβέρσης καί τριών Δη
μάρχων τών ομόρων Δήμων, έκ τών σπουδαιοτέρων.'Υπό τής επιτροπής έτέθη, ώς 
όρος, οτι ή Σχολή αυτή εις τό εξής θά έτιτλοφορεΐτο «Κέντρον Σπουδών τής ’Αστυ
νομίας» θά έτέλει δέ ύπό τήν διεύθυνσιντοΰ Διοικητικού τής ’Αστυνομίας τής Πόλεως.

Κατά τον ίδιον χρόνον ό Κυβερνήτης τής Πόλεως έγνωστοποίησεν εις τούς 
Δημάρχους όλων τών ομόρων Δήμων τήν όπαρξιν τού Κέντρου τούτου τών Σπουδών 
καί τούς προσεκάλεσεν, όπως δεχθούν καί στείλουν εις αυτό τούς άστυφύλακας καί 
ύπαλλήλους τής άγροφυλακής, ΐνα καί θεωρητικώς γνωρίσουν, έκεΐνα τά όποια έν τή 
πράξει έφήρμοζαν κατά τήν ένεργόν υπηρεσίαν των.

Τά έξοδα τού νέου τούτου Κέντρου κατεβλήθησαν ύπό τής πόλεως καί τών 
Δήμων (κατ’ άναλογίαν προς τούς κατοίκους έκάστου) έν’ ώ ή Κυβέρνησις παρέσχε 
μίαν έφ’ άπαξ εισφοράν.

Διαρκοΰντος τού 1947, τό «Κέντρον Σπουδών» άνέλαβε τά καθήκοντά του. 
Τρία Cours έλειτούργουν έκεϊ ταυτοχρόνως :

1) Cours προπαρασκευαστικόν διάρκειας τριών μηνών, διά τούς υποψη
φίους άστυφύλακας τής πόλεως τής Άμβέρσης.

2) Cours προπαρασκευαστικόν τής αύτής διάρκειας, διά τούς άστυφύλακας 
καί υποψηφίους (δοκίμους) άστυφύλακας τών λοιπών Δήμων τής ’Επαρχίας.

3) Cours τελειοποιήσεως, διάρκειας ένός μηνός διά τούς άστυφύλακας τούς 
έκτελοΰντας ήδη ύπηρεσίαν (μονίμους—μαθητευομένους).

Σημειωτέου ότι οί ύποψήφιοι πριν γίνουν δεκτοί προς παρακολούθησιντού ύπ’ 
άριθ. 1 έκ τών άνωτέρω cours, έπρεπε νά υποβληθούν εις μίαν έξέτασιν περιλαμβά- 
νουσαν :

α) Μίαν γραπτήν δοκιμασίαν βασιζομένην εις πρωταρχικήν έκπαίδευσιν 
(Γραμματικαί γνώσεις, δύο έπί πλέον έτών πέραν τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως).

β) Μίαν προφορικήντοιαύτην (ίκανότης προς συζήτησιν—διαπίστωσις ήθους).
γ )  Φυσικήν έξέτασιν άναφερομένην γενικώς ώς κάτωθι: άνάστημα, βάρος, 

στηθική περίμετρος, πνευμονική ίκανότης, εύκαμψία, (μεγάλη εύλυγισία, πήδημα εις 
ΰψος—μήκος—βάθος), ασκήσεις ισορροπίας, μυϊκή δύναμις (γυμναστική έπίδειξις), 
καθέλκυσις βάρους, άσκησις άντοχής (δρόμος 800 μ. βάδην), σφυγμομέτρησις τής 
καρδίας, (έλεγχος μετά τον δρόμον), έλεγχος τής άκοής.

Τέλος, οί ύποψήφιοι πριν ή εΐσαχθοΰν εις τήν Σχολήν, οφείλουν νά γνωρίζουν 
«κολύμβησιν» καί όδήγησιν ποδηλάτου.

'Ως δύναταί τις νά διαπιστώση, αί προϋποθέσεις εισαγωγής είναι τώρα πολύ 
αύστηρότεραι ή κατά τό παρελθόν (ιδία δέ όσον άφορα τήν φυσικήν έξέτασιν).

Ά λλ’ ώς προς τό «Κέντρον Σπουδών» τί διδάσκεται έκεϊ σήμερον;
’Εν γενικαΐς γραμμαΐς τό πρόγραμμα τού 1930 διατηρείται ήδη εις τήν αύτήν 

κατάστασιν, οσον άφορα τούς μαθητάς οί οποίοι άκολουθοΰν τά έκ τών άνωτέρω
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cours διάρκειας τριών μηνών. Ούχ’ ήττον δμως, καταβάλλεται μεγαλυτέρα προ
σπάθεια, έπί τινων θεμάτων της Νομοθεσίας. Είδικώτερον διδάσκονται :

’Εκθέσεις ιδεών, υπό Γυμνασιάρχου.
Ποινικός Κώδιξ, διδασκόμενος παρ’ ενός άντεισαγγελέως της Πόλεως.
’Εγκληματολογία, διδασκομένη υπό ένός ειδικού περί τά θέματα Δικαστικού.
Νόμοι έπί τής προστασίας τών άνηλίκων, άλκοολισμοΰ, άλητείας καί επαι

τείας, άλλοδαπών κλπ. κλπ., διδασκόμενοι παρ’ ’Αστυνόμου της ’Αστυνομίας.
Μαθήματα ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας παραδιδόμενα ύπό του 'Τποδιευ- 

θυντοϋ τής ’Αστυνομίας.
Νομοθεσία Τροχαίας κινήσεως, διδασκομένη ύπό Δ/ντοϋ ή Ύποδιευθυντοϋ 

τής 'Υπηρεσίας ταύτης.
Μαθήματα μηχανοκινήτου δράσεως καί ραδιοφωνίας παραδιδόμενα ύπό τοϋ 

Δ /ντοϋ τής Μηχανοκινήτου ’Αστυνομίας.
Μάθημα χρήσεως αύτοκινήτου, διδασκόμενον παρ’ ειδικού ’Αξιωματικού τής 

Μηχανοκινήτου ’Αστυνομίας.

Φυσική εκγύμνασή: ’Εκπαίδευσή καί σπουδή «αϋτοαμύυη5».

Έπονται άκόμη : Παρακολούθησες μαθημάτων ’Ολλανδικής καί Γαλλικής, 
διδασκόμενα ύπό ιδιωτών διπλωματούχων Καθηγητών. Μαθήματα Κοινωνικής 
άγωγής καί ήθους, ώς επίσης καί μάθημα περί παροχής πρώτων βοηθειών, παρ’ 
Ίατροΰ.

Τέλος, οί μαθηταί άσκοϋνται καί εις γυμναστικήν καί κολυμβητικήν. Διδά
σκονται άκόμη μερικά μαθήματα « jiu—ju tsu » καί ύποβάλλονται έπί πλέον είς 
ασκήσεις παρατάξεως καί άσκήσεις σκοποβολής.

Τό πρόγραμμα τοΰτο, πολύ έπιβεβαρυμένον, άπαιτέΐ μίαν μεγάλην προσπά
θειαν τών ύποψηφίων καί άπαιτεΐ άναγκαίως τήν παρουσίαν των εις την Σχολήν έπί 
8ωρον καθ’ ημέραν.

Εις τό τέλος τοϋ τριμήνου, οί είρημένοι ύφίστανται ύποχρεωτικώς μίαν τελικήν
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«ξέτασιν, άναφερομένην, εις την διδαχθεϊσαν ύλην, κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, 
έπιτυγχάνοντες δέ, διορίζονται μέ τον βαθμόν τοϋ μαθητευομένου δι’ εν έτος. Πάντες 
ούτοι άνεξαιρέτως διορίζονται όριστικώς μετά τήν περίοδον ταύτην.

Οί τυχόν άπορριπτόμενοι, εις τάς έν λόγω εξετάσεις, τίθενται ύπό δοκιμασίαν 
έπί τρεις εΐσέτι μήνας, οπότε καί παρουσιάζονται διά δευτέραν φοράν προς της έξε- 
ταστικής έπιτροπής. Άποτυγχάνοντες έκ νέου, άποπέμπονται έκ της Σχολής όρι
στικώς.

Οί έπιτυχόντες δόκιμοι, εισέρχονται εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν. Διατηρούν 
δμως μίαν στενήν επαφήν μέ τήν Σχολήν. Διότι κατά τά 2 έπόμενα έτη έπανέρχονται 
εις τήν Σχολήν καί άκολουθοϋν μίαν σειράν μαθημάτων τελειοποιήσεώς των, διάρ
κειας ένός μηνός. Κατ’ αυτήν, διδάσκονται τάς έπελθούσας τροποποιήσεις καί μετα- 
βολάς, έπί των Νόμων καί Νομοθ. διαταγμάτων, άτινα εϊχον διδαχθή πρότερον. 
Είδικώτερον δέ, θέματά τινα, διδάσκονται κατά τρόπον βαθύτερον, έν ώ εις άλλα 
προστίθενται σχόλια, τοϋ διδάσκοντος βασιζομένου, εϊτε έπί της πείρας του, είτε 
•έπί της έν τώ μεταξύ έκδοθείσης Νομολογίας.

Οί μαθηταί τελειοποιούνται άκόμη εις τήν σπουδήν της ’Ολλανδικής καί Γαλ
λικής γλώσσης καί διπλωματούχοι καθηγηταί τούς διδάσκουν τά κυριώτερα τής 
’Αγγλικής καί Γερμανικής γλώσσης. ’Αναμφιβόλους, οσον άφορα τάς δύο τελευταίας 
ταύτας γλώσσας, δεν είναι ποτέ δυνατόν νά τάς έκμάθη κανείς καλώς, είς τόσον 
βραχύ χρονικόν διάστημα. ’Επί τοϋ προκειμένου, οί καθηγηταί προσπαθοΰν νά έντυ- 
πώσουν εις τον νοΰν τών μαθητών, τούς κυριωτέρους γραμματικούς κανόνας, τάς 
συζυγίας καί τούς χρόνους τών ρημάτων, καθώς έπίσης καί ένα λεξιλόγιον τρεχού- 
σης χρήσεως, άναφερόμενα κυρίως είς τήν καθημερινήν υπηρεσίαν ένός άστυνομικοΰ. 
(Αύτοκινητιστικά δυστυχήματα, Τουριστικαί πληροφορίαι, παραβάσεις Τροχαίας 
κινήσεως κλπ .).

Τά άποτελέσματα είναι λίαν ευχάριστα καί ή μεγάλη πλειονότης τών νέων μας 
αστυνομικών, άνταποκρίνεται άρκούντως προς τάς άπαιτήσεις τών τεσσάρων αύτών 
γλωσσών.

Έκτος τών cours αύτών ύπάρχει άκόμη καί ένα άλλο διαφορετικόν, προωρι- 
σμένον διά τούς ’Αξιωματικούς.

Αί έν αύτώ παραδόσεις τών μαθημάτων, δίδονται ύπό τήν μορφήν έβδομα- 
διαίων διαλέξεων.

Αί όμιλίαι, διδόμεναι ύπό καθηγητών μή άστυνομικών, όπως έπί παραδείγματι 
τοϋ Είσαγγελέως,’Αξιωματικών τοϋ στρατεύματος ειδικών περί τά όπλα, όνομαστών 
ψυχιάτρων, τοϋ Δικαστοΰ άνηλίκων, ειδικών έπί τής παραχαράξεως καί τών ναρκω
τικών κλπ., παρακολουθοϋνται μέ ζήλον, οί δέ διδάσκοντες είναι πολύ δημοφιλείς 
μεταξύ τών Ά ξ  /κών τής ’Αστυνομίας.Έκάστη διάλεξις δίδεται αλληλοδιαδόχους εις 
δύο συνεχείς ήμέρας, έπαναλαμβάνεται δηλ. καί τήν έπομένην, είς τρόπον ώστε, 
δλοι οί Ά ξ  /κοί, μερικοί τών οποίων ένδεχομένως νά μή παρευρέθησαν κατά τήν πρώ- 
την ήμέραν, λόγου ύπηρεσίας, νά παρακολουθήσουν αυτήν τήν έπομένην. (Σημειω- 
τέον άλλως τε, δτι ή παρουσία των είναι υποχρεωτική).

’Ιδού λοιπόν έν γενικαΐς γραμμαΐς ή λειτουργία τοϋ «Κέντρου Σπουδών τής 
’Αστυνομίας τής Άμβέρσης». Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι τοΰτο, δέν είναι άκόμη 
απολύτως τέλειον. Μερικά πράγματα δύνανται νά βελτιωθούν. ’Εκείνο δμως τό όποιον, 
ούδεμίαν έπί τοϋ παρόντος, έπιδέχεται άμφισβήτησιν, είναι δτι τό Κέντρον τοΰτο 
συμβάλλει σημαντικώς είς τήν μόρφωσιν τών νέων άστυνομικών μας. Αί ένέργειαι 
τού ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καί ή έπιμελής καθοδήγησις τοϋ Διοικητοΰ τής 
Σχολής, δέν άποβλέπουν παρά είς ένα μόνον σκοπόν : Νά δημιουργήσουν είς τό Κέν
τρον αυτό, ένα πυρήνα, άπ’ δπου θά έξέλθουν αδριον, υστέρα άπό μερικάς συμπλη- 
ρωματικάς σπουδάς, οί νέοι ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας τής Άμβέρσης.



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ

Τού μπάρμπα Θύμιου οι κόττες διδάσκουν
«'Η  πενία τέχνας κατεργάζεται» λέει μια παληά σοφή παροιμία...Καί στήν 

άστυνομική μου ζωή έχω συναντηθή μέ πολλές τέτοιες περιπτώσεις πού τις υπα
γορεύει ή φτώχεια καί ή αύτοσυντήρηση...Αύτές είναι οί θλιβερές παρενθέσεις τής 
ζωής πού σε δύσκολα χρόνια μεγαλώνουν πολύ, τόσο πολύ ώστε κοντεύουν νά γ ί
νουν Κανόνες...

’Αλλά πρόθεσή μου δέν είναι νά σας μελαγχολήσω μέ κάποιους άθλιους τής 
ζωής, πού φτάνουν ίσαμε το ’Έγκλημα κυνηγημένοι άπό τις βιοτικές άνάγκες.

’Απόψε θά σάς μιλήσω γά κάποιες άλλες «τέχνες», πολύ πιο θλιβερές, πού δέν 
τις υπαγορεύει όμως ή φτώχεια καί ή μιζέρια, άλλά ή άνθρώπινη κακία καί ή έγκλη- 
ματική διαστροφή...Πρόκειται δηλαδή γιά κάποιους άνθρώπους άρτιμελεΐς, υγιέ
στατους, μορφωμένους, δραστήριους, έξυπνους, πού, ενώ έχουν όλα τά σωματικά 
καί πνευματικά προσόντα νά γίνουν μέ τήν τίμια δουλειά τους χρήσιμοι στον έαυτό 
τους καί στούς άλλους καί νά διακριθοϋν σέ κάποιο κοινωνικό τομέα δράσεως, αύτοί 
προτιμάνε νά γίνωνται παράσιτα καί νά ζοΰν εις βάρος των άφελών...

Είναι αύτοί πού έμεΐς στή γλώσσα μας ονομάζουμε « α π α τ ε ώ ν ε ς »  καί 
πού άνήκουν στήν άνώτερη τάξη τών κακοποιών, χάρις στήν έπιδεξιότητά τους καί 
τήν διαβολεμένη εξυπνάδα τους...

Είναι άνάγκη νά τούς ξέρετε γιά νά μπορήτε καί νά προφυλάγεστε, άλλά καί 
νά τούς πολεμάτε προσφέροντας έτσι μιά πολύ-πολύ μεγάλη ύπηρεσία στο κοινω
νικό σύνολον καί βοηθώντας τό δύσκολο έργο μας...Θά σάς ξαναμιλήσω καί πάλι 
γ ι’ αύτούς προσεχώς, άλλά τό θέμα αύτό δέν μπορεί ποτέ νά έξαντληθή...

..."Ας ξεχάσουμε λοιπόν τό καλοκαίρι, τή νύχτα, τό φεγγάρι, τή γειτονιά μας 
τά προβλήματα πού μάς άπασχολοΰν.,.κι’ έλάτε μαζί μου σ’ ένα φανταστικό περί
πατο «κάπου στήν ’Αθήνα»...σ’ ένα σιδηροδρομικό σταθμό ας πούμε...

Είναι μεσημέρι...'Ο ήλιος μαστιγώνει άλύπητα τά μουσκεμένα άπό τον ιδρώτα 
πρόσωπα...ή κίνηση είναι μεγάλη...τά τραίνα έρχονται καί φεύγουν άγγομαχώντας... 
ένω στήν άποβάθρα τού σταθμού εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν...Νέοι, γέροι, 
πλούσιοι, φτωχοί, εργάτες, στρατιώτες, πολίτες..."Αλλοι γιά νά ύποδεχθούν φιλικά 
τους πρόσωπα πού έρχονται...άλλοι μέ τις βαλίτσες στο χέρι γιά νά ταξιδέψουν... 
Κάποιοι χαζεύουν...λίγοι μικροπωλητές μέ τσιγάρα, μέ καραμέλες, μέ άγαλματά- 
κια, μέ τσίχλες, μέ εφημερίδες, μέ περιοδικά, περιτριγυρίζουν διαλαλώντας τά έμπο- 
ρεύματά τους.’Ανάμεσά τους καραδοκούν καί οί «ύποπτοι»...’Από ένα τέτοιο τραίνο, 
πού σταμάτησε πριν άπό λίγα λεπτά, κατέβηκε καί ό Θύμιος.,.Νά σάς τον γνωρίσω: 
Κατάγεται άπό κάποιο ορεινό χωριό τής Ρούμελης καί έρχεται γιά πρώτη φορά 
στήν πρωτεύουσα...Είναι ένας έξηντάρης, γεροδεμένος, μέ τραγιάσκα στο κεφάλι 
καί μέ τέσσερα ζευγάρια κόττες στο χέρι...’Αφελής, απλός, καλοκάγαθος έχει χίλιες 
άπορίες γιά τήν πολυάνθρωπη Πολιτεία, τά μεγάλα σπίτια, τούς βιαστικούς άνθρώ
πους, τ ’ αυτοκίνητα, τά τράμ, τήν κίνηση...Ό ιδρώτας στάζει άπό τό μέτωπό του, ή 
ζέστη, ή άνυπόφορη ζέστη αύτού τού μεσημεριού τον τυραννά...Καί μέ βιαστικά 
βήματα τραβά κατά τό ξενοδοχείο πού τού έχουν συστήσει άπό τό χωριό του κάποιοι 
κοσμογυρισμένοι συγχωνιανοί του. Βγάζει λοιπόν ένα τσαλακωμένο χαρτάκι άπό 
τήν τσέπη του καί προσπαθεί νά διαβάση τή διεύθυνσή πού τού έχουν σημειώσει... 
Κείνη τήν στιγμή τον πλησιάζει ένας άπό κείνους πού χάζευαν στήν άποβάθρα τού 
σταθμού καί πού τον είχε πάρει άπό πίσω...Κ ι’ είναι ένας νεαρός καλοχτενισμένος, 
κομψός, εύπαρουσίαστος, γλυκομίλητος. «Ποιόν ζητάς, Μπάρμπα, εδώ στήν ’Αθήνα;» 
τον ρωτά όλο ευγένεια καί καλωσύνη...«Αύτό τό ξενοδοχείο πού είναι γραμμένο στο 
χαρτί παιδί μου. Μήπως μπορείς νά μέ πάς έλόγου σου ίσαμε εκεί; Θά σού δώσω 
καί τό ρεγάλο σου...»
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«Τι λες, μπάρμπα;» διαμαρτύρεται έκείνος «δέν ντρέπεσαι να λες τέτοια 
λόγια; "Αν ερχόμουνα έγώ στο χωριό σου δέν θά μέ βοηθούσες; ’Άνθρωποι είμαστε 
καί ό ένας μέ τον άλλον πρέπει νά βοηθιώμαστε...»

'Ο γέρος τον κυττάζει μ’ ευγνωμοσύνη...
«Την εύχή μου νάχης, λεβέντη μου. Σ’ ευχαριστώ. Έδώ μέσα θά χαθώ 

μόνος μου...»
'Ο νεαρός λοιπόν άπατεώνας άφοϋ ώδήγησε τον Θύμιο στο ξενοδοχείο καί 

είχε στο μεταξύ κερδίσει την έμπιστοσύνη του έ'βαλε σέ ενέργεια τό σχέδιό του...
Στήν πόρτα άκριβώς του ξενοδοχείου, πριν νά τον άποχαιρετήση, γύρισε, 

δήθεν τελείως αδιάφορα, καί τον ρώτησε:
«'Ωραίες κόττες! Γιά πούλημα τις έχεις; Γιατί αν τις πουλάς ξέρω κάποιον 

πού μαζεύει πουλερικά καί τ ’ άγοράζει μάλιστα σέ πολύ καλή τιμή...»
'Ο Θύμιος δείχνει ενδιαφέρον στήν πρότασή του. Πράγματι γιά πούλημα τ ΐ :  

είχε. Καί νά πού βρήκε ένα πρόσωπο τίμιο νά τον βοηθήση. «Ό  Θεός τον έστειλε,» 
συλλογίστηκε...'Ο ίδρωτας πού τον έχει έν τώ μεταξύ πλημμυρίσει κάνει τό βάρος 
πού κρατάει νά του φαίνεται πελώριο. Καί θέλει δσο τό δυνατό πιο 
λαγή...

«Καί βέβαια γιά πούλημα τις έχω» άπαντα άνύποπτα. «Καί μιας κι’ έκανες 
τό καλό νά μέ φέρης ίσαμε ’δώ, πήγαινέ με καί στο φίλο σου νά ξεμπερδεύουμε μέ 
δαϋτες». Λίγο πάρα-κάτω ήταν ένα φαρμακείο. ’Εκεί ώδήγησε τον Θύμιο ό άπα
τεώνας. Καί τοϋ είπε:

«Κάθισε, σέ παρακαλώ, δυο λεπτά έξω νά πάω νά συνεννοηθώ μαζί του. Θά 
τοΰ πώ δτι εισα' θείος μου. Ξέρεις είναι πολύ φίλος μου καί θά σοϋ κάνη καλή τιμή»... 
Κι’ ένώ ό Θύμιος άκουμπάει στήν πόρτα καί κυττάζει άπό κεΐ μέσα στο φαρμακείο 
μέ περιέργεια, ό άλλος πλησιάζει τον φαρμακοποιό καί τοΰ λέει μέ πολύ εύγένεια:

«Μιά παράκληση, κύριε, θερμή. Πρόκειται γιά τον θείο μου πού περιμένει 
στήν πόρτα. ’Ηλθε σήμερα ξέρετε άπό τό χωριό καί θέλει νά κάνη ένέσεις πενικιλ- 
λίνης. Μέ πέτυχε δμως σέ μιά στιγμή δύσκολη καί δέν έχω χρήματα νά τον πάω 
σ’ ένα γιατρό. "Αν ήταν δυνατόν νά τοΰ κάνατε έσεΐς αυτές τις ένέσεις. Καί μόλις 
πάρει τά λεφτά πού περιμένει άπό κάποια κληρονομιά θά σάς πληρώση...»

'Ο φαρμακοποιός ήταν άπό τούς εύαίσθητους έκείνους άνθρώπους πού είναι 
έτοιμοι καί νά κλάψουν άκόμα στον ξένο πόνο. 'Η καρδιά του ήταν γεμάτη χριστια
νικά αισθήματα. Καί συγκινήθηκε. ’Άλλως τε τί τοΰ ζητοΰσαν; Δυό-τρεΐς ένέσεις 
πενικιλλίνης. Σπουδαίο πράγμα! ! !  Έκτος δμως άπ’ αυτό οί χωριάτες είναι άφελεΐς 
καί φιλότιμοι άνθρωποι. Θά τον πλήρωνε κάποτε καί μέ τό πάρα πάνω. "Ισως νά 
τουδινε καί καμμιά άπό τις κόττες πού κρατούσε...

«"Ας περάση μέσα νά καθίση στήν καρέκλα μέχρι νά τελειώσω αυτή τήν συν
ταγή πού ετοιμάζω» είπε «κ ι’ υστέρα εύχαρίστως νά τον έξυπηρετήσω...»

Βγαίνει τότε ό άπατεώνας καί λέει στο θΰμα του:
«Έ ν τάξει, μπάρμπα. Τά κανόνισα. Πήγαινε μέσα νά περιμένης δυο λεπτά 

μέχρι νά τελειώση κάποια συνταγή πού έτοιμάζει καί υστέρα θά σέ πληρώση. ’Επειδή 
δμως τό φαρμακείο είναι κεντρικό καί δέν πάει νά περιμένης εσύ μέσα μέ τόσες 
κόττες μέ παρακάλεσε νά τις πάω στο σπίτι του».

'Ο Θύμιος ένθουσιάστηκε. Καί πάνω στον ένθουσιασμό του βγάζει άπό τήν 
τσέπη του ένα είκοσάρι καί τό δίνει στον άπατεώνα γιά τούς κόπους του, μαζί μέ 
τις εύχές του...’Εκείνος τότε παίρνει τό εικοσάρικο καί τις κόττες καί εξαφανίζεται... 
ένώ ό Θύμιος μπαίνει μέσα στο Φαρμακείο καί στρογγυλοκαθίζει υπομονετικά σέ 
μιά καρέκλα...

Σέ κάποια στιγμή ό φαρμακοποιός τελειώνει τή συνταγή του καί λέει στο 
Θύμιο:

γλήγορα ν’ άπαλ-
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«Μπάρμπα, είμαι τώρα στή διάθεσή του. Πέρασε μέσα σ’ αύτό το καμαράκι 
κ ι’ έφτασα...»

Καί τον πέρνα σ’ ένα ιδιαίτερο καμαράκι τοϋ φαρμακείου...
"Υστερα έρχεται μέ μια ένεση στο χέρι, τήν άκουμπά πάνω στο τραπέζι καί 

λέει στον κατάπληκτο Θύμιο:
«"Ελα γδύσου τώρα καί γύρισε άπό τήν άλλη μεριά».
'Ο Θύμιος τινάζεται δρθιος, τά μάτια του κοντεύουν να πεταχτοϋν έξω άπδ 

τις κόγχες άπό τήν έκπληξη, κ ι’ άποφασισμένος γιά δλα παίρνει έπιθετική στάση 
απέναντι στον φαρμακοποιό. ’Εκείνος δμως δέν προσέχει καλά τις κινήσεις του, 
αποδίδει τήν στάση του σέ χωριάτικη ντροπή καί τον πλησιάζει έπιμένοντας:

« ’Έλα μήν μέ ντρέπεσαι, μπάρμπα. Βγάλε τό παντελόνι σου».
«Τί κραίνεις αύτοϋ ούρέ ζαγάρ» άκούγεται άγρια ή φωνή τοϋ Θύμιου. «Γιατί 

να βγάλω ούρέ ζωντόβολο τό παντελόνι μου. ’Εγώ θέλω τά λεφτά μου κι’ έσύ θέλεις 
νά μέ γδύσης; Μουρλάθηκες, ούρέ θεομπαίχτη; Δέν σέβεσαι τά χρόνια μου ;;;» . Καί 
πριν προλάβη ό φαρμακοποιός νά καταλάβη περί τίνος έπρόκειτο άρπάζει ό Θύμιος, 
κατακκόκινος άπό τό θυμό του ένα βαρύ σίδερο πού βρήκε πρόχειρο κοντά του καί 
τό καταφέρνει μέ δλη του τή δύναμη στο κεφάλι τοϋ φαρμακοποιού πού τον πήραν 
τά αίματα καί άρχισε νά ούρλιάζη άπό τον πόνο...ενώ ό Θύμιος βγαίνει έξω άπό τό 
καμαράκι στο φαρμακείο καί μπροστά στούς κατάπληκτους πελάτες άρχίζει νά 
πέτα δ,τι βρίσκει μπροστά του στούς υπαλλήλους φωνάζοντας: «Παληάνθρωποι, 
τά ζωντανά μου. Ποδναι τά ζωντανά μου λωποδύτες;» Δημιουργεΐται πανδαιμόνιο, 
μαζεύεται πολύς κόσμος. Καί στη συνέχεια καταφθάνουν δυο άστυφύλακες...Βλέπουν 
τον γέρο άναμαλιασμένο νά κυνήγα τούς υπαλλήλους, άντικρύζουν τον ματωμένο 
φαρμακοποιό καί σπεύδουν καί συλλαμβάνουν τον Θύμιο.

«Τί κάνεις, μπάρμπα, έκε ϊ;»  τον ρωτοΰν...
«Θέλω τά λεπτά μου γιά τις κόττες πού τοϋ πούλησα. Κι’ άντί νά μέ πληρώση 

μοϋ ζήτησε νά γδυθώ μέσα σέ κείνο τό σκοτεινό καμαράκι».
Τήν ’ίδια ώρα ό φαρμακοποιός διεμαρτύρετο:
«Ποιά λεφτά σου, θεότρελλε; Έσύ μοϋ ζήτησες νά σοΰ κάνω ενέσεις. Κι’ 

δταν σοΰ ζήτησα νά γδυθής μέ σακάτεψες στο ξ ύ λ ο !!!»  'Ο Θύμιος ξαναγρίεψε 
« ’Ενέσεις εγώ ; Πίσω μου σ’ έχω Σατανά!»...

Ή  παρεξήγηση διελύθη στήν Ασφάλεια δπου ώδηγήθηκαν καί οί δυό.,.Καί 
ή συζήτηση έπαναλήφτηκε μετά δύο μέρες δταν συνελήφθη ό άπατεώνας... μιά συζή
τηση πού θά τή θυμούνται πολλά χρόνια καί οί τρεις...

"Ω! Σάς παρακαλώ μή γελάτε. Δέν σάς διηγούμαι ένα εύθυμο επεισόδιο... 
Σάς έφιστώ απλώς τήν προσοχή σας πάνω στή μεγάλη κοινωνική μάστιγα πού λα
κωνικά ονομάζεται απάτη, ενώ θάπρεπε νά όνομαστή: 'Η μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  κ ο ι
ν ω ν ι κ ή  σ υ μ φ ο ρ  ά... Γι’ αύτό προσέχετε ! Τριγύρω σας κυκλοφορούν 
πολλοί τέτοιοι έτοιμοι νά σάς έξαπατήσουν...

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

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
—Σ Τ -

«Οί ήχοι τής μουσικής, τά γέλια καί ή συζήτηση, ήταν τα μόνα πράγματα πού 
» άκουγα καί έβλεπα. Μέ τή φαντασία μου έβλεπα τά ζευγάρια νά στροβιλίζωνται 
» σφιχταγκαλιασμένα στην πίστα καί κείνη πού μοϋ χαμογέλασε τόσο γλυκά, νά 
» κάθεται μαραμένη άνάμεσα στούς γονείς της καί νά κυττάζη περίλυπη αύτούς πού 
» διασκέδαζαν..."Ισως δμως καί νά βρισκόταν στήν άγκαλιά κανενός πλούσιου 
» νεαρού άριστοκράτη καί νά χόρευαν μάγουλο μέ μάγουλο...

«Έ φυγα καί γύρισα στο δωμάτιό μου. Βρήκα μιά φίλη μου φοιτήτρια τής 
» Νομικής πού δεν μέ συγκινοϋσε καθόλου, νά περιμένη έξω άπ’ τή πόρτα μου. 
» Τή χαιρέτησα ψυχρά, μπήκαμε μέσα καί ή πρώτη μου δουλειά ήταν ν’ άρπάξω τις 
» μπογιές καί τά πινέλλα μου καί νά ριχτώ μέ τά μούτρα στή ζωγραφική. Κείνη μοϋ 
» παραπονέθηκε γιά τή στάση μου αύτή κ ι’ άρχισε νά μ’ ένοχλή μέ διάφορες ερωτήσεις.

«Νεύριασα τότε καί τή χτύπησα. "Εβαλε τά κλάμματα κι’ έγώ συνέχισα ήσυχος 
» τή δουλειά μου...

«Ζωγράφιζα μέ πυρετό ώς τό πρωί. "Οταν χτύπησαν οί καμπάνες, είχα πα- 
» ρουσιάσει τό σύνολο σχεδόν τού πίνακα πού τον τιτλοφόρησα «Μεσημέρι». 'Ο 
» πίνακας έκεΐνος ήταν ένα μεγάλο μου έργο. ’Άνθρωποι πού ξέρουν άπό ζωγραφι- 
» κή, μοϋ είπαν δυο μέρες άργότερα ότι ήταν ένα σπάνιο αριστούργημα...

«"Ισως τό χαμόγελο τής Άλικης νά μοΰδωσε τήν δύναμη καί τή φαντασία 
» εκείνη...Αύτό πίστεψα. Καί τρεις μέρες άργότερα τής χάρκτα τον πίνακα έκεΐνον...

** *
«Τήν τρίτη ήμέρα των Χριστουγέννων κατάφερα νά μιλήσω μέ τήν Αλίκη. 

» Τής έκλεισα ραντεβού άπό τήν πρώτη ήμέρα, άφοΰ τήν παρακολούθησα άπό τις 
» πέντε ή ώρα τό άπόγευμα, ώς τις έντεκα τό βράδυ. Πήγε στο θέατρο πάλι κείνη 
» τήν ήμέρα. Μπήκα κ ι’έγώ καί κάθησα πίσω της. "Οταν τό πλήθος ξεσποΰσε σέ 
»  χειροκροτήματα, εϋρισκα τήν εύκαιρία νά τής ψυθυρίζω καί κάτι. Δέν μοΰφερε 
»  καμμιά άντίρρηση μέσα στο θέατρο. "Οταν όμως τήν πλησίασα νά τήν καληνυ- 
)) χτίσω άπελπισμένος—κοντά στο σπίτι της—έκείνη γύρισε επί τέλους καί μοΰ είπε: 
» «Περίμενέ με αύριο στοΰ Φλόκα...Στις έπτά τ ’ άπόγευμα...»

«Πήγα μέ χίλια δυο συναισθήματα άνάμικτα κείνο τ ’ άπόγευμα. Σέ λίγο 
» έφθασε ντυμένη μέ μιά άνευ προηγουμένου σέ πολυτέλεια τουαλέττα καί γεμάτη 
» μεθυστικά άρώματα. Φορούσε κ ι’ ένα γκρίζο παλτό μεγάλης άξίας...

«Κάθισε κι’ άρχίσαμε νά κουβεντιάζουμε θαρρείς καί γνωριζόμασταν άπό 
» πολλά χρόνια. Τής μίλησα γιά τον κεραυνοβόλο έρωτά μου γ ι’ αυτήν, τής ζήτησα 
» νά γίνη γυναίκα μου. ’Άρχισε νά μέ κοροϊδεύη στήν άρχή, μά όταν έγώ έπέμεινα, 
» τήν είδα νά πέφτη σέ βαθεϊς συλλογισμούς. Μοΰ μίλησε τότε γιά τά όνειρά της.
» ’Επιθυμούσε νά πάη στή Μητρόπολη τοϋ Κινηματογράφου, νά γνωρίση καλά τό 
» Χόλλυγουντ καί τό Μπροντγουαίη... "Ηθελε νά κάνη ταξίδια πολλά, νά γνωρίση 
» τήν Ελβετία καί νά κάνη σκί, νά γυρίση αν μπορούσε όλο τό κόσμο..."Ηθελε τον 
» έρωτα καί τήν άγάπη.,.Νά συνοδεύεται όμως άπαραίτητα καί μέ πολλά χρήματα...

«Δέν ξέρω πώς συνέβη καί κατά τις δέκα ή ώρα κείνο τό βράδυ, βρισκόμασταν 
» στο δωμάτιό μου. Φαίνεται ότι τά παρακάλια μου καί τό ύφος μου γενικά, τήν 
» έπεισαν γιά τήν πραγματική μου άγάπη. "Ισως δμως πιο πολύ νάθελε νά δη τούς 
» πίνακες πού είχα ζωγραφίσει, γιατί, μόλις τής είπα ότι καταπιάνουμε μέ τή ζω-
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)) γραφική, άνοιξε διάπλατα τα μάτια της καί άρχισε νά μέ ρωτά ένα σωρδ πράγ- 
» ματα...’Ήθελε τή γνώμη μου για τό Βάν—Γκόγκ, για τον Πικασσό, για τον Του- 
» λούζ Λωτρέκ...Θαύμαζε τοΰ Λεονάρδο ντά Βίντσι τούς πίνακες κι’ άπό τούς δι- 
» κούς μας ζωγράφους είχε άδυναμία στο Σπϋρο Βικάτο καί στο Μούγιο. "Ολους 
» τούς άλλους τούς θεωρούσε κατώτερους τής φήμης των...

«Πήγαμε στο δωμάτιό μου καί τά μάτια της έπεσαν άμέσως στο «Μεσημέρι» 
» μου πού ζωγράφισα τό βράδυ των Χριστουγέννων. Κύτταξε τό πίνακα για πολύ 
» ώρα καί κατόπιν έβγαλε ένα βαθύ άναστεναγμό, λέγοντας: «Θά γίνης μεγάλος 
«ζωγράφος! Πάψε νά πηγαίνης γιά γιατρός, κι’ άφοσιώσου στή ζωγραφική...»

«Τά λόγια έκεϊνα μοϋ άρεσαν γιατί καί γώ εϊχα τήν ίδια γνώμη. Οί γονείς 
» μου όμως έπέμειναν νά βγω ένας θετικός έπιστήμονας καί δεν ήθελαν ούτε ν’ 
» άκούσουν καν γιά ζωγραφική.

«Τό ύφος της μούδωσε θάρρος καί τήν πλησίασα πολύ κοντά. Τής έπιασα τό 
» χέρι καί γιά πρώτη μου φορά διέτρεξε τό σώμα μου ένα ρίγος πού ποτέ άλλοτε 
» δεν ένοιωσα κοντά σέ γυναίκα. Κατάλαβα δτι αύτή ή γυναίκα άσκούσε κάτι τό 
» φοβερό καί συνάμα γλυκό καί άκατανίκητο επάνω μου...Κατάλαβα δτι τήν άγα- 
» ποϋσα, δτι τήν ποθούσα, δτι τή λαχαταροΰσα δσο' τίποτα άλλο στο κόσμο. Τήν 
» άγαποΰσα μ’ δλη μου τή ψυχή, μέ πάθος!...

« ’Έκανα νά τήν άγκαλιάσω, μά τραβήχτηκε σά νά τή δάγκωσε φίδι. Μέ κύτ- 
» τάξε άγρια καί στά μάτια της διέκρινα μιά πρωτόφαντη αποστροφή, φρίκη!...

«Πάγωσα καί καρφώθηκα άκίνητος απ’ τό βλέμμα της έκεϊνο. Κατόπιν ήλθε 
» κοντά μου, ήρέμησε, χαμήλωσε πολύ τή μουσική πού άκουγόταν άπό τό ραδιό- 
» φωνο καί άρχισε νά μού μιλάη γιά τή μουσική. Μού μιλούσε γιά τον Βάγνερ, τό 
» Λίστ, τον Σοπέν...Κατάλαβα δτι δέν μπορούσα νά πώ ούτε μιά λέξη πάνω στά 
« ζητήματα αύτά καί δέν 
» μιλούσα καθόλου. «Δέν 
» έχω ιδέαν μουσικής...»
» δπως λέει καί τό γνω- 
» μικό. Καί παρακαλού- 
» σα τό Θεό νά τή φωτί- 
» ση νά σταματήση αύτή 
» τή συζήτηση, γιατί αν 
» εξαναγκαζόμουν νά μιλή- 
» σω, ήξερα δτι θά έλεγα 
» βλακείες καί θά έπεφτα 
» πολύ χαμηλά στήν ύπό- 
» λήψή της... Κείνη δμως,
» άντί νά σωπάση, έξακο- 
» λούθησε νά μού άραδιά- 
» ζη τις μουσικές της γνώ- 
» σεις. "Αρχισε νά μού 
» μιλά γιά τή ζωή καί τό 
» έργο τού Σοπέν. Μού είπε 
» πώς δημιούργησε τήν Πο- 
» λωνέζα του, γιά τον έρω- 
» τά του μέ τή Γεωργία 
» Σάνδη καί τό ρόλο πού 
» έπαιξε αύτή στή έν γένει 
» εξέλιξή του καί...στο θάνατό του. Κατόπιν μού μίλησε γιά τον Μέντελσον, πέρασε 
» στον Καβάλλο καί σταμάτησε. στο Μητρόπουλο καί στούς νεώτερους δικούς μας 
» συνθέτεε...

«...Τότε Tfjs δώρησα τόν ττίνακά μου. ΈκεΤυου τόν πίνακα 
ποΰ τόν έκανα σκεφτόμενοξ μονάχα αυτήν...».



2540 Χάρη Στάμου

«Την κυττοϋσα άφωνος καί την θαύμαζα. ’Ηταν μια πολύ διαβασμένη κο- 
»  πέλλα, γεμάτη μυστήριο, ομορφιά καί παραξενιά. 'Ο πόθος μου γ ι’ αυτήν, είχε 
»  φθάσει στο κατακόρυφο. Δοκίμασα ξανά νά τήν άγκαλιάσω, μά έκείνη ξέφυγε καί,
» παίρνοντας τό παλτό της, σηκώθηκε νά φύγη............................................................

«Τότε της δώρησα τον πίνακά μου. ’Εκείνον τον πίνακα πού τον 
» έκανα σκεφτόμενος μονάχα αυτήν. Τον πήρε καί μέ κύτταξε μ’ ένα χαμόγελο 
»  γεμάτο ικανοποίηση κ ι’ εύχαρίστηση. "Ανοιξε κατόπιν τήν πόρτα κι’ έφυγε, λέ- 
» γοντάς μου δτι τήν άλλη μέρα θά μέ περίμενε στήν ’Ακρόπολη, κοντά στά Προπύ- 
» λαια, στις ένδεκα ή ώρα το πρωί...

«Μόλις έφυγε μέ κατέλαβε ένα παράξενο συναίσθημα. ’Άρχισα νά τραγουδώ 
» κάτι άποσπάσματα άπό τό «Τροβατόρε», τοϋ Βέρντι καί ν’ άναποδογυρίζω τρα- 
» πέζια, καρέκλες κ ι’ ότι άλλο βρισκόταν μπροστά μου. Φώναζα τ ’ όνομά της σάν 
» τρελλός. 'Η σκέψη τοϋ ότι θά τήν συναντούσα τήν άλλη μέρα καί τοϋ ότι όπωσδή- 
» ποτέ μιά μέρα θά τήν έκανα δική μου, δέν ήταν ικανή νά μέ καθησυχάση. Έξα- 
»  κολουθοϋσα νά φωνάζω, νά τραγουδώ άγρια καί νά χτυπώ ότι βρισκόταν μπροστά 
» μου, όταν άκουσα χτύπους στήν πόρτα μου. Νόμισα ότι ήταν έκείνη, ότι ξαναγύ- 
»  ρισε....’Άνοιξα καί βρέθηκα μπροστά στή Νίτσα, τή Φοιτήτρια της Νομικής πού 
»  ήταν φίλη μου...

«Τά νεϋρα μου τότε θέρριεψαν, άγρίεψα πιο πολύ κ ι’ έδιωξα μέ τις σπρωξιές 
»  τό καϋμένο τό κορίτσι...τή μόνη γυναίκα πού μ’ άγάπησε πραγματικά.... Τής 
» είπα ότι τήν άλλη μέρα θά τή συναντοΰσα στή λέσχη...

«Θυμάμαι τήν τρομάρα πού πήρε ή καϋμένη.,.Θάπρεπε νά ήμουνα πολύ τρο- 
»  μερός, νά ήμουνα ένας νεώτερος Όθέλλος...Κείνο τό τρομαγμένο ύφος της, δέν 
»  φεύγει ποτέ άπ’ τό μυαλό μου...

«Δέν κοιμήθηκα καθόλου όλη έκείνη τή νύχτα. Ή  άναμονή τής ένδεκάτης , 
» πρωινής τής επομένης κι’ ό φουντωμένος πόθος μου γιά τήν κοπέλλα έκείνη, δέν 
»μ’ άφησαν νά κλείσω μάτι.

** *
«Ξημέρωσε ή έπομένη ήμέρα καί άπ’ τις δέκα τό πρωί βρισκόμουνα στήν 

» ’Ακρόπολη. Τήν είδα νά κατεβαίνη άπό ένα πολυτελές αύτοκίνητο καί συνοδευό- 
» ταν άπό μιά νεαρή κοπελλίτσα. Περπάτησαν λίγο μαζί καί κατόπιν τό νεαρό κορίτσι 
» έφυγε. 'Η ’Αλίκη προχώρησε μόνη της καί σέ λίγο βρέθηκε κοντά μου. ’Έτρεξα 
)) καί τής έπιασα μέ τά δυό μου χέρια τά δικά της καί τά κράτησα λίγο παραπάνω 
» άπ’ ότι έπρεπε, σφιχτά. Τά τράβηξε λίγο άπότομα καί φοβισμένη. "Υστερα προχω- 
» ρήσαμε προς τον Παρθενώνα...

«Γυρίσαμε άρκετές ώρες καί τό μεσημέρι χωρίσαμε. Δέν μπόρεσα νά τής 
»  πάρω οδτε ένα φιλί, ούτε νά τήν πλησιάσω μέ άφησε καθόλου...Καί γώ άναβα, 
« φούντωνα, μέσα μου γινόταν ή πιο άγρια πάλη. ’Ένοιωθα πρωτόγονες παρορμή- 
» σεις γιά τή βελουδένια έκείνη ξανθειά της έπιδερμίδα...

«Χωρίζοντας τό μεσημέρι τή ρώτησα πότε θά τή ξανάβλεπα. Μοΰ απάντησε 
» κατηγορηματικά: Π ο τ έ !...

«Τό τί ένοιωσα τότε, δέν περιγράφεται. Τήν παρακάλεσα, έπεσα στά πόδια 
» της, τήν ίκέτευσα. ’Ανένδοτη έκείνη!... Άρχισα νά κλαίω σάν γυναίκα, σά μικρό 
» παιδί, έκλιπαρώντας την νά έρθη τούλάχιστον ένα ραντεβού άκόμα. Τήν ήθελα 
» όλες τις στιγμές κοντά μου, ή ψυχή μου πονοΰσε γ ι’ αύτήν...

«Φαίνεται νά τήν συγκίνησαν τά δάκρυά μου κ ι’ οί παρακλήσεις μου, γιατί 
» μοΰ είπε, σέ τόνο ψυχρό όμως: «Θά έρθω τό απόγευμα πάλι μαζί σου. Μάθε όμως 
»  ότι δέν είσαι άντρας!...»

((Κατάλαβα. Μέ τό νά ξεσπάσω σέ κλάμματα, τής έγινα μισητός· προκάλεσα 
)) τον οίκτο της καί συνάμα τήν αηδία της γιά μένα...
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«Πληγώθηκα άνεπανόρθωτα μπροστά σ’ αυτήν τη περήφανη γυναίκα καί 
κατέβασα τα μάτια, μή τολμώντας νά την κυττάξω...Κατάλαβα ότι έκείνη ή γυ- 

»  ναΐκα ήταν πολύ παράξενη, δσο καί περήφανη. "Ηθελε άνδρα δυνατόν στη ψυχή... 
»  Καί γώ ήμουνα πολύ δυνατός στή ψυχή, δπως καί στο σώμα...Μόνον πού έβαλα τα 
μ κλάμματα καί έγινα γελοίος χωρίς νά το καταλάβω... Καί γ ι’ αύτύ προδώθηκα 
» άνεπανόρθωτα...

■ «'Η  ιδέα δτι τής προξένησα τον οίκτο καί έγινα μισητός στή καρδιά της, 
»  ριζώθηκε βαθειά στο είναι μου καί ένοιωθα τρομερά μειωμένος καί μετανοιω- 
»  μένος...

*
*  *

«Τό μεσημέρι ξάπλωσα στο κρεββάτι μου καί κατέστρωσα τό σχέδιό μου. 
»  Θυμήθηκα μιά ταινία πού είχα δη προ ετών καί ήταν άκατάλληλη γιά τούς άνηλί- 
» κους. Έδωσα δμως ένα γερό μπουρμπουάρ στον άνθρωπο πού ήλεγχε τά εισιτήρια 
»  στήν είσοδο καί μ’ άφησε νά μπώ. Θυμήθηκα δτι ό Γκούντλεμαν—έτσι λεγόταν 
»  ό ήρως τής ταινίας—είχε βρεθή στήν ίδια θέση μέ μένα. Καί τότε έκεΐνος έδωσε 
»  ραντεβού στο κορίτσι του τό άπόγευμα καί τήν παρέσυρε σ’ ένα έρημικό μέρος. 
» ’Εκεί, κοντά σέ κάτι βράχια στήν άκροθαλασσιά, ένώ περπατούσαν άμέριμνοι, 
» έκεΐνος έβαλε «τρικλοποδιά» στο κορίτσι του πού τού έκανε τό ζόρικο...’Εκείνο 
» έπεσε κάτω κ ι’ αύτός ρίχτηκε τότε πάνω της καί χόρτασε τό κορμί της...Κατόπιν 
»  τήν αήδιασε, τή χτύπησε μέ μιά μυτερή πέτρα στο κεφάλι καί τή σκότωσε... 
»  'Ύστερα πέταξε τό κορμί της στή θάλασσα καί ποτέ δέν τον έπιασεή ’Αστυνομία...

«Κείνη ή ταινία άφησε βαθειά τυπωμένες στή ψυχή μου τις έντυπώσεις πού 
»  άπεκόμισα. Θυμάμαι δτι βγαίνοντας άπό τον Κινηματογράφο—ήταν στήν όδό 
» Άθηνάς—ένας άστυφύλακας μ’ έπιασε καί μέ πήγε στο Τμήμα, μαζί μέ τό Διευ- 
»  θυντή τού Κινηματογράφου. Μετά άπό λίγη ώρα μ’ άφησαν εμένα νά φύγω, τον 
» Διευθυντή δμως τον κράτησαν...Δέν ξέρω τί άπόγινε...

«Σκέφθηκα λοιπόν καλά-καλά δλ’ αύτά καί άποφάσίσα νά κάνω καί γώ τό 
» ίδιο. Τήν άγαποΰσα καί γώ όπως καί κείνος, ό Γκούντλεμαν. Καί ή ’Αστυνομία 
» ποτέ δέν έβαζε στο νοΰ της δτι αύτός ήταν ό φονηάς. ’Ακολούθησε άλλο δρόμο γιά 
» νά βρή τον εγκληματία, καί κείνος, ό πραγματικός φονηάς, έμεινε άσύλληπτος γιά 
» δλη του τή ζωή, γλεντώντας στά καμπαρέ τής Μονμάρτης...

«Τό πράγμα λοιπόν μοΰ φάνηκε πολύ εύκολο. Θά γινόμουνα καί γώ ένας δεύ- 
» τερος Γκούντλεμαν. Καί θά τή σκότωνα δπως καί κείνος, αν δέ μ’ άφηνε νά χορ- 
» τάσω τό κορμί της...

** *
«Τό άπόγευμα ήλθε τήν ώρα πού συμφωνήσαμε. Στο σπίτι της είπε δτι θά 

» πήγαινε επίσκεψη σέ κάποια θεία της. Αύτό μ’ έκανε νά κολακευθώ λιγάκι καί 
» έγινα πιο θαρετός μαζί της. Κείνη δμως παρέμεινε τώρα εντελώς άδιάφορη.

«Διάβαζα στο βλέμμα της τήν περιφρόνηση πουνοιωθε γιά μένα, τήν άπο- 
» στροφή...

«Κατεβήκαμε στο Φάληρο παρ’ δλο τό κρύο καί καθήσαμε σέ κάτι βραχάκια, 
» άγναντεύοντας τ ’ άφρισμένα κύματα. Προσπαθούσα νά βρώ λόγια νά επανορθώσω 
» τή θέση πού πήρα στήν καρδιά της, άλλά δέν εύρισκα. Μοΰ άπαντοΰσε μονολεκτικά
» καί άπέφευγε τή ματιά μου.................................................................................................
» ..............................................................................................

«ΤΗταν δέκα περίπου ή ώρα δταν σηκωθήκαμε άπό τά βραχάκια καί προχω- 
» ρήσαμε. Πλέον άπό μιά ώρα τήν παίδευα νά ορίσουμε ξανά ραντεβού γιά άλλη 
» μέρα, άλλά μάταιος κόπος. Τά «ποτέ» διαδέχονταν τό ένα τό άλλο καί ή φωνή της 
» άκουγόταν βραχνή, μονότονη, ψυχρή...

( Συνεχίζεται)



Μ Α Ρ Ι Χ Ο Υ Α Ν Α
-  Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ -

'Υπό NORMAN DANIELS, κατχ 
μετάφρασιν κ. Γ. ΚΟΜΗΝΟΥ

'0  Ενωμοτάρχης Σκότ Στρόγκ χαμογέλασε μέ συμπάθεια καί έσφιξε τό χέρι 
του Σλίμ Λούϊς. Οί δύο αυτοί άνθρωποι ήταν έντελώς διαφορετικοί τύποι. Δεν μπορεί 
κανείς νά πή πώς ό Σκότ Στρόγκ ήταν κυριολεκτικά όμορφος άντρας. Τό τετράγωνο 
πηγούνι του καί τα διαπεραστικά μάτια του ήταν πολύ χαρακτηριστικά, μά τό σώμα 
του ήταν άδύνατο, σχεδόν ξερακιανό. Ό  Σλίμ Λούϊς άντίθετα έμοιαζε πλαδαρός καί 
μαλθακός μά ό Σκότ ήξερε πώς κάτω απ’ αύτή την παχουλή εμφάνιση υπήρχε ένα. 
σύστημα μυών έξαιρετικό πού δούλευε θαυμάσια. Δεν ήταν όμως λίγοι οί άνθρωποι, 
πού είχαν ξεγελαστή άπό τήν έξωτερική έμφάνιση τού Σλίμ.

—Γειά σου, φίλε μου, είπε μέ χαρά ό Σλίμ καθώς έσφιγγε τό χέρι τού Σκότ. 
Ξέρεις, είδα κ ι’ έπαθα νά πάρω έγώ τήν έντολή νά έρθω νά σέ υποδεχθώ εδώ κάτω. 
'Όλοι οί συνάδελφοι σέ περιμένουν μέ άνυπομονησία. Θέλουν νά δουν τί έμαθες σ’ 
αύτήν την περίφημη σχολή τών Τζί-μέν στήν Ούάσιγκτων.

—Έ να σωρό πράγματα έμαθα, άπήντησε χαμογελώντας ό Σκότ. Καί νομίζω- 
είλικρινά πώς όλοι οί άστυνομικοί μας θάπρεπε νά περνούν άπ’ αύτό τό σχολείο. 
Μά, δέν μοΰ λές έσύ, τί γυρεύεις σέ περιπολικό αύτοκίνητο; Νόμιζα πώς ήσουν ασυρ
ματιστής.

Ό  Σλίμ τοποθέτησε τις βαλίτσες τού Σκότ στο πίσω μέρος τού άστυνομικοΰ- 
αυτοκινήτου καί, μ’ ένα χαμόγελο, κάθησε στο τιμόνι.

—Μήν τά ρωτάς, είπε. Βρήκαν λέει ότι πάχαινα πολύ καί γινόμουν πολό μαλ
θακός καθισμένος διαρκώς μπροστά στο μηχάνημα τού άσυρμάτου καί γ ι’ αύτό μέ 
ξανάβγαλαν σέ περιπολίες. Μά αύτός ό καθαρός άέρας μέ κάνει νά πεινάω περισ
σότερο άπό κάθε άλλη φορά. Φαντάσου ότι έχω πάρει οκτώ κιλά. Μήν τυχόν καί σοΰ 
ξεφύγει στο Διοικητή γιατί θά γίνουμε μαλλιά κουβάρια.

Ό  Σκότ χαμογέλασε μέ κέφι. Αισθανόταν εύχαριστημένος. Βέβαια, γύριζε 
πάλι στήν υπηρεσία ύστερα άπό έξη μηνών άπουσία. Μά στο διάστημα αύτό, είχε 
διδαχθή καί είχε μάθει πολλά άπό σπουδαίους δασκάλους στήν περιφημότερη σχολή 
τού κόσμου. ΤΗταν τώρα κ ι’ αύτός ένας «τζί-μέν». Καί ήταν πολύ περήφανος γ ι’ 
αύτό.

’Ακολουθούσαν τώρα τη δημοσία όδό 40, κατευθυνόμενοι προς τό κτίριο τού 
’Αρχηγείου. Πρώτος, είδε τό αύτοκίνητο ό Σκότ. ΤΗταν μιά άκριβή, μαύρη λιμου- 
ζίνα πού έτρεχε ολοταχώς σάν δαιμονισμένη στή μέση τού δρόμου μέ έκατό τουλά
χιστον χιλιόμετρα τήν ώρα.

—Πρόσεχέ τον, Σλίμ, είπε γρήγορα ό Σκότ. Αύτός πού οδηγεί είναι ή τρελλός 
ή μεθυσμένος.

—"Η καί τά δυό, μουρμούρισε ό Σλίμ καθώς έβγαινε έξω άπό τό δρόμο καί μέ 
μιά επιδέξια κίνηση, καβαλοΰσε τό χαντάκι, γιά νά άποφύγη τή βέβαιη σύγκρουση.

Μέ μιά δυνατή βλαστήμια, πήρε σχεδόν έπί τόπου στροφή καί, γυρίζοντας 
προς τήν κατεύθυνση πού εΐχε πάρει ή μαύρη λιμουζίνα, πάτησε τό γκάζι μέ τεντω
μένα νεύρα. Τό γρήγορο άστυνομικό αύτοκίνητο τινάχτηκε προς τά μπρος ένώ ή 
σειρήνα του άρχισε νά σφυρίζη σάν δαιμονισμένη. Σέ λίγα δευτερόλεπτα, ό δείκτης 
ταχύτητος έφτασε τά έκατό καί τά ξεπέρασε. Μά τό μαύρο αύτοκίνητο διατηρούσε 
τήν άπόστασή του.

—Δέν μπορούμε νά τό πιάσουμε, είπε ό Σκότ. Πλησίασε μόνον δσο μπορείς 
γιά νά διακρίνουμε τουλάχιστον τον άριθμό. Θά σκοτωθή στά σίγουρα, αύτός ό 
τρελλός.
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—Τί θάλεγες νά του φυτεύαμε μιά σφαίρα στο ντεπόζιτο της βενζίνης του; 
ρώτησε μέ ελπίδα ό Σλίμ.

—"Οχι, όχι, είναι πολύ επικίνδυνο, άπήντησε ό Σκότ. 'Υπάρχουν τέσσερα 
παιδιά μέσα σ’ αύτό τ ’ αύτοκίνητο, τά είδα καθώς περνούσε δίπλα μας. Κόλλα του 
μόνον άπό πίσω. Κάπου θά άναγκαστή νά κόψη.

—’Ασφαλώς, όταν τρακάρη σέ κανένα δέντρο, άπήντησε ό Σλίμ, πατώντας μέ 
έπιμονή τό πεντάλι τού γκαζιού του.

Μά ή άπόστασις μεταξύ τών δύο αυτοκινήτων έξακολουθοϋσε νά μένη πάντα 
ή ΐδια.

Ξαφνικά, ό Σκότ άνατρίχιασε. Θυμήθηκε ότι, ένάμισυ σχεδόν χιλιόμετρο 
πάρα κάτω βρισκόταν μιά άπότομη στροφή, μιά στροφή πού έ'πρεπε νά την πάρη 
κανείς μέ κανονική ταχύτητα καί μέ εξαιρετική προσοχή. Ά ν  ή λιμουζίνα προσπα
θούσε νά τήν πάρη μέ τήν ταχύτητα πού πήγαινε, δέν θάβγαινε κανείς ζωντανός 
άπο μέσα. ’Έβαλε το χέρι στήν τσέπη τού περιστρόφου του, το τράβηξε καί, σπρώ
χνοντας μέ τό χέρι, άνοι
ξε τό κρύσταλλο τού αύ- 
τοκινήτου πού βρισκόταν 
μπροστά του.

— Π ρέπει νά τό έπιχει- 
ρήσουμε, μουρμούρισε 
θυμωμένα. Δέν πρέπει 
μέ κανέναν τρόπο νά 
φτάσουν στήν επικίνδυνη 
στροφή. Θά τούς τρυπή- 
σω ένα λάστιχο. Μπορεί 
νά άναποδογυρίσουν, μά 
καλλίτερα αύτό παρά ό 
σίγουρος θάνατος. Ρί
χνω, Σλίμ.

Τελειώνοντας τή λέξη 
του, ό Σκότ πάτησε τή 
σκανδάλη. "Ενα δευτε
ρόλεπτο άργότερα, τό ά- 
θραυστο μπροστινό κρύ
σταλλο τού άστυνομικού αυτοκινήτου, χτυπημένο άπο μιά σφαίρα πού έρχόταν άπο 
τή μαύρη λιμουζίνα, ραγίστηκε σέ χιλιάδες κομμάτια, σχηματίζοντας έναν πρα
γματικό ιστό άράχνης.

—Παιδιά, έ; ξεφώνισε έξαλλος ό Σλίμ. Τί δουλειά έχουν τά παιδιά μέ όπλα; 
Ξέρω τί είναι, Σκότ.

—Μά ό Σλίμ δέν πρόλαβε νά έξηγήση τί εννοούσε. Ή  επικίνδυνη στροφή 
φάνηκε μπροστά τους. Ό  Σκότ δέν πρόλαβε νά ξαναπυροβολήση. Ή  μαύρη λιμου- 
ζίνα πού πήγαινε σάν τρελλή έφτασε στή στροφή, γλίστρησε άπο τή μιά άκρη τού 
δρόμου στήν άλλη καί μέ ορμή βγήκε άπο τήν άσφαλτο. ’Έσπασε μερικούς πασ
σάλους πού βρέθηκαν μπροστά του καί έπεσε μέ ορμή επάνω στά μεγάλα δέντρα 
πού βρίσκονταν δεξιά άπό τό δρόμο. ’Ακούστηκε ένας τρομερός κρότος. Κομμάτια 
άπο μέταλλο πετάχτηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις. ’Ακούστηκε μιά άνατριχια- 
στική γυναικεία στριγγλιά καί υστέρα, επακολούθησε ήσυχία, νεκρική ήσυχία.

Ό  Σλίμ ώδήγησε τό άστυνομικό αύτοκίνητο στο σημείο όπου ή λιμουζίνα 
είχε βγή άπό τό δρόμο καί σταμάτησε. Πριν άκόμα πιάση τό κουτί μέ τά φάρμακα 
τών Πρώτων Βοηθειών, ό Σκότ είχε πηδήσει κάτω καί έτρεχε προς τό κομματια-

Ό  Σλίμ ώδήγησε τό αστυνομικό αυτοκίνητο στό σημείο όπου 
ή λιμουζίνα είχε βγή άπό τό δρόμο.
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σμένο αυτοκίνητο. To άναίσθητο χέρι μιας κοπέλλας κρεμόταν έ'ξω άπό τό τζάμι 
μιας πόρτας. 'Ο Σκότ προσπάθησε νά άνοιξη τήν πόρτα. ΤΗταν συμπιεσμένη καί 
σφηνωμένη.

—Γρήγορα, φώναξε στον Σλίμ πού έφτανε δίπλα του. 'Υπάρχουν πολλά άέρια 
γύρω άπό τα συντρίμματα. "“Αν τυχόν πάρουν φωτιά...

Μ’ ένα πήδημα ό Σλίμ βρέθηκε δίπλα του. Ενώνοντας καί οί δυο τις δυνάμεις 
τους, έβγαλαν άπό τή θέση της τήν πόρτα. Ό  Σκότ τράβηξε έξω τήν κοπέλλα, τήν 
έδωσε του Σλίμ καί μετά χάθηκε στά συντρίμμια γιά νά βγάλη τον νεαρό πού κα
θόταν στο πίσω κάθισμα. Μάζεψε άπό χάμω ένα πιστόλι μέ πολύτιμη καί στολι
σμένη μέ μαργαριτάρια λαβή, τό έχωσε στήν τσέπη του καί γύρισε νά φροντίση 
γιά τούς δυο πού κάθονταν στο μπροστινό κάθισμα. Μιά σύντομη εξέταση τον έπεισε 
ότι δεν μπορούσε πιά νά τούς βοηθήση σέ τίποτε. ΤΗταν νεκροί.

Οί δυο άστυνομικοί χρειάστηκαν δεκαπέντε λεπτά γιά νά τούς βγάλουν άπό 
τά συντρίμματα. "Ενας νέος πού περνούσε μέ μιά μοτοσυκλέττα, προθυμοποιήθηκε 
νά σπεύση στο πλησιέστερο τηλέφωνο γιά νά είδοποιήση τις Πρώτες Βοήθειες καί 
τήν ’Αστυνομία. 'Ο νέος καί ή νέα πού είχαν γλυτώσει, στέναζαν άπό τούς πόνους 
όταν έφτασε τό αύτοκίνητο των Πρώτων Βοηθειών καί τούς παρέλαβε.

—Έ , Σκότ, είπε σιγανά ό Σλίμ. Γιά έλα εδώ νά Ιδης.
"Οταν ό Σκότ προχώρησε κοντά στον παχουλό συνάδελφό του, είδε ότι κρα

τούσε στά χέρια του πέντε-έξη τσιγάρα.
—Ξέρεις τί είναι; τον ρώτησε ό Σλίμ. Μαριχουάνα! Κάποιος κάνει συστημα

τικά εμπόριο αύτοΰ τού καταραμένου ναρκωτικού σέ ολόκληρη τήν περιοχή μας. Καί 
οί τέσσερις αύτοί νέοι ήταν σέ κατάσταση ύπερδιεγέρσεως άπό τή μαριχουάνα πού 
είχαν καπνίσει.

Παίρνοντας ένα άπό τά τσιγάρα, ό Σκότ τό πλησίασε στή μύτη του καί τό 
μύρισε. Κούνησε ύστερα καταφατικά τό κεφάλι ενώ τό πρόσωπό του σκυθρώπαζε.

—"Ακόυσα γ ι’ αύτή τήν ιστορία καί στήν Ούάσιγκτων. Οί τζί-μέν δέν κατά- 
φεραν ώς τήν ώρα νά άνακαλύψουν κανένα ίχνος άπό τό όποιον νά άποκαλύπτεται 
ποιος βρίσκεται πίσω άπ’ αύτή τήν ύπόθεση. Σλίμ, τώρα πού άποφοίτησα άπό τή 
Σχολή, έχω τό δικαίωμα νά άναλαμβάνω ειδικές έρευνες μόνος μου. Καί ή πρώτη 
δουλειά πού θά άναλάβω, θά είναι νά ξεκαθαρίσω τήν σκοτεινή αύτή ύπόθεση. Λοιπόν, 
αρχίζουμε άπ’ αύτή τή στιγμή.

—Μά πώς; ρώτησε ό Σλίμ, καθώς ώδηγούσε τώρα πάλι τό αύτοκίνητο στον 
δημόσιο δρόμο, παίρνοντας τήν άρχική τους κατεύθυνση. Μήπως πρόκειται νά μοΰ 
πης νά σέ οδηγήσω τώρα άμέσως σέ κάποιο μέρος καί νά άνακαλύψης εκεί τον 
εγκέφαλο πού βρίσκεται πίσω άπ’ αύτό τό έγκληματικό λαθρεμπόριο ναρκωτικών; 
Μή μοΰ πης ότι στή Σχολή έμαθες νά δουλεύης μέ τέτοια ταχύτητα.

—Τό ναρκωτικό αύτό πουλιέται στά κέντρα διασκεδάσεως, άπήντησε ό Σκότ. 
Βλέπεις, οί πλούσιοι νέοι μας πού περνούν τις βραδυνές ώρες τους εκεί, δέχονται 
πρόθυμα κάθε καινούργια...ιδέα τέτοιου είδους. Τά ίδια γίνονταν καί τήν άλλην φορά 
μέ τήν ποτοαπαγόρευση. Ποιος είναι, λοιπόν; Τό νά πης στούς ιδιοκτήτες τών κέν
τρων ότι, άν συλληφθούν νά προμηθεύουν μαριχουάνα τά κέντρα τους θά Τςλείνωνται 
κ ι’ αύτοί θά μπαίνουν στήν φυλακή γιά κάμποσον καιρό...Πάμε λοιπόν. Θ’άρχίσουμε 
άπό τον Μπίγκ Μάϊκ Μάτσον.

'Ο Σλίμ εξακολούθησε νά όδηγη τό αύτοκίνητο χωρίς νά μιλά. "Υστερα όμως άπό 
μερικά χιλιόμετρα άνασήκωσε τό κεφάλι καί κύτταξε τον Σκότ μ’ ένα σκεπτικό ΰφος.

•—Δέν φαντάζομαι πώς ό Μπίγκ Μάϊκ θά μπορούσε νά καθοδηγη αύτή τή 
βρωμοϋπόθεση Σκότ. Φαίνεται μάλλον ντόμπρος τύπος.

—"Ισως. Μά άσφαλώς θά τον έχουν πλησιάσει καί θά τού έχουν κάνει κου
βέντα, καί ίσως θελήση νά μάς μιλήση, εξήγησε ό Σκότ. Νά τό μαγαζί του.

(Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ό Άρχιφύλαξ Μανώλης Ν. καί οί άστ / 
κες Δημακογιάννης Σ., Γοϋλος Γ., ’Αλεξόπουλος Γ., Κωτσόπουλος Εύθ.

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ /κες Κωνσταντινόπουλος ’Ά γγ ., 
Σωτηρίου Εύάγγ. καί οί μαθητευόμενοι άστ /κες Δελής Γ. καί Άναστασόπουλος Φ.

—Δι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγοί» τοϋ ’Αστυν. Σώματος έμονιμοποιήθησαν οί 
κάτωθι μαθητευόμενοι άστ/κες τοϋ 181ου ’Εκπαιδευτικού Τμήματος της Άστυν. 
Σχολής ’Αστυφυλάκων, κριθέντες ικανοί καί κατάλληλοι προς τοϋτο:

Ζαφειρόπουλος Συμ., Μπελέσης Θ., Θωμάς I., Χονδρός Μ., Μάρκου Παν., 
Γιαννόπουλος I., Γαλλίκας Γ., Λύρης Παν., Ροΰσσος Παν., Φίλιας Β., Κυπριάδης 
Κων., Άντωνόπουλος Λ., Λαζαρίδης I., Κυριακουλάκος I., Δανιήλ Θ., Άγγελό- 
πουλος Χρ., Ρϊζος Θ., Σταθόπουλος Κ., Βασίλης Ά λ ., Δουκάκης Κ., ’Αναγνώ
στου Β., Πέππας Ν., Άργυρόπουλος Άνδρ., Λάμπρου Μελ., Άγγελής Γ., Παπα- 
δόπουλος Γ., Λυμπερόπουλος Χρ., Τοτόμης Γ., Δημάκης Π., Άλιγιζάκης "Ομ., 
Καλαφατάκης Στ., Άποστολάκης Ν., Βαρδούνης Ή ., Νιάσης Χρ., Στούπας Δ., 
Μπιζίμης Χρ., Νικολόπουλος Θ., Λαμπρόπουλος Σπ., Κωνσταντόπουλος Β., Άνα- 
στασιάδης Ά ν., Κολοβός Λ., Κόνιαρης Σωκ., Λουγιάκης Ί ., Άλεβιζάκος Β., 
Λιουτσάκος Ί ., Μπαζιωτόπουλος Δ.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. α) 'Υλική άμοιβή εις τόνΆρχ/κα Γεωργακόπουλον Ήλίαν, διότι βάσει 
δοθείσης αύτώ πληροφορίας, ένεργήσας μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, προθυμίας καί μεθο- 
δικότητος καί έργασθείς πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών, επέτυχε την άνα- 
κάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ σεσημασμένου κακοποιοΰ Όλλανδέζου Χρ. καί έξιχνίασιν 
διαπραχθεισών ύπ’ αύτοΰ κλοπών εις βάρος Άμερικανοΰ.

β) "Επαινος εις τούς Ύπαστυν. Α' Καρκούλιαν Γ., άστ/κας, Λαγιανδρέαν 
Χρ., καί Μανήν Γ., διότι, ό μέν πρώτος έργασθείς μετά ζήλου καί μεθοδικότητος 
κατώρθωσε νά έξιχνιάση καί έτερα άδικήματα τοϋ συλληφθέντος, οί δέ έτεροι συνέ- 
βαλον εις τήν έπιτυχή έκβασιν τής ύποθέσεως.

2. α) 'Υλική άμοιβή εις τούς 'Υπαστυν. Α' Ταραβήραν Δημ.,Άρχ/καν 
Ζιάββον Άντών. καί άστ /κας : Προγουλάκην Διον , Κοντονήν Έλπ., Βοΰρον Τριαντ , 
διότι, έργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος έπέτυχον τήν άνακά- 
λυψιν καί σύλληψιν λαθρεμπόρων ’Ινδικής καννάβεως ώς καί άνεύρεσιν καί κατά- 
σχεσιν ποσότητος πέντε χιλιογράμμων ’Ινδικής καννάβεως.

β) "Επαινος εις τούς άστ/κας : Κουμπανάν Μ., Καμπάσην Στυλ., Φραντζίου 
Παν., Λυμπέρην Θ., Δήμον Παντ., καί Πάνον Χαρ., διότι ουτοι ύπεβοήθησαν ση- 
μαντικώς διά τήν έπιτυχή έκβασιν τής ώς άνω ύποθέσεως.

3. α) 'Υλική άμοιβή είς τούς Ύπαστυν. Α' Κωστήρην Χρ., καί άστ/κα 
Μΐχον Νικ., διότι, έργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, έπέτυχον 
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν δράστου κλοπής διά διατρήσεως τής οροφής κοσμημα-

καιουχον.
β) "Επαινος είς τούς Άστυν. Δ/ντήν Β' Κορωνάκον Δ., ’Αστυνόμον Β' 

Γιαννακόπουλον Έ λ., Άρχ/κα Σπηλιωτόπουλον Άνδρ., καί άστ/κας Σέλλαν Δ., 
Παντηλιέρην Παν., Σταματάκον Β., καί Άναγνωστόπουλον Γ., διότι ούτοι ύπό τήν 
δεξιάν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, συνέβαλον εις τήν έξιχνίασιν τής ώς άνω ύποθέσεως.



2546 Ειδήσεις καί Πληροφορίας

4. α) 'Υλική άμοιβή καί έπαινος εις τούς : 'Τπαστυν. Α' Τζουμάνην Γ., 
άρχ/κα Άδαμόπουλον Εύθ., καί άστ/κα Λάζαρην Π., διότι, έργασθέντες μετά ζήλου 
καί μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας λαθρεμπόρων 
φαρμάκων εΐσαγομένων έκ τοϋ εξωτερικού.

β) ’Έπαινος εις τον Άστυν. Β' Παναγιωτόπουλον Ν., διότι καθοδηγήσας 
μετά μεθοδικότητος τούς άνωτέρω υπαλλήλους συνέβαλεν εις τήν έπιτυχή έκβασιν 
τής ώς άνω ύποθέσεως.

5. α) 'Υλική άμοιβή καί έπαινος εις τούς 'Υπαστυν. Α' Τσακόπουλον Π.- 
Πιπερόπουλον Ν., καί Άλεβιζάτον Μ., Άρχ/κας Γεωργοϋντζον Σωτ., καί Άνδρι- 
κόπουλον Β., καί άστ/κας Χαραλάμπην Σπ., Κουρήν Μ., Σκολακάκην Π., Μάνου, 
σάκην Β., Σταύρον I., Λάζαρην Β., Άγγελόπουλον Γ. καί Κότσιφαν Δημήτριον, 
διότι έργασθέντες μετά ζήλου καί μεθοδικότητος έπέτυχον έντος έλαχίστου χρόνου 
τήν έξιχνίασιν αδικήματος ληστείας καί τήν σύλληψιν των δραστών,έκ της ένεργείας 
των δέ ταύτης προύκλήθησαν εύμενή σχόλια υπέρ τοϋ Άστυν. Σώματος.

β) ’Έπαινος εις τον Άστυν. Δ/ντήν Β' Ταβουλάρην Ν., διότι κατηύθυνε μετά 
δεξιότητος τούς άνωτέρω ύπαλλήλους καί ουτω έπετεύχθη τό άνωτέρω αίσιον άπο- 
τέλεσμα.

γ ) Αστυφύλακας Κωστοΰρον Γ., καί Μπούφαν Παν., διότι έργασθέντες 
μετ’ έπιμονής, ζήλου καί δραστηριότητος έπέτυχον τήν σύλληψιν τοϋ έπικινδύνου 
κακοποιού κ α ί. άρχηγοΰ τής σπείρας Λαζαράκη καί συνέβαλον εις τήν έξιχνίασιν 
διαπραχθέντων ύπ’ αύτής καί έτέρων άδικημάτων.

6. ’Έπαινος εις τούς : 'Υπαστυν. Α' Άλαμάνον Νικ., καί άστ/κας: Κρητικόν 
Κ. καί Λιντοβόην Ν., διότι έργασθέντες μετά ζήλου, μεθοδικότητος, εύσυνειδήτως 
καί πολύ πέραν των κενανονισμένων ωρών, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
ατόμων, άτινα έκαλλιέργησαν, παρήγαγον καί διεπραγματεύοντο τήν πώλησιν πο- 
σότητος 3 1/2 περίπου χιλιογράμμων ινδικής καννάβεως, ώς καί τήν κατάσχεσιν 
ταύτης.

** *

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗΣ ΚΑΙ «ΦΡΥΝΗ»

Τήν Κυριακή στις 10 ’Ιουλίου ό Γιάννης Λάτσης παρουσίασε στο Λιμάνι τοϋ 
Πειραιά το ώραϊο τουριστικό άκτοπλοϊκό σκάφος «ΦΡΥΝΗ», πού μαζί μέ τό «Νε
ράιδα» θά είναι τό καμάρι τοϋ Τουριστικού μας ’Εθνικού στόλου.

Έ τσ ι στολισμένο σάν νυφούλα τό «Φρύνη» δέχθηκε τούς 1000 προσκεκλημέ
νους πού τούς πήγε μέσα σέ 4 ώρες στήν Τήνο.

’Εκεί πάντα ό Λάτσης πηγαίνει τά πλοία του σ’ ευλαβικό προσκύνημα τής 
Μεγαλόχαρης.

Μέ κατάνυξη, εύλάβεια καί άνάταση προς τό Θεό έψάλη ό Αγιασμός πάνω 
στο πλοίο, οπού μεταφέρθηκε ή θαυματουργός εικόνα τής Θεοτόκου.

Καί ύστερα έπηκολούθησε πλούσιο γεύμα, χορός, γλέντι καί ξεφάντωμα 
μέχρι τις 10 τό βράδυ πού γύρισε τό πλοίο στον Πειραιά.

'Η έντύπωσή μας είναι μία. "Οτι ό Γιάννης Λάτσης ό άνθρωπος αύτός τού 
Λαού, έχει μεγάλη καρδιά καί πιστεύει στό Θεό καί στήν Ελλάδα.

Άπό μέρους τής ’Αστυνομίας έτίμησαν τό παρθενικό αύτό ταξίδι τής «Φρύνης», 
ό Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρος Λεονταρίτης καί οί ’Αστυνο
μικοί Διευθυνταί κ.κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης καί Γεώργιος Πολίτης.



ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
—Λί ραδιοφωνικαί έκπομπαί τής ’Αστυνομίας Πόλεων σημειώνουν μεγάλην επι

τυχίαν διά τής άθρόας συμμετοχής όλων των έκλεκτών Ελλήνων καλλιτεχνών του ελα
φρού καί δημοτικού τραγουδιού, άλλα καί του θεάτρου. Αί περί αύτών κρίσεις των 
ακροατών του ραδιοφωνικού Στάθμου τών Ενόπλων Δυνάμεων είναι ένθουσιώδεις.

—Κατά τήν έκπομπήν τής 29-6-1955, έτραγούδησαν ή Σοφία Βέμπο καί τό 
Τρίο-Τίκο, μέ τήν γνωστήν ορχήστραν του Μενελάου Θεοφανίδη, ό Νίκος Γούνα- 
ρης καί ό Σταύρος Ξύντας μέ τήν ορχήστρα Γκυζελή καί ή ’Έρρη Βάσση. Επίσης 
στά δημοτικά τραγούδια ή Γεωργία Μυτάκη μέ τό συγκρότημά της.

'Η εκπομπή ήτο πανηγυρική προς τιμήν του έορτάζοντος ’Άνακτος.
Κατ’ αύτήν μετεδόθη καί άπόσπασμα από τό ημερολόγιου τοϋ άστυφύ- 

λακος, γραμμένο άπό τον άστυφύλακα Σπΰρο Πη?ιό, μέ τίτλο «Τοϋ μπάρμπα 
Θύμιου οί κόττες διδάσκουν» καί μέ άφηγητήν τον καλλιτέχνη τής πρόζας Γκούβα. 
Παρουσίασε τό πρόγραμμα ό Μίμης Φραγκιουδάκης. (Κείμενα καί επιμέλεια Τμή
ματος Πνευματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής).

-Κ α τά  τήν εκπομπήν τής 6-7-1955, έτραγούδησεν ή Μπέμπα Κυριακίδου 
μέ τήν ορχήστρα Μ. Σουγιούλ καί ό άστυφύλαξ Παπασταμόπουλος μέ τό συγκρό
τημά του, στά δημοτικά τραγούδια. ’Επίσης συμμετεΐχεν ή ορχήστρα Μαρκέα σέ 
μοντέρνους ρυθμούς. ’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έπροξένησεν ή συμμετοχή κατά τήν 
εκπομπήν ταύτην τοϋ χιουμορίστα κομφερασιέ Γιώργου Οίκονομίδη, όστις προσε- 
φέρθη εύγενώς ν’ άνοιξη τό πρόγραμμα. Συμμετεΐχεν επίσης καί ό καλλιτέχνης τής 
πρόζας Τάσσος Γκούβας, εις τό ημερολόγιου τοϋ άστυφύλακος, γραμμένο άπό τον 
άστυφ/κα Σπΰρο Πηλό, μέ τίτλο «"Ενα γκολ όφ—σάϊντ».

—’Επί τη ευκαιρία ταύτη το Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής 
Σχολής αισθάνεται τήν άνάγκην νά εύχαριστήση τόν Κεντρικόν Ραδιοφωνικόν 
Σταθμόν Ένοπλων Δυνάμεων Ελλάδος, διά τήν πολύτιμον τεχνικήν συνδρομήν του, 
κατά τάς έκπομπάς τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, χάρις είς τήν όποιαν αύται παρου
σιάζονται άρτιαι άπό πάσης πλευράς.

’Ιδιαιτέρως εύχαριστεΐ τόν μηχανικόν (ήχολήπτην) τοϋ Στάθμου κ. Ίωάννην 
Πορετσιάνον, όστις λίαν προθύμως καί άνιδιοτελώς έχει άναλάβει τήν τεχνικήν επι
μέλειαν τούτων, τόν κομφερασιέ κ. Μίμην Φραγκιαδάκην, όστις τάς παρουσιάζει 
καί όλους τούς καλλιτέχνας, ήθοποιούς καί υπαλλήλους τοϋ Σταθμού.

** *
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

•—Τήν 21ην ’Ιουνίου έ.έ. έν τώ προαυλίω τής ’Αστυνομικής Σχολής έτελέσθη 
φιλικός άγων Βόλλεϋ—Μπώλ μεταξύ τών Σχολών Δοκίμων Ύπαστυνόμων καί 
Άρχ/κων.

Κατόπιν ώραίου καί πείσμονος άγώνος, άνεδείχθη νικήτρια ή όμάς τών Δο - 
κίμων Άρχ/κων μέ τό σκορ 2—0.

—Τήν 22αν ’Ιουνίου έ.έ., είς τό έν Νέα Φιλαδέλφεια γήπεδον τοϋ «Ίονικοΰ» 
έτελέσθη φιλικός αγών καλαθοσφαίρας μεταξύ τής γηπεδούχου όμάδος καί τή ς 
’Αστυνομικής τοιαύτης. Κατόπιν ένδιαφέροντος άγώνος αί αντίπαλοι ομάδες άνε - 
δείχθησαν ισόπαλοι μέ σκορ 54—54.

β) Είς τούς τελεσθέντας τήν 29ην ’Ιουνίου έ.έ., άθλητικούς άγώνας Στίβου 
μετέσχον οί κάτωθι Άστ/κες—άθληταί έπιτυχόντες τάς έξής έπιδόσεις: 1) Παπα- 
γεωργίου Άνδρέας 56 μ. είς τόν άκοντισμόν, 2) Κόρμαλης Λεωνίδας 400 μ. 50"3, 
3) Πολίτης Κων/τίνος άλμα είς ύψος 1.80 μ. 4) Κούκης Ήλίας μήκος 6,67 μ., 
5) Ντόντος Κων. μήκος 6,42 καί 6) Διαμαντής ’Αθανάσιος 200 μ. 23"7 /10.



Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30—

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός
/

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

'Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


