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ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ

17. —Σχέσεις αστυνομικών καί λαόν κατά την κατοχή και στά
ση αυτών έναντι τών κομμουνιστών.

18. —Πώς οί κομμοννισταί προπαρασκεύασαν τον εμφύλιο πό
λεμο στην κατοχή.

19. —’Ενίσχυση τοϋ εμφυλίου πολέμου άπό τούς κατακτητάς
καί εκμετάλλευση αύτον.

20. —Στάση τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κατά την περίοδο τοϋ
εμφυλίου πολέμου (1943— 1944).

17. Ά πό τήν πρώτη στιγμή της κατοχής τών ’Αθηνών οί αστυνομικοί μέ σφιγ
μένη τήν καρδιά, στάθηκαν στο πλευρό τοϋ λαοΰ. Μαζί έταπεινώθηκαν, μαζί πεί
νασαν, μαζί δέχτηκαν εγκληματικές έπιθέσεις άπό κακοποιούς τών στρατευμάτων 
κατοχής, μαζί τέλος άγωνίσθηκαν για τή διατήρηση τοϋ μίσους κατά τών κατακτητών.

Παράλληλα δμως οί άστυνομικοί υπήρξαν πρωτοπόροι σέ κάθε εθνική προ
σπάθεια, εΐτε έμμεση είτε άμεση. Κατεσκόπευαν παντοΰ καί πάντοτε τούς κατα
κτητάς, τούς παρακολουθούσαν μυστικά καί προελάμβαναν ή εμπόδιζαν κατά τό 
δυνατό τά έγκλήματά τους κατά τών Ελλήνων πολιτών. Ειδοποιούσαν ή έφυγάδευαν 
τούς καταζητουμένους άπο τούς Γερμανοϊταλούς σέ όποιαδήποτε ιδεολογία ή κοι
νωνική παράταξη καί αν άνήκαν καί τέλος οί έκλεκτότεροι άπό αυτούς ένετάχθησαν 
σέ κλιμάκια εθνικής άντιστάσεως, σέ δίκτυα μεταβιβάσεως πληροφοριών στούς Συμ
μάχους καί σέ άλλες πολύ επικίνδυνες μυστικές υπηρεσίες τών συμμάχων στήν 
Ελλάδα.

Οί ’Ιταλοί καί οί Γερμανοί δέν μπόρεσαν νά βροΰν στήν ’Αστυνομία παρά ελά
χιστους, πού, είτε άπο συμφέρο, είτε άπο άρριβισμό, είτε καί άπό ήττοπάθεια, γιατί 
πίστεψαν στο αήττητο τοϋ Γερμανικού στρατού, τούς συνεπάθησαν απλώς ή τούς
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ένίσχυσαν στις ένέργειές τους πού στρέφονταν κατά των Συμμάχων καί έπομένως 
κατά του συμφέροντος της Πατρίδος.

Ή  πρώτη ενέργεια των κατακτητών ήταν ό άφοπλισμός της ’Αστυνομίας. 
Άπηγόρευσαν στούς άστυνομικούς νά κατέχουν, ατομικά δπλα καί έπέτρεψαν νά 
φέρουν τά υπηρεσιακά τους μόνον περίστροφα μέ 12 φυσίγγια. ’Αλλά ό κύριος οπλι
σμός της ’Αστυνομίας Πόλεων ’Αθηνών υπήρχε στο Μηχανοκίνητο Τμήμα, τό όποιο 
είχε 300 αυτόματα δπλα ΣΤΑΓΙΕΡ, άφθονα πυρομαχικά, 120 μοτοσυκλέττες τρί- 
κυκλες καί δίκυκλες, 25 αύτοκίνητα καί πολλά ποδήλατα. "Ολα αυτά άφηρέθησαν 
καί άντ’ αύτών έδόθησαν 20 μόνον αυτόματα δπλα κατωτέρας ποιότητος καί 50 
ντουφέκια μέ έλάχιστο άριθμό φυσιγγίων γιά την εκπαίδευση των άστυνομικών. 
’Έτσι, ή ’Αστυνομία, άοπλη σχεδόν, ήταν υποχρεωμένη ν’ άντιμετωπίζη, όχι μόνον 
τούς κοινούς εγκληματίες άλλά καί άρκετούς κακοποιούς των στρατευμάτων κα
τοχής, οί όποιοι διέπρατταν ληστείες, φόνους καί πλεΐστα άλλα αδικήματα.

"Οπως ξαίρουμε δταν οί Γερμανοί έμπαιναν στάς ’Αθήνας ήσαν σύμμαχοι μέ 
τη Σοβιετική Ρωσία καί έρχονταν ώς έλευθερωταί των εγκληματιών κομμουνιστών, 
πού εϊτε ήσαν κατάδικοι στις φυλακές, είτε ήσαν εκτοπισμένοι στά νησιάντοΰ Αι
γαίου ή στο χώρο τής Άκροναυπλίας. 'Η πρώτη πράξη λοιπόν τών Γερμανών ήταν 
ή άπελευθέρωση τών κομμουνιστών αύτών. ’Έτσι δσοι ήσαν εκτοπισμένοι επανήλθαν 
στις έστίες τους, έκεϊνοι δέ πού ήσαν στις φυλακές άπελευθερώθησαν. Οί ίδιοι οί 
Γερμανοί ελευθέρωσαν τότε καί τό Γενικό Γραμματέα τού Κ.Κ.Ε. τον Νικ. Ζαχαριάδη, 
πού ήταν κατάδικος στις φυλακές Κερκύρας. Παράλληλα έπετράπη στούς Βουλγά
ρους κομμουνιστάς καί παρέλαβαν άπό τό χώρο έκτοπισμοϋ Άκροναυπλίας σημαί- 
νοντας "Ελληνας κομμουνιστάς γιά νά συνεργαστούν καί δράσουν κατά τών Ελλή
νων πατριωτών.

'Η  ’Αστυνομία έβλεπε καί παρακολουθούσε δλα αυτά καί φόβος συνείχε τά 
μέλη αυτής, γιατί έβλεπαν δτι τ ρ ί α  δ ι κ τ α τ ο ρ ι κ ά  κ ρ ά τ η  ή ’Ιταλία τού 
Μουσολίνι, ή Γερμανία τού Χίτλερ καί ή Σοβιετική "Ενωση τού Στάλιν, συνηργά- 
ζοντο κατά τής ’Αγγλίας καί τής μοναδικής τότε συμμάχου της, τής Ελλάδος. 
Τό μέλλον διεγράφετο μελανό, ~Ηταν ενδεχόμενο άπό στιγμή σέ στιγμή ή Ελλάδα 
νά διαμελιστή καί ή ’Ιταλία νά πάρη ώς δώρον άπό τό Χίτλερ, γιά την άφοσίωσή της, 
άνάλογο μερίδιο προς εκείνο τό όποιο πήρε ή Σοβιετική "Ενωση, άπό την Πολωνία. 
Καί δμως οί "Ελληνες άστυνομικοί δέν έκάμφθησαν καί τότε."Αρχισαν νά παίρνουν 
θέση έναντίον τών τριών Φασισμών, τού Χίτλερ, τού Μουσολίνι καί τού Στάλιν. 
Παρακολουθούσαν τις κινήσεις τών τριών συνεργαζομένων συγκροτημάτων καί 
άντελήφθησαν δτι οί "Ελληνες κομμουνισταί μολονότι άπελευθερώθησαν άπό τούς 
Γερμανούς δέν συνεπάθουν καθ’ ολοκληρίαν τον ’Ιταλικό φασισμό καί έστρέφοντο 
κατά τών ’Ιταλών,ούχί δμως καί κατά τών Γερμανών,γιατί όμολογουμένως τό Γερ- 
μανοσοβιετικό σύμφωνο είχε προκαλέσει γενική άναστάτωση σ’ δλη την πορεία καί 
τις αρχές τού κομ. κόμματος, τό όποιο δέν μπορούσε νά βρή προσανατολισμό στις 
κατευθύνσεις του. Τον ’Ιούνιο τού 1941 κηρύσσεται ό πόλεμος τών Γερμανών κατά 
τής Σοβιετικής Ένώσεως. Οί έδώ Γερμανοί σπεύδουν τότε νά βροΰν καί νά συλ- 
λάβουν τούς "Ελληνας κομμουνιστάς, τούς όποιους είχαν οί ίδιοι απελευθερώσει καί 
ζητούν γι’ αυτό, τή συνδρομή τής ’Αστυνομίας.

Άλλά οί άστυνομικοί άδιαφοροΰν άδιαφοροΰν γιατί ή Σοβιετική "Ενωση είναι 
υποχρεωμένη πιά νά πολεμήση παρά τό πλευρό τών συμμάχων καί τής Ελλάδος, 
γιατί οί κομμουνισταί τών ’Αθηνών πρέπει κατ’ άνάγκη νά Θυμηθούν τή φορά αύτή 
δτι είναι "Ελληνες καί έφ’ δσον είναι "Ελληνες δέν μπορούν νά παραδοθοΰν άπό τήν 
Ελληνική ’Αστυνομία στά χέρια τών κακτακτητών. "Ετσι, δλοι οί άστυνομικοί, 
πού άλλοτε είχαν είδικώς άναλάβει τή δίωξη τών κομμουνιστών πού δροΰσαν παρά
νομα, διασκορπίζονται σέ διάφορες υπηρεσίες καί επιδεικνύουν δχι μόνον άδράνεια
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αλλά καί άνυπακοή στις διαταγές καί άπειλές των κατακτητών να βρουν καί συλ- 
λάβουν κομμουνιστάς, άπ’ εναντίας μάλιστα διευκολύνουν τήν άπόκρυψη καί δια
φυγή τούτων.

Οί Γερμανοί άστυνομικοί (Γκεστάπο) διαμαρτύρονται καί άπειλοϋν άκόμη 
τούς "Ελληνας άστυνομικούς. Άλλα κανείς δεν κλονίζεται, κανείς δεν παραδίδει 
"Ελληνες στους κατακτητάς. Τό έτος 1941 λήγει καί μπαίνουμε στο έτος 1942, 
οπότε νέα φάση παρουσιάζεται, γιατί άρχίζουν να έμφανίζωνται οί πρώτες ένεργη- 
τικές έκδηλώσεις Εθνικής άντιστάσεως. Κατά τήν ’Εθνική έορτή τοΰ 1942, ό λαός 
άνεξαρτήτως κοινωνικών πεποιθήσεων συγκροτεί διαδηλώσεις στους κεντρικούς δρό
μους, παρά τις απαγορευτικές διαταγές τών κατακτητών. Διατάσσεται τότε άπό 
αύτούς ή ’Αστυνομία νά τις διαλύση, άλλ’ άρνεΐται καί οί άστυνομικοί βλέπουν μέ 
ευχαρίστηση τήν πρώτη αύτή ενεργητική εκδήλωση ’Εθνικής άντιστάσεως. ’Ιταλοί 
καί Γερμανοί ’Αξιωματικοί ύβρίζουν χυδαία καί άπειλοϋν τούς "Ελληνας άστυνο- 
μικούς,άλλά κανείς δέν κινείται κατά τών διαδηλωτών καί γίνεται έπίσημη δήλωση 
ότι ή ’Αστυνομία σέ κανένα λόγο καί σέ καμμιά περίπτωση δέν μπορεί νά έπεμβαίνη, 
οσάκις γίνονται πατριωτικές έκδηλώσεις, θά περιορίζεται δέ μονάχα στήν δίωξη τών 
κοινών έγκληματιών. Τούτο άναγκάζονται νά παραδεχθούν καί οί κατακτηταί. Τήν 
τακτική αύτή έναντι τών κομμουνιστών άκολουθεΐ ή ’Αστυνομία μέχρι τής άπελευ- 
θερώσεως, μολονότι το κομ. κόμμα μέ τις διάφορες οργανώσεις του άπό το τέλος 
τοΰ 1942 μετέτρεψε τον Εθνικό άγώνα σέ κοινωνικό, μέ άποτελέσματα τά όποια 
ποικιλοτρόπως έβλαψαν τήν Ελλάδα.

18 . Άπό το' 1942 οί κρμμουνιστικές οργανώσεις άνασυγκροτήθηκαν σιγά-σιγά 
ώς οργανώσεις επαναστατικές μέ συνθήματα έθνικοαπελευθερωτικά καί κοινωνικά. 
Κατά το στάδιο αύτο τής άνασυγκροτήσεώς των άναπέτασαν τή σημαία τής έπανα- 
στάσεως κατά τών κατακτητών καί καλοϋσαν προς συνεργασία τούς "Ελληνες, άνε
ξαρτήτως πολιτικών καί κοινωνικών πεποιθήσεων. Προς τούτο καί γιά νά μή δώ
σουν ύπόνοια στούς έθνικόφρονες πολίτες ότι τούς παρασύρουν προς τήν κομμου
νιστική ιδεολογία, ίδρυσαν τήν οργάνωση μέ τον τίτλο ’Εθνικό άπελευθερωτικο 
μέτωπο (Ε.Α.Μ.), ή όποια παρουσιάζονταν ώς άνεξάρτητη άπό τό Κ.Κ.Ε. άλλά 
πλαισιόνονταν άπό δοκιμασμένους κομμουνιστάς ώς ήγετικά στελέχη.

Παράλληλα σάν στρατιωτική οργάνωση ιδρύεται ό Ελληνικός λαϊκός άπε- 
λευθερωτικός στρατός (Ε.Λ.Α.Σ.) μέ τά ίδια συνθήματα καί μέ σκοπό τήν έναρξη 
άνταρτοπολέμου κατά τών κατακτητών. Τέλος μέσα στις πόλεις συγκροτούνται ή 
’Εθνική πατριωτική οργάνωση νέων (Ε.Π.Ο.Ν.) καί ή οργάνωση προστασίας 
λαϊκών αγωνιστών (Ο.Π.Λ.Α.) τής όποιας άρμοδιότης είναι ή εκτέλεση τών 
άποφάσεων τοΰ Κ.Κ.Ε. καί τού Ε.Α.Μ. σχετικά μέ τή θανάτωση τών άτόμων πού 
δέν συμφωνούσαν καί άντιδροΰσαν σ’ αύτούς.

Οί οργανώσεις αύτές άνησύχησαν τούς αστυνομικούς, οί όποιοι ήξευραν τά 
μυστικά τών κομμουνιστικών μεθόδων γιατί έβλεπαν ότι γρήγορα θά έπιδιώξουν 
τήν εφαρμογή τών κομμουνισμού καί τής δικτατορίας τού προλεταριάτου, προκαλοΰν- 
τες εμφύλιο πόλεμο καί τρομοκρατία.

Καί δέν διεψεύσθησαν. Στο τέλος τοΰ έτους 1942 καί άπό τούς πρώτους μήνες 
τοΰ 1943, οί σκοποί τοΰ ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΟΠΛΑ έγιναν πιο συγκεκριμένοι 
Δέν περιορίζονταν στήν ήγεσία τού έθνικοαπελευθερωτικοΰ άγώνα άλλά έρριχναν 
συνθήματα καθαρώς κομμουνιστικά.

Καθένα πού δέν άσπάζονταν τά συνθήματα αύτά, τον θεωρούσαν εχθρό και 
τον καταδίκαζαν σ’ εξόντωση.

’Έτσι, έκηρύχθη πιά έπίσημα ό εμφύλιος πόλεμος. Τό ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, 
ΟΠΛΑ, δέν άνέχονταν τήν ύπαρξη όποιασδήποτε άλλης άνταρτικής άπελευθερωτικής 
όργανώσεως ή όμάδος. 'Π ΕΚΑ τού Συνταγματάρχου ΨΑΡΡΟΤ καί ό ΕΔΕΣ τού
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Στρατηγού ΖΕΡΒΑ καί άλλες πολλές έθνικές ομάδες άνταρτών στήν Πελοπόννησο 
κηρύχθηκαν σέ διωγμό καί εξόντωση. 'Ο Συνταγματάρχης Ψαρρός έσφάγη άπό τον 
ΕΆΑΣ δόλια καί διαλύθη τό σύνταγμά του. Οί ομάδες της Πελοποννήσου διελύθηκαν 
όλες καί έσκοτώθηκαν οί άρχηγοί τους. 'Ο Ζέρβας έχτυπήθη έπανειλημμένα άλλα 
κατώρθωσε νά συγκρατηθή καί να δράση στήν ’Ήπειρο. Στάς ’Αθήνας έξαπολύθηκε 
τρομοκρατία μέ συλλήψεις καί δολοφονίες έθνικοφρόνων πολιτών.

Ό  έμφύλιος πόλεμος μέρα μέ τήν ημέρα έπαιρνε οξύτητα καί ένταση. Οί 
κΟμμουνισταί μέ τις οργανώσεις τους ΕΑΜ, ΕΑΑΣ, ΕΠΟΝ, ΟΠΛΑ, προπαρα
σκεύαζαν δραστήρια τήν έξέγερση για τήν κατάληψη τής έξουσίας. Οί κατακτηταί, 
σαν άντίπαλοί τους, παίρνουν δεύτερη θέση, γιατί κύριος εχθρός θεωρείται ό "Ελλην 
έθνικόφρων καί αυτός πρέπει κυρίως νά καταβληθή.

19. Οί κατακτηταί’Ιταλοί καί Γερμανοί, καί ιδίως οί Γερμανοί, πού κατάλαβαν 
άπό τήν πρώτη στιγμή τούς πραγματικούς σκοπούς του ΕΑΜ, ΕΑΑΣ, όχι μόνον 
ήνέχθησαν τις οργανώσεις αυτές άλλ’ έμμεσα τις έβοήθησαν κατά ποικίλους τρόπους. 
Σημαίνοντες κομμουνισταί πού έπεσαν στά χέρια τους, τούς άφησαν ελεύθερους ή 
τούς έδωσαν ευκαιρίες νά δραπετεύσουν. Στις περιπτώσεις άπαγωγών Ελλήνων 
έθνικιστών, ένώ ήμποροϋσαν οί Γερμανοί νά έπιτύχουν άμεσο άπελευθέρωση, άφη
ναν νά γίνουν οί φόνοι, γιά νά δυναμώνη ό έμφύλιος πόλεμος.

Παράλληλα συγκρότησαν γιά τή δίωξη των κομμουνιστών, διάφορες οργα
νώσεις, δήθεν έθνικιστικές, ενώ πραγματικά ήσαν συγκροτήματα Ελλήνων κακο
ποιών πού έξεπαιδεύοντο άπό τούς Γερμανούς κατά τό πρότυπο τών Ες—Ες κλπ. 
γιά τή διάπραξη φόνων τών κομμουνιστών ή τών έθνικιστών πρακτόρων τών συμ
μάχων καί ένέτειναν έτσι τον έμφύλιο πόλεμο. Δυστυχώς πολλοί έγκληματίαι του 
τύπου αύτοϋ είσεχώρησαν καί στήν Ειδική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, ήτοι τήν 'Υπηρεσία 
ή οποία ήσχολεϊτο μέ τούς κομμουνιστάς καί διέπραξαν έγκλήματα σκληρά. 
’Έτσι ό έμφύλιος πόλεμος ένετάθη καί πήρε μορφή άλληλοσφαγής τελειώνοντας τό 
έτος 1943 καί κατά τή διάρκεια τοϋ 1944.

Ή  τότε κατοχική Κυβέρνηση τοϋ Ράλλη βρέθηκε σέμία κατάσταση τέτοια, 
πού έπέβαλε τήν προστασία τών έθνικοφρόνων πολιτών άπό τά έγκλήματα τών κομ
μουνιστών. Έζήτησε όπλα άπό τούς Γερμανούς, γιά νά συγκρότηση Τάγματα ’Α
σφαλείας άπό έθνικόφρονες πολίτες καί νά προστατεύση έτσι τις πόλεις. Οί Γερ
μανοί έδωσαν όπλα γιατί έτσι ένέτειναν τον έμφύλιο πόλεμο καί είχαν οφέλη, δεδο
μένου ότι, όπως νόμιζαν μ’ αύτό τον τρόπο δέν θά έμενε πιά καιρός στούς 'Έλληνες 
νά δράσουν σέ μεγάλη κλίμακα έναντίον ·τους. Τό αν τά Τάγματα ’Ασφαλείας ώφέ- 
λησαν ή έβλαψαν τήν Ελλάδα δέν μπορώ νά τό κρίνω. Τοΰτο θά είναι δυνατό νά κριθή 
πολύ βραδύτερα. Πάντως τά Τάγματα ’Ασφαλείας άπετέλεσαν άντίδραση στά έγκλή
ματα τών κομμουνιστών καί αν οχι άλλο τίποτε έμάκρυνάν τό χρόνο τής κομμου
νιστικής έξεγέρσεως προς όφελος τής 'Ελλάδος. ’Έτσι μέσα σέ άληλοσφαγές, τρο
μοκρατία καί πλήρη σύγχυση φθάσαμε στήν άπελευθέρωση τών ’Αθηνών τον ’Ο
κτώβριον τοϋ 1944.

20. Κατά τήν περίοδο αυτή τοϋ 1943—1944 τής προπαρασκευής γιά τήν έξέγερση 
άπό τις οργανώσεις ΚΚΕ, ΕΑΜ, ΕΑΑΣ, ΟΠΛΑ, προς κατάληψη τής έξουσίας
στήν πρωτεύουσα ή ’Αστυνομία Πόλεως ’Αθηνών έδοκιμάσθη σκληρά.

'Όλοι γενικώς οί άστυνομικοί παρέμειναν πιστοί στήν ιδέα τής άντιδράσεως 
(σαμποτάζ) προς πάσα διαταγή τών Γερμανών καί στήν ’ίδια τής προστασίας τών 
Ελλήνων πολιτών πού κατεδιώκοντο άπό αυτούς χωρίς νά έξετάζονται οί κοινωνικές 
πεποιθήσεις τους. ’Αποτελούσε άρχή νά μή παραδίδεται στούς Γερμανούς 'Έλληνας 
πολίτης (έξαιροϋμένων τών κοινών έγκληματιών πού συνεργάζονταν μέ τούς Γερ
μανούς καί πού υπηρετούσαν στά Ες—Ες κλπ.) όποιοδήποτε άδίκημα κι’ αν διέπραξε 
καί μέ όποιοδήποτε πρόσχημα. Γιά. τήν άντιμετώπιση τών τρομοκρατών κομμού-
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νιστών της ΟΠΛΑ καί τοϋ ΕΛΑΣ οί όρθώς σκεπτόμενοι άστυνομικοί, πιστοί στο 
καθήκον τους, άφοβοι καί συνετοί έτάχθησαν στο πλευρό των άοπλων καί άνυπερα- 
σπίστων έθνικιστών πολιτών καί διακήρυξαν δτι δεν θά έπιτρέψουν καμμιά εγκλη
ματική ένέργεια εναντίον τους, έπειδή δεν συμφωνούν ιδεολογικά μέ τούς κομμου- 
νιστάς. Γιά την επιτυχία τοϋ σκοπού τούτου έπεσαν άρκετοί άστυνομικοί πού υπη
ρετούσαν ιδίως στο Μηχανοκίνητο Τμήμα τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, γιά τη δράση 
τοϋ οποίου θά άσχοληθώ ιδιαίτερα. Δυστυχώς δμως, υπήρξαν καί μερικοί άστυνο- 
μικοί πού έπειδή έκινοϋντο άπό διάφορες ιδέες καί εΐχον πιθανώς ώρισμένους δε
σμούς καί υποχρεώσεις προς τό ΕΑΜ έτήρησαν στάση παθητική γιά νά μή ποϋμε 
έγκληματική. Αυτοί θά μπορούσαν νά καταταχθοϋν στις άκόλουθες κατηγορίες.

α) Σέ κείνους, πού άνήκαν όργανικώς στο Κ.Κ.Ε. καί είχαν άναλάβει υπεύ
θυνες θέσεις στην οργάνωση τής ΟΠΛΑ, καί πού φέρνουν καί τήν ευθύνη γιά τη 
σύλληψη καί έκτέλεση τών συναδέλφων τους κατά τήν κομμουνιστική έξέγερση τοϋ 
Δεκεμβρίου 1944.

β) Σέ κείνους, πού συμπάθησαν τό ΕΑΜ καί πιθανώς είχαν άναλάβει ώρι- 
σμένες υποχρεώσεις, ένεκα δέ τούτου, λόγω τής θέσεως πού είχαν, έξυπηρέτησαν 
κατά πολλούς τρόπους τούς σκοπούς τοϋ ΕΑΜ καί ήνέχθησαν τά έγκλήματά τους.

γ) Σέ κείνους πού έπειδή έφοβοΰντο γιά τό άτομό τους έκρύβοντο σέ διάφο
ρες άφανεΐς 'Υπηρεσίες καί παρά τούς βαθμούς πού είχαν, δέν έπερναν θέση καί δέν 
προσέφεραν καμμιά έργασία ούσιαστική έκτος έκείνης τοϋ πελάτου τοϋ Ταμείου 
καί τής ’Επιμελητείας τής Άστυν. Διευθύνσεως.

Οί άνθρωποι αυτοί καί κυρίως οί άνώτεροι άπεδείχθησαν άνάξιοι τής ’Αστυ
νομίας, τοϋ Λαοΰκαίτής Πατρίδος, γιατί στις κρισιμώτερες στιγμές, κατά τις όποιες 
τό έγκλημα καί ή αύτοδικία ώργίαζαν εις βάρος τών έθνικοφρόνων Ελλήνων πολι
τών, οί πρώτοι μέν έπρόδωσαν τό καθήκον τους καί έγιναν ήγέτες ή βοηθοί καί συνερ
γάτες τών έγκληματιών, οί άλλοι δέ ήνέχθησαν τήν κατάλυση άπό τούς τρομοκράτας 
κομμουνιστάς τής έννοιας τής ’Αστυνομίας, τής άξιοπρεπείας αύτής καί τής έμπι- 
στοσύνης προς αυτήν τών πολιτών, άναμένοντας ώς άντάλλαγμα τής στάσεώς των 
αύτής τή διατήρησή των ώς άστυνομικών σέ περίπτωση έπιτυχίας τής κομμουνι
στικής έξεγέρσεως, τήν οποία άνέμεναν καί έπίστευαν δτι θά έκραγή πολύ σύντομα.

Καί γιά νά είμαστε δίκαιοι καί άμερόληπτοι κριτές, δέν πρέπει νά διστάσουμε 
στήν άναγνώριση τών σφαλμάτων τής ήγεσίας τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
κατά τήν περίοδον αυτή τοϋ 1943—1944.

Καί τά σφάλματα αύτά ήσαν τ ’ άκόλουθα : α) δτι τούς ύποπτους κατά τά 
φρονήματά τους άστυνομικούς δέν άπέβαλε άμέσως άπό τό Σώμα, δπως είχε ύπο- 
χρέωση ή δέν έξουδετέρωσε κατά έναν όποιοδήποτε άλλο άμεσο τρόπο, άλλ’ άπε- 
ναντίας έτοποθέτησε σέ έμπιστευτικές θέσεις μέχρι τήν ήμέρα πού ξέσπασε ή στάση, 
κατασκοπεύοντας έτσι τούς τίμιους άστυνομικούς καί παρασκευάζοντας τις διατα
γές τους γιά τή σύλληψη καί τή δολοφονία τών συναδέλφων τους.

β) "Οτι δέν ένίσχυσε δσο έπρεπε τή μόνη άστυνομική δύναμη πού μάχονταν 
κατά τών έγκληματιών κομμουνιστών ένοπλα, δηλαδή τό Μηχανοκίνητο Τμήμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, άλλ’ άπ’ έναντίας έξεδήλωνε μέ ποικίλους τρόπους τήν άντί- 
δραση καί τή δυσφορία προς αύτό, άφήνοντας νά συκοφαντοΰνται οί άστυνομικοί πού 
υπηρετούσαν σ’ αύτό. *

γ) "Οτι ένώ άνεμένετο καί ήταν καταφανής ή προσεχής έκρηξη τής κομμου
νιστικής στάσεως στήν ’Αθήνα, δέν έμελέτησε καί δέν κατήρτισε ένα πρόγραμμα 
άμύνης μέ συγκεκριμένες διαταγές γιά τή δράση τών’Αστυνομικών Τμημάτων, στήν 
περίπτωση τής έξεγέρσεως καί τή σύμπτυξή τους σ’ έπίκαιρα καί ισχυρά οικοδομικά 
συγκροτήματα ικανά νά δράσουν άποτελεσματικά. Παράλληλα διεμοίρασε στά
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0 ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΨΥΧΟΡΡΑΓΟΥΝΤΟΝ
'Υπό κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

Μία άπό τάς μορφάς τής Τηλεπάθειας είναι καί ή Τηλεκινητική, ή οποία 
καταπλήσσει βαθύτατα, διότι άποδεικνύει ότι ό ψυχοδυναμισμός του ψυχορραγοϋντος 
έχει κατά την ώραν τοΰ θανάτου όχι μόνον βούλησιν καί λογικόν ένσυνείδητον, άλλά 
καί μηχανικήν δύναμιν.

Θά άναφέρομεν ώς άπόδειξιν τό κατωτέρω παράδειγμα πού συνέβη στην οικίαν 
ϋ καθηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Βαρθολομαίου Γκυζη, οδος Χαρίλαου Τρίτου καθηγη 

κούπη
Κατά τό 1925, έμεναν στην οικίαν τοΰ καθηγητοϋ οί δίδες Ντίνα, Καλομοίρα 

καί Μαρίκα Κωβαίου, έκ των οποίων ή πρώτη φαίνεται νά ήτο ισχυρόν μέντιουμ. 
’Επανειλημμένος ήκούοντο κρότοι άνεξήγητοι, βηματισμοί, άνοίγματα θυρών κλπ., 
τά όποια τούς έτρομοκρατουσαν, διότι δεν ημποροΰσαν να φαντασθουν την αιτίαν των. 

"Ενα βράδυ, ένω έδειπνοΰσαν καί έπειδή ό καθηγητής έλειπε καί έφοβοΰντο,
είχαν κλειδώσει οχι μόνον τήν έξώθυραν,

Ή  ‘Ελένη Ζακυυδιυοΰ, ένα τών αρίστων 
τηλεπαθητικώυ μέντιουμ τη; « ‘Εταιρεία; 

Ψυχικών Ερευνών».

άλλά καί αυτήν τήν πόρτα τής τραπεζα
ρίας όπου εύρίσκοντο.

'Η  Ντίνα μάλιστα, όταν ή Καλο
μοίρα έκλείδωσε, προς περισσοτέραν βε
βαιότητα, έστήριξε τό δάκτυλον στον σύρ
την καί έγύρισε διά δευτέραν φοράν τό 
κλειδί.

"Εξαφνα όμως κατά τάς 11 1/2, ή 
κλειδωμένη πόρτα άνοιξη μόνη της διά 
μιας όρθάνοικτη, τό δέ γεγονός έπροξέ- 
νησε τόσον τρόμον, ώστε έγκατέλειψαν 
πανικόβλητοι τήν τραπεζαρίαν καί κατέ
φυγαν στο άνω πάτωμα, όπου ήτο τό δω
μάτιό ν των.

Μετά ήμίσειαν ώραν έν τούτοις έ- 
κτύπησαν δυνατά, στήν εξώπορτα. ~ Η το 
ό άδελφός των, πού τούς άνήγγειλε ότι 
άκριβώς τήν ώραν τοΰ άνοίγματος τής θύ- 
ρας πέθανε ό πατέρας των στο άλλο άκρον 
τής πόλεως (συνοικία Γαργαρέτας).

Καί τώρα τί νά εΐπή κανείς διά τό καταπληκτικόν αυτό φαινόμενου;...

άκραία Τμήματα τά όπλα πού έστειλαν οί Σύμμαχοι, ένω ήταν γνωστόν ότι τά Τμή
ματα αυτά βρίσκονταν σέ άδυναμία νά τά χρησιμοποιήσουν.

δ) "Οτι ύπέκυψε μετά τήν άπελευθέρωση στήν ούσιαστική διάλυση τοΰ Μη
χανοκινήτου Τμήματος καί δεν άντέδρασε στήν άξίωση των κομμουνιστών νά περιο- 
ρισθή καί νά φυλακισθή ό ’Αστυνομικός Δ /ντής κ. Σ. Μπουραντας, ό μόνος δηλαδή 
πού μποροΰσε νά διευθύνη μέ έπιτυχία στήν ’Αθήνα τήν άστυνομική δύναμη έναν- 
τίον των κομμουνιστών πού έπεχείρησαν νά καταλάβουν τήν άρχή.

Τά λάθη αυτά καί τό οτι έστω τήν τελευταία στιγμή δεν έγινε άντιληπτό τό 
μέγεθος τής ’Εθνικής Συμφοράς πού έπαπειλεΐτο, συνετέλεσαν στο νά μή προστα- 
τευθοΰν καί νά μή σωθοΰν εκατοντάδες άστυνομικοί καί χιλιάδες έθνικόφρονες πο
λίτες πού έπεσαν στά χέρια τών κομμουνιστών καί κατακρεουργήθηκαν. (Συνεχίζεται)
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Δύο υπάρχουν εξηγήσεις :
’Ή  δτι το φαινόμενου προεκλήθη άπό τον ψυχοδυναμισμόν τοϋ θνήσκοντος, 

πού φυσικά θά έσκέπτετο τά άπόντα παιδιά του, ή δτι προήλθε άπό την Ντίνα, τής 
οποίας τό υποσυνείδητον διησθάνθη τόν θάνατον τοϋ πατρός της.

Στην πρώτην περίπτωσιν δέον νά παραδεχθώμεν άναγκαίως δτι ό ψυχοδυνα
μισμός (Ψυχή) τοϋ άνθρώπου, άντί νά έξασθενή καί ν’ άτονη κατά τάς τελευταίας 
στιγμάς δπως δλα τά άλλα οργανικά συστήματα, άπ’ εναντίας φαίνεται δτι κρατεί 
τό λογικόν του καί άποκτα συγχρόνως ύπερανθρώπους ιδιότητας.

’Αλλέως φυσικά δεν είναι δυνατόν νά έξηγηθή τό δτι ήθέλησε νά είδοποιήση 
έστω καί συμβολικώς τά παιδιά του διά τό δυστύχημα.

Πώς δμως κρατεί τό λογικόν, ενώ ό οργανισμός νεκροΰται;...'Υπάρχει λοι
πόν έπιβίωσις τοϋ λογικού έ γ ώ μετά θάνατον;...

’Εξ άλλου πώς είναι δυνατόν ό έκπεμπόμενος αυτός ψυχοδυναμισμός (Ψυχή) 
νά ήμπορή ν’ άνοίγη κλειδωμένην θύραν;...Πώς δμως μιά ήλεκτρική έκκένωσις 
άνατρέπει υλικά άντικείμενα;

Καί άφοΰ έχει τάς καταπληκτικάς αύτάς δυνατότητας, διατί νά μη ήμπορή νά 
έκδηλωθή καθαρώτερα. Π.χ. νά είπη έστω μέ άκουστικήν ψευδαίσθησιν τήν 
είδησιν τοϋ θανάτου του, ή νά έμφανισθή ως δραμα διά νά άποχαιρετήση εκείνους 
πού άγαποΰσε, δπως συνέβη σ’ άλλας περιπτώσεις;...

Φαίνεται λοιπόν δτι αί ιδιότητες αύταί τής ψυχής μετά θάνατον έχουν δρια, 
δτι συναντά έμπόδια υλικά, τά όποια είναι αδύνατον νά ύπερνικήση καί δι’ αύτό 
εκλέγει τόν τρόπον τής όλιγωτέρας άντιστάσεως, μέχρις άπλοΰ συμβιβασμού, δπως 
π.χ. στο άνοιγμα τής κλειδωμένης θύρας.

'Η  δευτέρα έξήγησις στήν περίστασιν αύτήν είναι έξ ίσου πιθανή, ίσως μά
λιστα καί λογικωτέρα.

Πράγματι, διατί νά ύποθέσωμεν δτι ή ψυχοδυναμική εκπομπή ή άνοίξασα 
τήν θύραν προήλθεν άπό τόν θνήσκοντα καί δχι άπό τήν κόρην του, πού ώς εΐπομεν 
ήτο ισχυρόν μέντιουμ;...

Σ’ δλα τά τηλεκινητικά μέντιουμ, δπως περιεγράφη έν έκτάσει στον τόμον 
τοϋ 1930 τών «Ψυχικών ερευνών», παρατηρούνται συνεχώς δμοια φαινόμενα. Φυ
σικόν, λοιπόν, είναι τό ύποσυνείδητον τής Ντίνας, έρεθισθέν άπό τήν διαίσθησιν τού 
δυστυχήματος καί μή κατορθώσαν νά δώση εις τόν εγκέφαλον σαφή εΐδοποίησιν περί 
αύτοϋ, κατέφυγε στο άνοιγμα τής κλειστής θύρας διά ψυχοδυναμικής έκπομπής, διά 
νά είδοποιήση ούτως ή άλλως δτι κάτι τό άσύνηθες συνέβαινε.

Καί στήν δευτέραν αύτήν περίστασιν, δμως, εξάγεται έν άφαντάστου σπου- 
δαιότητος πόρισμα :

"Οτι ένίοτε έκπέμπεται άπό τό σώμα ώρισμένων άτόμων κάποιος δυναμικός 
παράγων μή προσπίπτων στάς άτελεΐς αισθήσεις μας καί πού ένεργεϊ ένσυνειδήτως 
καί λογικώς προς ώρισμένον σκοπόν.

Καί ιδού ή πειραματική άπόδειξις τής «ΨΥΧΗΣ» τό μεγαλείτερον δώρον πού 
μπορούσε νά κάμη ή επιστήμη εις τήν άνθρωπότητα, άφ’ ου έπί χιλιάδες έτη τώρα, 
ματαίως φιλοσοφία καί θρησκεία προσεπάθησαν νά δώσουν τήν άπόδειξιν αύτήν.

Διά τήν δευτέραν έξήγησιν συνηγορεί καί μία κατάθεσις τοϋ καθηγητοΰ κ. 
Γκύζη δτι πολλάκις κατά τό διάστημα τής διαμονής τής Ντίνας είς τήν οικίαν, ήνοί- 
γοντο αυτομάτως κλειδωμέναι θΰραι. ’Ενίοτε έκλείδωνε ό ίδιος τήν θύραν τού κοι- 
τώνος του καί μετ’ ολίγον τήν έβλεπε ν’ άνοίγη αυτομάτως. Έσηκώνετο καί τήν 
έξανακλείδωνε καί τό φαινόμενον έπαναλαμβάνετο, τόσα δέ περίεργα πράγματα 
συνέβαιναν τακτικά, ώστε έφθαναν νά τ’ άποδίδουν δλοι σ’ ένα σκελετόν φυλαττό- 
μενον εντός προθήκης στο γραφεϊον τού καθηγητοΰ.

’Άλλη περίπτωσις :
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'Ο γνωστός ζωγράφος καί ανακαινιστής των εικόνων τής Εθνικής Πινακο
θήκης κ. Γεώργιος Χατζόπουλος, όταν έπανήλθε άπό την Γερμανίαν όπου έσπούδαζε, 
έξύπνησε τό -πρωί άπό την μητέρα του, άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν έβλεπε στον ύ
πνον του μια παλαιάν ύπηρέτριάν των. Τήν «Μαρίαν τήν άραπίνα, ή Άραπομαρίαν» 
όπως τήν έλεγαν. Τής διηγήθη τότε γελών τό όνειρον.

—Μά άκριβώς ή Άραπομαρία είναι κάτω αυτή τή στιγμή...του εΐπεν έκείνη. 
"Εμαθε πώς έφθασες καί ήλθε να σέ ΐδή.

Εις τήν περίστασιν αύτήν διά νά ε’ίμεθαάπολύτως βέβαιοι περί τής Τηλεπάθειας 
έπρεπε νά έξακριβωθή μήπως ό κ. Χατζόπουλος ήκουσε στον ύπνον του τήν φωνήν 
τής παλαιάς υπηρέτριας, πού φυσικά του ήτο γνωστοτάτη, καί του έξύπνησε τις 
άναμνήσεις του. 'Η  φωνή αυτή, τότε, θά έπροκάλεσε τό ονειρον.

Είςτήν περίστασιν αύτήν όμως ή άπόστασιςτοϋ κοιτώνος του κ. Χατζοπούλου 
άπό τήν κουζίνα όπου έμενε ή ύπηρέτρια ήτο τόση, ώστε άπεκλείετο έντελώς νά φθάση 
ή φωνή. 'Ώστε πρόκειται περί άπλής” Τηλεπάθειας έμφαντικής μορφής, καθ’ ήν 
στιγμήν ό κοιμώμενος εύρίσκετο εις κατάλληλον κατάστασιν (μείωσις τοϋ ένσυνει- 
δήτου—ύπνος) διά νά γίνη καλός δέκτης. Τρίτη περίπτωσις :

Ό  κ. ’Αντώνιος Ρουμπέν, πρώην διευθυντής τής έφημερίδος «Όπινιόν» τής 
Θεσσαλονίκης, εύρισκόμενος εις ’Αμπελοκήπους, ήκουσεν ένώ έκοιμάτο, κατά τάς 
2 μετά τό μεσονύκτιον, κρότον άνοιγομένης θύρας. "Ανοιξε τά μάτια καί εύρισκό
μενος έν ήμιληθαργική καταστάσει είδε τήν άσθενή μητέρα του, ήτις τοϋ είπε :

—Άντουάν! ’Εγώ πεθαίνω...Μόνον σέ παρακαλώ νά φροντίσης διά τήν άνα- 
τροφήν τών δυο άδελφών σου.

Έπετάχθηκε τότε άπό τό κρεββάτι καί άναψε τό φώς. 'Η  πόρτα ήτο όντως 
άνοικτή, ενώ τήν είχε κλειδώση!

Τό πρωί έλήφθη τηλεγράφημα ότι άκριβώς τήν ιδίαν ώραν τοϋ φαινομένου, 
άπεβίωσεν έν ’Αλεξάνδρειά ή μήτηρ του άπό οξείς ρευματισμούς συνεπεία καρδια
κής επιπλοκής.

ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Οί μουσικοί τής Κρατικής ’Ορχήστρας τής Ουγγαρίας, ζητούν άπό τον 

μαέστρο τους νά τούς έξηγήση τί σημαίνουν οί λέξεις κεφαλαιοκρατία, σο
σιαλισμός, κομμουνισμός καί άντίδρασις.

«’Ακούστε» λέει ό μαέστρος. «"Αν κάποιος άκροατής μάς δώση 100 φιο
ρίνια γιά νά παίξουμε ένα μουσικό κομμάτι τής άρεσκείας του, αύτό είναι κε
φαλαιοκρατία. "Αν δεχθή νά μοιράσω τά 100 αυτά φιορίνια σέ ίσα μέρη με
ταξύ μας, αύτό είναι σοσιαλισμός. "Αν όμως κρατήσω τά 100 φιορίνια γιά τον 
έαυτό μου καί δέν σάς δώσω τίποτα, αυτό είναι κομμουνισμός. Καί τέλος αν 
διαμαρτυρηθήτε γιά τήν άδικία, αύτό είναι άντίδρασις».
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤ1ΚΟΤΗΣ*
-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ-

•Υπό κ. ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΓΑΡΗ
Έπιθεωρητοϋ Σχολείων Δράμας

1. —Κοινωνικοί παράγοντες παιδικής εγκληματικότητας, α) οικογενειακόν περιβάλλ,ον,
β) εξωτερικόν περιβάλλον, γ) κινηματογράφος.

2. —Φυσικοί και βιολογικοί παράγοντες παιδικής εγκληματικότητας.
3. —Παράγοντες παιδικής εγκληματικότητας εκ τοϋ πολέμου.
4. Φάκελλοι διά την ιατροπαιδαγωγικήν παρακολούθησιν.

1. Κοινωνικοί παράγοντες παιδικής έγκληματικότητος.
'Ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, ή παιδική έγκληματικότης, άπησχό- 

λησε πολύ κατά την τελευταία πεντηκονταετία πολλούς επιστήμονας, δικαστάς, 
ιατρούς, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, σ’ όλες τις χώρες. ’Ιδιαιτέρως ή παιδική έγκλη
ματικότης άνησυχεΐ περισσότερο τούς αρμοδίους ευθύς μετά τούς πολέμους, γιατί 
τότε παρουσιάζεται μιά μεγάλη αύξηση στον τομέα αύτόν. ’Επειδή έπί τοϋ θέματος 
αύτοΰ καταβάλλεται καί στή χώρα μας κατά τά τελευταία χρόνια μιά προσπάθεια, 
λόγω σοβαρας αύξήσεως της παιδικής έγκληματικότητος, κρίναμε σκόπιμο νά έκθέ- 
σωμε ώρισμένες σκέψεις έπί τοϋ θέματος αύτοΰ, έχοντας ύπ’ όψιν καί μερικά στοι
χεία έκ σχετικής μελέτης έπί τοϋ θέματος.

"Ολοι οί ειδικοί πού έχουν άσχοληθή σοβαρά έπί χρόνια μέ τήν παιδική έγκλη- 
ματικότητα, διαιρούν γενικά τούς παράγοντας πού έπιδροϋν έπί των άντικοινωνικών 
ένεργειών τοϋ παιδιοϋ πού τό όδηγοΰν καί στήν έγκληματικότητα, σέ τρεις κυρίως 
ομάδες : τούς κοινωνικούς παράγοντας ,  τούς φυσικούς καί  β ιολογ ι 
κούς παράγοντας  καί  τέλος τούς παράγοντας  πού δημιουργοΰντα ι  
άπό τον πόλεμον.

α) Στούς κοινωνικούς παράγοντας υπάγεται κατά κύριον λόγον τό περ ι
βάλλον τοϋ παιδιοϋ καί  ιδ ια ίτερα  ό ρόλος τής οικογένειας.  Τό ότι ή 
οικογένεια άποτελεΐ τον σπουδαιότερο παράγοντα άγωγής καί ήθικής διαπλάσεως 
τοϋ παιδιοϋ, αύτό είναι άναμφισβήτητο καί γνωστό πλέον σ’ όλους. Επομένως μία 
κυρία πηγή τοϋ κακοΰ αύτοΰ άποτελεΐ ή μή καλή οικογενειακή οργάνωση.

’Έχουν παρατηρήσει άπό στατιστικές των περισσοτέρων χωρών, πώς τό παιδί 
πού οδηγείται στο παιδικό δικαστήριο προέρχεται κυρίως άπό οικογένειες τών όποιων 
τό κοινωνικόν καί ήθικόν έπίπεδον είναι χαμηλό. Συμφώνους μέ μιά μελέτη ειδικού, 
τοϋ Δρος Μενύ, έπί 839 παιδιών, 65 ο/ο άπό τούς μικρούς έγκληματίας προήρχοντο 
άπό διαλελυμένη οικογένεια. Ή  στατιστική τοϋ Δελτίου τής ειδικής υπηρεσίας τοϋ 
Μόλλ, δίνει τά έξής στοιχεία έπί 4.221 περιπτώσεων παιδικών έγκλημάτων: 1.607 
παιδιά ήσαν ορφανά, έκ τών όποιων 406 άπό τούς δύο γονείς, ήτοι 38,5 ο/ο, 1.210 
παιδιά προήρχοντο άπό άλκοολικούς γονείς (28,5 ο/ο), 561 παιδιά ζοϋσαν άνάμεσα. 
σέ γονείς πού δέν είχαν νόμιμο γάμο (12,7 ο/ο), i6  παιδιά προήρχοντο άπό τοξι
κομανείς γονείς (7,5 ο/ο), 228 παιδιά ήσαν νόθα, 189 παιδιά τών οποίων οί γονείς 
δέν είχαν άρμονικές σχέσεις καί 139 παιδιά άπό γονείς καταδίκους.

'Ο κ. Ζαννερέλ, πρόεδρος τοϋ παιδικοΰ δικαστηρίου τής Γενεύης, διεκήρυττε 
πώς είναι σπάνιο ή μελέτη μιας αιτίας άπό παρατήρηση έγκληματικοΰ παιδιοϋ νά

* Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» ευχαρίστως άναδημοσιεύουν έκ της Έφημερίδος «Τό 
Βήμα» τήν μελέτην περί «παιδικής έγκληματικότητος» τοϋ κ. Κωνστ. Μάργαρη, έπιθεωρητοϋ 
τών Σχολείων Δράμας μετεκπαιδευομένου εις Ελβετίαν.
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μή βρεθή μπροστά σέ μια οικογένεια πού νά διατελή έν διχοινοία, έν διαστάσει καί 
έν διαλύσει. Επομένως ή οικονομική, πνευματική καί προ παντός ή ήθική κατά
σταση τής οικογένειας άποτελεΐ έναν άπο τούς σοβαρούς λόγους τής παιδικής έγκλη- 
ματικότητος.

β ) Έκτος όμως τού οικογενειακού περιβάλλοντος καί το ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό  π ε ρ ι 
βάλλον, ό δρόμος, οί συναναστροφές, τα καμπαρέ, τά μπάρ, ό κινηματογράφος 
καί τά διάφορα έντυπα, άσκοϋν σημαντικήν έπίδραση έπί των νέων. ’Ιδιαιτέρως δέ 
επί των παιδιών πού δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο καί δεν έργάζονται μετά ταύτα 
κανονικά, ή πόση ποτών καί ή παραμονή των σέ καφενεία, μπάρ καί καμπαρέ άσκοΰν 
μιά μεγάλη έπίδραση. 'Ο περίφημος δικαστής Ούέτς, στο σχετικό βιβλίο του υπο
γραμμίζει τον ρόλον αύτόν καί γράφει : «'Η πλειονότης τών νεαρών εγκληματιών 
μας έχει εύρει στήν αίθουσα τού καμπαρέ τήν ευκαιρία τής πτώσεως, τής παραστρα- 
τήσεως, τής μυήσεως στή σεξουαλική απειθαρχία, τών χειροτέρων παρεκκλίσεων 
τής διαγωγής της. 'Η αίθουσα τού χορού, γιά τ’ άγόρια καί κορίτσια, είναι μιά άπο 
τις μεγάλες αιτίες τής ήθικής διαστροφής».

Στήν Γενεύη, ό κανονισμός τού 1930 πού άφορά τήν άγωγή έξω άπο τό σχο
λείο, ορίζει σαφώς ότι ή είσοδος στά καμπαρέ, μπάρ καί άλλα παρόμοια δημόσια 
κέντρα είναι άπηγορευμένη στούς άνηλίκους τών δύο φύλων πού έχουν ηλικία κάτω 
τών 18 ετών. Είναι επίσης άπηγορευμένο νά χρησιμοποιούνται άνήλικα πού ύπό- 
κεινται στήν υποχρεωτική φοίτηση καί είναι κάτω τών 18 έτών σέ έπιχειρήσεις 
θεαμάτων, καφενείων, καμπαρέ κλπ.

γ ) ' Η βλαβερά έπίδραση τού κινηματογράφου έπί τής νεότητος είναι σπου- 
δαιοτάτη. Πολλοί δικασταί, ψυχίατροι, παιδαγωγοί καί άλλοι έπιστήμονες έχουν 
άσχοληθή μέ τό λεπτό αύτό πρόβλημα. Οί περισσότεροι άπ’ αυτούς τοποθετούν τον 
κινηματογράφο μεταξύ τών σπουδαιοτέρων παραγόντων τής παιδικής έγκληματι- 
κότητος. Διακεκριμένος δικηγόρος ό κ. Κολλάρ πού έχει άσχοληθή ειδικά μέ τά 
ζητήματα αύτά, διακηρύττει μεταξύ άλλων: «'Ο κινηματογράφος άπέβη ένα μέσον 
διαφθοράς γιά τή σημερινή νεότητα καί μία άπο τις αιτίες τής έγκληματικότητος. 
Γιατί ό κινηματογράφος υπαγορεύει τήν ιδέα τού έγκλήματος καί μυεί στά μέσα 
προς έκτέλεσιν, διεγείρει τά έρωτικά ένστικτα, χαλαρώνει τό ηθικόν έπίπεδον τών 
νέων γενεών, ή σκοτεινότης τής αιθούσης ευνοεί τις άντίθετες προς τά καλά ήθη 
πράξεις, τέλος τό πάθος τού σινεμά ώθεΐ μερικούς νέους νά κλέπτουν γιά νά μπορούν 
νά πληρώσουν τό εισιτήριο».

’Επίσης ό κ. Ρορβρουά, διευθυντής τού κεντρικού σχολείου παρατηρήσεων τού 
Μόλλ τού Βελγίου, υποστηρίζει μέ δύναμη τήν καταστρεπτικήν έπίδραση τού κι
νηματογράφου έπί τής έγκληματικότητος τών νέων. Έν τούτοις, όμως, υπάρχουν 
καί άλλοι ειδικοί στά ζητήματα αύτά πού έχουν άντίθετες γνώμες. "Ενας άπ’ αύτούς, 
ό Μπέρθ, βρήκε μόνον 5 ο/ο άπο τά παιδιά μέ έγκληματικές προδιαθέσεις, πού έξή- 
τασε, νά είναι φίλοι τού κινηματογράφου, ό δέ Χήλυ, νομίζει ότι μόνον σέ 1 ο/ο τών 
περιπτώσεων ή έπίδραση τού κινηματογράφου είναι άμεση καί εύθεΐα.

'Η  διαφορά αύτή άπόψεων τών ειδικών έπί τού θέματος αύτοΰ έξηγεΐται άπο 
το πολύπλοκο τού προβλήματος καί άπο τό γεγονός πώς ή έπίδραση τού κινημα
τογράφου άλλάζει άπο μιά χώρα στήν άλλη, άνάλογα μέ τήν πνευματική κατάσταση 
καί τις κοινωνικές καί οικογενειακές συνθήκες.

Πρέπει νά προσθέσωμε έδώ πώς πρέπει νά γίνη διάκριση μεταξύ τών έπι- 
στημονικών καί διδακτικών ταινιών τού κινηματογράφου πού άποτελούν ένα σπου
δαιότατο μέσο έποπτικής καί άποδοτικής μορφωτικής διδασκαλίας.

Περί τά τέλη τού παρελθόντος Μαίου συνήλθε στο Λουξεμβούργο ένα συνέ
δριο μέ συμμετοχή όλων τών Κρατών τής Δυτικής Εύρώπής καί μέ θέμα συζητήσεως 
την επίδραση τού κινηματογράφου έπί τής νεαλαίας. 'Όπως μάς έλεγε προ ήμερών
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ό καθηγητής των παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου τής Λωζάννης κ. Μεβλάν πού 
αντιπροσώπευσε την 'Ελβετία στο συνέδριο αυτό, έγινε εύρυτάτη καί λίαν ενδιαφέ
ρουσα συζήτηση έπί του θέματος αύτοϋ καί έξετέθησαν σκέψεις καί παρατηρήσεις 
διακεκριμένων έπιστημόνων άσχοληθέντων άπό πολλοΰ χρόνου μέ τό ζήτημα τοϋτο.

Μεταξύ των πορισμάτων του συνεδρίου ήτο νά γίνη παραδεκτό πώς ό κινη
ματογράφος άσκεΐ σήμερα μια βαθειά έπίδραση έπί τής νεολαίας. Καί όσον άφορα 
τήν παιδική έγκληματικότητα, άνεγνωρίσθη πώς δέν συντελεί μέν ό κινηματογράφος 
κατ’ εύθεΐαν ώς ουσιώδης παράγων τής έγκληματικότητος των νέων, συμβάλλει 
όμως τά μέγιστα, μέ τήν ζωηρότητα των σκηνών, στήν τεχνική τοϋ εγκλήματος. 
Άνεγνωρίσθη άπό τό άλλο μέρος ή μεγάλη μορφωτική δύναμη τοϋ κινηματογάφου 
καί άπεφασίσθη νά συσταθοϋν έπιτροπές άπό ειδικούς σέ κάθε χώρα πού θά έπικοι- 
νωνοΰν συχνά, θά συνεργάζωνται καί θά οργανώνουν άπό κοινού τήν προσπάθεια 
ώστε νά παρέχονται στούς νέους τόσο τής σχολικής, όσο καί τής μετασχολικής 
ήλικίας ταινίες ποικίλου καί διαφόρου είδους μορφωτικού, διδακτικού καί έγκυκλο- 
παιδικοϋ περιεχομένου.

Προς καταπολέμηση τής κακής έπιδράσεως τοϋ κινηματογράφου είναι άπα- 
ραίτητη ή καθιέρωση αυστηρών διατάξεων όσον άφορα τήν είσοδο τών άνηλίκων 
στις αίθουσες τοϋ κινηματογράφου. Στις περισσότερες χώρες έχουν γίνει ειδικοί 
κανονισμοί σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό. Στήν Ελβετία ή ήλικία άπαγορεύσεως ποι- 
κίλει κατά καντόνια άπό 16 έως 18 χρόνια. Στή Γενεύη π.χ. ό κανονισμός ορίζει 
τό 16ο έτος τής ήλικίας. Τά παιδιά κάτω τής ήλικίας αύτής μποροΰν νά παρευρεθοϋν 
μόνον σέ θεάματα πού έλέγχονται πρώτα άπό ειδική επιτροπή. Καί τηρούνται έπα- 
κριβώς αί διατάξεις τοϋ κανονισμού καί ομολογώ πώς καθ’ όλο τό διάστημα τής έκεΐ 
παραμονής μου δέν διέκρινα ποτέ σέ αίθουσα κινηματογράφου νέους κάτω τών 16 
έτών.

Στή χώρα μας δυστυχώς δέν έλήφθησαν αύστηρά μέτρα έπί τοϋ σημείου αύτοϋ 
καί βλέπει κανείς στούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών, περισσότερο δέ τών έπαρ- 
χιών, όχι μόνον νέους κάτω τών 16 έτών, άλλά καί νήπια άκόμη μέ τούς γονείς των.

2. Φυσικοί καί βιολογικοί παράγοντες παιδικής έγκληματικότητος.
Έρχόμεθα τώρα στή γενική εξέταση τών φυσικών καί βιολογικών 

παραγόντων  πού έπιδροΰν στήν παιδική έγκληματικότητα. Γιά πολλούς συγγρα
φείς καί έγκληματολόγους, οί φυσικοί παράγοντες παίζουν σπουδαιότατο ρόλο στή 
γένεση τής έγκληματικότητος. Σύμφωνα μέ τις άπόψεις τοϋ Λομπρόζο, έγκλημα- 
τικό παιδί είναι σχεδόν πάντοτε ένας έκφυλος, γεννημένος μέ ένστικτα διεστραμμένα 
πού ό παιδαγωγός καί ή άγωγή δέν μπορεί νά τά μεταβάλη. Στις περιπτώσεις 
αυτές, ό σπόρος τής ήθικής καταπτώσεως καί τοϋ έγκλήματος συναντώνται όχι ώς 
έξαίρεση, άλλά κατά ένα τρόπο κανονικό στά πρώτα χρόνια τοϋ άνθρώπου. Γι’ αύτό, 
ύποστηρίζει πώς υπάρχουν παιδιά 8—12 έτών πού διαπράττουν ήδη έγκλήματα. 
Ά ν  όμως άναλύση κανείς τις περιπτώσεις πού άναφέρονται άπό τον Λομπρόζο προς 
υποστήριξη τής θέσεώς του, δέχεται εύκολα τήν τάση του νά γενικεύη τις περιπτώ
σεις πού παρουσιάζουν ένα χαρακτήρα παθολογικό.

'Ο δόκτωρ Βερνατίκ πού παραδέχεται τήν ύπαρξη τής κληρονομικής έγκλη
ματικότητος, άλλ’ αναγνωρίζει πώς αυτή είναι πολύ σπάνια, δίνει μιά πολύ μεγάλη 
σημασία στήν έπίδραση τών έξωγενών παραγόντων γιά τήν έκκόλαψη τών κλίσεων 
γιά τό έγκλημα. Σύμφωνα μέ τις απόψεις του, αν σέ μερικές περιπτώσεις ή κληρονο- 
μικότης φαίνεται νά προσδιορίζη μιά ώθηση σχεδόν άναπόφευκτη στο έγκλημα, ή 
βαρύτης τών κληρονομικών προδιαθέσεων στό έγκλημα δέν είναι άπόλυτη. Μιά καλή 
ήθική άγωγή, ή ευεργετική έπίδραση ενός μορφωτικού περιβάλλοντος, ή καλή καί
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υγιεινή διαβίωση κ.ά. μπορούν συνήθως καί έν τώ μέτρω του δυνατοϋ ν’ άναχαιτί- 
σουν τα κακά άποτελέσματα.

Κατά τις άπόψεις άλλων συγγραφέων, ό νεαρός έκκληματίας δέν συνιστα ένα 
ιδιαίτερο φυσικό τύπο καί δέν υπάρχουν φυσικοί παράγοντες πού νά προδιαθέτουν 
ειδικά στήν εγκληματικότητα. Σέ μιά κοινωνία καλά ώργανωμένη, υποστηρίζουν,, 
μιά καλή άγωγή καί ευνοϊκό περιβάλλον διαλύουν τά συμπλέγματα του παιδιού καί 
τις τάσεις πού μπορούν νά τό οδηγήσουν σέ άντικοινωνικές ένέργειες. Επομένως,, 
τό μεγαλύτερο μέρος των παιδιών τής κατηγορίας αύτής μπορεί νά διορθωθή καί 
νά σωθή, όταν τά προστατεύσωμε άπό πολύ ένωρίς. Γιατί οί νεαροί έγκληματίαι 
είναι κατά κανόνα ή παιδιά κανονικά ή παιδιά έλαφρώς άνώμαλα, όπου μιά άγωγή 
προσηρμοσμένη προς τις ύπάρχουσες άνωμαλίες θά μπορέση νά τά θεραπεύση πλή
ρως. ’Άν δέ ώρισμένα παιδιά της κατηγορίας αυτής έχουν προσβληθή άπό άρρώστια 
πού άφορα τό νευρικό σύστημά των, τότε οί περιπτώσεις αύτές άπαιτοΰν όχι δικα
στήρια καί φυλακές, άλλά νοσηλευτικά ιδρύματα γιά θεραπεία.

Στήν κατηγορία των παραγόντων πού έξετάζομε στο μέρος αύτό, πρέπει νά 
προστεθή καί ή κακή έπίδραση τού άλκοολισμού, τής φυματίωσης καί τής σύφιλης. 
'Ο άλκοολισμός των γονέων έπιδρά στο παιδί μέ τήν κληρονομικότητα. Οί παρα
τηρήσεις μάς λέγουν πώς τά παιδιά πού προέρχονται άπό γονείς άλκοολικούς είναι 
κατά κανόνα άνώμαλα, βλάκες ή πνευματικώς άνεπαρκή. Διακεκριμένος έπιστήμων 
στά ζητήματα αύτά, ό δόκτωμ Χόϋγιερ, γράφει : «Κατά τή διάρκεια των έρευνών 
μας ευρομεν τήν άλκοολική κληρονομικότητα συνήθη καί βαρυτάτη σέ 50 ο/ο των 
περιπτώσεων των παιδικών εγκληματιών, τήν κληρονομική φυματίωση καί σύφιλη, 
ή κάθε μία σέ άναλογία 25 ο/ο τών περιπτώσεων».

’Έχει συζητηθή άπό τούς ειδικούς, άν ή πνευματική άνεπάρκεια παίζει ρόλο 
στήν παιδική έγκληματικότητα. Καί όσον άφορα τούς πνευματικώς άνεπαρκεΐς γονείς, 
αύτοί λόγω τής καταστάσεως τής οικογενειακής πού δημιουργούν δέν είναι μάλλον 
σέ θέση νά διαπαιδαγωγήσουν ορθά τά παιδιά των καί νά δημιουργήσουν ευνοϊκό 
περιβάλλον γιά τον σκοπό αύτόν. ’Αλλά ή πνευματική άνεπάρκεια τών παιδιών άπο- 
τελεΐ μιά ειδική προδιάθεση γιά τήν έγκληματικότητα; Ή  άπάντηση στο έρώτημα 
αύτό παρουσιάζει διαφόρους άπόψεις. ’Άλλοι ύποστηρίζουν πώς συμβαίνει ένα μεγάλο 
ποσοστό τών νεαρών έγκληματιών νά είναι καί πνευματικώς άνεπαρκεΐς, ενώ άλλοι 
άποδίδουν στήν πνευματική άνεπάρκεια τών παιδιών ένα ρόλο πού συνίσταται στο 
ότι τά παιδιά τής κατηγορίας αυτής ύποβάλλονται εύκολώτερον καί έχουν εύμετά- 
βολο χαρακτήρα. Τό ορθόν φαίνεται νά είναι πώς τά πνευματικώς άνεπαρκή παιδιά 
ύφίστανται περισσότερο εύκολα τήν έπίδραση ένός μή ευνοϊκού περιβάλλοντος καί ή 
προσαρμογή των στήν κοινωνική ζωή είναι περισσότερο δύσκολη. Επομένως, ή 
πνευματική άνεπάρκεια δέν είναι μία αιτία τής έγκληματικότητος, άλλά συνιστα 
ένα ευνοϊκό πεδίο στις κακές έπιδράσεις.

3, Παράγοντες παιδικής έγκληματικότητος έκ τοϋ πολέμου.

Τέλος, οί παράγοντες πού προέρχονται άπό τον πόλεμο παίζουν ένα σπου
δαίο ρόλο γιά τήν αδξηση τής παιδικής έγκληματικότητος. Τούτο οφείλεται στο 
γεγονός, ότι κατά τον πόλεμον ή οικογενειακή ζωή, πού άποτελεΐ τό βάθρο τής άγω- 
γής τού παιδιού, ύφίσταται μεγάλες διαταραχές μέ τήν έπιστράτευση τού πατέρα, 
μέ τήν μετακίνηση πληθυσμών άπό τήν μιά περιοχή στήν άλλη καί μέ τήν μή κανο
νική φοίτηση στά σχολεία, πού ή δέν λειτουργούν κατά τήν περίοδο τού πολέμου ή 
λειτουργούν πλημμελώς. Ά ν  δέ συμβή μία χώρα, όπως ή Ελλάς, νά κατακτηθή 
άπό ξένους, τότε ή άτμόσφαιρα τής συγχύσεως καί ήθικής άταξίας πού έπικρατεΐ,
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κάθε άλλο παρά ευνοϊκή είναι για τήν καλή άνάπτυξη καί εξέλιξη τής παιδικής καί 
έφηβικής ήλικίας.

Γιά τούς λόγους αυτούς, κατά τήν πολεμική καί αμέσως μεταπολεμική πε
ρίοδο έχομε σ’ όλες τις χώρες μία σημαντική αύξηση τής παιδικής έγκληματικό- 
τητος.

Γ ιά τήν ’Αγγλία, οί στατιστικές μάς δίνουν τούς κάτωθι άριθμούς έπί τοΰ 
συνόλου των νεαρών έγκληματιών τών δύο φίλων : τό 1938 άνήρχοντο εις 55.270. 
Τό 1939 είς 52.814. Τύ 1940 είς 65.770. Τό 1941 εις 72.105. Τό 1942 εις 66.179. 
Τό 1943 είς 67.659. Τό 1944 είς 66.636. Στήν Γαλλία, ένω ό άριθμός τών νεαρών 
έγκληματιών τό 1939 ήταν 12.000, τό 1943 είχε περάσει τις 34.000.

’Απ’ δλα δσα έξετέθησαν μέχρι τώρα, φαίνεται πώς τό πρόβλημα τής παιδικής 
έγκληματικότητος είναι πολύπλοκο, γιατί τό έγκλημα είναι τό άποτέλεσμα διαφόρων 
περιστατικών καί ποικίλων έπιδράσεων.

Γι’ αύτό είναι άνάγκη πρώτα, σέ κάθε χώρα νά μελετηθούν καί βρεθούν οί 
βαθύτερες αιτίες τής παιδικής έγκληματικότητος καί άναλόγως νά ληφθοΰν τά γενικά 
καί ειδικά μέτρα. "Εχει παρατηρηθή πώς στήν πλειονότητα τών περιπτώσεων, τό 
εγκληματικό παιδί ένεργεϊ ύπό τήν έπίδραση δύο κυρίως παραγόντων. Ό  πρώτος 
είναι κοινωνικής φύσεως (οικογένεια, περιβάλλον κλπ.) καί ό δεύτερος άτομικής (ρύ
σεως (κληρονομικότης, φυσική καί ψυχική ύγεία, ήθικόν κ.ά.). Επομένως ό άγώνας 
κατά τής παιδικής έγκληματικότητος πρέπει ν’ άρχίση καί νά στραφή προς τις 
πηγές τών δύο αύτών - παραγόντων.

4. Φάκελλοι διά τήν ίατροπαιδαγωγικήν παρακολούθησιν.
Στο 2ο διεθνές συνέδριον έγκληματολογίας πού έγινε τον Σεπτέμβριο τοΰ 

1950 στο Παρίσι, ό δόκτωρ Φρέϋ, δικαστής τών παιδιών στή Βασιλεία τής Ελβετίας, 
καί έπιφορτισμένος μέ τήν διδασκαλία τής έγκλη ματολογίας στο Πανεπιστήμιο τής 
Ζυρίχης, σέ μιά μεγάλη καί βαθυστόχαστη έκθεσή του προς τό συνέδριο ύπεστήριξε 
πώς ή παιδική έγκληματικότης άποτελεϊται άπό δύο κατηγορίες έγκληματιών, έξ 
ολοκλήρου διάφορες δσον άφορ^ τήν προσωπικότητα.

Τά 85ο/ο τών περιπτώσεων είναι ψευτοεγκληματίαι. 'Η  έγκληματικότης 
των δέν είναι παρά μία μεταβατική φάση τής έξελίξεώς των, όφειλομένη κυρίως σέ 
έξωγενεΐς ή κοινωνικούς παράγοντας καί έν μέρει ίσως σέ ψυχογενείς διαταραχές. 
Αύτοΰ τού τύπου οί έγκληματίαι δέν διαπράττουν τό αύτό έγκλημα, παρά σπανίως.

Τά 15ο/ο τών περιπτώσεων είναι έκεϊνες πού μπορεί κανείς νά όνομάση 
πρωίμους έγκληματίας καί πού άπό τήν πρώτη παιδική ήλικία παρουσιάζουν τά 
σημεία τά πιο διάφορα τής ήθικής έγκαταλείψεως. Στις περιπτώσεις αυτές, τά έγκλή- 
ματα τών νέων είναι τά πρώιμα συμπτώματα τής άληθινής έγκληματικότητος πού 
συνίστανται στήν τάση τοΰ νεαρού έγκληματίου νά διαπράττη έκ νέου τό αύτό έγ
κλημα. Επομένως, ή πρωταρχική δουλειά κάθε έρευνας έπί τής έγκληματικότητος 
τών νέων πρέπει νά άποβλέπη στον προσδιορισμό τών αιτιών πού συντελούν, ώστε ένα 
μέρος άπό όλους τούς νεαρούς έγκληματίας νά καταστούν έγκληματίαι διαπράττοντες 
έκ νέου τό έγκλημα.

'Ο δόκτωρ Φρέϋ στήν ίδια έκθεσή του μεταξύ τών μεθόδων πού προτείνει γιά 
τήν έπιστημονικήν έξέταση τού ολου θέματος θεωρεί τήν μέθοδο τής συστηματικής 
έρεύνης τής προσωπικότητος τοΰ νεαρού έγκληματίου ώς τήν πλέον ένδιαφέρουσαν 
καί ικανήν νά όδηγήση σέ συμπεράσματα έπιστημονικά μεγάλης άξίας. Πρόκειται 
δηλαδή γιά μιά πλήρη έξερεύνηση τής προσωπικότητος τού έγκληματίου. Μέ τήν 
έρευνα αύτή θά έξετασθή τό σύνολον τών βιοψυχολογικών παραγόντων—κληρονο
μικές άνεπάρκειες, κληρονομικές άνωμαλίες τοΰ χαρακτήρος, ψυχοπάθειες, πνευ
ματικές άνεπάρκειες, ψυχογενείς διαταραχές καί ένδοκρινικές διαταραχές. Τό ίδιο
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θά γίνη καί για τό σύνολον όλων των κοινωνικών παραγόντων—άγωγή, περιβάλλον 
οικογενειακό, σχολείο, συνθήκες εργασίας κλπ. ’Επί πλέον δέ θά έξετασθή συστη
ματικά καί ή κοινωνική συμπεριφορά σ’ όλα τά στάδια τής έξελίξεως τής προσωπι- 
κότητος π.χ. είδος καί βαθμός των δυσκολιών στην άγωγή κατά τήν προσχολικήν 
καί σχολικήν ήλικία, αρχή καί είδος τής πρωίμου έγκληματικότητος, ένταση, διά- 
πραξη έκ νέου εγκλήματος κλπ.

'Η  άναγκαιότης μιας συστηματικής καί πλήρους έξερευνήσεως τής προσω
πικότητας τοϋ νεαρού έγκληματίου, θεωρείται σήμερα έξ ολοκλήρου άνεγνωρισμένη. 
Καί γιά νά έπιτευχθή αύτό, είναι άπαραίτητη μιά στενή συνεργασία μεταξύ του 
δικαστοΰ τών παιδιών, τών ψυχιάτρων, τών ψυχολόγων, σέ μερικές περιπτώσεις 
τών ψυχαναλυτών. Μεγάλη δέ είναι ή συμβολή στον τομέα αυτόν τών ίατροπαιδαγω- 
γικών υπηρεσιών πού λειτουργούν σ’ όλες τις χώρες τής Εύρώπης. Γιά τον δόκτορα 
Φρέϋ όλες οί έ'ρευνες καί άναζητήσεις έπί τής προσωπικότητος τοϋ νεαρού έγκλημα
τίου πρέπει νά γίνουν κατά τέτοιον τρόπο πού νά ικανοποιούν όλες τις έπιστημονικές 
άπαιτήσεις. 'Όλα δέ τά άποτελέσματα τών ερευνών καί παρατηρήσεων πρέπει νά 
είναι συγκεντρωμένα σ’ ένα προσωπικόν φάκελλο. Οί προσωπικοί φάκελλοι πρέπει 
νά περιέχουν μιά πλήρη άνάλυση τής προσωπικότητος τού έγκληματίου άπό τήν γέν
νησή του μέχρι τήν πλήρη άνάπτυξή του, δηλαδή μέχρι τό 24ον έτος τής ήλικίας 
καί νά είναι γνωσταί κατά βάθος αί διάφοροι περίοδοι τής ζωής του.

Σέ κάθε καντόνι τής Ελβετίας λειτουργεί μιά δημοσία ύπηρεσία καλά ώργα- 
νωμένη πού ονομάζεται ΐατροπαιδαγωγικό κέντρο. Τό ίδιο συμβαίνει στο Βέλγιο, 
στή Γαλλία καί σ’ άλλες χώρες. Ή  ύπηρεσία αύτή άποτελεΐται άπό ειδικευμένο 
προσωπικόν καί είναι ύπό τήν διεύθυνση ως έπί τό πλεΐστον ενός ιατρού.

Παρηκολούθησα έπί άρκετό χρονικό διάστημα τά μαθήματα ψυχοπάθειας 
πού έ'δινε στούς φοιτητάς ό διευθυντής τού ίατροπαιδαγωγικοΰ κέντρου τής Λωζάννης 
δόκτωρ Μπερζέ καί μοΰ δόθηκε πολλές φορές εύκαιρία νά συνομιλήσω μαζί του. Μοΰ 
εξήγησε πώς στο ΐατροπαιδαγωγικό κέντρο πού διευθύνει στή Λωζάννη έξετάζονται 
παιδιά πού παρουσιάζουν μιά όποιαδήποτε άνωμαλία άπό ήλικίας 4 έτών μέχρι καί 
20 έτών. Τά παιδιά αυτά ή άποστέλλονται άπό τούς διευθυντάς τών σχολείων δημο
τικής καί μέσης έκπαιδεύσεως ή κατόπιν εισηγήσεων τού σχολιάτρου τής περιφερείας 
πού έξετάζει ύποχρεωτικά κάθε χρόνο όλους τούς μαθητάς τής περιφερείας του ή καί 
μεμονωμένα άπό τούς γονείς πού βρίσκουν πώς τό παιδί των παρουσιάζει άνωμαλίες 
ψυχικές, πνευματικές κλπ.

Στο ΐατροπαιδαγωγικό κέντρο, περί τοϋ οποίου άνωτέρω άναφέρω, τό παιδί 
υποβάλλεται σέ παντός είδους εξετάσεις, χρησιμοποιούνται διάφορα «τέστς» καί 
άλλα μέσα, ζητούνται πολλές πληροφορίες άπό τούς γονείς καί δασκάλους, γιά τήν 
όλη ζωή καί διαγωγή τού παιδιού, εξετάζονται λεπτομερώς οί γονείς τού παιδιού, 
ή οικογενειακή κατάσταση καί συνθήκες όργανώσεως τής οικογενειακής ζωής καί 
στο τέλος βγαίνει ένα συμπέρασμα περί τού είδους τής παρουσιαζομένης άνωμαλίας 
καί τών αιτίων στά όποια οφείλεται ή κατάσταση αύτή. "Ολα τά στοιχεία αυτά συγ
κεντρώνονται σέ ένα φάκελλο τού παιδιού, όπου περιέχονται όλα τά στοιχεία πριν άπό 
τή γέννησή του άκόμη, μέχρι τής ήμέρας πού έγινε ή εξέταση.

Τό σπουδαιότερο στήν προκειμένη περίπτωση είναι πώς, μετά τήν εξαγωγή 
τών συμπερασμάτων παρά τής έν λόγω υπηρεσίας, καλούνται οί γονείς τού παιδιού 
καί άνακοινώνεται σ’ αυτούς τό άποτέλεσμα, δίδονται έξηγήσεις περί τού είδους τής 
άνωμαλίας καί τού τρόπου βελτιώσεως τής καταστάσεως, έπί πλέον δέ τά εξεταζό
μενα παιδιά, άναλόγως τών περιπτώσεων καί τή είσηγήσει τής ύπηρεσίας αυτής, 
άποστέλλονται στά διάφορα ειδικά σχολεία πού έχουν δημιουργήσει γιά τόν σκοπό 
αύτό, όπου εκεί γίνεται ειδική έκπαίδευση καί σέ άνάλογο μορφωτικό περιβάλλον.

Διά τού τρόπου αύτοΰ, μοΰ εξήγησε ό δόκτωρ Μπερζέ, κατορθώνεται έν τώ
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μέτρω του δυνατού, τά παιδιά πού άπό ένωρίς παρουσιάζουν μια όποιαδήποτε άνω- 
μαλία να τύχουν μιας ειδικής παρακολουθήσεως καί άγωγής, μέ άποτέλεσμα νά 
περιλαμβάνονται πολλές περιπτώσεις πού άν άκολουθοΰσαν την άγωγή πού άφορα 
τά ομαλά παιδιά, θά ήταν άνεπαρκής. Κι’ έτσι κερδίζεται τελικά οχι μόνον ή θερα
πεία των πασχόντων καί άνωμάλων παιδιών, πού μέ τον ειδικό τρόπο άγωγής γί
νονται άποδοτικά μέλη τής κοινωνίας, άλλά καί προλαμβάνονται πολλές περιπτώσεις 
παιδιών, πού άν δέν ύφίσταντο τήν ειδική εξέταση, παρακολούθηση καί άγωγή, 
άσφαλώς θά κατέληγαν σέ άντικοινωνικούς τύπους, σέ τύπους επιβλαβείς στην κοι
νωνία, σέ τύπους εγκληματικούς.

Άνάφερα το παράδειγμα αύτό γιά νά δείξω πόσο πολύπλοκο είναι τό θέμα τής 
άνωμαλίας τής παιδικής φύσεως καί πόσα μέτρα καί μέσα πρέπει νά ληφθοϋν καί 
έφαρμοσθοΰν γιά νά Ιξερευνηθή ό τύπος του άνωμάλου παιδιού, πού μιά έκδήλωση 
τής άνωμαλίας αύτής είναι καί ή παιδική έγκληματικότης.

Επομένως καί στη χώρα μας, άν θελήσωμε νά προχωρήσωμε κάπως στά 
ζητήματα αύτά γιά νά έπιτύχωμεν κάτι, δέν άρκεΐ ή διαπίστωση ότι υπάρχει σχετικά * 
μεγάλος άριθμός καί ποσοστό παιδικής έγκληματικότητος καί ή έκδήλωση μόνον 
άνησυχίας γι’ αύτό. Κάτι θά μπορούσε ν’ άρχίση νά γίνεται καί στον τομέα τής ειδι
κής έκπαιδεύσεως καί άγωγής τών παιδιών πού παρουσιάζουν παντός είδους άνω- 
μαλίες. Καί θά έπρεπε σέ κάθε Νομό τουλάχιστον νά συσταθή καί λειτουργήση 
ένα ειδικό σχολείο πού νά συγκεντρώνη όλα τά άνώμαλα παιδιά τού Νομού καί ν’ 
άσχολήται μέ τήν ειδική εκπαίδευσή των. Σιγά-σιγά θά έπρεπε, άν οχι σέ κάθε Νομό, 
τουλάχιστο σέ ομάδα γειτονικών Νομών, νά ίδρυθή άπό ένα ΐατροπαιδαγωγικό 
κέντρο πού θά έξετάζη στο βάθος καί πλάτος, μέ τρόπο έπιστημονικό, τις παιδικές 
άνωμαλίες καί τά αίτια πού τις προκαλούν. Γιατί σέ κάθε χώρα υπάρχουν καί ειδικοί 
λόγοι πού προκαλούν τις παιδικές άνωμαλίες. Στήν Γαλλία π.χ. καί σέ μερικά καν
τόνια τής Ελβετίας πού ύφίστανται άμεσα τήν επίδραση τού Γαλλικού πνεύματος, 
έχει βρεθή πώς τά βασικά αίτια τών σέ μεγάλο σχετικά ποσοστό παιδικών άνωμα- 
λιών πού ύπάρχει στις χώρες αύτές, οφείλονται κυρίως στη χαλάρωση ή έλλειψη 
πραγματικής οικογενειακής ζωής καί στον άλκοολισμό.

Θά έπρεπε επίσης γιά νά γίνουν όλα αύτά, νά δημιουργηθοΰν τά πρώτα στε
λέχη προς οργάνωση τών ειδικών σχολείων καί ύπηρεσιών αύτών, νά μετεκπαιδευ- 
θοΰν ειδικά γι’ αύτό έκπαιδευτικοί καί ιατροί, νά 
νικοί πυρήνες.

'Όσο κι’ άν θεωρούμε τά ζητήματα αύτά μικρά κι’ άσήμαντα, έν τούτοις έχουν 
μεγάλη κοινωνική σημασία καί γ ι’ αύτό κάποτε θά πρέπει καί στη χώρα μας νά μάς 
άπασχολήσουν σοβαρά.

δημιουργηθοΰν οι πρώτοι επιστημο-



ΑΠΑΤΑΙ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ! ΕΤΑΙΡΙΑΣ
'Τπό κ. I. F R A N S S E N  Άστυν. Δ/ντοϋ 
παρά τη δικαστική άντιπροσωπεία Βρυξελλών

Τήν 12ην Μαρτίου 1927 ό Ρουμάνος υπήκοος Nicolaou Mihai, έργάτης— 
μηχανουργός, ένυμφεύθη εις τήν ’Αμβέρσαν ύπό τό ψευδές δνομα του Νικολαίδου 
Νικολάου, γεννηθέντος εις τδ Βουκουρέστι, τήν Βελγίδα υπήκοον C. Henriette.

Μετ’ όλίγας ημέρας τό ζεύγος έταξίδευε διά τον Καναδάν καί έγκατεστάθη 
εις τδ Montreal. 'Ο σύζυγος έξήσκησεν έκεϊ τδ επάγγελμα τοΰ ηλεκτρολόγου καί 
συνήψεν άσφάλειαν 850 δολλαρίων κατά άτυχημάτων της εργασίας του.

Κατά τδν μήνα ’Ιούνιον τοΰ ίδιου έ'τους υπήρξε δήθεν θϋμα άτυχήματος συ
νέπεια τοΰ οποίου ένεφανίσθη ώς τυφλός. Τή βοήθεια συνενόχων του είσέπραξε 
τδ ποσδν των 850 δολλαρίων.

Τοΰτο υπήρξε τδ πρώτον βήμα, τδ όποιον ώδήγησε τδν άναφερθέντα πρδς 
επιχειρήσεις περισσότερον επικερδείς. Τδ ζεύγος Νικολάου, άλλως Νικολαίδη, 
επανέρχεται είς τδ Βέλγιον καί κατά τήν Σεπτέμβριον 1928 δ Νικολάου έπιστρέφει, 
μόνος αύτήν τήν φοράν, εις τήν ’Αμερικήν.

Μετέβη είς τήν Youngstown (Ohio), δπου εΐργάσθη είς έργοστάσιον μεταλ
λουργικής. Διέμενε μετά συμπατριώτου του όνόματι George Stephan καί συνήψε 
άσφάλειαν ζωής 5000 δολλαρίων ύπέρ τής συζύγου του παραμεινάσης είς τδ Βέλγιον.

Κατά τδ τέλος τοΰ 1929 αυτή έκλήθη είς τήν ’Αστυνομίαν τής κατοικίας της 
δπου τής άνεκοινώθη δτι δ σύζυγός της είχε φονευθή (θΰμα άνθρωποκτονίας) είς 
τήν ’Αμερικήν. Τής έπέδειξαν τήν φωτογραφίαν τοΰ πτώματος καί αδτη άνεγνώ- 
ρισε άδιστάκτως τον σύζυγόν της. Μόλις αδτη είσέπραξε τδ άντίτιμον τής άσφαλείας 
(5000) δολλάρια, 6 σύζυγός της τήν συνήντησε είς τδ Βέλγιον.

Έ ν συνεχεία άπεδείχθη δτι τδ πτώμα ήτο τδ τοΰ συντρόφου τοΰ Νικολάου 
καί δτι αί ταυτότητες τοΰ τελευταίου, έπ’ όνόματι Νικολαίδου, εύρέθησαν επί τοΰ 
θύματος.

Άραγε ό Νικολάου ίνα καρπωθή τά 5000 δολλάρια έδολοφόνησε τδν σύντρο
φόν του; Τοΰτο είναι προφανές, αλλά ή άλήθεια δεν ήδυνήθη ποτέ ν’ άποκαλυφθή 
έπί τής ύποθέσεως ταύτης.

Πρέπει νά σημειωθή δτι κατά τήν εποχήν καθ’ ήν διεδραματίζοντο τά ανω
τέρω γεγονότα, δ άληθής Νικολαίδης Νικόλαος έζη. Έπανευρίσκει τις τά ίχνη του 
είς τήν ’Αμβέρσαν έν έτει 1927. Διέμενε δμως καί είς Καναδάν καί είναι πιθανο- 
φανές δτι ό δήθεν George Stephan εύρεθείς δολοφονημένος έν Youngstown ήτο 
πράγματι ό άληθής Νικολαίδης.

Μόλις τά χρήματα έξηντλήθησαν ό Nicolaou έσκέφθη δτι, έφ’ δσον ή πρώτη 
ύπόθεσις επέτυχε τόσον καλά ήδύνατο κάλλιστα νά τήν έπαναλάβη.

Κατόπιν τούτου κατά Φεβρουάριον 1942 συνήψεν είς μίαν ’Ασφαλιστικήν 
Εταιρίαν τών Βρυξελλών άσφάλειαν ζωής διά 50.000 Ελβετικά φράγκα. Έξηφα- 
νίσθη έκ νέου καί έπανήλθε, μόνος, είς τήν γεννέτειράν του πόλιν Β.... (Ρουμανίας).

Κατά τάς άρχάς ’Ιουλίου τοΰ ίδιου έ'τους ή σύζυγος τοΰ Νικολάου έλαβεν 
έκ τής πόλεως Β....συστημένην έπιστολήν περιέχουσαν ληξιαρχικήν πράξιν θανάτου 
τοΰ συζύγου της, άπόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως καί πιστοποιητικδν 
τοΰ θεράποντος ίατροΰ. Ή  έπιστολή προήρχετο δήθεν άπδ τήν Μαρίαν Νικολάου 
μητέρα τοΰ άποθανόντος. Ή  ασφαλιστική έταιρία παρέδωσε είς τήν....χήραν νά 
συμπληρώση έντυπον τδ όποιον αδτη άπέστειλεν είς τήν πόλιν Β....Όλίγας ήμέρας 
βραδύτερον έπεστράφη τδ έγγραφον δεόντως συμπεπληρωμένον άπδ τδν θεράποντα 
ιατρόν. Συνωδεύετο άπδ μίαν άπαίτησιν 1500 φράγκων διά νά καλυφθοΰν τά έξοδα 
κηδείας. Τδ ποσδν τοΰτο άπεστάλη είς τήν μητέρα Νικολάου.
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Είς το τέλος τοΰ μηνός ’Ιουλίου ή ασφάλεια παρέδωσεν είς την χήραν επι
ταγήν 50.000 Ελβετικών Φράγκων καί όλίγας ημέρας άργότερον—ό μακαρίτης— 
ένεφανίσθη έκ νέου, υπό ψευδή ταυτότητα διά να λάβη τό μερίδιόν του. Τότε λοιπόν 
ό Νικολάου συνελήφθη είς Βρυξέλλας καί άπεκαλύφθησαν τα τεχνάσματα τοΰ έπι- 
τηδείου καί μακάβριου τούτου υποκειμένου.

Τί συνέβη είς Β....; Πλήμμυραι ελαβον χώραν είς την πόλιν αί όποίαι έπέ- 
φερον σύγχυσιν είς τάς τοπικάς 'Υπηρεσίας. Την 31 Μαΐου ό φοιτητής Ν.Τ. παρου- 
σιάσθη είς τό Ληξιαρχικόν Γραφείου καί άνήγγειλε τον θάνατον τοΰ δήθεν έξαδέλφου 
του, μηχανουργοΰ Νικολάου Μ., ηλικίας 31 έτους λαβόντος χώραν είς την 
κατοικίαν του, όπαδοΰ των άδβεντιστών. (*). Παρέδωσε πιστοποιητικόν προερχό- 
μενον, ώς είπε, άπό τον ιατρόν διευθυντήν τής πόλεως, βεβαιοΰν ότι ό ιατρός ούτος 
είχε πιστοποιήσει τον θάνατον, δτι ό θάνατος ήτο φυσικός καί δτι ό άποβιώσας 
πάσχων έκ πνευμονίας παρηκολουθεΐτο άπό τον ιατρόν G-...ώς καί πιστοποιητικόν 
τοΰ ίατροΰ G.-..δτι ό Νικολάου εύρίσκετο ύπό θεραπείαν παρ’ αύτώ λόγω διπλής 
πνευμονίας.

Πρέπει νά σημειωθή δτι αί διατυπώσεις ταφής ενός adventiste είναι περιω- 
ρισμέναι είς τό έλάχιστον. Αυτός είναι ό λόγος διά τον όποιον ό μακαρίτης έδηλώθη 
ώς άνήκων είς τήν θρησκευτικήν ταύτην α'ίρεσιν.

Τήν προηγουμένην τής ταφής ό Τ. καί ό Νικολάου παρουσιάσθησαν είς τό 
Νεκροταφείου καί έζήτησαν άπό τον νεκροθάπτην νά άνοιξη τάφον είς τό τμήμα 
των adventistes διά τό πτώμα ένός μέλους τής οικογένειας των τό όποιον θά ένε- 
ταφιάζετο τήν έπομένην.

Οί δύο συνεργοί τήν όρισθεΐσαν ήμέραν, περί τό τέλος τοΰ απογεύματος, έφθα- 
σαν έπιβαίνοντες άγοραίας διΐππου άμάξης τήν όποιαν ώδήγουν οί ίδιοι, μεταφέροντες 
φέρετρου καλώς κεκλεισμένον καί βαρύ τό όποιον ένεταφιάσθη τή βοήθεια τών δύο 
νεκροθαπτών. Κατόπιν τούτου οί δύο φίλοι έγκατέλειψαν τό νεκροταφείου άφ’ οΰ 
παρέδωσαν είς τό γραφείου τήν άδειαν ταφής.

’Ιδού λοιπόν διά τοΰ τρόπου τούτου, ό Ν....κατορθώνει καί διαγράφεται έκ 
τοΰ καταλόγου τών ζώντων, καί τίποτε δεν είναι πλέον εύκολώτερον άπό τής στιγμής 
ταύτης, άπό τοΰ νά άναγγείλη χρησιμοποιούν τό δνομα τής μητρός του, τον θάνα
τόν του είς τήν έν Βελγίω παραμένουσαν σύζυγόν του είς ήν καί άποστέλλει έ'γκυρον 
άπόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως θανάτου.

Πλήν δμως ίνα έπανέλθη είς Βρυξέλλας ό μακαρίτης καί λάβη μέρος είς τήν 
διανομήν τής λείας, ώφειλε βεβαίως νά άποκτήση νέαν προσωπικότητα. "Ενας άλλος 
συνεργός παρέδωσεν είς τόν Ν....διαβατηρίου θεωρημένου δι’ δλα τά Κράτη τής 
Εύρώπης έπί τοΰ όποιου έθεσεν ούτος τήν φωτογραφίαν του. ’Επί τη αιτήσει ήμών 
έγένετο εκταφή τοΰ φαρέτρου. Περιείχε σάκκον άμμου περιβαλλόμενου άπό χαρτιά.

Ή  ύπόθεσις αδτη ή όποια άπήτησεν τήν επί μακρόν παρέμβασιν τών Ρου
μανικών καί ’Αμερικανικών ’Αρχών εϊχεν τόν επίλογόν της ενώπιον τοΰ δικαστηρίου 
τών Βρυξελλών, δπου έτερματίσθη διά τής καταδίκης τοΰ λίαν έφευρετικοΰ Ρου
μάνου καί τών συνεργατών αυτοΰ.

1. Α'ίρεσις ’Αμερικανική οί οπαδοί της οποίας πιστεύουν εις τήν έκ νέου έμφάνισιν τοΰ 
Χρίστου έπί της γης.



(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου),

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
1. —Παραδειγματική τιμωρία παραβάσεώς των.
2. —Προσωπική ευθύνη τοϋ ’Αστυνομικού.
3. —Sir Robert Peel και Sir Richard Mayne.
4. —Ή  ’Αστυνομία, προστάτις τού κοινού κατά πόσης αυθαιρεσίας.
5. —Ό  πολιτικός χαρακτήρ τής ’Αστυνομίας,
6. —Διαφορά ’Αστυνομίας—Ένοπλων Δυνάμεων.
7. —Ποσοστόν κατωτέρων.
8. —’ Αστυνομικά Σώματα είς Μ. Βρεττανίαν καί κατηγορίαι αυτών.

' ϊπ δ  ANTHONY MARTIENSSEN κατά μετάψρα- 
σιν τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΣΟΎΡΗ

1. Τήν 28ην Φεβρουάριου τοϋ 1949 οί ένορκοι εις τό Δικαστήριον τοϋ Μπρί- 
στολ έκριναν ώς ένοχον καί έπεβλήθη άκολούθως χρηματική ποινή 100 λιρών (β) 
εις ένα Ύπαστυνόμον, διά παράνομον σύλληψιν πολίτου καί διενέργειαν παρανόμου 
κατ’ οίκον έρεύνης. Ό  'ΐπαστυνόμος, έπί κεφαλής έξ ’Αστυνομικών, έκτελοΰσε 
γενικόν έλεγχον είς μίαν συνοικίαν, δπου είχαν λάβει χώραν άρκεταί κλοπαί. Κατά 
τήν έκτέλεσιντής άποστολής αυτής, συνέλαβεν ένα άτομον—γνωστόν έγκληματίαν— 
ό όποιος κατείχε διάφορα πράγματα. 'Ο 'Υπαστυνόμος δεν ήδυνήθη βεβαίως ν’ 
άποδείξη ότι ήσαν κλοπιμαία, άλλά, «πάνω στη φούρια» του ήρεύνησε τήν κατοι
κίαν τοϋ συλληφθέντος, χωρίς τό άναγκαΐον δικαστικόν έγγραφον ή τήν έγκρισιν 
τοϋ συλληφθέντος ενοίκου αύτής.

Οί ένορκοι διεπίστωσαν ότι ή ’Αστυνομία είχε παρανομήσει, παραβαίνουσα 
τάς δύο βασικάς άρχάς έπί τών οποίων στηρίζεται, δηλαδή :

α) ότι έκαστος ’Αστυνομικός είναι προσωπικώς υπεύθυνος διά τάς πράξεις του,
καί β) ότι έπ’ ούδενί λόγω καί έν ούδεμία περιπτώσει δύναται νά ένεργήση 

έκτος τών υπό τοϋ νόμου όριζομένων πλαισίων, τά όποια έπακριβώς προσδιορίζουν 
τήν έξουσίαν του.

'Η  ποινή ήτο άναμφιβόλως αύστηροτάτη δι’ ένα ’Αξιωματικόν τής ’Αστυνο
μίας, ό όποιος έν περαιτέρω άναλύσει τής πράξεως, ήτο ένοχος δι’ άδίκημα κατά τι 
σοβαρώτερον τοϋ υπερβολικού ζήλου έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων του.

'Η  διατήρησις όμως τών άνωτέρω αρχών είναι τόσης μεγάλης σπουδαιότητος 
ώστε οί δικασταί νά μή χαρακτηρίζωνται αυστηροί.

2. 'Η  Βρεττανική ’Αστυνομία έχει, όσον ούδεμία άλλη τοϋ κόσμου, τήν συν
δρομήν τοϋ κοινοΰ, τό όποιον υπηρετεί, λόγω τοϋ ότι τό Βρεττανικόν κοινόν σέβεται 
τήν ’Αστυνομίαν του καί έχει έμπιστοσύνην είς αύτήν.

Βαθυτέρα αιτία τούτου είναι τό γεγονός ότι αί χαραχθεϊσαι ύπό τοϋ Sir Ro
bert peel τοϋ 1829, ότε ίδρύθη ή ’Αστυνομία τοϋ Λονδίνου, άρχαί, αί όποϊαι διετυ-

6) Πρόκειται περί χάρτινων λιρών ήτοι 840 νέων δραχμών.
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πώθησαν καί έφηρμόσθησαν όπό του πρώτου Δ /ντοΰ της Μητροπολιτικής ’Αστυ
νομίας Sir Richard Mayne (’ ) καί διά των οποίων έπείσθη τδ κοινδν να συνδράμη 
εις τήν δημιουργίαν ’Αστυνομίας, έτηρήθησαν μετά θρησκευτικής εύλαβείας. Κάθε 
παράβασις των αρχών πρέπει άπαραιτήτως νά τιμωρείται αύστηρώς, διότι, άλλως ή 
ύποβαστάζουσα τήν ’Αστυνομίαν βάσις υποσκάπτεται καί ραγίζει, τό δέ πολύτιμον 
«πετράδι» εξαφανίζεται, διά νά μείνη μόνον ή έκ του χαλκού υποδοχή πού άλλοτε 
τό ύπεβάσταζε.

'Η έννοια «’Αστυνομικός» προκαλεΐ διάφορον έντύπωσιν εις τάς διαφόρους

Νυκτοφύλαξ Κλητήρ τοΰ Τμή ματοζ Ό  πρώτοξ ’Αστυνομικός

χώρας. Εις Νέαν Ύόρκην θεωρείται «’Ιρλανδός», ευέξαπτος καί απειλητικός. Εις 
τό Παρίσι ό χειρονομών εις όλας τάς έκδηλώσεις τύπος, άσχολούμενος μόνον μέ τάς 
δευτερευούσας παραβάσεις’. Εις τό Λονδίνου θά τον δήτε μάλλον βραδυκίνητον, στα
θερόν καί κυρίως πνευματώδη. Δεν υπάρχει κανένα κακόν εις τ’ άνωτέρω, χαρακτηρι
στικούς ταΰτα πηγάζουν άμέσως έκ τής περί ’Αστυνομίας άντιλήψεως τοΰ κοινού. 
Εις τήν Βρεττανίαν γενικώς πιστεύεται ότι ό ’Αστυνομικός είναι άπλοϋς πολίτης 
τοΰ οποίου άποστολή είναι νά προστατεύη καί νά βοηθά τούς συμπολίτας του.

3. ’Εξαιρέσει τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου τής οποίας ή 
θέσις θά έξηγηθή άργότερον, ή ’Αστυνομία δεν υπηρετεί τό Στέμμα, δηλαδή τήν 
Κυβέρνησιν. Αί Άστυνομικαί Δυνάμεις δεν έξαρτώνται Διοικητικώς από τό W hi
tewall (8) αλλά άπό τάς τοπικάς Άστυνομικάς’Αρχάς.'Ο ’Αστυνομικός δικαιούται 
καί ύποχρεοΰται νά προστατεύση τον συμπολίτην του έκ τών αυθαιρεσιών τών Κυ
βερνητικών ή άλλων οργάνων. Τό τελευταίου τοΰτοέχει έφαρμογήν καί περί τήςΜη- 
τροπολιτικής ’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου. ’Έχει ύποχρέωσιν, έπί παραδείγματι, καί

7) "Ιδε τεϋχος 28ον σελ. 1360 περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά».
8) W hithall είναι τό όνομα της συνοικίας τοΰ Λονδίνου ένθα εΰρίσκονται τα 'Υπουργεία 

καί εννοεί την Κυβέρνησιν.
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καλύπτεται πλήρως έάν έμποδίση ένα υπάλληλον Κυβερνητικής ’ Υπηρεσίας άπό του 
να εΐσέλθη παρανόμως εις κατοικίαν ιδιώτου.

’Έχει καθήκον να έφαρμόζη τον νόμον άνευ ενδοιασμών ή προτιμήσεων.
4. Ά φ ’ ένός μέν ό πολιτικός χαρακτήρ καί άφ’ έτέρου αΐ άπαραίτητοι έγγυή- 

σεις προς πρόληψιν καταχρήσεων τής ήν κέκτηται έξουσίας, επιβάλλουν όπως ό 
’Αστυνομικός είναι άοπλος. Τό γεγονός ότι ό ’Αστυνομικός περιορίζεται εις την
χρήσιν βίας, σημαίνει ότι ύποχρεοϋται να φέρη εις πέρας την άποστολήν του διά τής 
χρησιμοποιήσεως τής πειθοΰς καί τοϋ τάκτ.

Αί φωνασκίαι καί οί κομπασμοί?μόνον γέλωτες ή χλευασμόν δύνανται να προ-
» καλέσουν. Τό συμπέρασμα τοϋτο 

πείθει ότι ή πνευματώδης καί ευγε
νική συμπεριφορά είναι ή μέθοδος 
διά τής οποίας ή ’Αστυνομία έπι- 
τυχώς θά έπιτελέση τό εργον της. 
Τό Βρεττανικόν κοινόν δεν είχεν 
άνέκαθεν τήν άνάπτυξιν ήν έχει σή
μερον καί δεν άπέχει τής ακρίβειας 
ή άποψις ότι είς έκ των σπουδαιο- 
τέρων συντελεστών τής θαυμαστής 
έξελίξεως αύτοϋ υπήρξε καί είναι ή 
’Αστυνομία του, τής οποίας αί μα
κράν πάσης βίας μέθοδοι έπιβολής 
έπέβαλον είς τούς Βρεττανούς τήν 
άγάπην, ήν σήμερον έχουν, προς τήν 
’Αστυνομίαν καί προ τής όποιας 
κάθε έπισκέπτης τής Χώρας αυτής 
μένει έκθαμβος.

Τό Βρεττανικόν κοινόν δια- 
κρίνεται διά τήν υψηλού βαθμού φι
λοφροσύνην, ήτις τό διακρίνει άπό 
τον όχλον. Τό κοινόν αύτό δεν άπο- 
δέχεται παθητικώς μίαν ένέργειαν 
άλλ’ άπαιτεϊ αί προς αύτό έκδηλώ- 
σεις νά είναι αί ένδεδειγμέναι. Τό 
τοιοΰτον άναπηδα αυτομάτως έκ 
τής ένημερότητος ήν εχει έπί τών 
ένδιαφερόντων αύτό θεμάτων, ήτις 

τού δίδει τήν δυνατότητα νά κρίνη τάς ένεργείας τών ’Αρχών. Ή  ίκανότης αότη 
είναι άποτέλεσμα τής χρησιμοποιήσεως ύπό τής ’Αστυνομίας τής πειθοΰς καί 
όχι τής βίας καί γενικώτερον τής διαπαιδαγωγικής έπιδ^άσεοις τών ’Αστυνομικών 
μεθόδων.

Περιηγήτρια: Δέν μοϋ λέτε παρακαλώ κ. Άστυ- 
φύλαξ, τήν λωρίδα τοΰ κράνους σας τήν εχετε 
γ ιά  νά μή σας τό πάρη ό αέρας;
Άστυφύλαξ: 'Ο χι, κυρία! Γιά νά συγκρατη τό 
σαγόνι μου πού μπορεί νά πέση άπό τις πολ
λές πληροφορίες πού δίνω.

5. Ή  άρχή είναι ότι ό ’Αστυνομικός είναι πολίτης (8), διαβιοΐ έν μέσω τών συμ
πολιτών του καί είναι μέλος τής Κοινωνίας ήν υπηρετεί. Κατ’ άκολουθίαν ή οικογε
νειακή ζωή καί ή οικονομική αύτοϋ κατάστασις είναι μεγίστης σημασίας, διότι ουτος

9) Είς τό βιβλίον «Σκώτλαντ—Γυάρδ» (1954) ύπό Sir Harold Scott G.C.V.O., K.B.C. 
K.B.E. (παράσημα) Άρχηγοϋ Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας (1945—1953) άναπτύσσεται έκτε- 
νώς ό Πολιτικός χαρακτήρ της ’Αστυνομίας (Κεφάλαιον I) δστις έμφαντικώς έτονίσθη ύπό 
τοϋ τότε ‘Υπουργοϋ ’Εσωτερικών προς τόν συγγραφέα τοϋ ώς άνω βιβλίου δτε ούτος προσε- 
κλήθη ν’ άναλάβη τήν Διοίκησιν.
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κατέχει μίαν σημαντικήν θέσιν εις τήν Κοινωνίαν καί οί συμπολίται του δέν είναι 
δυνατόν νά άδιαφορήσουν διά τό πώς ούτος διαβιοΐ. Είναι άναγκαϊον ν,; άπολαμβάνη 
σεβασμού καί έκτιμήσεως καί όταν ακόμα είναι μέ τό ύποκάμίσον καί σκάβει τον 
κήπον του, όπως άκριβώς καί δταν είναι έν στολή καί φέρει τό κράνος του (10) έκτε- 
λών υπηρεσίαν εις τήν σκοπιάν του.

Τέλος είναι αί δύο άρχαί αί όποΐαι άνεφέρθησαν άνωτέρω, ήτοι έκαστος ’Α
στυνομικός είναι προσωπικώς υπεύ
θυνος διά τάς πράξεις του καί ή δύ- 
ναμις (έξουσία του) πρέπει νά είναι 
σαφώς καθωρισμένη καί περιωρι- 
σμένη.

Ούδεμία τούτων χρήζει πε
ραιτέρω έπεξηγήσεως. ’Εάν έκα
στος ’Αστυνομικός δέν είναι προσω
πικώς υπεύθυνος, ή ’Αστυνομία θά 
καθίστατο οΰτω μία ήμιστρατιωτι- 
κή Όργάνωσις του γνωστού είδους 
εις τά ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Διά τον αυτόν λόγον τό δικαίωμα 
συλλήψεως, έρεύνης καί άνακρίσεως 
τών πολιτών πρέπει νά είναι σαφώς 
καθωρισμένον καί περιωρισμένον.

6. Έ πί πλέον τών βασικών αύτών 
άρχών υπάρχουν ένας ή δύο παρά
γοντες, οί όποιοι κατευθύνουν—ή 
πρέπει νά κατευθύνουν—τήν όργά- 
νωσιν καί τάς μεθόδους ένεργείας
τής ’Αστυνομίας. Βασικώς ή χρη- Άστυφύλαξ καί παιδιά
σιμοτης τής Αστυνομίας εξαρτάται
έκ τών ικανοτήτων τού Σκοπού άστυφύλακος ή τών έπ’ αυτοκινήτου περιπολούν-. 
των ’Αστυνομικών. Εις αυτόν θά άποτανθή ό πολίτης διά μίαν άνάγκην του καί 
έκ τής έτοιμότητος καί έπαρκείας αύτοΰ θά έξαρτηθή ή πρόληψις εγκλημάτων 
καί ή σύλληψις τών έγκληματιών. Ή  ’Αστυνομική 'Υπηρεσία διαφέρει ριζικώς 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, εις τάς οποίας υπάρχουν οί διοικοΰντες ’Αξιωματικοί 
διαφόρων ειδικοτήτων διά τήν άσκησιν τής διοικήσεως τού μεγάλου άριθμοΰ τών 
υπολοίπων. Οί ’Αστυνομικοί δέν εργάζονται καθ’ ομάδας ύπό ’Αξιωματικόν, άλλ’ 
έκαστος τούτων άποτελεΐ άνεξάρτητον μονάδα καί έκτελούν κατά μόνας τό με- 
γαλύτερον μέρος τού ’Αστυνομικού έργου, μή άποκλειομένης τής μετ’ άλλων 
συνεργασίας εις είδικάς περιπτώσεις. ’Απόρροια τούτου είναι δτι τό μεγαλύτε- 
ρον ποσοστόν τών ’Αστυνομικών είναι στους κατωτέρους βαθμούς καί, δπερ 
καί κυριώτερον, τό επίπεδον πνευματικής ίκανότητος έκάστου πρέπει νά εύρίσκε- 
ται είς κατάλληλον ύψος (“ ).

10) ‘Ο έν ύπηρεσίορ άστυφύλαξ φέρει, εκτός τοϋ σήματος υπηρεσίας καί έλαφρόν κράνος.
11) Ένταϋθα κρίνεται απαραίτητον ν’ άναφερθοϋν τά είς τό βιβλίον «Light and shad e 

a t Scotland Yard» (Γύρω άπό τήν Σκώτλαντ—Γυάρδ).(1947) ύπό Ε. M.Howgraye—Graham 
C. Β. Ε., Γραμματέως της Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας (1927—1946) περί τών Άρχών της 
’Αστυνομίας άναφερόμενα, Κεφάλαιον VII (σελ, 122).

.....«Κατ’ αρχήν τί είναι αύται; (αί άρχαί). Είς ούδένα νόμον τοϋ Κοινοβουλίου άναφέ-
ρονται καί, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζω, δέν έχουν διατυπωθή έπισήμως (νομοθετικώς) ή διοι-
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7. Οί άστυφύλακες άποτελοΰν το 80 ο/ο τής δλης δυνάμεως καί άν προστε
θούν καί οί Άρχιφύλακες τδ ποσοστδν ανέρχεται εις τό 92 ο/ο. Κατ’ άκολουθίαν ή 
προοπτική προαγωγής παρουσιάζεται μικρά, άλλ’ δχι, ώς ή ύπο τον Λόρδον Oaksty 
’Επιτροπή διεπίστωσε, τόσον μικρά δσον φαίνεται, δταν άλλοι παράγοντες, ώς αί 
άποδοχαί καί αί συνθήκαι υπηρεσίας, υπολογίζονται.

Είναι τόσοι πολλοί οί ’Οργανισμοί καί τά 'Ιδρύματα στήν ’Αγγλίαν, άτινα 
έξελίχθησαν μέσω πολλών σταδίων καί πειραματισμών, 
ώστε είναι πράγματι έκπληκτικόν τό δτι ή ’Αστυνομία 
ευθύς έξ άρχής έδραιώθη επί τόσον ιδανικών άρχών, αί 
όποΐαι έ'χουν εφαρμογήν εις δλας τάς έποχάς. Εις μερι- 
κάς Χώρας ή ’Αστυνομία είναι απλώς τό πολιτικόν Ό ρ- 
γανον τών κρατούντων, εις άλλους άσκεϊ αρμοδιότητας 
αί όποΐαι άνήκουν εις τήν δικαστικήν έξουσίαν. Είς ούδε- 
μίαν άλλην Χώραν οί ’Αστυνομικοί περιορίζονται τόσον 
ύπο τοϋ Νόμου καί έχουν τόσην προσωπικήν εύθύνην 
δσον εις Μ. Βρεττανίαν. Ούτοι δεν ΰπόκεινται—ούδέ 
οφείλουν να υπαχθούν—υπό Κρατικόν έλεγχον, τό δέ 
γεγονός δτι ή ’Αστυνομία εις Μεγάλην Βρεττανίαν είναι 
διηρημένη είς ένα άριθμόν αυτονόμων καί αύτεξουσίων 
(’Αστυνομικών) Σωμάτων, άποτελεΐ τήν καλλιτέραν 

έγγύησιν εναντίον τοϋ κινδύνου έπιβολής ’Αστυνομικού Καθεστώτος έν τή Χώ
ρα αύτή.

8. 'Υπάρχουν 132 αυτόνομα ’Αστυνομικά Σώματα είς τήν ’Αγγλίαν καί Ούαλ- 
λίαν καί 45 είς τήν Σκωτίαν. Τό μέγεθος τούτων ποικίλει άπό τής Μητροπολιτικής 
’Αστυνομίας τού Λονδίνου, ήτις έχει δύναμιν 20.000 μέχρι τών μικρών Σωμάτων 
δυνάμεως καί κάτω τών 70 άνδρών. Τά Σώματα ταΰτα, εξαιρέσει ενός ή δύο, έξαρ- 
τώνται περισσότερον έκ τών τοπικών άρχών, παρά έκ τού Κέντρου(12) .

Έ να; τύπο; κράνους άπό 
τούς πολλούς πού χρη
σιμοποιεί ή ’Αγγλική ’Α

στυνομία.

κητικώς καί έξελιχθεϊσαι βαθμηδόν κατά τήν διάρκειαν τοϋ 19ου αίώνος, συνοψίζονται ώς κα
τωτέρω :

α) Ή  ’Αστυνομία άποτελεΐται άπαραιτήτως υπό πολιτών άμειβομένων διά τήν έκτέλεσιν 
καθηκόντων, άτινα θά έδει νά έκτελοϋνται ύφ’ όλων τών πολιτών.

β) Ή  επιτυχία της βασίζεται είς τήν άποδοχήν τών ένεργειών ΰπό τοϋ κοινού, τόν σεβα
σμόν καί συνεργασίαν ήν αύτη άπολαμβάνει έκ τών πολιτών.

γ) Ή  πρόληψις—τόσον τών έγκλημάτων δσον καί της διαταράξεως της τάξεως—είναι ζω
τικής διά τήν ’Αστυνομίαν σημασίας.

δ) Ή  βία ένασκεϊται μόνον είς,περίπτωσιν άποτυχίας της πειθοϋς καί δέον νά περιορίζεται 
είς τό έλάχιστον είς τάς περιπτώσεις είς ας είναι άπαραίτητος.

ε) Ή  εφαρμογή τοϋ Νόμου δέον νά είναι διάφορος καί ανεξάρτητος της πολιτικής, 
στ) Ή  εύγενής συμπεριφορά, ή φιλική στάσις καί α ί ‘άλτρουϊστικαί έκδηλώσεις δέον δπως 

έπιδείκνυνται πρός άπαντας τούς πολίτας, άνεξαρτήτως τάξεως ή καταστάσεως.
ζ) Ή  ’Αστυνομία δέν άσκεϊ δικαστικήν έξουσίαν. Ή  περί τής ενοχής ή άθωώτητος καί κο

λασμού τών παρανομούντων άπόφασις δέν άποτελεΐ τμήμα τής άρμοδιότητος τής ’Αστυνομίας.
η) Τό άληθές κριτήριον έπαρκείας τής ’Αστυνομίας είναι ή σπάνις τών έγκλημάτων καί 

διαταράξεων τής τάξεως καί ούχί ό άριθμός τών μηνύσεων.
θ) Ή  διαφύλαξις τής ζωής καί ή προστασία τής σωματικής αυτών άκεραιότητος είναι ευθύνη 

τής ’Αστυνομίας άνεξαρτήτως κινδύνων διά τήν έπίτευξίν των.
12) Ή  Μ. Βρεττανία διαιρείται είς Κομητείας, κάτι άνάλογον πρός τούς παρ’ ήμΐν Νομούς, 

καί 'Υποκομητείας. Ή  διοικητική διαίρεσις τής Χώρας αύτής είναι δύσκολον καί ούχί άπαραίτη- 
τον νά έξηγηθή ένταΰθα.

(Συνεχίζεται)



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ — ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

“Ο Ι Δ Ι Π Ο Υ Σ  Τ Υ Ρ Α Ν Ν Ο Σ , ,
Ά ν  έπρόκειτο νά δικασθή ό «ΟΙΔΙΠΟΤΣ ΤΥΡΑΝ

ΝΟΣ» άπό τά σημερινά δικαστήρια, οπωσδήποτε θά έκη- 
ρύσσετο παμψηφεί άθώος. ’Αλλά καί άπό τά δικαστήρια 
του καιροϋ εκείνου αν έδικάζετο, τότε δηλαδή όπου άνα- 
φέρεται ό μΰθος, καί πάλι θά έκηρύσσετο άθώος. Γιατί 
τά ’Αθηναϊκά δικαστήρια άθώωναν τότε όπως καί τώρα 
έκεΐνον πού έκανε τον φόνο ευρισκόμενος έν άμύνη. ’Επίσης 
άθώωναν καί έκεΐνον πού εκανε τό έγκλημα τοΰ φόνου 
ευρισκόμενος έν πραγματική πλάνη.

’Αθώος λοιπόν ό Οίδίπους. Γιατί έσκότωσε τον πα
τέρα του—τό Βασιληα τών Θηβών Λάϊο—εύρισκόμενος 
έν άμύνη, όπως μας λέει ό Σοφοκλής, καί έγινε ένας 

άπαίσιος αίμομείκτης παίρνοντας γιά γυναίκα τη μητέρα του Ίοκάστη, ευρι
σκόμενος έν π ρ α γμα τ ικ ή  πλάνη.

"Ολη ή τραγωδία αυτή βασίζεται στην άγνοια τοΰ Οίδίποδος. Έσκότωσε 
βεβαίως καί, παρ’ ολο πού κατά τούς νόμους ήταν άθώος, έν τούτοις είχε τύψεις 
γΊατί ούτως ή άλλως άφήρεσε μιάν άνθρώπινη ζωή. Στις τύψεις αύτές προσθέστε 
την τραγική άποκάλυψη, δτι έκεΐνον πού έσκότωσε ήταν ό πατέρας του. Καί πάνω 
σ’ αύτό προσθέστε τήν άλλη φοβερή άποκάλυψη, δτι έκείνη μέ τήν όποια μοιραζόταν 
τό κρεβάτι του καί ή οποία τοΰ είχε δοθή ως άνταμοιβή γιά τό φόνο τής Σφίγγας, 
ήταν ή μητέρα του!!! "Ετσι θά συλλάβετε τήν τραγωδία τοΰ Σοφοκλέους σ’ δλην 
την έκτασή της.

*
♦  *

Ό  Σοφοκλής, φέρνοντας τον «Οΐδίποδα Τύραννο» στή σκηνή, παρουσίασε 
στούς ’Αθηναίους μιά άπ’ τις τραγικώτερες μορφές τών αιώνων. Γνώριζαν βεβαίως 
■οι ’Αθηναίοι—πηγαίνοντας νά παρακολουθήσουν τη παράσταση τοΰ «Οίδίποδος Τυ
ράννου»—τά βασικά δεδομένα τοΰ μύθου πού είχαν άκούσει άπό άφηγήσεις τήν γε- 
ροντοτέρων, ήξεραν τήν τραγική μοίρα τοΰ Βασιληα τών Θηβών άπό τά έπη, τή 
μυθολογία καί τις ιστορίες.

Παρακολουθώντας δμως τό νέο χειρισμό τοΰ μύθου καί τήν άνάπτυξη πού τοΰ 
έδωσεν ό Σοφοκλής, «γόοι καί όδυρμοί καί θρήνος τών μεγίστων έγένοντο» 
άπό τά εδώλια τών θεατών. Οί θεαταί έπαινοΰσαν τον ηρώα πού άπήλλαξε τή Φωκίδα 
άπό τή φοβερή Σφίγγα, λυπόντουσαν βαθειά γιά τή τραγική μοίρα του καί κανένας 
δεν έσκέπτετο νά τοΰ προσδώση καί τήν έλάχιστη έστω μομφή. ΤΗταν ένας άκούσιος 
αμαρτωλός πού άναγκάσθηκε νά πληρώση τά σφάλματά του. Καί δεν ήταν τόσο 
αμαρτωλός, δσο δυστυχισμένος.  Καί άκόμα πιο τραγική γίνεται ή μοίρα του 
γιατί ήταν καλός, τίμιος, γεμάτος σοφία καί δικαιοσύνη άνθρωπος καί Βασιληάς.

Γιά τήν τραγωδία αυτή τοΰ Σοφοκλέους πολλά έχουν είπωθή. Έλέχθη δτι ό 
Σοφοκλής είναι έξ ίσου τραγικός καί ψυχολόγος μέ τον Εύριπίδη καί τον Αισχύλο, 
αν καί οί περισσότεροι άναλυταί τών τριών μεγάλων τραγικών τής άρχαιότητος, φέ
ρουν έπί κεφαλής τον Εύριπίδη. Γεγονός είναι δμως δτι δ «Οίδίπους Τύραννος»' 
τοΰ Σοφοκλέους έκτιμήθηκε πολύ άπ’ τούς αρχαίους "Ελληνες καθώς καί άπό τούς 
νεωτέρους. "Οπως γεγονός έπίσης είναι δτι ό ’Αριστοτέλης, γράφοντας γιά τήν τρα
γωδία, σκέφτεται κυρίως τόν Οΐδίποδα.

Είπαν πολλοί έπίσης καί υποστηρίζεται καί σήμερα—καί αύτό είναι μιά μεγάλη 
άλήθεια—δτι 6 «Οίδίπους Τύραννος» τοΰ Σοφοκλέους είναι τό πρώτο...άστυνομικό 
έργο, αλλά μέ τήν έξης πρωτοτυπία : 'Ο άστυνομικός είναι συγχρόνως καί δολο-
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φόνος!!! Ό  Οίδίπους άρχίζει τίς έρευνες για νάβρη τό φονηά' του Λάιου-, καί οί 
έρευνες καταλήγουν σ’ αυτόν τον ’ίδιον...όπως χαρακτηριστικά άναφέρει επιφανής 
κριτικός των ήμερων μας.

Χωρίς υπερβολή μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε ωραιό
τερο στή πνευματική κληρονομιά τής άνθρωπότητος, άπό τήν τραγωδία «Οίδίπους 
Τύραννος» του Σοφοκλέους. "Ας τήν παρακολουθήσουμε λοιπόν άπό τή σκηνή τοΰ 
Έθνικοϋ μας Θεάτρου; έχοντας ύπ’ οψει καί τίς πολλές έκδοχές πού ή μυθολογία μας 
άναφέρει καί πού τό Θέατρό μας, θεωρώντας τες ως συμπτωματικά άπλώς στοιχεία, 
άποσιωπά.

*
*  *

Γενάρχης της Θηβαϊκής δυναστείας των Λαβδακιδών ήταν ό Λάβδακος, υιός 
τοϋ Πολυδώρου πού πατέρας του ήταν ό Κάδμος. Μάς λέει ή μυθολογία ότι ό υιός 
τοΰ Λαβδάκου Λάιος, αναγκάσθηκε νά έκπατρισθή στήν Πελοπόννησο όταν ό ’Αμ
φίων καί ό Ζήθος κατέλαβον τάς Θήβας. ’Εκεί δέ ό Λάιος, διαμένων στήν αύλή τοΰ 
Πέλοπος, κατελήφθη άπό ένοχο πάθος γιά τον Χρύσιππο, γιο τοΰ Πέλοπος. Τον 
έρωτεύθηκε ό Λάιος τό Χρύσιππο, λέει ό ’Απολλόδωρος ό ’Αθηναίος, «ένώ τον 
έδίδασκε νά όδηγή άρμα».

Τό δυστυχισμένο θΰμα αύτοκτόνησε. Καί έδώ παρουσιάζονται δύο έκδοχές. 
Ή  μία λέγει ότι ό Πέλοψ κατηράσθη τον Λάιον, ή δέ κατάρα αύτή, μαζί μέ τήν οργή 
της "Ηρας πού προεκλήθη άπό τό έγκλημα τοΰ υίοΰ τοΰ Λαβδάκου, έπρόκειτο νά έχουν 
τίς φοβερώτερες των συνεπειών γιά τήν οικογένεια τών Λαβδακιδών. Ή  άλλη έκ- 
δοχή λέγει ότι ό ’Απόλλων, όργισθείς κατά τοΰ Λα'ΐου, ό όποιος, άφοΰ συνεβουλεύθη 
τό μαντείο δέν έκαμε τά όσα ή Πυθία τοΰ είπε, έπληξε μέ τήν εκδικητική μανία του 
τον Λάιον καί τούς άπογόνους του καί έτσι προήλθαν οί δυστυχίες.

'Ο Λάιος είχε νυμφευθή τήν κόρη τοΰ Μενοικέως Έπικάστη ή Ίοκάστη. 
’Επειδή δέ έξ αύτής δέν άπέκτησε τέκνα, κατέφυγε στο μαντείο τών Δελφών γιά νά 
ζητήση τή συμβουλή του. Ό  χρησμός τής Πυθίας όμως ήταν άδυσώπητος γιά τό 
Λάιο. Τοΰ έλεγε ότι μέ κάθε τρόπο θά έπρεπε νά άποφύγη τήν άπόκτηση διαδόχου, 
διότι αύτός ό διάδοχος, θά γινόταν πρόξενος πολλών συμφορών καί θά έβύθιζε τήν 
οίκογένειά του στό αίμα καί στο πένθος.

’Εδώ όμως ό Διόνυσος καί ή Δήμητρα έθριάμβευσαν. Κατά τή διάρκεια μιας 
νύχτας άφιερωμένης στό Βάκχο, στό Διόνυσο καί στή Δήμητρα καί κατά τήν οποία 
επακολούθησαν όργια, ό Λάιος καί ή Ίοκάστη’λησμόνησαν τό χρησμό τοΰ μαντείου.

"Ενα παιδί γεννήθηκε λοιπόν. Καί γιά ν’ άποφύγη ό Λάιος τά δεινά πού τό 
παιδί τοΰτο θά έφερνε—κατά τό χρησμό—άπεφάσισε μαζί μέ τήν Ίοκάστη νά τό 
εκθέσουν στον Κιθαιρώνα. Τοΰ τρύπησαν λοιπόν τά πόδια μέ «σιδηράς βελόνας ή 
αίχμάς πορπών» καί τό έγκατέλειψαν στον Κιθαιρώνα. ’Εκεί βρήκαν τό βρέφος 
κάτι βοσκοί οί όποιοι τό παρέδωσαν στον βασιλέα τής Κορίνθου Πόλυβον. Ό  Πό- 
λυβος τό δέχθηκε, τό υιοθέτησε μέ τή συγκατάθεση τής συζύγου του Μερόπης 
—ήταν καί εκείνοι άτεκνοι—καί τοΰ έδωσαν τό όνομα «Οίδίπους» βλέποντας τά πρη
σμένα πόδια του. (Τό πρήξιμο προήρχετο άπό τό τρύπημα τών αιχμών καί «Οίδί
πους» ίσον άνθρωπος μέ πρησμένα πόδια).

Μιά άλλη εκδοχή στό σημεΐον αύτό λέγει ότι τό πρήξιμο τών ποδών προήρ
χετο άπό τό σφίξιμο τών «φασκιών» τοΰ μωροΰ. ’Επικρατέστερη όμως φαίνεται ή 
πρώτη εκδοχή.

Άνετράφη λοιπόν ό Οίδίπους στήν αύλή τοΰ ΙΙόλυβου καί τής Μερόπης καί 
τούτους έγνώρισε ώς γονείς του. Μεγάλωσε καί, στά παιχνίδια μέ τούς συνομήλι- 
κούς του, πάντοτε ύπερτεροΰσε. Γεμάτοι φθόνο γιά τήν ύπεροχή του αύτή οί νεαροί 
συνομήλικοί του, μιά μέρα τοΰ πέταξαν: «Δέν έχεις κανένα δικαίωμα έπί τοΰ τίτλου
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καί τοϋ θρόνου τοϋ Βασιλέως. Δεν είσαι γιος τοϋ Πόλυβου καί της Μερόπης, άλλά...»
Ό  Οιδίπους ζήτησε έξηγήσεις άπό τούς γονείς του. Αυτοί δμως δεν τοϋ έδω

σαν καμμιά εξήγηση καί έτσι, ό νεαρός Οιδίπους άπεφάσισε νά διαλευκάνη μόνος του 
το «πόθεν έσχεν».

** *
Βλέπουμε τώρα τον Οίδίποδα μπροστά στο μαντείο των Δελφών νά ρωτάη 

γιά τό μυστήριο τής καταγωγής του. 'Η  Πυθία δμως, αινιγματική δπως πάντα, δέν 
τοϋ έδωσε καμμιά συγκεκριμένη άπάντηση. Τον συνεβούλευσε μόνο νά μή γυρίση 
κοντά στους γονείς του, στήν πατρίδα του, γιατί έκεΐ θά σκότωνε τον πατέρα του 
καί θά έπαιρνε γιά γυναίκα τή μητέρα του.

Αυτό καί έκανε ό Οιδίπους. Δέν γύρισε στήν πατρίδα του κοντά στους γονείς 
του—τον Πόλυβο καί τή Μερόπη δπως έπίστευε—άλλά άκολούθησε άλλη πορεία 
καί έφθασε στή διασταύρωση δύο οδών, στή Φωκίδα. Στο σταυροδρόμι έκεϊνο συ
ναντά έναν ταξιδιώτη, τον Λάϊο. 'Ο Βασιλεύς τών Θηβών διατάσσει τον Οίδίποδα 
νά παραμερίση γιά νά περάση, αύτός δμως άρνεΐται. Μιά εκδοχή λέγει δτι ό -ηνίο
χος τοϋ Λαΐου έκτύπησε τον Οίδίποδα μέ τό μαστίγιό του, άλλη δτι ένας τροχός 
τοϋ άρματος τοϋ Λάιου πέρασε πάνω άπ’ τά πόδια τοϋ Οίδίποδος. "Οτι καί αν 
συνέβη δμως, ό Οιδίπους ώρμησε κατά τοϋ Λαΐου καί τον έφόνευσε. Έφόνευσε έν 
συνεχεία τον συνοδό τοϋ Λαΐου Πολυφόντη, καθώς καί έναν άπ’ τούς 'ίππους του.

*0 ίδιος ό Σοφοκλής παρουσιάζει έδώ καί μίαν άλλην εκδοχή. Γράφει δτι ή 
συνοδεία τοϋ Λαΐου ήτο τετραμελής, άπό αύτούς δέ διεσώθη μόνον ένας γέρος, ό 
όποιος έφθασε εις τάς Θήβας καί γιά νά μήν είπή δτι ένας άνθρωπος μόνον έξόντωσε 
τον Λάϊο καί τή συνοδεία του, είπε δτι έπεσαν θύματα ολόκληρης συμμορίας ληστών 
καί μετά ήρωϊκήν συμπλοκήν έφονεύθησαν δλοι, πλήν αύτοϋ καί... τοϋ ένός ίππου.

Θέλετε τώρα καί την άποψη τοϋ Νικολάου Δαμασκηνοϋ έπί τοϋ γεγονότος 
αύτοϋ; ’Εντελώς διαφορετικά παρουσιάζει αυτός τό συμβάν. Γράφει δτι, ό Οίδί- 
πους πήγαινε στον Όρχομενό γιά ν’ άγοράση ίππους. Στο σταυροδρόμι συνήντησε 
τον Λάιον καί τή σύζυγό του καί κατόπιν φιλονικίας, έφόνευσε τό Λάϊο καθώς καί 
τό συνοδό του. Ή  Ίοκάστη έκρίβη τόσο καλά μέσα στο δάσος, πού παρ’ δλες τις 
άναζητήσεις τών άνθρώπων τοϋ Οίδίποδος καί τοϋ ίδιου, δέν άνευρέθη. ’Έτσι καί 
έσώθη. "Υστερα δέ άπό τήν άναχώρηση τοϋ Οίδίποδος, βγήκε άπ’ τό δάσος, έθαψε 
τό Λάιο καί τό συνοδό του καί κατόπιν γύρισε τρελλή εις τάς Θήβας, θεραπευθεΐσα 
άπό τον ’Απόλλωνα άργότερον. "Οσο γιά τον Οίδίποδα αύτός γύρισε στή Κόρινθο 
καί δώρησε στον Πόλυβο τούς ήμιόνους πού πήρε άπό τό Λάϊο...

Αυτά κατά τον Νικόλαο Δαμασκηνό. *0 ’Απολλόδωρος δμως ό ’Αθηναίος, 
λέγει δτι τον Λάϊο έθαψε ό βασιλεύς τών Θηβών Δαμοσίστρατος. "Αλλος συγγραφεύς 
λέγει δτι ό Οίδίππους μόνος του έθαψε τό Λάϊο καί δέν πήρε τίποτα άλλο, έκτος 
άπό τον ζωστήρα καί τό ξίφος του.

** *
Παρακολουθώντας τον Οίδίποδα στήν άπεγνωσμένη πορεία του—περιπλά

νηση κατά πολλούς—τον βρίσκουμε τώρα στις πύλες τών Θηβών. Εις τό όρος Φί- 
κιον, πού, κατά τον Παυσανία, εύρίσκετο είς τήν κοιλάδα τοϋ Τενέρου, ήταν έγκα- 
τεστημένο ένα τέρας πού είχε κεφαλή καί στήθος γυναικός, πόδας καί ουράν λέον- 
τος. Κατ’ άλλους εϊχεν όνυχας Άρπυΐας, ούρά δράκοντος μέ κεντρί καί φτερά 
άετοΰ.

Τό τέρας τοΰτο είχε σταλή άπό τήν "Ηρα, ώς δργανον έκδικήσεως γιά τό έγ
κλημα τοϋ Λαΐου κατά τοϋ Χρύσιππού... ’Ήτο δέ πολύ φοβερό καί ένέσπειρε τον 
τρόμο σέ δλη τή χώρα.

'Υποστηρίζουν πολλοί συγγραφείς καί μία δεύτερη...έκδοχή ώς προς τήν
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-προέλευση τής Σφίγγας. Καί άφοϋ καταπιάστηκα μέ τις εκδοχές—πού είναι άσχε
τες μέ τή σημερινή σκηνική ερμηνεία τοϋ «Οΐδίποδος Τυράννου»—άκοϋστε κι’ αύτήν. 
(Μΰθος άλλως τε είναι κι’ αυτός...)

Γράφουν λοιπόν ότι, όταν ό Κάδμος εφθασε στή Θήβα, είχε μαζί του μιαν 
’Αμαζόνα, τή Σφίγγα. Αύτή λοιπόν ή ’Αμαζόνα, έφυγε άπό τάς Θήβας καί άνέβηκε 
στο όρος Σφίγγιο όταν έμαθε ότι ό Κάδμος παντρεύτηκε τήν 'Αρμονία, άδελφή τοϋ 
δράκοντος. Εις τό Σφίγγιον άνέβηκε μέ πολλούς άλλους Θηβαίους καί πήρε μαζί 
της πολλούς θησαυρούς, καθώς καί τό πανέξυπνο κι’ επιδέξιο σκυλί τοϋ Κάδμου. 
Έ κεΐ, εις τό όρος Σφίγγιον, έστηνε διάφορες παγίδες εις τούς Θηβαίους τις όποιες 
παγίδες οί Θηβαίοι ώνόμαζαν αινίγματα. "Οποιος δέν έλυε τά αινίγματα, έθανα- 
τώνετο άπό τή Σφίγγα. 'Ο Κάδμος ύπεσχέθη μεγάλη άμοιβή σέ όποιον άπήλασσε 
τον τόπο άπό τή Σφίγγα. Καί «ό Κορίνθιος Οίδίπους, άνθρωπος μεγάλης στρατιω
τικής άξίας, πήρε μαζί του κατόπιν τούτου μερικούς Θ η β α ί ο υ ς ,  πήγε νύχτα 
στο βουνό κι’ έσκότωσε τή Σφίγγα. ’Έτσι σχηματίσθηκε ό μΰθος».

’Άλλοι λέγουν ότι ή Σφίγγα ήτο άρχηγός πειρατών, καί είχε έγκαταστήσει 
τό ορμητήριό της εις τό ορος Φίκιον. Σαν πειρατής, είχε μορφή λέαινας επειδή 
είχε κάμει πολλούς φόνους, είχε νύχια άετοϋ επειδή είχε κάμει πολλές αρπαγές, 
είχε φτερά άετοϋ επειδή ή συμμορία της έτρεχε παντοΰ καί σκότωνε τούς ταξιδιώ
τες... «Ό  Οίδίπους, έξεστράτευσεν εναντίον της επί κεφαλής όμάδος Κ ο ρ ι ν θί ων, 
μεταχειρισθείς τό έξής στρατηγικό τέχνασμα: Μπήκε μέ τούς άνθρώπους του στή 
συμμορία τής Σφιγγός, μέ τό πρόσχημα ότι ήθελε να κάμη κι’ αύτός ληστείες. "Ετσι 
τοϋ δόθηκε ευκαιρία καί τήν έσκότωσε...».

Δέν υστερεί καί ό Παυσανίας ως προς τή προέλευση τής Σφίγγας. Γράφει 
λοιπόν :

«^Ηταν, όπως έλέγετο, νόθος κόρη τοϋ Λάιου, στήν οποία αύτός είχεν άπο- 
καλύψη τό χρησμό πού τό μαντείο είχε δώσει στον Κάδμο (;), προσθέτοντας πώς 
μόνο Βασιληάδες τον ήξαιραν. 'Ο Λάιος είχε πολλά παιδιά άπ’ τις παλλακίδες του, 
ό δέ χρησμός άφοροΰσε μόνο τήν Ίοκάστη καί τούς γιούς της. "Οταν λοιπόν, ένας 
■άπ’ τούς νόθους ερχόταν νά ζητήση τό βασίλειο, ή Σφίγξ τοϋ έλεγε πώς έπρεπε νά 
ξαίρη τήν άπάντηση πού είχε δοθή στον Κάδμο, άφοϋ ήταν γιος τοϋ Λάιου. Καθώς 
οί νόθοι δέν μπορούσαν νά τήν ξαίρουν, ή Σφίγξ τούς κατεδίκαζε σέ θάνατο, σάν 
απατεώνες πού θέλουν νά ύφαρπάσουν τήν έξουσία. Ό  Οίδίπους χάρις σ’ ένα όνειρο, 
έμαθε τό χρησμό κι’ έτσι άνέβηκε στο θρόνο...».

Οί σχολιασταί τοϋ Εύριπίδη καί τοϋ Σοφοκλή όμως άναφέρουν καί δύο άλ
λες εκδοχές. Κατά τήν μίαν : «μερικοί ένόμιζαν ότι ή Σφίγξ ήταν προφήτις καί
όχι τέρας. Οί χρησμοί της δέ, ήσαν δυσνόητοι καί έτσι έσκότωνε όσους δέ τούς έν- 
νοοΰσαν...».

Κατά τήν άλλην, «ή Σφίγξ ήτο κόρη τοϋ Ούκαλέγοντος καί σύζυγος τοϋ Μα- 
καρέως, κατοίκων τής περιοχής. Μετά τον θάνατον τοϋ Ούκαλέγοντος, ή Σφίγξ 
ήσκησε τήν ληστείαν εις τό όρος Φίκιον, έγινεν έρωμένη τοϋ Οΐδίποδος (! )καί έφο- 
νεύθη υστέρα άπό αυτόν τούτον τον εραστήν της...».

Βλέπουμε λοιπόν ότι οί πολλές έκδοχές μικραίνουν τήν ωραιότητα τοϋ μύθου 
τοϋ «Οΐδίποδος Τυράννου» καί τοϋ άφαιροΰν πολλά άπό τή μεγαλοπρέπεια τής σκη
νικής παρουσιάσεως. Καί προχωρούν οί έκδοχές καί ώς προς τό αίνιγμα πού ή Σφίγξ 
ύπέβαλε στά θύματά της.

'Ο Διόδωρος ό Σικελιώτης, δίδει τό αίνιγμα όπως καί τό παρουσιάζει ό θίασος 
τοϋ ’Εθνικού μας Θεάτρου, καί όπως είναι στούς πιο πολλούς γνωστό: «Τί είναι 
συγχρόνως, δίπουν, τρίπουν καί τετράπουν;».

Κατά τον ’Απολλόδωρον όμως τόν Άθηναΐον, τό αίνιγμα πού οί Μοΰσες είχαν 
έμνπεύσει εις τήν Σφίγγα, ήταν τό έξής: «Ποιον ζώον έχει μίαν μόνον φωνήν καί
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είναι άρχικώς μέν τετράπουν, κατόπιν δίπουν καί τελικώς τρίπουν;» 'Ο Σοφοκλής 
λέγει ότι πολλοί Θηβαίοι μή δυνηθέντες να τό λύσουν, είχαν ύποκύψει εις την Σφίγγα. 
Τελευταίο της θϋμα ήταν ό Αίμων, υιός τοϋ Κρέοντος, «ό πιο ωραίος καί ό πιο άξια- 
γάπητος νέος».

Έδώ ένεφανίσθη ό Οΐδίπους πού, 
χωρίς κόπο, εύρήκε την απάντηση.
Τό ζώο είναι ό άνθρωπος, διότι γεν- 
νάται τετράπους, άφοϋ βαδίζει μέ 
■τά τέσσαρα στή βρεφική του ηλικία, 
ύστερα ορθώνεται καί τελικά ζήτα 
τή βοήθεια τής ράβδου στα γηρα
τειά του, για νά στηρίζεται...

Ή  Σφίγγα τώρα, κατά^ μίαν 
εκδοχή, γκρεμίζεται άπό τό βράχο 
της καί σκοτώνεται (αΰτοκτονεΐ).
Κατά άλλην εκδοχή, ό Οΐδίπους τή 
σκοτώνει μέ τό δόρυ του.

** *
Νικητής τής Σφίγγας ό Οΐδί

πους τώρα φθάνει εις τάς Θήβας 
καί νυμφεύεται τήν άδελφή τοϋ 
Κρέοντος Ίοκάστη—τή γυναίκα τοϋ 
Λαίου καί μητέρα του — καί έτσι 
στή πατροκτονία προσθέτει καί τήν 
αί μομειξία. Τήν ένυμφεύθη—έν ά
γνοια του ώς προείπομεν—διότι ό 
Κρέων είχεν ύποσχεθή δτι θά έδιδε 
τό στέμμα του καί τήν άδελφή του 
Ίοκάστη σ’ έκεΐνον πού θά έφόνευε 
τή Σφίγγα.

"Αν άναζητήσουμε καί τή γνώ
μη τοϋ 'Ομήρου, θά δοΰμε στήν 
«’Οδύσσεια» νά γράφη τά εξής 
γιά τήν Ίοκάστη: «'Η μητέρα 
αύτή έκαμε χωρίς νά τό ξαίρη, 
μιά φοβερή πράξη: παντρεύτηκε τό γιό της, άφοϋ αύτός έφόνευσε τον ηρώα πού τον 
είχε γεννήσει. Θέλημα των Θεών ήταν αύτά τά πράγματα ν’ άποκαλυφθοϋν καί άπό 
τότε, ό Οΐδίπους, μέσα στή γελαστή Θήβα, έζησε μιά ζωή γεμάτη πόνο. "Οσο γιά 
τή Βασίλισσα, τσακισμένη αύτή άπό τή φρίκη, πήγε στον "Αδη, άφοϋ μόνη της 
έκρέμασε σ’ ένα δοκάρι τοϋ παλατιού τό μοιραίο βρόχο...».

Καί άπό δώ άκριβώς γεννάται τό ζήτημα τών άπογόνων τοϋ Οΐδίποδος. "Οπως 
βλέπουμε, ό "Ομηρος δεν άναφέρει άπογόνους τοϋ Οΐδίποδος καί τής Ίοκάστης. 
Πολλοί μυθογράφοι ισχυρίζονται δτι ή ένωση αύτή άπέβη στείρα. Καί δτι μετά τό 
θάνατο τής Ίοκάστης, ό Οΐδίπους παντρεύτηκε τήν Εύρυγάνεια, άπό τήν οποία άπέ- 
κτησε πολλά παιδιά. Διετυπώθη έπίσης άπό πολλούς μυθογράφους ή ύπόθεσις δτι, 
ή γέννησις αίμομεικτικών παιδιών άπό τον Οΐδίποδα καί τήν Ίοκάστη καί αί μετέ- 
πειτα τρομεραί συνέπειαι, είναι έφεύρεση τών τραγικών.

’Επέπεσε λοιπόν ή οργή τών θεών, μετά τό διπλοΰν έγκλημα, κατά τών ©η
βών. 'Ο Σοφοκλής λέγει, δτι ή γή δεν παρήγεν καρπούς, τά μικρά τών άνθρώπων

Ό  Οΐδίπους, ένω λύει τό αίνιγμα πού εθετε ή 
Σφίγξ
(Μονσεϊον τοϋ Λούβρου, Π αρΙσιοι)
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καί των ζώων άπέθνησκον μόλις έγεννώντο. Μπροστά σέ τέτοια συμφορά οί Θηβαίοι 
κατέφυγαν στο μαντείο. Καί έλαβαν την άπάντηση δτι αιτία τής καταστροφής αυτής 
ήταν ό φόνος του Λάιου καί δτι αί τρομεραί συνέπειαι θά έφευγαν μόνον κατόπιν 
τής τιμωρίας του ένοχου. 'Ο Οΐδίπους ρώτησε τον Τειρεσίαν μάντιν ποιος ήτο ό 
ένοχος, αυτός δέ άπεκάλυψε κατά τον γνωστό μας δραματικό τρόπο—την τραγι- 
κώτερη σελίδα του δλου δράματος—δτι φονεΰς τοϋ Λάιου ήταν αυτός ό Οΐδίπους.

Κατ’ άλλους δμως μυθογράφους, ή άποκάλυψη έγινεν έντελώς^διαφορετικά:
«'Ο Οΐδίπους μαζί μέ 
την Ίοκάστη, έπήγαιναν 
στον Κιθαιρώνα γιά νά 
προσφέρουν θυσία. 'Ό 
ταν έφθασαν στο μέρος 
πού λέγεται Σχιστή, ό 
Οΐδίπους άνεγνώρισε την 
τοποθεσία, την έδειξε 
στην Ίοκάστη καί τής 
διηγήθηκε τό φόνο του 
ταξιδιώτου, τοϋ Λάιου. 
Συγχρόνως τής έδειξε 
καί τον ζωστήρα πού 
τοϋ είχε πάρει. 'Η  Βα
σίλισσα βαθύτατα συ- 
γκινημένη δεν έλεγε τί
ποτα, γιατί έβλεπε κα
θαρά πλέον δτι ό Οΐδί
πους ήταν γιός της. ’Έ 
πειτα άπό αύτά, ήρθε 
άπό τή Σικυώνα ένας 
φύλακας άλογων καί

διηγήθηκε στον Οΐδίποδα τά πάντα. "Οτι δηλαδή, τον βρήκε έκθετο στο βου
νό, τον περιμάζεψε καί τον έδωσε στη Μερόπη' τοϋ έδειξε μάλιστα καί τις φα
σκιές του καί τις βελόνες μέ τις όποιες ήταν τρυπημένα τά πόδια του, καί τοϋ 
έζήτησε άμοιβή. Λέγεται δέ πώς, μετά τό θάνατο τής Ίοκάστης καί άφοΰ τυφλώ
θηκε μέ τά ’ίδια του τά χέρια ό Οΐδίπους, παντρεύτηκε τήν Εύρυγάνεια πού ήταν 
παρθένος. ’Απ’ αυτήν άπέκτησε τέσσερα παιδιά...».

Κατά τήν εκδοχήν δμως τοϋ Σοφοκλέους—άλλά δχι καί τήν άρχαιοτέρα—ή 
άποκάλυψη των εγκλημάτων τοϋ Οίδίποδος είχε τρομερές συνέπειες. Ή  Ίοκάστη 
άπηγχονίσθη, ό Οΐδίπους έξώρυξε τούς οφθαλμούς του καί έξεδιώχθη άπό τάς Θή
βας. Καταράσθηκε δέ φεύγοντας τούς υιούς του, πού τον άφήκαν άνυπεράσπιστον 
στις στιγμές έκεΐνες. 'Οδηγούμενος μόνον άπό τήν κόρη του Αντιγόνη, έφθασε στον 
Κολωνό καί εκεί πέθανε μέσα σ’ ένα δάσος πού ήταν αφιερωμένο στις Εύμενίδες.

’Άλλοι άρχαϊοι συγγραφείς παρουσιάζουν τά πράγματα λιγώτερο τραγικά: 
«Μετά τήν άποκάλυψη τής άληθείας, ό Οΐδίπους άπεσύρθη άπλώς σέ μιά σκοτεινή 
γωνιά των άνακτόρων του καί, αν κατηράσθη τούς υιούς του, τό έκαμε δι’ αιτίαν 
άναξίαν λόγου, διότι δηλαδή τοϋ έφεραν κάποιαν ήμέραν 'τό γεΰμα του έπάνω σέ 
ασημένιο δίσκο καί τοϋ έδωσαν νά πιή μέ χρυσό ποτήρι, πράγματα πού τοϋ θύμι
ζαν τό περασμένο μεγαλείο του καί τοϋ έκαναν αισθητή τή συμφορά στήν όποια τώρα 
εύρίσκετο. Έλέγετο επίσης δτι, ένω τά παιδιά του τοϋ έστελαν συνήθως γιά τά γεύ
ματά του βοδινό κρέας άπό τον ώμο τοϋ ζώου, τοϋ έστειλαν κάποια μέρα ένα κομ
μάτι άπό τό μηρό. Ό  Οΐδίπους τότε, έπειδή, ένόμισε δτι τά παιδιά του ήθελαν νά

Ό  Οΐδίπους Τύραννος (Άλέξης Μινωτής) ένω όμιλεϊ γιά τή 
, συμφορά πού έπεσε καί άναζητα τόν ένοχο...
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τον έμπαίξουν γιά τή τύφλωσή του, τά καταράστηκε νά άλληλοεξοντωθοΰν για τήν 
άπόκτηση τοϋ θρόνου...».

'Ο Όμηρος λέγει έπίσης ότι έτελοϋντο εις τάς Θήβας επιτάφιοι αγώνες προς 
τιμήν τοϋ Οίδίποδος. ’Άρα, ό Οίδίπους έτάφη εις τάς Θήβας; Μερικοί συγγραφείς 
λέγουν ότι ούδεμία πόλις έδέχετο τήν τέφρα τοϋ Οίδίποδος προς ταφήν, μόνον δέ 
ή μικρά πόλις Έτεωνός, όπου ό Οίδίπους έλατρεύετο ώς ήρωας σ’ ένα ιερό άφιε- 
ρωμένο στή Δήμητρα, δέχθηκε νά παραχωρήση τάφο γιά τήν τέφρα τοϋ Οίδίποδος, 
άφοΰ πρώτα συνεβουλεύθη τό μαντείο τών Δελφών. Τό μαντείο είπε στους Έτεω- 
νούς ότι ό Οίδίπους είχε βρή πλέον άνάπαυση κοντά στή μητέρα της Περσεφόνης 
καί οτι έπρεπε νά άφεθή έν ειρήνη.

Μέ τή σύντομο άνάλυση τών τριών τραγωδιών πού άπετέλεσαν τό θριαμ
βευτικό έφετεινό Φεστιβάλ τής Έπιδαύρου, κλείνουμε μιάν άξέχαστη ωραία εποχή 
τοϋ μύθου καί τής τρα
γωδίας, κατά τήν οποία 
τό άθάνατο Ελληνικό 
πνεΰμα έσκόρπισε παντοΰ 
τήν φαεινότητά του καί 
έδειξε ότι τότε, τώρα 
καί στο μέλλον, τά σκή
πτρα τοϋ άνήκουν. Άπό 
τότε, παρουσιάσθηκαν 
τόσοι καί τόσοι άλλοι 
νεώτεροι δραματουργοί 
καθώς καί τραγικοί, κα
νένας όμως δεν κατώρ- 
θωσε νά φθάση στο ό- 
ψος καί στο κάλλος τοϋ 
λόγου τοϋ Εύριπίδη, . 
τοϋ Σοφοκλή καί τοϋ 
Αισχύλου. Πολλοί ολί
γοι είναι έκεΐνοι πού 
ΰπεστήριξαν καί υπο
στηρίζουν ότι μόνον ό 
Σαίξπηρ, ό μεγάλος "Αγ
γλος δραματουργός, κα- 
τώρθωσε νά φθδ 
γικών μας.

Βέβαια, πολλά προβλήματα άπασχόλησαν τούς Νεοέλληνας σχετικά μέ τήν 
άναβίωση καί τήν άναβίβαση άρχαίων τραγωδιών στή σκηνή. Τό κυριώτερο άπ’ τά 
προβλήματα πού άντιμετώπισαν, είναι τό, εάν τό άρχαϊο δράμα, άνεξάρτητα ^άπό 
τήν υψηλή του λογοτεχνική ποιότητα, είναι κάτι πού άνήκει στήν έποχή του άπο- 
κλειστικά, ή μήπως έχει δυνατότητες έπιβιώσεως καί στή δική μας έποχή. ’Έγινε 
λοιπόν κατανοητό, ότι μιά προσφυγή—μετατροπή στά δεδομένα τής σύγχρονης ευαι
σθησίας, είναι καί ή πλέον σωστή καί δυνατή, ώστε νά γεφυρωθή τό χάσμα τοϋ χρό
νου μέ τρόπο αυτοδύναμο.

Άπεκλείσθη λοιπόν ή μουσειακή άναπαράσταση, διότι ή άρχαία τραγωδία 
είναι ζωντανός οργανισμός πού δέν ανήκει μόνο στο ιστορικό παρελθόν του Ελλη
νικού λαού, άλλά βρίσκεται σέ άδιάκοπη συνάφεια, σέ άδιάκοπη σχέση μέ τήν άδιά- 
πτωτη ροή τής ζωής του άπό τότε ως σήμερα. Δεν είναι νοητο δε να καλείται ενα

Μετά τήν αποκάλυψη τοϋ Τειρεσία. Όρθιος ό Οίδίπους (Ά λ. 
Μινωτής) καί καθήμενος ό θεράπων τοΰ Λαίου (Νικ. Παρα- 

σκευάς).

κατά κάποιον τρόπο στο επίπεδο τών τριών μεγάλων τρα-
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σύγχρονο κοινό νά παρακολουθή τήν παράσταση μιας τραγωδίας σκηνοθετημένης. 
για άρχαϊο κοινό. ’Αναζητήθηκαν όμως τά στοιχεία εκείνα πού άποτελοΰν τό μυ
στικό της ζωής τοϋ αρχαίου δράματος, εκείνα τά στοιχεία πού έχουν διάρκεια, άνε- 
ξάρτητα άπό εποχικές μορφές καί τρόπους. Μέ αύτά τά στοιχεία ό άνθρωπος τοϋ 
καιρού μας, μπορεί νά δονηθή άπ’ τό τραγικό δέος πού δοκίμαζε καί ό αρχαίος θεα
τής, καθήμενος στις βαθμίδες τοϋ Διονυσιακού Θεάτρου. Οί αιώνιες άλήθειες πού 
περιέχονται στον ’Αρχαίο Λόγο, άποκαθαρμένες άπ’ τά συμπτωματικά στοιχεία, 
βρήκαν άβίαστα τό δρόμο τους προς τη συνείδηση τοϋ αιώνιου άνθρώπου. 'Ένας, 
σύγχρονος τραγικός χορός άπαγγέλει καί άδει, χωρίς ό ποιητικός λόγος, τό κείμενο 
των χορικών, νά θυσιάζεται. Καί τό συμπέρασμα είναι ότι όλη αύτή ή έρμηνευτική 
μέθοδος—πού δέν είναι τυποποιημένη άκαμψία—άποκαθιστα τό τραγικό ύφος στά. 
πλέον ουσιαστικά στοιχεία του.

Καί τις προσπάθειες αύτές τοϋ Νεοελληνικού Θεάτρου—τοϋ ’Εθνικού μας. 
Θεάτρου—ήρθαν νά τις στεφανώσουν οί έπιτυχίες του τόσο στο εξωτερικό όσο καί. 
στό εσωτερικό. Γιά τό εξωτερικό, ας άνατρέξη ό άναγνώστης στά τηλεγραφήματα 
των εφημερίδων καί στις κριτικές τοϋ Εύρωπαϊκοΰ Τύπου, όταν τό ’Εθνικό Θέατρο 
έδινε παραστάσεις στό Φεστιβάλ τοϋ Βισμπάντεν τής Γερμανίας κατά τον έφετεινό 
Μάιο, μέ τον «Οιδίποδα Τύραννο» καί τον «Ιππόλυτο». "Ας έχει δέ ύπ’ δψει του ό 
άναγνώστης καί τις ενθουσιώδεις κριτικές των Γαλλικών εφημερίδων άπό τις 20—2S 
’Ιουλίου, πού τό ’Εθνικό Θέατρο παρουσίαζε «Εκάβη», «'Ιππόλυτο» καί «Οιδίποδα 
Τύραννο» στό θέατρο «Σάρρα Μπερνάρ» τών Παρισίων. Καί όσον άφορα τό εσω
τερικό, τό όλονέν αύξανόμενο λαϊκόν ενδιαφέρον καί ή αύξανομένη διαρκώς συγκί
νηση τοϋ λαοΰ γιά τις παραστάσεις πού οργανώνονται κάθε χρόνο στην ’Επίδαυρο 
καί στό Ώδεΐον 'Ηρώδου τοϋ ’Αττικού, καθώς καί στό χειμερινό Βασιλικό Θέατρο, 
είναι οί τρανότερες ενδείξεις τής έπιτυχοΰς άναβιώσεως τοϋ άρχαίου δράματος άπό 
τό Νεοελληνικό Θέατρο.

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
Άστυφύλαξ
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Ή  άνάπτυξις μεταπολεμικής τής πόλεως των ’Αθηνών ώς συγχρόνου μεγα- 
λουπόλεως καί ή παράλληλος άνάπτυξις του Εθνικού Τουρισμού, υπό τήν εποψιν 
πρωτεύοντος οικονομικού πόρου της Εθνικής μας Οικονομίας, υποχρεώνει τούς δια- 
χειριζομένους τά κοινά καί δή τούς έπωμισθέντας τήν εύθύνην τής Τουριστικής μας 
άναπτύξεως είς τά πλαίσια Διεθνούς έπιπέδου, νά μη παρίδωσι καί τήν άνάλογον 
άνάπτυξιν των έν γένει Sports έν Έλλάδι, ώς ώργανωμένου άθλητικοϋ καί καλλι
τεχνικού θεάματος.

Τό πλεΐστον των μεγαλουπόλεων έν Εύρώπη καί άλλαχοΰ τής γής, αίτινες. 
έχουσιν άπαίτησιν τουριστικής άναπτύξεως καί συναίσθησιν των άπαιτήσεων τού 
συγχρόνου πολιτισμού, διαθέτουσι Οίκον ’Αθλητισμού (Palais de Sports), Λούνα 
Πάρκ καί Τσίρκον (Ίπποδρόμιον). Διά τά δύο τελευταία δεν θά άσχοληθώμεν έν 
τή παρούση, άφιεμένων διά τό μέλλον, λόγω των τεραστίων χρηματικών κεφαλαίων- 
καί άλλων προϋποθέσεων, άτινα άπαιτοΰνται διά τήν δημιουργίαν των.

Ή  άνάπτυξις τής έν γένει Τουριστικής Κινήσεως έν Έλλάδι, προϋποθέτει 
ώς γνωστόν τεράστιας δαπάνας ίνα άχθη είς έπίπεδον τοιούτον έλκύον ξένους έπισκέ- 
πτας, μέ κύριον άντικειμενικόν σκοπόν τήν είσρροήν τού ξένου συναλλάγματος, 
οΰτινος έχει τόσην άνάγκην ή Χώρα μας.

Οί κύριοι συντελεσταί τής άναπτύξεως τής Τουριστικής μας Κινήσεως, ώς. 
είναι κοινόν μυστικόν, είναι ή ΰπαρξις άνέσεων διά τούς ξένους έπισκέπτας, ήτοι 
Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Μέσα Συγκοινωνίας, οδικόν δίκτυον συγχρονισμένον κλπ.

Διά τον Ελληνικόν Τουρισμόν όμως συμφέρον είναι δχι μόνον ή διαβατική 
κίνησις τών ξένων έπισκεπτών μέ παραμονήν αυτών έστω ολίγων ή μερών είς τήν 
Χώραν μας. Δέ πρέπει οί ιθύνοντες τήν Τουριστικήν μας Κίνησιν, νά προσβλέψωσι 
μόνον είς τούς άρχαιοφίλους έπισκέπτας μας ή έστω καί τούς ολίγους ξένους παρα- 
θεριστάς.

’Εκείνο πρωτίστως είς τό όποιον δέον νά προσβλέπωσιν είναι ή μακρά παρα
μονή τών ξένων έν Έλλάδι καί δή κατά τήν χειμερινήν περίοδον ή άλλως τήν νεκράν 
τουριστικήν περίοδον. Αί Άθήναι είναι Διεθνώς γνωστόν ότι διαθέτουσιν ένα τών 
πλέον άριστων κλιμάτων είς τήν ύδρόγειον καί τον ήπιώτερον χειμώνα.

’Εκείνο πού θά έλκύση τον ξένον νά παρατείνη τήν έν Άθήναις παραμονήν 
του, είναι τά μέσα ψυχαγωγίας άτινα διαθέτει. Δέν άρκοΰν μόνον τά ευπρεπή Ξενο
δοχεία. Εστιατόρια καί Ταβέρνες ’Αθηναϊκού Τύπου. Χρειάζονται καί μέσα ψυχα
γωγίας π.χ. ’Όπερα, Κονσέρτο κλπ. διά νά έλκύσουν τούς φίλους τής Μουσικής καί 
τού Θεάτρου. ’Αλλά ή άνάπτυξις τού είδους αύτοΰ τής ψυχαγωγίας δέν είναι τών 
δυνατοτήτων τού ύποφαινομένου. Είμαι όμως βέβαιος ότι ή ΰπαρξις τού Palais 
de Sports έν Άθήναις θά πληροί έν μέρει τήν έλλειψιν Καλλιτεχνικών Ιδρυμάτων, 
ώς ή "Οπερα κλπ.’Ίσως λεχθή έκ μέρους υμών «πού ζή αύτός ό κύριος, δέν έχει 
άντιληφθή ότι ύπάρχουσι μέσα ψυχαγωγίας πολιτισμένα διά τον ξένον έπισκέπτην». 
Τέτοια είναι ή υπό κατασκευήν Πλάζ τής Γλυφάδος, τά άρχαΐα θέατρα Ήρώδου 
τού ’Αττικού, τής Έπιδαύρου κλπ.

Δέν θά είχον καμμίαν άντίρρησιν έπ’ αυτού, αλλά έχω τήν γνώμην ότι, αυτά 
είναι μόνον διά τήν θερινήν περίοδον καί έν μέρει τήν φθινοπωρινήν, δηλαδή διά διά
στημα 5 μόλις μηνών. Διά τούς υπολοίπους έπτά μήνας τού έτους, τι διατίθεται άπό 
ψυχαγωγικής πλευράς διά τούς Ξένους Τουρίστας;

Ό  Οίκος ’Αθλητισμού λοιπόν είναι άπολύτως άπαραίτητος διά τάς ’Αθήνας.
Π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι  σημαντικήν δαπάνην, όσο τό κόστος 3—4 πολυκατοικιών, 

άλλά ποιον τό μέλλον τών τόσων άνεγειρομένων πολυκατοικιών έν Άθήναις καί τί
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θ’ άποφέρη άπό άπόψεως οικονομικής έκμεταλλεύσεως, μία έκάστη έξ αύτών, εις τον 
κάτοχον; Ποσά καθωρισμένα, κυμαινόμενα άναλόγως τής θέσεως καί των κομφόρ 
άτινα διαθέτει έκάστη πολυκατοικία.

Π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι  έ π ί σ η ς  κεντρικόν μεγάλο οΐκόπεδον, όπερ να εύρί- 
σκεται πλησίον τής πυκνής συγκοινωνίας τής πόλεως. Τοιαϋτα οικόπεδα προσφέ- 
ρονται δύο (2). 1) Τό τετράγωνον έπί των οδών Πατησίων, Καποδιστρίου, Κάνιγγος 
καί Χαλκοκονδύλη όπου εύρίσκετο εις τό παρελθόν τό θέατρον Άλάμπρα καί 2) Τό 
ευρισκόμενον εις τό τέρμα Πατησίων, τέως Έργοστάσιον Οίνων «Σόλωνος» ήδη 
ιδιοκτησία «Φίξ».

’Ο φ έ λ η  ά τ ι ν α  π ρ ο κ ύ π τ ο υ σ ι ν  έκ τής ύπάρξεως του Οίκου ’Αθλη
τισμού.

1) Έργον πολιτισμού.
2) ’Αθλητικής καί καλλιτεχνικής άναπτύξεως.
3) ’Έργον τής Τουριστικής μας άναπτύξεως.
4) Κέντρον ψυχαγωγίας των λαϊκών μαζών καί ξένων επισκεπτών, οίτινες 

ήθελον παρατείνη την παραμονήν των έν Άθήναις.
5) ’Έργον εύρείας οικονομικής έκμεταλλεύσεως καί
6) Τρόπος έλαττώσεως του ποσοστού τής άνεργίας, διά τής άπορροφήσεως 

μεγάλου άριθμοϋ προσώπων, καλλιτεχνών, άθλητών, προπονητών κλπ.
Τι πρέπει νά διαθέτη ό Οίκος ’Αθλητισμού:
1) ' Υ π ό γ ε ι ο ν :  Πισίναν θερμαινομένου κατά τον χειμώνα ΰδατος, διαστά

σεων 25X10 μέτρων, διά γυναίκας ή παιδιά. Αίθούσας γυμναστικής ή προπονητήρια 
Πυγμάχων καί Παλαιστών.

2) ’Ι σ ό γ ε ι ο ν :  Καταστήματα δι’ έκμετάλλευσιν. Δεν άποκλείεται ή υπαρξις 
στοάς. Κεντρική είσοδος μεγάρου.

3) Α'. ’Ό ρ ο φ ο ς  : Αίθουσαν άμφιθεατρικήν 8—10.000 θέσεων θεατών, εις 
τό κέντρον αυτής κολυμβητικήν δεξαμενήν (Πισίνα) διαστάσεων 20—50 μέτρων 
διά κολυμβητικούς άγώνας. 'Η  δεξαμενή θά διαθέτη εγκαταστάσεις θερμού ΰδατος 
καί ψύξεως, διά τής μετατροπής αύτής εις Πλατφόρμ ΠΑΓΟΥ (PISTA) διά καλ
λιτεχνικόν πατινάζ. Πρόβλεψις τοποθετήσεως στερεών καλυμμάτων, διά τήν μετα
τροπήν αύτής εις Ρίγκ, τελέσεως μεγάλων Πυγμαχικών ή Παλαιστικών άγώνων 
καί έρμηνείαν άρχαίου Έλλην. Δράματος. Εις τον χώρον τού Α' ’Ορόφου δύναται 
νά ύπάρχη καί δευτέρα κολυμβητική δεξαμενή προπονήσεως άθλητών κολυμβητών 
καί παιδιών, διαστάσεως 25X15, διαθέτουσα έπίσης έγκαταστάσεις θερμού ΰδατος.

4) Β'. " Ο ρ ο φ ο ς :  Αίθουσαν άμφιθεατρικήν 8—10.000 θέσεων θεατών, καί 
τό κέντρον αύτής, τεραίν διαστάσεων 50X40 μέτρων έκ ξυλίνου δαπέδου παρκέ, διά 
τήν χρησιμοποίησιν αύτής, ώς κλειστού γηπέδου πραγματοποιήσεως άγώνων Καλα
θόσφαιρας καί Πετοσφαίρας (Basket in Volley Ball) ή έπιδείξεως χορών, μπαλ- 
λέτου κλπ.

Εις τον Β' "Οροφον δύνανται νά ύπάρχωσιν έπίσης αϊθουσαι μπιλιάρδου καί 
. πίγκ-πόγκ ώς καί αίθουσαι γυμναστικής άθλητών, παχυσάρκων, γυναικών, παι

διών κλπ.
5) Γ'. " Ο ρ ο φ ο ς :  Αίθούσας γυμναστικής, μασσάζ, κατά τό σύστημα τής 

’Εθνικής Τραπέζης (ορθοπεδικόν), αίθούσας διαλέξεων καί δεξιώσεων, γραφεία, 
αίθουσαν παιγνιδιού ξύλινων σφαιρών ’Αμερικανικού τύπου (Booling), αίθουσαν 
ξιφασκίας.

6) Δ', καί Ε'. " Ο ρ ο φ ο ι :  Γραφεία ή αίθούσας πρός έκμετάλλευσιν.
Ή  δψις τού όλου κτιρίου δέον νά είναι Άρ χ α ϊ κ ή Ε λ λ η ν ι κ ή .  Τό έσωτε- 

ρικόν τού κτιρίου πολυτελέστατου μέ ολας τάς άνέσεις τού συγχρόνου πολιτισμού 
καί ολας τάς σχετικάς έγκαταστάσεις. Έ π ί έκάστου ορόφου νά ύπάρχη Μπάρ—
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ΡΟΥΛΑ σύζ. Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
’Ανακοινώσεις τοϋ ' Υφυπουργού έπί των Εσω
τερικών κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ Α Λ Α Ν Τ Ζ Η

Ή  Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών έσημείωσε την 29 ’Ιουλίου 1955 σημαντικήν 
επιτυχίαν συλλαβοϋσα τήν σύζυγον τοϋ άρχηγοϋ τοϋ Κ.Κ. Ελλάδος Νίκου Ζαχα- 
ριάδη, Ρούλαν, άνώτατον στέλεχος εις τήν 
ιεραρχίαν τοϋ ΚΚΕ.. Ή  γενομένη άνα- 
κοίνωσις δεν άναφέρει ποϋ έγένετο ή σύλ- 
ληψιςτής έξεχούσης αυτής κομμουνιστρίας,
-ή οποία έφερε πλαστήν ταυτότητα καί εί- 
σήλθεν έκτοϋ Παραπετάσματος μέτήνπρό- 
θεσιν νά κινήση εις μεγαλυτέραν δραστη
ριότητα τό κατασκοπευτικόν δίκτυον τοϋ 
Κ.Κ. καί νά όργανώση έπί εύρυτέρου με
τώπου τήν δρασιν των διαφόρων μυστικών 
καί μή οργανώσεων τούτου.

Τήν σύλληψιν της Ρούλας Ν. Ζα- 
χαριάδου άπεκάλυψε ό 'Υφυπουργός Ε 
σωτερικών κ. Καλαντζής διά τών κατω
τέρω άνακοινώσεών του :

«'Η Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, κα
τόπιν μεθοδικών καί έπιμόνων ενεργειών 
της, έσημείωσε σοβαρωτάτην έπιτυχίαν 
διά τής συλλήψεως τής Ρούλας συζύγου 
τοϋ άρχηγοϋ τοϋ Κ.Κ.Ε. Νικολάου Ζα- 
χαριάδη, τό γένος Γεωργίου Κουκούλου 
έκ Ναούσης.

«'Η συλληφθεΐσα, άνώτατον στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε., μέλος τής Κεντρικής ’Επι
τροπής αύτοΰ, τής τριμελοϋς Γραμματείας τής Κομματικής ’Επιτροπής διά τάς γυ
ναίκας καί υπεύθυνος γραμματεύς τής Πανελλαδικής Ένώσεως δημοκρατικών γυ
ναικών, εΐσήλθεν εις τήν Ελλάδα έκ τοϋ Παραπετάσματος. Σκοπός τής εισόδου της 
•διεπιστώθη ή δραστηριοποίησις τοϋ κατασκοπευτικού δικτύου τοϋ Κ.Κ.Ε., ή έντα- 
ξις εις τον μηχανισμόν τών γυναικείων στελεχών καί ή δημιουργία εύρυτέρων μετω
πικών, πολιτικών, συνδικαλιστικών καί λοιπών οργανώσεων, εντός τών οποίων καί

Ή  σύζυγοξ τοϋ άρχηγοϋ τοϋ Κ.Κ.Ε. 
Ρούλα Ζαχαριάδη.

άναψυκτήριον. Τό σχέδιον καί ή διάταξις τών έγκαταστάσεων τοϋ κτιριακοϋ συγκρο
τήματος, είναι εργον άρχιτεκτόνων διακεκριμένων, μή άποκλειομένων καί μελετών 
έκ τοϋ εξωτερικού.

’Εκείνο όπερ δέον νά πληροί τό "Ιδρυμα τούτο διά νά εχη πολύπλευρον έκμε- 
τάλλευσιν, είναι νά υπάρχουν:

1) Τρεις κολυμβητικα! δεξαμεναί (Bath—House).
2) Κλειστόν τεραίν άθλοπαιδιών καί ή δυνατόν καί έτερον τεραίν προπονήσεως 

αθλητών μπάσκετ.
3) Αϊθουσαι γυμναστικής, χορευτών, άθλητών, παιδιών, γυναικών κλπ.
'Η  έκμετάλλευσις θ’ άποφέρη σημαντικά κέρδη διότι :
Θά λαμβάνωσι χώραν Διεθνείς ή άλλοι άγώνες, κολυμβήσεως, πάλης, πυγμα

χίας, μπάσκετ, βόλλεϋ, πίγκ-πόγκ, καλλιτεχνικά! επιδείξεις πατινάζ έπί πάγου, 
μπαλλέτου κλπ.
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διά των οποίων νά ένταθή ή προσπάθεια της παγιδεύσεως εΰρυτέρων λαϊκών στρω
μάτων προς έξυπηρέτησιν των σκοπών τοϋ διεθνούς κομμουνισμού. Ή  σύλληψις; 
αΰτη προστιθεμένη εις τάς προγενεστέρας καί συνδυαζομένη προς την πρόσφατον- 
άπόδρασιν στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. έκ τών φυλακών καί τήν ύπό τών 'Υπηρεσιών- 
Ασφαλείας έπισημαινομένην δραστηριότητα τοϋ ΚΚΕ. καί τών παραφυάδων του, έν- 
συνδυασμώ προς τήν άθρόαν είσοδον εις 'Ελλάδα άνωτάτων καί άνωτέρων στελε
χών τοϋ συμμοριτισμοΰ, εΐδικώς έκπαιδευθέντων εις τάς σχολάς κατασκοπίας, π ι
στοποιεί διά μίαν είσέτι φοράν ότι καί έν δψει τών διεθνών «περί συνυπάρξεως» 
ζυμώσεων, οί σκοποί τοϋ διεθνοΰς κομμουνισμοϋ καί κατά συνέπειαν καί τοϋ εν Έ λ - 

λάδι τοιούτου παραμένουν άμετάθετοι.
«Τοϋτο μας υποχρεώνει νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τοϋ έλληνικοΰ λαού, 

επί τής άνάγκης όπως, μετά τής όφειλομένης εθνικής ένότητος, άντιμετωπίση τό. 
γεγονός ότι τό Κ.Κ. τής 'Ελλάδος έν προφανεΐ άντιθέσει προς τό «πνεύμα τής Γε
νεύης» έντείνει τήν συνωμοτικήν δράσιν του καί τήν ύπονόμευσιν τοϋ Κράτους, μέ. 
τήν γνωστήν εις τον λαόν μας έκ τοϋ αιματηρού παρελθόντος μεθοδικότητα».

Ποία ή συλληφ θεΐσα
Ή  Ρούλα (Γρηγορία) σύζυγος Νικολάου Ζαχαριάδη, άρχηγοΰ τοϋ Κ.Κ.Ε., 

τό γένος Κουκούλου Γεωργίου καί τής Εύανθίας, έτών 39, έγεννήθη εις Νάουσαν^ 
Έφοίτησεν εις τό έκεΐ δημοτικόν σχολεΐον καί γυμνάσιον. "Οταν ήτο μαθήτρια τής. 
Ε' τάξεως τοϋ γυμνασίου Νοςούσης συνεδέθη έρωτικώς μέ τον καθηγητήν τοϋ γυ
μνασίου της Κωνσταντίνον Χρόνην. Τό είδύλλιον άπέληξεν εις γάμον τής Ρούλας 
καί τοϋ Χρόνη. Λόγω τοϋ δημιουργηθέντος κοινωνικού σκανδάλου, ό Χρόνης μετε- 
τέθη εις Λακωνίαν.

Εις τον κομμουνισμόν ή Ρούλα έμυήθη υπό τοϋ τότε συζύγου της Χρόνη,, 
κομμουνιστοΰ.

Κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής αΰτη άνέπτυξεν έξαιρετικήν δραστηριότητα, 
κατ’ άρχάς εις τήν έξωκομματικήν όργάνωσιν «’Αλληλεγγύη» καί μετά ώς μέλος, 
τοϋ Κ.Κ.Ε., έξελιχθεΐσα είς σημαντικόν στέλεχος τής κομματικής όργανώσεως: 
Πελοποννήσου.

Κατά τό Ζ' Συνέδριον τοϋ Κ.Κ.Ε., τό όποιον συνεκλήθη είς ’Αθήνας, κατά τον 
’Οκτώβριον 1945, αΰτη μετέσχε τούτου ώς άντιπρόσωπος τοϋ κομματικού κομμου
νιστικού γραφείου περιοχής Πελοποννήσου. ’Εκεί εδρε τήν ευκαιρίαν νά συναντηθή 
καί νά γνωρισθή μέ τον άρχηγόν τοϋ Κ.Κ.Ε., Νικ. Ζαχαριάδην ό όποιος σαγηνευθείς: 
άπό τήν ώραιότητα καί τά έν γένει θέλγητρα τής Ρούλας, συνήψε μετ’ αυτής σχέσεις 
έρωτικάς. Τον έτοποθέτησεν εις τήν γυναικείαν γραμματείαν τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε.,. 
ΐνα οΰτω εχη τήν ευχέρειαν συναντήσεων κλπ. *0 άρχηγός τοϋ Κ.Κ.Ε., Ν. Ζαχάριά- 
δης χάριν τής Ρούλας, διεζεύχθη τήν τσεχικής καταγωγής νόμιμον σύζυγόν του· 
Μάνια, μετά τής οποίας μάλιστα είχαν άποκτήσει άρρεν τέκνον όνόματι Κύρωφ. 
Παραλλήλως, ή Ρούλα έγκατέλειψε τον σύζυγόν της, ευρισκόμενον έν έκτοπίσει καί 
ένεργείαις τοϋ Ζαχαριάδη προωθήθη κατά τάς άρχάς τοϋ 1948 «είς τό βουνό».

Οΰτω ό άρχηγός τοϋ Κ.Κ.Ε., Νικ. Ζαχαριάδης καί ή Ρούλα άπηλλαγμένοι. 
πλέον τών συζύγων των συσφίγγουν τάς σχέσεις των διαβιοϋντες έκτοτε ώς σύζυγοι.

Τό 1948 μετά τάς μάχας τοϋ Γράμμου, ότε τό άρχηγεΐον τών συμμοριτών 
έγκατεστάθη είς Πυξόν Πρεσπών, ό Ζαχαριάδης καί ή Ρούλα έμφανίζονται ώς ' 
σύζυγοι πλέον είς τό άρχηγεΐον τών συμμοριτών, έγκατασταθέντες είς καταφύγιου- 
(άμπρί). Ή  πράξις αΰτη τοϋ Ν. Ζαχαριάδη συνιστώσα «ήθικόν έκτραχηλισμόν», 
κατά τάς καταστατικάς διατάξεις τοϋ Κ.Κ.Ε. διά τά κατώτερα στελέχη τοϋ Κ.Κ.Ε., 
είναι ηθική όταν διαπράττεται άπό τον άσπιλον καί άλάθητον άρχηγόν τοϋ Κ.Κ.Ε., 
Ν. Ζαχαριάδην.
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Κατά την διάρκειαν τοϋ συμμοριτοπόλεμου ή Ρούλα Ζαχαριάδου ήτο υπεύθυ
νος των γυναικείων τμημάτων τοΰ «δημοκρατικού στρατού» και των γυναικών των 
συμμοριοκρατουμένων περιοχών. Είργάσθη μετά θαυμαστής δραστηριότητος διά 
την προώθησιν της κομματικής εργασίας εις τον τομέα της καί την στρατολογίαν 
μεγάλου άριθμοϋ γυναικών τής Βορείου Ελλάδος. Παραλλήλως ήτο υπεύθυνος τής 
ΙΙανελλαδικής Δημοκρατικής Ένώσεως γυναικών (Π .Δ .Ε .Γ.). Ύπό την ιδιότητα 
ταύτην συνεκάλεσεν εις Γράμμον, μεταξύ 1ης καί 3ης Μαρτίου τοϋ 1949, συνδιά- 
σκεψιν τής Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένώσεως γυναικών. Κατά ταύτην είση- 
γήθη το θέμα «Ή  γυναίκα τής Ελλάδας στον άγώνα γιά λευτεριά—ειρήνη—δημο
κρατία». 'Η Ρούλα εις τήν είσήγησίν της ταύτην, πιστή εις τάς άντεθνικάς άρχάς τοΰ 
Κ.Κ.Ε. καί ακολουθούσα τό παράδειγμα τοΰ συζύγου της είσηγήθη περί τού «Μακε
δονικού» τά κάτωθι :

» «Ξεχωριστή θέση στο μεγάλο μας άγώνα έ'χουν οί Σλαυομακεδόνισσες οί 
ήρωΐδες γυναίκες τού σλαυομακεδονικοϋ λαού πού χρόνια σκληρά βασανίσθηκαν 
άπ’ τη φασιστική τυραννία. Μά άκόμα μεγαλύτερο μίσος, μέ λύσσα κυνήγησαν τις 
σλαυομακεδόνισσες οί φασίστες στην καινούργια κατοχή. Μά ή Σλαυομακεδόνισσα 
στέκεται άλύγιστη καί τούς πολεμάει οργανωμένη στο άντιφασιστικό της μέτωπο» 
καί έν συνεχεία άναφέρει εις τήν είσήγησίν της.

«’Έτσι μέ τό αίμα καί τούς άγώνες τους οί Σλαυομακεδόνισσες καί ό σλαυομα- 
κεδονικός λαός κατακτούν τό δικαίωμα νά ζήσουν στην απελευθέρωση όπως αύτοί 
θέλουν, δημιουργώντας τή δική τους άνεξάρτητη κρατική υπόσταση», (ορα βιβλίον 
έκδόσεως «Λεύτερης Ελλάδας ’Απρίλης 1949, εισήγηση στή Α' Πανελλαδική διά
σκεψη τής Π.Δ.Ε.Γ., σελίς 27 καί 29»).

*0 Ζαχαριάδης έν τή επιθυμία του, καί πολύ εύλόγως, νά διαφήμισή τήν Ρού- 
λαν, έξέδωκε καί έκυκλοφόρησεν εις πολλάς χιλιάδας άντιτύπων βιβλίον περιέχον τήν 
έν λόγω είσήγησίν αυτής.

Ή  Ρούλα Ζαχαριάδου έδημοσίευσε πλεΐστα όσα άρθρα εις το περιοδικόν τών 
συμμοριτών «δημοκρατικός στρατός» ύπό τά άρχικά στοιχεία, τοΰ άνοματεπωνύμου 
της Ρ. Ζ. (Ρούλα Ζαχαριάδου), Έ κ  τούτων σημαντικώ,τερα είναι :

1) «'Η  γυναίκα στο δημοκρατικό στρατό Ελλάδας» δημοσιευθέν εις τό ύπ’ 
άριθ. 4 φύλλον τοϋ περιοδικού, σελίς 130 έως 132.

2) «Ή  γυναίκα στή μάχη τοΰ Γράμμου», δημοσιευθέν εις τό ύπ’ άριθ. 9 
φύλλον τοΰ περιοδικού, Σεπτέμβριος 1948, σελίς 353—356.

3) «Ή  γυναίκα στή πρώτη γραμμή τοΰ άγώνα», δημοσιευθέν εις τό ύπ’ άριθ. 
11 φύλλον τοϋ περιοδικού, Νοέμβριον 1948, σελίς 478—481.

4) «'Η γυναίκα στή πάλη γιά λευτεριά καί ειρήνη», δημοσιευθέν εις τό ύπ’ 
άριθ. 4 φύλλον τοϋ περιοδικού τοΰ ’Απριλίου 1949, σελ. 258—262.

5) «Συμπεράσματα άπ’ τή δουλειά μας στις μαχήτριες τών τμημάτων Βίτσι 
καί Γράμμου», δημοσιευθέν εις τό ύπ’ άριθ. 6 φύλλον τοΰ περιοδικού τοΰ ’Ιουνίου
1949, σελίς 427-430.

Ή  δράση της είς τό εξωτερικόν
Μετά τήν συντριβήν τοϋ συμμοριτισμού ή Ρούλα μετά τοϋ συζύγου της εί- 

σήλθον είς τάς χώρας τοϋ παραπετάσματος καί κατέφυγον είς τήν πρωτεύουσαν τής 
Ρουμανίας. Έγκατεστάθησαν είς πολυτελές διαμέρισμα μιας τριώροφου οικίας παρά 
τό πάρκο Στάλιν, ένθα ή περιοχή τών ξένων πρεσβειών.

Τό ζεύγος Ζαχαριάδη—Ρούλας άπέκτησεν'άρρεν τέκνον, ήδη πέντε έτών, είς 
τό όποιον έδωσαν τό όνομα ’Ιωσήφ, είς ένδειξιν σεβασμού καί δουλοπρεπείας προς 
τον αύθέντην του ’Ιωσήφ Στάλιν.
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'Η Ρούλα εις τό παραπέτασμα συνέχισε τήν δράσιν της καί τον ’Οκτώβριον 
τοΰ 1950 κατά τήν (τρίτην) III συνδιάσκεψιν, εκλέγεται άναπληρωματικόν μέλος 
τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. Μετέσχεν είς πολλά διεθνή συνέδρια καί συμβούλια «παγκο
σμίου ’Οργανώσεως δημοκρατικών γυναικών», εις τά όποια ώμίλησε διά τήν δράσιν 
τής «πανελλαδικής δημοκρατικής "Ενωσης γυναικών» κατασυκοφαντήσασα τήν 
Ελλάδα. Κατά τήν έκσπάσασαν μετά τήν ήτταν του συμμοριτισμού κρίσιν είς τάς 
τάξεις τής ήγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε., έμεινε πιστή σύντροφος και συμπαραστάτις τοΰ Ζα- 
χαριάδη εις τήν άπόκρουσιν τών κατηγοριών τάς οποίας έξαπέλυσαν έναντίον του οί: 
Μάρκος Βαφειάδης, Δημήτριος ΙΊαρτσαλίδης, Κωνστ. Καραγιώργης, Λευτέρης 
’Αποστόλου καί άλλοι.

ΤΗτο υπεύθυνος διά τήν καθοδήγησιν τών γυναικείων οργανώσεων τών συμ- 
μοριτισσών είς τάς χώρας τοΰ παραπετάσματος καί είχε τήν γενικήν ευθύνην τής 
ειδικής εκπομπής τοΰ ραδιοσταθμού τών συμμοριτών διά τήν γυναίκα. Τον ’Ιανουά
ριον 1952 συντάσσει σχέδιον άποφάσεως ύπό τον τίτλον : «Γιά τήν κομματική 
δουλειά στις γυναίκες», οπερ, έγκριθέν ώς εΐχεν, έλαβε τήν μορφήν άποφάσεως τοΰ 
Πολιτικού Γραφείου τοΰ Κ.Κ.Ε., 27-1-52. 'Η Ρούλα Ζαχαριάδη είς τό κείμενον τής 
άποφάσεως ταύτης γράφει μεταξύ τών άλλων : «'Η δουλειά στο στρατό». «Οί γυ
ναίκες μπορεί ακόμη νά χρησιμοποιηθούν καί άποτελεσματικά νά συμβάλουν στή 
δημιουργία καί δράση τής παράνομης όργανώσεως τοΰ στρατοΰ». Έν συνεχεία γιά 
τις παράνομες γυναικείες οργανώσεις γράφει: «'Η άπόφαση τής 2ας όλομελείας τής 
Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. βάζει σάν κεντρικό, πολιτικό, οργανωτικό καθήκον γιά τό κόμμα 
μας σήμερα, τό πάρα πέρα δυνάμωμα τής δουλειάς μας γιά τή δημιουργία, άνασυγ- 
κρότηση γερών παρανόμων οργανώσεων.

« Τό καθήκον αύτό δεν μπορεί νά έκπληρωθή χωρίς τή συμβολή τών γυναικείων 
κομματικών μελών καί στελεχών. Μέσα στή καθημερινή πάλη, κάθε γυναίκα πρέπει 
νά ψάξη καί νά βρή άλλες ξεκομμένες κομμουνίστριες καί δραστήριες άγωνίστριες γιά 
νά φτιάξη τήν παράνομη κομματική οργάνωση».

'Ο ’Ιωσήφ, όπως άλλωστε είναι φυσικόν, λατρεύεται από τον Νίκο καί τήν 
Ρούλα. Ειδική γυναίκα είναι έπιφορτισμένη μέ τούς περιπάτους του είς τά πάρκα 
τοΰ Βουκουρεστίου καί τό αύτοκίνητον τοΰ πατέρα Ζαχαριάδη, μέ σωφέρ τον έκ 
Θεσσαλονίκης συμμορίτην Δημήτριον Κιριμλήν, χρησιμοποιείται διά περιπάτους 
μεγαλυτέρων άποστάσεων τοΰ μικρού Ζαχαριάδη. 'Η Κριμαία εΐχεν έκλεγή ώς 
τόπος θερινής διαμονής τής οικογένειας τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Κ.Κ.Ε.

'Η Ρούλα Ζαχαριάδη είσήλθεν είς τήν Ελλάδα προ μηνών μέ άποστολήν άφ’ 
ενός μέν νά δώση κάποιον ρυθμόν είς τά δίκτυα κατασκοπίας καί παρανόμους οργα
νώσεις τοΰ Κ.Κ.Ε., άφ’ ετέρου δέ νά πληροφορήση έγκύρως τον Ζαχαριάδην περί 
τών αιτίων καί τών λόγων τής άποτυχίας τής άποστολής είς Ελλάδα πολλών δεκά
δων άνωτάτων καί άνωτέρων στελεχών τών συμμοριτών.

'Η Ρούλα ήτο έφωδιασμένη μέ πλαστόν δελτίον ταυτότητος μέ τά στοιχεία 
Βασιλείου Ούρανία τοΰ Γεωργίου. Είς τήν κατοχήν της άνευρέθη σημαντικόν ποσόν 
χρημάτων καί λίαν χρήσιμα διά την ένεργουμένην άνάκρισιν στοιχεία.
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Μιά λουλουδιασμένη παρένθεση
Αύγουστος 195...
'Η ιστορία είναι πολύ παληά καί έχει στενά συνδεθή μέ τήν ανθρώπινη ζωή... 

Δυο νέοι πού αγαπιούνται..,.
’Από κεΐ ξεκινήσαμε όλοι... Κι’ εσείς, κι’ εγώ, κι’ οί πατεράδες μας καί ό 

παππούς μας. Μ’ ένα τρελλό «σ’ άγαπώ» άρχίνησε ή ζωή μας... Κι’ αύτό τό ρήμα 
τό κλείναμε διαδοχικά στο διάβα τού χρόνου...

Μ’ ένα τρελλό «σ’ άγαπώ» θά σάς άπασχολήσω κι’ έγώ άπόψε, αύτήν τήν 
γλυκειά Αύγουστιάτικη νύχτα πού όλα γύρω είναι ήσυχα, άπλά κι’ ερωτευμένα...

Ώ !  σάς παρακαλώ, μην άποστρέψετε τό πρόσώπό σας μέ δυσφορία... ’Αξί
ζει τον κόπο νά μέ προσέξετε...

’Έτυχε ν’ άγαπήσω κι’ έγώ κάποτε πολύ... Κι’ έτυχε νά νοιώσω όσα νοιώθει 
ένα ερωτευμένο ζευγαράκι...πίκρες, χαρές, ευτυχία...

Δέν πιστεύω νά μέ κατηγορήσετε γι’ αύτό! 'Ο αναμάρτητος, μονάχα ό άνα- 
μάρτητος, άς μέ λιθοβολήση...

’Αρκετά πονάμε καί κλαΐμε, καί φοβώμαστε καί άνησυχοΰμε κάθε μέρα, κυ
κλωμένοι από τόσα προβλήματα...

’Απόψε άς άποθέσουμε «πάσαν βιοτικήν μέριμναν» κι’ άς μπούμε ευλαβικοί 
προσκυνηταί στά "Αδυτα τών ’Αδύτων τής ψυχής μας...

«Σ’ άγαπώ...» τής ψιθύριζεν άναστατωμένος εκείνος τήν ώρα πού περνούσα 
άπό κοντά τους...

«Σέ λατρεύω...» τού άπαντοϋσε εκείνη γλυκά, αγνά, πλημμυρισμένη όνειρα, 
ελπίδες κι’ ευτυχία...

Σέ λίγο συναντήθηκα μέ τον Ύπαστυνόμο... Κι’ όταν μ’ έπεθεώρησε μοΰ άνε- 
κοίνωσε ένα συμβάν πού έλαβε χώρα στήν περιφέρειά μας... Δυο νέοι κλέφτηκαν... 
Οί γονείς τους κατέφυγαν στήν ’Αστυνομία... Κι’ έπρεπε νά τούς άνακαλύψουμε 
καί νά τούς (οδηγήσουμε στο Τμήμα...

Κείνη τήν ώρα μούρθε στο μυαλό κάποιο τρελλό «σ’ άγαπώ»... Κι’ ένοιωσα 
κάτι σάν παράπονο νά δαγκώνη τήν καρδιά μου... Κι’ όταν ό 'Υπαστυνόμος άπομα- 
κρύνθηκε, στάθηκα νά συλλογιστώ...Μέσα μου είχε ξυπνήση ένα παληό παραμύθι : 
τό παραμύθι τής γιαγιάς μου... Μιλούσε γιά κάποιο περήφανο Βασιλόπουλο, πού 
ήλθεν ένα βράδυ καβάλλα στο ΰψηλόσωμο άτι του νά κλέψη τήν πεντάμορφη... Τό 
καθήκον... 'Η καρδιά μου... Δέν είναι μία εξίσωση αυτές οί δυο μεγάλες έννοιες... 
Είναι πολλές φορές δυο άντιμαχόμενοι κόσμοι... Μήν μου πήτε πώς είναι εύκολη ή 
εκλογή... Είναι καμμιά φορά μία πληγή βαθειά, πού μέσα της χώνει ένα δηλητη
ριασμένο μαχαίρι κάποιος δυστυχισμένος, καθώς σέ παρακαλεΐ : «Μά δέν έχεις 
έσύ καρδιά;» Νά πετάξω τήν καρδιά μου... Μά τότε μπορεί νά λέγουμαι άνθρωπος;

Νά παραβώ τό Καθήκον μου... Μά τότε πρόδίνω τον ορκο μου, προδίνω τήν 
’Αποστολή μου... Μέ άργά βήματα ξαναγύρισα πίσω, κοντά στις φυλλωσιές πού 
έκρυβε προστατευτικά τό ερωτευμένο ζευγαράκι, καί μοΰ φάνηκε σάν εγκληματική 
παραφωνία στήν ομορφιά του, καθώς τούς είπα: «Τις ταυτότητές σας»...

Τις ταυτότητες; Μά έχει ό έρωτας επώνυμο, όνομα πατρός, πατρίδα, ήλικία;
Μά έχει ό έρωτας ταυτότητα;
Δυο ζευγάρια δακρυσμένα μάτια καρφώθηκαν επάνω μου... Κι’ ήταν τό βλέμμα 

αύτό όλο φωτιά... καί πίστη...
«Ναί!» μ’ άπάντησεν εκείνος υστέρα «εμείς είμαστε έκείνοι τιού ζητάτε...»
Δέν βρήκα τι νά πώ... Κι’ εκείνος συνέχισε, σφίγγοντας πιο δυνατά επάνω 

του τήν άγάπη του :
«...Μά λυπηθήτε μας, άν έχετε καρδιά... Μήν μάς προδώσετε...’Αφήστε μας
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νά ζήσουμε ευτυχισμένοι..."Αν γυρίσουμε πίσω θά την παντρέψουν μέ κάποιο πλού
σιο έ'μπορο... Αύριο έχει όρισθή ό γάμος...

Ό  πλούσιος έμπορος πούμέτό χρήμα εξαγόρασε τό κορίτσι αύτό ! Μου φάνηκε 
σάν ένας άπαίσιος δράκοντας!!! "Ομως έγώ πιο δικαίωμα είχα νά τον έμποδίσω; 
Καί τούς ώδήγησα στο Τμήμα...’Αγκαλιασμένοι μπήκαν στο Γραφείο του Διοι- 
κητού καί δακρυσμένοι άκούσανε το κατηγορητήριό τους...

'Ο έρωτας στο έδώλιο τού κατηγορουμένου... Δίχως συνήγορο, δίχως δικαί
ωμα έφέσεως, δίχως μάρτυρες κλήθηκε νά δικαστή... Καί καταδικάστηκεν άπό τούς 
άγριεμένους γονείς... Καταδικάστηκε σέ θάνατο...

Πεθαίνουν όμως οί καρδιές; Πεθαίνει ή άγάπη; Κι’ άν την δολοφονήσουμε 
γιατί τάχα νά ζοΰμε; .

'Ο Διοικητής έφάνηκε συγκινημένος... Κάποια άνάμνηση τον βασάνιζε... 
Κάποια σκέψη τον τυρανοΰσε... Κι’ έζήτησε άναθεώρηση τής δίκης... Δυο ώρες 
ολόκληρες προσπάθησε νά πείση τούς γονείς νά μην βιαστούν νά την παντρέψουν, 
άλλά νά τό σκεφτοΰν αύτό τό ζήτημα άκόμη λίγο καιρό... Μά άδικα... Οί γονείς 
τής νέας ήταν άνένδοτοι... Μην περιμένετε δυναμικές λύσεις...Έκτος άπό συμβου
λευτικό ρόλο δεν μπορούμε νά πρωταγωνιστήσουμε σέ τέτοιες περιπτώσεις... Κι’ ο 
Διοικητής μου έθεώρησε τό ζήτημα κλεισμένο...

Δεν θά ξεχάσω ποτέ την έκφραση, την πονεμένη έκφραση, πού άργοσάλευε 
στού κοριτσιού τά γλυκά μάτια... Μέ κύτταξε δπως κυττάζει ένας έτοιμοθάνατος 
τον δολοφόνο του... "Εμοιαζε σάν νά μέ καταριέται...

"Εσκυψα, τό κεφάλι λυπημένος καί ξαναβγήκα γιά ύπηρεσία...
Τδχα ξεχάσει πιά αύτό τό περιστατικό... Πολλά γεγονότα στη ζωή μου είχαν 

διώξει μακριά άπό τή σκέψη μου τις άναμνήσεις καί τά δνειρα... "Εμεινα ύστερα 
σκέτος άνθρωπος, ρεαλιστής, ψυχρός, θετικός... Μά, σήμερα τό πρωί... ξανάζησα 
αύτό τό όνειρο... Καί πίστεψα πιο πολύ στην δύναμη τής άνθρώπινης ψυχής, πού έχει 
ποτιστή μέ κάποιο ’Ιδανικό... Σήμερα λοιπόν τό πρωί βρέθηκα στο βασιλικό Κήπο 
μέ τή στολή μου... "Ημουνα μόνος μου καί λίγο λυπημένος... Είχα μιά μελαγχολία 
ανεξήγητη... Καί ένα αίτημα άλλαγής τυραννοΰσε τό είναι μου... Κάθησα σ ένα 
πάγκο άπόμερο... Τά πουλιά χαλούσαν τον κόσμο μέ τά τραγούδια τους, ή μέρα ήταν 
δροσερή καί όμορφη...

Πολλοί ήταν οί περιπατητές στον Κήπο... Κι’ ένα-ένα τά παγκάκια γέμιζαν 
σιγά-σιγά.. ."Ετσι καί τό δικό μου καταλήφθηκε άπό ένα άπαιτητικό ζευγαράκι, 
πού μέ ύπεχρέωσε νά στριμωχτώ σέ μιά γωνιά, γιά νά μού πή μέ τή δική του γλώσσα 
δτι ή παρουσία μου ήταν περιττή... ·

"Εκανα λοιπόν νά φύγω δταν τό βλέμμα μου έπεσε πάνω στο βλέμμα του... 
Καί ταράχτηκα λίγο../Ηταν ό νεαρός άπαγωγεύς εκείνης τής Νύχτας καί συνώδευε 
την ίδια κοπέλλα, τήν μνηστή τού πλούσιου έμπορα...

Μού χαμογέλασαν κι’ οί δυό, τραβήχτηκαν γιά νά ξανακαθήσω καί μούπαν: 
«Μήν έχετε τήν εντύπωση πως σας κρατήσαμε κακία... Τό ξέρουμε δτι δέν μπορού
σατε νά κάνετε άλλοιώς. Τό καθήκον σας κάνατε..."Οπως τό καθήκον μας κάναμε 
κι’ εμείς άπέναντι τής καρδιάς μας... Παντρευτήκαμε ξέρετε... Καί στά δικά σας...».

Ναι! Παντρεύτηκαν. Καί ζούν εύτυχισμένοι... Καί δέν σκοτίζονται ούτε γιά 
τήν διεθνή κατάσταση, ούτε γιά τις πολιτικές εξελίξεις τού τόπου μας... Νοιάζονται 
μονάχα γιά τις καρδιές τους πού είναι όμορφες, άγνές καί πλούσιες...

Συγκινημένος, άπό τούτο τον σοβαρό χώρο τού περιοδικού, τούς στέλνω τις 
εύχές μου...

ΕΝΑΣ ΑΣΤΤΦΥΛΑΚΑΣ 
Σ.Κ.Π.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ

'Υπό NORMAN DANIELS, κατά 
μετάφραση» κ. Γ. ΚΟΜΗΝΟΥ 
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Δυο μέρες άργότερα, ό Σκότ καί ό Σλίμ, βρίσκονταν καθισμένοι μέσα στο 
περιπολικό αυτοκίνητό τους. Κοντά στα πόδια του Σκότ βρισκόταν στηριγμένο τό 
αύτόματό του καί τό όπλο μέ τις δακρυγόνες καί καπνογόνες σφαίρες. 'Η φυσιο
γνωμία του ήταν περισσότερο σκυθρωπή άπό κάθε άλλη φορά καί τήν έκφρασή της 
τήν έκανε περισσότερο χαρακτηριστική άκόμα ή άστυνομική στολή πού φορούσε καί 
τό πλατύγυρο—σάν προσκοπικό—καπέλλο.

—Τό νά πάρουμε τήν εντολή νά κυνηγήσουμε καί νά εξοντώσουμε αυτούς τούς 
λαθρέμπορους, ήταν εύκολο, είπε. Τό νά τούς άνακαλύψουμε όμως δεν είναι τόσο 
εύκολο. Θά ξαναπάνε όμως ασφαλώς στο μπάρ τού ’Ιταλού. Γι’ αυτό ήταν εκεί 
εκείνη τήν μέρα, γιά νά τον πείσουν νά δεχθή νά πουλάη μαριχουάνα. Χρησιμοποιούν 
πάντα τις παλιές συνηθισμένες μεθόδους καταπιέσεως καί εξαναγκασμού σέ συνερ
γασία.

--Μά εσύ έ'λεγες πώς τό νά πιάσουμε τούς λαθρέμπορους δεν έχει τόση ση
μασία καί πώς τό σπουδαίο είναι νά καταφέρουμε νά άνακαλύψουμε εκείνον πού 
διευθύνει όλη αύτή τήν ιστορία καί πού τούς δίνει τό ναρκωτικό, παρατήρησε ό Σλίμ 
πού καθόταν στο βολάν.

Βρίσκονταν σταματημένοι σέ ένα μικρό δρομάκι, καμμιά εκατοστή μέτρα 
μακρυά άπό τό μπάρ τού ’Ιταλού.

’Εκείνη τή στιγμή μιά μαύρη λιμουζίνα σταμάτησε έξω άπό τό μπάρ, καί ό 
Σκότ καθώς τήν είδε συνωφρυώθηκε. Οί δυο αστυνομικοί κατέβηκαν βιαστικά άπ’ 
τό αύτοκίνητό τους καί, κόβοντας πίσω άπό μιά πυκνή συστάδα δένδρων, βρέθηκαν 
στο πίσω μέρος τού μπάρ. Άπό τά παράθυρα φαίνονταν μέσα τέσσερις άνδρες, πού 
μιλούσαν μέ τον ’Ιταλό. Οί άστυνομικοί γλίστρησαν άθόρυβα κοντά στην άνοιχτή 
πόρτα καί πρόλαβαν νά δουν τον ’Ιταλό νά δίνη σέ έναν άπό τούς άγνώστους μία 
δέσμη χαρτονομίσματα.

—’Άρχισες νά γίνεσαι σοφώτερος, παρετήρησε γελώντας ό άνθρωπος πού 
έπαιρνε τά χρήματα. Κύτταξε τώρα, πούλησε φτηνά τά πρώτα έξη-έπτά τσιγάρα σέ 
τίποτα νεαρούς καί πές τους δτι όταν θέλουν κι’ άλλα, θά έχης νά τούς δώσης. "Οταν 
ξανάρθουν, άνέβασε τήν τιμή. Αύτά πού σού δίνω τώρα σοϋ κοστίζουν εβδομήντα 
δολλάρια καί δέν μπορείς νά έχης βέβαια καί μεγάλο κέρδος έπάνω σ’ αύτά. Μά ή 
δεύτερη παρτίδα στοιχίζει τριακόσια δολλάρια καί, μέσα σέ μιά βδομάδα, μπορείς 
νά διπλασιάσης τό κέρδος σου, μεγαλώνοντας τον τζίρο τών τσιγάρων..

—Καί νά διπλασιάσης καί τή δουλειά τών λαθρεμπόρων, είπε απότομα ό 
Σκότ, μπαίνοντας μέσα στήν αίθουσα, μέ τό όπλο στο χέρι.

Τήν ΐδια στιγμή, ό Σλίμ ζύγωνε πίσω άθόρυβα τον οδηγό τής μαύρης λιμου- 
ζίνας, πού είχε μείνει στή θέση του. Τήν τελευταία στιγμή ό λαθρέμπορος τον είδε 
στον καθρέφτη τού αύτοκινήτου καί πήγε νά τραβήξη τό πιστόλι του, μά ήταν πιά 
αργά. Μέ ένα δυνατό χτύπημα στο σβέρκο μέ τον υποκόπανο τού όπλου του, ό Σλίμ 
τον έστειλε νά ταξιδέψη άρκετή ώρα στον κόσμο τών ονείρων.

—Πάει ό ένας, είπε χαμογελαστά καί γύρισε γρήγορα προς τήν πόρτα τού
φιπάρ.

’Εκείνη τή στιγμή, ένας πυροβολισμός ακούστηκε. Κάποιος βλαστήμισε.
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'Ένα δευτερόλεπτο άργότερα, ή ήχώ άπό τον βαρύ κρότο τοϋ όπλου τοϋ Σκότ (αντι
λάλησε στους γύρω λόφους. Τρεις άνδρες πετάχτηκαν έξω άπό την πόρτα σαν να 
εκσφενδονίζονταν άπό κάποιο πυροβόλο.'Ο Σλίμ σήκωσε τό όπλο του άπό την άνά- 
ποδη καί τό κατέβασε μέ δύναμη δυο φορές. "Ενας άπό τούς άγνωστους βόγγηξε,

τρίκλισε καί ξαπλώθηκε 
χάμω. Οί άλλοι δυο στα
μάτησαν άμέσωςκαί σή
κωσαν ψηλά τά χέρια.

—Μήν κουνηθήτε βή
μα, άν δεν θέλετε να πε- 
θάνετε σαν σκυλιά, φώ
ναξε άγρια ό Σλίμ.

’Εκείνη τή στιγμή ό 
Σλίμ βγήκε έ'ξω άπό την 
αίθουσα, άκολουθούμε- 
νος άπό τον ’Ιταλό πού 
κλαυθμήριζε.

—Πάρε τό αυτοκίνη
το καί τρέχα στο πλη- 
σιέστερο τηλέφωνο, διέ
ταξε τον Σλίμ ό Σκότ. 
'Ένας άπ’ αύτούς τούς 
λεβέντες είχε φροντίσει 
νά κόψη τό τηλέφωνο 
τοϋ μαγαζιού.

—Μπορείς νά τούς φυ- 
λάξης μόνος σου; ρώτη
σε μέ νευρικότητα ό· 
Σλίμ.

—Κάνε όπως σου λέω, 
άπήντησε ό Σκότ. ΙΙές 
νά στείλουν την κλούβα 
νά τούς βάλουμε μέσα. 

Στάσου μιά στιγμή. ΓΙροσεχέ τους ώσπου νά τούς ψάξω.
Πλησίασε τούς λαθρέμπορους καί τούς έψαξε μέ έπιδεξιότητα. Ά πό την εσω

τερική τσέπη τοϋ ενός τράβηξε έξω ένα σημειωματάριο ντυμένο μέ κόκκινο 
δέρμα. Τό ξεφύλισε βιαστικά καί συνωφρυώθηκε.

—’Εδώ έχουμε έναν κατάλογο όλων των μαγαζιών πού πουλούν τό ναρκωτικό, 
είπε στον Σλίμ. Τούς έχουμε μαγκώσει γιά τά καλά. Τρέχα τώρα...

Ό  Σλίμ έτρεξε στο αυτοκίνητο καί ξεκίνησε μέ πολλή άπροθυμία. Δέν έβρι
σκε καθόλου λογικό αύτό πού διέτασσε ό Σκότ. Γιατί τάχα νά μή χρησιμοποιήσουν 
τό αυτοκίνητό τους γιά νά μεταφέρουν τούς λαθρέμπορους στο Τμήμα;’Ή , γιατί νά 
μή χρησιμοποιήσουν τή μαύρη λιμουζίνα των κακοποιών, πού ήταν άκόμα μεγαλύ
τερη καί τούς χωρούσε οπωσδήποτε;

—Φαίνεται θάμαθε πάρα πολλά σ’ αύτό τό καταραμένο σχολείο των τζί—μέν 
κι’ έγώ δέν τά καταλαβαίνω, σκέφτηκε μέ δυνατή φωνή καθώς οδηγούσε μέ όλη 
του τήν ταχύτητα. Τό καλύτερο πού έχω νά κάνω είναι νά γυρίσω πίσω όσο μπορώ· 
πιο γρήγορα.

Βρήκε ένα τηλέφωνο καμμιά χιλιάδα μέτρα πιο κάτω, έδωσε γρήγορα την· 
ειδοποίηση στο τμήμα καί, ξαναμπαίνοντας στο αυτοκίνητό του, γύρισε ολοταχώς:
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προς τό μπάρ. Καθώς δμως πλησίαζε, ένοιωσε την καρδιά του να χτυπά σάν τρελλή. 
Ή  μαύρη λιμουζίνα των κακοποιών δεν βρισκόταν πια έκεϊ απ’ έξω. Ψυχή δέν 
φαινόταν εξω άπό τό μπάρ. Φρενάρισε άπότομα μπρος στην είσοδο καί, μέ τό δπλο 
στο χέρι, πήδησε άπό τό αυτοκίνητο:- ’Έτρεξε στήν άνοιχτή πόρτα καί έμεινε άκίνητος. 
Στο πάτωμα βρισκόταν τό δπλο τοϋ Σκότ καί, λίγο πιο πέρα, ό ’Ιταλός καταστημα
τάρχης κοίτονταν νεκρός μέ μια τρύπα στο κεφάλι.

—Σκότ, έ, Σκότ...,φώναξε ό Σλίμ σάν τρελλός.
Τό αίμα είχε παγώσει στις φλέβες του. Είχαν πάρει τον Σκότ. Ή  δολοφονία 

τοϋ ’Ιταλού έδειχνε πώς οί κακοποιοί θά είχαν πάρει άπό κάπου άπρόοπτη βοήθεια. 
Μά τί είχαν κάνει τον Σκότ;

Δέν μπορούσε νά βρή λύση σ’ αύτό τό πρόβλημα. ’Έδωσε την άναφορά του στον 
ταγματάρχη πού έφτασε σέ λίγο καί, γιά άπάντηση, πήρε μιά σύντομη διαταγή νά 
έπαναλάβη την περιπολία του καί νά πάψη ν’ άσχολήται μέ τήν έξαφάνιση τοϋ 
Σκότ. Καί ό Σλίμ δέν πρόσεξε ένα ελαφρό χαμόγελο πού φώτισε τό πρόσωπο τοϋ 
Διοικητοϋ του, καθώς αυτός χαιρετοΰσε καί έκανε μεταβολή γιά ν’ άπομακρυνθή.

Τις μέρες πού άκολούθησαν, ό πάντα καλόκαρδος καί γελαστός Σλίμ άλλαξε 
σέ άφάνταστο σημείο. ’Έγινε σκυθρωπός, νευρικός καί παρακαλοΰσε συνεχώς νά 
συναντήση μπροστά του κάποιον άπό τούς λαθρέμπορους. Περιπολοΰσε άδιάκοπα 
στον δημόσιο δρόμο, έχοντας πλάι του έτοιμα τό πιστόλι του καί τό δπλο του. Δυο 
μέρες πέρασαν χωρίς ν’ άκουστή τό παραμικρό νέο άπό τον Σκότ, ή νά σημειωθή 
κανένα γεγονός πού νά μπορούσε νά έχη σχέση μέ τή δράση τών λαθρεμπόρων καί 
τήν έξαφάνιση τοϋ Σκότ. Ό  Σλίμ έφτασε στο σημείο νά σκεφθή μιά στιγμή μήπως 
τυχόν ό Σκότ είχε έγκαταλείψει τό καθήκον του καί είχε γίνει μέλος τής συμμορίας 
τών λαθρεμπόρων. Μά έδιωξε άμέσως μέ άγανάκτηση τή σκέψη αύτή άπό τό μυαλό 
του θυμωμένος μέ τον έαυτό του πού είχε άμφισβητήσει τή δύναμη τοϋ χαρακτήρος 
τοϋ φίλου του.

Τήν Τρίτη τό πρωί, καθώς περιπολοΰσε, είδε μιά κοΰρσα νά σταματά έξω 
άπό τό μπάρ «Ο ΠΥΡΓΟΣ». Δυο άνδρες κατέβηκαν καί μπήκαν στο μαγαζί. Πέντε 
λεπτά άργότερα, καθώς έξακολουθοΰσε νά μένη σταματημένος έκεϊ κοντά παρακο
λουθώντας, ακούσε μιά φωνή πόνου άπό το έσωτερικό. Πιάνοντας σφιχτά τό περί
στροφό του, ό Σλίμ πήδηξε άπό τό αύτοκίνητό του καί προχώρησε προς τήν πόρτα 
τοϋ μπάρ. Τήν άνοιξε μέ μιά δυνατή κλωτσιά καί προχώρησε μέσα, μέ τό περίστροφο 

„ προτεταμένο. Ό  ιδιοκτήτης τοϋ μαγαζιού, ένας μεσόκοπος τύπος, συμπαθητικός καί 
καθαρά ντυμένος, βρισκόταν καθισμένος καβαλλικευτά σέ μιά καρέκλα, μέ τήν 
πλάτη του γυμνή καί χτυπημένη. Ό  ένας άπό τούς δυο άνδρες στεκόταν όρθιος άπό 
πίσω του, μέ έναν δερμάτινο βούρδουλα στο χέρι. 'Ο άλλος, λίγο πιο πέρα, κρατούσε 
άπό τον καρπό τό δεξί χέρι μιάς κοπέλλας καί της τό έστριβε πίσω άπό τήν πλάτη της.

—’Αφήστε τους κάτω, διέταξε άπότομα ό Σλίμ, καί μήν κινηθή κανένας άπό 
τούς δυό σας, άθλιοι. Γκλόρια, άπομακρύνσου άπ’ αύτόν τον άτιμο, ώστε νά μπορώ 
έλεύθερα νά τούς ρίξω, άν χρειαστη.

Ή  κοπέλλα, μέ τά μάτια πλημμυρισμένα άπό δάκρυα άπό τήν άγωνία πού 
είχε περάσει, ύπήκουσε άμέσως. Ό  Σλίμ έβγαλε άπό τήν τσέπη του τις χειροπέδες.

—Δόξα σοι ό Θεός πού ήρθες, Σλίμ, είπε μέ εύγνωμοσύνη ό Πήτερ Βάρρελ, 
ό ιδιοκτήτης τοϋ μάπρ. ’Έβγαζαν τό άχτι τους άπάνω στήν Γκλόρια καί σ’ εμένα, 
οί παλιάνθρωποι. Μπορείς νά τούς συλλάβης, Σλίμ. θά καταθέσω εγώ έναντίον τους. 
Προσπάθησαν νά μέ εξαναγκάσουν νά πουλώ τσιγάρα μέ μαριχουάνα. Άρνήθηκα 
καί ήρθαν σήμερα γιά νά μοϋ δώσουν «ένα καλό μάθημα». Τά παλιοκαθάρματα. 
Άκοΰς νά χτυπούν τήν κόρη μου...

(Συνεχίζεται)



Τό έγκλημα τοϋ φοιτητοϋ
Γραμμένο άπό τόν κ. ΧΑΡΗ ΣΤΑΜΟ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)
— Η' —

«’Εκείνος λοιπόν, υστέρα άπ’ τό έγκλημά του πήγε στον 'Ηγούμενο κάποιου 
» Μοναστηριού. Τον φοβέρισε καί τοϋ είπε δτι θά τον σκότωνε αν δέν τοϋ έδινε ένα 
«πιστοποιητικό γάμου. Ό  'Ηγούμενος φοβήθηκε καί τοϋ τό έδωσε...

«Έγώ δμως δέν ήταν άνάγκη νά κάνω δπως έκεΐνος άκριβώς. Έ γώ  είχα οχτώ 
» λίρες πού τις βρήκα στή τσάντα της ’Αλίκης. Είχα φίλη καί τη Μαίρη, μια 
» πωλήτρια σ’ ένα μεγάλο κατάστημα γυναικείων ειδών...

«Λύτην θά χρησιμοποιούσα."Οπως έκανε καί κάποιος Μεξικανός στή «Γαλά- 
» ζια Τουλίπα»'πού ήταν καί κείνο τό έργο «Αύστηρώς ακατάλληλον»... ’Εγώ δμως 
» μπήκα γιατί καί δω έδωσα ένα γερό μπουρμπουάρ στον ’Ελεγκτή. Κι’ υστέρα 
» κατώρθωσα νά ξεφύγω άπό έναν άστυφύλακα πού μέ κυνηγούσε νά μέ πιάση μόλις 
» βγήκα άπ’ τήν έξοδο...

«Πήγα λοιπόν καί συνάντησα τή Μαίρη τό βράδυ πού σκόλαγε. Τής είπα δτι 
» ήθελα νά κάνω μιά φάρσα στούς φίλους μου καί χρειαζόμουν τή βοήθειά της. Θά 
«πηγαίναμε μαζί στον 'Ηγούμενο ένός Μοναστηριού, θά τού λέγαμε δτι είμαστε 
» σφοδρά έρωτευμένοι κι’ δτι θέλαμε νά μάς παντρέψη. Γιά νά μην έκτεθή δμως ή 
« Μαίρη τής είπα δτι θά μεταχειριζόταν ένα ψευδώνυμο. «’Αλίκη«π.χ. «’Αλίκη Κα- 
« ρεζή» πού θά γινόταν «’Αλίκη Λαμπρινοΰ». Κατόπιν θά παρουσίαζα τό πιστο- 
» ποιητικό τού γάμου μας στούς φίλους μου καί... θά γελούσαμε...

«'Η Μαίρη δέν ήθελε ούτε ν’ άκούση ένα τέτοιο πράγμα. Στάθηκε άδύνατο 
« νά τήν πείσω καί τότε άποφάσισα νά μεταχειριστώ τά μεγάλα μέσα. Τής είπα 
« δτι τήν άγαπάω πολύ, δτι μιά μέρα θά τήν παντρευόμουνα σάν θάπαιρνα τό πτυ- 
» χίο μου... Τής έδωσα συνάμα καί τις πέντε λίρες ώς ένδειξη τής άγάπης μου.

«'Η Μαίρη ήταν μιά φτωχή κοπέλλα. ’Έπαιρνε δυο λίρες τό μήνα καί οί πέντε 
» τής φάνηκαν ούρανοκατέβατη ευτυχία. Κοντά σ’ αύτές, έλαβε στά σοβαρά καί 
» τις διαβεβαιώσεις μου γιά τήν άγάπη μου καί τελικά δέχθηκε. Πήγαμε λοιπόν τό 
» ίδιο βράδυ, σ’ ένα μοναστήρι πού είναι πάνω άπ’ τή Κυψέλη. Ζητήσαμε τον 'Η - 
» γούμενο καί τού είπαμε τό σκοπό τής έπισκέψεώς μας. ’Εκείνος άρνήθηκε στήν 
« άρχή, μά δταν έμεΐς έπιμείναμε καί τού είπαμε δτι θά αύτοκτονούσαμε αν δέν μάς 
« στεφάνωνε, λύγισε καί τελικά δέχθηκε.

«—«....Στέφεται ό δούλος τού Θεού... πώς σέ λένε παιδί μου;»
«—«Άντώνη».
«—«Τήν δούλη τού Θεού... εσένα κοπέλλα μου;»
«—«’Αλίκη»! πρόφθασα έγώ!...
«Πήραμε τό πιστοποιητικό τού γάμου. Άντώνης Λαμπρινός, ’Αλίκη Καρεζή 

» πού έλαβε τό δνομα τού άνδρός της κι’ έγινε ’Αλίκη Λαμπρινοΰ... 'Η  Μαίρη είχε 
» άρχίσει τά γέλια γιά τή φάρσα πού παίξαμε στον 'Ηγούμενο...

«'Όλα ήταν έν τάξει. ’Αγάπησα τήν ’Αλίκη καί τήν παντρεύτηκα. Τήν τρίτη 
» ημέρα τού γάμου μας, εκείνη έφυγε γιά τήν Ελβετία, άπ’ δπου μουγραφε τακτικά... 
» Τον γραφικό της χαρακτήρα θά τον έπαιρνα άπ’ τό ποίημα πού βρήκα μισοτελειω- 
» μένο στή τσάντα τη ς!!!

«"Ολα αύτά, άν τυχόν μπερδευόμουνα μέ τήν ’Αστυνομία·. Άπεκλείετο δμως 
«τέτοιο πράγμα.Είχα προβλέψει καί καταστρώσει δλες τις ένέργειές μου τόσο καλά, 
» πού ποτέ δέν θά μέ υποψιαζόταν ή ’Αστυνομία...

** *
«Νοίκιασα ένα μικρό σπιτάκι στήν 'Ηλιούπολη καί μέ τις τρεις λίρες πλή-
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33 ρωσα τρία μηνιάτικα ενοίκιο. Κλείστηκα έκεϊ μέσα κι’ άρχισα να γράφω μέ προ- 
J) σοχή τα γράμματα πού μοϋ έστελνε δήθεν ή ’Αλίκη άπό την Ελβετία. "Εκανα 
3) πολλή ώρα νά γράφω μέ προσοχή τα ψηφία ένα-ένα, όπως τα είχε έκείνη γραμ- 
3) μένα στο ποίημά της. Πέντε μέρες δεν έβγήκα καθόλου άπό τό σπίτι εκείνο καί 
3) στο διάστημα αύτό έγραψα τά οκτώ γράμματα...

«Τήν έκτη μέρα πήγα σ" έναν γνωστό μου εισαγωγέα πού είχε άντιπροσωπεΐες 
33 άπ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τοϋ έζήτησα ένα τηλεγράφημα πού νά προήρ- 
33 χετο άπ’ τό Βερολίνο καί τον παρεκάλεσα νά μοϋ τό άφήση γιά λίγες ή μέρες.

((Κατόπιν πήγα σ’ έναν φίλο μου τσιγκογράφο—χαράκτη καί μοϋ έφτειαξε 
33 ένα πανόμοιο. Τοϋ είπα*πώς ήθελα νά δείξω στο κορίτσι μου ότι έχω σχέσεις μέ 
33 μιά Γερμανιδούλα πού έ- 
33 φύγε προ ήμερων για τό 
33 Βερολίνο καί νά τήν κά- 
33 νω νά ζηλέψη. Πήρα λοι- 
33 πόν τό κλισέ καί τύπω- 
33 σα δύο όμοια τηλεγρα- 
33 φήματα. Τό ένα είναι 
33 στο σπίτι μου άκόμα,
33 μέσα σ’ ένα μικρό κιβώ- 
33 τ ι ο .

«Οι τύψεις μέρα μέ τήν 
33 ημέρα μεγάλωναν. ’Έ - 
33 μεινα κλεισμένος συνέ- 
33 χεια στο σπιτάκι πού 
33 νοίκιασα στήν Ήλιούπο- 
33 λη καί τό φάντασμα τής 
33 ’Αλίκης έρχόταν καί μού- 
33 κάνε συντροφιά τά βρά- 
33 δια...

«Είχε περάσει ένας μή- 
33 νας άπό τότε πού σκότω- 
33 σα τήν ’Αλίκη καί δέν εί- 
33 χα έλθει σέ καμμιά επαφή μέτόν κόσμο, μέ τούς φίλους μου, μέ τούς συγγενείς μου. 
’Αγόραζα τακτικά άπό τον εφημεριδοπώλη πού περνούσε όλες τις πρωινές καί τις 
33 άπογευματνές έφημερίδες καί κυττοϋσα νά δώ τίποτα γιά τό χαμό τής ’Αλίκης 
33 καί γιά τις ενέργειες τής ’Αστυνομίας. Τίποτα όμως. Οί έφημερίδες, ή Άστυνο- 
33 μία, ή Κοινωνία ολόκληρη, άγνοοΰσαν τό έγκλημά μου...

«Πήρα θάρρος κι’ άρχισα νά κυκλοφορώ τις προχωρημένες νυκτερινές ώρες. 
33 Κατάφερα νά πείσω καί τή Μαίρη νά μοϋ κάνη συντροφιά τά βράδυα, όλη τή 
33 νύχτα πολλές φορές...

«’Άρχισα νά πηγαίνω στά κέντρα, άποφεύγοντας όσο μπορούσα τά κεντρικά 
33 σημεία. Σιγά-σιγά όμως ξεθάρρεψα πιο πολύ. Καί κυκλοφορούσα τις τελευταίες 
33 μου είκοσι μέρες μέσα στον κόσμο χωρίς καί νά πολυφοβάμαι. ’Άφησα νά μεγα- 
33 λώση πολύ τό μουστάκι μου, καθόμουνα πολλές μέρες άξύριστος καί ντυνόμουνα 
33 κάτι βρώμικα καί κουρελιασμένα ρούχα, γεμάτα λάσπες καί άσπρισμένα άπό 
33 άσβέστες... Παρουσιαζόμουνα σάν ένας εργάτης οικοδομών καί προσποιόμρυνα 
33 ότι κουτσαίνω λίγο...

«Κυκλοφορούσα έτσι άφοβα. Κύτταζα τούς ’Αστυνομικούς κατάμματα όταν 
33 τύχαινε νά συναντηθώ μαζί τους καί είχα ύφος κακομοίρη φτωχού εργάτη. Οί μέ-

«...Έμεινα κλεισμένος συνέχεια στό σπιτάκι πού νοίκιασα 
στήν Η λιούπολη καί τό  φάντασμα τής ’ Αλίκης έρχόταν 

καί μοΰκανε συντροφιά τά  βράδια...»
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» ρες κυλούσαν έτσι καί έπίστευα πιά για καλά ότι κατέρριψα τδ παγκόσμιο ρεκόρ. 
» "Οτι είχα επιτύχει τό τ έ λ ε ι ο  έ γ κ λ η μ α ! ! !

«"Ομως, πόσο είχα γελαστή... Πόσο υποτίμησα την ’ Αστυνομία...'Υποτί- 
» μησα την ’Αστυνομία Πόλεων πού τόσα καί τόσα θαύματα έχει κάνει.

«Είχα πιαστή στα δίχτυα σας, βρισκόμουνα μεταξύ πέντε ’Αστυνομικών καί 
» ’γώ τραγουδούσα άμέριμνος, τόσο ήλίθια, καί διεκήρυττα ότι... οί άστυνομικοί 
» είναι κορόϊδα!

« Φαίνεται ότι ή Μαίρη είχε βρή τά γράμματα καί τάχε διαβάσει όταν εγώ 
)) έλειπα άπό τό σπίτι τά δυο τελευταία Κυριακάτικα πρωινά. Την άφηνα νά περι- 
» ποιείται τό σπίτι καί’γώ έβγαινα κι’ άπολάμβανα τον ήλιο στην αύλή. "Ετσι έξη- 
» γεϊται ή στάσις της τις τελευταίες ήμέρες καί τά γέλια πού έκανε μ’ όλη τη καρδιά 
» της όταν τραγουδώντας φτάσαμε στην ’Ασφάλεια... Μην την ένοχοποιήσετε όμως 
» γιά τίποτα. Είναι μιά άθώα κοπέλλα καί άξιζε νά την άγαπήση ένας καθώς πρέ- 
» πει άνθρωπος. Μ’ άγάπησε πολύ στήν αρχή, άλλά ή στάσις της τις τελευταίες 
» τούτες μέρες πού κατάλαβε ότι κάτι τρομερό είχα κάνει, μέ κάνουν νά πιστεύω ότι 
» δεν μ’ αγαπά πλέον...

«'Η δύστυχη... Μουδωσε τήν άγάπη της. Πίστεψε στά λόγια μου καί τώρα 
» περιμένει τον καρπό τού έρωτα πού δοκίμασε γιά μένα. Θά γίνη μιά δυστυχισμένη 
» μητέρα καί τό παιδί της θά βγάλη τά κόκκαλά μου άπ’ τον τάφο μου όταν μεγα- 
» λώση καί θά τά κάψη, γιά ν’ άποπλύνη τό αίσχος πού θά δοκιμάζη γιά μένα... 
«Είμαι ένα τέρας, ένας καταχθόνιος κακούργος... Δεν ζητώ καμμιά επιείκεια!... 
«Τιμωρήστε με όσο μπορείτε περισσότερο... Σκοτώστε με άν μπορείτε γιά νά έξι- 
» λεωθώ !...».

"Επεσε μέ τό πρόσωπο πάνω στο τραπέζι κι’ άναλύθηκε σέ λυγμούς. Νάταν 
άρά γε ή μεταμέλεια; Νά υπήρχε μέσα σ’ εκείνη τήν πορωμένη συνείδηση ίχνος γιά 
μετάνοια;

Σηκώθηκαν όλοι άπ’ τις θέσεις τους καί βγήκαν στο διάδρομο αφήνοντας τό 
άνθρώπινο εκείνο τέρας νά παλαίυη μέ τήν συνείδησή του. ~Ηταν πολύ άργά γιά 
νά τού πούν έστω κι’ έναν περήγορο λόγο. Θάταν άνώφελο......

** *
Κόντευαν μεσάνυχτα. "Ενα χλιαρό αεράκι πού ερχόταν άπ’ τό μέρος τού πάρ

κου ήταν φορτωμένο μέ άρώματα λουλουδιών, φέρνοντας μαζί του πνιχτά γέλια 
καί χαμηλόφωνες κουβέντες. Τά έρωτικά ζευγάρια χαίρονταν ευτυχισμένα τήν άνοι- 
ξιάτικη νύχτα... Πιο εκεί, ό δρόμος ήταν έρημος καί μονάχα πέρα, μακρυά, στή 
μεγάλη λεωφόρο, τά αύτοκίνητα περνούσαν βιαστικά μαχαιρώνοντας κάθε τόσο τό 
σκοτάδι μέ τούς προβολείς των...

ΤΗταν μιά γλυκειά άνοιξιάτικη νύχτα...
Τά κοσμικά κέντρα άνοιγαν τις πόρτες των στους πλούσιους άντρες καί στις 

όμορφες γυναίκες. Τά θεάματα έκλειναν...
’Από έναν κινηματογράφο βγήκε κυττώντας γύρω του σάν ύποπτος, ένας έφη

βος δέκα-τεσσάρων χρόνων. Κύτταξε φοβισμένα γύρω του, έβαλε ένα τσιγάρο στο 
στόμα κι’ άνασηκώνοντας τό γιακά έφυγε τρέχοντας...

"Ενας άστυφύλακας προχώρησε προς τον Διευθυντή τού κινηματογράφου.
"Ενας άλλος έφηβος είχε σταματήσει στήν είσοδο. Κυττοΰσε κάτι πελώριες 

εικόνες πού παρίσταιναν διάφορες άνθρώπινες σκηνές. Μία παρίστανε έναν άνδρα 
ριγμένον στήν άνοιχτή άγκαλιά μιάς γυναίκας πεσμένης κάτω. Τά χείλη τους ήταν 
κολλημένα όπως καί τά σώματά τους... Τό φουστάνι τής γυναίκας είχε σηκωθή 
ψηλά καί άφηνε άκάλυπτες τίς προκλητικές γραμμές της σ’ όλη τήν έκτασή τους. 
Καί κάτι άλλο είχε’επινοήσει ή φαντασία τού φτηνού ζωγράφου καί τού κερδόσκό-
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που επιχειρηματία. Ή ταν μία λεπτομέρεια πού δτι ώρα κι’ αν κυττάξη κανείς 
στις ρεκλάμες των «λαϊκών» κινηματογράφων, θά την δη πιο καλά άπ’ δτι θά την 
διάβαζε...

Μια άλλη τεραστίων διαστάσεων εικόνα παρίστανε δυο γερούς άνδρες πού 
κρατούσαν τα πιστόλια έτοιμοι γιά σκοτωμό. ’Ανάμεσα καί στούς δυό, μιά γυναίκα 
ολόγυμνη σχεδόν πού κάπνιζε... Τα στήθη της άκάλυπτα, τό ύφος της προκλητικό 
πέραν τοϋ νοητού στις περιπτώσεις αύτές... Κι’ άπό κάτω ένας τεράστιος τίτλος μέ 
κόκκινα γράμματα: «Αύστηρώς άκατάλληλον»... Τ ίτο  άκαταλληλότερο νά περιείχε 
άρα γε ή ταινία αύτή άπ’ δτι παρουσίαζε στη προθήκη; 'Ένας άργόσχολος πού κυτ- 
τοΰσε τις εικόνες αύτές, άκούστηκε νά ψιθυρίζη : «"Ολα τά καταστήματα έ'χουν 
» μιά βιτρίνα πού τη περιποιούνται δσο μπορούν. Καμμιά φορά οί καλοί μας κατα- 
» στηματάρχαι μεγαλοποιούν στη βιτρίνα τά εμπορεύματά τους. Τά παρουσιάζουν 
» δσο μπορούν πιο δμορφα πιο φτηνά...

«Μπαίνεις μέσα καί βλέπεις τό πραγματικό είδος. Καί διαπιστώνεις τότε 
» δτι σέ γέλασαν. "Οτι έπαιξαν μιά μικρή άλλά καί μεγάλη άπάτη εις βάρος σου... 
» Μιά έπικίνδυνη καί καταχθόνια φάρσα...

«Κι’ ό κινηματογράφος είναι ένα κατάστημα, μία επιχείρηση... Οί καλοί 
» μας ίδιοκτήται θέλουν νά κερδίσουν δλο καί πιο πολλά... πολύ περισσότερα!... 
» Πανανθρώπινη άδυναμία δλων μας βλέπετε...

«'Όταν λοιπόν ή ταινία είναι άκατάλληλη, βάζουν στήν προθήκη τους τις 
» πιο άκατάλληλες σκηνές. Κείνες πού δεν πρέπει νά δοΰν αυτοί γιά τούς οποίους 
» έγινε ή άπαγόρευση... Καμμιά φορά βάζουν άκόμα πιο τολμηρότερες!

«Βάζουν τέτοιες σκηνές πού, ούτε κάν περιέχονται στη ταινία!!! Ή  βι- 
» τρίνα βλέπετε...».

Νύχτα άνοιξιάτικη !...'Όμοια μέ τή χθεσινή, μέ τή προχθεσινή...
Μόνο πού τή νύχτα αύτή, ενα συνταρακτικό έγκλημα ήλθε στο φως τής δη- 

. μοσιότητος...
Γυρίζω μιά ώρα περίπου στούς δρόμους της ’Αθήνας άπό τήν ώρα πού ό 

κατηγορούμενος ώμολόγησε τό έγκλημά του. "Ακόυσα δλη τήν ομολογία του καί 
ό νοϋς μου γιόμισε μέ χίλιες σκέψεις πού ζητάνε στο φτωχό μου μυαλό νά βροϋν 
τή λύση τους... Προσπαθώ νά τις διώξω, νά τις πείσω δτι μοϋ γέννησαν ζητήματα 
πού δέν μπορούν νά βροϋν εύκολα τή λύση τους... Μά αύτές έξακολουθοΰν νά μέ βα
σανίζουν... Μήπως θέλουν νά τούς ομολογήσω καί γώ τήν άδυναμία μου, νά εκφέρω 
μετά βεβαιότητος τήν τάδε γνώμη ή τή δείνα; "Αν τήν επιζητούν,τήν έχουν: "Οχι !  
Δ έ ν  μ π ο ρ ώ !...

Πέρασα μηχανικά έξω άπ’ τούς κινηματογράφους πού έκλειναν καί τά κο
σμικά κέντρα πού άνοιγαν καί άκουσα κείνον πού μονολογούσε. Τον άφησα νά μο- 
λογή κι’ άλλα, έκτος άπό κείνα πού είπα πάρα πάνω καί τώρα, νά! Στρίβω ενα ερη
μικό δρομάκι γιά νά πάω σπίτι μου καί νά πλαγιάσω... "Ολα ήσυχάζουν έδώ... Είναι 
μιά ήσυχη γειτονιά, μεγάλη, άπέραντη... Στά σπίτια σβυσμένα τά φώτα... 
Κοιμούνται τον ύπνο τού δικαίου πολλοί άνθρωποι...

Κάτι λίγοι άγρυπνοΰν. Αυτοί βγήκαν άπό μερικά σπίτια πού ποτέ δέν σβύ- 
νει τό φώς, πού πάντοτε διημερεύουν καί διανυκτερεύουν...

Είναι πάντοτε άνοιχτές οί πόρτες των καί μπορείς νά μπής άφοβα σ’ αυτά 
καί νά πής τον πόνο σου στούς άνθρώπους πού γιά σένα άγρυπνούν καί πού είναι 
έτοιμοι νά σ’ άκούσουν, νά σοΰ πούν τί θά κάμης, νά σέ βοηθήσουν. Νά σέ προστα
τεύσουν καί νά σέ διαβεβαιώσουν δτι μπορείς νά κοιμάσαι ήσυχος...

Νά ένας άπ’ αυτούς. Είναι κάτω άπ’ τό παράθυρό σου καί άλλοτε τουρτου
ρίζει άπ’ τό κρύο, άλλοτε άνάβει άπ’ τή λαύρα... Μά πάντοτε κάνει έκεΐνο που πρέ
πει...’Εκείνο πού σοΰ εξασφαλίζει τήν ησυχία... Αυ τ ό ς ,  είναι ’Ε κ ε ί ν ο ς  πού
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σοϋ είπε νά έμπιστευθής σ’ αυτόν τό είναι σου. "Ολα σου τ’ άγαθά! Να δής τα όνειρά: 
σου έτσι, νηφάλιος, άτάραχος... Αύτός σέ φροντίζει! Μά καί σύ, βοήθησέ τον λίγο 
στο έργο του. Πες του τι τό κακό βλέπεις, τί τό άσχημο άκοΰς...

Σ ’ αυτά, έχεις ’Ηθική υποχρέωση...
Μά καί αν σέ ρωτήση αύτός τίποτα, - πές του το. Μή τό κρύβεις!
Κάνεις έτσι κακό καί στον έαυτό σου καί στους άλλους...
Αύτόςθά βρή καί μόνος του αύτό πού ζήτα. Τό βρίσκει τις περισσότερες: 

φορές πολύ γρήγορα, έτσι πού προκαλεΐ τον άβίαστο θαυμασμό σου καί άποσπα τά 
συγχαρητήριά σου... Καμμιά φορά δμως, ίσως, ώς που νά τό βρή νά κουραστή πολύ, 
νά λαχανιάση. "Ισως στο διάστημα πού εκείνος άγωνίζεται νά τό βρή μόνος του, ό 
άλλος, αύτός γιά τό όποιον ψάχνει... ίσως ν’ άποτελειώση τό κακό πού άρχισε.Καί 
θά τόν βρή άργά πλέον, «κατόπιν έορτής» πού λέει καί τό γνωμικό...

Γι’ αύτό, πάντοτε νά τόν βοηθάς σ’ ότι γνωρίζεις... σ’ δτι μπορείς...
** *

5 Μαρτίου 1955
Τούτη ή μέρα ξημέρωσε γελαστή. Γελάει δλη ή πλάση πού δεσπόζει ό Υ 

μηττός καί ή Πάρνηθα, ή Πεντέλη καί ό Αιγάλεω...
Ά π ’ δλες τις φωνές, πιο πολύ κυριαρχούν οί φωνές των εφημεριδοπωλών: 

«'Ομολογία τοϋ δολοφόνου...» «'Ο κακούργος ώμολόγησε!...».
Μέ πυρετώδεις κινήσεις άνοίγουν τις εφημερίδες οί πρωινοί διαβάτες. Βυ

θίζουν τά πρόσωπά τους καί στέκουν καρφωμένοι στο πεζοδρόμιο διαβάζοντας μ’ 
άπληστα μάτια. Μιά τεράστια φωτογραφία τού Λαμπρινοΰ, μιά άλλη τού θύματος, 
δίπλα του... Κι’ άπό κάτω, πλήρης περιγραφή τοϋ εγκλήματος πού φθάνει στή δεύ
τερη καί στή τρίτη σελίδα...

Δυο νεαροί γυμνασιόπαιδες βαστούν μιάν έφημερίδα καί κάνουν διάφορα σχό
λια...

Δέν άκουσα τί έλεγαν.
Τ Ε Λ Ο Σ
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος, οί άστ/κες, Πανάϊκος Κ., Καργάκος; 
Θ., Νιονιόπουλος Δ., Καρακατσάνης Π., Γρομητσάρης Π., Λουζίνας Σπ., καί Κυρ- 
μπιζάκης Εύτύχ.

—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικοί) Σώματος, ή άστυφύλαξ Σαραντοπούλου Έλισ- 
σάβετ άπό 31-7-55, έπομένην τοϋ θανάτου της.

’Απελύθη του ’Αστυν. Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας ό άστυφ. Ράϊκος Χρ..
** *

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

■—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώματος προήχθη εις τον 
βαθμόν τοϋ Άρχ/κος ό 'Υπαρχιφύλαξ Παπαριστείδης Ευθύμιος ώς κεκτημένος τα 
προς τοΰτο νόμιμα προσόντα.

’Επίσης δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοϋ τοϋ Άστυν. Σώματος προήχθη εις 
τον βαθμόν τοΰ Ύπαρχ/κος ό άστυφύλαξ Κρητικός Κων., διότι ούτος σοβαρώς κατ’ 
έπανάληψιν συνήργησεν είς εξιχνιάσεις καί άνακαλύψεις σοβαρών άδικημάτων καί 
διεκινδύνευσε την ζωήν του προς διάσωσιν τής ζωής άλλου άτόμου έν κινδύνω δια-1 
τελοΰντος.

*
*  *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

•—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύφυπουργοΰ Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί κάτωθι 
άμοιβαί :

1. 'Υλική άμοιβή είς τον Ύπαστ. Α' Πετρετήν Κων. διότι έργασθείς μετά 
ζήλου καί δραστηριότητος έπέτυχεν μετ’ άλλων άστυνομικών τήν εντός βραχυτάτου 
χρονικοΰ διαστήματος άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰ δράστου τής ληστείας είς τό έπί 
τής όδοΰ Έρμοΰ 60 κατάστημα X. Μπιτζάνη.

2. α) 'Υλική καί ήθική άμοιβή είς τούς 'Υπαστ. Α' Ταραβήραν Δημ., άρχιφ. 
Σάββαν Άντ. καί άστυφύλακας Λυμπέρην ’Αθανάσιον καί Βοΰρον Τριαντ., διότι 
έργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος καί άναπτύξαντες έξαιρετικήν 
πρωτοβουλίαν έπέτυχον εντός ελάχιστου χρον. διαστήματος τήν άνακάλυψιν καί 
σύλληψιν τών δραστών διαπραχθείσης ληστείας εις βάρος τοΰ Βάρναλη Δημ.

καί β) 'Υλική καί ήθική άμοιβή είς τον άνθ/μον Παπουτσήν Δημ. καί άστυ
φύλακας Καλατζήν Βίκτωρα, Φραγκάν Νικ., Πατικάκην ’Ιωάν., ΙΙαχύγιαννην Άο., 
καί Άγγελόπουλον Γεωργ., διότι ούτοι λαβόντες μέρος κατά τήν σύλληψιν τών ώς 
άνω δραστών, οίτινες προέβαλον σοβαράν άντίστασιν έπέδειξαν εξαιρετικήν ψυχραι
μίαν καί ένεργητικότητα, συντελέσαντες τά μέγιστα είς τήν τελικήν έπίτευξιν τής 
συλλήψεως.

Δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υφυπουργείου ’Εθνικής Άμύνης άπενεμήθη είς τον 'Υ
παστ. Α' Παπαΐωάννου Κωνστ. τό μετάλλιον Έθν. ’Αντιστάσεως διά τάς έξαι- 
ρετικάς υπηρεσίας του, είς τον άγώνα τοΰτον.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Τό γραφεΐον Πνευματικής ’Αγωγής τής ’Αστυνομικής Σχολής πού γράφει 
καί έπιμελεΐται τά προγράμματα τών ραδιοφωνικών εκπομπών τής Αστυνομίας, 
κατακλύζεται καθημερινώς άπό πολυαρίθμους ενθουσιώδεις έπιστολάς άκροατών
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τοϋ Ραδιοφωνικού Στάθμου Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, οϊτινες έκδηλώνουν 
παντοιοτρόπως τον θαυμασμόν των διά τήν άρίστην επιμέλειαν των εκπομπών, τάς 
οποίας θεωρούν έκλεκτάς καί πλούσιας από πάσαν πλευράν.

’Ιδιαιτέρως υπογραμμίζεται ή συμμετοχή εις αύτάςτων καλλιτέρων'Ελλήνων 
καλλιτεχνών τοϋ θεάτρου όπως τοϋ Γιώργου Οίκονομίδη, τοϋ Κώστα Χατζηχρή- 
στου, τοϋ Σταυρίδη, τοϋ Μίμη Φωτοπούλου κ.ά.

Επίσης χαρακτηρίζεται ώς μεγίστη έπιτυχία ή προσφορά καί συμμετοχή τών 
έκλεκτοτέρων Καλλιτεχνών τοϋ τραγουδιού όπως τής Βλαχοπούλου, της Μπελίντας, 
τής Νινής Ζαχά, τής Έλίζα Μαρέλλη, τής’Έρρη Βάσση,τής Κουρούκλη, τής Μελά
για, τής Κυριακίδου, τής Βέμπο, τοϋ Πιέρρο Λοβάττι, τοϋ Μαρούδα, τοϋ Πολυμερή, 
τοϋ Γούναρη, τοϋ Μανιατάκη, τοϋ Κατσούρη, τοϋ Πατέτσου καί δεκάδων άλλων 
διασήμων έλλήνων τραγουδιστών.

'Η έκπομπή τής 27 ’Ιουλίου 1955 μαγνητοφωνήθηκεν, μέ τήν πολύτιμον τε
χνικήν συνδρομήν τοϋ κ. Πορετσιάνου, άπό ένα ψυχαγωγικό άπόγευμα τών δοκί
μων τής Σχολής, εις τό προαύλιον ταύτης.

Κατ’ αυτήν έλαβαν μέρος έκλεκτοί καλλιτέχναι όπως ή Έρρη Βάσση, μέ τον 
γνωστόν πιανίστα "Ακη Λυμούρη, τό τρίο Μπελκάντο, ό άστυφύλαξ Φελώνης σέ 
δημοτικά τραγούδια κ.ά. Συμμετεϊχεν έπίσης καί ολόκληρος ή Φιλαρμονική τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ ’Αρχιμουσικού κ. Σ. Δουκάκη. Τό 
πρόγραμμα παρουσίασε άριστα ό καλλιτέχνης τής πρόζας καί τακτικός συνεργάτης 
τών έκπομπών τής ’Αστυνομίας κ. Τάσσος Γκούβας, όστις κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
μουσικού προγράμματος άπήγγειλε δραματικόν ποίημα ιδικής του συνθέσεως.

** *
Κατά τήν έκπομπήν τής 3ης Αύγούστου 1955, συμμετεϊχεν ό διάσημος τρα

γουδιστής κ. Ζώρζ Γκετταρύ, άρτι άφιχθείς εις Ελλάδα. 'Ο κ. Γκετταρύ εΐχεν τήν 
καλωσύνην νά δώση μίαν μακράν καλλιτεχνικήν συνέντευξιν εΐδικώς διά τήν ’Αστυ
νομίαν Πόλεων, έγκαινιάζων ουτω τό πρώτον τάς δημοσίας έν Έλλάδι έμφανίσεις 
του άπό τήν έκπομπήν τής ’Αστυνομίας, γεγονός δπερ έθεωρήθη ώς ή μεγαλυτέρα 
ραδιοφωνική έπιτυχία διά τον Σταθμόν τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά άπό ένα πνευματώδη διάλογον μέ τον έπίσης συμμετασχόντα εις τήν 
έκπομπήν μας κ. Γιώργον Οΐκονομίδην, ό κ. Γκετταρύ άφιέρωσε εις τήν ’Αστυνο
μίαν Πόλεων δύο μεγάλας μουσικάς έπιτυχίας, αίτινες ήκούσθησαν διά πρώτην φοράν 
εις τήν Ελλάδα, δεδομένου ότι δέν έχουσι κυκλοφορήσει εις δίσκους εις ούδεμίαν 
χώραν τοϋ Κόσμου.Πρόκειται διά δύο νέα γαλλικά τραγούδια του, τά όποια τό πρώτον 
θά τραγουδήση εις τήν ταινίαν τήν οποίαν γυρίζει ένταϋθα. Μετά τον κ. Γκετταρύ 
καί τον κ. Οίκονομίδη συμμετεϊχεν καί ό Μίμης Φωτόπουλος σ’ ένα σπαρταριστό 
άστυνομικό πεντάλεπτον. Έτραγούδησεν έπίσης καί ή μεγάλη Βεντέττα τής Πα- 
τρίδος μας, ή γνωστή καί άγαπημένη Μπελίντα, ένα τραγούδι της πού δέν έχει 
άκόμη κυκλοφορήση εις δίσκους.

Τό πρόγραμμα έκλεισε ό καλλιτέχνης τής πρόζας Τάσσος Γκούβας μ’ ένα 
απόσπασμα άπό τό ήμερολόγιο τοϋ άστυφύλακος, γραμμένο άπό τον άστυφύλακα 
Σπϋρο Πηλό, μέ τίτλο «Άκοϋτε τή φωνή μας! Σάς άγαπάμε!»

(Κομφερασιέ ό Μίμης Φραγκιαδάκης. Κείμενα καί έπιμέλεια Τμήματος 
Πνευματικής ’Αγωγής ^Αστυνομικής Σχολής).

—Μετά τήν λήξιν τοϋ προγράμματος πολυάριθμοι άκροαταί τοϋ. ραδιοφωνικού 
Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων διά τηλεφωνημάτων τους προς τον Διευθυντήν τοϋ 
Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής συνεχάρησαν τούτον διά την μεγαλειώδη έπιτυχίαν 
τής έκπομπής.



ΙΑ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τήν 30ήν ’Ιουλίου έ.έ. έγινεν έν Πειραιεϊ σεμνή τελετή επί τή έγκαταστάσει 
τοϋ ΙΑ' ’Αστυνομικού Τμήματος Πειραιώς καί τοϋ ΙΑ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας 
εις τό νέον τριώροφον οίκημα τής όδοΰ Γρανικοϋ, άριθ. 4.

Ή  τελετή ήρχισεν είς τάς 11.30 μέ άγιασμόν, παρέστησαν δέ κατ’ αυτήν ό 
έξοχώτατος'Υφυπουργός των ’Εσωτερικών κ. Εύάγγελος Καλαντζής, ό ’Αρχηγός του 
’Αστυνομικού Σώματος κ. Λεονταρίτης, ό Γενικός Διευθυντής Διευθύνσεως ’Αστυ
νομίας παρά τώ 'Υπουργείς ’Εσωτερικών κ. Κόκκινος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί 
’Αθηνών καί Πειραιώς κ.κ. Γεωργίου καί Πολιτόπουλος, οί Διευθυνταί τών 'Υπο
διευθύνσεων ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί Πειραιώς κ.κ. Ρακιντζής καί Κορωνάκος, οί 
Άστυν. Διευθυνταί κ.κ. Άναγνωστόπουλος, ’Αναστασίου, Κορναράκης καί Παπα- 
νικολάου, ό Δ /τής τοΰ ΙΑ' Τμήματος κ. Κουτρούλης Γεώργιος, καί πολλοί αστυνο
μικοί καί ίδιώται τής περιφερείας.

Μετά τό πέρας τοϋ αγιασμού προσεφώνησεν τούς παρισταμένους ό ’Αστυνο
μικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Πολιτόπουλος, δστις ηΰχαρίστησε τον Έξοχώτατον 
'Υφυπουργόν τών ’Εσωτερικών κ. Καλαντζήνώς καί τον’Αρχηγόν τοϋ’Αστυνομικού 
Σώματος κ. Λεονταρίτην, διά τό άμέριστον ενδιαφέρον των ώς προς τήν όσον ενεστι 
άνετωτέραν διαμονήν τών αστυνομικών υπαλλήλων είς κτίρια πληροΰντα τούς ορούς 
τής ύγιεινής, καθαριότητος καί εύπρεπείας. Έτόνισεν τήν ήθικήν ίκανοποίησιν καί 
τήν χαράν ήν αισθάνεται ό κατάκοπος άστυνομικός, δταν, υστέρα άπό τον μόχθον 
καί τό επίπονον τής υπηρεσίας του, καταλύει είς κτίρια πληροΰντα στοιχειώδεις 
άνέσεις συγχρόνου ζωής.

Άνταπήντησεν ό κ. 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών δστις μέ φωνήν παλλο- 
μένην συνεχάρη τον Άστυν. Διευθυντήν Πειραιώς κ. Πολιτόπουλον. ’Ακολούθως 
έτόνισεν τό ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως ώς καί τάς προσπάθειας αύτοΰ διά τά ζητή
ματα άτινα άπασχολοΰν τούς άστυνομικούς υπαλλήλους, ιδία δέ διά τό ζήτημα τής 
βελτιώσεως τών άποδοχών αύτών καί τής στεγάσεως ύπό ύγιεινάς καί άνέτους συν- 
θήκας. «'Η ’Αστυνομία Πόλεων, κατέληξεν ό κ. 'Υφυπουργός, άπετέλεσε τον πυρήνα 
πέριξ τοΰ όποιου κινούμαι, άφ’ δτου έκλήθην ν’ άναλάβω τήν διαχείρισιν τών ζητη
μάτων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, καί έταξα τον έαυτόν μου είς τήν θεραπείαν τών 
δεινών της καί τήν ήθικήν καί υλικήν έξύψωσίν της...»

Τούς λόγους τοΰ κ. 'Υφυπουργού έκάλυψαν ζωηρά καί παρατεταμένα χειρο
κροτήματα. ’Ακολούθως προσεφέρθησαν αναψυκτικά.

Τό νέον κτίριον τοΰ ΙΑ' Τμήματος Πειραιώς πληροί δλους τούς δρους μιας 
άνετης καί σύγχρονης διαβιώσεως. Κι’ αύτό, διότι διαθέτει ευρύχωρα λουτρά, κεν
τρική θέρμανση καί πλήρες σύγχρονον σύστημα άποχετεύσεως καί ύδρεύσεως. Τά 
γραφεία του είναι αρκετά ευρύχωρα και περιποιημένα. Οί θάλαμοι έξασφαλίζουν 
μέ τό μέγεθος καί τον άφθονο άερισμό καί φωτισμό, μίαν άνετη καί υγιεινή πα
ραμονή.
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Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 
τικήν και μουσικήν έκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά την παρακολουθήτε 
όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αυτής.


